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Madonna prosiła o nadanie wartości
każdemu ludzkiemu cierpieniu,
a cierpienie psychiczne
jest właśnie tym najbardziej ludzkim,
ponieważ dotyka samej istoty osoby!
Bł. Luigi Novarese
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Modlitwa
do Świętej
Rodziny
Jezu, Maryjo i Józefie
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłoÊci,
do was zwracamy si´ z ufnoÊcià.

Âwi´ta Rodzino z Nazaretu,
uczyƒ tak˝e nasze rodziny
Êrodowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi KoÊciołami domowymi.
Âwi´ta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy wi´cej w naszych rodzinach nikt nie doÊwiadcza
przemocy, zamkni´cia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Âwi´ta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywróciç wszystkim ÊwiadomoÊç
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej pi´kna w Bo˝ym zamyÊle.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Papie˝ Franciszek

NAŁÓŻ
PŁASZCZ
POKORY

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

dy b´dziemy spontanicznie działaç
jedynie w celu budowania królestwa
Bo˝ego. Wtedy b´dziemy działaç
w dobrej intencji, uczciwie, bo b´dziemy pracowaç dla Chrystusa
ukrzy˝owanego i wszystko robiç
b´dziemy jako osoby pokorne. JeÊli
wi´c zechcemy zakorzeniç si´ w tej
cnocie, zobaczymy, ˝e mamy do zrobienia naprawd´ wielkie dzieło.

Bł. Luigi Novarese

Płaszcz pokory
MyÊl o pokorze skłania nas do
medytacji nad ˝yciem naszego Pana
Jezusa Chrystusa, u którego była to
cnota fundamentalna, jakby płaszcz,
w który był ubrany na ziemi. To stàd
płynie te˝ bezdyskusyjna potrzeba
przybrania tej cnoty, konieczna dla
naszego ˝ycia.
Łudzimy si´, jeÊli uwa˝amy si´
za chrzeÊcijan czy ludzi poÊwi´conych NajÊwi´tszej Dziewicy, a nie
mamy na sobie tego płaszcza pokory i postawy posłuszeƒstwa. Ju˝
dwa razy powiedziałem: płaszcz pokory – po to, by wyraziç, ˝e musimy byç cali okryci tà cnotà, która
jest podstawà i witalnym êródłem
naszego chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia.

Pannie – naprawd´ czyli nie tylko
słowami, ale poprzez wewn´trznà
dyspozycj´ – musimy koniecznie
odzwierciedlaç pokor´ i posłuszeƒstwo, które sà podstawowymi
cnotami charakterystycznymi dla
Niepokalanego Serca Maryi.

Ukryci w pokornym ˝yciu Chrystusa
Byç z Chrystusem oznacza ˝yç
schowanym w pokornym ˝yciu naszego Pana Jezusa Chrystusa,
gdy˝ On zechciał zbawiç ludzkoÊç
właÊnie poprzez przeciwstawienie
si´ temu, czego ludzkoÊç dopuÊciła si´ na poczàtku wieków: chodzi
o przeciwstawienie si´ pysze i nieposłuszeƒstwu. Jezus Chrystus
wcielił si´ poprzez pokor´ i zbawił
nas poprzez posłuszeƒstwo, a˝ do
Pokora i posłuszeƒstwo – cnoty Êmierci na krzy˝u.
podstawowe
Tak wi´c, jeÊli chcemy byç chrzeJeÊli chcemy byç naprawd´ od- Êcijanami i prawdziwymi dzieçmi
dani słu˝bie NajÊwi´tszej Maryi Niepokalanej, musimy koniecznie
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mieç t´ samà fizjonomi´ co Chrystus i NajÊwi´tsza Dziewica, fizjonomi´ pokory i posłuszeƒstwa.
Stawaç si´ osobami pokornymi
Gdy rozglàdniemy si´ wokół, zobaczymy, ˝e wynoszone sà osoby
pyszne, ˝e zainteresowanie wzbudzajà ci, którzy umiejà działaç i potrafià przeprowadzaç swojà wol´. Ale
w ˝yciu Bo˝ym tak nie jest. NaÊladowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa nie na tym polega. Tu trzeba
działaç wr´cz dokładnie odwrotnie.
To naturalne, ˝e czujemy si´ osobami wyniosłymi, n´kanymi własnà
pychà, o korzeniach dumy. I dlatego wr´cz spontanicznie oddychamy
atmosferà pychy, działamy poprzez
pych´ i mówimy kierowani pychà.
Ale gdy zakorzenimy si´ w łasce
i zajmiemy si´ tylko działaniem na
rzecz Pana, widzàc, ˝e wszelka pomoc pochodzi tylko od Niego, wte-

Pokora to çwiczenie, które anga˝uje
całà egzystencj´
Spójrzmy na sposób, w jaki zachowała si´ NajÊwi´tsza Dziewica,
aby zrozumieç, w jaki sposób nale˝y zachowywaç si´ pokornie –
w pokorze słów, w pokornym traktowaniu innych, co oznacza działanie w miłoÊci i czułoÊci.
Ten, kto naprawd´ czuje si´ pokorny, nie potrafi wr´cz traktowaç
innych z arogancjà, bezczelnoÊcià
czy wy˝szoÊcià. Ten, kto naprawd´
jest pokorny, nie mo˝e straciç cierpliwoÊci, nie mo˝e byç goràczkowy,
skwaszony, nie mo˝e upokarzaç.
Widzicie wi´c, ˝e çwiczenie si´
w pokorze jest çwiczeniem, które anga˝uje, jak powiedział nasz Pan Jezus Chrystus, całà naszà egzystencj´.
Rodzimy si´ w poczuciu własnej
wielkoÊci, mamy wolny wybór, czujemy głód chwały i pragnienie
zrealizowania własnej woli. Natomiast Jezus Chrystus mówi nam, ˝e
przedmiotem chrzeÊcijaƒskiej egzystencji jest stawanie si´ małym
jak dziecko.
Nasze ˝ycie nie jest ˝yciem innym od ˝ycia naszego Pana Jezu-

sa Chrystusa. Mamy w sobie Jego
˝ycie i dlatego te˝ powinniÊmy
˝yç według zasad i uczuç, które kierowały Jego ˝yciem – według pokory i posłuszeƒstwa. Skoro bowiem On si´ upokorzył i stał si´ posłuszny a˝ do Êmierci, i to Êmierci krzy˝owej, to znaczy, ˝e te dwie
cnoty: pokora i posłuszeƒstwo, powinny byç praktykowane przez
wszystkich chrzeÊcijan. Albo ktoÊ
jest za tymi cnotami i jest chrzeÊcijaninem, albo nie jest za tymi
cnotami i w efekcie nie jest chrzeÊcijaninem, a jedynie fantastà.
Pokorni wraz z Maryjà
Pierwsze słowo, które wygłasza

Maryja w planie zbawienia, jest aktem pokory i posłuszeƒstwa: jestem
słu˝ebnicà Paƒskà i wszystko od
Niego pochodzi.
To dzi´ki jej pokornemu słowu
mo˝e na Êwiat przyjÊç pokorny Syn
Bo˝y, a my mo˝emy adorowaç Maryj´ jako ˝ywe tabernakulum, poniewa˝ miała w sobie Boski Owoc.
Ten Owoc jej łona wcià˝ w niej
jest. My nie znamy jeszcze tych cudownych dzieł naszego zbawienia,
ale dzi´ki słowu Dziewicy–matki
czujemy ju˝ oddech Boga–człowieka. JesteÊmy jakby pociàgni´ci pokorà Maryi, którà wyra˝a ona
w swoim Êpiewie Magnificat.
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BŁ. LUIGI NOVARESE
I OSOBY CIERPIĄCE
PSYCHICZNIE

Elvira Myriam Psorulla

W 1965 roku grupa 15 chorych ze Szpitala Psychiatrycznego w Marzana (Verona), wybranych
przez ich kapelana, ks. Aldegheriego, uczestniczyła w Re w standardowym kursie rekolekcyjnym dla
chorych z Veneto. Dyrektor szpitala, prof. Cherubino Trabucchi, widzàc pozytywne działanie rekolekcji na swoich pacjentach, zapytał prał. Luigiego Novarese o mo˝liwoÊç zorganizowania çwiczeƒ duchowych przeznaczonych wyłàcznie dla takich pacjentów. Dyrekcja szpitala wynajdywała na poczàtku tysiàce przeciwwskazaƒ, ale prał. Novarese, dzi´ki swemu nieskoƒczonemu zaufaniu do Niepokalanej,
chciał, aby ci chorzy zostali potraktowani tak samo,
jak i inni, jedynie z zachowaniem niezb´dnych warunków odpowiadajàcych ich kondycji. Zaproponował wi´c im przyłàczenie si´ do programu Niepokalanej poprzez dobrowolne zapisanie si´ do Centrum
Ochotników Cierpienia. Zgoda wielu z nich wydawała
si´ naprawd´ Êwiadoma i odpowiedzialna. Natomiast
piel´gniarzom oraz personelowi szpitala zaproponował przystàpienie do wspólnoty Braci Chorych. Ta
przynale˝noÊç sprawiła, ˝e pomi´dzy personelem a pacjentami zacz´ła si´ tworzyç inna relacja.
W roku 1973 on sam postanowił poprowadziç rekolekcje dla osób psychicznie chorych. Po 13 latach
niektórzy z nich, ci najwierniejsi, obecni na rekolekcjach ka˝dego roku, wcià˝ pami´tali jego medytacje i jego osob´ – zyskał on w ich oczach naprawd´ bardzo gł´boki szacunek.
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Bł. Luigi Novarese i prof. Ludovico Avalle

Cały czas poszerzał si´ kràg szpitali, które popierały t´ inicjatyw´ – dzi´ki wczeÊniej stworzonej pi´knej sieci przyjaêni zrodzonych pomi´dzy personelem
ró˝nych placówek (Verona, Vicenza, Rovigo, Novara,
Vercelli, Torino, Firenze, Ancora, Roma…), a tak˝e
korzystnej wymiany doÊwiadczeƒ. Przełomem w tej
działalnoÊci był rok 1978, kiedy udało si´ prałatowi
Novarese rozszerzyç t´ ide´ na całe stowarzyszenie.
Do tego roku działalnoÊç na rzecz osób psychicznie
chorych była podejmowana jedynie przez Cichych Pracowników Krzy˝a – w domu w Re, gdzie co roku odbywał si´ kurs rekolekcyjny przeznaczony specjalnie
dla nich, albo w innych domach (w Cognola, Condino, Moncrivello), gdzie asystowało si´ niepełnosprawnym intelektualnie i psychicznie, aby mo˝liwie
poprawił si´ ich stan zdrowia.

FUNDAMENT Y
Fotografie z archiwum L'Ancora

Ustawa 180 dotyczàca włoskiej Słu˝by Zdrowia
ogłaszała stopniowe zamykanie szpitali i oÊrodków
psychiatrycznych, aby leczenie ich odbywało si´ na
terenie ich własnego Êrodowiska. Prawo to jednak doprowadziło do autentycznego kataklizmu – wystarczy wspomnieç o tysiàcach chorych, którzy, pozbawieni właÊciwej opieki rodzinnej i społecznej, w tych
„swoich Êrodowiskach” popełnili samobójstwo. Wobec tej sytuacji wszystkie centra diecezjalne CVS
i wszystkie grupy przewodnie miały za zadanie wyjÊç na spotkanie tym braciom – autentycznie potrzebujàcym współczucia i zrozumienia (o wiele bardziej
ni˝ wielu z nich to okazywało), aby zaprosiç ich na
çwiczenia duchowe. Akcj´ t´ prał. Novarese okreÊlił
jako „działalnoÊç dla osób psychicznie chorych
i wraz z nimi”. Podczas dwóch zebraƒ zorganizowanych w Calambrone di Pisa, w domu „Madonny
Zaufania” (lata 1978-1979), zostały okreÊlone zasady tej akcji:
– trzeba zainteresowaç szpitale kursem rekolekcyjnym dla osób psychicznie chorych – powinna to robiç nie tylko dyrekcja główna, ale i grupy diecezjalne powinny wziàç sobie do serca ten problem
i braç na te rekolekcje nie tylko osoby z oddziałów
psychiatrycznych, ale i tych ˝yjàcych w swoich Êrodowiskach czy miejscach innych ni˝ szpitale;
– trzeba ustanowiç funkcj´ Odpowiedzialnego Diecezjalnego za „działalnoÊç dla osób psychicznie chorych i wraz z nimi”, aby dbał o łàcznoÊç miedzy grupami przewodnimi działajàcymi w szpitalach
i tymi z parafii, aby umo˝liwiaç tak˝e i tym chorym uczestniczenie w naszych diecezjalnych inicjatywach;
– trzeba dokonaç uwra˝liwienia naszych chorych, aby
umieli zachowaç si´ wobec osób psychicznie chorych jak prawdziwi bracia – aby otworzyli si´ na
wspieranie tych chorych i ich rodzin i aby, na ile
to tylko mo˝liwe, doceniali ich wkład na polu koÊcielnym i społecznym tego Êrodowiska, gdzie
b´dà działaç. T´ delikatnà problematyk´ b´dzie te˝
poruszaç redakcja stowarzyszenia.

Bł. Luigi Novarese i prof. Cherubino Trabucchi

Ale dlaczego prał. Novarese otworzył si´ tak bardzo na cierpienie tych braci? Wyraênie powiedział o tym
na pierwszym zebraniu w Calambrone, gdzie dyskutowano nad tym nowym prawem szpitalnym: „Nie! –
powiedział zdecydowanie – Ustawa 180 stała si´ jedynie okazjà do tego, by szerzej zajàç si´ tym problemem! Ale tak naprawd´ chodzi o to, ˝e Madonna prosiła o nadanie wartoÊci ka˝demu ludzkiemu cierpieniu,
a cierpienie psychiczne jest właÊnie tym najbardziej ludzkim, poniewa˝ dotyka samej istoty osoby!”.
Podczas projektowania domu Franciszka i Hiacynty Marto, który miał powstaç w Fatimie, prał. Luigi Novarese myÊlał o tym, by było to miejsce odpoczynku tak˝e i dla nich.
Po Êmierci prałata przychodziły od tych chorych,
naprawd´ „ostatnich”, cudowne Êwiadectwa, pełne
przywiàzania, uczuç i pochwał pod jego adresem. On
naprawd´ był tym pierwszym, który uznał ich w KoÊciele za „podmioty działania”. Byli nimi poprzez swojà modlitw´ i ofiar´ ze swojego cierpienia prze˝ywanego w łasce. Wielu z nich, po doÊwiadczeniu przyj´cia i dowartoÊciowania ich mo˝liwoÊci, stawało si´
prawdziwymi apostołami swego Êrodowiska.
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MÓDLMY SIĘ

FUNDAMENT Y
Tekst pochodzi z www.vatican.va

ZA PRZEÂLADOWANYCH

Papież Franciszek

Wiemy, ˝e nie ma wzrostu bez Ducha Âwi´tego –
to On czyni nas KoÊciołem, to On sprawia, ˝e KoÊciół
wzrasta i to On zwołuje wspólnot´ KoÊcioła. Ale niezb´dne jest te˝ Êwiadectwo chrzeÊcijan. A gdy to
Êwiadectwo osiàga swà pełni´, gdy okolicznoÊci historyczne wymagajà mocnego Êwiadectwa, wtedy
właÊnie sà m´czennicy – najwi´ksi Êwiadkowie! KoÊciół jest podlewany krwià m´czenników. Takie te˝
jest pi´kno m´czeƒstwa: rozpoczyna si´ dawaniem
Êwiadectwa dzieƒ po dniu, a potem koƒczy si´ krwià,
tak jak u Jezusa, pierwszego m´czennika, pierwszego
Êwiadka, pierwszego wiernego. Aby Êwiadectwo było
prawdziwe, musi byç bezwarunkowe, musi byç
mocne, musi byç zdecydowane, musi przemawiaç tym
j´zykiem, tak mocnym, jak j´zyk Jezusa: tak tak, nie
nie! Dokładnie taki jest j´zyk Êwiadectwa.
PomyÊlmy o wielu m´czennikach, którzy dzisiaj
oddajà swoje ˝ycie za wiar´, o przeÊladowanych
chrzeÊcijanach. PomyÊlmy o Bliskim Wschodzie,
o chrzeÊcijanach, którzy muszà uciekaç z powodu
przeÊladowaƒ i o chrzeÊcijanach zabitych z powodu
przeÊladowaƒ. Ale tak˝e o tych chrzeÊcijanach, którzy sà usuwani w bardzo elegancki sposób, w białych r´kawiczkach – to tak˝e jest przeÊladowanie!
W naszych czasach jest w KoÊciele wi´cej Êwiadków, wi´cej m´czenników ni˝ w pierwszych wiekach
chrzeÊcijaƒstwa. Módlmy si´ za naszych braci, którzy sà przeÊladowani, którzy cierpià i którzy swojà
krwià przyczyniajà si´ do wzrostu nasion wielu małych KoÊciołów, które właÊnie si´ rodzà. Módlmy si´
za nich i za nas samych!

Jedna ze ścian w Koloseum, fot. IR

W INTENCJACH SOBORU BISKUPÓW
O RODZINIE
Na poczàtku tego miesiàca, poÊwi´conego rozwa˝aniu ˝ycia Maryi i Jej Syna w tajemnicach ró˝aƒca, zapraszam was wszystkich do modlitwy
w intencjach KoÊcioła, zwłaszcza w intencjach Synodu Biskupów poÊwi´conego rodzinie (5-19 paê-

dziernika). Módlcie si´ tak˝e za mnie! Matka NajÊwi´tsza niech was strze˝e i wyprasza łaski Pana.
Niech Bóg wam błogosławi!

ZA OFIARY WOJNY
Ka˝da wojna, jak przyznał papie˝ Benedykt XV
w roku 1917, jest „bezu˝ytecznà rzezià”. Wojna
wciàga narody w spiral´ przemocy, nad którà potem
trudno mieç kontrol´, która niszczy to, nad czym
pracowały całe pokolenia, i toruje drog´ jeszcze
gorszym konfliktom i zbrodniom. JeÊli zastanowimy
si´ nad niezliczonymi wojnami, chcianymi czy niechcianymi, które dzisiaj dr´czà rodzin´ ludzkà i rujnujà ˝ycie najmłodszych i najstarszych, zatruwajàc
i tak trudne relacje współ˝ycia pomi´dzy grupami
etnicznymi i religijnymi, skazujàc rodziny i całe
wspólnoty na wygnanie, musi si´ staç oczywiste, ˝e
my wszyscy, m´˝czyêni i kobiety dobrej woli, nie
mo˝emy pozostaç biernymi wobec tak wielkiego
cierpienia, wobec tak „bezu˝ytecznej rzezi”.
I dlatego wszystkie nasze tradycje religijne powinny – „w duchu Asy˝u” – mieç swój wkład na rzecz
pokoju. Mo˝emy to zrobiç na mocy modlitwy. Wojna
nigdy nie jest potrzebna, ani nieunikniona. Zawsze
mo˝na znaleêç jakàÊ alternatyw´: jest nià droga dialogu, spotkania i szczerego poszukiwania prawdy.

INTENCJE PAPIESKIE
Paêdziernik. Aby Pan dał pokój najbardziej udr´czonym przez wojn´ i przemoc regionom Êwiata.
Aby Âwiatowy Dzieƒ Misyjny rozbudził w ka˝dym
wierzàcym pasj´ i gorliwoÊç, by nieÊç Ewangeli´ całemu Êwiatu.
Listopad. Aby osoby, które cierpià z powodu samotnoÊci, zaznały bliskoÊci Boga i wsparcia ze
strony braci. Aby młodzi seminarzyÊci, zakonnicy
i zakonnice mieli màdrych i dobrze przygotowanych
formatorów.
KOTWICA
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REKOLEKCJE
W SOBIESZEWIE

Maria Biernat

W dniach 17-21 wrzeÊnia odbyły si´ na pi´knej Wyspie Sobieszewskiej rekolekcje dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy – członków Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji
Gdaƒskiej. Miejsce to zostało wybrane przez Rad´ Stowarzyszenia ze wzgl´du na bliskà odległoÊç od
Gdaƒska, a tak˝e ze wzgl´du na jego specyfik´. W Sobieszewie jest oÊrodek dla osób niewidomych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Słu˝ebnic Krzy˝a. Przygotowany jest dla osób ociemniałych i niedowidzàcych, a szczególnie dla dzieci. Jest
wi´c jednoczeÊnie przystosowany dla osób na wózkach.
W tym roku ju˝ po raz czwarty Rada Stowarzyszenia skorzystała z goÊcinnoÊci sióstr i zaplanowała coroczne rekolekcje dla swoich członków. Wielkà radoÊcià dla wszystkich była wiadomoÊç, ˝e w tym roku
rozwa˝ania rekolekcyjne poprowadzà Cisi Pracownicy
Krzy˝a z Głogowa. Organizatorka wyjazdu, Hania
Łada dokładnie rozpisała plan rekolekcji i ka˝dy
z uczestników wiedział, jak b´dzie wyglàdał ka˝dy
dzieƒ. Na pierwszym spotkaniu rekolekcyjnym ks. Radek zapytał nas, czym sà dla nas rekolekcje i to pytanie zmusiło ka˝dego z nas do refleksji i zadumy nad
odpowiedzià. Wspólna definicja brzmiała: rekolekcje
to ładowanie akumulatorów, z której to energii trzeba póêniej korzystaç i przeło˝yç rekolekcje na ˝ycie.
Głównym tematem rekolekcji były sakramenty
Êwi´te, z których najcz´Êciej korzystajà osoby chore, a wi´c sakrament pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych. Zgł´bienie tych sakramentów pomo˝e
nam właÊciwie si´ do nich przygotowaç i z radoÊcià
je prze˝ywaç. „Krzy˝ Chrystusa jest powodem chluby i dumy dla człowieka wierzàcego”, to podstawa
naszej wiary. Nigdy nie b´dziemy wolni od krzy˝a
i tylko zgoda na krzy˝ oznacza ofiarowanie cierpienia Jezusowi.
KOTWICA
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Towarzyszàce ks. Radkowi siostry prowadziły konferencje i spotkania. S. Ewa przypomniała sylwetk´ naszego zało˝yciela, bł. ks. Luigiego Novarese,
i prosiła o dokładne zapoznanie si´ z jego biografià
i naukà, aby ˝yç zgodnie z nià i nieÊç t´ prawd´ innym potrzebujàcym. S. Beata poprowadziła „Wieczór z bł. Luigim Novarese”. Przedstawiła nam tak˝e sylwetk´ siewcy nadziei, który potrafił w swoim
cierpieniu dawaç Êwiadectwo prawdziwej wiary
i ofiarowaç siebie Chrystusowi.
Codzienne nabo˝eƒstwa: ró˝aniec przy kapliczce
Matki Bo˝ej na dworze i koronka do Miłosierdzia Bo˝ego pomogły nam skupiç si´ na wa˝nych sprawach.
Wielkim i bardzo wzruszajàcym momentem Drogi
Krzy˝owej odprawionej w piàtek Êcie˝kami oÊrodka
była stacja, przy której bierze krzy˝ i przyciska go do
siebie le˝àcy na łó˝ku Robert. WłaÊnie w tej scenie
krzy˝ Roberta, jego matki towarzyszàcej Mu przez
całe lata ci´˝kiej choroby i krzy˝ Chrystusa łàczà si´
ze sobà całkowicie. Dzi´kujemy „silnej” grupie
z Głogowa za te rekolekcje, za pogł´bienie wiary, za
radoÊç przebywania z nimi, za pi´knà gr´ na gitarze
i Êpiew Paulinie-wolontariuszce. Za to, ˝e byliÊcie.

REKOLEKCJE
CVS
s. Beata Dyko SOdC

Od 3 do 5 paêdziernika trwała w naszym domu
II tura rekolekcji dla CVS. Przybyli członkowie apostolatu z Leszna, Zawady, Kr´py, Gaworzyc, Zielonej
Góry, Szprotawy i Głogowa – w sumie było nas 50
osób. Wiele osób przybyło po raz pierwszy. Przyjechało do nas równie˝ kilku wolontariuszy, którzy pomagali w animacji rekolekcji. Wszystko rozpocz´ło
si´ w piàtek o godz. 15.00 wspólnym odmówieniem
Koronki do Miłosierdzia Bo˝ego. Pierwszà konfeKOTWICA
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rencj´ w tym dniu wygłosiła s. Ewa Figura. Przybli˝yła ˝yciorys bł. Luigiego Novarese. Osoby, które przybyły po raz pierwszy, miały okazj´ poznaç bli˝ej postaç Błogosławionego, natomiast Ci, którzy sà
z nami od lat, odÊwie˝yli sobie wiadomoÊci o tym, kim
był Zało˝yciel CVS. Po wieczornej Eucharystii
wspólnie wyruszyliÊmy w Drog´ Krzy˝owà wraz
z wczeÊniej przygotowanymi własnor´cznie Krzy˝ami. Po jej zakoƒczeniu ks. Radosław Horbatowski poprosił wszystkich o trwanie w ciszy do modlitw porannych. Dla niektórych z pewnoÊcià było to nowe doÊwiadczenie, ale trzeba powiedzieç, ˝e dzi´ki temu
mogliÊmy rzeczywiÊcie skupiç si´ tylko na Bogu.
W sobotni poranek konferencje wygłosiła s. Beata Dyko: „Chory konstruktorem nieba” i ks. Radosław Horbatowski: „DuchowoÊç maryjna w Centrum
Ochotników Cierpienia”. Po południu zostaliÊmy zaproszeni do wspólnej adoracji Jezusa w NajÊwi´tszym
Sakramencie – w ciszy. Od czasu do czasu nasi wolontariusze czytali fragmenty nauczania Êw. Jana
Pawła II. Był to te˝ czas przeznaczony na spowiedê.
Cz´Êç formacyjno-modlitewnà zakoƒczyliÊmy Eucharystià o godz. 18.00, aby sobotni wieczór sp´dziç
na wspólnej rekreacji. Wszystkich uczestników rekolekcji mogliÊmy spotkaç ju˝ o godz. 20.00 w auli,
gdzie przy wspólnym Êpiewie i dobrej zabawie cieszyliÊmy si´ z mo˝liwoÊci bycia razem.
Niedzielny poranek to czas podsumowaƒ i wzajemnych podzi´kowaƒ. Wspólna Eucharystia była jednym wielkim dzi´kczynieniem Bogu za ten pi´kny czas.
Wszystkie osoby z naszego apostolatu CVS zapraszamy ju˝ dziÊ na rekolekcje, które odb´dà si´
w przyszłym roku. Czas rekolekcji jest Êwi´tym czasem, dlatego nie zapominajmy, ˝e przynajmniej raz
w roku nale˝y wyjÊç na pustyni´, aby pogł´biç swojà relacj´ z Bogiem i bli˝ej poznaç nasz charyzmat.
Dzi´kujemy wszystkim za obecnoÊç i do zobaczenia.

KOTWICA
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MY
W HENRYKOWIE!
br. Roman Płatek SOdC

Pami´tam, jak mnie zachwyciła Pielgrzymka do
Rokitna. Dlaczego? Bo była to Diecezjalna Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych. A Wrocław
takiej nie miał. Na szcz´Êcie uległo to zmianie.
W ostatnià sobot´ sierpnia odbyła si´ V Pielgrzymka osób Chorych i Niepełnosprawnych Archidiecezji Wrocławskiej do Henrykowa. Âwiàtynia wypełniona
po brzegi, a˝ trzeba było dostawiaç ławki. W Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Andrzej Siemieniewski, uczestniczyło ponad tysiàc osób. Była ona
wielkim prze˝yciem dla wszystkich. Poprzedzała jà
modlitwa ró˝aƒcowa prowadzona przez członków naszego Apostolatu Zbawczego Cierpienia z Wrocławia. CałoÊç przygotował i prowadził ks. Arkadiusz
Krzy˝ok wraz z wolontariuszami z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie˝y. Bardzo podobał mi si´ sposób, w jaki ks. Arkadiusz prowadził przygotowanie
do Mszy, włàczajàc chorych do czynnego Êpiewu
i uczestnictwa w liturgii (z umiej´tnie wplecionà informacjà dla organisty, by zdà˝ył przygotowaç nuty
do nast´pnej pieÊni :-).
Ksiàdz Biskup w głoszonym słowie podkreÊlił rol´
cierpienia w ekonomii zbawienia i nadał szczególne
znaczenie nam chorym i niepełnosprawnym. Pod ko-

niec Mszy głos zabrała członkini naszego apostolatu, Irenka, która wydeklamowała wiersz przygotowany specjalnie na t´ uroczystoÊç. Natomiast członkowie apostolatu z OleÊnicy wr´czyli kwiaty ksi´dzu
biskupowi. Na zakoƒczenie Mszy główny celebrans
udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieƒstwa.
Uczestnicy pielgrzymki udali si´ nast´pnie na błonia
u podnó˝a klasztoru, gdzie czekała na nich przygotowana strawa. Ochoczo skorzystano z pocz´stunku,
umilanego przez wyst´py chóralne, pantomim´ oraz
inne ciekawe prezentacje. W trakcie tego miłego spotkania z artystami rozdałem przy pomocy wolontariuszy znacznà iloÊç naszej Kotwicy. Bardzo ch´tnie
brano jà z naszych ràk – wielu z poÊród uczestników
pielgrzymki było osobami niesłyszàcymi, a w tym numerze był artykuł ich opiekuna duchowego, ks. Tomasza. Nie było wÊród uczestników pielgrzymki tym
razem naszej liderki Beaty, ale była obecna duchem.
I to dosłownie, bo prawie cały czas była w kontakcie telefonicznym i zawiadowała przebiegiem naszego
uczestnictwa. Dzi´kujemy Beacie za t´ aktywnoÊç.
Zadowoleni wróciliÊmy do domów, planujàc, ˝e
znów za rok...
KOTWICA
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NOWA LEKCJA
W MOIM
ŻYCIU…

Paulina Bukała

Moje wakacje miały si´ niczym nie ró˝niç od poprzednich: najpierw pomoc na turnusie w Domu
Uzdrowienia Chorych w Głogowie, potem przygotowania i wyjazd na Oaz´, a potem domowe remonty
i oczekiwanie na nowy rok akademicki. Jednak Pan
Bóg zadbał o to, ˝ebym si´ nie nudziła i zdobyła nowe,
bardzo wartoÊciowe doÊwiadczenie.

Dzwoni telefon… Patrz´ – kole˝anka z roku… Odbieram i słysz´ propozycj´ wyjazdu na obóz dzieci´cy
KOTWICA
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z Fundacjà Aktywnej Rehabilitacji. Pojawiło si´ mnóstwo wàtpliwoÊci: czy sobie poradz´?, czy dam rad´?
Mimo wszystko, zgodziłam si´, pomyÊlałam, ˝e warto spróbowaç w ˝yciu czegoÊ nowego, nawet je˝eli b´dzie to trudne doÊwiadczenie. Im bli˝ej był dzieƒ wyjazdu, tym wi´cej miałam obaw,

jak si´ okazało, niepotrzebnych. Pojawiały si´ trudnoÊci, zm´czenie, ale radoÊç i wdzi´cznoÊç tych dzieciaczków wszystko rekompensowała. Michalinka,
którà si´ opiekowałam na tym obozie, jest wspania-

Fotografie: Paweł Wartecki, Adam Stelmach

łà osobà, ma bardzo wielkie i dobre serce, ka˝dego
dnia była dla mnie wsparciem. Pomoc, którà jej ofiarowałam, wracała do mnie ze zdwojonà siłà. Razem
pokonywałyÊmy trudnoÊci samodzielnego ubierania si´,
jedzenia, kàpania. To był dla mnie niesamowity
czas, bardzo wartoÊciowy i zdobyłam bardzo du˝e doÊwiadczenie. Nie było to moje pierwsze spotkanie
z osobami z niepełnosprawnoÊcià, jestem wolontariuszkà w Domu Uzdrowienia Chorych ju˝ kilka lat,
jednak pomimo tego, ˝e obóz odbywał si´ w tym samym domu, w którym jestem wolontariuszkà, to było
to dla mnie zupełnie nowe doÊwiadczenie. Najbardziej
brakowało mi codziennej Eucharystii, wspólnej modlitwy czy po prostu pogrania na gitarze i poÊpiewania Bo˝ych pieÊni, to było dla mnie wielkà trudnoÊcià,

poniewa˝ ten Dom jest dla mnie takà ostojà, miejscem duchowego wzrostu i troch´ było mi przykro, jak
widziałam ludzi idàcych na Msz´ czy ró˝aniec, a ja
nie mogłam pójÊç z nimi, bo mieliÊmy inne obowiàzki i zaj´cia. Jednak wiem, ˝e Pan Bóg miał w tym swój
cel i przychodził do mnie w ludziach, których poznałam, w chorych i niepełnosprawnych oraz w tych
wszystkich trudnoÊciach, których doÊwiadczałam.
Warto próbowaç w ˝yciu czegoÊ nowego, nie ograniczaç si´ do schematów, bo tak naprawd´ nic si´ nie
traci, a zyskaç mo˝na naprawd´ bardzo du˝o!
Dzi´kuj´ Panu Bogu za nowe doÊwiadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnoÊcià oraz za prawdziwà lekcj´ pokory i cierpliwoÊci. JednoczeÊnie dzi´kuj´ Mu za to, ˝e po raz kolejny pokazał mi, jak bardzo mnie kocha i ˝e zawsze jest przy mnie i czeka,
pomimo moich upadków i słaboÊci oraz ˝e przychodzi do mnie nie tylko poprzez sakramenty, ale tak˝e
poprzez drugiego człowieka. Chwała Panu!
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CIERPIEĆ
Z JEZUSEM
I W JEZUSIE
Odkàd pami´tam, zawsze cierpiałam, ju˝ od najmłodszych lat. Było to cierpienie duchowe, psychiczne,
a nawet fizyczne. W miar´ lat było to cierpienie, które zadawałam sobie sama, myÊl´ zwłaszcza o grzechach, które popełniłam. Po latach dopiero z pola
mego ˝ycia zebrałam spalone plony, konsekwencje
i gorzkie owoce mych grzechów…, ale dêwigałam te˝
du˝o cierpienia, które zadali mi inni, a tak˝e cierpiałam niewinnie, nie wiedzàc wówczas jeszcze, ˝e
to wszystko było mi zadane na chwał´ Bo˝à…
Wiele lat uciekałam przed cierpieniem, przed krzy˝em, odrzucałam go, nosiłam nienawiÊç i strach w sobie. Powtarzałam: „Dlaczego, dlaczego ja musz´ tak
cierpieç i wcià˝ walczyç?!”. Przede wszystkim ˝yłam
bez Boga, nie znałam Go, nie spowiadałam si´ wiele lat, nie chodziłam do KoÊcioła na Msz´ Âwi´tà, nie
modliłam si´. W domu nie było Pisma Âwi´tego i nigdy nie widziałam, ˝eby moi rodzice modlili si´ na ró˝aƒcu. CoÊ takiego nie miało miejsca w moim domu,
nigdy! Za to panowała wrogoÊç i kłótnie…
Gdy skoƒczyłam 21 lat, byłam ju˝ tak zagubiona,
tak nieszcz´Êliwa i tak bardzo samotna, ˝e chciałam
„ze sobà skoƒczyç”. Poło˝yłam si´ do łó˝ka, skuliłam si´ tak bardzo, jak było to mo˝liwe i płakałam.
Była noc, spokojna noc i zacz´łam cichutko mówiç
do Boga tak, by rodzice nie usłyszeli, po raz pierwszy od wielu lat. To była moja pierwsza modlitwa, któKOTWICA
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rej nikt mnie nie nauczył. To moje serce dyktowało
mi słowa do Pana. Powiedziałam: „Bo˝e, jeÊli istniejesz naprawd´, pomó˝ mi, bo ju˝ nie mam sił. Przepraszam Ci´ za całe moje zło, za mojà grzesznoÊç
i naiwnoÊç. Wybacz mi i wyrwij mnie z tej przepaÊci…”. Uspokoiłam si´ i cichutko zasn´łam…
Rano odebrałam telefon od przyjaciółki. W słuchawce usłyszałam: „Masz rozmow´ z pewnym ksi´dzem, zgodził si´ ci pomóc”. Odpowiedziałam: „Jak
to?”, a AÊka na to: „Chyba nie zrezygnujesz?”. Odparłam: „Nie zrezygnuj´”. Poszłam na umówione
spotkanie z ksi´dzem Józefem. Opowiedziałam mu
o swoim ˝yciu, o tym, w jakim jestem stanie, w jakich ciemnoÊciach duszy i rozpaczy tkwi´. Ksiàdz cierpliwie mnie wysłuchał i powiedział: „No, moja kochana, musisz i to pr´dko odbyç spowiedê generalnà!”. Zapytałam niepewnie: „A co to ta spowiedê generalna?”. Zawahałam si´. Ksiàdz odpowiedział: „To
spowiedê z całego twojego ˝ycia, tylko dobrze si´
przygotuj, najlepiej poproÊ Ducha Âwi´tego o pomoc”.
Ju˝ nie miałam odwagi zapytaç: „A kto to jest ten
Duch Âwi´ty?”. Odrzekłam tylko: „Dobrze”.
Przed rozstaniem ksiàdz wr´czył mi do r´ki
czerwony ró˝aniec i powiedział: „Módl si´, on ci pomo˝e”. MyÊlałam, ˝e serce mi wyskoczy. Tyle dobroci
otrzymałam od tego ksi´dza. To spotkanie dało mi
nadziej´. Powoli zaczynałam byç szcz´Êliwa, czułam

Boga w duszy, ale było jeszcze za wczeÊnie, by t´ bliskoÊç odkryç, czułam si´ błogo... Po kilku dniach byłam ju˝ po spowiedzi i przyj´łam Komuni´ Âwi´tà.
Dostałam propozycj´ wyjazdu na Pola Lednickie od
znajomego. Zapytałam go: „Dobrze, ale co tam jest
na tej Lednicy? Jak mam si´ przygotowaç?”. Odpowiedział: „Spokojnie, weê czyste serce. Jedziemy
na spotkanie z Jezusem”. „No to dobrze, jedziemy!”
Był rok 2002.
Nigdy nie zapomn´ tego, co dane mi było prze˝yç
na Spotkaniu Młodych w Lednicy i nie jestem te˝
w stanie tego opisaç. To było gł´bokie duchowe prze˝ycie. Pan dotykał mej duszy, a ja taƒczyłam przy
ognisku, wielbiàc Go. Pełna wzruszenia Êpiewałam
pieÊƒ pt.: ,,Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi”,
kruszàc dusz´ dla Pana. Bez wàtpienia jednak jeszcze Go nie kochałam, na razie tylko Go poznałam
i odkryłam Jego wielkà miłoÊç do mnie. Tak wi´c Jezus dotykał mej duszy i zdziałał coÊ o wiele wi´cej.
Nie wiedziałam, co Pan dla mnie uczynił, zrobił to
po cichutku i bardzo delikatnie. Nie miałam poj´cia,
˝e Pan mnie uwolnił od nałogu palenia papierosów.
Paliłam jednà paczk´ dziennie, czasem wi´cej od szesnastego roku ˝ycia. Nie miałam siły zerwaç z tym
okropnym nałogiem, ale Pan na Polach Lednickich
uwolnił mnie. Jak to odkryłam? Mianowicie, w drodze powrotnej zostałam pocz´stowana papierosem.
Odpowiedziałam: ,,Dzi´kuj´, nie pal´”. Po chwili namysłu otwarłam niepewnie usta, mówiàc do siebie:
„Co ja takiego powiedziałam? Nie pal´! Bo˝e, coÊ
Ty wspaniałego zrobił dla mnie? UwolniłeÊ mnie. JesteÊ cudowny!”. Byłam szcz´Êliwa i wolna…
Był rok 2005. Choç moja niepełnosprawnoÊç zacz´ła si´ wczeÊniej, gdy jeszcze ˝yłam z dala od Boga,
to w tamtym roku została medycznie udokumentowana. I znów pomoc innego ksi´dza powiodła mnie
do gabinetu lekarskiego, gdzie usłyszałam, ˝e jestem
chora. Tu wybrzmiały słowa, ˝e jestem chora psychicznie i musze leczyç si´… Z pokorà przyj´łam t´
wiadomoÊç, wcale mnie ona nie zdziwiła. Byłam spokojna tak samo, jak byłam spokojna od dzieci´cych

Panie mój
We Krwi Twojej, Panie,
ma bogobojna trwoga trwania
W łaskach Twych, Panie,
mój krzyż, dola i niedola życia
skrycie przeze mnie umiłowana
W obliczu Twym, Panie,
ma zachęta do istnienia
i do uwielbiania Cię
w pragnieniu cichym i skrytym aż do omdlenia
Przed biciem serca Miłosiernego Twego,
mój ukłon z ciała mego i uniżenie duszy mojej,
o wiekuisty dobry dla mnie Panie
Przed majestatem Trójcy Przenajświętszej,
w duchowej egzaltacji duszy mojej,
wielce bym chciała w pokorze ducha
i wiary uniesienia,
wielbić i wysławiać!
Choćby nawet
w umartwieniu duszy trwała
a niepokój targałby moim umysłem,
to Panie mój,
nie zachwiałabym się choćby na chwilę
czerpiąc zdroje łask
tak wielce przeze mnie niedoceniane
i nawet niezauważane,
nie zachwiałabym się, Panie, przy Tobie trwać
Bydgoszcz, 21.04.2010 r.
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lat, ˝yjàc z wadà wzroku, niedowidzeniem lewego oka
(-14 dioptrii). Na razie Êwiat postrzegam jednym
okiem i ciesz´ si´ tym, co posiadam. Chocia˝ z takà
wadà urodziłam si´, to jednak wierz´, ˝e Pan, jeÊli
b´dzie to Jego wolà, przywróci mi w pełni wzrok.
Wiara czyni cuda!
Zacz´łam ˝yç z chorobà. W krótkim czasie
przytyłam bardzo du˝o: około 15 kg (jeden ze skutków ubocznych leku, który za˝ywałam). Nie miałam
ju˝ takiej figury, jakà byłam obdarzona. Ale Pan poprzez to doÊwiadczenie ukazał mi, ˝e ciało nie ma dla
Niego takiego znaczenia, jakie miało dla mnie. Popełniłam grzech zwiàzany z kultem ciała. Całà swojà energi´ wkładałam w ciało, by było pi´kne i kusiło. Bóg odsłonił przede mnà sekret, ˝e pi´kno duszy jest wa˝niejsze i nie przemija, jest wieczne. Tak
wi´c w łasce Pana otrzymałam ogromnà lekcj´. Patrzàc w lustro na siebie, widz´ sporà nadwag´, ale teraz Êmiej´ si´ z tego. Najwa˝niejsze, ˝e podobam
si´ Panu taka, jaka jestem…
Gdybym miała zastanowiç si´, co zamkn´ła ma
niepełnosprawnoÊç, a co otworzyła? Z pewnoÊcià
przeci´ła wi´zy grzechu. A co otworzyła? Przede
wszystkim zrozumiałam i zobaczyłam cierpienia ci´˝sze od moich, zwłaszcza, gdy przebywałam w szpitalu psychiatrycznym. Ujrzałam niemoc ludzkà wobec cierpienia, szaleƒstwo w oczach, bezradnoÊç
i brak Boga. Cierpienie jest przera˝ajàce, gdy nie ma
w nim Boga, gdy nie jest On zaproszony do tego samotnego ˝eglowania po falach cierpienia. Natomiast
gdy cierpienie oddaje si´ Panu i cierpi si´ na chwał´ Bo˝à, wtedy ból duchowy staje si´ pi´kny.
Choroba nauczyła mnie pokory i ufnoÊci pokładanej w Bogu pomimo wszystko. Zrozumiałam, ˝e w ka˝dym człowieku kryje si´ cierpiàcy Jezus, nawet gdyby taki człowiek dotknàł samego dna… Pami´tam, jakà
mój ojciec wyrzàdził mi krzywd´. Ogarnàł mnie wtedy strach i chciałam od niego uciec. PomyÊlałam wtedy: „Nie wybacz´ ci, nie ma mowy, doÊç ju˝”. I wtedy usłyszałam głos: „Miłujcie swych nieprzyjaciół”.
„Jak to! To niemo˝liwe, Jezu, czy nie widzisz, jak mnie
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krzywdzi?”. Wtedy mój tato spojrzał mi gł´boko
w oczy, chciałam odwróciç wzrok w obrzydzeniu na
jego widok, ale coÊ mnie zatrzymało. Nie uwierzycie:
zobaczyłam najpierw zbolałe oczy Pana, patrzyły na
mnie błagalnie. To były oczy mojego ojca, mego kata,
ale patrzył na mnie sam Jezus Chrystus i wtedy zrozumiałam, wszystko zrozumiałam!
Wybaczyłam mojemu ojcu, bo ujrzałam, ˝e w nim
tak˝e obecny jest mój Jezus. Potem widywałam Pana
w biedakach, pijakach, w nieprzyjaciołach. Czasem
płakałam na widok cierpiàcego Jezusa w starszym
panu, krzyczałam: „Jezu doÊç, doÊç, nie pokazuj mi
ju˝ siebie, bo me serce p´knie z bólu…”.
Choroba otworzyła moje oczy, dajàc nowe spojrzenie na ból. Pan uczynił me cierpienie swym Tabernakulum. Ochoczo cierpiałam. MyÊl´ tu o ró˝norodnych doÊwiadczeniach, jakie Pan na mnie zsyłał i nadal zsyła. Mój Bóg ka˝dej tej sfery cierpienia dotykał delikatnie, by objàç swà miłoÊcià mà dusz´. I tak cierpienie, zamiast mnie od Niego oddalaç, to mnie do Niego przybli˝ało. Czułam, ˝e si´
z Nim jednocz´…
Pan przede wszystkim dał mi za spowiednika i kierownika duchowego wspaniałego kapłana kapucyna,
który prowadzi mnie od roku 2007. To przy tym kapłanie ujrzałam miłosiernego Jezusa i dobrotliwego
Boga Ojca. Jeszcze pełniej ni˝ dotychczas, stopniowo przestawałam baç si´ Pana, którego dotychczas
bałam si´ do tego stopnia, ˝e płakałam przy przyjmowaniu Komunii Âwi´tej. Obawiałam zbli˝yç si´ do
Boga, bałam si´ tej bliskoÊci, poniewa˝ bałam si´,
˝e mnie skrzywdzi tak jak inni, ale Pan był delikatny. Kilka lat trwała moja dojrzałoÊç wobec Jezusa.
JakieÊ 4 lata temu, w 2010 r., w nocy przebudziłam si´, płaczàc i mówiàc: „Jezu pragn´ Ci´”.
Wiedziałam, ˝e to Duch Âwi´ty mnie zbudził, abym
pragn´ła i zbli˝yła si´ do samej MiłoÊci. Po tym zdarzeniu w sercu usłyszałam słowa: „Córko moja, pragnij mnie, pragnij za tych, którzy mnie nie pragnà, bo
nie chcà i ranià me serce”. Od tej nocy wszystko si´
zacz´ło. Pragn´łam ka˝dego dnia i t´skniłam za Je-
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zusem. O wszystkim mówiłam mojemu spowiednikowi, by czasem nie zbłàdziç. Pragn´ Jezusa do takiego stopnia, ˝e wszystko robi´ dla Niego: cierpi´
dla Niego, płacz´ dla Niego, otwieram oczy dla Niego, pracuj´ dla Niego, pisz´ dla Niego i wreszcie ˝yj´
dla Niego. Jezus stał si´ mà ÊwiatłoÊcià, mym ˝yciem.
Nie potrafi´ bez Niego ju˝ trwaç.
Moja mama zapytała mnie niedawno: „Po co ty
tak chodzisz codziennie do tego koÊcioła, nie nudzi
ci si´, nie masz co robiç? To jest nienormalne”. Odpowiedziałam: „Z miłoÊci, bo kocham Jezusa. Jak
widaç, jestem chyba nie z tego Êwiata, pragn´ umrzeç
z jednego powodu. T´sknota za Bogiem tu na ziemi
doprowadza mnie do omdleƒ, chc´ ju˝ byç w domu
Pana…”.
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CIERPIENIE
PSYCHICZNE
W NAS I WOKÓŁ NAS
Ewa Dobiała

Czym jest choroba psychiczna?
Na poczàtku warto byłoby si´ zatrzymaç nad
samym poj´ciem choroby psychicznej. Ono jest doÊç
kontrowersyjne i wr´cz historyczne. Dzisiaj mówi
si´ raczej o zaburzeniu psychicznym, zaburzeniu
emocjonalnym. Zaburzenie psychiczne – tak ja je
rozumiem, jak je rozumie współczesna psychiatria –
jest to taki stan danej osoby, który utrudnia jej funkcjonowanie społeczne, rodzinne i z którym wià˝e si´
cierpienie. Ale nie zawsze jest to choroba – choç posługujemy si´ tu terminami, które z nià si´ wià˝à:
symptomy, diagnoza, rokowanie, psychopatologia.
Taka zmiana nazwy jest w sumie bardzo pocieszajàca. Bo z nazwà ‘choroba psychiczna’ wcià˝ wià˝e
si´ stereotypowy obraz osoby nieobliczalnej i niebezpiecznej, której nale˝y si´ baç.
Ten rodzaj stygmatyzacji absolutnie nikomu nie
słu˝y – ani tym osobom, które doÊwiadczajà cierpienia, ani społeczeƒstwu, które te˝ nie do koƒca
wie, co ma z tym zrobiç i jak znaleêç miejsce dla
tych osób. Zaburzenia psychiczne nie sà wcale rzadkim doÊwiadczeniem. Tak naprawd´ mogà dotknàç
ka˝dego z nas. Ró˝nice sà tylko w jego gł´bokoÊci.
Osoby z ci´˝kimi zaburzeniami, doÊwiadczajàce
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np. epizodu psychotycznego w przebiegu schizofrenii, zaburzeƒ schizoafektywnych czy choroby afektywnej dwubiegunowej, stanowià niewielki procent
osób zgłaszajàcych si´ po pomoc. Natomiast zaburzenia l´kowe, adaptacyjne typu depresyjnego, somatyzacyjne – dotykajà na jakimÊ etapie ˝ycia
pewnie przynajmniej jednej trzeciej społeczeƒstwa.
To jest doÊwiadczenie ogólnoludzkie.
Co jest przyczynà tego typu zaburzeƒ?
Koncepcji i hipotez na ten temat jest wiele. Zwraca
si´ uwag´ na przesłanki Êrodowiskowe, genetyczne,
neuromorfologiczne itd. Warto akcentowaç jednak te
aspekty, na które mamy prawdziwy wpływ. Ka˝dy
z nas ma bowiem 24 godziny na dob´. Ka˝dego dnia
nasze ˝ycie rozgrywa si´ pomi´dzy czterema obszarami: ciało – osiàgni´cia i praca – kontakty – duchowoÊç i przyszłoÊç. JeÊli mamy ten rozkład
zharmonizowany, wtedy zwykle pozostajemy w poczuciu zdrowia, spełnienia, równowagi. Ale czasem
zdarza si´, ˝e któryÊ z tych obszarów zaczyna dominowaç, np. obszar pracy albo ciała, a któregoÊ zaczyna byç mniej, np. kontaktów albo duchowoÊci.
Tego typu zmiany odbijajà si´ na naszym prze˝ywaniu. Np. gdy zaczyna brakowaç kontaktów, mo˝emy
doÊwiadczaç depresji. Gdy za du˝o miejsca zajmuje

WY WIAD
Ewa Dobiała – lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

obszar pracy, szybciej spotkamy si´ ze stresem, wypaleniem. JeÊli wi´kszoÊç naszej uwagi kierujemy
w obszar ciała, cz´Êciej borykamy si´ z ró˝nego rodzaju somatyzacjami. A gdy za du˝o czasu poÊwi´camy na myÊlenie o przyszłoÊci czy duchowoÊç, mo˝e
pojawiç si´ znaczny l´k. Kiedy potrafimy zachowaç
równowag´, tych objawów zwykle nie ma. Ale kiedy
dochodzi do jej zaburzenia, wtedy właÊnie człowiek
potrzebuje pomocy terapeuty. W ostatnim czasie tak
si´ wydarzyło, ˝e nasze zachodnie społeczeƒstwo
wi´kszà cz´Êç uwagi skupiło na dwóch obszarach:
ciała i pracy. Efektem tego jest coraz mniej zwyczajnych, ludzkich kontaktów – przyjacielskich, sàsiedzkich, rodzinnych. Coraz mniej te˝ zatrzymania
na przyszłoÊci, na duchowoÊci. Nie dziwi wi´c, ˝e doÊwiadczenie stresu, depresji staje si´ doÊwiadczeniem
co trzeciej osoby. Idàc mocno w stron´ ciała, bierzemy w efekcie coraz wi´cej pigułek, zamiast zastanowiç si´, co naprawd´ jest powodem mojego bólu
głowy, mojego nadciÊnienia, napi´cia. Nie zastanawiamy si´, jak nawiàzaç gł´bszà relacj´ z samym
sobà, z kim porozmawiaç o problemie. Po prostu
biegniemy. Nie jesteÊmy nauczeni higieny psychicznej. Uczy nas si´, ˝e trzeba myç ràczki przed posiłkiem, wziàç kàpiel przed spaniem. Brakuje
natomiast przekazu, ˝e powinniÊmy ka˝dego dnia zadbaç o siebie – o ka˝dà z tych cz´Êci siebie – tak˝e
t´ emocjonalnà, duchowà, o kontakty, o harmoni´
w rodzinie.
Ka˝dy z nas rodzi si´ z dwiema wa˝nymi cechami:
zdolnoÊcià do miłoÊci i zdolnoÊcià do uczenia si´.
Z tej pierwszej zdolnoÊci rodzà si´ nasze pierwotne
potencjalnoÊci, jak: zdolnoÊç do zaufania, do kontaktów, do cierpliwoÊci, do czasu, do pewnoÊci, ale
i do wàtpliwoÊci. Z tej drugiej natomiast wynikajà te
wtórne potencjalnoÊci – dokładnoÊç, punktualnoÊç,
pracowitoÊç, sprawiedliwoÊç itd. Potrzebujemy jednakowo obu cz´Êci, ale czasem jest tak, ˝e jesteÊmy
bli˝ej jednej bàdê drugiej. I sà takie momenty w naszym ˝yciu, kiedy przewaga tych wtórnych elementów jest dla nas bardziej korzystna, a sà i takie, kiedy

bardziej potrzebujemy kontaktu z tymi pierwotnymi.
Super, jeÊli potrafimy to równowa˝yç. Ale nie zawsze
to jest dla nas mo˝liwe, bo my cz´sto nie stanowimy
harmonii (homeostazy) jako jednostka, ale w połàczeniu z tym wszystkim, co dookoła nas. Czasami delegujemy si´ albo jesteÊmy delegowani do jakiejÊ roli.
Czy ka˝de zaburzenie psychiczne koƒczy si´ zmianà
osobowoÊci?
Nie, absolutnie tak nie jest. OczywiÊcie, zdarzajà si´
zaburzenia, w których dochodzi do takich zmian,
ale to jest naprawd´ bardzo wàska grupa. Wià˝e si´
to cz´Êciej ze zmianami organicznymi, które wyst´pujà np. w przypadku zespołów ot´piennych, w wyniku ró˝nych wypadków komunikacyjnych, po
urazach czaszkowo-mózgowych. Ale absolutnie nie
mo˝na w ten sposób rozpatrywaç zaburzeƒ depresyjnych czy nerwicowych.
Czasem widzimy w koÊciele osoby, których manifestacja wiary jednoznacznie podpowiada nam, ˝e
jest to osoba w jakiÊ sposób zaburzona – krzyczy od
progu, kłania si´ obrazom, le˝y krzy˝em, taƒczy
podczas pieÊni czy błogosławi celebransa. Co my,
jako parafia, mo˝emy dla takiej osoby zrobiç? Jak
jà traktowaç?
Przypominajà mi si´ takie warsztaty, które prowadziła jedna z psychoterapeutek w Łodzi: „Zróbcie mi
miejsce mi´dzy wami”. MyÊl´, ˝e właÊnie tego potrzebujemy: zaakceptowaç i zrobiç miejsce. Nadajemy tym osobom ró˝ne własne tytuły. A to jest troch´
inna wra˝liwoÊç, troch´ innego rodzaju doÊwiadczanie. Inne nie znaczy lepsze czy gorsze. Te osoby wnoszà ze sobà bardzo wa˝ne zasoby – bardzo du˝à
wra˝liwoÊç, bardzo ciekawe postrzeganie Êwiata.
Nie ka˝da grupa parafialna jest w stanie przyjàç do
swego grona takie osoby, poniewa˝ one nie podporzàdkowujà si´ nakładanym regułom.
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Jak wytłumaczyç osobie z zaburzeniem psychicznym i jej rodzinie, ˝e jej zaburzenie ma sens?

Ale jakim regułom? Czasami sami stwarzamy te reguły – dla własnego bezpieczeƒstwa, dla poczucia
porzàdku i kontroli. Czasami naprawd´ wystarczy
stworzyç przestrzeƒ. Pozwoliç im byç sobà i je wesprzeç. Je˝eli jest w tym du˝o cierpienia, oczywiÊcie,
trzeba włàczyç leki, pomóc wszelkimi dost´pnymi
metodami. Ale czasem wystarczy właÊnie to – stworzyç przestrzeƒ i pozwoliç im na t´ odmiennoÊç. To
dotyczy te˝ osób z ró˝nymi zaburzeniami rozwojowymi, jak zespół Aspergera, autyzm czy niepełnosprawnoÊç intelektualna. Czasem wsparcia bardziej
potrzebuje rodzina ni˝ te osoby – aby potrafiła zaakceptowaç i przyjàç t´ nowà sytuacj´, odnaleêç si´
w danej, cz´sto trudnej sytuacji.
A jak wyglàda współpraca kapłanów z psychiatrami? Czy spotkała si´ Pani z rekolekcjami dla osób
z zaburzeniem psychicznym?
Nie ma tu niczego ustrukturalizowanego. W szpitalach psychiatrycznych sà specjalni duszpasterze, kapelani tego szpitala, jak np. w WSN w KoÊcianie.
Bywajà te˝ grupy duszpasterskie, które zajmujà si´
takà właÊnie współpracà. Słyszałam o inicjatywie
rekolekcji prowadzonych przez kapłana i psychiatr´. Sà to najcz´Êciej inicjatywy oddolne: gdy
zbierze si´ grupa ludzi potrzebujàca wspólnej przestrzeni dialogu i modlitwy i nadarza si´ okazja, by
znaleêç odpowiedniego kapłana, psychiatr´, psychoterapeut´. Trzeba jednak powiedzieç, ˝e wcià˝
mało jest w Polsce takich inicjatyw. Przydałyby si´
bardzo te˝ rekolekcje dla rodzin, w których jest problem cierpienia psychicznego. Bo to nie jest tak, ˝e
cierpi tylko ta jedna osoba, u której stwierdzono zaburzenie – zwykle cierpi cała rodzina. I tu du˝à rol´
mogà spełniç duszpasterstwa, wsparcie udzielane
przy parafiach.
Czy widziałaby Pani sens w tworzeniu osobnej grupy
duszpasterskiej – dla osób z zaburzeniem psychicznym?
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Tylko czym ona miałaby byç? Grupà rozwoju, grupà
wsparcia? Przerodziłaby si´ raczej w grup´ terapeutycznà, a chyba nie do koƒca o to chodzi. Bardziej byłabym za takim rozwiàzaniem, by osoby te
znalazły swoje miejsce w tych standartowych grupach parafialnych, jak np. Apostolat Maryjny, Odnowa w Duchu Âw., Neokatechumenat, Oaza.
Zresztà, prawda jest te˝ taka, ˝e tego typu grupy
skupiajà cz´sto właÊnie osoby z ró˝nymi zaburzeniami l´kowymi, depresyjnymi. I dobrze. Bo taka
jest ludzkoÊç, tacy jesteÊmy. To jesteÊmy my.
JeÊli tak jest, to tylko dobrze Êwiadczy o KoÊciele
jako wspólnocie. Bo człowiek czuje intuicyjnie,
gdzie mógłby zostaç zaakceptowany, przyj´ty i tam
właÊnie idzie. Szczególnie, gdy jest słabszy…
Słabszy? Nie jest to dobre słowo. Mo˝e – bardziej
uwra˝liwiony w danej chwili, gł´biej prze˝ywajàcy.
Okrutna jest ta nasza kulturowa klasyfikacja na
słabszych i mocniejszych, te cià˝àce nad nami
wzorce wyglàdu, zachowania, a nawet prze˝ywania
wiary…
I tu znowu wracamy do poj´cia choroby i stygmatyzacji osób z jakimikolwiek zaburzeniami. Podziały:
słaby, silny, zdrowy, chory, lepszy, gorszy. RzeczywiÊcie, mamy to w naszym j´zyku. Ale to Êwiadczy raczej o naszej agresji. Bo w jakim znaczeniu słabszy?
Ekonomicznym? JeÊli to weêmiemy za punkt odniesienia, rzeczywiÊcie, produktywnoÊç takich osób jest
ni˝sza. Ale jeÊli dostrze˝emy, ˝e np. depresja to taki
stan, dzi´ki któremu mo˝emy niezwykle gł´boko
prze˝ywaç emocje, wtedy pojawi si´ pytanie: czy to
naprawd´ jest słaboÊç? I czy ta tzw. siła to nie jest
najzwyklejsze odci´cie si´ od problemu? To bardzo
szeroki temat. Czym jest harmonia, równowaga?
Czy mamy dà˝yç do maksymalnej produktywnoÊci,
odcinajàc si´ od prze˝ywania wszelkich emocji?

Kto z nas ma prawo do tłumaczenia komukolwiek
jego sensu ˝ycia? Ka˝dy chyba sam potrzebuje odnaleêç go w sobie. To jest bardzo intymne doÊwiadczenie. Mo˝emy si´ jedynie zastanowiç, jak pomóc
danej osobie odnaleêç jej własnà drog´, mo˝e czasem wesprzeç w przecieraniu nowych Êcie˝ek…
Ale te osoby bardzo cz´sto same pytajà – po co? Po
co tak cierpi´? I jeÊli nie znajdà odpowiedzi na to
pytanie, mogà si´gnàç po ostateczny argument – samobójstwo.

swojego ciała czy osiàgni´ç. ˚eby pami´taç tak˝e
o swoim wymiarze emocjonalnym, duchowym.
I choç ta równowaga b´dzie u ka˝dego z nas wyglàdała inaczej, trzeba pami´taç, aby zawsze
obecne były w naszym ˝yciu wszystkie te obszary.
Gdy zaczynamy traciç jeden z nich, to nadu˝ywamy
inny. Ale do czasu. KtóregoÊ dnia ka˝dy b´dzie musiał si´ zmierzyç z tym niedowartoÊciowanym obszarem. Cenà zwłoki mogà byç np. uzale˝nienia,
które cz´sto wynikajà z przecià˝enia pracà, nastawienia na osiàgni´cia, wymuszajàcego potrzeb´
szybkiego odci´cia si´ od rzeczy emocjonalnie trudnych, od problemów w rodzinie.
Jaki apel wystosowałaby Pani do Czytelnika?

Wa˝ne jest, aby zauwa˝yç, kiedy objawy zaczynajà
przybieraç obraz ci´˝szych zaburzeƒ psychicznych
wymagajàcych okreÊlonego wsparcia farmakologicznego. Jest czas na poszukiwanie sensu istnienia
i jest czas na włàczenie leków. Trzeba umieç to rozró˝niç. Poszukiwanie siebie to droga rozwoju,
przede wszystkim duchowego rozwoju. Ale czasem
cierpienie jest tak gł´bokie, ˝e psychoterapia nie
wystarcza i trzeba włàczyç tak˝e Êrodki farmakologiczne.
Co Pani poradziłaby współczesnemu człowiekowi –
jak powinien zadbaç o siebie?
Warto mieç na uwadze to, aby nie zapominaç o jakiejkolwiek cz´Êci siebie. ˚eby nie traktowaç siebie
instrumentalnie, nie ograniczaç percepcji tylko do

Powtórz´ raz jeszcze to zdanie: zróbcie mu miejsce
mi´dzy wami. Ale te˝ zróbcie w sobie miejsce dla
siebie, dla własnego doÊwiadczania i prze˝ywania.
Chciałabym te˝ podkreÊliç, ˝e problem cierpienia
psychicznego jest naprawd´ szeroki. Nie mo˝na
sprowadzaç go do małej grupki doÊwiadczajàcej
tych najci´˝szych zaburzeƒ. Nie ma ˝adnych badaƒ
dowodzàcych, ˝e np. osoba psychotyczna jest bardziej agresywna od osoby niezaburzonej. Tak wi´c –
oddemonizowałabym to. Ten negatywny obraz
kreujà głównie stereotypy, przekazy rodzinne, niezweryfikowane historie, brak wiedzy, zachwiane poczucie bezpieczeƒstwa. A to jest gł´boko ludzkie
doÊwiadczenie – cierpienie, nad którym ka˝dy z nas,
w taki czy inny sposób, potrzebuje si´ pochyliç.
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ŁASKA BOŻA
W CIERPIENIU
PSYCHICZNYM

o. Jerzy Skawroń OCD

Czy byli w historii KoÊcioła Êwi´ci, doÊwiadczajàcy
problemów psychicznych?
To dobre pytanie. Nale˝y jednak najpierw odró˝niç
zaburzenia uczuciowe od chorób psychicznych.
Z tymi pierwszymi spotykamy si´ niemal na co dzieƒ.
Chyba trudno byłoby znaleêç kogoÊ, kto okresowo,
w pewnym okresie ˝ycie, nie prze˝yłby okresu „rozbicia” lub „rozklejenia”, okresowej zmiany nastroju lub jakiegoÊ dyskomfortu zwiàzanego np. z niezadowoleniem z siebie lub z wyrzutami sumienia. Te
stany emocjonalne mogà objawiaç si´ przez zaburzenia depresyjne, jak: obni˝enie nastroju, smutek,
melancholia, osłabienie pewnoÊci siebie, niezadowolenie z siebie, poczucie ni˝szoÊci i znu˝enie sobà.
Niekiedy przekształcajà si´ one w gł´bsze zaburzenia neurotyczne, w ró˝nego typu nerwice powodujàce
stany l´kowe, myÊli samobójcze, stany depresji
i dr´czàcych obsesyjnych myÊli. Nie jest to jeszcze
choroba lecz zaburzenie emocjonalne. Dotykajà one
niemal wszystkich ludzi.
Równie˝ osoby prowadzàce ˝ycie duchowe doÊwiadczajà tych cierpieƒ, np. na drodze doskonalenia siebie. Napotykajà na niej trudnoÊci i niepowoKOTWICA
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dzenia, okresy załamaƒ, wahaƒ i zmiany nastroju.
Jednà z przyczyn jest tu brak medytacji oraz właÊciwego kierownictwa duchowego. Dlatego zdarza si´,
˝e dochodzi do blokady uczuç. Nie nazwiemy tego
chorobà, ale pewnymi problemami emocjonalnymi
zwiàzanymi z psychikà (neurozà).
Nerwica (neuroza) jest zaburzeniem uczuç oraz wadliwà reakcjà i postawà w komunikacji z Bogiem oraz
wynika z trudnych pytaƒ, jakie wielu stawia: o przyczyny nieszcz´Êç osobistych, niepowodzeƒ, nieszcz´Êç, chorób, Êmierci itd. Wówczas ludzie pytajà
„gdzie był Pan Bóg?”. To burzy ich hierarchi´ wartoÊci,
ich Êwiat, stajà si´ zdezorientowani i znerwicowani.
Wiemy równie˝, ˝e Bóg, burzàc dotychczasowy
Êwiat człowieka (np. jak u Hioba) przygotowuje człowieka do bli˝szej za˝yłoÊci ze sobà (przez „noce duchowe”, doÊwiadczenie pustki, braku pociech, ostrego widzenia własnej grzesznoÊci...). Âwi´ci musieli
przechodziç przez te prze˝ycia, by zjednoczyç si´ z Bogiem. Oni to nam przekazali (Êw. Jan od Krzy˝a, Êw.
Teresa z Avila i inni), ˝e nie ma innej drogi do zbawienia ni˝ droga ukrzy˝owania duszy (naszych
uczuç). Chrystus przeszedł przez nià pierwszy. Wi´kszoÊç Êwi´tych doÊwiadczała takich cierpieƒ jak
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wspomniani Êw. Jan od Krzy˝a, Êw. Teresa z Avila.
Âw. Teresa od Dzieciàtka Jezus cierpiała nawet na nieznanà wówczas chorob´ psychicznà (choroba Êw. Wita,
stany depresyjne). Âw. Albert Chmielowski wpadł
w melancholi´, stany l´kowe, hipochondri´, skrupuły. Zmagał si´ z wyrzutami sumienia, trwogà przed
Êmiercià i wiecznym pot´pieniem, poczuciem własnej
marnoÊci moralnej, trwogà, poczucie beznadziejnoÊci, i odrzucenia od Boga. W tych zaburzeniach nie
postradał zmysłów, ale szukał Boga i chciał Go kochaç, co oznacza, ˝e cierpienia te były dopustem Bo˝ym, aby go uczyniç Êwi´tym (nazywamy to „nocà duszy”). Podobne cierpienie przechodziła Êw. Faustyna
Kowalska, Matka Teresa z Kalkuty, która „kochała
Jezusa w ciemnoÊciach” (czyli w braku pociech, słodyczy, oschłoÊciach, poczuciu wstydu, winy…).
WłaÊciwie wszyscy ludzie cierpià na jakàÊ neuroz´,
ale nie wszyscy odnajdujà w tym działanie Pana Boga.
Smutek, depresja, poczucie grzesznoÊci, niezadowolenie z siebie sà konieczne dla rozwoju człowieka! Nie tyle zadowolenie, równowaga psychiczna, dobrostan i sprawnoÊç umysłowa i fizyczna, Êwiadczà
o zdrowiu psychicznym, ale o wiele bardziej dà˝enie
do ideału osobowego przez ból i cierpienie. Zdrowym
duchowo jest ten, kto idzie za Chrystusem nie tylko
radosnym, zadowolonym, zmartwychwstałym, ale
ukrzy˝owanym, odrzuconym i osamotnionym... Jest
to dowód rozwoju i zdrowia duchowego.
Natomiast jeÊli mówimy o chorobach psychicznych
(psychozach), to chodzi tu o gł´bokie zaburzenia,
w których zmienia si´ obraz Êwiata, staje si´ on zdeformowany, fantastyczny, nierzeczywisty. Człowiek
kamienieje. Zmieniajà si´ jego uczucia, wyobraênia,
wola. MyÊlenie tych osób jest skłócone ze Êwiatem,
tworzà one swój Êwiat zewn´trzny i wewn´trzny. Człowiek z zaburzeniami emocjonalnymi jest Êwiadomy
swoich problemów i idzie do lekarza, chory na psychoz´ na ogół ma brak ÊwiadomoÊci własnej choroby, nie interesuje si´ ˝yciem społecznym. Zast´puje
je własnà fobià i wyobraênià, boi si´ uczuç i kontaktu
z innymi, a jednoczeÊnie tego pragnie. Nie potrafi

swojej choroby „wykorzystaç” jako drogi do Êwi´toÊci.
Jednak okreÊlenie psychozy nie jest takie proste. Jest
to temat obszerny i nie zawsze dla nas zrozumiały
i jasny.
Czy osoba z zaburzeniami psychicznymi mo˝e byç kanonizowana?
Nie zawsze łatwo jest rozgraniczyç zaburzenia emocjonalne od chorób psychicznych, kto jest chory a kto
nie? Wa˝nym znakiem jest to, czy taka osoba ˝yje
sakramentalnie, pragnie kochaç Pana Boga, poszukuje kontaktu z Nim. Wiemy, ˝e Ludwik Martin, ojciec Êw. Teresy od Dzieciàtka Jezus, cierpiał na powa˝nà chorob´ psychicznà, został nawet umieszczony
w zakładzie dla umysłowo chorych. Mo˝e to była choroba Alzheimera albo mia˝d˝yca, prze˝ył równie˝
udar mózgu. Wa˝ne jest, ˝e Ludwik i Zelia Martin
zostali beatyfikowani (w 1994 r. Jan Paweł II
uznał heroicznoÊç cnót, a w 2008 r. nastàpiła beatyfikacja). Wynika z tego, ˝e ka˝dy mo˝e zostaç kanonizowany, o ile dà˝y do Êwi´toÊci i bierze udział
w ˝yciu KoÊcioła.
Jak zaburzenie psychiczne wpływa na obraz Boga?
W zaburzeniach uczuciowych, depresjach, stanach l´kowych lub w nocach duchowych odczucie Boga zmienia si´ zale˝nie od nastroju i stanu psychicznego. Jednak sam obraz Boga nie powinien ulegaç zmianie, poniewa˝ obrazem Boga jest Jezus Chrystus. On ukazuje nam Boga jako miłosiernego Ojca, który nas zna,
który policzył nasze włosy na głowie (Łk 12, 7), troszczy si´ o nas bardziej ni˝ o ptaki powietrzne i lilie polne, który wie, czego nam potrzeba, współczuje nam
w naszych słaboÊciach i nas pociesza (2Kor 1, 4), który daje nam swojego Syna. Taki jest obraz Boga ukazany przez Jezusa. Uczucia mogà ulec zmianie, ale
sam obraz jest zawsze taki sam.
Natomiast w chorobie psychicznej zdarza si´, ˝e
chory uto˝samia si´ z Chrystusem lub Antychrystem,
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ze Êw. Franciszkiem, ze Êwiatem duchów dobrych lub
złych, przypisuje sobie moc Bo˝à, itd. Brakuje mu
logicznej spójnoÊci, stàd obraz Boga mo˝e byç zdeformowany (Bóg jako demiurg, surowy s´dzia, buchalter liczàcy nasze grzechy, mÊciciel albo jako dobrotliwy starzec z brodà). Trudno przewidzieç, jak
widzi w konkretnej sytuacji Boga np. schizofrenik.
Jak interpretowaç tego typu zaburzenia w Êwietle
łaski?

Ze wst´pu Autora: „Noc ducha i dezintegracja pozytywna dotyczy twórczoÊci dwóch Autorów. Z jednej strony znajduje si´ Êw. Jan od Krzy˝a,
hiszpaƒski karmelita, mistyk i pisarz (1542-1591),
z drugiej znakomity polski psychiatra, psycholog
Kazimierz Dàbrowski (1902-1980). (…)
Ksià˝ka stanowi prób´ odnalezienia i ukazania
wspólnej logiki rozwoju, podobieƒstwa reguł
i jego prawideł”
„Problem rozwoju przez cierpienie jest niestety
wcià˝ nieznany i mało rozumiany. Nie da si´
jednak go uniknàç ani usunàç. Trzeba go rozwiàzaç pozytywnie”.

Niełatwo poznaç to, co dzieje si´ na styku łaski i natury, działania Boga i naszego działania. Teologia
mówi, ˝e wszystko, co dzieje si´ na Êwiecie i z ka˝dym
z nas, zdrowie i choroba, wojna i pokój zale˝y od woli
Pana Boga. To on dopuszcza chorob´ (a nawet op´tanie), trudnoÊci, nieszcz´Êcia, aby uchroniç nas od
prawdziwego zła, którym jest grzech i wieczne pot´pienie w piekle. Bóg tak urzàdza nasze ˝ycie, abyÊmy
mogli przede wszystkim si´ zbawiç. Temu celowi podporzàdkowane jest wszystko to, co my nazywamy „losem”. Los jest Êlepy, a łaska jest Êwiatłem. OpatrznoÊç
Bo˝a kieruje absolutnie wszystkim, dopuszcza zło, choroby, nieszcz´Êliwe wypadki dla swoich niezbadanych
planów, które poznamy po tamtej stronie. Pan Jezus
mówi do Êw. Faustyny: Wiedz jeszcze o tym, córko
Moja, ˝e wszystkie stworzenia czy wiedzà, czy bezwiednie, czy chcà czy nie chcà, zawsze pełnià wol´
Mojà, dopuszczam te przeciwnoÊci dlatego, aby pomno˝yç jego zasługi; Nad ka˝dym dziełem ràk Moich,
jest utwierdzone miłosierdzie Moje; Wiedz o tym, ˝e
Ja jestem z tobà, Ja sprawiam trudnoÊci i Ja je zwyci´˝am, a usposobienia nie˝yczliwe mog´ zmieniç w jednej chwili na przychylne. Łaska i miłosierdzie Bo˝e sà
obecne w równie˝ w chorobach psychicznych.
Czy zaburzenie psychiczne mo˝e byç etapem
duchowego oczyszczenia?
Ka˝de cierpienie, o ile złàczone jest z krzy˝em Chrystusa, oczyszcza nas i jednoczy z Bogiem. Oczyszcza
z egoizmu, z nami´tnoÊci, a przede wszystkim pogł´bia
wiar´ i ufnoÊç w Bogu. Stàd choroba psychiczna mo˝e
oczyszczaç i jednoczyç z Bogiem, ale pod warunkiem,

˝e Pana Boga chcemy słuchaç i kochaç. Nie zawsze
wyst´pujà te elementy w powa˝nej chorobie psychicznej. Dlatego łatwiej mówiç o zaburzeniach
emocjonalnych (nerwicach), którymi cz´sto posługuje si´ Pan Bóg, aby udoskonaliç swoich przyjaciół.
W teologii ˝ycia duchowego nazywamy takie działanie Boga oczyszczeniem i „nocà duchowà”. Pan Bóg
odbiera uczucia swojej obecnoÊci, gasi Êwiatło radoÊci z modlitwy i ka˝e poÊciç czyli widzieç swoje grzechy, smuciç si´ nad nimi. Trzeba wiele natrudziç si´
na modlitwie i w ˝yciu duchowym. Dopiero w tym stanie oschłoÊci Bóg pokazuje, jacy jesteÊmy naprawd´,
a tego nie widzieliÊmy w chwilach pomyÊlnoÊci. Dlatego cierpienie psychiczne oczyszcza i jednoczy z Bogiem. Jest koniecznie potrzebne dla zbawienia, to taki
czyÊciec na ziemi. Kto jest zawsze zadowolony, beztroski, pogodny duchem, ten prawdopodobnie przestał
si´ rozwijaç i zbli˝aç do Boga. A im bli˝ej Boga, tym
wi´ksze poznanie własnej grzesznoÊci, niezadowolenie z siebie, smutek... bo widz´ Êwi´toÊç i wielkoÊç
Boga oraz własnà niegodziwoÊç. JednoczeÊnie powinna
wzrastaç ufnoÊç w miłosierdzie Bo˝e, a pomniejszaç
si´ zaufanie do siebie samego i swoich mo˝liwoÊci.
Po czym spowiednik mo˝e poznaç, ˝e osoba spowiadajàca si´ u niego mo˝e potrzebowaç pomocy psychiatry?

Faustyn´ oskar˝ano o chorob´ psychicznà i wysłano
do lekarza, to pokornie poddała si´ badaniom, była
posłuszna. Człowiek prawdziwie chory psychicznie b´dzie prezentował postaw´ przeciwnà.
Dla osób z zaburzeniami psychicznymi spowiedê jest
wyzwaniem. To trudne, oceniç siebie, swoje myÊli, słowa i czyny w Êwietle prawdy, gdy właÊnie tego brakuje
Êwiatła. Wszelkie poj´cia jakby si´ rozmywajà, lekki
grzech urasta do poziomu zbrodni, a obietnica poprawy
wydaje si´ zupełnie bez pokrycia. Czy wobec tego nie
powinni si´ spowiadaç? A co z Komunià Âwi´tà?
Powinni si´ spowiadaç, bo te˝ sà grzesznymi ludêmi,
wyznawaç swoje grzechy i szczerze staraç si´ z nich
poprawiç i nie wracaç do nich. JeÊli to si´ nie udaje,
to powinni pokornie uznaç swojà słaboÊç tyle razy ile
trzeba, choçby przez całe ˝ycie. Spowiedê nie mo˝e
byç psychoanalizà, ale zanurzeniem si´ w miłosierdzie Bo˝e. Nie potrzeba przesadnie analizowaç swoich grzechów, ciemnych stron, ale wysławiaç Bo˝e miłosierdzie. Analizowanie siebie to wielka pokusa, niepotrzebna zajmowanie si´ sobà i swojà n´dzà zamiast
miłosierdziem Boga. Bóg pragnie od nas najbardziej
miłoÊci, ufnoÊci, dzieci´ctwa duchowego, a nie doskonałoÊci, bo ona prowadzi do faryzejskiej pychy. Zamiast o Bogu i Jego sprawach myÊlimy o swojej do-

Przede wszystkim po tym, ˝e chce słuchaç spowiednika, przyjàç jego pouczenia i ˝yç sakramentami. JeÊli posiada ducha posłuszeƒstwa nauce KoÊcioła i je
przyjmuje, rezygnuje ze swojego zdania, a zdaje si´
na to, co powie – w sprawach duchowych – spowiednik, to jest to znakiem zdrowia duchowego, choçby ktoÊ cierpiał psychicznie. Dobrego ducha człowieka
cechuje: miłoÊç, radoÊç, pokój, cierpliwoÊç, dobroç,
uprzejmoÊç, łagodnoÊç (poÊród cierpieƒ zewn´trznych
i wewn´trznych). Spowiednik widzi, czy taka osoba
jest zdolna do wewn´trznej przemiany, czy stawia
opór, czy ma skruch´, pokor´, czy szuka skupienia
i kontemplacji, czy odznacza si´ prostotà. Kiedy Êw.
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skonałoÊci, słaboÊciach i łatwo si´ zniech´camy,
plàczemy w gàszczu poj´ç, analiz, zamiast prosto kochaç Pana Boga. Tak wi´c trzeba si´ spowiadaç jasno, prosto i szczerze (przede wszystkim z grzechów
ci´˝kich), unikaç przesadnej analizy siebie, staraç si´
o popraw´ i przyst´powaç do Komunii Êw., do której
przeszkodà jest tylko grzech ci´˝ki (Êwiadome, dobrowolne przekroczenie przykazaƒ w rzeczy wa˝nej).
A inne sakramenty? Choroby tego typu, ze wzgl´du
na niepoczytalnoÊç wynikłà z pogorszenia stanu, sprawiajà, ˝e człowiek taki staje si´ wyłàczony z wielu
aspektów ˝ycia KoÊcioła – nie mo˝e wstàpiç do seminarium, zakonu, nie zawsze te˝ mo˝e wstàpiç
w zwiàzek mał˝eƒski. Jak ukazaç mu, ˝e on tak˝e
jest wartoÊciowym członkiem tej wspólnoty?
Nie wszyscy majà powołanie do mał˝eƒstwa, kapłaƒstwa czy ˝ycia zakonnego. Chory psychicznie
otrzymuje swoje powołanie na mocy chrztu Êw., który ka˝demu, a wi´c i jemu, udziela namaszczenia kapłaƒskiego, prorockiego i królewskiego. Oznacza to,
˝e powinien, na tyle, ile mo˝e, składaç Bogu ofiar´
ze swego ˝ycia, choroby, cierpieƒ, uwielbiaç go przez
to, co Bóg na niego dopuÊcił (namaszczenie kapłaƒskie). Głosiç przez to dobrà nowin´, ˝e Bóg zbawia przez chorob´ i pomimo choroby (namaszczenie
prorockie), i ˝e nie rozpacza, nie buntuje si´ i nie złorzeczy Bogu, lecz opanowuje to przez wiar´, nadziej´
˝ycia przyszłego wyznajàc, ˝e Panem jest Jezus (namaszczenie królewskie). Tak włàcza si´ w ˝ycie KoÊcioła, czyli wyprasza przez swoje cierpienie łask´
zbawienia innym ludziom, grzesznikom, bluêniercom,
nienawidzàcym Boga i KoÊcioła. Przez cierpienie spełnia ojcostwo duchowe, czyli wyprasza innym zmian´ ˝ycia, powrót do wiary. Pan Bóg da poznaç w ˝yciu przyszłym, ile dobra wyprosił w chorobie i odpowiednio nagrodzi. Pan Jezus mówi do Êw. Faustyny:
Potrzeba mi twoich cierpieƒ dla ratowania dusz (które idà na wieczne pot´pienie); wiedz córko Moja, ˝e
twoje codzienne ciche m´czeƒstwo w zupełnym podKOTWICA
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daniu si´ woli Mojej wprowadza wiele dusz do nieba, a kiedy ci si´ zdaje, ˝e cierpienie przechodzi siły
twoje, patrz w Rany Moje, a wzniesiesz si´ ponad
wzgard´ i sàdy ludzkie.
W niektórych przypadkach urojenia majà temat
religijny. Jak odró˝niç objawienie od halucynacji?
Objawienia nadprzyrodzone: wizje, słowa, odczucia,
widzenia, choçby pochodziły od Boga, mogà wprowadziç w błàd, poniewa˝ łatwo miesza si´ w nie szatan albo nasza wyobraênia. Dlatego jest wa˝nà zasadà, ˝e nie nale˝y ich szukaç, pragnàç, po˝àdaç, choçby pochodziły od Boga. Bez tego łatwo dochodzi si´
do wielu bł´dów i potkni´ç. Nie ˝yje si´ wówczas duchem doskonałej wiary i nie wzrasta duchowo. Nawet gdyby Bóg dawał komuÊ takie rzeczy, to lepiej jest
je natychmiast odrzucaç. To bardziej Bogu si´ podoba
ni˝ pragnienie ich, staranie si´ o nie i cenienie. To nie
za ich pomocà wzlatuje si´ na wy˝yny wiary, która najbardziej podoba si´ Bogu. Tak samo nale˝y rozumieç
urojenia i halucynacje. Mo˝na je nawet wytworzyç
sztucznie (np. poprzez LSD), ale niedorzecznoÊcià jest
mówiç, ˝e stanowià jakàkolwiek drog´ do Boga.
Jak powinno si´ formowaç osoby z chorobà psychicznà? Czy istniejà specjalne rekolekcje?
Zach´caç do ufnoÊci w Bo˝e Miłosierdzie, do budzenia sumienia i ˝ycia sakramentami, karmiç słowem Bo˝ym, przypominaç o godnoÊci dziecka Bo˝ego. OczywiÊcie, na tyle, na ile pozwala na to stan zdrowia i ÊwiadomoÊci. Konieczna jest roztropnoÊç i choçby minimalna wiedza na temat tych chorób. Najlepszym lekarstwem jest miłoÊç. Co do rekolekcji, to nie słyszałem,
˝eby były prowadzone dla osób z powa˝nymi chorobami psychicznymi. Jest to raczej zwyczajne duszpasterstwo prowadzone w ramach duszpasterstwa słu˝by zdrowia, przez kapelanów szpitalnych, proboszczów
na teranie parafii, gdzie znajduje si´ oÊrodek dla chorych psychicznie lub podczas rekolekcji parafialnych.

W OBRONIE
CZŁOWIEKA

Błażej Kmieciak

W roku 2005 wprowadzono w Polsce funkcj´ Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Dlaczego powołano taki organ? A mo˝e pytanie powinno brzmieç – dlaczego tak póêno?

Wspomniana przez Panià instytucja została powołana z racji na wyjàtkowe „cechy”, jakie posiada szpital lub oddział psychiatryczny. Ju˝ w trakcie pełnienia przeze mnie tej funkcji, zarówno pacjenci, jak i personel zadawali mi pytanie, czemu podobnej instytucji nie ma np. na oddziałach ginekologiczno-poło˝niczych, gdzie nadal dochodzi tam do łamania praw pacjentek w tak istotnych kwestiach, jak intymnoÊç. Statystyki, jakie publikowane były przed wprowadzeniem
rzeczników, jednoznacznie wskazywały, ˝e na oddziałach psychiatrycznych bardzo cz´sto podejmowane
sà tak szczególne działania, jak przyj´cie pacjenta do
szpitala bàdê pozostawienie go w szpitalu bez jego zgody lub zastosowanie wobec niego przymusu bezpoÊredniego (np. unieruchomienia lub izolacji). Działania te sà zgodne z prawem, nieprzestrzeganie jednak
procedur w trakcie ich stosowania powoduje naruszenie
praw człowieka. CzynnoÊci te przed 2005 r. kontrolował na ka˝dym oddziale raz na pół roku s´dzia z sàdu
opiekuƒczego. Ârodowisko polskich psychiatrów doszło jednak do wniosku, i˝ potrzebna jest niezale˝na
instytucja, która regularnie podejmowaç b´dzie analiz´ tych szczególnych sytuacji. I faktycznie, cechà wyró˝niajàcà tych rzeczników jest to, i˝ wykonujà swoje obowiàzki na terenie konkretnego szpitala.
Jak to si´ stało, ˝e podjàł si´ Pan takiej pracy?
Có˝, prawd´ mówiàc, zawsze ciàgn´ło mnie do psy-

chiatrii. Jako młody chłopak – pami´tam to dokładnie – zgł´białem, czym jest autyzm. Lekarze podejrzewali wspomniane zaburzenie u mojej młodszej siostry. Póêniej, pod koniec szkoły podstawowej, zaczàłem regularnie bywaç w oÊrodku adaptacyjnym dla osób
gł´biej upoÊledzonych umysłowo. Pracowała tam
moja mama – jako opiekunka dzieci niepełnosprawnych. Pami´tam, jak puszczała dzieciom ró˝ne utwory instrumentalne i pami´tam radoÊç tych dzieciaków.
To doÊwiadczenie sprawiło, i˝ zawsze po głowie chodziły mi takie kierunki, jak psychologia czy pedagogika specjalna, którà kilka lat póêniej skoƒczyłem.
W trakcie studiów pochłaniałem treÊci dotyczàce psychiatrii i psychologii klinicznej. Zajàłem si´ wtedy nieco innym zagadnieniem, bowiem zainteresowało mnie
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zjawisko terapii uzale˝nieƒ. Miałem okazj´ odbyç
w tym zakresie szkolenia oraz sta˝e, które prawdopodobnie zdecydowały, i˝ wybrano mnie (podobnie jak
10 innych osób) na stanowisko rzecznika. MyÊl´, ˝e
kluczowe było równie˝ zainteresowanie prawem, które w szpitalu psychiatrycznym odgrywa szczególnà rol´.
Co nale˝ało do Pana obowiàzków? Czego najcz´Êciej
dotyczyły problemy, w których musiał Pan interweniowaç?
Teoretycznie zadania okreÊliła nam ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. W praktyce jednak nikt,
łàcznie z Biurem Praw Pacjenta, które nas zatrudniało, nie wiedział, jak rzecznicy majà działaç. Okazało si´, i˝ moim zadaniem było przede wszystkim analizowanie szczególnych sytuacji, w jakich znaleêli si´
pacjenci. Z jednej strony były to regularne rozmowy
z pacjentami, którzy decyzjà sàdu zostali przyj´ci do
szpitala bez zgody. Były to trudne rozmowy. Pacjent
w podobnym stanie bardzo cz´sto nie posiada ÊwiadomoÊci podejmowanych przez siebie decyzji. Bardzo
cz´sto osoby te, jak i ich bliscy, były w stanie silnego niepokoju. Z drugiej strony regularnie musiałem
analizowaç sytuacj´ pacjentów, wobec których zastosowano przymus bezpoÊredni, kiedy to, np. z racji na ich agresywne zachowanie wynikajàce z choroby, personel musiał ich unieruchomiç lub siłowo podaç im leki. Te spotkania nale˝ały do najtrudniejszych.
Widok pacjenta, który jest skr´powany, który wypowiada nielogiczne zdania, to widok trudny. Moim zadaniem było sprawdzenie podobnych trudnych sytuacji.
Analizowałem całokształt zdarzeƒ: od przyczyn oraz
przebiegu unieruchomienia, przez zastosowanie przymusu, po analiz´ długoÊci jego trwania oraz sposobu sprawowania opieki nad pacjentem. Chc´ jednak
w tym miejscu mocno podkreÊliç, ˝e podobne zdarzenia
były jedynie cz´Êcià mojej pracy. W znacznej wi´kszoÊci przypadków do moich obowiàzków nale˝ało
przede wszystkim przyjmowanie pacjentów zgłaszajàcych swoje wnioski lub wàtpliwoÊci. Pomagałem
im np. pisaç pisma. Poza tym regularnie organizowałem spotkania edukacyjne dla pacjentów.

Wi´kszoÊç ludzi boi si´ szpitali psychiatrycznych,
uznajàc to rozwiàzanie za ostatecznoÊç. Słusznie?
Ten l´k wynika najcz´Êciej ze stereotypów, które stale utrwalajà media. W mediach, gdy wspomina si´
o chorobach psychicznych, najcz´Êciej łàczy si´ je
z agresjà pacjentów, co jest zupełnie nieuzasadnione. To tylko podsyca strach i faktycznie powoduje, i˝
podobne oddziały sà traktowane jako miejsca całkowicie inne ni˝ np. oddział neurologii. Musz´ tu jednak zaznaczyç, ˝e rzeczywiÊcie szpital powinien byç
ostatecznoÊcià. Bywa ona jednak konieczna, a niekiedy niezb´dna. Najnowsze standardy oraz programy
wskazujà, ˝e leczenie powinno odbywaç si´ przede
wszystkim w Êrodowisku pacjenta, tam, gdzie on na
co dzieƒ funkcjonuje. Szpital jest miejscem szczególnym i specyficznym. Jest to przede wszystkim instytucja, która daje podstawy do dalszego działania.
W szpitalu istnieje szansa na ustabilizowanie stanu
zdrowia. Pacjent nie mo˝e jednak uciekaç od otoczenia, od Êrodowiska, tak˝e od trudnych relacji.
Obecnie wprowadza si´ standardy, zgodnie z którymi pacjent otrzymywaç b´dzie wi´kszoÊç wsparcia we
własnym Êrodowisku. Ju˝ działajà pierwsi specjaliÊci z zakresu terapii Êrodowiskowej. To nowy zawód,
ale ju˝ wiemy, jak wielkie ma on znaczenie.

chody. Msza Êw. w takiej sytuacji odbywa si´ najcz´Êciej raz w tygodniu. Trzeba jednak pami´taç, ˝e praca duszpasterska w szpitalu psychiatrycznym jest niezwykle trudna. Nie jest to „tylko” spotkanie z człowiekiem chorym. Jest to spotkanie, jak to mawiał najwybitniejszy polski psychiatra, prof. Antoni K´piƒski,
z chorà duszà. Takie rozmowy bywajà bardzo trudne
– z racji np. na halucynacje czy urojenia, cz´sto o religijnym charakterze. Niektórzy pacjenci słyszà głosy
aniołów, demonów, Boga – i nie sà to mistyczne chwile, a po prostu objawy choroby psychicznej, które mijajà po podaniu leków. MyÊl´ jednak, ˝e główny problem polega w tym miejscu na braku systemowego uj´cia. Wydaje mi si´, ˝e duszpasterstwo osób chorych,
podobnie jak medycyna, powinno posiadaç swoje specjalizacje. Praca w szpitalu psychiatrycznym wymaga specyficznego przygotowania, tak˝e psychiatrycznego. W ciàgu oÊmiu lat pracy w szpitalu, poza nielicznymi wyjàtkami, miałem mało przykładów sytuacji, w której kapłani posiadaliby ÊwiadomoÊç tej wyjàtkowoÊci. Byç mo˝e problem istnieje w formacji kleryków. Sam próbowałem w jednym z seminariów przeprowadziç zaj´cia dotyczàce specyfiki psychiatrii.
Niestety, nie udało si´. Cz´sto z pacjentami rozmawiałem o Bogu, o wierze i cierpieniu. Stàd te˝ wiem,
jak rozmowa z kapłanem bywa dla nich cenna.

Jak wyglàda dost´p pacjentów szpitali psychiatrycznych do posługi duszpasterskiej? Czy jest na terenie
szpitala kaplica? Jak cz´sto odwiedza chorych kapłan?

Na oddziałach psychiatrycznych ludzie przebywajà
czasem miesiàcami – czy organizuje si´ dla nich rekolekcje, Êwi´ta?

Moim zdaniem, dost´p ten nie jest zadowalajàcy. Polskie prawo wskazuje, ˝e oddziały psychiatryczne
w miar´ mo˝liwoÊci winny znajdowaç si´ w odr´bnych
budynkach ni˝ szpital ogólny. Pracowałem w dwóch podobnych miejscach. W ˝adnym z nich nie było kaplicy. Była ona natomiast w budynku głównym. Z kolei
w specjalistycznych szpitalach psychiatrycznych najcz´Êciej praktyka wyglàda w sposób nast´pujàcy: kapelan, zatrudniony na cz´Êç etatu, „jest pod telefonem”
lub organizuje np. raz w tygodniu duszpasterskie ob-

Szczerze mówiàc, nigdy nie spotkałem si´ z inicjatywà rekolekcji prowadzonych dla pacjentów. Natomiast,
jeÊli chodzi o Êwi´ta, moje doÊwiadczenia sà bardzo pozytywne. Np. w szpitalu w łódzkiej Kochanówce,
z okazji Êwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz Wielkanocy organizowana jest Êwiàteczna wieczerza lub Êniadanie.
Obecne sà wówczas władze szpitala, personel, kapelan
oraz pacjenci. Spotkania te zaczynajà si´ modlitwà.
Przed wigilià sà równie˝ Êpiewane kol´dy. Kilkakrotnie brałem udział w takich spotkaniach. To pi´kny czas.
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Pełnił Pan t´ funkcj´ przez 8 lat. Jak ta praca zmieniła Pana myÊlenie o szpitalach psychiatrycznych
i o samych pacjentach takich szpitali?
Jest to bardziej dopełnienie ni˝ zmiana. Praca
rzecznika uÊwiadomiła mi, ˝e psychiatria, a przede
wszystkim choroba psychiczna jest wielkà tajemnicà. Obecnie, pracujàc naukowo, cz´sto spotykam si´
z opracowaniami dotyczàcymi psychiatrii. Jest obecnie wiele ciekawych badaƒ i analiz. ˚adne jednak
z nich nie ukazujà w pełni, jakby to powiedział w swoich wierszach Karol Wojtyła „Istoty rzeczy”. Psycholodzy, socjolodzy, biolodzy i psychiatrzy – wszyscy chcà poznaç przyczyny wystàpienia psychozy. Wiemy, ˝e z jednej strony stojà za tym genetyczne uwarunkowania, a z drugiej strony to społeczeƒstwo i wychowanie mo˝e wyzwalaç pewne zachowania. Nie
znamy bakterii, wirusa, czy innej anomalii, o której
wiemy, ˝e na pewno spowoduje np. wystàpienie schizofrenii. Wiemy oczywiÊcie, ˝e doÊwiadczanie cierpienia powodowaç mo˝e depresj´. Z drugiej strony
jest ona czymÊ naturalnym w chwili doÊwiadczania
˝ałoby. Zmierzam do tego, i˝ ludzka psychika jest dla
nas niezwykłà tajemnicà. Praca w szpitalu uÊwiadomiła mi jednak tak˝e, ˝e psychologia jest w stanie poznaç człowieka, ˝e si´ tak wyra˝´, tylko do pewnego momentu. Nie potrafimy poznaç duszy człowieka, jego konkretnych myÊli, nie zdajemy sobie
sprawy, co człowiek myÊli w chwili doÊwiadczenia psychozy. Jest to tajemnica.
Zadam teraz bardzo osobiste pytanie: o czym rozmawiał Pan z Bogiem, idàc korytarzami szpitala i stykajàc si´ z cierpieniem mijanych osób?
Pracujàc jako rzecznik, faktycznie na co dzieƒ spotykałem si´ z ludzkim cierpieniem. Miałem taki zwyczaj – przed rozpocz´ciem pracy zawsze odmawiałem modlitw´ Êw. Franciszka: „O Panie, uczyƒ mnie
narz´dziem Twojego pokoju”. Rola rzecznika polega właÊnie na niesieniu pokoju, porozumienia. MuKOTWICA
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sz´ jednak przyznaç, ˝e ju˝ na samym oddziale moje
myÊli biegły do Boga, choç w nieco innych „kontekstach”. Czasem prosiłem o odwag´ i m´stwo
w trakcie rozmowy z agresywnym pacjentem lub lekarzem, który nie akceptował obcego urz´dnika na
swoim oddziale. Cz´sto modliłem si´ za pacjentów,
z którymi rozmawiałem lub za tych, którzy np. z racji napadów agresji byli unieruchomieni za pomocà
pasów. W pami´ci pozostał mi jednak pewien pacjent
(nie mog´ podaç jego imienia), który był człowiekiem
bardzo wierzàcym. Był w ci´˝kim stanie, miał silny
napad manii. Pami´tam, ˝e kiedyÊ poprosił mnie, byÊmy razem odmówili modlitw´ Ojcze nasz, co te˝ uczyniliÊmy. Póêniej nasze rozmowy wiele razy wracały
do Osoby Boga. Pacjent ten chciał byç ksi´dzem. Niestety, z racji choroby było to niemo˝liwe.
Swoim doÊwiadczeniem dzieli si´ Pan ze studentami medycyny. Na co szczególnie chce Pan ich
uwra˝liwiç?
Przede wszystkim uÊwiadamiam im, ˝e bez wzgl´du na to, jakà specjalizacj´ wybiorà, i tak trafià na
pacjenta dotkni´tego zaburzeniami psychicznymi.
Czasy, w jakich ˝yjemy, powodujà, i˝ wiele osób zwyczajnie nie nadà˝a za oczekiwaniami, jakie przed nimi
sà stawiane. Zachorowaƒ jest coraz wi´cej tak˝e dlatego, ˝e współczesna kultura cz´sto neguje sfer´ duchowà człowieka. W trakcie rozmów ze studentami
staram si´ pokazaç, ˝e cierpienie, z którym b´dà si´
spotykaç, to zjawisko konkretne, a nie tylko medyczny
przypadek. Paradoks współczesnej medycyny polega niejednokrotnie na tym, i˝ majàc doskonałe metody diagnozy i terapii, zapominamy, komu majà one
słu˝yç. Wspomniany przeze mnie prof. K´piƒski zwracał uwag´, ˝e cz´sto najlepszym lekiem jest sam lekarz. Staram si´ tak˝e uÊwiadomiç moich słuchaczy,
˝e choç nauczà si´ na pami´ç kodeksów i ustaw dotyczàcych praw pacjenta, nic na dłu˝szà met´ nie
osiàgnà, jeÊli przede wszystkim nie dostrzegà w pacjencie drugiego człowieka.

Bądźcie pozdrowieni
Nadwrażliwi!

Za to, że macie czułość w nieczułości świata,
niepewność w pewności.
Za to, że tak często odczuwacie innych
jak siebie samych.
Za to, że czujecie niepokój świata,
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie.
Za wasze fobie mycia rąk z nieczystości świata.
Za wasze lęki przed zamknięciem
w ograniczoności świata.
Za wasz lęk przed bezsensem istnienia.
Za delikatność nie mówienia innym tego,
co w nich widzicie.
Za waszą niezaradność praktyczną
i praktyczność w nieznanym.
Za wasz realizm transcendentalny
i brak realizmu życiowego.
Za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich.
Za waszą twórczość i ekstazę.
Za wasze nieprzystosowanie do tego, co jest,
a przystosowanie do tego, co być powinno.
Za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane.
Za to, że niewczesne poznanie się na waszej wielkości,
nie pozwala nigdy na poznanie się na wielkości
takich samych, którzy przyjdą po was.
Za to, ze jesteście leczeni, zamiast leczyć innych.
Za to, że wasza siła niebiańska
jest zawsze spychana przez siłę brutalną.
Za to, co w was przeczuwanego,
niedopowiedzianego, nieogarnionego.
Za samotność i dziwaczność waszych dróg,
bądźcie pozdrowieni!

Kazimierz Dąbrowski

PREZENTAC JA

MĄDROŚĆ
PSYCHIATRY

Cisi Pracownicy Krzyża

Ksià˝ka zbiera nasze wieloletnie doÊwiadczenia z pracy
z człowiekiem (psychoterapia,
towarzyszenie duchowe, rekolekcje i warsztaty). PoczuliÊmy
si´ wewn´trznie wezwani do
podzielenia si´ z czytelnikami
naszymi spostrze˝eniami ze styku psychologii i duchowoÊci.
Wydało nam si´, ˝e to mo˝e byç
cenne i ubogacajàce dla osób,
które chcà poznaç siebie, pracowaç nad sobà, rozwijaç si´ duchowo przez Êwiadomie podj´tà współprac´ z Łaskà. Ksià˝ka
jest przeznaczona właÊnie dla
tych osób.

Marcin Gajda

Psychiatra to lekarz niezwykły. Jego dogł´bna
znajomoÊç ludzkiej natury i meandrów skomplikowanego Êwiata psyche czyni go tym bardziej wyrozumiałym i wra˝liwym na ludzkie rany. Jako ten,
który podejmuje si´ oceny i diagnozy tej delikatnej
sfery, próbujàc rozwiàzaç wewn´trzne konflikty
swoich pacjentów, nale˝y cz´sto do grupy niebywałej klasy humanistów – tych, których wyró˝nia go
pokora, ÊwiadomoÊç faktu, i˝ natura ludzka do
koƒca pozostanie tajemnicà, a tak˝e szacunek do
ka˝dego człowieka, bez wzgl´du na rozmiar spustoszenia wywołanego chorobà. Wielu z tych lekarzy
pozostawiło po sobie cenne publikacje – ich refleksje nad ludzkà naturà uczuç i myÊli, nierzadko powiàzane z chrzeÊcijaƒskà duchowoÊcià, sà dla nas
pomocà w zrozumieniu naszych codziennych emocji, stanów, reakcji i konfliktów.
Antoni K´piƒski (1918-1972) –
autorytet polskiej psychiatrii,
przedstawiciel nurtu tzw. psychiatrii aksjologicznej, a przede
wszystkim wielki przyjaciel człowieka cierpiàcego. Niejednokrotnie w swoich pracach poruszał
temat zale˝noÊci mi´dzy sumieniem, rozwojem duchowym człowieka a rolà psychoterapii. Według
niego, „zasadniczym êródłem chorób psychicznych jest załamanie si´
oÊrodka moralnego, czyli aberracje
w obr´bie sumienia (zakłócenie porzàdku aksjologicznego)”. Problem
sumienia i wyborów moralnych jest

dla niego wprost zale˝ny od ˝ycia w prawdzie, od
szczeroÊci osobistej, co nierzadko stoi w kontrze do
norm wyznaczanych przez społeczeƒstwo i media.
Victor Emil Frankl (1905-1997) –
wiedeƒski neurolog i psychiatra,
który był wi´êniem obozów
w Auschwitz i w Dachau, twórca logoterapii. Jak pisał: „Nigdy nie powinniÊmy zapominaç, ˝e sens ˝ycia
mo˝na odnaleêç nawet wtedy, gdy
znajdziemy si´ w beznadziejnej sytuacji, twarzà w twarz z przeznaczeniem, którego nie sposób
zmieniç. Jedyne, co mo˝emy wówczas zrobiç, to byç Êwiadkami czegoÊ wyjàtkowego, do czego zdolny
jest tylko człowiek, a mianowicie
przemiany osobistej tragedii w tryumf ludzkiego ducha, upadku
w zwyci´stwo. W sytuacji, której nie jesteÊmy w stanie zmieniç – przykładem mo˝e byç którakolwiek
z nieuleczalnych chorób, choçby nieoperacyjny rak –
stajemy przed wyzwaniem, które brzmi: zmieƒ samego siebie”. Jego psychiatryczne credo brzmi:
„Osoba cierpiàca na nieuleczalne zaburzenia psychotyczne mo˝e utraciç zdolnoÊç normalnego funkcjonowania, ale zachowaç godnoÊç istoty ludzkiej. Gdybym
to kwestionował, nie uwa˝ałbym swojej pracy za
wartà zachodu. O co bowiem miałbym wówczas walczyç? O uszkodzony niczym maszyna mózg, którego
nie sposób naprawiç? Gdyby pacjent nie był kimÊ wi´cej – o wiele wi´cej – eutanazja byłaby rzeczywiÊcie
czymÊ uzasadnionym”.
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Cały zamysł Stwórcy wobec mał˝eƒstwa, rodziny,
wychowania dzieci opisujà ju˝ pierwsze strony Słowa Bo˝ego. O wartoÊci rodziny jako miejscu, które
jest najlepszym Êrodowiskiem wzmacniajàcym i chroniàcym ka˝dà osob´, mo˝emy oczywiÊcie przeczytaç
w wielu dobrych i kompetentnych êródłach. Jednak
jako ludzie wierzàcy ucieszmy si´ z faktu, ˝e skoro
ta pierwsza, podstawowa wspólnota ludzka została
zaplanowana i urzeczywistniona przez Boga, to jednoczeÊnie otrzymaliÊmy od Niego cały zestaw niezb´dnych Êrodków do urzeczywistnienia ideału na najwy˝szym poziomie. Wspomniany zasób to zarówno
konkretne treÊci, jak i szereg Êrodków wsparcia duchowego, nadprzyrodzonego.
W rozdziale pierwszym Ksi´gi Rodzaju czytamy:
„Stworzył wi´c Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Bo˝y go stworzył: stworzył m´˝czyzn´ i niewiast´.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiàc do nich:
«Bàdêcie płodni i rozmna˝ajcie si´, abyÊcie zaludnili ziemi´ i uczynili jà sobie poddanà; abyÊcie panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierz´tami pełzajàcymi po ziemi»” (Rdz 1,27-28).
Fragment ten zawiera bardzo du˝o wa˝nych treÊci, istotnych ze wzgl´du na interesujàcà nas problematyk´. W wersecie pierwszym odnajdujemy informacj´, ˝e człowiek stworzony jest na Bo˝e podobieƒstwo. Przejawia si´ ono w rozumnoÊci, wolnej
woli, nieÊmiertelnoÊci duszy, ale nade wszystko
w miłoÊci. Mamy w sobie ogromny potencjał czynienia
dobra, realizacji miłoÊci ofiarnej, autentycznej i niezabarwionej niczym, co jà zniekształca. WłaÊnie taka
miłoÊç jest najbardziej koniecznym składnikiem relacji w rodzinie. JesteÊmy w pełni uzdolnieni do rozwijania w sobie tego daru – do wzajemnego obdarowywania si´. MiłoÊç, która oznacza pragnienie bycia kochanym, potrzebnym, rozumianym, wa˝nym,
dostrzeganym, wartoÊciowym, niepowtarzalnym,
a tak˝e pragnienie tego, aby towarzyszył nam ktoÊ,
kogo my b´dziemy mogli w ten sposób traktowaç, to
najwa˝niejsza potrzeba ka˝dego człowieka. I to właÊ-

nie ona z jednej strony chroni, stanowi czynnik profilaktyczny przed powstawaniem deficytów w osobowoÊci, ale te˝ w przypadku zakłóceƒ dostarcza najwa˝niejszego wsparcia do podnoszenia si´, regeneracji ubytków w naszej strukturze psycho-duchowej.
Niezale˝nie od stopnia wypaczenia tego ideału,
smutku, jaki nas ogarnia szczególnie w kontakcie
z sytuacjami bardzo trudnymi, czasami patologicznymi, nie wolno nam zapominaç, ˝e jesteÊmy wyposa˝eni we wszelkie mo˝liwoÊci urzeczywistniania
ideału na poziomie najwy˝szym i ˝e dobry Ojciec jest
w stanie nas leczyç i podnosiç z najwi´kszych bolesnych zranieƒ.
Syntez´ tej wa˝nej prawdy biblijnej znalazłem wiele lat temu w wypowiedzi Êw. Jana Pawła II. Było to
7 czerwca 1997 roku w Zakopanym: „JeÊli chcecie
obroniç wasze dzieci przed demoralizacjà i duchowà pustkà, które proponuje Êwiat przez ró˝ne Êrodowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie je ciepłem waszej rodzicielskiej miłoÊci i dajcie im przykład chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia”. Wypowiedê ta jest niezwykle trafna w odniesieniu do obecnej rzeczywistoÊci.
SiedemnaÊcie lat temu nie mieliÊmy tak ogromnej iloÊci czynników demoralizujàcych i wprowadzajàcych w stan duchowej pustki dzieci i młodych ludzi.
W przytoczonej wypowiedzi akcent spoczywa na profilaktyce. Papie˝ podpowiada, co powinniÊmy robiç,
aby uchroniç, ale podane wskazania sà jednoczeÊnie
bardzo konkretnym sposobem realizacji skutecznej
terapii wobec młodego pokolenia i wszystkich członków rodzinnej wspólnoty.
Najpierw wspomniana miłoÊç. Nie zaskakuje nas
ta płaszczyzna. Krótko powiedzieliÊmy o tym wy˝ej.
Ale teraz konieczne jest małe, jednak niezmiernie istotne doprecyzowanie. WczeÊniej, w 1991 roku,
w Kielcach, kiedy nasz Êwi´ty rodak komentował
czwarte przykazanie Dekalogu, powiedział: „Podstawà
prawdziwej miłoÊci do dziecka jest autentyczna miłoÊç mi´dzy mał˝onkami”. Słowa te odzwierciedlajà Bo˝y zamysł, zapisany w przywołanym na wst´pie
cytacie. Najpierw czytamy, ˝e stworzone zostało
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mał˝eƒstwo i to ono ma nade wszystko koncentrowaç
si´ w realizacji swojego powołania na rozwijaniu ideału miłoÊci. Ale ju˝ w nast´pnych słowach mał˝onkowie słyszà, ˝e majà byç płodni, zaludniaç ziemi´, czyniç jà sobie poddanà. Wydawanie na Êwiat potomstwa
zapoczàtkowuje szereg procesów, łàcznie z dynamizmem we wszelkich dziedzinach ˝ycia, ale aby efekty działaƒ człowieka przynosiły właÊciwe efekty,
przez kilkanaÊcie lat od narodzin osoba ludzka podlega konkretnej formacji, rozwojowi osobowoÊci,
kształceniu, zdobywaniu wiedzy. Trud rodzicielski, du˝e
zaanga˝owanie i Êwiadome kierowanie tym procesem
nigdy nie b´dzie w pełni skuteczne, jeÊli dziecko nie
b´dzie ogarni´te aurà ciepła, zrozumienia, uznania,
bezpieczeƒstwa, majàcego swoje êródło w miłoÊci rodziców do siebie. Zmarły w grudniu 2012 roku
ks. prof. Jerzy Bajda, jeden z najgenialniejszych familiologów w polskie teologii napisał: „Wspólnota mał˝eƒska jest pierwszà płaszczyznà, na której realizuje si´ wychowanie w rodzinie. Wzajemna wi´ê mał˝eƒska wytwarza klimat, w którym kształtuje si´ osobowoÊç dziecka przychodzàcego na Êwiat jako owoc
miłoÊci rodziców. Trzeba podkreÊliç zgodnie z opiniami
filozofów i psychologów, ˝e najwa˝niejszym i niezastàpionym składnikiem tego duchowego Êwiata, budowanego przez mał˝onków, jako rodziców jest doskonalenie wi´zi mał˝eƒskiej. (…) Nie dajàce si´ do
koƒca wytłumaczyç, doÊwiadczenie osoby ludzkiej potwierdza prawd´, ˝e odkrycie wartoÊci i sensownoÊci
własnego istnienia – u małego, rozwijajàcego si´ dziecka – jest absolutnie zale˝ne od stopnia doskonałoÊci
wzajemnej wi´zi rodziców jako mał˝onków” (Rodzina
miejscem Boga i człowieka, Łomianki 2005, s. 247).
Sà to słowa, które powinny stanowiç punkt odniesienia wszystkich rodziców, zatroskanych o dobro dziecka, ale tak˝e wszelkich systemów i działaƒ profilaktycznych i terapeutycznych. W przytoczonych wypowiedziach nie ma ˝adnego teoretyzowania. Cz´sto obserwujemy wokół siebie zabieganych rodziców, przepełnionych troskà o dobro dzieci, przejawiajàcà si´
w dowo˝eniu na kolejne korepetycje, zaj´cia w szkołach muzycznych, kursy j´zykowe, treningi w klubach
sportowych. Jasno ustawia si´ cel, którym jest zdobycie
wiedzy, umiej´tnoÊci, sprawnoÊci, nie dostrzegajàc, ˝e
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dziecko funkcjonuje w ogromnym poczuciu zagro˝enia, widzàc i słyszàc rodziców rozdra˝nionych, kłócàcych si´, mówiàcych o rozwodzie, albo byç mo˝e ju˝
majàcych za sobà t´ najbardziej dla dziecka traumatycznà sytuacj´. Trzeba zadaç proste pytanie: czy
naszemu dziecku chce si´ wracaç ze szkoły do domu?
Czy czeka go w domu ciepła, miła, łagodna, bezpieczna
atmosfera, dzi´ki której odreaguje stresy szkolne, doładuje akumulatory emocjonalne, złagodzi powstajàce poza domem napi´cia psychiczne? Nie wolno si´ łudziç. Nic nie zastàpi właÊnie tego czynnika, bez którego nawet najlepsze Êwiadectwa, dyplomy, umiej´tnoÊci nie majà wi´kszego znaczenia. Duchowa pustka si´ pogł´bia, a prawdopodobieƒstwo demoralizacji wzrasta do poziomu prawie pewnoÊci.
Âwi´ty Jan Paweł II powiedział jeszcze w Zakopanym o Êwiadectwie chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia. Jest
ono niczym innym, jak kierowaniem si´ przez rodziców Ewangelià we wszystkich dziedzinach ˝ycia.
TreÊç Dobrej Nowiny jest genialna. Mówi nam
o konkretach, o naszej codziennoÊci, o sposobie odnoszenia si´ do siebie w rodzinie, patrzenia na ka˝dy szczegół otaczajàcej nas rzeczywistoÊci, o właÊciwym stosunku do wszystkich płaszczyzn ˝ycia doczesnego. Rodzice majà byç Êwiadkami. Dziecko patrzy, słucha, nasiàka, przejmuje, naÊladuje. Âwiadectwo chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia to tak˝e praktyki religijne, ˝ycie przykazaniami, uznanie autorytetu
KoÊcioła, właÊciwy stosunek do osób duchownych.
Jako rodzic pragn´ stwierdziç z najpełniejszym
przekonaniem, ˝e Jezus, przez swoje słowa i postaw´, to najlepszy wzór idealnego rodzica, wychowawcy,
a KoÊciół, z wielowiekowà tradycjà jest dla rodziców
najlepszym sprzymierzeƒcem w dziedzinie kształtowania osobowoÊci naszych pociech.
Na ró˝nych etapach funkcjonowania naszych rodzin pojawiç si´ mogà zakłócenia, czasami sytuacje
bardzo dramatyczne, owocujàce odczuciem, ˝e coÊ
przegraliÊmy, ˝e poziom wzajemnych zranieƒ jest nie
do uleczenia. W takich sytuacjach zach´cam do korzystania z kompetentnych, dobrze rozwijajàcych si´

metod, przynoszàcych właÊciwe efekty. Jest ju˝
w naszych Êrodowiskach niemała iloÊç uczciwych i rzetelnych terapeutów, chcàcych wspieraç rodziny. Jednak jako ludzi wierzàcy nie zapominajmy, ˝e Jezus
przekazał nam konkretne zasady, którymi mamy si´
kierowaç i na ich podstawie budowaç właÊciwy poziom
relacji rodzinnych. Ale z treÊci Ewangelii mocno przebija tak˝e obraz Jezusa uzdrawiajàcego. Nie mo˝na
mieç wàtpliwoÊci, ˝e wszystkie uzdrowione osoby,
o których tam czytamy, ˝yły w konkretnych rodzinach,
miały rodziców, rodzeƒstwo i wielu krewnych. W tamtych czasach nie wnikano szczegółowo w êródła obcià˝eƒ fizycznych, psychicznych i duchowych. Czytamy
tylko o samej chorobie, czasami odnajdujemy wzbogacenie relacji o obecnoÊç bliskich osób, o ich wstawiennictwo. Widzimy, ˝e dla Jezusa nie ma to wi´kszego znaczenia, gdzie i jak powstała dolegliwoÊç. On
ma przed sobà osob´ potrzebujàcà pomocy i swojà
Boskà mocà uzdrawia. To jest najwi´kszy przywilej
nas wierzàcych, czytajàcych o Bo˝ym zamyÊle wobec
mał˝eƒstwa i rodziny, znajdujàcych potwierdzenie
pi´kna i wa˝noÊci tego ideału w nauce KoÊcioła. Jezus ˝yje, jest obecny w KoÊciele, w sakramentach,
w kaplicach adoracji, w modlitwach wspólnot i nie ma
dla niego sytuacji, o której mo˝na powiedzieç: nie ma
ratunku. Mo˝e po ludzku nie ma, ale wszystkie przypadki opisane w Ewangelii te˝ wydawały si´ po ludzku beznadziejne, a to przecie˝ w niczym nie przeszkadzało Mistrzowi z Nazaretu.
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CZY JESTEŚ
RÓŻAŃCOWY?
ks. Wojciech Bartkowicz
„Nie sposób wymieniç niezliczonà rzesz´ Êwi´tych,
którzy znaleêli w ró˝aƒcu autentycznà drog´ uÊwi´cenia. Wystarczy wspomnieç Êw. Ludwika Mari´ Grignion de Montforta, autora cennego dzieła o ró˝aƒcu, a bli˝ej naszych czasów – o. Pio z Pietrelciny (…).
Szczególny zaÊ charyzmat, jako prawdziwy apostoł
ró˝aƒca, miał bł. Bartłomiej Longo. Jego droga Êwi´toÊci oparta była na natchnieniu, jakie usłyszał w gł´bi serca: «Kto szerzy ró˝aniec, ten jest ocalony!»”
(Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, 8).
Czy nie podobne natchnienie towarzyszyło Ojcu
Âwi´temu Janowi Pawłowi II, gdy ogłaszał Rok Ró˝aƒca? Czy proÊba Papie˝a o to, by zaufaç tej modlitwie, nie wynika z wiary, ˝e ró˝aniec jest lekarstwem
dla współczesnego chrzeÊcijanina, który boi si´
o swojà wiar´ i z trudem szuka swego miejsca w Êwiecie? Modlitwa nie jest bowiem sposobem na ucieczk´ od wrogiej i niezrozumiałej rzeczywistoÊci, lecz
metodà na màdre zmierzenie si´ z nià.
Âw. Paweł napisał kiedyÊ do swoich „dzieci
w Chrystusie”: „Wy jesteÊcie moim listem polecajàcym…” (por. 2 Kor 3, 1-2). Chodziło rzecz jasna
o chrzeÊcijan, których niegdyÊ nauczał, a którzy –
przez swojà postaw´ – stali si´ chlubà Apostoła. Czy
po zakoƒczeniu Ró˝aƒcowego Roku mógłby tak
o nas powiedzieç Jan Paweł II? JeÊli w 2002 roku
napisał list zach´cajàcy do modlitwy ró˝aƒcowej, to
pewnie chciałby, byÊmy my, jego słuchacze, sami stali si´ ˝ywymi apostołami tej modlitwy, byÊmy swoim ˝yciem ukazywali jej skutecznoÊç. Czy jestem ˝ywà
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zach´tà do tego, by ludzie wokół mnie si´gali po ró˝aniec? Czy jestem ˝ywym „listem o ró˝aƒcu”?
Tym, którzy chcieliby si´ na serio zmierzyç z tym
pytaniem, polecam prosty „test człowieka ró˝aƒcowego”. Albowiem nie ka˝dy, kto odmawia w nale˝nym porzàdku Ojcze nasz i ZdrowaÊ Maryjo, mo˝e
nazwaç siebie człowiekiem ró˝aƒcowym. Ró˝aƒca si´
nie odmawia, ró˝aƒcem si´ ˝yje… albo nie. Otó˝ Ojciec Âwi´ty wymienił kilka najwa˝niejszych aspektów modlitwy ró˝aƒcowej. JeÊli odnajdujemy w nich
siebie, jeÊli mówià one równie˝ o naszym ˝yciu, wówczas zapewne b´dziemy skuteczni jako apostołowie
ró˝aƒca. JeÊli nie, to pora nam si´ znów zabraç za
lektur´ papieskiego listu o ró˝aƒcu… Oto kryteria
człowieka ró˝aƒcowego:
1. Ró˝aniec to „wspominanie Jezusa z Maryjà”. Czy
odmawiane przeze mnie ZdrowaÊki pomagajà mi patrzeç na Jezusa?
2. Ró˝aniec to „uczenie si´ Chrystusa z Maryjà”. Czy
mog´ powiedzieç, ˝e dzi´ki modlitwie ró˝aƒcowej
znam Mistrza coraz lepiej? Czy rozumiem lepiej Jego
słowa, gesty, pragnienia?
3. Ró˝aniec to „upodabnianie si´ do Chrystusa z Maryjà”. Czy moje ˝ycie zmienia si´ dzi´ki ró˝aƒcowi?
Czy pomaga mi on w naÊladowaniu Chrystusa?
4. Ró˝aniec to „prosiç Chrystusa z Maryjà”. Czy na
modlitw´ zabieram ze sobà sprawy, ludzi i ich problemy? Czy upodabniam si´ do Matki Bo˝ej, która
„z Synem swoim nas jedna, Synowi swemu nas poleca, Synowi swemu nas oddaje”?

www.rozaniec.eu

5. Ró˝aniec to „głoszenie Chrystusa z Maryjà”.
Modlitwa ró˝aƒcowa przemienia tych, którzy si´ nià
modlà. Dzi´ki tej przemianie całe ich ˝ycie staje si´
apostolatem na wzór Maryi – dyskretnà, ale skutecznà ewangelizacjà Êwiata. Czy tak jest ze mnà? Nie musz´ byç wielkim kaznodziejà, by mówiç ludziom wokół
siebie: „Uczyƒcie, co wam Jezus powie” (por. J 2, 5).
Pami´taj o słowach bł. Bartłomieja Longo: „Kto
szerzy ró˝aniec, ten jest ocalony.” I – zacznij od siebie. Módlmy si´!

III OGÓLNOPOLSKI DZIE¡
MODLITWY RÓ˚A¡COWEJ –
23 paêdziernika
„Ju˝ po raz trzeci w czwartek w Tygodniu
Misyjnym członkowie ˚ywego Ró˝aƒca gromadzà si´ w swoich parafialnych koÊciołach na
nabo˝eƒstwie ró˝aƒcowym i w duchowej łàcznoÊci trwajà na adoracji i modlitwie ró˝aƒcowej, dzi´kujàc za dzieło ˚ywego Ró˝aƒca
w Polsce i proszàc o beatyfikacj´ sługi Bo˝ej
Pauliny Jaricot.
Skoro Jezus Chrystus nam mówi, ˝e Bóg wysłuchuje modlitw dwóch albo trzech, którzy si´
zgromadzà w Jego imieniu, czy˝ nie mo˝na mieç
nadziej´, ˝e tyle tysi´cy dusz, zebranych na ró˝aƒcu, zostanie wysłuchanych? – te słowa papie˝a Grzegorza XVI niech b´dà dla nas wystarczajàcym argumentem, aby tego dnia trwaç
razem na modlitwie ró˝aƒcowej.
(…) Tego dnia nie mo˝e zabraknàç modlitwy
o rozwój ˚ywego Ró˝aƒca w Polsce, który jest
duchowym zapleczem KoÊcioła, aby zawsze byli
ludzie ogarniajàcy codziennà modlitwà ró˝aƒcowà
sprawy polecane nam przez Ojca Âwi´tego.
Ten dzieƒ nie przypadkiem jest obchodzony
w Tygodniu Misyjnym. Nie mo˝emy zapomnieç o tym, ˝e ˚ywy Ró˝aniec według zamysłu sługi Bo˝ej Pauliny Jaricot ma byç duchowym i materialnym wsparciem dla dzieła misyjnego KoÊcioła”.
Ks. Szymon Mucha,
Krajowy Moderator ˚ywego Ró˝aƒca
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BARTOLO LONGO
BŁOGOSŁAWIONY
OD RÓŻAŃCA
Elżbieta Rutkowska
Bł. Bartolo Longo to postaç mało znana w naszym
kraju – co nie znaczy, ˝e nieobecna. Jego relikwie
znajdujà si´ na Kaplicówce w Skoczowie i w Sanktuarium Matki Bo˝ej Przedziwnej w Winowie.
Bartolo Longo urodził si´ 10.02.1840 r. w Latiano
we Włoszech. Jego ojciec był lekarzem, a matka córkà s´dziego, natomiast dziadek był burmistrzem Latiano. Bartolo wychowywał si´ w katolickiej rodzinie i ucz´szczał do katolickiej szkoły. Studiował prawo na Uniwersytecie w Lecce, potem w Neapolu. Studia zakoƒczył doktoratem. Tam wciàgn´ły go salonowe spotkania, taƒce i rozrywki, którym oddawała si´ współczesna elita. To zmieniło jego stosunek
do KoÊcioła i wiary katolickiej. ˚yjàc w Êwiecie pomieszanych poj´ç, Bartolo stracił wiar´ i oddał si´
modnym w tym czasie praktykom spirytystycznym.
Włàczył si´ w antykoÊcielne ruchy i stał si´ jednym
z agitatorów antyklerykalizmu. Brał aktywny udział
w demonstracjach antypapieskich i wyszydzał KoÊciół
Katolicki. Coraz gł´biej wchodził te˝ w wolnomyÊlicielstwo i ezoteryzm. Jego radykalne działania
spotkały si´ z uznaniem władz pewnej organizacji…
I tak oto Bartolo wstàpił do sekty satanistycznej.
Po zakoƒczeniu satanistycznego nowicjatu przyjàł „Êwi´cenia” i jako kapłan szatana przez lata zwalczał religi´ katolickà. ˚ycie na przekór Bogu i przewodniczenie satanistycznej grupie zaowocowały depresjà i paranojà. Pojawiły si´ objawy demoniczneKOTWICA
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go op´tania. Niemal zupełnie stracił orientacj´
w sprawach dobra i zła. Nie spał po nocach, dr´czyły
go koszmary. Nigdzie nie znajdował pomocy. Zdesperowany i wyczerpany zwrócił si´ po pomoc do przyjaciela z rodzinnych stron, Vinzenza Pepe, który był
profesorem humanistà i gorliwym katolikiem. Ten zaprowadził Bartola do dominikanina ojca Alberta Radentego. Oczyszczanie umysłu zaj´ło miesiàc codziennej spowiedzi. Gdy otrzymał rozgrzeszenie
i przyjàł Komuni´ Êw., porzucił dawne znajomoÊci
i postanowił stanowczo zerwaç z przeszłoÊcià. Zaczàł wgł´biaç si´ w lektury duchowe i çwiczenia pod
kierunkiem spowiednika. Olbrzymi wpływ miał na niego franciszkanin ojciec Lodovico. Bartolo zaczàł mu
pomagaç w posłudze wÊród chorych. Był to dwuletni okres intensywnych çwiczeƒ duchowych i pomocy bliênim. Stale ucz´szczał na katechezy w koÊciołach Neapolu. Co wieczór odmawiał ró˝aniec ze
wspólnotà Cateriny Vopicelli oraz w szpitalu.
Porzucił te˝ błyskotliwie rozpocz´tà praktyk´ sàdowniczà na rzecz działalnoÊci religijnej i zło˝ył Êluby czystoÊci. Podobnie jak Êw. Paweł, tak i on, oÊwiecony łaskà Bo˝à zwrócił si´ do Boga, co ma czyniç,
aby odpokutowaç swoje grzechy. Usłyszał w gł´bi serca głos, który mówił: „Je˝eli pragniesz spokoju duszy i jej zbawienia, rozszerzaj nabo˝eƒstwo Ró˝aƒca Êw., bo ten, kto to czyni, nigdy nie zginie”. Tak
obiecała Matka Bo˝a Êw. Dominikowi. Bartolo zło-

˝ył Maryi przyrzeczenie: „nie opuszcz´ tej krainy, dopóki nie rozszerz´ Twego nabo˝eƒstwa ró˝aƒcowego stàd jak najdalej”.
7 paêdziernika 1871 r., w Êwi´to Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej Bartolo został Êwieckim tercjarzem dominikaƒskim i przyjàł imi´ Brat Ró˝aniec. Zawierzył całe
swoje ˝ycie Matce Bo˝ej Ró˝aƒcowej: „Moje powołanie
to pisaç o Maryi, słu˝yç Maryi, kochaç Maryj´”. Tak
zacz´ła si´ jego droga nawrócenia i pokuty. Przez cały
czas nawrócenia pozostawał w kontakcie ze wspólnotà Cateriny Vopicelli i Marianny de Fusco.
Hrabina de Fusco poprosiła Bartola, ˝eby jako
prawnik pojechał do jej posiadłoÊci w Pompejach
w celu odnowienia dzier˝aw i uregulowania nale˝noÊci. W 1872 r. przybył do Pompejów, wioski n´dzy społecznej i duchowej. Miejsce to było siedliskiem
złoczyƒców plàdrujàcych okoliczne okolice. Wokół
zniszczonego koÊcioła pozostała tylko garstka wiernych. Wi´kszoÊç spoganiałej ludnoÊci nie wiedziała
nawet, kim jest Jezus, Maryja, nie znali podstawowych modlitw ani przykazaƒ. Bartola ogarn´ła rozpacz – co mo˝na zrobiç dla tych ludzi? Wtedy Bartolo zło˝ył Maryi obietnic´: „Maryjo, nie odstàpi´ od
tej ziemi, zanim nie zatriumfuje tu ró˝aniec”.
Zaczàł chodziç od chaty do chaty, uczył modlitw
i rozdawał ró˝ance. Organizował spotkania, festyny
z orkiestrà i sztucznymi ogniami, aby przyciàgnàç
okolicznà ludnoÊç. Ka˝dy wracał do domu z ró˝aƒcem w r´ku. To dało efekty. Chłopi, widzàc, jak wiele dla nich czyni bezinteresownie, nabrali do niego
zaufania. 2.11.1874 r. zorganizował dla nich dziesi´ciodniowe misje parafialne. Nauki głosiło kilku kapłanów. Owoce przeszły wszelkie oczekiwania. Nawróciła si´ wi´kszoÊç mieszkaƒców. Pod koniec
misji zacz´to formowaç Bractwo Ró˝aƒcowe, które
pobłogosławił miejscowy biskup. Wystawiono te˝ cudowny obraz Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej, do którego
zacz´li napływaç pielgrzymi z ró˝nych stron. Działy si´ cuda i uzdrowienia. Za wstawiennictwem Matki Bo˝ej Pompejaƒskiej zostało np. przywrócone ˝ycie bliskiemu przyjacielowi papie˝a Leona XIII.

Bartolo bardzo chciał wyremontowaç tamtejszy
koÊciół i zbudowaç ołtarz ku czci Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej. Natomiast biskup zasugerował budow´ nowego koÊcioła i ofiarował na poczàtek 500 lirów. Radził te˝, aby zbiórk´ pieni´dzy rozciàgnàç w czasie
i nie zbieraç wielkich ofiar, ale najmniejsze – 1 sold
miesi´cznie (czyli ¼ lira). To trudne zadanie przerastało mo˝liwoÊci Bartola. Wydawał si´ szaleƒcem…
Przystàpił jednak do zbiórki pieni´dzy. Zaczàł obchód
pompejaƒskich rodzin w towarzystwie ksi´dza
i wszystkie datki skrupulatnie zapisywał. Szukał te˝
darczyƒców po okolicznych miejscowoÊciach. Odwiedzał neapolitaƒskie elity.
Maryja obficie błogosławiła to dzieło licznymi cudami i objawieniami. Bartolo spisywał nadzwyczajne cuda, które nast´powały jedne po drugich. Cudowne
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uzdrowienia za przyczynà MB Pompejaƒskiej spowodowały, ˝e ludzie ofiarowywali coraz wi´cej pieni´dzy. Liczba ofiarodawców szybko rosła. Po pierwszym kwartale 1876 r. wizja budowy koÊcioła zacz´ła
byç naprawd´ realna. Biskup poÊwi´cił kamieƒ w´gielny i tak zacz´ło si´ nowe dzieło. Pewien właÊciciel kopalni, gdzie wydobywano wulkaniczny surowiec
budowlany, ofiarował kamienie. Wszyscy mieszkaƒcy wyruszyli do kopalni. Nie było jednak wÊród nich
dobrych murarzy ani kierownika budowy. Na szcz´Êcie Antonio Cua, znakomity, pobo˝ny architekt
z Neapolu zaoferował bezpłatnà pomoc na wszystkich
etapach prac. Pod czujnym okiem architekta prace
ruszyły pełnà parà i zacz´ły rosnàç mury koÊcioła.
WieÊci o tym przedsi´wzi´ciu sprawiły, ˝e ruch
pielgrzymkowy zaczàł si´ jeszcze przed ukoƒczeniem
budowy. Przybywali wierni z ró˝nych stron, ksi´˝a
i biskupi. Szczególnie licznie odwiedzano Êwiàtyni´
8 maja, w rocznice wmurowania kamienia w´gielnego
i 7 paêdziernika, w Êwi´to Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej.
Ta tradycja jest zachowana po dziÊ dzieƒ.
W paêdzierniku 1877 r. Êciany koÊcioła stały ju˝ do
połowy i zacz´to myÊleç o kopule. Pieni´dzy było wcià˝
za mało, a wydatki ciàgle rosły. Bartolo prosił ksi´˝y
o wspomnienie w kazaniach o budowie. Sam natomiast
przed koÊciołami rozdawał ulotki, proszàc o wsparcie.
Dzi´ki tej akcji liczba ofiarodawców wzrosła a˝ czterokrotnie. W 1882 r. powstała kopuła. Na sufitach odmalowano pi´kne freski. W paêdzierniku 1883 r. zakoƒczono wszystkie prace budowlane. Konsekracja koÊcioła odbyła si´ 8 maja 1887 r. przez legata papieskiego. W uroczystoÊci wzi´ło udział 15 tysi´cy wiernych. Było to wydarzenie bez precedensu: Êwiecki człowiek z ró˝aƒcem w r´ku zbudował w ciàgu 11 lat najwa˝niejsze ró˝aƒcowe sanktuarium Êwiata. W 1894 r.
papie˝ wyniósł koÊciół do godnoÊci bazyliki.
Bartolo chciał, aby to sanktuarium było nie tylko centrum pobo˝noÊci, ale tak˝e dzieł miłosierdzia.
Dlatego przy koÊciele zało˝ył sierociniec, który oddał pod opiek´ zało˝onych przez siebie „Córek Ró˝aƒca w Pompei”. Zorganizował te˝ wieczorne katechezy dla dzieci, a póêniej dla dorosłych. Nauka
z czasem przerodziła si´ w szkółk´ pisania i czytania. W tym biednym rejonie rodzice nie dbali, aby
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dzieci miały jakiÊ zawód. Bartolo pomyÊlał o zało˝eniu czasopisma. Kupił maszyny i potrzebne urzàdzenia. 50 chłopców przyuczył do nowego zawodu.
Otrzymali prac´ w zakładzie drukarskim w Pompejach, gdzie zarabiali na siebie i swoje rodziny. Tak
powstała pierwsza pompejska zeceria, drukarnia oraz
introligatornia. To poczàtek szeregu inicjatyw skierowanych do młodego pokolenia.
Pan Longo rozmyÊlał te˝ nad trudnà sytuacjà małych dzieci. Postanowił wi´c zorganizowaç dla nich
przedszkole – w tym celu przeznaczył kilka przykoÊcielnych pomieszczeƒ. Nast´pnym pomysłem była
ochronka dla sierot. Potem powstał sierociniec pod
dyrekcjà Marianny de Fusco. Zatrudniono wychowawczynie, które wraz z siostrami ró˝aƒcowymi zaj´ły si´ sierotami. Powoli dojrzewał te˝ do nast´pnej decyzji, a mianowicie opieki nad dzieçmi kryminalistów. Był przekonany, ˝e były one nara˝one
przez ich zły przykład na podobny los. Społeczeƒstwo
traktowało je gorzej od sierot, nienawidzàc je za przest´pstwa rodziców. Nikt nie dawał im szansy. Pomocnà dłoƒ podał im Bartolo – budujàc dla nich nowy
dom. W ciàgu 5 lat było ju˝ 100 chłopców.
Ta działalnoÊç spotkała si´ jednak z ostrà krytykà otoczenia i naukowców. W tamtych czasach
uwa˝ano, ˝e dzieci wi´êniów sà nosicielami jakiegoÊ
zbrodniczego genu i na pewno pójdà w Êlady rodziców. Za jedynà skuteczna metod´ wychowawczà uwa˝ano wi´c pas i rózg´. Antropolodzy dopatrzyli si´ zaÊ,
i˝ ludzie ci majà małpi kształt czaszki, odpornoÊç na
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ból, pryszcze i na tej podstawie utworzyli wzór przest´pcy. Wszelkie pomysły edukowania tych dzieci były
nieustannie krytykowane i podwa˝ane. Otworzona placówka działała wi´c jedynie na odpowiedzialnoÊç jej
zało˝yciela. Przybrała nazw´ „Zakładu wychowawczego Bartola Longa”. Do prowadzenia tego zakładu zaprosił Braci Szkół ChrzeÊcijaƒskich.
Aby edukowaç społeczeƒstwo, Bartolo zaczàł
wydawaç nowe czasopismo: „Dolina Pompejska”.
W nim przybli˝ał czytelnikom charakterystyki swoich wychowanków. Podawał przykłady osiàgni´ç. Gazeta docierała tak˝e do wi´zieƒ. I niedługo do Pompei zacz´ły napływaç listy z całych Włoch. Wi´êniowie
prosili o opiek´ nad ich dzieçmi. Wychowanków przybywało. Bartolo zach´cał chłopców do przebaczenia
ojcom i do modlitwy ró˝aƒcowej za nich. Profesorowie
zastanawiali si´, w czym tkwi sekret sukcesów wychowawczych Bartola. Odpowiadał, ˝e jest nià modlitwa, praca i miłoÊç. „Ja ich wychowuj´”. Twierdził:
„Bez odnowy duchowej to dziecko pozostanie w istocie takie, jakie było przedtem”. Stàd kładł nacisk
na nauczanie katechizmu i ró˝aƒca, na kształtowanie ˝ywej wiary. Dzi´ki niemu tysiàce wykształconych
i uformowanych wychowanków wyrosło na dobrych
obywateli.
Do sanktuarium co roku przybywało pielgrzymów
i napływała masa listów z Włoch i całego Êwiata. Ten
ruch korespondencyjny przyczynił si´ do powstania
pierwszej poczty i telegrafu w Nowych Pompejach.
Mimo licznych obowiàzków Bartolo Longo
prowadził nie tylko tomy statystyk, ale i własny dziennik. Pisał ksià˝ki o historii ró˝aƒca Êw., układał nowenny oraz modlitewnik dla potrzeb Êwiàtyni.
W swoim dziele, pt. „Cuda i łaski Królowej Ró˝aƒca w Pompejach”, zamieÊcił znamienne słowa:
„Ka˝dy grzesznik, nawet najbardziej upadły, mo˝e
znaleêç ocalenie w ró˝aƒcu”. Wielokrotnie zwracał
si´ w imieniu Maryi do Êwiata, rozpowszechniał Jej
chwał´ i głosił Jej cuda. Temu celowi słu˝yło czasopismo „Ró˝aniec i Nowe Pompeje” WÊród wszystkich ksiàg, jakie prowadził, jedna miała wyjàtkowe

znaczenie. Była to ksi´ga Bractwa Ró˝aƒcowego
w Pompejach, do którego dołàczyli pielgrzymi
i arystokracja. Po 30 latach działalnoÊci liczyło ono
5 milionów członków. WÊród nich był papie˝ Leon
XII, 30 kardynałów, ponad 500 biskupów, 10 000
oficerów i 100 000 ˝ołnierzy. Mo˝na powiedzieç, ˝e
była to najwi´ksza na Êwiecie armia ró˝aƒcowa.
Był inicjatorem odmawianej do dzisiejszego dnia
modlitwy ró˝aƒca 15 sobót. Dwutysi´czny nakład
ksià˝eczki poÊwi´conej nabo˝eƒstwom pierwszych sobót rozszedł si´ bardzo szybko. Szczególnà formà
odmawiania ró˝aƒca była coraz bardziej popularna
w ostatnich latach nowenna pompejaƒska. Opublikował ponadto wiele pism dotyczàcych ró˝aƒca Êw.
Nazywał siebie Kawalerem Maryi. Bez wzgl´du na
ogrom prac, zm´czenia i ci´˝kich doÊwiadczeƒ,
najwa˝niejszym punktem dnia zawsze był dla niego
ró˝aniec. W 1897 r. zało˝ył Zgromadzenie Sióstr Ró˝aƒca Âwi´tego. Pompeje stały si´ nowym miastem
– miastem Królowej Ró˝aƒcowej.
Mimo tak wielkich osiàgni´ç, Bartola spotykały
nieustannie obmowy i fałszywe oskar˝enia. Im wi´ksze dzieła, tym wi´ksze przeciwieƒstwa. Pierwsza fala
plotek dotyczyła spraw osobistych, rzekomego romansu z hrabinà de Fusco, druga stawiała w złym
Êwietle jego gospodarowanie finansami, zarzucono mu
defraudacj´. Oszczerstwa podchwyciły neapolitaƒskie
brukowce. W gazetach opluwano go, nazywajàc
szalbierzem. Do walki z nim ruszyła cała masoneria,
wszelkie liberalne ruchy, a tak˝e jego dawni antyklerykalni przyjaciele. WÊród oskar˝ycieli nie zabrakło
i ksi´˝y. Bartolo nie dementował jednak tych rewelacji, a jego milczenie podsycało nienawiÊç. Ka˝dy numer gazety podawał list´ kolejnych oszczerstw. Mało
tego – nawet znalazł si´ ktoÊ, kto zebrał wszystkie te
plotki i wydano broszur´ na jego temat, przestrzegajàcà przed jego działalnoÊcià. Wszystkie te oszczerstwa docierały do dostojników koÊcioła, którzy z czasem zacz´li dawaç im wiar´. Aby uniknàç cz´Êci plotek, zalecono mu np., aby wziàł Êlub z hrabinà, która była powierniczkà i współpracownicà jego dzieł.
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Choç mi´dzy nimi była tylko wi´ê przyjaêni, o˝enili si´, nadal zachowujàc Êluby czystoÊci.
Póki ˝ył Leon XIII, Bartolo cieszył si´ papieskim
poparciem, ale gdy po jego Êmierci w 1903 r., papie˝em został Pius X, sytuacja znacznie si´ pogorszyła. Nowy papie˝ podszedł do sprawy bardzo podejrzliwie. Dajàc wiar´ niektórym zarzutom, uznał,
˝e sanktuarium jest êle zarzàdzane i byç mo˝e dochodzi do defraudacji funduszy. Rok póêniej w Watykanie podj´to decyzj´, aby zarzàdzaniem koÊcioła zaj´li si´ dominikanie, natomiast w gestii Bartola miały pozostaç jedynie Êwieckie inicjatywy. Dekret
papie˝a mocno wstrzàsnàł Bratem Ró˝aƒcem – decyzja ta niejako była oficjalnym potwierdzeniem oskar˝eƒ. 31.01.1906 r., po kilkudziesi´ciu latach pracy, zło˝ył przed Kongregacjà Wiary własnor´cznie
podpisany dokument, w którym zrzekał si´ wszelkich
praw i obowiàzków, jakie wiàzały si´ z zarzàdzaniem
sanktuarium. Wszystko, co posiadał, oddał Stolicy
Apostolskiej.
Mimo wyczerpania nerwowego starał si´ pozbyç
rozgoryczenia wobec przeło˝onych i wrogów. Dzi´ki modlitwie jego ˝ycie si´ ustabilizowało. Odnowił
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przyrzeczenie Maryi: „Dopóki moje serce nadal bije
w piersi, b´d´ szerzył nabo˝eƒstwo ró˝aƒca Êw. za
pomocà ksià˝ek i czasopism ku chwale najbardziej
miłosiernej królowej, tak jak do tej pory robiłem”.
Brak obowiàzków w sanktuarium sprawił, ˝e mógł
teraz wi´cej godzin sp´dzaç na modlitwie. Z synami wi´êniów odmawiał wieczorne pacierze, najmłodszych uczył modlitwy.
Ale to nie koniec jego cierpieƒ. W 1924 r. został
pozbawiony dachu nad głowà przez dzieci zmarłej
hrabiny, która nie pozostawiła przed Êmiercià ˝adnego
testamentu. I tak w wieku 84 lat Bartolo, który wybudował nie tylko dom Bo˝y, ale tak wiele domów
opieki, nie miał gdzie mieszkaç i musiał wracaç do
rodzinnego Latiano.
W Pompejach zaÊ szykowano si´ do obchodów 50.
rocznicy obrazu Matki Bo˝ej Pompejaƒskiej. Jubileusz nie mógł si´ odbyç bez zało˝yciela Êwiàtyni.
Bartolo przyjechał pociàgiem. Na peronie witały go
tłumy z orkiestrà. Bartolo płakał ze wzruszenia, bo
myÊlał, ˝e nie zobaczy ju˝ ukochanej Êwiàtyni. 4 maja
1925 r. papie˝ Pius XI przyznał mu tytuł Kawalera
Zakonu Rycerskiego Grobu Bo˝ego w Jerozolimie.
Ten honor oznaczał pełnà rehabilitacj´ zało˝yciela
Êwiàtyni w oczach KoÊcioła i ludu Bo˝ego.
Bartolo Longo odszedł do Boga i swojej ukochanej Królowej w pierwszà niedziel´ paêdziernika
1926 r., modlàc si´ na ró˝aƒcu. Zmarł w opinii Êwi´toÊci. Pogrzeb odbył si´ 7 paêdziernika, a ciało zło˝ono u stóp Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej. Został beatyfikowany w 1980 r. przez Jana Pawła II. KoÊciół
wspomina Brata Ró˝aƒca 5 paêdziernika. Zbudowana
przez niego Êwiàtynia znajduje si´ pod osobistym zarzàdem papie˝a i jest najwa˝niejszym koÊciołem ró˝aƒcowym na Êwiecie.
Bibliografia: M. WoÊ, Bartolo Longo. Od kapłana szatana do Apostoła Ró˝aƒca, Poznaƒ 2012; M. WoÊ, Kto szerzy ró˝aniec, b´dzie zbawiony – bł. Bartolo Longo; Internetowa Liturgia Godzin, Błogosławiony
Bartolo Longo; T. Kopeç, Bartolo Longo. Cuda i łaski Królowej Ró˝aƒca Âwi´tego w Pompejach; Wpisy/2010/10/4Brat ró˝aniec.html,
Brat Ró˝aniec-bł. Bartolo Longo – Ten, który rozsławił Ró˝aniec do
Matki Bo˝ej Pompejaƒskiej.
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NOWENNA
POMPEJAŃSKA

2 x (3x9) – czyli: pierwsza cz´Êç – modlitwa proÊby, druga cz´Êç – modlitwa dzi´kczynienia. Ka˝da cz´Êç to trzy
serie 9-dniowych modlitw–nowenn ró˝aƒcowych. Ka˝dego
dnia odmawia si´ cały ró˝aniec (mogà byç trzy cz´Êci albo
cztery – razem z dodanà przez Êw. Jana Pawła II).
Coraz cz´Êciej mo˝na o niej usłyszeç. Ale nie z ambony, raczej od znajomych. Przekazywana z ust do
ust, z maila do maila, kserowana po domach jak ksià˝ka z drugiego obiegu. Ostatnio ju˝ coraz odwa˝niej
– jako ulotka, obrazek, ksià˝eczka wystawiana w zakrystiach, koÊcielnych kruchtach, domach rekolekcyjnych. Nowenna Pompejaƒska, nazywana te˝ modlitwà nie do odparcia.
Có˝ to za specyfik? Kolejny „łaƒcuszek szcz´Êcia”?
Kolejne nabo˝eƒstwo maryjne? Czy fatimskie, lurdzkie, loretaƒske nie wystarczà? Magiczny splot dziewiàtek? Ostatnia deska ratunku? Skàd si´ wzi´ła?
Czy warto i czy w ogóle mo˝na?
WyjaÊniamy obawy: warto, mo˝na, a nawet trzeba. Nowenna Pompejaƒska została zatwierdzona
przez papie˝a Leona XIII 29 listopada 1887 roku.
Jej nazwa wià˝e si´ z historià kultu Madonny
w Pompejach i działalnoÊcià bł. Bartłomieja Longo
na rzecz duchowej i moralnej odnowy na tamtych
ziemiach. To właÊnie tego błogosławionego wspominał Êw. Jan Paweł II w LiÊcie Apostolskim Rosarium
Virginis Mariae.
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waniu, prasowaniu, na spacerze, w autobusie. Staje si´ jak oddech.
Zwiastowanie przygotowuje nas ju˝ od rana na
przyj´cie wydarzeƒ dnia w Êwietle łaski, nawiedzenie ułatwia rozmowy ze spotykanymi po drodze ludêmi, biczowanie, cierniem ukoronowanie, dêwiganie
krzy˝a odzwierciedlajà czasem nasz popołudniowy
stan, gdy po pracy, po ró˝nych trudnych spotkaniach
i doÊwiadczonym cierpieniu wracamy ci´˝kim krokiem do domu, natomiast cała cz´Êç chwalebna kieruje naszà myÊl ku Niebu, wzmacniajàc nadziej´ Jezusowym zmartwychwstaniem, darem Ducha Âwi´tego czy wniebowzi´ciem Maryi.
JeÊli jesteÊmy w tej modlitwie szczerzy i autentyczni, nie przesuwajàc koralików „na akord”, to coraz bardziej zale˝y nam, aby byç w tym czasie w stanie łaski – aby modlitwa nasza była jak najczystsza.
W sposób naturalny zaczynamy dbaç o spowiedê, pojawia si´ te˝ pomysł, aby byç na Eucharystii nie tylko w niedziel´, ale i w ciàgu tygodnia. Powoli, powoli dostrzegamy, o ile proÊciej nam si´ ˝yje, o ile
szybciej reagujemy na pokus´, o ile wi´cej widzimy
wokół siebie ludzkich potrzeb i trosk. Wszystko to
sprawia, ˝e po prostu zaczynamy bardziej kochaç –
Boga, siebie i naszych bliênich.
Âwiadectwa otrzymanych łask składajà przeró˝ni ludzie – młodsi, starsi, kobiety, m´˝czyêni, osoby
samotne i rodzice wielodzietnej rodziny. Jest to prawdziwy oddolny ruch Êwieckich – bo i jego patron, bł.
Bartłomiej Longo, był Êwieckim członkiem KoÊcioła.
Ten szalony akt codziennego odmawiania całego
ró˝aƒca był na poczàtku obowiàzkowà modlitwà Cichych Pracowników Krzy˝a – ich regułà ˝ycia wprowadzonà przez bł. Luigiego Novarese. Ich zało˝yciel,
zakochany w Matce NajÊwi´tszej, poÊwi´cajàcy Jej
ka˝de dzieło i wydarzenie, uznawał ró˝aniec za szkoł´ modlitwy i ˝ycia wewn´trznego: „Ró˝aniec Âwi´ty jest naprawd´ najlepszym Êrodkiem, by ka˝dego
dnia robiç post´py w poznawaniu Jezusa i Maryi i by
wraz z Maryjà skutecznie wstawiaç si´ o miłosierdzie dla całej ludzkoÊci”.

na wirtualny spacer po naszym Domu

Ci, którzy pokonali swój opór i zdobyli si´ na szalony akt codziennego odmawiania całego ró˝aƒca (!),
w czasach, gdy nikt na nic nie ma czasu i trudem
okazuje si´ jedna dziesiàtka, radzà: „Mo˝e si´ zdarzyç na poczàtku odmawiania Nowenny, ˝e wszystko sprzysi´gnie si´ przeciwko Tobie. Ale nie zra˝aj
si´. To wszystko, co złe, po jakimÊ czasie minie i zaczniesz zbieraç niesamowite owoce, b´dziesz wiedzieç,
czuç i widzieç, ˝e jesteÊ wysłuchany. Modlitwa ta daje
z dnia na dzieƒ coraz wi´cej radoÊci, coraz wi´cej
dowodów niezwykłej skutecznoÊci. Modl´ si´ na Ró˝aƒcu, jadàc autobusem, tramwajem, idàc na spacerze, zajmujàc si´ codziennymi sprawami. Odkàd tak
robi´, Ró˝aniec Êw. zmienia mojà codziennoÊç na coÊ
niezwykłego. Odmawiajàc t´ modlitw´ anonimowo
wÊród ludzi, z którymi np. jad´ tramwajem, czuj´ jakby i ich ta modlitwa obejmowała. A mo˝e tak ma byç,
˝eby wyjÊç z Nowennà i Ró˝aƒcem Êw. do ludzi (nawet jeÊli tego nie dostrzegajà, gdy˝ odmawiamy jà
po cichu). Ta modlitwa nauczy Ci´ wytrwałoÊci (bo
chyba i o t´ wytrwałoÊç w tej Nowennie te˝ chodzi).
WytrwałoÊç ta jest w koƒcu dowodem, czy naprawd´ wa˝na jest dla Ciebie intencja, w jakiej si´ modlisz”. (Wi´cej szczegółów i Êwiadectw na: http://pompejanska.rosemaria.pl/).
Modlitwa ta porzàdkuje nam czas. Aby jej podołaç, trzeba przewartoÊciowaç cały dzieƒ, opuÊciç niejeden odcinek serialu, czasem specjalnie wczeÊniej
wstaç albo pozbawiç si´ w drodze słuchania muzyki i zamiast mp-trójki wziàç do r´ki dziesiàtk´. Modlitwa ta porzàdkuje tak˝e nam myÊli – przed snem
nie roztrzàsamy ju˝ tak nerwowo ró˝nych zdarzeƒ
i nie snujemy planów, ale zamieniamy tego typu analizy na coraz bardziej ufne ró˝aƒcowe akty. W ten
sposób, dzieƒ po dniu, Maryja i Jezus zaczynajà porzàdkowaç nasze ˝ycie, darzàc łaskami tych, za których podejmujemy nasz modlitewny trud. Kolejne rozwa˝ania coraz bardziej zaczynajà si´ wtapiaç w naszà codziennoÊç i codziennoÊç ta zaczyna nasiàkaç
treÊciami Bo˝ych misteriów. Małe ZdrowaÊ zaczyna byç obecne nie tylko w Êwiàtyni, ale i przy goto-
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