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Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

100. ROCZNICA URODZIN BŁ. LUIGIEGO NOVARESE

Bóg nie może być naśladowany i kochany
tylko przez kapłanów, siostry zakonne
czy dusze konsekrowane.
Bóg jest takim samym celem dla wszystkich,
dla żyjących w małżeństwie i w pojedynkę.
Powinien być kochany przez wszystkich.
Ta miłość, jaką mamy ku Niemu,
powinna porządkować całą naszą egzystencję.
Bł. Luigi Novarese
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Âwi´teujàc w tym roku 100. rocznic´ urodzin Błogosławionego Luigiego Novarese (29.07.1914), zapraszamy Was do wzniesienia hymnu wdzi´cznoÊci do Boga za dar ˝ycia naszego Ojca Zało˝yciela, „kapłana zakochanego w Chrystusie, w KoÊciele i gorliwego apostoła chorych” (Papie˝ Franciszek, 17 maja 2014).
Bł. Luigi Novarese, kierujàc si´ przesłaniami Matki Bo˝ej z Lourdes i Fatimy, ze swojego ˝ycia uczynił skarb,
równie˝ dzi´ki doÊwiadczeniu choroby. On, jako chory, potrafił wejÊç i zrozumieç sposób myÊlenia chorych, potrafił zrozumieç sposób, w jaki zachowywali si´ w chorobie, przemieniaç osob´ chorà, traktowanà w sposób
przedmiotowy, ukazujàc jej nowà alternatyw´ i pomagajàc stawaç si´ podmiotem działania. Poprzez spotkanie
z Chrystusem Ukrzy˝owanym i Zmartwychwstałym odkrywa zbawczy sens cierpienia i staje si´ apostołem.
Dzieła, zało˝one wraz z Siostrà Elwirà Miriam Psorullà, były i sà pewnymi Êrodkami do owocnego apostolatu. Teraz to właÊnie na nas spoczywa odpowiedzialnoÊç za głoszenie w ró˝nych cz´Êciach Êwiata charyzmatu, który zapoczàtkował Bł. Novarese i który z pewnoÊcià b´dzie prowadził Duch Âwi´ty.
Drodzy Bracia i Siostry! Dzi´kczynienie za beatyfikacj´ wraz z papie˝em Franciszkiem, Êwi´to 100lecia narodzin Błogosławionego Luigiego Novarese w Casale Monferrato, rekolekcje w Re, Valleluogo i w innych domach naszego stowarzyszenia, 63. pielgrzymka Maryjnej Ligi Kapłaƒskiej do Lourdes, a tak˝e inne
inicjatywy, które odbyły si´ w ró˝nych diecezjach i regionach we Włoszech, ale te˝ w innych krajach, gdzie
sà obecni Cisi Pracownicy Krzy˝a i członkowie Centrum Ochotników Cierpienia, przyjmujemy jako momenty
bardzo znaczàce, które pozwalajà nam kontynuowaç z wielkà ufnoÊcià naszà drog´ stowarzyszeniowà, wraz
z ró˝norodnymi wydarzeniami koÊcielnymi. Sà one odskocznià od ˝ycia codziennego, a jednoczeÊnie pozwalajà nam na utrzymanie ˝ywej wiary i danie nowych ch´ci i sił do misji ewangelizacyjnej w tym historycznym czasie: wielkich wyzwaƒ i niespotykanych mo˝liwoÊci.
Nadchodzàce Mi´dzynarodowe Zgromadzenie Konfederacji, które odb´dzie si´ w Rzymie w celu weryfikacji i zaplanowania nast´pnych trzech lat pracy, w sposób szczególny zwróci uwag´ na pilnà potrzeb´
o˝ywienia wiary, aby móc Êwiadczyç z radoÊcià i jednoznacznoÊcià, a tak˝e stawaç si´ bardziej dyspozycyjnymi, w duchu pokory i prawdy podczas ewangelizacji, o czym bardzo cz´sto przypomina nam papie˝
Franciszek, zwłaszcza w Evangelii Gaudium. Aktualnie ludzkoÊç doÊwiadcza ró˝nych kryzysów, a tak˝e
wszelkie wybuchy wojen wzywajà nas, abyÊmy nasze ˝ycia jeszcze bardziej oddali Matce Bo˝ej, abyÊmy
jeszcze mocniej zawierzyli Niepokalanej. JesteÊmy wezwani do nawrócenia naszych serc, aby wzmocniç
nasze ˝ycie wiary, a dzi´ki temu aby wyznawaç jà z nowym przekonaniem i zapałem, z ufnoÊcià i nadziejà, tak jak to uczynili Błogosławiony Luigi Novarese i Siostra Elwira Miriam Psorulla.
Odnawiajàc zadanie bycia w komunii modlitewnej i działania apostolskiego, pozdrawiamy Was i ˝yczymy
Wam radoÊci, która rodzi si´ z przynale˝noÊci do dzieł zało˝onych przez bł. Novarese, na wzór Êwiadectw
˝ycia wielu naszych Braci i Sióstr „siewców nadziei”.
Ks Janusz Malski, Moderator Generalny
Ks. Armando Aufiero, Przewodniczàcy Mi´dzynarodowej Konfederacji
Cichych Pracowników Krzy˝a i Centrum Ochotników Cierpienia

PATRZĄCY
W PRZYSZŁOŚĆ
Elvira Myriam Psorulla

Gdy 29 lipca 1974 roku prał. Novarese koƒczył 60 lat, powiedział: „Czuj´ si´ naprawd´ szcz´Êliwy, zdaje mi si´, ˝e wchodz´ w wiecznoÊç”. Ostatnie lata jego ˝ycia były zwrócone mocno ku przyszłoÊci stowarzyszenia i samego KoÊcioła. W jego jasnym i ufnym patrzeniu na drog´ KoÊcioła, ludzkoÊci i stowarzyszenia mo˝na wyró˝niç takie punkty, jak:

TR WAŁE PRZE WODNIC T WO
Fot. archiwum Cichych Pracowników Krzyża

1. W obliczu masowej apostazji, wzrastajàcej sekularyzacji społeczeƒstwa (rozwody, aborcja, pornografia…) w ró˝nych sektorach ˝ycia koÊcielnego i wielu punktach, które dotykajà nawet szczytów samego KoÊcioła prał. Novarese widział, ˝e jedynym i najlepszym sposobem na zrównowa˝enie Bo˝ej SprawiedliwoÊci i Bo˝ego Miłosierdzia jest wartoÊciowe
cierpienie.
„W koƒcu moje Niepokalane Serce zwyci´˝y!”.
W obietnicy tej, zło˝onej przez Maryj´ w Fatimie,
prał. Novarese widział zasadnoÊç ufnej nadziei oraz
wielkiego zaanga˝owania chorych, których potrzebował stale i na wszelkie mo˝liwe sposoby motywowaç, aby ˝yli programem z Lourdes i Fatimy. Bardzo cz´sto mówił: „JeÊli by si´ nadało wartoÊç cierpieniu, które jest w Êwiecie, mo˝na by sprawiç, ˝e zapanuje równowaga mi´dzy dobrem i złem i wtedy Królestwo Bo˝e zatryumfuje!”. W dowartoÊciowanym
cierpieniu widział kart´ zwyci´stwa nad wszelkimi
pesymistycznymi wizjami przyszłoÊci.
2. W obliczu nagromadzenia prac, których wymagały
podejmowane przez niego inicjatywy (a które uwa˝ał za wa˝ne natchnienia woli Bo˝ej), nie pozwalał
sobie na zamartwianie si´. Choç stale rozwijał dzieło uwra˝liwiania [cierpiàcych na ich misj´], a nade
wszystko [dzieło] modlitwy o nowe powołania do Cichych Pracowników Krzy˝a, nie martwił si´ ani ich
liczbà, ani te˝ poziomem niepełnosprawnoÊci tych,
którzy si´ zgłosili. Podczas dwukrotnego pobytu w Nazarecie oficjalnie poprosił Madonn´, aby stowarzyszenie było wolne od tych rzeczy, które nie w pełni
podzielajà program duchowoÊci i metodologii tego stowarzyszenia.
Przyszły rozwój stowarzyszenia nie tyle opierał na
liczbie osób stowarzyszonych, ile na ich woli dogł´bnego ˝ycia programem Niepokalanej, przede
wszystkim na naÊladowaniu jej cnoty pokory i posłuszeƒstwa, na walce z wszelkà pokusà pychy, pokusà
rozumowania opartego na osobistych osàdach, pokusà
krytyki działaƒ przeło˝onych i szemrania. Chciał, aby
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jego duchowe dzieci były szczere, miały otwartà dusz´ i ducha współpracy, aby były gotowe na przyjmowanie propozycji majàcych ulepszyç planowanie
pracy. Kto nie był w stanie całkowicie przyjàç tej wizji i długo si´ jej opierał, odchodził, ale jego odejÊcie
(nawet jeÊli był to ksiàdz, brat czy siostra) nie martwiło prałata nadmiernie i z tego powodu ani nie popuszczał wodzy, ani nie zwalniał kroku, jeÊli chodzi
o działania stowarzyszenia. Całà przyszłoÊç wspólnotowego ˝ycia zawierzał Niepokalanej, aby to ona
je prowadziła do nast´pnych stacji.
3. WłaÊnie ze wzgl´du na otwartoÊç na przyszły rozwój stowarzyszenia, prałatowi le˝ał szczególnie na
sercu nowicjat i okres próbny kandydatów. Rozwój
nowicjatu m´skiego, jaki miał miejsce w ostatnich
latach, skłonił go do szybszego przeniesienia siedziby
nowicjatu z Montichari do Rocca Priora. PoÊpiech,
z jakim prał. Novarese nabył dom i otaczajàcy go
teren w Rocca Priora i z jakim potem prowadził prace przystosowujàce ten dom do u˝ytku, mo˝na było
zrozumieç dopiero po jego nieoczekiwanej Êmierci.
Bardzo chciał jak najszybciej doprowadziç całe to
przedsi´wzi´cie do koƒca, aby stowarzyszenie miało niezb´dne narz´dzia do swego rozwoju, i to nie
tylko w kwestii nowicjatu m´skiego. Dom „Królowej
Ozdoby Karmelu” w Rocca Priora pod Rzymem wydawał si´ koniecznà inwestycjà z tego wzgl´du, ˝e
w siedzibie centralnej, na ul. Bresciani 2 w Rzymie
nie było wystarczajàco du˝o miejsca na prowadzenie działalnoÊci stowarzyszenia. Dom w Rocca
Priora mógł zaÊ zaoferowaç pomieszczenia, gdzie
mo˝na by przenieÊç bibliotek´, drukarni´, gdzie mo˝na by organizowaç spotkania dla chorych z Rzymu
czy chorych przybyłych z wizytà do swojego centrum
krajowego.
Prał. Novarese widział w Rocca Priora tak˝e miejsce na dzienny dom wsparcia dla niepełnosprawnych
intelektualnie z okolic, a tak˝e miejsce na dom, który przyjmowałby biskupów, którzy po osiàgni´ciu wieku 75 lat musieli opuÊciç diecezj´, a którzy
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TR WAŁE PRZE WODNIC T WO
potrzebowali opieki i zakwaterowania. Ta myÊl, aby
wspieraç biskupów w potrzebie, od zawsze le˝ała mu
na sercu. Zawsze chciał pomagaç wszystkim biskupom, a tak˝e wszystkim ksi´˝om znajdujàcym si´
w potrzebie. I to robił – w Maryjnej Lidze Kapłanów
i w wielu domach otwartych na wspieranie starszych
i chorych kapłanów.
4. Na formacj´ osób zrzeszonych w stowarzyszeniu
prał. Novarese nie przeznaczył tylko wyposa˝onych
pomieszczeƒ. W swoich ostatnich latach zostawił jasny program formacyjny, doprecyzowany w ka˝dej
z cz´Êci. Program ten rozwijał na przestrzeni wielu
lat przy okazji corocznego kursu rekolekcyjnego „åwiczeƒ duchownych” dla młodych nowicjuszy, który zawsze poprzedzał dzieƒ 8 grudnia. Kurs ten został zarejestrowany na naszych taÊmach. Słyszymy ˝ywy,
mocny i sugestywny głos prałata.
W programie tym wyjaÊnia on: co oznacza dla Cichych Pracowników Krzy˝a naÊladowanie Chrystusa,
który zaprasza: „Kto chce iÊç za Mnà…”; co oznacza
okreÊlenie ‘Cisi Pracownicy Krzy˝a’, czym sà cnoty
i rady ewangeliczne, jakie powinni oni praktykowaç za
przykładem Niepokalanej; co oznacza ‘cisza wewn´trzna’ i jej wypełnianie według siedmiu stopni, [które rozpisał]. Stopnie te realizujà jasnà i pełnà zaanga˝owania drog´ ascetyki, poprzez którà mo˝e byç realizowana doskonała miłoÊç. SkutecznoÊç takiego programu jest tym wi´ksza, im bardziej odbija si´ w niej
doÊwiadczenie i przykład samego prałata Novarese.
5. Jak wiemy, prałatowi Novarese zale˝ało tak˝e na
wymiarze mi´dzynarodowym apostolatu, który mógłby si´ skonkretyzowaç poprzez otwarcie domów
w ró˝nych krajach i diecezjach, w których to tylko
byłoby mo˝liwe. W tym kontekÊcie przyjmował jako
znak woli Bo˝ej powołania, jakie rodziły si´ wtedy
w Austrii, Stanach Zjednoczonych, Polsce, Portugalii,
Afryce i Jordanii. Zanim jednak powstałyby w tych
krajach domy Cichych Pracowników Krzy˝a, najpierw
powołani musieliby daç dowód wiernoÊci Stowarzyszeniu oraz jasnego przeÊwiadczenia o jego misji.
To rozprzestrzenianie si´ wspólnoty było tak˝e powodem nieuniknionych cierpieƒ prał. Novarese:
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apostolatu i projekt kompleksu im. Franciszka
i Hiacynty Marto. Dom taki zaprojektował architekt
z Niemiec, którego równie˝ przyprowadziła w to
miejsce OpatrznoÊç.
Prał. Novarese wszystko powierzał zawsze Niepokalanej: własnoÊç terenu, który miał byç Jej królestwem, gdzie wszystko realizowane byłoby tak, jak
Ona zechce. Znaczàce było tak˝e umieszczenie na tym
terenie trzech małych figur: Michała Archanioła, Êw.
Józefa i Niepokalanej – na znak opieki i ochrony.
W realizacj´ projektu od razu zaanga˝owała si´ cała
wspólnota, która mogła naÊladowaç wyznaczone ju˝
metody pracy, podejmowanej podczas budowy Domu
w Re i przy innych dziełach.

Bł. ks. Luigi Novarese i s. Elvira Myriam Psorulla w biurze
na Via dei Bresciani w Rzymie

uszczuplały si´ Êrodki, wiele ofiar wydawało si´ zmarnowanych. Ale i w takich momentach prał. Novarese pozostawał pogodny, ufajàc Niepokalanej, która
zna Boskie plany i ró˝ne tego typu problemy.
Wielkim znakiem Bo˝ych planów było dla prał.
Novarese zaproszenie biskupa Leirii (Fatima) do tego,
by zaszczepiç apostolat w Fatimie, a wi´c właÊnie
tam, gdzie powstał program Niepokalanej, który stowarzyszenie podj´ło si´ realizowaç. Biskup chciał, aby
zało˝yç w Fatimie wszystkie sektory apostolskiej działalnoÊci, jakie istniejà we Włoszech: rekolekcje, kursy przysposobienia zawodowego dla niepełnosprawnych, wsparcie kapłanów, działalnoÊç na rzecz chorych psychicznie i prowadzona wraz z nimi. To zaproszenie było owocem Trzeciego Mi´dzynarodowego Sympozjum Kapłanów, które odbyło si´ w Fatimie, w roku 1980. Tak jak zawsze, prał. Novarese
odczytywał znaki Bo˝e poprzez okolicznoÊci i wydarzenia. A te przynosiły mu mo˝liwoÊç nabycia 140
hektarów terenu i domu „Virgo Fidelis” na rozwój

6. Ostatnim znakiem jego patrzenia w przyszłoÊç stowarzyszenia (i KoÊcioła) była uwaga poÊwi´cana młodym, szczególnie intensywna podczas ostatnich
trzech miesi´cy ˝ycia. Całe stowarzyszenie powinno
byç wsparciem dla sektora młodzie˝owego, właÊnie
ze wzgl´du na trzecie millenium ery chrzeÊcijaƒstwa.
PrzyszłoÊç stowarzyszenia, jak i KoÊcioła, nale˝y do
młodych – ta jego wizja była w doskonałej jednoÊci
z myÊlà Jana Pawła II.
Znaczàce sà niektóre jego wypowiedzi kierowane do młodych z ło˝a cierpienia w ostatnich miesiàcach ˝ycia:
„Widz´ kilku zaanga˝owanych młodych i z autentycznà satysfakcjà dostrzegam tak˝e Diecezjalne Centra, które pracujà z zaanga˝owaniem, ale
czym jest całe to Centrum? Czy mo˝emy przyznaç
z całà szczeroÊcià serca, ˝e tym, co robimy, przygotowujemy Êrodowisko całej masy cierpiàcych,
aby realizowali program Niepokalanej, a tak˝e działali według wskazówek KoÊcioła, zawartych mi´dzy
innymi w Encyklice Laborem exercens? Czy mo˝emy byç usatysfakcjonowani? Trzeba przygotowaç Êrodowisko dla cierpiàcych jutra, według wskazówek KoÊcioła, aby z pełnym przekonaniem wyprzedziç
„materialistyczne koncepcje prowadzàce do rozkładu”.

„ChrzeÊcijaƒstwo jest przeznaczone do znajdowania pełnej łàcznoÊci z młodymi, których cechuje
skłonnoÊç do całkowitego poÊwi´cenia, którym obce
sà półÊrodki, którzy sprzeciwiajà si´ formalizmowi
i powierzchownoÊci. Aby odÊwie˝yç nasze Êrodowisko i pójÊç na spotkanie z trzecim millenium, skierujmy nasz wzrok ku Tej, która tego roku (1984) obchodzi jubileusz Odkupienia – drugie millenium
wejÊcia w histori´: ku NajÊwi´tszej Dziewicy Maryi,
Niepokalanej, i wraz z Nià wchodêmy w histori´ Êwiata, w pełni realizujàc Jej proÊb´ przedstawionà w Lourdes i Fatimie. Ona przygotowuje nas do wejÊcia
w trzecie tysiàclecie, podajàc nam jasne i precyzyjne tematy do opracowania. Tematy Niepokalanej to:
Krzy˝ oraz Duch Âwi´ty i jego owoce, które przynoszà
odnowienie oblicza tej ziemi. JeÊli przedstawimy te
tematy młodym – jeÊli ci młodzi b´dà naprawd´ młodzi, to przyjmà je z entuzjazmem, ale jeÊli ci młodzi
b´dà w efekcie starcami o zepsutych sercach, nie zrozumiejà nic.
Musimy naprawd´ odnowiç nasze Êrodowisko, by
trzecie tysiàclecie nie zaskoczyło całego naszego Centrum. Tylko w taki sposób wypełnimy nasze powołanie,
inaczej b´dziemy sługami bezu˝ytecznymi, którzy mieli czas, ale go zmarnowali, mogli to zrobiç, ale nie
zrobili, otrzymali rad´, ale jej nie posłuchali”.
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ŚWIĘTO WIARY
I RADOŚCI

Mauro Anselmo

17 maja, aula Pawła VI – specjalna audiencja na 100-lecie narodzin Luigiego Novarese – 5500 tysiàca
wiernych z Centrum Ochotników Cierpienia z Włoch i zagranicy. Przed spotkaniem z Papie˝em happening
muzyki, Êwiadectw, modlitwy i poezji. I niespodzianka – usłyszeliÊmy głos prałata Novarese nagrany podczas rozmowy z chorymi.
To był entuzjastyczny, radosny dzieƒ, bogaty
w wiar´ i emocje. Ten dzieƒ, 17 maja 2014 roku, którego obraz na długo pozostawi Êlad w pami´ci tych
pi´ciu tysi´cy pi´ciuset ludzi obecnych na specjalnej
audiencji, którà papie˝ Franciszek odbył z członkami Centrum Ochotników Cierpienia i Cichych Pracowników Krzy˝a.
Setki chorych na wózkach inwalidzkich, tysiàce
towarzyszàcych im osób spoÊród rodziny, wolontariuszy, lekarzy i kapłanów przybyło do Stolicy Apostolskiej ze wszystkich stron Włoch, ze Szwajcarii,
z Polski, z W´gier. W auli Pawła VI spotkali si´ z Papie˝em, wysłuchali jego słów wspominajàcych stulecie
urodzin bł. Luigiego Novarese (29 lipca 1914), „ka-
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płana zakochanego w Chrystusie i w KoÊciele, oddanego apostolatowi chorych” – tak jak okreÊlił go
nast´pca Piotra.
Było par´ minut po 12.30, kiedy to Franciszek,
przyj´ty wr´cz stadionowà owacjà, przekroczył próg
auli. Na scenie portret Novarese, z boku chór seminarzystów z Almo Collegio Capranica, gdzie Błogosławiony koƒczył studia rozpocz´te w seminarium
w Casale. Na widowni tysiàce pomaraƒczowych szarf
z nazwami miast, z których przybyły delegacje.
Franciszek zajàł miejsce na fotelu u stóp rzeêby
z bràzu – Chrystusa zmartwychwstałego, wykonanej
przez artyst´ Pericle Fazzini. Zanim powiedział słowo, zaskoczył wiernych znaczàcym i miłym gestem.

FUNDAMENT Y

Tłum. Izabela Rutkowska, fot. Carmine di Pinto

Na scenie, po jego prawej stronie był obecny Paolo Marchiori, członek CVS z Bresci, i ks. Remigio Fusi
z Cichych Pracowników Krzy˝a, obaj na wózkach. Po
powitaniu papie˝a przez Moderatora Generalnego,
ks. Janusza Malskiego, swój tekst powitania w imieniu chorych czytał Marchiori, który zakoƒczył słowami: „Drogi Franciszku, nasze serce mówi: dzi´kuj´.
Modlimy si´ za ciebie i ofiarujemy nasze cierpienia za
twojà posług´ oraz w twoich intencjach”. Gdy Marchiori
skoƒczył czytaç, Bergoglio natychmiast wstał z fotela, przebiegł ten krótki odcinek dzielàcy go od Paola
i ks. Remigia i goràco uÊciskał obu. Tłum zaczàł klaskaç. Ten gest papie˝a, przez swà spontanicznoÊç, miał
mocno symboliczny wymiar: tym dodajàcym odwagi
uÊciskiem Franciszek zaprosił chorych z CVS i członków Cichych do jeszcze bardziej zjednoczonego kroczenia drogà apostolatu zało˝onego przez bł. Novarese.
Papieska myÊl
„Drodzy bracia i drogie siostry, dzieƒ dobry!”, powiedział Bergoglio, zabierajàc si´ do czytania przygotowanego na t´ okazj´ tekstu. Tekst ten dotykał kluczowych punktów tematu cierpienia. „Cierpienie nie
jest wartoÊcià samo w sobie, ale rzeczywistoÊcià, którà Jezus uczy nas prze˝ywaç we właÊciwej postawie”,
powiedział Papie˝. „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 odrzucenia nie jest właÊciwà postawà. Jezus uczy
nas, abyÊmy prze˝ywali cierpienie, akceptujàc t´ rzeczywistoÊç ˝ycia z wiarà i nadziejà, wkładajàc miłoÊç Boga i bliêniego tak˝e w cierpienie: tym, co
wszystko przemienia, jest miłoÊç”.
To, co podkreÊlał Papie˝, to postawa daleka od cierpi´tnictwa – wartoÊç cierpienia pochodzi z ofiary zło˝onej z miłoÊci. Jest to jeden z głównych punktów nauczania Luigiego Novarese. „Jego osobiste doÊwiadczenie cierpienia, prze˝yte w dzieciƒstwie, uczyniło
go bardzo wra˝liwym na ludzki ból. Novarese mówił
zawsze: Chorzy powinni czuç si´ autorami własnego

F U N DAMENT Y

apostolatu”, przypomniał Franciszek. „Osoba chora,
niepełnosprawna mo˝e staç si´ wsparciem i Êwiatłem
dla innych cierpiàcych i w ten sposób przemieniaç 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. Zjednoczeni z Chrystusem zmartwychwstałym jesteÊcie aktywnymi podmiotami dzieła zbawienia i ewangelizacji”.
Wypowiedê Franciszka przypomina słowa papie˝y, którzy go poprzedzili. Pius XII, który mówił o Bo˝ej miłoÊci podczas historycznej audiencji z 7 paêdziernika 1957 roku na placu Belwederskim, którego
przyjechało wysłuchaç siedem tysi´cy chorych zgromadzonych przez ks. Novarese: „Wy nie jesteÊcie
sami, Jezus przychodzi i działa w was”. Jan XXIII,
dwa lata póêniej, zawierzył swój pontyfikat modlitwom pi´ciu tysi´cy chorych, obecnych u Êw. Piotra.
W roku 1972 Paweł VI, podczas audiencji zorganizowanej 12 kwietnia dla CVS podkreÊlił wartoÊç cierpienia, które „daje Êwiatu Êwiatło i wchodzi w wielki, tajemniczy plan zbawienia”.
Jan Paweł II, spotykajàc si´ 6 wrzeÊnia 1997 roku
z szeÊcioma tysiàcami wolontariuszy CVS, zgromadzonymi na stadionie Palaghiaccio, aby Êwi´towaç
pi´çdziesi´ciolecie stowarzyszenia, wspominał postaç
i dzieło Zało˝yciela: „Luigi Novarese jest wÊród nas
duchowo obecny i z pewnoÊcià nie przestaje wspieraç z nieba tego dzieła, które wytrysn´ło z jego kapłaƒskiego serca”.
Benedykt XVI, przemawiajàc do chorych
15 wrzeÊnia 2008 roku, zwrócił ich uwag´ na znaczenie ˝ycia wewn´trznego: „Łaska polega na przyj´ciu w sobie Chrystusa lekarza. Aby nas uzdrowiç,
On przychodzi, aby zamieszkaç w tym, kto jest dotkni´ty chorobà, aby jà przezwyci´˝yç i z nim ˝yç”.
Wspomnienia, emocje, poezje
Gdy przebiegamy pami´cià spotkania Cichych Pra-

cowników Krzy˝a z ró˝nymi papie˝ami, odradza si´
wiele wspomnieƒ i emocji. JeÊli by si´ pokusiç o porównania, mo˝na by powiedzieç, ˝e audiencja z Franciszkiem przypominała to szczególnie ciepłe spotkanie
z Karolem Wojtyłà w roku 1997.
W sobot´ 17 maja br., przez ponad dwie godziny (od 10.00 do 12.30), podczas oczekiwania na przybycie Bergoglia, aula Pawła VI stała si´ swego rodzaju teatrem wypełnionym Êwi´tujàcà i entuzjastycznà widownià. Chorzy i niepełnosprawni stali si´
Êwiadkami, aktorami, tancerzami, Êpiewakami, bohaterami happeningu muzyki, modlitwy, poezji, taƒca i opowieÊci, którym co rusz towarzyszył aplauz
publicznoÊci. W takiej oprawie Êwi´to to przemieniło
si´ w mozaik´ utworzonà ze Êwiadectw wspominajàcych histori´, charyzmat i nauczanie Luigiego Novarese. Poszczególne momenty tego spektaklu zapowiadała Izabela Di Chio, dziennikarka RAI, ubrana w elegancki ciemny garnitur. „17 maja jest datà
szczególnie wa˝nà dla stowarzyszeƒ zało˝onych
przez błogosławionego”, wyjaÊniała. „17 maja
1931 roku, dzi´ki łasce Bo˝ej, został on uzdrowiony z ci´˝kiej choroby, która dotkn´ła go, gdy miał
9 lat. 17 maja 1943 roku zało˝ył Maryjnà Lig´ Kapłanów, 17 maja 1947 roku ochrzcił Centrum
Ochotników Cierpienia”. Oklaski.
Ks. Janusz Malski podkreÊlił wa˝noÊç tej audiencji.
„O dacie tego spotkania dowiedzieliÊmy si´ par´ tygodni temu i musieliÊmy wszystko organizowaç
w poÊpiechu. Ale dziÊ jest nas tu bardzo wielu i pragn´ podzi´kowaç chorym za to, ˝e pokonali tak wiele przeszkód, aby tu przybyç”.
Na scen´ dołàczyła setka dzieci, które „posadziły” sto czerwonych ró˝ przed portretem Luigiego Novarese. Grupa młodzie˝y o ró˝nym stopniu niepełnosprawnoÊci z CVS w Bari, prowadzonych przez Annaliz´ Caputo, przedstawiło spektakl taneczny. Gabriela Paderno, „Siostra Chorych” z CVS w Vercelli, wspominała swoje cudowne uzdrowienie, którego
doznała za wstawiennictwem błogosławionego. Ks. Remigio Fusi przypomniał zaÊ ró˝ne etapy z jego ˝ycia.
Od czasu do czasu aktor, Toni Bertorelli, czytał niektóre wiersze Luigiego Novarese: „Nie załamuj si´
w ˝yciu / ˚ycie ci´ potrzebuje / Nie narzekaj / nawet
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FUNDAMENT Y
jeÊli nikt nie wie / o twym ˝yciu / Pan czuwa nad tobà”
(lipiec 1962).
Wzruszenie. Jeszcze wi´ksze po słowach wypowiedzianych przez doktora Giancarla Ceruttiego, bratanka błogosławionego: „Jestem przekonany, ˝e wujek,
mama i tata, sà tu razem z nami. Wujek nauczył nas
wielu rzeczy, ale przede wszystkim Êwiadczenia o Ewangelii, czyniàc naszymi słowa Jezusa: nie bójcie si´”.
W tym momencie, tu˝ przed przybyciem Franciszka, wydarzyło si´ coÊ niespodziewanego. Puszczono nagranie rozmów Luigiego Novarese z chorymi.
„Jezus wezwał cierpienie, aby wyszło ze swojej rozpaczliwej bezu˝ytecznoÊci i stało si´ êródłem dobra”.
W auli Pawła VI rozległ si´ głos Prałata. Wielu
z obecnych nigdy go wczeÊniej nie słyszało. Chorzy

zacz´li klaskaç, z torebek zacz´to wyciàgaç chusteczki, by otrzeç łzy.
Ale zaraz ponownie wróciła radoÊç. Zacz´li przemawiaç Resy Rizzini, krajowa delegatka CVS, oraz
ks. Armando Aufiero. Ten ostatni zwracał si´ do papie˝a na ty: „Francesco, jesteÊmy z tobà i wspieramy ci´ naszà modlitwà. JesteÊmy tu, aby zaÊwiadczyç, ˝e Jezus Zmartwychwstały jest zwyci´zcà”.
I znowu owacje.
Koƒczàc swoje przemówienie, Franciszek wydawał si´ zm´czony. Zanim wyszedł z auli, zszedł ze
sceny i pozdrowił obecnych. Podawał r´k´, przytulał dzieci, odpowiadał na pozdrowienia, obejmował
chorych.

PAPIESKIE AUDIENCJE
DLA CENTRUM OCHOTNIKÓW
CIERPIENIA
Alessandro Anselmo

Spotkanie z papie˝em Franciszkiem z 17 maja
było jednym z wielu podobnych spotkaƒ w historii
CVS, która charakteryzuje si´ wieloma audiencjami
z ró˝nymi papie˝ami. Niektóre z nich odegrały
szczególne znaczenie w dziejach KoÊcioła. Przypomnijmy te najwa˝niejsze.
7 paêdziernika 1957 roku, na placu Belwederskim Luigi Novarese gromadzi przed Piusem XII
siedem tysi´cy chorych na noszach i na wózkach.
Jest to najwi´ksze zgromadzenie chorych, jakie kiedykolwiek miało miejsce we wn´trzach Stolicy
Apostolskiej. Papie˝ Pacelli wyglàdał na wzruszonego i powiedział im: „Wy nie jesteÊcie sami. Jest
z wami Jezus. Uczcie si´ z Nim rozmawiaç.
(…) Wasze łzy sà jak rosa, która opada na pustyni´
tego Êwiata i sprawia, ˝e ona rozkwita”.
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Spotkanie z Janem Pawłem II – Rzym, 6.09.1997 r.

19 marca 1959 roku papie˝ Jan XXIII zwracał si´
do pi´ciu tysi´cy chorych obecnych w bazylice
Êw. Piotra: „My liczymy na modlitwy wszystkich
wiernych, ale najbardziej liczymy na Êwi´te cierpienie, które zjednoczone z m´kà Jezusa, daje dziełom
ludzkim najwi´kszà płodnoÊç. Dzi´kuj´, ukochani.
Pokazujecie, ˝e naprawd´ jesteÊcie w KoÊciele
Bo˝ym nieporównywalnym skarbem”. Na placu Êw.
Piotra, przy wejÊciu do bazyliki, długaÊna kolejka
samochodów czekajàcych na chorych. To rzymscy
taksówkarze, którzy odpowiedzieli na apel prałata
Novarese i wzi´li wolny dzieƒ w pracy, aby za
darmo zapewniç chorym transport.
26 maja 1968 roku, z okazji dwudziestolecia
apostolatu, papie˝ Paweł VI skierował słowo do
chorych: „Wy, Ochotnicy Cierpienia, nie rezygnujcie
z waszego cennego daru modlitwy i ofiary. My zrobimy z niego przed Panem skarb. JesteÊmy pewni,

˝e wy sami jako pierwsi otrzymacie z tego tytułu zasług´ i rekompensat´”.
26 maja 1987, w auli Pawła VI, Jan Paweł II
spotkał si´ z jedenastoma tysiàcami Ochotników
Cierpienia, zgromadzonymi, aby Êwi´towaç czterdziestolecie stowarzyszenia.
6 wrzeÊnia 1997 roku, dziesi´ç lat póêniej, spotkał si´ z nimi ponownie – na stadionie Palaghiaccio,
z okazji pi´çdziesi´ciolecia. Przemawiał do siedmiu
tysi´cy obecnych, wspominajàc dziedzictwo prałata
Novarese, zmarłego w roku 1984. „Zapami´taj,
drogi chory, ˝e twoje cierpienie jest ewangelizatorem, ˝e twoje cierpienie jest zbawcze”. Wojtyła zakoƒczył je słowami: „Prałat Luigi Novarese jest
wÊród nas obecny duchowo i z pewnoÊcià nie przestaje towarzyszyç z nieba temu dziełu, które wytrysło z jego kapłaƒskiego serca”.
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CIESZCIE SIĘ
I RADUJCIE (Mt 5,12)

Casale Monferrato, Jubileusz 100-lecia
narodzin bł. Luigiego Novarese

Wojciech Grzegorek

Ka˝dy Jubileusz stanowi szczególny rok łaski. Wyraz „jubileusz” mówi o radoÊci. Chodzi tu nie tylko
o radoÊç czysto wewn´trznà, ale o radoÊç, która objawia si´ tak˝e na zewnàtrz, albowiem przyjÊcie Boga
jest wydarzeniem tak˝e zewn´trznym. Jest ono widzialne, słyszalne i dotykalne, jak mówi Êw. Jan (por.
1 J 1,1, zob. Tertio millenio adveniente, nr15).
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Ochotnicy Cierpienia z północnych Włoch przybyli do Casale Monferrato, rodzinnego miasta bł. Luigiego
Novarese, w dniach 31 maja – 2 czerwca 2014 roku,
aby wspólnie cieszyç si´ i radowaç (por. Mt 5,12) z 100.
rocznicy narodzin zało˝yciela apostolatu.
W niedziel´ ponad 700 członków Centrum Ochotników Cierpienia zgromadziło si´ wokół biskupa Casale Monferrato, Alcesta Catella na Eucharystii. Tam
zaczerpn´li łaski potrzebnej do tego, aby prze˝ywaç
ten jubileusz nie tylko jako wspomnienie przeszłoÊci,
ale jako proroczà zapowiedê przyszłoÊci i aby przeło˝yç j´zyk entuzjazmu na j´zyk postanowieƒ i konkretnych programów działania, majàcych na celu o˝ywienie apostolatu (por. Novo millenio inuente, nr 3).
W niedzielne popołudnie entuzjazm z jubileuszu bł.
Luigiego znalazł swój wyraz we wspólnym Êwi´towaniu
na Êwie˝ym powietrzu. Centra Ochotników Cierpienia z czterech diecezji przygotowały stoiska o poszczególnych çwierçwieczach historii ˝ycia błogosławionego i jego dzieł. Spojrzeniem w przyszoÊç było
stoisko nowicjuszy Cichych Pracowników Krzy˝a.
Uczestnicy Jubieluszu 100-lecia narodzin
bł. Novaresego mieli okazj´ wysłuchaç Êwiadectwa

MY C VS

ks. Remigia Fusi, bliskiego współpracownika bł. Luigiego. Mówił on o tym, jak łaska Bo˝a objawiła si´
w ˝yciu Apostoła Chorych. Swoim doÊwiadczeniem
łaski podzielili si´ tak˝e nowicjusze.
Około 50 młodych członków COC przyjechało do Casale ju˝ w sobot´ 31 maja, aby wspólnie cieszyç si´
i radowaç z jubileuszu, zgł´biajàc Dobrà Nowin´ o cierpieniu, którà Bóg nas obdarzył w osobie błogosławionego. Po konferencji o jego młodzieƒczych latach
i jego przesłaniu do młodzie˝y, przywołujàc w pami´ci
małego Luigiego, który codziennie rano chodził
z mamà do koÊcioła Êw. Dominika, młodzie˝ udała si´
jego Êladami. Po dotarciu na miejsce, przed NajÊwi´tszym Sakramentem modlili si´, aby miłoÊç do Eucharystii, tak jak w 5-letnim Luigim, który wbrew swojej mamie przystàpił do komunii, wychowywała ich do
prawdziwej, wewn´trznej wolnoÊci.
Ostatniego dnia obchodów młodzie˝ udała si´ do
koÊcioła salezjanów w Casale, gdzie cudownie uzdrowiony z gruêlicy koÊci Luigi zło˝ył swoje kule jako wyraz wdzi´cznoÊci dla Matki Bo˝ej Wspomo˝ycielki
Wiernych i ks. Bosco. Eucharysti´ poprzedziła konferencja ks. Armanda Aufiero (odpowiedzialnego za
apostolat i przewodniczàcego Mi´dzynarodowej Konfederacji Centrum Ochotników Cierpienia) o roli Matki Bo˝ej w odkrywaniu zbawczej wartoÊci cierpienia.
Przez wszystkie dni Êwi´towania uczestnikom towarzyszył krzy˝ Âwiatowych Dni Młodzie˝y, symbol
komunii z młodzie˝à całego Êwiata, który papie˝ wr´czył młodym jako znak miłoÊci Jezusa do ludzkoÊci
i posłał ich z misjà głoszenia wszystkim, ˝e tylko
w Chrystusie zmarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie (Rzym 22 lipca 1984, Êw. JP II).
Filmy z ˝yczeniami urodzinowymi dla bł. Luigiego Novarese nadesłane z Kolumbii, Portugalii i Polski
uÊwiadomiły Ochotnikom Cierpienia ró˝norodnoÊç ludzi, którzy pragnà Êwiadczyç o łasce zbawienia płynàcej z krzy˝a Chrystusa.
Kolejnym znakiem, który towarzyszył obchodom
jubileuszu w Casale, były kule błogosławionego, które przypominały o łaskach, którymi Pan obdarza ka˝-

Kiedy Jezus z Nazaretu udał si´ do synagogi swego rodzinnego miasta, powstał, aby czytaç (por.
Łk 4,16-30). Podano Mu wtedy Ksi´g´ proroka
Izajasza. Rozwinàwszy jà, odczytał nast´pujàcy
tekst: „Duch Pana Boga nade mnà, bo Pan mnie
namaÊcił. Posłał mnie, by głosiç dobrà nowin´ ubogim, by opatrywaç rany serc złamanych, by zapowiadaç wyzwolenie jeƒcom i wi´êniom swobod´; aby obwieszczaç rok łaski Paƒskiej” (61,1-2).
Wraz z Jezusem rozpoczàł si´ „czas” szczególnie
upragniony. Nadszedł dzieƒ zbawienia, „pełnia czasu”. Wszystkie jubileusze odnoszà si´ poniekàd do
tego „czasu”, odnoszà si´ do mesjaƒskiej misji
Chrystusa. To On przybył jako „namaszczony Duchem Âwi´tym”, jako „posłany od Ojca”. To On głosi ubogim Dobrà Nowin´, przynosi wolnoÊç tym,
którzy sà jej pozbawieni, wyzwala uciÊnionych,
a niewidomym przywraca wzrok (por. Mt 11,4-5;
Łk 7,22). W ten sposób Chrystus urzeczywistnia
„rok łaski od Pana”, ogłaszajàc go nie tylko słowem, ale przede wszystkim swymi czynami (por.
Tertio millenio adveniente, nr 11).

dego, kto Mu si´ ufnie odda przez r´ce Maryi. Duchowà obecnoÊç błogosławionego podkreÊlały równie˝ jego relikwie.
Uczestnicy ubogaceni wspólnym prze˝ywaniem
3-dniowego Jubileuszu wrócili do swoich domów, aby
w codziennoÊci, pokładajàc ufnoÊç w łasce Bo˝ej, realizowaç charyzmat bł. Luigiego Novarese.
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OSTATNIE pOżEgNANIE

MArIOlI płOTkI
NA ZAWSZE W NASZYCH SErCACH…
Maria Biernat

6 sierpnia 2014 r. odeszła do Pana nasza ukochana
Mariola Płotka – wieloletnia Prezes Stowarzyszenia
Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdaƒskiej – przyjaciel i or´downik osób chorych, niepełnosprawnych i wszystkich potrzebujàcych jakiejkolwiek pomocy.
Swoje powołanie odczytała w kontaktach z cierpiàcymi, z którymi spotykała si´ w pracy, prywatnie,
na ulicy. Ale dopiero spotkanie z ks. Stanisławem Orlikowskim, pallotynem, który po powrocie z misji
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w Rwandzie został skierowany do Gdaƒska i tu słu˝ył chorym w szpitalu jako kapelan, spowodowało,
˝e Jej zaanga˝owanie nabrało tempa. Wspólnie
z ks. Orlikowskim organizowała rekolekcje – najpierw
w domu chorego, póêniej 3-dniowe i tygodniowe, gdy
zwi´kszała si´ iloÊç ch´tnych.
Z ideà ks. prałata Luigiego Novarese zetkn´ła si´
w czasie pielgrzymki do Rzymu na 40-lecie Ochotników Cierpienia, w roku 1987. Tam z bliska poznała
wyjàtkowy charyzmat bł. Luigiego Novarese. Gł´boko
prze˝yła rekolekcje w Re, w Domu Cichych Pracowników Krzy˝a. Wróciła do Polski pełna zapału
i pomysłów, jak słu˝yç cierpiàcym i ukazaç im, ˝e sà
potrzebni i jak wielka jest moc ich modlitwy.
Âp. Mariola miała pogodne usposobienie, była
otwarta na ludzi, miała dla nich czas, potrafiła wysłuchaç i pomóc. W ten sposób zjednała sobie wielu
przyjaciół i pomocników, bo nikt nie potrafił odmówiç Jej proÊbie. Była skromnà, cichà osobà, nielubiàcà
publicznych wystàpieƒ ani pochwał. Uwa˝ała, ˝e nie
robi nic wyjàtkowego i tylko pomaga potrzebujàcym.
Najwa˝niejszym i ukochanym „dzieckiem” Marioli były zawsze wczasorekolekcje. Zmieniały si´
miejsca, ale najwa˝niejsza była idea – rekolekcje dla
ducha, relaks wÊród przyjaznych ludzi i rehabilitacja dla ciała. Znała wszystkich uczestników wyjazdu, komu i jaki jest potrzebny wolontariusz, miała
wszystkie informacje w głowie. Kto Ci´ dziÊ zastàpi, Mariolu?

Ta wspaniała, radosna i uÊmiechni´ta osoba nigdy nie narzekała, nie obarczała innych swoimi problemami, nie mówiła o swoim cierpieniu, które cz´sto widaç było w Jej oczach. Miała dar zjednywania
sobie ludzi. U ka˝dego poznanego człowieka potrafiła odnaleêç jego ukryty talent i go wykorzystaç. Tak
odnalazła ks. Stanisława Olesiaka, misjonarza werbist´, chorego na stwardnienie rozsiane. Sam chory najlepiej potrafił zrozumieç cierpienie innych i głosiç im ewangeli´ cierpienia. Mariola to rozumiała i zaprosiła tego ksi´dza do Gdaƒska, aby prowadził rekolekcje w duchu ks. prałata L. Novarese. Podobnie
trafił do nas ks. Stanisław Rzàsa, wspaniały duchowny
i przyjaciel Marioli.
Odeszła od nas po ci´˝kiej chorobie, jednak do koƒca pracowała, przygotowywała kolejne wyjazdy.
W ostatnich chwilach towarzyszyła Jej rodzina
i grupa przyjaciół, a w chwili Êmierci, dzi´ki natchnieniu Ducha Âwi´tego, pojawił si´ ks. Stanisław
Orlikowski, z którym 27 lat temu rozpocz´ła swojà
wspaniała drog´ słu˝by Bogu i ludziom.
Kochana Mariolu! Dzi´kujemy Ci za Twojà obecnoÊç wÊród nas, za przykład całkowitego oddania siebie osobom chorym, cierpiàcym i niepełnosprawnych,
za pogod´ ducha i uÊmiech, pozostaniesz na zawsze
w naszej pami´ci.

Rada Centrum
Ochotników Cierpienia
Była współzało˝ycielkà Diecezjalnego Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych, które obecnie skupia ponad 3000 członków, w tym 2000 z niepełnosprawnoÊcià fizycznà i intelektualnà oraz 1000
opiekunów i wolontariuszy. Współorganizowała
wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych, które potem, z Jej inicjatywy, rozszerzono o opiek´ rehabilitacyjnà. Od 2003 r. sà one organizowane
w głogowskim Domu „Uzdrowienie Chorych”. Od lat
współorganizowała dla Êrodowiska osób niepełnosprawnych: comiesi´czne Msze Êw. dla chorych, nie-

pełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół; pielgrzymki krajowe, wyjazdy turystyczne oraz integracyjne
(Frombork, Kotlina Kłodzka, Warszawa, Kazimierz,
Sandomierz, ZamoÊç, Suwalszczyzna, Łaƒcut, Cz´stochowa, Kanał Elblàski, Toruƒ); pielgrzymki zagraniczne (Wilno, Rzym, Fatima); od 27 lat pielgrzymki do Lourdes, w których ka˝dego roku uczestniczy 50 osób (szczególnym wyzwaniem było zorganizowanie w roku 2006 jubileuszowej XX pielgrzymki dla 410 osób); Drog´ Krzy˝owà na terenie ró˝nych sanktuariów Polski; od 16 lat powiatowe
olimpiady sportowe dla niepełnosprawnych w Pruszczu Gdaƒskim; obchody Âwiatowego Dnia Chorego;
wigilie dla niepełnosprawnych (gromadzàce przeszło
400 osób); integracyjne spotkania przy ognisku
i zabawy taneczne.
Anga˝owała si´ te˝ w organizacj´ dni skupienia dla
wolontariatu. Aby zapoznaç poczàtkujàcych wolontariuszy z pracà przy chorych i niepełnosprawnych,
uczestniczyła przy organizacji warsztatów z zakresu opieki nad chorym (obsługa wózka inwalidzkiego,
mycie i karmienie chorego, itp.). Du˝ym wydarzeniem
były równie˝ współorganizowane przez nià wyjazdy na
Âwiatowe Dni Młodzie˝y do Cz´stochowy, Pary˝a,
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Rzymu, Toronto, Kolonii i Madrytu. Od lat dbała o integracyjne wyjazdy młodych wolontariuszy z młodzie˝à
niepełnosprawnà do Głogowa, na Kaszuby do Chmielna i nad morze do Ostrowa.
Latem 2004 r., widzàc wielkà potrzeb´ zarejestrowania organizacji, której nadrz´dnym zadaniem
byłoby niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, stała si´ jednym z inicjatorów i współzało˝ycieli Stowarzyszenia Centrum Ochotników
Cierpienia Archidiecezji Gdaƒskiej, zatwierdzonego
dekretem abp. Tadeusza Gocłowskiego (24.06.2004),
zostajàc jednogłoÊnie wybrana jego prezesem. W chwili obecnej COC liczy około 526 członków, w tym ponad połowa to osoby niepełnosprawne.
Wieloletnie doÊwiadczenie w charytatywnej pracy z niepełnosprawnymi owocowało wielkim zaufaniem, jakim darzyli Panià Mari´ zarówno chorzy i niepełnosprawni, jak i ich rodziny. Była oddanym towarzyszem chorego: wyszukiwała osoby niepełnosprawne pozostajàce w domach cz´sto przez wiele lat
w samotnoÊci i zach´cała je do aktywnego ˝ycia, pomagajàc im wyjÊç z domów, zawrzeç nowe znajomoÊci,
uaktywniç si´ zawodowo. O ka˝dej porze dnia i nocy
gotowa nieÊç pomoc chorym i potrzebujàcym. Bardzo cz´sto odwiedzała niepełnosprawnych w ich domach, co skutkowało niebywałà serdecznoÊcià i przyjaênià z obu stron. Nie stroniła od trudnych rozmów
i rozwiàzywania problemów osób niepełnosprawnych
i ich rodzin. Gdy była potrzeba, natychmiast dostarczała sprz´t medyczny i rehabilitacyjny do domów cho-

rych. Nieoceniony przyjaciel, nauczyciel i opiekun najmłodszego pokolenia wolontariuszy – przeprowadzała
szkolenia, spotkania i pogadanki, kształtowała wra˝liwe sumienia, zach´cała do czynnego niesienia pomocy osobom najbardziej jej potrzebujàcym. Pani Maria Płotka, pomimo swojej niepełnosprawnoÊci, całe
˝ycie podporzàdkowała drugiemu człowiekowi. Była
wieloletnim bezinteresownym i zasłu˝onym wolontariuszem, wielkim i oddanym przyjacielem osób niepełnosprawnych, troskliwym nauczycielem i wychowawcà młodego pokolenia wolontariuszy, niedoÊcignionym wzorem dla nas wszystkich.
W roku 2002 odznaczona została statuetkà
„Niestrudzony opiekun osoby chorej i niepełnosprawnej” przyznanà przez Kapituł´ Metropolity
Gdaƒskiego, a w 2007 r. wyró˝niona Medalem
Matki Teresy z Kalkuty przyznanym przez Starost´
KoÊcierskiego.
Odeszła do wiecznoÊci w Êwi´to Przemienienia
Paƒskiego. Po˝egnanie Marii odbyło si´ w umiłowanym przez nià KoÊciele pw. Gwiazdy Morza
w Sopocie. Msz´ Êw. pod przewodnictwem Ksi´dza
Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego koncelebrowało
oÊmiu kapłanów: ks. Janusz Malski (Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzy˝a), ks. Stanisław
Orlikowski (pallotyn, pierwszy duszpasterz osób
chorych i niepełnosprawnych naszej diecezji), ks. prał.
Stanisław Łada (Asystent KoÊcielny COC), ks. Grzegorz Królikowski (duszpasterz osób niepełnosprawnych diecezji elblàskiej), ks. Janusz Steç (Dyrektor

Gdaƒskiego Caritas), ks. J´drzej Orłowski (Dyrektor
Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC
w Gdaƒsku), ks. Radosław Horbatowski (duszpasterz
Domu Cichych Pracowników Krzy˝a w Głogowie),
ks. Andrzej Bafeltowski (pallotyn z Konstancina od
20 lat poruszajàcy si´ na wózku). W pogrzebie uczestniczyło kilkaset osób, m.in. przedstawiciele władz samorzàdowych, PFRON-u, chorzy, niepełnosprawni,
przyjaciele i znajomi oraz delegacje z całej Polski.
Âmierç Pani Marii Płotki jest dla nas wszystkich
ogromnà stratà. Jest nam niezwykle ci´˝ko rozstaç
si´ z człowiekiem, którego ˝ycie i działalnoÊç tak wiele wniosły w naszà codziennoÊç. Wspólnie sp´dziliÊmy
wiele cudownych chwil – zarówno na płaszczyênie społecznej, jak i prywatnej. Chyba nie ma wÊród nas osoby, dla której Mariola nie byłaby wzorem, jak pracowaç z chorym i niepełnosprawnym.
˚egnamy Ci´ w wielkim smutku, ale tak˝e z wiarà w sercu, ˝e Twoje dzieło nie przeminie, ˝e staniemy
si´ jego godnymi kontynuatorami, ˝e nadal b´dziemy z radoÊcià, ale i z pokorà słu˝yç osobom najbardziej potrzebujàcym. Obiecujemy, ˝e na zawsze
zostaniesz w naszej pami´ci, naszych sercach, naszych
modlitwach.

MArIA NEJMArk
(1.05.1952-18.06.2014)
ks. Janusz Malski

Miałem okazj´ spotkaç Mari´ jeszcze jako ministrant. Nale˝eliÊmy do tej samej parafii (pw. Âw.
Krzy˝a) i kiedyÊ byłem w jej domu z ksi´dzem po
kol´dzie. W pami´ci utkwiła mi jej pogoda ducha,
serdeczny uÊmiech. Gdy poznałem wspólnot´ Cichych Pracowników Krzy˝a, pomyÊlałem wtedy, ˝e
to wspólnota dla Marii. Podczas jednej z wizyt
w moim rodzinnym mieÊcie – Szczecinie – zaproponowałem jej zaanga˝owanie si´ w dzieła naszej
wspólnoty. Pomysł ten bardzo jej si´ spodobał
i w roku 1983 Maria przybyła do Rzymu na formacj´. Miała jeszcze okazj´ spotkaç osobiÊcie Zało˝yciela wspólnoty – prał. Luigiego Novarese. Swój akt
oddania zło˝yła w roku 1984. Ze wzgl´du na stan
zdrowia rozpocz´ła swojà misj´ jako Cicha Pracownica Krzy˝a, ˝yjàc i pracujàc w swoim mieÊcie,
poÊród swojej rodziny. W Szczecinie ÊciÊle współpracowała z apostolatem chorych Rodzina MiłoÊci
Miłosiernej, której idee były ÊciÊle złàczone z charyzmatem bł. Luigiego. Jej ˝ycie było pełne przeró˝nych trudnoÊci i cierpieƒ. Jak wspominał kapłan
odprawiajàcy Msz´ Êw. pogrzebowà – była przykładem „tych błogosławionych, którzy płaczà” – nie
były to łzy rozpaczy, ale ewangeliczne łzy bólu nad
ludzkim zagubieniem i grzechem, łzy współczucia.
Na zawsze cenna dla nas pozostanie jej cicha modlitwa, zanoszona przede wszystkim za kapłanów.
KOTWICA

4/2014

19

M Y C VS

REKOLEKCJE
NA WARMII

DOM

Teresa Skuza,
Daniela Szymczyk

Siódmy i ósmy czerwca 2014 roku był dla naszej
wspólnoty okresem poÊwi´conym odnowie duchowej
poprzez modlitw´, konferencj´ i spowiedê. Jednym
słowem, zrealizowaliÊmy nasze marzenia o rekolekcjach . SpotkaliÊmy si´ w OÊrodku EdukacyjnoWypoczynkowym Caritas Archidiecezji Warmiƒskiej w Rybakach. Zaproszeni goÊcie z Głogowa wygłosili konferencj´ na tematy: ks. Radosław Horbatowski: Błogosławieƒstwa i DuchowoÊç maryjna
Centrum Ochotników Cierpienia w Êwietle objawieƒ
z Lourdes i Fatimy; s. Beata Dyko: Chorzy konstruktorami nieba; br. Roman Płatek: Bł. L. Novarese i jego dzieło we współczesnym Êwiecie.
ZostaliÊmy ubogaceni duchowo, uczestniczàc w uroczystych Eucharystiach, adoracji i wspólnych modlitwach. Nie bez znaczenia był fakt, ˝e przez czas trwania rekolekcji obecne były relikwie bł. L. Novarese i koƒcowe nimi błogosławieƒstwo. Był te˝ czas na ognisko,
konkurs wiedzy o bł. Luigim, jego dziełach i naszej
wspólnocie. Podczas spacerów zachwycaliÊmy si´
pi´knem przyrody . OÊrodek le˝y wÊród lasów i jezior,
a pogoda była jak na zamówienie. Atmosfera wÊród
uczestników rekolekcji była uroczysta i radosna. Na ka˝dym kroku widziało si´ wzajemnà pomoc. Pomimo barier architektonicznych w rekolekcjach uczestniczyły
osoby na wózkach inwalidzkich. Uczestnicy wyrazili
ch´ç ponownego spotkania. GoÊcie z Głogowa wprowadzili radosnà atmosfer´, nie zawiodła organizacja
oraz miłe przyj´cie przez przedstawiciela oÊrodka. Warto wi´c spotkaç si´ za rok. Wszystkim za wszystko dzi´kujemy – organizatorki rekolekcji.

VICTOrIA
pO rAZ SZÓSTY Andrzej Maciejewski
24 czerwca br. odbyła si´ szósta ju˝ edycja Olimpiady Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych Victoria. Podobnie jak w poprzednich latach, zorganizowana ona
została z myÊlà o dorosłych mieszkaƒcach trzech województw: dolnoÊlàskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Na zaproszenie Cichych Pracowników Krzy˝a odpowiedziało 25 oÊrodków, których reprezentacje przyjechały do Głogowa z Wrocławia, Milicza, Miejskiej
Górki, Âwiebodzina, Ludwikowic Kłodzkich, Szprotawy,
Zielonej Góry, Âwiebodzic, Włoszakowic, Nowej Soli,
Rydzyny i Mikoszowa. WÊród uczestników znalazły si´
osoby z ró˝nymi stopniami niepełnosprawnoÊci intelektualnej oraz fizycznej. Konkurencje sportowe
uwzgl´dniały te ograniczenia i miały zró˝nicowany stopieƒ trudnoÊci. Znalazły si´ wÊród nich, tak jak w poprzednich latach, bieg sztafetowy, megapiłkarzyki, przeciàganie liny, tor przeszkód, ergometr, rzuty do kosza,
ale tak˝e strzelanie z łuku, boccia, tenis stołowy oraz
szachy. Udanym rozgrywkom i miłej zabawie sprzyjało
dobre przygotowanie imprezy przez zaprzyjaênionà firm´ Górski Sport, obecnoÊç wielu wolontariuszy z gło-

gowskich szkół Êrednich, a tak˝e bardzo dobra pogoda. ˚eby niepełnosprawni zawodnicy mogli sprostaç
wszystkim zadaniom sportowym, został przygotowany dla nich zwyczajowy, obfity pocz´stunek. Emocje,
jakie towarzyszyły zabawie i konkurencji sportowej, dopełniły nagrody rzeczowe oraz medale i dyplomy, jakie otrzymali wszyscy uczestnicy Olimpiady. W otwarciu Olimpiady wzi´li udział Prezydent Miasta Głogowa Jan Zubowski oraz przebywajàcy w tym czasie
w Głogowie Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzy˝a ks. Janusz Malski. Olimpiad´ mo˝na było
zorganizowaç dzi´ki finansowemu wsparciu Fundacji
PFRON.

DOM

OlIMpIJSCY
WOlONTArIUSZE

Stefania Wiśniewska

Głównymi bohaterami tego wydarzenia sà osoby,
które zadziwiajà w ka˝dy mo˝liwy sposób. Najpierw
determinacjà, z jakà pokonujà ró˝ne swoje słaboÊci,
a tak˝e radoÊcià i otwartoÊcià na innych. Dla mnie
– „starego” ju˝ nauczyciela-wychowawcy – najbardziej zadziwiajàce jest to, jak zara˝ajà tà swojà
radoÊcià i ufnoÊcià młodych ludzi, którzy kierujàc si´
dobrze poj´tym współczuciem, sàdzili, ˝e bioràc udział
w olimpiadzie jako wolontariusze, b´dà pomagaç tym,
którzy tej pomocy potrzebujà.
Âwiadectwo Ani jest przykładem tego, jak wiele
otrzymujà ci, którzy potrafià otworzyç si´ na innych.
„Definicja słowa wolontariusz jest bardzo prosta.
Wolontariusz jest to osoba, która pomagajàc innym,
zyskuje dobra moralne, nie materialne. Wystarczy jeden uÊmiech w podzi´kowaniu za to, ˝e jesteÊmy,
a serce samoczynnie szybciej bije i człowiek zauwa˝a uÊmiech na swojej twarzy, który jest wywołany
wczeÊniej zauwa˝onym uÊmiechem.
Wolontariusze sà to specyficzne osoby, które pomimo swojego niezwykłego stylu bycia nie wyró˝niajà
si´ z grupy ludzi, np. przechodniów. Osoby o du˝ym
sercu, otwarte na to, by nieÊç pomoc innym, majà
du˝e predyspozycje do tego, aby byç wolontariuszem.
Wi´kszoÊç osób uwa˝a wolontariat za nonsens, poniewa˝ nie przynosi on zysku materialnego, a wr´cz
zabiera wolny czas. Prac´ wolontariusza trzeba zobaczyç lub prze˝yç „na własnej skórze”, ja szybko
si´ przekonałam, jakà radoÊç i satysfakcj´ przynosi praca z osobami niepełnosprawnymi.
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Od zawsze lubiłam pomagaç ludziom i opiekowaç si´
nimi, jednak dopiero w szkole Êredniej coÊ we mnie
p´kło, kiedy poszłam jako wolontariusz pomagaç przy
Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych. Kiedy szłam
rano, nie myÊlałam o tym, co wynios´ i czy coÊ si´
zmieni w moim ˝yciu po paru godzinach sp´dzonych
z ludêmi, którzy w społeczeƒstwie sà odbierani „za
coÊ strasznego, na co lepiej nie patrzeç”. Zastanawiałam si´, czy dam rad´, przecie˝ to mo˝e byç nietypowe (trudne?) prze˝ycie. Przekraczajàc próg
budynku, przy którym wszystko si´ działo, przel´kłam
si´, choç ja rzadko sie boj´, a tego typu uczucie nigdy nie miało miejsca w moim dotychczasowym ˝yciu.
Szybko jednak zmieniłam zdanie. Na korytarzu mijałam ludzi, którzy byli uÊmiechni´ci i czekali tylko,
a˝ zacznà si´ konkurencje i b´dà mogli pokazaç innym, jak dobrzy sà w ró˝nych dziedzinach sportowych pomimo swojej niepełnosprawnoÊci fizycznej czy
umysłowej. Dla tych osób było to coÊ nieprawdopodobnego, w koƒcu mogli si´ odpr´˝yç i mogli sp´dziç
czas z osobami, z którymi majà wspólnà cech´, czyli niepełnosprawnoÊç, nikt nie pomyÊlałby, jakimi sà
wspaniałymi ludêmi i jak bardzo potrafià odmieniç
człowieka, np. takiego jak ja.
Mog´ pokazaç na swoim przykładzie mojà wewn´trznà odmian´. Przed moim doÊwiadczeniem
pracy wolontariusza na olimpiadzie nie przejmowałam si´ zbytnio ludêmi niepełnosprawnymi, poniewa˝, a˝ wstyd si´ przyznaç, uwa˝ałam si´ lepsza od nich. Jak bardzo si´ myliłam, udowodniła mi

dziewi´cioletnia dziewczynka o imieniu Zosia. Na
poczàtku nie zwracałam uwagi, kto podchodzi do
stanowiska, przy którym stałam, jednak po kolejnej grupie przyszła doÊç liczna dru˝yna, w której dostrzegłam małà, szczupłà blondynk´. Wyglàdała na
zakłopotanà i niepotrafiàcà si´ odnaleêç, wi´c postanowiłam nawiàzaç z nià jakikolwiek kontakt. Nie
spodziewałam si´, ˝e dziewczynka ju˝ wkrótce zawładnie moim sercem i odmieni moje ˝ycie. Szybko si´ dowiedziałam, ˝e jej imi´ to Zosia i w maju
przyszłego roku b´dzie szła do komunii. Po krótkiej
rozmowie chciałam sp´dziç z nià reszt´ dnia, bo
dziewczynka mnie zafascynowała swojà osobowoÊcià. Po skoƒczonych konkurencjach szukałam jej,
co nie było łatwe, ale jednak ona mnie odnalazła.
Tak jak chciałam, sp´dziłam z Zosià reszt´ dnia,
w mi´dzyczasie poznałam równie˝ wielu innych fascynujàcych ludzi, którzy mnie intrygowali swojà wiedzà, jak i umiej´tnoÊciami tanecznymi. Jednak to
Zosia zawładn´ła moim sercem. Wiele si´ o niej dowiedziałam i nie mog´ do dziÊ wyjÊç z podziwu, ile
jest siły w tak małej i niepozornej osobie. To ona
wprowadziła nowe treÊci do mojego ˝ycia i wiem,
˝e nie mo˝na byç oboj´tnym na innych, bo to kontakty z innymi ludêmi uczà, jak cieszyç si´ ˝yciem.
Oprócz Zosi, której nigdy nie zapomn´, poznałam
dwójk´ niepełnosprawnych – par´, która darzyła si´
takà miłoÊcià, jakiej ja jeszcze nie doÊwiadczyłam
i jest to jedno z moich marzeƒ. Od nich my, zwykli,
przeci´tni ludzie, moglibyÊmy si´ wiele nauczyç, na
przykład szacunku do drugiej osoby. Pod koniec naszego spotkania dowiedziałam si´, ˝e sà ze sobà od
pi´ciu lat, co jest dla mnie niewyobra˝alne, bo nawet wÊród moich znajomych zwiàzek tyle nie przetrwał. Jednak chwil´ póêniej okazało sie, ˝e kilka dni
wczeÊniej zar´czyli si´ i sà ze sobà naprawd´ szcz´Êliwi, a swoim szcz´Êciem „zara˝ajà” innych. CoÊ niesamowitego, dokładnie nie da si´ tego nawet opowiedzieç, to trzeba prze˝yç.
Wracajàc do tematu – praca wolontariusza jest niesamowita. Mo˝na si´ du˝o nauczyç i zobaczyç tak naprawd´, jakie szcz´Êcie mamy, ˝e jesteÊmy „pełnosprawni”. Przera˝a jednak to, ˝e tak wielu młodych
ludzi nadal tego nie docenia i robià wszystko, ˝eby

DOM

Fot. Adam Stelmach

Edyta Owczarz

swojà sprawnoÊç straciç, a to boli mnie najbardziej.
B´dàc wolontariuszem, mo˝na si´ sprawdziç,
czy faktycznie jesteÊmy tak silni, za jakich si´ uwa˝amy, czy mo˝emy nabyç t´ sił´ dzi´ki osobom, z którymi pracujemy. Praca wolontariusza na olimpiadzie
ma jednà negatywnà cech´ – trwa tylko kilka godzin
i przychodzi chwila rozstania z tymi osobami, za którymi póêniej si´ t´skni. Trzeba czekaç do nast´pnej
„Victorii”, aby znowu si´ spotkaç i sp´dziç razem
dzieƒ z tymi, którzy tak bardzo zmienili nasze ˝ycie
- co jest najlepszym prezentem, jaki moglibyÊmy sobie, jako wolontariusze, wyobraziç. Ja osobiÊcie bardzo si´ ciesz´, ˝e mog´ pracowaç z takimi ludêmi,
bo to oni wnoszà promyk słoƒca do szarego ˝ycia
przeci´tnego człowieka”.
Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych im.
Jana Pawła II w Głogowie uczestniczà w Olimpiadzie jako wolontariusze od samego poczàtku. Takich
osób jak Ania w historii Olimpiady jest wi´cej. Mo˝na powiedzieç – kto raz był na Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Victoria”, b´dzie chciał byç tam
znowu. To oni, gdy tylko zaczyna si´ rok szkolny, proszà, aby ich „zapisaç”, tak wi´c lista wolontariuszy
jest gotowa, zanim do szkoły dotrze informacja o terminie kolejnej edycji Olimpiady. Mog´ byç tylko
wdzi´czna siostrze Małgorzacie Malskiej, ˝e właÊnie do Dyrektora „Ekonomika” zwróciła si´ z proÊbà o oddelegowanie uczniów do pomocy przy organizacji tego wspaniałego dzieła. Dzi´ki współpracy
ze wspólnotà Cichych Pracowników Krzy˝a mog´ obserwowaç, jak młodzi ludzie prze˝ywajà doÊwiadczenie przebywania ze wspaniałymi osobami o wielkim potencjale i mo˝liwoÊciach, jak zaczynajà dostrzegaç ich wewn´trzne pi´kno. Sàdz´, ˝e ka˝dy, kto
pracował jako wolontariusz na Olimpiadzie, ch´tnie
podpisze si´ pod słowami, które napisała Ania.
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BOCCIA –
W IMIĘ BOŻE!

Co to jest boccia?
Boccia jest dyscyplinà paraolimpijskà stworzonà
z myÊlà o osobach niepełnosprawnych. Ale co najwa˝niejsze, jest w niej przestrzeƒ tak˝e dla tych, którzy ze wzgl´du na stopieƒ dysfunkcji koƒczyn, nie sà
w stanie samodzielnie zagraç chocia˝by w szachy. Na
jednych z pierwszych zawodów, w jakich wzi´łam
udział, widziałam zawodnika niemogàcego poruszyç
nawet palcem, niemówiàcego, oddychajàcego za pomocà przenoÊnego respiratora… i reprezentujàcego
mistrzowski poziom. To uÊwiadomiło mi, i˝ boccia jest
naprawd´ dla wszystkich. Osoby najbardziej niesprawne otrzymujà kategori´ medycznà BC3, co oznacza, ˝e do wypuszczania bil u˝ywajà specjalnych rynien, czasami równie˝ wskaêników zamontowanych
na głowie bàdê trzymanych w ustach, oraz majà do
dyspozycji swojego asystenta, któremu komunikujà
słownie lub wzrokowo, jak ma ustawiç rynn´. Asystent przez całà gr´ ustawiony jest tyłem do boiska (nie
widzi uło˝enia bil), nie mo˝e odzywaç si´ i wpływaç
na poczynania zawodnika – jest zatem tylko (i a˝) jego
r´kami. W pozostałych kategoriach gracze sami wyrzucajà bile r´kà albo wykopujà stopà.
Na czym polega ta dyscyplina sportowa?
Gra toczy si´ na boisku o wymiarach 12,5 m na
6 m pomi´dzy dwiema dru˝ynami, parami bàdê dwoma zawodnikami. Ka˝da ze stron dysponuje szeÊcioma
bilami jednego koloru – czerwonymi lub niebieskimi. Mecz składa si´ zazwyczaj z czterech rund, na
poczàtku których jeden z graczy wyrzuca najpierw
białà bil´ (tzw. jack) a po niej jednà swojà. Kolejny
rzut wykonuje drugi zawodnik. Od tego momentu prawo do rzutu przyznawane jest w nast´pujàcy sposób
– s´dzia ocenia, jakiego koloru bila znajduje si´ bli-

Edyta z Mamą–asystentką, fot. Marta Wanisławczyk

˝ej białego jack’a i rzut przyznaje graczowi posiadajàcemu bile w drugim kolorze. Po wykorzystaniu
wszystkich bil w danej rundzie podlicza, ile bil jednego koloru znajduje si´ bli˝ej jack’a ni˝ najbli˝sza
bila przeciwnika. Na wynik meczu składa si´ suma
punktów uzyskanych w poszczególnych rundach
przez ka˝dà ze stron rozgrywki. Reasumujàc, trzeba graç tak, by swoje bile umieÊciç jak najbli˝ej jack’a
i/lub uniemo˝liwiç rywalowi zdobycie punktów.
Przydaje si´ tu zatem zmysł taktyczny, mo˝na bowiem
delikatnie dostawiaç bile, rozbijaç istniejàcy ju˝ układ,
przesuwaç konkretnà bil´, zastawiaç dost´p przeciwnikowi, odbijaç bile od innych, itd. Na poczàtku
przygody z boccià wystarczy jednak jedna umiej´tnoÊç – rozró˝nianie koloru białego, czerwonego i niebieskiego… reszta przychodzi z czasem :-)
Masz Puchar Polski zdobyty w Drzonkowie, jesteÊ srebrnà medalistkà zawodów w Zielonej Górze, wczeÊniej
V miejsce na mistrzostwach mi´dzynarodowych w Wàgrowcu. Jak to si´ stało, ˝e zacz´łaÊ graç?
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Z Edytą Owczarz, złotą medalistką w Bocci, rozmawia Izabela Rutkowska

W 2012 roku s. Małgorzata Malska zainicjowała spotkania w ramach Integracyjnego Klubu Sportowego Osób Niepełnosprawnych (IKSON). Czas sp´dzaliÊmy bardzo ró˝nie, cz´sto graliÊmy w gry planszowe, bardziej sprawni w tenisa stołowego, minigolfa,
piłkarzyki. MieliÊmy do dyspozycji równie˝ bile
treningowe do bocci. Dla mnie i dla kolegi zrobiono
prowizorycznà rynn´ z rury PCV i te˝ mogliÊmy
„spróbowaç swoich sił”. Boccia coraz bardziej nas
pociàgała i powoli wypierała inne atrakcje. W czerwcu ubiegłego roku zostały zakupione dla naszego klubu profesjonalne bile oraz rynny, które pozwalały na
dokładniejsze zagrania. Kolejnym krokiem był udział
w zawodach. Zacz´liÊmy wyje˝d˝aç na doÊç wysokie
rangà zawody, gdzie miałam okazj´ rywalizowaç z dobrymi zawodnikami. OczywiÊcie, niejeden mecz przegrałam, ale boccia wciàgn´ła mnie na dobre :) W tej
chwili treningi nie sà dla mnie jedynie sposobem na
sp´dzenie wolnego czasu w miłej atmosferze, lecz wià˝à si´ z prawdziwà pasjà… dlatego nie rezygnuj´
z nich nawet wtedy, gdy mam natłok ró˝nych zaj´ç.
Czego uczà Ci´ te sportowe zaj´cia? Co Ci dajà?
Treningi bywajà monotonne i mało miarodajne
w okreÊleniu, czy dokonuje si´ jakiÊ post´p w grze czy
nie, tym bardziej, ˝e raczej szuka si´ słabych punktów, by móc nad nimi pracowaç. Wydaje mi si´, ˝e
dzi´ki temu sà one dla mnie kolejnà lekcjà wytrwałoÊci, cierpliwoÊci i podejmowania ró˝nych zadaƒ bez
oczekiwania na natychmiastowe efekty. Zawody natomiast uczà mnie pokory – w wygrywaniu i przegrywaniu, szacunku wobec drugiego człowieka – niesugerowania si´ jego wyglàdem lub zachowaniem,
oraz skupiania si´ bardziej na grze ni˝ na wynikach.
Ka˝da wygrana sprawia mi, rzecz jasna, du˝o radoÊci
i daje tzw. powera, ale podczas meczu staram si´ po
prostu graç najlepiej jak potrafi´ i nie myÊleç o zwyci´stwie. Dzi´ki temu nie napinam si´ nadmiernie
i mog´ ucieszyç si´ rywalizacjà na dobrym poziomie,
nawet jeÊli to ja przegrałam. Mam nadziej´, ˝e tej
„umiej´tnoÊci” nie zatrac´ z czasem ;-) Z uczestniKOTWICA
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czeniem w spotkaniach treningowych i zawodach wià˝e si´ jeszcze jeden wa˝ny dla mnie aspekt – okazja do spotkania i pobycia z ludêmi, którzy nie narzekajà na swój los i czerpià radoÊç z tego, co robià.
Czy sport to Bo˝a sprawa?
Jestem przekonana, ˝e Pan Bóg chce byç obecny
we wszystkich naszych poczynaniach, i jeÊli sport stanowi cz´Êç naszego ˝ycia, to na pewno jest on Bo˝à
sprawà. Âwiadczy zresztà o tym wielu sportowców
w ró˝nych dyscyplinach. Dla mnie osobiÊcie – w momencie, gdy boccia z etapu zabawy przechodziła
w etap sportowej rywalizacji – bardzo wa˝na była
kwestia woli Bo˝ej, dlatego pytałam i starałam si´
jà rozeznawaç. Trenuj´ do tej pory i szykuj´ si´ na
kolejne zawody, mog´ wi´c „zaryzykowaç” stwierdzenie, ˝e Pan Bóg chce mnie obdarzaç swoimi łaskami równie˝ w tej dziedzinie. I tak w istocie jest.
Czasami sà to przyjemne i radosne doÊwiadczenia,
a czasami trudniejsze… jak to w ˝yciu. Ze swojej strony przed ka˝dym meczem powierzam siebie, mam´
(która jest moim asystentem) oraz drugiego zawodnika Panu Bogu i Matce Bo˝ej, proszàc m.in. o radoÊç z gry, pokor´, dobre przyj´cie wygranej i przegranej. Mama z kolei praktykuje proste wezwanie:
„W imi´ Bo˝e”, i nie jest to usilne parcie na wynik,
ale pragnienie Bo˝ego prowadzenia i ch´ç oddania
Mu chwały.

14 DNI GŁĘBOKICH
PRZEŻYĆ Grażyna z Marianem

„Szlakiem Bł. Luigiego Novarese” – pod takim hasłem w okresie od 8 do 22 maja br. odbyła si´ pielgrzymka zorganizowana przez wspólnot´ Cichych
Pracowników Krzy˝a w Głogowie, którà zawdzi´czamy
przede wszystkim siostrze Małgorzacie i siostrze Ewie.
Uczestniczyli w niej głównie członkowie grup przewodnich z ró˝nych miejsc w Polsce. Towarzyszył nam
ks. Radosław Horbatowski, który ka˝dego poranka
„podrzucał” nam myÊli do rozwa˝ania na cały dzieƒ,
a trzeba przyznaç, ˝e było nad czym si´ zastanawiaç.
Pierwszy, najdłu˝szy odcinek jazdy (1240 km),
przebiegajàcy od Głogowa do Re, poło˝onego 7 km
od granicy Włoch ze Szwajcarià, był jednoczeÊnie czasem wzajemnego poznawania si´ pielgrzymów.
Z Domu włoskiej wspólnoty, gdzie byliÊmy bardzo serdecznie przyj´ci, do sanktuarium Matki Bo˝ej Krwawiàcej mogliÊmy przejÊç na porannà Msz´, podziwiajàc pi´kne, dostojne Alpy. Ju˝ pierwszego dnia poczuliÊmy „oddech” bł. Luigiego, to przecie˝ dzi´ki
niemu powstał ten wspaniale poło˝ony oÊrodek dla
chorych, pierwszych Ochotników Cierpienia.
Po dwudniowym pobycie ruszyliÊmy w kierunku
Casale Monferrato, po drodze zachwycajàc si´ kraj-

obrazem Piemontu (region Włoch), gdzie w Dolinie Aosty przebywali niejednokrotnie na odpoczynku Êw. Jan
Paweł II oraz papie˝ Benedykt XIV. Msz´ z 11 maja
prze˝yliÊmy szczególnie, pami´tajàc o rocznicy beatyfikacji naszego Ojca Zało˝yciela. W uroczo poło˝onym Domu Cichych Pracowników Krzy˝a w Casale
Monferrato, w izbie poÊwi´conej pami´ci bł. Luigiego,
jego osobiste rzeczy i ró˝nego rodzaju pamiàtki przybli˝yły nam postaç tego wspaniałego człowieka.
Oprócz wielu ciekawych eksponatów uwag´ przykuła figura Matki Bo˝ej z miotłà w r´ku. Symbolizuje ona ogromnà pokor´, posłuszeƒstwo, cichoÊç, prostot´ Matki Boga. Była to ulubiona figura bł. Luigiego Novarase. Nale˝y nadmieniç, ˝e to właÊnie
w Casale Monferrato 100 lat temu urodził si´ Luigi. Patrzàc na otaczajàcy ogród, mo˝na było wyobraziç sobie, a wr´cz prawie odczuç obecnoÊç zamyÊlonego, dostojnego Błogosławionego. Wspólnota Cichych bardzo serdecznie ugoÊciła naszà grup´.
Po odwiedzeniu Êw. Franciszka w Asy˝u i Êw. Rity
w Cascia, gdzie pozostawiliÊmy proÊby i podzi´kowania, swoje i wszystkich, którzy o to prosili,
ruszyliÊmy w kierunku Rzymu. W Wiecznym MieÊcie

Ś W I ADEC T WO

przebywaliÊmy od 12 do 17 maja, prze˝ywajàc dwukrotnie audiencj´ z Papie˝em Franciszkiem. Rozwa˝anie
darów Ducha Âwi´tego było tematem Êrodowej audiencji
generalnej. Kilka osób z naszej grupy pielgrzymkowej
otrzymało bezpoÊrednie, osobiste błogosławieƒstwo z ràk
Papie˝a. Có˝ za wspaniałe prze˝ycie… Pozostanie do
koƒca ˝ycia. Natomiast w czwartek (15 maja) podà˝yliÊmy dalej Êladami bł. Novarese, odwiedzajàc poło˝ony na jednym ze wzgórz rzymskich dom Wspólnoty
w Rocca Priora (ok. 600 m n.p.m). To w tym domu,
20 lipca 1984 roku, odszedł do Pana ks. prał. L. Novarese. Pomieszczenia, z których korzystał wtedy ten
kapłan, sprawiajà wra˝enie, jakby zaraz miał wejÊç
i usiàÊç przy swoim ulubionym biurku. Wspólnota
w Rocca Priora przyj´ła nas bardzo miło i troch´ ˝al
nam było odje˝d˝aç. Zwiedzajàc kolejnego dnia Rzym,
ju˝ ˝yliÊmy czekajàcym nas spotkaniem z Papie˝em.
17 maja doÊwiadczyliÊmy ogromnej radoÊci,
uczestniczàc w audiencji prywatnej w Watykanie.
Aula wypełniona była ochotnikami cierpienia z wielu diecezji Włoch i innych krajów. Obecni byli te˝ ich
opiekunowie i zaproszeni goÊcie. Audiencja została
przygotowana w zawrotnym tempie, tj. w ciàgu 2 tygodni. Honory gospodarza pełnił ks. Janusz Malski,
Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzy˝a.
Spotkanie miało bardzo uroczystà opraw´, odtworzone zostały słowa L. Novarese, mówiàce o odkrywaniu swojego powołania przez chorych.
„Buon giorno”, tak przywitał nas Ojciec Âwi´ty.
Pomimo swojej choroby, co było widoczne, nie odwołał
spotkania z chorymi – choç, jak wiemy, odwołał
wszystkie inne zaplanowane na ten dzieƒ. Bardzo
ciepło przywitał chorych, a nawiàzujàc do osoby ksi´dza Novarese, powiedział: „to ksiàdz zakochany w miłoÊci Chrystusa, a przede wszystkim apostoł chorych”;
„bàdêcie blisko osób cierpiàcych w swoich parafiach,
wypełniajcie i uzupełniajcie KoÊciół, niech Matka
Bo˝a was wspiera, pami´tajcie, abyÊcie modlili si´
za papie˝a”. Pi´kne, gł´bokie spotkanie.
Ka˝dy dzieƒ pełen wra˝eƒ. Monte Casino, Loreto, Padwa, Monte Sant Angelo (Archanioł Michał
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z Gargano), San Giovanni Rotondo. Jak˝e wiele mo˝na by pisaç o tych wspaniałych prze˝yciach w ka˝dym z tych miejsc… No i coÊ dla ciała: pi´kne Amalfii, skaliste klify, ciepłe fale Morza Tyrreƒskiego. To
wszystko w drodze do Valleluogo, gdzie mieÊci si´ kolejny Dom Wspólnoty. Tu, spotykajàc si´ z Cichymi,
prze˝yliÊmy kolejne pi´kne dni. Miłà niespodziankà
było poznanie ks. Antonia, ju˝ s´dziwego kapłana, który przez 15 lat pracował z ks. Novarese. Jego ciekawe wspomnienia pozwoliły nam jeszcze bli˝ej poznaç błogosławionego prałata.
Czas pielgrzymowania bardzo szybko minàł.
WracaliÊmy do Polski pełni wra˝eƒ i radoÊci w naszych sercach. Pielgrzymka przerosła nasze oczekiwania. 14 dni intensywnych prze˝yç, mo˝liwoÊç poznania ciekawych miejsc i ludzi, w tym dwa spotkania z Papie˝em Franciszkiem. MogliÊmy pokłoniç si´
i porozmawiaç ze Êw. Janem Pawłem II, Êw. Ojcem
Pio, Êw. Rità, Êw. Franciszkiem, Êw. Michałem Archaniołem, bł. Luigim Novarese i jeszcze, jeszcze...
Bardzo cieszymy si´, ˝e poznaliÊmy bli˝ej naszego
Błogosławionego – miejsca, gdzie ˝ył i osoby, z którymi przebywał i wykonywał posług´ kapłaƒskà, a ponadto włoskie wspólnoty Cichych Pracowników
Krzy˝a i ich domy. Dotàd surowa i majestatyczna postaç prałata Novarese, znana nam tylko ze zdj´cia,
stała si´ bli˝sza i dro˝sza.
Wszystkie te prze˝yte radosne chwile zawdzi´czamy przede wszystkim siostrze Małgorzacie i siostrze Ewie. Bardzo dzi´kujemy!!! Dzi´kujemy równie˝
goràco ks. Radkowi za gł´bokie myÊli, pi´kne kazania i za jego spokój i radoÊç, które wnosił ka˝dego
dnia. Słowa uznania i podzi´kowania nale˝à si´ te˝
Marioli Góreckiej, która b´dàc naszym przewodnikiem, ka˝dego dnia „sprzedawała” niesamowity zasób wiadomoÊci i ciekawostki. Poza tym – cały nasz
wspaniały autokar, wszyscy razem i ka˝dy z osobna,
tak pi´knie zintegrowani. Dzi´kujemy wszystkim za
wszystko. Bóg zapłaç!!!

PIELGRZYMKA
Klaudia Kurasiewicz
MIŁOŚCI
Ósmy maja, godzina 23:00, niepozornie zwykły
dzieƒ, dla wi´kszoÊci to pora przygotowania si´ do
spoczynku. Jednak˝e tego dnia my, pielgrzymi, gromadzimy si´, by wyruszyç w pielgrzymk´ Êladami bł.
Luigiego Novarese, drogà, która zaprowadzi nas do
wn´trza naszych serc.
Trzy – cztery tygodnie wczeÊniej… Dêwi´k telefonu, w słuchawce głos siostry Małgorzaty Malskiej
i propozycja, a tym samym zaproszenie do udziału
w pielgrzymce do Włoch. Niepoj´ta radoÊç i uÊmiech
na mojej twarzy, a w głowie bałagan myÊli: czy oby
na pewno uda mi si´ to pogodziç ze studiami. Jak widaç, dla Boga nie ma rzeczy niemo˝liwych i tym samym dzi´ki Jego pomocy o 23:00 ósmego maja, wraz
z innymi osobami, oczekuj´ na autokar.
Mam wra˝enie, i˝ nie jestem w stanie słowami wyraziç tego, co tam prze˝yłam, sà to sytuacje, momenty, miejsca i ludzie, którzy ju˝ na zawsze wpisali
si´ w moje serce i w moje ˝ycie, pozostawiajàc ciepły Êlad na mojej r´ce.
Chciałabym jednak przybli˝yç to, czego doÊwiadczyłam, momenty wzruszeƒ i radoÊci, chwile zawahania i zwàtpienia. Pielgrzymka miała na celu poznanie
miejsc – domów wspólnoty Cichych Pracowników
Krzy˝a. Były to miejsca, gdzie czuç było dzieło bł. Luigiego Novarese. Łàczyło je jedno: w ka˝dym z nich mo˝na było odnaleêç spokój i cisz´, by móc wsłuchaç si´ we
własne ˝ycie, by móc odnaleêç siebie, by przewartoÊciowaç ˝ycie i odnaleêç prawdziwy sens istnienia. Powstały one na chwał´ Pana, by nieÊç pomoc osobom chorym i cierpiàcym. Nie były to domy standardem przypominajàce architektoniczne budowle XXI wieku, jednak˝e były budowane z miłoÊci, a to zdecydowanie
trwalszy materiał budulcowy, ani˝eli cegła czy pustaki.
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Dla mnie najmocniejszym doÊwiadczeniem, a dodatkowo tak˝e lekcjà pokory, było uczestniczenie w audiencji genralnej papie˝a Franciszka, która odbyła si´
czternastego maja. Poczucie, i˝ mog´ byç tak blisko,
mroziło mi krew w ˝yłach, a serce biło jak szalone. Łzy
szcz´Êcia i wielki uÊmiech. Wpatrywałam si´ wcià˝
w zegar, wierzàc i˝ przyspiesz´ tym przybycie papie˝a na plac Âw. Piotra. Gdy papie˝ ukazał si´ mym
oczom, na wyciàgni´cie r´ki, w zasi´gu mojego wzroku, odczułam apogeum szcz´Êcia. Cz´Êç z nas miała
okazj´ byç bli˝ej i dotknàç Ojca Âwi´tego, ucałowaç
Jego dłoni. Cieszyłam si´ ich szcz´Êciem, ale było to
bardzo trudne, wielka lekcja pokory. Dotkn´ło nas wielkie szcz´Êcie ponownego spotkania z papie˝em, tym
razem siedemnastego maja, na audiencji prywatnej.
Podczas pielgrzymki odwiedziliÊmy dom w Re,
Moncrivello, Rocca Priora, Valleluogo. Ponadto
Asy˝, Padw´, na dłu˝ej zatrzymaliÊmy si´ w Rzymie,
by tam zobaczyç: Âwi´te Schody, Schody Hiszpaƒskie, Fontann´ di Trevi, Panteon, Koloseum, Forum
Romanum, Kapitol i wiele innych wspaniałych
miejsc. ByliÊmy te˝ na Monte Cassino, by móc odÊpiewaç Czerwone maki…
Pielgrzymka du˝o wniosła w moje ˝ycie – poprzez
odkryte miejsca, nawiàzane znajomoÊci, ale przede
wszystkim poprzez ogromne pokłady miłoÊci, jakie
otrzymałam. Zrozumiałam, i˝ pomimo tego, ˝e jesteÊmy z ró˝nych miejsc, wykonujemy ró˝ne zawody,
zmagamy si´ z ró˝nymi problemami, mamy inne marzenia i pragnienia, to potrafiliÊmy stworzyç jednà
wielkà rodzin´.

Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, ka˝dy wnosi ze sobà to, co ma najlepszego, a wi´c aby
wszystko mieç, potrzebujemy siebie razem… Dzi´kuj´ Ci, Bo˝e, za t´ pielgrzymk´!

ŚLADAMI Paweł Wartecki,
BŁOGOSŁAWIONEGO
wolontariusz

Ta pielgrzymka miała dla mnie bardzo du˝e znaczenie, bo od kiedy poznałem działalnoÊç i dzieło Błogosławionego Luigiego Novarese (czyli ju˝ jakieÊ 10
lat), zawsze chciałem poznaç miejsca, w których on
wzrastał, modlił si´, przebywał, a przede wszystkim
rozmawiał z Bogiem. Takim bardzo znaczàcym, a zarazem mocno zapisanym w mojej pami´ci, jest jeden
z pierwszych domów, które Luigi wybudował. To dom
w Re, który ju˝ samym swoim poło˝eniem mnie zachwycił. Zauroczył mnie swojà prostotà, a zarazem
wielkoÊcià, ciszà, a jednoczeÊnie krzykiem ludzkich
wspomnieƒ i prze˝yç. Jest to pierwszy dom rekolekcyjny na Êwiecie, który powstał dla osób niepełnosprawnych, dom bez barier architektonicznych, ale
te˝ i dom przesiàkni´ty do samych fundamentów wielkà modlitwà do Niepokalanej, której obecnoÊç jest
tam bardzo odczuwalna i potwierdzona wieloma znakami. W tym domu miałem mo˝liwoÊç osobistego
spotkania si´ z licznymi Êwi´tymi, do których modlił si´ Luigi – w jego osobistej kaplicy znajduje si´
mnóstwo relikwiarzy z wielkimi Âwi´tymi i Błogosławionymi i to właÊnie tam miałem mo˝liwoÊç oddaç im czeÊç.
Ale przede wszystkim pragn´ si´ z Wami podzieliç
jednym moim szczególnym doÊwiadczeniem: spotkaniem z Ojcem Âwi´tym.
14 maja całà grupà mieliÊmy okazj´ uczestniczyç
w audiencji generalnej na placu Êw. Piotra. Miałem
wielkie pragnienie spotkania si´ twarzà w twarz z Papie˝em Franciszkiem. Czułem wi´c rozczarowanie
i zazdroÊç, gdy widziałem, ˝e do mnie nie podszedł,
a do cz´Êci naszej grupy tak. I wiecie co? Pan ulitował si´ nade mnà i postawił na mojej drodze dziewczyn´ z zespołem downa. Przed audiencjà powiedziałem jej, ˝e Papie˝ na pewno do niej podejdzie.

I rzeczywiÊcie tak było! Potem siedziałem i rozmawiałem z Anià (bo tak ma na imi´), a ona opowiadała
mi, jak prze˝yła to spotkanie – wszystko po kolei, ka˝dy wzrok, ka˝dy uÊmiech, ka˝dy gest Papie˝a, który
do niej kierował. Jej niewymowna radoÊç, radoÊç przeplatana łzami wzruszenia, ogromna prostota Ani, a potem jej słowa, które skierowała do Papie˝a – napisz´
tak, jak ona mówi: „ko ko ko ko-cham Ci´”. Słowa
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te bardzo mnie poruszyły. A potem skierowała je do
mnie: ,,ciebie te˝ ko ko ko ko-cham”. One wprost przeszyły moje serce i Pan obdarował mnie ogromnà radoÊcià – radoÊcià właÊnie z tego, ˝e to jej, a nie mnie
Pan pozwolił byç tak blisko Ojca Âwi´tego. Ne potrafi´
tego opisaç... I jej uÊcisk, pocałunek i słowa, ˝e tak
samo przytuliła papie˝a… Wiecie, nie wyobra˝ałem
sobie, ˝e Pan da mi takà wielkà łask´ i nowe spojrzenie
na osoby chore, które sà tak prawdziwe i szczere, a˝
do rozerwania serca.
Dzi´kuj´ dzisiaj Bogu, ˝e pozwolił odkryç mi Siebie w osobach chorych i cierpiàcych. Aby bratu równy był brat.
Ten czas był naprawd´ dla mnie bardzo nietypowy, bo podczas tej pielgrzymki obchodziłem 20 urodziny i z tej okazji dostałem od Boga mnóstwo prezentów. Pokazał mi te˝, ˝e ten mój szczególny dzieƒ,
czyli dzieƒ moich urodzin, jest jednoczeÊnie bardzo
wa˝nym dniem dla wspólnoty Cichych Pracowników
Krzy˝a. Mówi´ tu o 17 maja, czyli dniu wa˝nym dla
Luigiego, dniu jego uzdrowienia, dniu zało˝enia Maryjnej Ligi Kapłanów i Centrum Ochotników Cierpienia, a tak˝e dniu tegorocznego spotkania z Ojcem
Âwi´tym Franciszkiem. Ta audiencja to właÊnie był
jeden z tych prezentów od Boga dla mnie. Ogrom Bo˝ych łask, jakie na mnie spłyn´ły w czasie tego wyjazdu, to po prostu coÊ pi´knego, czego nawet nie potrafi´ opisaç... Tak naprawd´ ka˝dy dzieƒ mo˝na by
opowiadaç z osobna jako Êwiadectwo, bo ka˝dego dnia
widziałem obecnoÊç Boga przez osoby niepełnosprawne czy siostry, które z nami tam były.
Na zakoƒczenie chciałem bardzo podzi´kowaç całej wspólnocie, ˝e kolejny raz zechcieli mnie zabraç na
nowe odkrywanie Błogosławionego Novarese. Podczas
tej pielgrzymki towarzyszyły mi słowa Luigiego:
„Serce młodego człowieka otwartego na łask´
Bo˝à jest ofiarne, wolne, stałe, energiczne, zdecydowane i zdolne, by sprostaç ka˝demu zadaniu
wbrew pojawiajàcym si´ trudnoÊciom. Lecz ˝eby tak
było, młoda osoba musi poznaç Chrystusa i Niepokalanà, zakochaç si´ w ich sercu i za ich przyczynà
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znaleêç uzasadnienie i rozwiàzanie problemu cierpienia moralnego i fizycznego”.
„Człowiek młody jest kopalnià dobra; kimÊ, kto
poÊwi´ca si´ całkowicie obranym ideałom, kto pragnie działaç i zmieniaç oblicze Êwiata. Gdy b´dzie on
na właÊciwej drodze, stanie si´ zbawicielem społeczeƒstwa” Bł. Luigi Novarese.
NIGDY NIE ZAPOMINAJMY O TYCH SŁOWACH !!!

TURNUSOWE GDAŃSK
1-15 lipca
WSPOMNIENIA
Ju˝ od kilku lat na poczàtku lipca przyje˝d˝ajà do
nas młodzi ludzie niepełnosprawni wraz z wolontariuszami z Gdaƒska na „swój” turnus wakacyjny. Te
50 osób udzielajàcych si´ w Centrum Ochotników
Cierpienia co roku wnosi do naszego domu du˝o młodzieƒczej radoÊci. WÊród ró˝nych przygotowanych dla
nich atrakcji była te˝ jazda konna czyli onoterapia
i hipoterapia na naszych nowo zakupionych koniach.
Kolejnà atrakcjà był pogodny wieczór, zorganizowany przez naszych wolontariuszy. Wieczór był
pełen zabaw i taƒców animowanych przez młodzie˝.
Nic nie stało na przeszkodzie, aby zarówno pełnosprawni jak i niepełnosprawni mogli braç udział
w zabawach. Wszyscy Êwietnie si´ bawili, ch´tnie
i radoÊnie brali udział w konkurencjach. Nie za-

brakło tak˝e tych odwa˝nych, którzy ubogacili wieczór ˝artami.
Szczerze powiedziawszy, Głogów jest najpi´kniejszym miejscem na Êwiecie, zawsze wracam tu
z uÊmiechem i radoÊcià. Podoba mi si´ tu wszystko,
poczàwszy od modlitw, poprzez rehabilitacj´, wolny
czas, miasto, oÊrodek, ludzi, siostry, ksi´dza, atmosfer´, konferencje, zabawy, filmy, wieczory, spotkania
z ró˝nymi ciekawymi goÊçmi, a koƒczàc na pogodzie
Nie mam ˝adnych uwag, nie mam do czego si´ „przyczepiç”. Nic bym nie zmieniała. Mam nadziej´, ˝e
to nie jest ostatni mój wyjazd tutaj. Zawsze ch´tnie
tu przyjad´, b´d´ powracaç z uÊmiechem.

Agata wolontariuszka
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COC, miłoÊci moja
Ile Ci´ trzeba ceniç
Ten tylko si´ dowie
Kto był w Głogowie!

W Gdyni na stacji stoi tłum du˝y,
ka˝dy, kto spojrzy, szybko si´ rozchmurzy.
Wózki, wózeczki, chodziki i kuleczki,
ka˝dy najch´tniej wziàłby dzwoneczki.
By wiedzieli, ˝e do Cichych zmierzamy ,
aby wyleczyç wszystkie nasze rany.
MiłoÊç i pokój w ka˝dym zawita,
bo ka˝da Cicha Siostra nas mile powita.

Fot. Adam Stelmach i Paweł Wartecki

*O WOLONTARIUSZU*

ZŁOTE MYÂLI
Uwa˝aj na myÊl,
bo przyjdzie pomysł na Głogów,
Uwa˝aj na pomysł,
bo z niego rodzi si´ telefon do Pani Krysi,
Uwa˝aj na telefon,
bo trafisz do pociàgu „kierunek Głogów”,
Uwa˝aj na Głogów,
bo szybko uzale˝nia!

Jestem sobie wolontariusz młody,
Który nie boi si´ niewygody.
Swój czas ch´tnie potrzebujàcym ofiaruj´
I wielkà radoÊç w tym znajduj´.
Pomagaç innym – sens mego istnienia;
Przybli˝aç chorym odległe marzenia.
W potrzebujàcym dostrzec bliêniego
I uÊmiech zawsze mieç dla niego.

Przyje˝d˝ajàc na turnus, miałem pewne obawy.
Jak to b´dzie? Jacy b´dà tu ludzie? Jak zostan´ przyj´ty ? Okazało si´, ˝e tutaj jest przepi´knie, sà bardzo ˝yczliwi ludzie, sympatyczni, spokojni, oferujà
swojà pomoc ka˝demu. Ka˝dy dzieƒ sp´dzony tutaj
był niespodziankà. Ka˝dego dnia był inny harmonogram, ró˝nego rodzaju konferencje, spotkania. Był
te˝ czas na zabaw´, Êpiew, rozmowy przy kawie, herbacie. Ciesz´ si´, ˝e mogłem tu przyjechaç, poznaç
tych wspaniałych ludzi. Dzi´kuj´ im za ka˝dy sp´dzony tutaj dzieƒ. Szczególnie dzi´kuj´ Pani Krystynie, bo to dzi´ki niej mogłem tu zawitaç.

Wolontariusz Adam z Pàczewa
*O NIEPEŁNOSPRAWNYM*
Pozornie inny, choç przecie˝ normalny
Bo nikt z nas nie jest idealny
I troch´ mi trudniej iÊç przez Êwiat
Chyba, ˝e z kimÊ, kto jest dla mnie jak brat.
Brat całkiem zwyczajny, po prostu wra˝liwy
Miły, uczynny, ciepły i ˝yczliwy,
Który w potrzebie wysłucha mnie
I b´dzie ze mnà na dobre i złe.
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NIECODZIENNE
Paulina Bukała
SPOTKANIE
Skàd pomysł, aby zrobiç przedstawienie o bł. Luigim?
Pomysłodawczynià była Siostra Ewa. To był naprawd´
genialny pomysł! Niektóre osoby były kolejny raz na
turnusie i wiedziały ju˝ co nie co o bł. Luigim – teraz
miały wi´c okazj´ zaczerpnàç wiedzy przekazanej w nowej formie, mo˝e bardziej wpadajàcej w ucho
i w serce ni˝ zwyczajnie przeczytany tekst. OdpowiedzieliÊmy na pomysł s. Ewy z zapałem i radoÊcià.
Kto napisał scenariusz i wymyÊlił ten teatralny obraz?
Piszàc scenariusz, wzorowaliÊmy si´ na gotowym komiksie o bł. Luigim Novarese. PrzerobiliÊmy go tylko na bardziej współczesne i zrozumiałe teksty. Teatralny obraz tak˝e zaczerpn´liÊmy z komiksu, a modyfikowaliÊmy go według własnych pomysłów. Tak naprawd´ nie mieliÊmy a˝ tyle czasu, aby stworzyç w pełni nasz własny scenariusz, ale – kto wie, mo˝e jeszcze kiedyÊ powstanie kolejny spektakl o bł. Luigim…?
Ile osób wyst´powało i jak przebiegała współpraca
na próbach?
W przedstawienie było zaanga˝owanych 8 wolontariuszy na czele z s. Ewà oraz ks. Radkiem. W sumie
odbyły si´ tylko (albo a˝) trzy próby. Mimo nerwowej atmosfery zwiàzanej z presjà czasu, współpracowało nam si´ wyÊmienicie. Ka˝dy miał jakieÊ pomysły, które ubogacały nasz spektakl.
Na zdj´ciach widzimy dziewczyn´ na wózku – to osoba autentycznie niepełnosprawna czy tylko grajàca
niepełnosprawnà?
W rol´ Ani wcieliła si´ Kasia, która jest autentycznie osobà niepełnosprawnà. MyÊl´, ˝e to było bardzo
wa˝ne, ˝e inni zobaczyli, ˝e osoba niepełnosprawna
tak˝e mo˝e si´ anga˝owaç w ró˝ne rzeczy i wózek
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Z Pauliną Bukałą – wolontariuszką w Domu Cichych Pracowników Krzyża
rozmawia Izabela Rutkowska

w niczym Kasi nie przeszkadzał, wr´cz był niezb´dny do wcielenia si´ w rol´ Ani. Uwa˝am, ˝e Kasia całà
sobà weszła w postaç Ani i jestem z niej bardzo dumna, poniewa˝ rozmawiałam z Kasià przed przedstawieniem – bardzo si´ stresowała, a mimo wszystko potrafiła zostawiç nerwy i wczuç si´ w swojà rol´.
Moim zdaniem osoba pełnosprawna nie oddałaby tak
w pełni ducha postaci Ani, a nam zale˝ało przede
wszystkim na autentycznoÊci postaci.
Kto stworzył scenografi´?
Hmm… – główny obraz scenografii przedstawił chyba ks. Radek, a potem wspólnie szukaliÊmy ró˝nych
rzeczy, by ten obraz zrealizowaç: zaglàdaliÊmy wi´c
w ka˝de zakàtki domu w poszukiwaniu potrzebnych
przedmiotów, drzewek, itp. Całe szcz´Êcie, ˝e dom
jest taki du˝y, to bez problemu udało si´ znaleêç niezb´dne gad˝ety.
Ile czasu zaj´ła wam realizacja tego przedstawienia
– od napisania scenariusza do ostatniej próby?
JesteÊmy tak wspaniali, zdolni i skromni oczywiÊcie,
˝e pomimo wielu obowiàzków stworzyliÊmy spektakl
w ciàgu tygodnia. Dwa dni zaj´ło nam stworzenie scenariusza, potem zrobiliÊmy sobie dwa dni przerwy,
poniewa˝ mieliÊmy inne obowiàzki, trzy dni prób i odbyła si´ premiera. Niewiarygodne, a jednak! Wystarczà dobre ch´ci i zapał do pracy, odrobina poÊwi´cenia, wspólna modlitwa i gotowe.
Jaki był odbiór turnusowej publicznoÊci?
Nie obrzucili nas pomidorami, wr´cz klaskali, myÊl´
wi´c, ˝e odbiór był pozytywny. UsłyszeliÊmy wiele miłych komentarzy, było to coÊ nowego i mam nadziej´
˝e zapadnie nie tylko w pami´ç, ale i w serca naszej
kochanej publicznoÊci. Dla nas najwa˝niejszym celem
było to, aby osoby przyje˝d˝ajàce do Domu Cichych Pracowników Krzy˝a miały ÊwiadomoÊç tego, gdzie sà, kim
jest zało˝yciel i jaki jest chryzmat jego dzieła.
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tłum. Izabela Rutkowska

MAPA
SZCZĘŚCIA

Redakcja L'Ancora

Błogosławieƒstwa (Mt 5,1-12)
Płomienna stronica Ewangelii o błogosławieƒstwach, zapisana przez Mateusza (Mt 5,1-12) tworzy złoty szlak, którym podà˝amy tego roku w naszych rozwa˝aniach. Zanim wnikniemy w ten magiczny Êwiat pojedynczych wyra˝eƒ, najpierw, w ramach przygotowania, przedstawimy spojrzenie panoramiczne i całoÊciowe. Te informacje mogà wydaç
si´ zbyt naukowe i troch´ nudne, ale b´dà przydatne w lepszym zrozumieniu tekstu biblijnego, z którego powinna wypływaç modlitwa i postanowienie dotyczàce codziennego ˝ycia.
Dla lidera nowej ewangelizacji, który chciałby zdobyç sympati´ innych i mieç swoich zwolenników, manifest programowy błogosławieƒstw wydaje si´, na
pierwszy rzut oka, absurdem. Słuchanie tej litanii charakteryzujàcej si´ wezwaniem „Błogosławieni”
mo˝e wzbudziç sprzeczne odczucia: od błogiego opływania w szcz´Êcie do odrazy wywołanej krà˝àcymi
wkoło słowami, które wywracajà rzeczywistoÊç.
Obietnica błogosławieƒstwa czy szcz´Êcia napływa ze wszystkich stron, a ka˝da przechwala si´ swojà cudownà receptà. Dla jednego szcz´Êcie polega na
cieszeniu si´ ˝yciem, wyciska on z niego wszystkie
soki, poniewa˝ jest krótkie i ulotne. Chce cieszyç si´
ciałem, stołem, łó˝kiem, zabawà, lekturà, naturà, badaniami, odkryciami, jednym słowem tym, co znamienne dla nienasyconego carpe diem. Inny, wr´cz
przeciwnie, uwa˝a, ˝e pragnienie szcz´Êcia jest piekielnà machinà cierpienia. Odczuwa wi´c koniecznoÊç
kontrolowania tego pragnienia, a˝ do zredukowania
go do minimum i zneutralizowania go. KtoÊ inny myÊli natomiast, ˝e szcz´Êcie nadejdzie dopiero po zniszczeniu wszystkiego tego, co mu przeszkadza, a wi´c
wypowiada wojn´ chorobie, cierpieniu, marginalizacji,
biedzie. A ktoÊ, kto pesymistycznie ocenia rzeczywistoÊç, uwa˝a, ˝e nic nie jest w stanie zapewniç
prawdziwego i stabilnego szcz´Êcia, poniewa˝ człowiek jest pokonany przez cierpienie fizyczne i moralne. Dla kogoÊ takiego nie ma innej opcji, jak tylko poddaç si´ tej sytuacji bez wyjÊcia. Jest tak˝e ktoÊ,

kto ucieka „w tamten Êwiat”, unikajàc tej doliny łez
i raju utraconego – ˝yje on iluzjà, ˝e dopiero po Êmierci mógłby go odzyskaç. Tak˝e i on jest zrezygnowany, prezentujàc wr´cz preagonalny stan – dał si´ wkr´ciç w t´ mistrzowskà machin´ iluzji.
To tylko zbiór próbek z niezliczonych mo˝liwoÊci
definiowania szcz´Êcia. Pokazuje on nie tylko kruchoÊç ka˝dej z tych propozycji, ale i wspólnà potrzeb´
poszukiwania warunków do osiàgni´cia stałego
i pełnego stanu dobrobytu. Poszukiwania tego skarbu trwajà…
Jezus nie uchyla si´ od obowiàzku zaoferowania
swojej recepty, poniewa˝ dobrze wie, ˝e pragnienie
szcz´Êcia jest zakorzenione w ka˝dym człowieku
i przynale˝y do jego podstawowych potrzeb, tak jak
powietrze, woda, jedzenie, dom, przyjaciele. Choç
trzeba szybko dodaç, i˝ ta ewangeliczna propozycja
jest ryzykowna, na pozór nielogiczna i utopijna. Po
jej stronie stojà jednak dwie konkretne racje. Pierwsza zawiera si´ w bezpoÊrednim doÊwiadczeniu Jezusa, który jak pisze E. Renan: „nie przekazywał osobistych opinii, ale swojà osob´”. Druga zaÊ wynika
z czasu. Dwa tysiàce lat historii Ewangelii nie osłabiło wartoÊci tej stronicy, która przez wieki znajdowała nie tylko przekonanych obroƒców, ale i entuzjastycznych realizatorów. To bowiem historia dokumentuje sukces proponowanej recepty.
Kontekst i budowa rozdziału
Słowo Jezusa jest skondensowane w krótkich i wydzielonych sentencjach i zebrane w przesłania
o ogromnym rozmachu. Nie sà to dosłownie zapisane
˝ywe słowa – zapis powstał du˝o póêniej. ˚ydzi zaÊ
byli o wiele bardziej ni˝ ludzie współczeÊni wyçwiczeni w zapami´tywaniu.
Potrzeba połàczenia w jednym dyskursie ró˝nych
fraz na ten sam temat ujawnia si´ doÊç szybko we
wspólnotach pierwotnych i wspiera proces poznawczy. Taka jednorodnoÊç materiału pomagała kazaniu
sprostaç ró˝nym jego wymaganiom: musiała bowiem
byç skierowana i do wierzàcych, aby pogł´biç ich wiaKOTWICA
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r´ (cel katechetyczny), i do pogan, aby poznali Jezusa (cel misyjny), i do ˚ydów, aby właÊciwie ocenili działalnoÊç Jezusa i apostołów (cel apologetyczny
– obrona wiary).
Pierwszy wielki zbiór sentencji tworzy coÊ, co badacze nazwali „Kazaniem na górze” (Mt 5-7). Zostało ono tak˝e nazwane statutem albo wielkà kartà,
którà Jezus wr´cza swojej wspólnocie. Tak jak prawo antyczne było dla narodu izraelskiego normatywne
i obowiàzujàce, tak dla nowej wspólnoty wartoÊç takà
miały te właÊnie słowa. To, co głosi Jezus, nie było
jednak stosem przykazaƒ, ale radykalnà koncepcjà
nowej postawy wobec Boga, wobec siebie samego
i wobec innych.
Nasze rozwa˝anie dotyczy pierwszej cz´Êci kazania
na górze, opisujàcej błogosławieƒstwa (Mt 5, 1-12).
Tekst ten w du˝ej mierze znajduje si´ tak˝e w Ewangelii wg Êw. Łukasza (Łk 6, 20-26). Ale ju˝ pierwsza lektura pokazuje ró˝nice: Mateusz podaje seri´
8-9 błogosławieƒstw, podczas gdy Łukasz wspomina tylko cztery błogosławieƒstwa i cztery przekleƒstwa, zaczynajàce si´ słowami: „biada wam”. Mateusz dziewi´ç razy powtarza „błogosławieni” – trzeba tu dodaç, ˝e dwa ostatnie zdania, z tej racji, i˝
dotyczà tego samego tematu, sà traktowane jako jedno błogosławieƒstwo i czytane razem. Mo˝emy
wi´c Êmiało powtórzyç za najlepszà tradycjà potwierdzonà przez Êw. Ambro˝ego i Êw. Hieronima,
˝e błogosławieƒstw jest 8. Przedstawiajà one konstrukcj´ analogicznà: wszystkie zaczynajà si´ od słowa „błogosławieni”, po czym nast´puje podmiot
(„błogosławieni ubodzy, cisi”, itp.), a za nim powód
błogosławieƒstwa, który wskazuje słówko „albowiem”. Pierwsze i ósme podajà ten powód w czasie
teraêniejszym, pozostałe zaÊ w czasie przyszłym. Błogosławieƒstwa sà poprzedzone wersetami 1-2, które okreÊlajà miejsce i odbiorców.
Błogosławieƒstwa
Okrzyk szcz´Êcia, który co rusz rozbrzmiewa na
tej ewangelicznej stronie, był ju˝ słyszany wczeÊniej,
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na innych stronach biblijnego i judajskiego Êwiata.
Błogosławieƒstwo obecne jest w Starym Testamencie, gdzie utrzymuje si´, ˝e szcz´Êliwi sà ci ludzie,
którzy ˝yjà według zasad nakreÊlonych przez màdroÊç (por. Syr 25, 7-10). W Psalmach zaÊ głosi si´,
˝e błogosławiony jest człowiek, który si´ boi Pana –
który poprzez okazywanie posłuszeƒstwa woli Bo˝ej
zawartej w prawie wyra˝a do Niego swà miłoÊç (por.
Ps 128,1; 1,1). Trudno jednak znaleêç dwa błogosławieƒstwa razem, a ju˝ nigdy nie pojawiajà si´ dołàczone do nich przekleƒstwa, tak jak w zestawieniu Łukasza. W judaizmie spotyka si´, tak jak w tym
przypadku, sekwencj´ błogosławieƒstw oraz ich zestawienie z przekleƒstwami na krótki czas przed
Chrystusem. Mogà one wyjaÊniaç ˝ywà nadziej´ tych
czasów. Tak˝e w podobnym kontekÊcie u˝ywa si´ bezpoÊredniego zwrotu „wy”, niespotykanego w Starym
Testamencie, a obecnego we fragmencie Mt 5,11. Ponadto, zdania wymieniajàce błogosławieƒstwa, nie sà
drugorz´dne, tak jak były w ST.
ZawartoÊç Nowego Testamentu jest oryginalna –
choç czerpie on po troch´ ze Starego Testamentu, po
troch´ z judaizmu, nie jest ich wiernà i bezpoÊrednià kopià, ale cieszy si´ absolutnym i bezprecedensowym nowatorstwem.
Inaczej ni˝ to jest w literaturze màdroÊciowej, która głosi przyszłe i ziemskie zbawienie, Jezus ogłasza zbawienie teraêniejsze i nieograniczone: wszyscy majà dost´p do tego szcz´Êcia, w zale˝noÊci od
tego, na ile sà zwiàzani z Jezusem. W odłàczeniu od
Niego, błogosławieƒstwa nie majà sensu. Bo to On
zanurza tych, którzy za nim idà, w kondycji mieszkaƒców królestwa, w kondycji dzieci Bo˝ych.
˚YCIOWE PYTANIA:
Jakie mam wyobra˝enie szcz´Êcia? Czy mog´ nazwaç
si´ osobà szcz´Êliwà? Dlaczego? JeÊli nie, czy
umiem okreÊliç tego powody? Co podpowiada mi wypowiedê Jezusa?
W którym błogosławieƒstwie widz´ si´ najbardziej? Dlaczego? W którym nie umiem si´ odnaleêç? Dlaczego?

Czy czuj´ si´ budowniczym szcz´Êcia innych ludzi?
Jaki jestem w rodzinie? Jaki jestem w pracy?
Czy myÊl´, ˝e szcz´Êciu powinien zawsze i koniecznie towarzyszyç dobrobyt, zdrowie, uznanie innych,
dobra pozycja społeczna, zawodowa i rodzinna, udane relacje z innymi? Jak udaje mi si´ łàczyç ˝yciowe trudnoÊci z radoÊcià?
Czy mam swojà własnà recept´ na szcz´Êcie? Skàd
bior´ sił´ do ˝ycia pełnego wewn´trznej zgody i pogody ducha?
Czy mog´ powiedzieç, ˝e całe swoje szcz´Êcie zło˝yłem
w Bogu? W jaki sposób to zrobiłem i dlaczego?
Jakà rol´ spełnia mój KoÊciół parafialny w budowaniu
wspólnoty osób, które ˝yjà w duchu błogosławieƒstw? Czy mog´ powiedzieç o mojej wspólnocie
parafialnej, ˝e zna i realizuje błogosławieƒstwa?

MODLITWA
Panie, tak bardzo jesteÊmy głodni i spragnieni radoÊci.
ChcielibyÊmy byç zawsze szcz´Êliwi.
Twoje błogosławieƒstwa budzà w nas entuzjazm i sà
dla nas zach´tà.
Budzà w nas entuzjazm, bo dzi´ki nim widzimy w Tobie piewc´ szcz´Êcia
i osob´, która umie dawaç dokładne wskazówki,
przez Ciebie ju˝ wypróbowane i sprawdzone na tysiàcach osób,
które w Ciebie uwierzyły i Tobie zaufały
Czas nie osłabił Twego przesłania,
nie zwyci´˝ył go ten ciàgły taniec mody.
I to tak˝e budzi w nas entuzjazm.
JesteÊmy doÊç zakłopotani i troch´ zniech´ceni,
bo Twój program wydaje si´ za trudny, ma za wysokie wymagania,
jakby był przeznaczony tylko dla wielkich ludzi.
Dzi´kuj´ Ci, Panie, ˝e nie traktujesz nas ulgowo,
˝e Twoje zadania wskazujà nam wysokie szczyty.
Przede wszystkim dzi´kuj´, ˝e jesteÊ blisko nas,
aby przemieniaç nasze marzenia w rzeczywistoÊç,
i ˝e ju˝ dzisiaj wspierasz nas swojà radoÊcià.
Ona jest drogocennà zapowiedzià
niekoƒczàcej si´ radoÊci,
z Tobà, z Ojcem i z Duchem Âwi´tym.
Amen.
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Mara Strazzacappa
RADOŚĆ
NA 365 STOPNI
Tak, wiem, nie ma takiej wartoÊci jak 365 stopni, mo˝emy najwy˝ej osiàgnàç 360, co przedstawia
koło. Ale taka właÊnie była radoÊç, której mogliÊmy
słuchaç, którà mogliÊmy odczuwaç, która była w naszych rozmowach, medytacjach i modlitwach podczas
spotkaƒ młodzie˝y CVS, odbywajàcych si´ w Re i Valleluogo. Była to radoÊç totalna, całkowita, pełna, rozlewajàca si´, taka, jakà tylko mo˝e daç nam Jezus
Chrystus. Podczas spotkaƒ prowadzeni byliÊmy
przez dwie osobowoÊci, które wiedziały, jak uczyniç
z takiej radoÊci znak rozpoznawalny swego ˝ycia:
przez Błogosławionego Luigiego Novarese i przez papie˝a Franciszka. Posłuchajmy ich słów.
Papie˝ Franciszek powiedział: „ChrzeÊcijanin to
m´˝czyzna i kobieta radoÊci. Czym jest ta radoÊç?
Czy jest to wesołoÊç? Nie: to nie to samo. WesołoÊç
jest dobra, nie? Cieszenie si´ jest dobre. Ale radoÊç
to coÊ wi´cej, to co innego. To coÊ, co nie zale˝y od
okolicznoÊci, od chwili: to rzecz o wiele gł´bsza. To
jest dar. WesołoÊç, jeÊli chcielibyÊmy ˝yç nià cały czas,
w koƒcu przekształci si´ w lekkomyÊlnoÊç, powierzchownoÊç, doprowadzi do utraty chrzeÊcijaƒskiej
roztropnoÊci i uczyni nas głupcami i naiwniakami,
nie? Wszystko b´dzie tylko uciechà… Nie. RadoÊç
to co innego. RadoÊç jest darem Pana. Wypływa z wewnàtrz. Jest jak czàstka Ducha Âwi´tego. RadoÊç ta
polega na poczuciu bezpieczeƒstwa, ˝e Jezus jest
z nami i z Ojcem”.
Ale papie˝ Franciszek napominał te˝, ˝e trzeba
uwa˝aç, aby nie „zabutelkowaç” tej radoÊci, bo
w przeciwnym razie ta radoÊç „w koƒcu zachoruje
i nasze serce stanie si´ jakby przetarte, a nasza twarz
nie b´dzie ju˝ przekazywaç tej wielkiej radoÊci, ale
nostalgi´ i melancholi´, która nie jest zdrowa. Cz´sKOTWICA
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to ci chrzeÊcijanie melancholicy majà tak skrzywionà
min´ jak po chili w occie, a nie min´ radosnych [chrzeÊcijan], którzy majà pi´kne ˝ycie. RadoÊç nie mo˝e staç
w miejscu: musi iÊç naprzód. RadoÊç jest cnotà pielgrzymujàcà. Jest darem, który w´druje, który w´druje po drodze ˝ycia, w´druje z Jezusem: głosi Jezusa.

RadoÊç przedłu˝a drog´ i poszerza drog´. Jest to
właÊnie cnota wielkich, tych wielkich, którzy sà ponad ludzkimi małostkami, którzy nie pozwalajà sobie na wplàtanie si´ w jakieÊ małe wewn´trzne sprawy wspólnoty czy KoÊcioła, ale patrzà zawsze poza
horyzont”.
„Nasza radoÊç – tłumaczył Ojciec Âwi´ty – nie jest
radoÊcià, która rodzi si´ z posiadania wielu rzeczy,
ale ze spotkania z Osobà: Jezusa, z pewnoÊci, ˝e
z Nim nigdy nie b´dziemy sami, tak˝e w momentach
trudnych, tak˝e gdy na drodze naszego ˝ycia napotkamy problemy i przeszkody, które b´dà wydawaç
si´ nie do przejÊcia i których b´dzie za du˝o. My zaÊ
towarzyszymy Jezusowi, naÊladujemy Jezusa, ale
przede wszystkim wiemy, ˝e On towarzyszy nam i nosi
nas na swoich ramionach: na tym zasadza si´ nasza
radoÊç, nadzieja, którà powinniÊmy nieÊç Êwiatu. ZanieÊmy wszystkim t´ radoÊç wiary”.
Rozwa˝my teraz par´ refleksji na temat radoÊci
bł. Luigiego Novarese:
„Jezus powołuje nas do tego, byÊmy wraz z Nim
byli budowniczymi; Jezus zaprasza nas do tego, byÊmy byli radoÊni. Zauwa˝cie jednak, ˝e te słowa: zaprasza nas do tego, byÊmy byli radoÊni, nie sà jakimÊ
udanym pomysłem mojej głowy, nie, nie. Pismo Âwi´te mówi: Radosnego dawc´ miłuje Bóg (2 Kor 9,7).
RadoÊç Jezusa jest radoÊcià nieskoƒczonà, to nie
radoÊç ograniczona tak jak nasza, i Jezus chce, abyÊmy, słu˝àc Mu, byli nieskoƒczenie radoÊni. Dlaczego? Bo pracujemy z Ojcem – Nie nazywam ju˝ was
sługami, ale przyjaciółmi (J 15,15). Pracujemy z Ojcem, mamy rodzin´, t´, którà zbudowaliÊmy z dusz,
które ocaliliÊmy i to one stanowià naszà rodzin´. Czy
mamy wobec tego powody do smutku? Skoro tak wielu tak bardzo troszczy si´ o swojà ziemskà rodzin´,
co mamy powiedzieç my, którzy troszczymy si´ bezpoÊrednio o rodzin´ w niebie?
Dajàc nam t´ nieskoƒczonà radoÊç, takà jak Jego,
mówi nam zaraz ze spokojem, abyÊmy i my byli spokojni: Bàdê zawsze radosny, bez l´ku, poniewa˝ za-

wsze b´dziesz budowniczym Królestwa Bo˝ego. Jakie znaczenia ma to słowo: zawsze? Zawsze to inaczej stale; a to znaczy nawet wtedy, gdy ktoÊ nie mo˝e
si´ ruszaç; to znaczy nawet wtedy, gdy ktoÊ jest chory; zawsze oznacza nawet wtedy, gdy podejmuje si´
inicjatyw´, która koƒczy si´ fiaskiem, choç podejmowana była z dobrej woli; oznacza tak˝e wtedy, gdy
ktoÊ nie jest w stanie wypełniç tego, co chce, ale Ojciec widzi intencje i w efekcie nic nie pozostanie bezowocne.
Zawsze z radoÊcià, jako budowniczy Królestwa Bo˝ego, aby z Bogiem czyniç wielkie rzeczy, aby zbawiaç dusze, aby pracowaç z radoÊcià, której nikt nie
jest w stanie nas pozbawiç.
Mamy wiele do zrobienia: tyle nowych przestrzeni
do zdobycia, tyle mo˝liwoÊci do poszerzania horyzontów. Ale aby nie byç zawiedzionymi i nie zawodziç, musimy działaç według Bo˝ych planów – z radoÊcià równà tej z Magnificat, Êwiadomi tego, ˝e po
zwiastowaniu b´dzie kalwaria. Ale i na kalwarii, choç
trwa si´ z sercem złamanym, to jednak jest si´ spokojnym, bo jest si´ zanurzonym w woli Bo˝ej.
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BŁ. LUIGIEGO
NOVARESE Mario Morigi
DuchowoÊç? Co to oznacza? Rzadko si´ o niej
mówi. Niewiele miejsca poÊwi´ca si´ jej na katechezie,
w homilii i w konfesjonale. Kojarzona z pułapkà, podejrzewana o coÊ tajemnego, niejasnego i bezu˝ytecznego.
Autentyczna chrzeÊcijaƒska duchowoÊç jest jednak zupełnie inna! Jest gł´bokà dojrzałoÊcià humanizmu i wiary. Jest zanurzeniem si´ w Ewangelii i wyra˝a si´ w szcz´Êliwej spójnoÊci ˝ycia. Jest to wielka miłoÊç, dar Bo˝y, który rodzi odwa˝ne pomysły
i plany. Jest to stopniowa erupcja prawdy, która pozwala rozwijaç si´ niezgł´bionej to˝samoÊci osoby
ludzkiej. Ta prawda, która pochodzi od Chrystusa,
„nowego Człowieka”, oraz spójnoÊç rozkwitajà
w danej osobie poprzez intymnà komuni´ z Nim.
DuchowoÊç jest splotem działania Ducha Âwi´tego,
wewn´trznie prze˝ywanego Słowa Bo˝ego i sakramentów oraz wolnoÊci pojedynczej osoby. Wzrost duchowoÊci danej osoby mierzy si´ jej dojrzałoÊcià
w Chrystusie. Innymi słowy – duchowoÊç to samo
chrzeÊcijaƒskie ˝ycie, prze˝ywane i rozwijane na szerokà skal´ i z ˝arliwym radykalizmem. To objawienie si´ Chrystusa, który uwidacznia si´ dzisiaj dzi´ki naszemu Êwiadectwu. DuchowoÊç jest tak˝e skutecznym antywirusem. Pozwala czuç si´ prostymi sługami Bo˝ymi, bez wyr´czania Jezusa w obdarowywaniu nas zbawieniem.
DuchowoÊç – dowód to˝samoÊci bł. Luigiego Novarese
Ju˝ od młodoÊci Luigi dokonywał odwa˝nych wyborów. Jego posługa kapłaƒska szybko otworzyła mu
nowe drogi. W Êwiecie ludzkiej kruchoÊci i cierpieKOTWICA
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„prawdziwe Êwiatło”, które on zrozumiał i na które odpowiedział z zadziwiajàcym zawierzeniem.
Pierwszym była wycieƒczajàca choroba z niekoƒczàcymi si´ pobytami w szpitalach. Drugim była jego
pobo˝noÊç maryjna, którà oddychał dzi´ki mamie ju˝
od pierwszych swoich dni. Trzecim zaÊ było odkrycie swego boskiego powołania i decyzja, aby zostaç
ksi´dzem. Jego młodzieƒczy zapał skłaniał si´ ku tym,
którzy mieszkajà w krainie cierpienia. Na skrzydłach
swej ˝ywiołowej duchowoÊci odrzucił plany zwiàzane z medycynà i wybrał kapłaƒstwo.
DojrzałoÊç
W swych dojrzałych ju˝ latach bł. Luigi odkrył,
˝e w najgł´bszej przestrzeni serca jest pewne miejsce – nazwał je „namiotem wewn´trznym”. Skonstruował do niego schody o siedmiu stopniach ciszy
wewn´trznej – swój duchowy przewodnik. Tymi
właÊnie schodami szedł do celu. Nie chciał on jednak,
aby bogactwo jego duchowoÊci pozostało jedynie zamkni´tym rezerwatem. Z ˝ywà radoÊcià Novarese
dzielił si´ tym darem w homiliach i w licznych pismach. Tak˝e i teraz, po jego Êmierci, skarb ten powinien byç cennym dziedzictwem KoÊcioła.

nia jego pomysły i duszpasterskie inicjatywy odznaczały si´ ewangelicznym impetem i były jak wyłom.
Nie brakło mu genialnoÊci i niezwykłych zdolnoÊci organizacyjnych. Ale to jego duchowoÊç jest tym jedynym kluczem, który pozwala go zrozumieç, spojrzeniem wnikajàcym w samo serce ogarni´te miłoÊcià, która wprost nie mogła si´ w nim pomieÊciç. Błogosławiony był kapłanem modlitwy oraz wielkiej miłoÊci do Maryi, a tak˝e wielkiej czułoÊci dla Eucharystii i bezwarunkowego poÊwi´cenia dla cierpiàcych.
Trzy doÊwiadczenia młodoÊci
Pan ju˝ w młodoÊci poprowadził go przez trzy doÊwiadczenia, z których wytrysło dla jego ˝ycia

Dzieliç si´ duchowoÊcià
Łaska przyj´ta i niezawłaszczona. Jego miłoÊç do
Maryi uzyskała obfità Êwie˝oÊç w zgł´bianiu or´dzi
z Lourdes i Fatimy. ˚ył w pełnej komunii z Maryjà.
A dzi´ki Niej w komunii z Chrystusem i Trójcà, a tak˝e w harmonii z ka˝dà osobà i rzeczà. Ile było stworzonych przez niego dzieł? Ile jego inicjatyw? Nic nie
było „jego”. Wszystko było Niepokalanej. Wszystkim ˝arliwie zalecał konsekracj´ przez r´ce Maryi
– jako zabezpieczenie siebie samego i gwarancj´ wiernoÊci Chrystusowi.
Przez lata stykania si´ z trudnà sytuacjà chorych
dojrzewało w nim pewne płomienne pragnienie: aby
or´dzia Madonny i kontemplacja Krzy˝a Chrystusowego wypełniały si´ w jego uczniach i by otworzyli
oni na oÊcie˝ cały horyzont Bo˝ego Êwiatła. Nova-

rese nie ograniczał si´ w stosunku do chorych, starszych i cierpiàcych do zapewniania koniecznej opieki. Za najbardziej niezb´dny uwa˝ał dar o wiele wi´kszy: odkrycie, ˝e wewnàtrz Pasji i Zmartwychwstania Chrystusa cierpienie staje si´ „szcz´Êliwà monetà”
o wielofunkcyjnej wartoÊci. Głosił: chorzy sà powołani do prowadzenia apostolatu i do odkrywania swej
duszpasterskiej odpowiedzialnoÊci za wspólnot´
chrzeÊcijaƒskà.
Ten nowy charyzmat, wydajàcy si´ paradoksem,
ale tak bardzo paschalny, zdobywał szerokie poparcie i budził w cierpiàcych ˝ywotne siły. DuchowoÊç
Luigiego Novarese jest jak potok – szumi i wciàga.
Modlitwa i powołanie do Êwi´toÊci były jego chlebem
powszednim. Cudowne owoce takiego ˝ycia i duchowoÊci mno˝yły si´ mi´dzy Cichymi Pracownikami Krzy˝a i Ochotnikami Cierpienia, coraz bardziej
pełnymi entuzjazmu. Dzi´ki niemu wiele kobiet
i m´˝czyzn odkryło sens ˝ycia wi´kszy do choroby.
Chrystus poprzez Niepokalanà zapraszał cierpiàcych
do Êwi´toÊci i apostolatu. Dzi´ki takiej zach´cie wielu ofiarowywało swe cierpienie zanurzone w miłoÊci
jako pokut´, wynagrodzenie i modlitw´ za KoÊciół,
papie˝a, Êwiat.

Wewnàtrz nas, w gł´binie serca istnieje przestrzeƒ dla Boga–Trójcy.
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CZAS
NAWRÓCENIA

S. Beata Dyko SOdC

B´dàc 20 lipca w Rocca Priora, niedaleko Rzymu, w miejscu, gdzie zakoƒczył swój ludzki ˝ywot Błogosławiony Luigi Novarese, miałam okazj´ prze˝ywaç wraz ze wspólnotà Cichych Pracowników Krzy˝a, jak i wspólnotà parafialnà 30. rocznic´ Êmierci
naszego Zało˝yciela. Siedzàc w kaplicy, w której modlił si´ ks. Novarese, miałam odczucie jakbym przebywała tu˝ obok niego. Pokój, w którym spał, a tak˝e umarł, nabrał w tym dniu szczególnej wymowy.
Miesiàc lipiec jest bogaty w wa˝ne dla nas daty. Pisz´ dla nas, myÊlàc o wszystkich tych, którzy pokochali charyzmat Cichych Pracowników Krzy˝a, dla
tych, którzy zadeklarowali si´ i sà członkami naszego
apostolatu – Centrum Ochotników Cierpienia, jak i dla
tych, którzy z nami sympatyzujà. 29 lipca 1914 roku
urodził si´ bł. Novarese i dlatego te˝ w tym roku obchodzimy 100-lecie jego urodzin. Mo˝na zadaç pytanie: dwie okràgłe rocznice – 30-lecie i 100-lecie.
Co one dla nas oznaczajà?
„Dwa podstawowe zadania chrzeÊcijanina – zobowiàzanie do Êwi´toÊci i zobowiàzanie do działania”
– mówił ks. Luigi. DziÊ jeszcze bardziej jesteÊmy wezwani do głoszenia ewangelii cierpienia, do szerzenia
naszego apostolatu. Wydarzenia ostatnich dni pokazujà nam, jak wiele potrzeba modlitwy i pokuty.
„˚aden chrzeÊcijanin nie ˝yje dla siebie... Chory
tym bardziej wra˝liwy jest na to wymaganie, by byç
dla innych, poniewa˝ jego ˝ycie, jako osoby cierpiàcej,
jest kontynuacjà i dopełnieniem m´ki rozpocz´tej
przez Zbawiciela. M´ka ta jest w samej swej istocie
darem dla innych, dla zbawienia grzeszników. Dlatego te˝ ˝ycie osoby cierpiàcej jest w swej istocie apostolatem, poniewa˝ oferuje własnà m´k´, która osiàga swój cel w naszym Panie, Jezusie Chrystusie”.
(bł. L. Novarese)
Z ka˝dym dniem utwierdzam si´, ˝e coraz cz´Êciej
du˝o bardziej cierpi´ duchowo ni˝ fizycznie. Ból fizyczny – przynajmniej na poczàtku mo˝na uÊmierzyç
za pomocà tabletek, natomiast ból duchowy? Przypominajà mi si´ słowa Symeona, który mówi do Maryi: „A Twojà dusz´ miecz przeniknie” (Łk 2, 35).

Co tak naprawd´ czuła? Jak wielki był to ból?
Wszystkie sytuacje, kiedy Jezus jest niezrozumiały?
Wyszydzany? Kiedy staje pod Krzy˝em? Jak bardzo
cierpiała?
Wra˝liwoÊç na cierpienie innych pokazuje mi, ˝e
potrafi´ współcierpieç. Patrzàc na wiadomoÊci
w TV: zestrzelony samolot, wojna w Gazie, sytuacja
w Syrii, gdzie ginà niewinni ludzie, w tym dzieci, cisnà mi si´ na usta słowa: Bo˝e pomó˝! Jak w takich
przypadkach nie wzruszyç si´? Jak nie zapłakaç nad
Êmiercià niewinnych? Tyle zła… i to tylko z powodu złych wyborów człowieka, ˝ycia bez Boga lub zastàpienia Boga pieniàdzem, władzà, presti˝em…
JesteÊmy wezwani do modlitwy o POKÓJ. Matka
Bo˝a nie raz w swoich przesłaniach wzywa nas do
modlitwy i pokuty. Jak bardzo wymowne sà to proÊby właÊnie teraz! Widzàc to całe zło, ponownie na
myÊl przychodzi mi Niepokalana. Ona równie˝ to widziała, a teraz prosi. Wzywa nas do modlitwy, do pokuty…, do nawrócenia.
Nale˝y dzi´kowaç Bogu za to, ˝e jesteÊmy wra˝liwi na potrzeby innych, na ich krzywd´. Âw. Paweł
z Listu do Rzymian: „Nikt zaÊ z nas nie ˝yje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: je˝eli bowiem ˝yjemy, ˝yjemy dla Pana. Po to bowiem Chrystus umarł
i powrócił do ˝ycia, by zapanowaç tak nad umarłymi, jak nad ˝ywymi” (Rz 14, 7-9).
Jednak pami´tajmy, ˝e nie mo˝emy zatrzymaç si´
tylko na wzruszeniu…, na litoÊci. Musimy iÊç dalej.
Słu˝yç innym. Stawaç si´ Êwi´tymi, którzy darzà innych radoÊcià i nadziejà, którzy składajà swoje cierpienia na ołtarzu w celu wynagrodzenia za zło, w celu
wyproszenia wszelkich łask potrzebnych nam do zbawienia, ale te˝ do zbawienia innych...
„Mo˝e si´ staç tak, ˝e nasze cierpienie, tak jak
w przypadku Jezusa, nie tylko nie b´dzie rozumiane, ale b´dzie deprecjonowane, b´dzie jedynie przedmiotem litoÊci, której tak nie znosi ˝aden z cierpiàcych. Mo˝e si´ staç tak, ˝e nie doÊwiadczymy ani odwiedzin, ani chrzeÊcijaƒskiego słowa wsparcia,
a otaczajàca nas masa ludzi nie zauwa˝y nawet
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naszej ofiary, a tylko spojrzy z politowaniem. Ale to
nie oznacza, ˝e wymaganie Êwi´toÊci b´dzie nas wtedy mniej dotyczyło. PowinniÊmy byç dokładnie tacy
jak apostołowie. PowinniÊmy dawaç, nieustannie
dawaç, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus na krzy˝u.
PowinniÊmy dawaç siebie bez ograniczeƒ i zastrze˝eƒ, a˝ do oddania całych siebie w miłoÊci” – pisał
nasz Zało˝yciel. JeÊli tylko wszyscy zjednoczymy si´
na modlitwie, mo˝emy prosiç o wszystko. „Je˝eli we
Mnie trwaç b´dziecie, a słowa moje w was, poproÊcie,
o cokolwiek chcecie, a to wam si´ spełni” (J 15,1-8).
Jeszcze jedna wa˝na rzecz. Wszystko zaczyna si´
od nas samych. „Łaska Bo˝a wspiera nas zawsze. Ale
ona domaga si´ naszej osobistej pracy, którà powinniÊmy nad sobà podjàç, tak jak artysta czyni ze
złotem. Praca ta z jednej strony jest dziełem Ducha
Âwi´tego, który stawia przed nami coraz wy˝sze poprzeczki, ale z drugiej strony jest tak˝e dziełem człowieka, której Duch Âwi´ty poszukuje do współpracy we wszystkich dziełach, do nieustannego sprawiania przyjemnoÊci naszemu Panu przez oddalanie
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wszystkiego, co mogłoby Go zasmuciç, tak aby staç
si´ doskonałymi, jak doskonały jest nasz Ojciec niebieski” (bł. L. Novarese).
B´dàc w Rocca Priora, jeszcze bardziej uzmysłowiłam sobie, jak wielkie zadanie pozostawił ka˝demu z nas ks. Novarese. Nieustannie powtarzał, ˝e
„dopóki na Êwiecie b´dzie cierpiała chocia˝ jedna osoba, mamy co robiç”. JesteÊmy wezwani do tego, aby
nawracaç si´, aby modliç si´ i dawaç innym Êwiadectwo ˝ycia z Bogiem. To, czego aktualnie jesteÊmy Êwiadkami, pokazuje tylko jedno: nie mo˝emy si´
ociàgaç i musimy ju˝ dziÊ modliç si´ i błagaç Boga
o pokój na Êwiecie, w naszych domach i o opami´tanie si´ rzàdzàcych. „Gdzie dwóch lub trzech zjednoczonych jest na modlitwie tam i Ja Jestem”.
Niech słowa samego Jezusa b´dà dla nas zach´tà do jednoczenia si´ w grupach, w naszych domach,
w naszych małych grupach dzielenia si´ na modlitwie,
a słowa ks. Luigiego Novarese niech zach´cà nas do
kroczenia drogà Êwi´toÊci: „Odwagi! Nie traçcie ducha i sił! Bóg wierzy w was!”.
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