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Naśladowanie Maryi Dziewicy
nie tylko nie odwodzi
od wiernego kroczenia śladami Chrystusa,
ale nawet czyni je milszym i łatwiejszym.
Bł. Paweł VI, Signum magnum, II.1
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DRODZY
CZYTELNICY!
Poczàtek nowego roku wszystkich nas przynagla winna byç dawana wszystkim – bez jeÊli i bez ale.
Tak˝e tego roku papie˝ Franciszek w swoim or´do tego, aby zintensyfikowaç modlitw´ o pokój. Sam
Bóg wie najlepiej, jak bardzo potrzeba dzisiaj na Êwie- dziu na XXIII Âwiatowy Dzieƒ Chorego podkreÊlał
cie pokoju. Akty terroryzmu, konflikty zbrojne, co- wa˝noÊç tematu z Ksi´gi Hioba: „Niewidomemu bydziennie doÊwiadczane w ró˝nych cz´Êciach plane- łem oczami, chromemu słu˝yłem za nogi” (29,15),
ty, siejàce terror i Êmierç, sà znakiem okrutnej i Êle- który okreÊlił jako „màdroÊç serca”.
Ze słów papie˝a Franciszka (całe or´dzie jest opubpej przemocy, która wydaje si´ nie do rozwiàzania.
likowane w tym numerze) wyMusimy zatem modliç si´, aby
Są
cztery
punkty,
które
każdy
nika, ˝e my, jako Ochotnicy
na Êwiecie zwyci´˝ała kultura ˝ycia i szacunku, tak potrzebna do z nas musiałby zgłębić, a które do- Cierpienia, powinniÊmy zastatego, by wsz´dzie mogły zapa- brze streszczają charyzmat naszej nowiç si´ nad tym, jak rozszerzaç i ulepszaç nasz apostolat
nowaç pokój i wolnoÊç.
wspólnoty:
Mądrością
serca
jest
cierpiàcych, pozostajàc wcià˝
To nasze zaanga˝owanie wypływa z fatimskich or´dzi Naj- służba bliźniemu; Mądrość serca to zaanga˝owanymi w duchowoÊç
Êwi´tszej Maryi Panny. To właÊ- trwanie przy bliźnim; Mądrość ser- i charyzmat bł. Luigiego Novarese.
nie w Fatimie wzywa nas Ona do
Chciałbym podzieliç si´
modlitwy i ofiarowywania swo- ca to wyjście poza siebie ku bliźich cierpieƒ w intencji pokoju na niemu; Mądrość serca oznacza być z Wami tak˝e radoÊcià pi´kÊwiecie.
solidarnym z bliźnim bez osądza- nych i znaczàcych dni prze˝ytych w Kamerunie. W grudniu,
PowinniÊmy modliç si´, aby
nia
go.
razem z siostrami Marinà Mo˝adna z religii nie była wyszydzana ani sprowadzana do poziomu gry – mówił o tym rosetti i Marà Strazzacappà, byliÊmy u naszej
Ojciec Âwi´ty podczas podró˝y apostolskiej do Sri wspólnoty w Moudzie, aby uczestniczyç w pierwszych
Lanki i Filipin. Od nas, jako wierzàcych, oczekuje si´ Êlubach przyjmujàcych do naszej wspólnoty jednego
zaanga˝owania w umacnianie i rozpowszechnianie kapłana i cztery dziewczyny z Afryki. Jest to dla nas
atmosfery wzajemnego szacunku, która znamionu- cenny znak nadziei na rozrastanie si´ naszego chaje duchowy wymiar bycia człowiekiem, jego we- ryzmatu i rozciàganie na cały Êwiat apostolatu
wn´trzne odczuwanie i prze˝ywanie relacji z Bogiem, osób cierpiàcych.
bez fanatyzmu. Bóg jest miłoÊcià, która mo˝e i po-
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O NAŚLADOWANIU

MARYI

Bł. Paweł VI

Bł. Luigi Novarese, który przyjaênił si´ z Pawłem VI
zanim został on jeszcze papie˝em, bardzo cz´sto cytował go w swoich dziełach, homiliach i rekolekcjach
dla chorych. Tych dwóch Błogosławionych łàczyła
szczera miłoÊç do Maryi. Zanim b´dziemy prezentowaç nauczanie bł. Luigiego na temat naÊladowania Maryi jako drogi ku Êwi´toÊci, chcemy przypomnieç Adhortacj´ apostolskà Pawła VI – „Signum
magnum”, w której zawarł on zasady kultu Maryjnego. Podstawà nabo˝eƒstwa do Maryi uczynił
Êwiadome naÊladowanie Jej ˝ycia, jej cnót, Jej
współpracy z Duchem Âwi´tym.

Maryja Wychowawczynià KoÊcioła przez pi´kno swoich cnót (I.3)
Współdziałanie Matki KoÊcioła w rozwijaniu ˝ycia Bo˝ego w duszach nie ogranicza si´ do wstawiennictwa u Syna. Innym jeszcze sposobem wywiera
Ona swój wpływ na odkupionych, a mianowicie – przykładem; ma on bardzo wa˝ne znaczenie, zgodnie
z utartym przysłowiem: „Słowa pouczajà, a przykłady
pociàgajà”.
Jak nauki rodziców majà o wiele wi´kszà skutecznoÊç, gdy sà poparte przykładem ˝ycia zgodnego z ludzkà i Bo˝à roztropnoÊcià, tak słodycz
i wdzi´k, płynàce ze wzniosłych cnót Niepokalanej
Bogarodzicy, dziwnie pociàgajà dusze do naÊladowania Boskiego Wzoru, Jezusa Chrystusa, którego
Ona była najwierniejszym obrazem.
Dlatego te˝ Sobór oÊwiadczył: „RozmyÊlajàc
o Niej pobo˝nie i przypatrujàc si´ Jej w Êwietle SłoKOTWICA
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wa, które stało si´ Człowiekiem, KoÊciół ze czcià gł´biej wnika w najwy˝szà tajemnic´ Wcielenia i coraz
bardziej upodabnia si´ do Swego Oblubieƒca”.
Kult chwały wdzi´cznoÊci nale˝ny Matce KoÊcioła (I.7)
Wobec tak wielkiego blasku Jej cnót pierwszym
obowiàzkiem tych, którzy w Matce Chrystusowej
uznajà doskonały wzór KoÊcioła, jest ÊciÊlejsze jednoczenie si´ z Nià w dzi´kowaniu Bogu Najwy˝szemu, który wielkich rzeczy dokonał w Maryi dla dobra całej ludzkoÊci.

TR WAŁE PRZE WODNIC T WO

Fotofrafie z archiwum Cichych Pracowników Krzyża

To jednak nie wystarczy. Inny jeszcze obowiàzek
cià˝y na wszystkich Wiernych. Powinni mianowicie
t´ najwierniejszà Słu˝ebnic´ Paƒskà otaczaç ˝ywym
kultem chwały, wdzi´cznoÊci i miłoÊci, poniewa˝ według màdrych i łaskawych postanowieƒ Bo˝ych Jej dobrowolna zgoda i wielkoduszne współdziałanie z zamiarami Boga w du˝ej mierze przyczyniły si´ i ciàgle si´ przyczyniajà do zbawienia ludzi. Dlatego ka˝dy Wierny mo˝e od siebie powtarzaç błagalnà modlitw´ Êwi´tego Anzelma: „Przez Ciebie, Pani chwalebna, niech zasłu˝ymy wstàpiç do Jezusa Syna Twego, który przez Ciebie raczył zstàpiç do nas”.

Êwi´toÊç ˝ycia i w miar´ mo˝noÊci odtworzyç w sobie bezwzgl´dnà doskonałoÊç Ojca Niebieskiego.
Lecz chocia˝ KoÊciół katolicki zawsze głosił t´ tak bardzo doniosłà prawd´, to jednak równoczeÊnie twierdził, ˝e naÊladowanie Maryi Dziewicy nie tylko nie odwodzi od wiernego kroczenia Êladami Chrystusa, ale
nawet czyni je milszym i łatwiejszym; bo przecie˝ NajÊwi´tsza Dziewica, która zawsze pełniła wol´ Bo˝à,
pierwsza spoÊród wszystkich zasłu˝yła sobie na t´ pochwał´, jakà Syn skierował do swoich uczniów:
„Ktokolwiek czyni wol´ Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrà, i matkà”.

Prawdziwe nabo˝eƒstwo do NajÊwi´tszej Maryi
Panny odtwarza Jej cnoty (II.1)
Jednak˝e ani łaska Boskiego Odkupiciela, ani mo˝ne wstawiennictwo Jego Rodzicielki a naszej Matki duchowej, ani Jej górujàca Êwi´toÊç nie mogłyby nas doprowadziç do portu zbawienia, gdyby z naszej strony nie
odpowiadała im ustawicznie wola oddawania czci Jezusowi Chrystusowi i Bogarodzicy Dziewicy przez pobo˝ne
naÊladowanie cnót, jakimi Oni dwoje si´ odznaczali.
Potrzeba wi´c, abyÊmy wszyscy z szacunkiem naÊladowali przykłady dobroci pozostawione nam przez
niebieskà Matk´. (…) „Niechaj Wierni pami´tajà
o tym, ˝e prawdziwa pobo˝noÊç nie polega ani na
czczym i przemijajàcym uczuciu, ani na jakiejÊ pró˝nej łatwowiernoÊci, lecz pochodzi z wiary prawdziwej, która prowadzi nas do uznawania przodujàcego stanowiska Bo˝ej Rodzicielki i pobudza do synowskiej miłoÊci ku Matce naszej oraz do naÊladowania Jej cnót” (Sobór Watykaƒski II).
Bez wàtpienia, naÊladowanie
Jezusa Chrystusa jest
drogà królewskà,
której powinniÊmy si´ trzymaç, aby
osiàgnàç

„Przez Maryj´ do Jezusa” (II.2)
Niech si´ tym nie niepokoi nasza wiara, jakoby
tego rodzaju pomoc Istoty we wszystkim do nas podobnej - oprócz grzechu - miała naruszaç naszà godnoÊç i przeszkadzaç nam w bezpoÊrednim podtrzymywaniu ÊciÊlejszych i nieprzerwanych w´złów adoracji i przyjaêni z Synem Bo˝ym. Uznajmy raczej „dobroç i łaskawoÊç Zbawiciela, naszego Boga”, który
majàc wzglàd na naszà słaboÊç, tak dalekà i niepodobnà do Jego Êwi´toÊci nieskoƒczonej, dał nam mo˝noÊç naÊladowania tej Êwi´toÊci, stawiajàc nam
przed oczami wzór swej Matki. Ona bowiem przed
wszystkimi ludêmi jest najwspanialszym, a dla nas
znakomicie przystosowanym wzorem doskonałego posłuszeƒstwa, z jakim w miłoÊci i gotowoÊci ducha
mamy poddawaç si´ postanowieniom Ojca Przedwiecznego; sam te˝ Chrystus, jak dobrze wiemy, t´
doskonałà uległoÊç woli Bo˝ej uczynił jakby zasadà
i wzorem swego ludzkiego post´powania, oÊwiadczajàc:
„Ja zawsze czyni´
to, co Jemu si´
podoba”.

MĄDROŚĆ
SERCA

Papież Franciszek
„Niewidomemu
byłem oczami,
chromemu
służyłem za nogi”
(Hi 29,15)

Drodzy bracia i siostry,
z okazji XXIII Âwiatowego
Dnia Chorego, ustanowionego
przez Êw. Jana Pawła II, zwracam si´ do Was wszystkich,
którzy nosicie ci´˝ar choroby
i na wiele sposobów jesteÊcie
złàczeni z cierpiàcym ciałem
Chrystusa; jak równie˝ do Was,
pracowników i wolontariuszy
zaanga˝owanych w słu˝bie
zdrowia. Temat w tym roku zaprasza nas do medytacji słów
z Ksi´gi Hioba: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu
słu˝yłem za nogi” (29,15).
Chciałbym jà podjàç w perspektywie màdroÊci serca (sapientia cordis).

FUNDAMENT Y

Orędzie Ojca Świętego na XXIII Światowy Dzień Chorego

1. MàdroÊç ta nie jest znajomoÊcià
teoretycznà, abstrakcyjnà, wynikiem rozumowania. Raczej jest ona,
jak okreÊla jà Êw. Jakub w swoim LiÊcie, „czysta, dalej, skłonna do zgody, ust´pliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna
od wzgl´dów ludzkich i obłudy”
(3,17). Z tego te˝ powodu jest ona
postawà wlanà przez Ducha Âwi´tego w umysły i serca tych, którzy
potrafià otworzyç si´ na cierpienia
braci i dostrzec w nich obraz Boga.
Uczyƒmy zatem naszym zawołanie
Psalmu: „Naucz nas liczyç dni nasze / abyÊmy osiàgn´li màdroÊç
serca” (Ps 90,12). W tej màdroÊci
serca (sapientia cordis, która jest darem Boga, mo˝emy zebraç owoce
Âwiatowego Dnia Chorego.
2. MàdroÊcià serca jest słu˝ba bliêniemu. W mowie Hioba, która zawiera słowa „Niewidomemu byłem
oczami, chromemu słu˝yłem za
nogi” jest podkreÊlony wymiar słu˝by potrzebujàcym ze strony tego prawego człowieka, który cieszy si´ autorytetem i zajmuje szczególne
miejsce wÊród starszych miasta.
Jego postawa moralna przejawia si´
w słu˝bie ubogiemu, który prosi
o pomoc, a tak˝e w trosce o sierot´ i wdow´ (por. Hi 29, 12-13).
Jak˝e wielu chrzeÊcijan tak˝e
dziÊ Êwiadczy, nie słowami, ale
swoim ˝yciem, zakorzenionym
w szczerej wierze, ˝e sà „oczami
niewidomego” i „stopami chromego”! Osoby, b´dàce blisko chorych,
którzy potrzebujà stałej opieki, po-

mocy w umyciu si´, ubraniu czy spo˝ywaniu posiłków. Ta posługa, szczególnie gdy jest rozciàgni´ta w czasie, mo˝e staç si´ m´czàca i ci´˝ka.
Jest stosunkowo łatwo słu˝yç przez
kilka dni, ale trudno piel´gnowaç
osob´ przez wiele miesi´cy lub nawet lat, tak˝e wówczas, gdy nie jest
ona ju˝ w stanie wyraziç swojej
wdzi´cznoÊci. Tymczasem, jak˝e to
wielka droga uÊwi´cenia! W tych
chwilach, wnoszàc równie˝ wyjàtkowy wkład w misj´ KoÊcioła, mo˝na liczyç w sposób szczególny na bliskoÊç Pana.
3. MàdroÊç serca to trwanie przy
bliênim. Czas sp´dzony obok chorego jest czasem Êwi´tym. To uwielbienie Boga, który kształtuje nas na
obraz swego Syna, który „nie przyszedł, aby Mu słu˝ono, lecz aby słu˝yç i daç swoje ˝ycie na okup za wielu” (Mt 20, 28). Jezus sam powiedział: „Ja jestem poÊród was jako
ten, który słu˝y” (Łk 22, 27).
ProÊmy z ˝ywà wiarà Ducha
Âwi´tego, aby dał nam łask´ zrozumienia wartoÊci towarzyszenia,
cz´sto w sposób cichy, tym naszym
siostrom i braciom, którzy, dzi´ki
naszej bliskoÊci i naszej ˝yczliwoÊci,
poczujà si´ bardziej kochani i umocnieni. Jakie˝ wielkie kłamstwo kryje si´ natomiast w niektórych wyra˝eniach, które kładà nacisk na
tzw. „jakoÊç ˝ycia”, przekonujàc do
uwierzenia, ˝e ˝ycie powa˝nie dotkni´te chorobà nie jest warte dalszej egzystencji!

4. MàdroÊç serca to wyjÊcie poza siebie ku bliêniemu. Âwiat, w którym
˝yjemy, zapomina niekiedy o szczególnej wartoÊci, jakà ma czas sp´dzony przy łó˝ku chorego, gdy˝ jest
si´ pochłoni´tym przez poÊpiech,
nawał obowiàzków, rzeczy do wykonania i w ten sposób łatwo zapomina si´ o wartoÊci bezinteresownej
opieki nad bliênim. U êródeł takiej
postawy jest cz´sto letnia wiara, która zapomniała o słowach Pana:
„Wszystko to MnieÊcie uczynili”
(Mt 25, 40). Dlatego chciałbym
przypomnieç raz jeszcze, „absolutny priorytet, jakim jest wyjÊcie poza
siebie ku bratu”, jako jedno z dwóch
głównych przykazaƒ stanowiàcych
fundament wszelkich norm moralnych i jako najjaÊniejszy znak przy
dokonywaniu rozeznania na drodze
duchowego rozwoju, w odpowiedzi
na absolutnie bezinteresowny dar
Boga (Adhortacja Apostolska, Evangelii gaudium, 179). Z samej natury misyjnej KoÊcioła wypływa „czynna miłoÊç wobec bliêniego, współczucie, które rozumie, towarzyszy
i promuje” (tam˝e).
5. MàdroÊç serca oznacza byç solidarnym z bliênim bez osàdzania go.
MiłoÊç potrzebuje czasu. Czasu,
aby leczyç chorych i czasu na ich odwiedzanie. Czasu, aby zatrzymaç si´
przy nich, jak przyjaciele Hioba:
„Siedzieli z nim na ziemi siedem dni
i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu” (Hi
2,13). Przyjaciele Hioba jednak˝e
ukrywali w sobie negatywny osàd
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FUNDAMENT Y

o nim: myÊleli, ˝e jego nieszcz´Êcie
było karà Bo˝à za popełnionà win´.
Natomiast prawdziwa miłoÊç jest
dzieleniem si´ bez osàdzania, bez
usiłowania nawracania drugiego;
jest wolna od fałszywej pokory, która w gruncie rzeczy szuka uznania
i chełpi si´ z dokonanego czynu.
DoÊwiadczenie Hioba znajduje
swojà autentycznà odpowiedê tylko
w Krzy˝u Jezusa, najwy˝szym akcie
solidarnoÊci Boga z nami, zupełnie
darmowym, bezgranicznie miłosiernym. I ta właÊnie odpowiedê miłoÊci na dramat ludzkiego cierpienia, zwłaszcza cierpienia niezawinionego, pozostaje na zawsze wpisana w ciało Chrystusa zmartwychwstałego, w te Jego chwalebne rany, które sà zgorszeniem dla
wiary, ale sà równie˝ sprawdzianem
wiary (por. Homilia podczas kano-
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nizacji Jana XXIII i Jana Pawła II,
27 kwietnia 2014 r.).
Nawet wówczas, gdy choroba, samotnoÊç i niepełnosprawnoÊç przewa˝ajà w naszym ˝yciu, b´dàcym darem dla innych, doÊwiadczenie bólu
mo˝e staç si´ uprzywilejowanym
czasem łaski i êródłem do uzyskania
i umocnienia màdroÊci serca. W ten
sposób staje si´ zrozumiałe, dlaczego Hiob u kresu swego doÊwiadczenia, zwracajàc si´ do Boga, mógł
stwierdziç: „Dotàd Ci´ znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Ci´ wzrokiem” (Hi 42,5). Równie˝ osoby zanurzone w tajemnicy cierpienia
i bólu, przyj´tego jednak z wiarà,
mogà staç si´ ˝ywymi Êwiadkami tej
wiary, która pozwala współistnieç
z samym cierpieniem, pomimo ˝e
ludzka inteligencja nie jest w stanie
do koƒca go zrozumieç.

6. Macierzyƒskiej opiece Maryi,
która przyj´ła w swoim łonie i zrodziła MàdroÊç wcielonà, Jezusa
Chrystusa, naszego Pana, powierzam tegoroczny Âwiatowy Dzieƒ
Chorego.
O Maryjo, Stolico MàdroÊci,
jako nasza Matka wstawiaj si´ za
wszystkimi chorymi i za tymi, którzy si´ nimi opiekujà. Spraw, abyÊmy w słu˝bie cierpiàcemu człowiekowi i przez samo doÊwiadczenie
cierpienia, mogli przyjàç i rozwijaç
w sobie prawdziwà màdroÊç serca.
Z tym błaganiem w intencji Was
wszystkich łàcz´ moje Apostolskie
Błogosławieƒstwo.

Watykan, 3 grudnia 2014 r.,
w liturgiczne wspomnienie Êw.
Franciszka Ksawerego

Tłum. Izabela Rutkowska

Święty
czas
Or´dzie papie˝a Franciszka
z okazji XXIII Âwiatowego Dnia
Chorego jest wyra˝one, jak zawsze, nowym j´zykiem – bardzo
prostym i przez to poruszajàcym.
Ka˝de zdanie mo˝na z powodzeniem szeroko komentowaç. Ja
ogranicz´ si´ do uwypuklenia szczególnie dwóch słów, które stale si´
w nim powtarzajà i przeplatajà,
kształtujàc istot´ or´dzia. Tymi
słowami sà: czas i bliêni. Bardzo
wyraziste i znaczàce jest zdanie:
„Czas sp´dzony przy chorym jest
czasem Êwi´tym”. Jest ono wskazówkà, jak zostaç Êwi´tym. Bo
przecie˝ nie zostanie si´ Êwi´tym
bez çwiczenia si´ w miłoÊci. „MiłoÊç potrzebuje czasu”.
Oznacza to, ˝e nie mo˝na sp´dzaç swoich dni bez interesowania
si´ osobami cierpiàcymi. Potrzeba
nam „czasu, aby leczyç chorych
i czasu na ich odwiedzanie”.
Absolutnie nieprawidłowe jest
myÊlenie o chorych jak o tych, których Bóg ukarał. Trzeba znaleêç czas
na to, by towarzyszyç im nie tak, jak
robili to przyjaciele Hioba, którzy

Prał. Italo Monticelli

byli przekonani, ˝e jego nieszcz´Êcie
było karà Boskà za jego winy.
Papie˝ zaprasza nas, byÊmy wypełniali nasze dni czynami pełnymi
miłoÊci, uwagi i autentycznej wra˝liwoÊci na cierpiàcych. Przekonanie, ˝e czas sp´dzony u boku chorego to czas bezu˝yteczny lub stracony, jest niestosowne.
Spontanicznie wr´cz nasuwa si´
myÊl, ˝e ka˝dy cierpiàcy powinien
byç uznany za brata i traktowany
jak brat. To słowo ‘bliêni’ tak cz´sto pojawia si´ w tekÊcie or´dzia.
Oto wi´c, co nale˝y robiç: „słu˝yç bliêniemu…, towarzyszyç bliêniemu…, wychodziç poza siebie ku
bliêniemu…, byç solidarnym z bliênim bez osàdzania go”.
Gdy spojrzymy na ˝ycie naszych
wspólnot i ró˝nych stowarzyszeƒ
wolontariackich, zobaczymy, jak
wiele osób sp´dza swoje ˝ycie przy
chorych jako prawdziwi Êwiadkowie,
którzy nie przez słowa, ale przez
swoje radykalne ˝ycie autentycznej
wiary sà „oczami dla niewidomego
i nogami dla chromego”.
Papie˝ przywołuje te˝ pewnà postaw´, która mo˝e dotyczyç słu˝by
chorym: chodzi o słu˝b´ jednorazowà, udzielanà przez kilka dni.
Nie mo˝na jednak zapominaç, ˝e
chorzy potrzebujà towarzyszenia
nie czasowego, krótkotrwałego,

ale stałego. To jest bardzo trudne
– opiekowaç si´ kimÊ miesiàcami,
a nawet latami. Potwierdzeniem
tego zdania jest sytuacja wielu
chronicznie chorych obecnych w naszych rodzinach.
Bardzo istotne jest tak˝e podkreÊlenie pozytywnego znaczenia,
jakie mo˝e mieç doÊwiadczenie
cierpienia, gdy spojrzy si´ „na
Krzy˝ Jezusa, najwy˝szy akt solidarnoÊci Boga z nami, zupełnie darmowy, bezgranicznie miłosierny”.

Tylko dzi´ki kontemplatywnemu
wpatrywaniu si´ w Ukrzy˝owanego osoby zanurzone w misterium cierpienia i bólu, które
przyj´li w wierze, mogà staç si´
˝ywymi Êwiadkami tej wiary.
Tylko ten, kto w taki sposób
przyjmie cierpienie, mo˝e byç
w stanie ofiarowaç je dla dobra
KoÊcioła i społeczeƒstwa. ˚yczmy sobie, osobiÊcie medytujàc
nad papieskim or´dziem, aby
wszyscy chrzeÊcijanie umieli sp´dzaç wiele czasu przy cierpiàcych
bliênich i torowaç w ten sposób
„wielkà drog´ uÊwi´cenia”.

FUNDAMENT Y

POwOŁaNiE
cHOREGO
Wiele razy czytałem to Or´dzie, które Ojciec Âwi´ty ofiarował
na XXIII Âwiatowy dzieƒ Chorego.
Jestem osobiÊcie wzruszony, poniewa˝ gdy go czytałem, słyszałem
w gł´bi mego serca słowa i nauczanie prał. Luigiego Novarese,
który głosił te same idee.
Zwracajàc si´ do Braci Chorych,
Prałat ukazywał sposób funkcjonowania chorego w KoÊciele i społeczeƒstwie. Za koniecznoÊç uznawał wyjÊcie ku choremu, aby mu
słu˝yç ze ÊwiadomoÊcià, ˝e Chrystus chce nas umocniç za pomocà
tego, kto cierpi. Bolesny j´k chorego jest w ˝yciu codziennym priorytetem. To z tego te˝ powodu
prał. Novarese okreÊlił Braci Chorych jako tych wiernych, którzy poczuli w sobie natchnienie Ducha
Âwi´tego, aby tym intensywniej
prze˝ywaç uczestnictwo w M´ce
Chrystusa – poprzez towarzyszenie
cierpiàcym braciom… Taka jest relacja słu˝by, wynikajàca z faktu, ˝e
dana osoba jest w Bogu.
MiłoÊç to dzielenie si´, które nie
osàdza i które nie roÊci sobie praw
do nawracania innych. Na t´ słu˝b´ miłoÊci przy boku chorego składa si´ wiele elementów. Spróbujmy
zgł´biç to cudowne powołanie, rozwa˝ajàc w praktyce nad kilkoma
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Tłum. Izabela Rutkowska, fotografie z archiwum L'Ancora

Ks. Remigio Fusi

najwa˝niejszymi elementami, niePrał. Novarese apeluje o odpozb´dnymi dla owocnego apostolatu. wiedzialnoÊç do tych Braci Chorych, którzy egoistycznie odmiePoÊwi´ciç choremu czas
rzajà czas poÊwi´cany chorym:
Ojciec Âwi´ty pisze: „Czas sp´- „JesteÊ przy bracie, który cierpi,
dzony przy chorym jest czasem z sercem zamkni´tym, spieszàcym
Êwi´tym”. Chory nie jest pracà do si´, zbuntowanym. DałeÊ mu tylko
wykonania. PoÊwi´ciç mu troch´ to minimum, które ci zbywało,
czasu oznacza daç mu kawałek sie- które wynikało z okolicznoÊci, a nie
bie, poniewa˝ czas jest najcenniej- z miłoÊci. JesteÊ jak bogaty obszà rzeczà, jakà posiadamy. W tych ˝artuch, który rzucił Łazarzowi poszczególnych momentach jest da- myje ze swego stołu… Przypomnij
rem nieocenionym: przełamuje sa- sobie, jak koƒczy si´ ta przypomotnoÊç, poczucie opuszczenia, wieÊç!”.
nicoÊci i zniech´cenia.

ZdolnoÊç słuchania
„ProÊmy z ˝ywà wiarà Ducha
Âwi´tego, aby dał nam łask´ zrozumienia wartoÊci towarzyszenia, cz´sto w sposób cichy, tym naszym siostrom i braciom, którzy, dzi´ki naszej
bliskoÊci i naszej ˝yczliwoÊci, poczujà
si´ bardziej kochani i umocnieni” –
pisze papie˝ Franciszek. Prał. Novarese w swoim nauczaniu tak˝e podkreÊla, ˝e „słuchanie wymaga cierpliwoÊci i pokory. PoÊpiech i pycha
sà najwi´kszymi wrogami apostolatu chorych”.

kryje, ˝e jest osobà, która ma wobec samego siebie i wobec innych
boski plan do zrealizowania. Tylko
wtedy mo˝e zmieniç si´ wiele rzeczy – gdy zacznie si´ doceniaç
własne cierpienie”.

MiłoÊç do Maryi
W słowach Ojca Âwi´tego nie
mo˝e zabraknàç wezwania do NajÊwi´tszej Maryi dziewicy, Mistrzyni i Przewodniczki ka˝dego
chrzeÊcijanina: „Macierzyƒskiej
opiece Maryi, która przyj´ła w swoim łonie i zrodziła MàdroÊç wcieDostrzec i zrozumieç chorego lonà, Jezusa Chrystusa, naszego
w jego powołaniu
Papie˝ Franciszek kontynuuje:
„doÊwiadczenie bólu mo˝e staç si´
uprzywilejowanym czasem łaski
i êródłem do uzyskania i umocnienia màdroÊci serca. (…) osoby zanurzone w tajemnicy cierpienia
i bólu, przyj´tego jednak z wiarà,
mogà staç si´ ˝ywymi Êwiadkami
tej wiary, która pozwala współistnieç z samym cierpieniem…”.
Tak˝e i bł. Luigi Novarese, mówiàc o Braciach i Siostrach Chorych podkreÊla, ˝e Ochotnik Cierpienia odpowie na swoje powołanie,
gdy „b´dzie w stanie wejÊç do serca osoby chorej i wnieÊç w nie Dobrà Nowin´, która jako jedyna
mo˝e oÊwieciç jego dramatycznà sytuacj´; gdy b´dzie w stanie sprawiç,
˝e w jego sercu rozbrzmià słowa
niebieskiej Matki powtarzane w Lourdes i Fatimie; gdy rozwinie w jego
umyÊle i sercu ÊwiadomoÊç, ˝e KoÊciół na niego liczy; gdy chory od-

Pana, powierzam tegoroczny Âwiatowy Dzieƒ Chorego”.
Tak˝e i bł. Luigi Novarese zawsze wyra˝ał swà synowskà miłoÊç
do Maryi. „Madonna naprawd´ nas
kocha! Madonna zgodziła si´ włàczyç nas do swego planu miłosiernej miłoÊci dla zbawienia Êwiata.
Przyj´ła nas jako swe umiłowane
dzieci, abyÊmy stali przy Niej ze
swoim jasno okreÊlonym zadaniem
– aby byç realizatorami tego, co powiedziała małej Bernadetcie i trojgu Pastuszkom z Fatimy, abyÊmy
nie ustawali w dopełnianiu M´ki Jej
Jezusa”.

Spotkanie wspólnot bł. Luigiego Novarese z papieżem Franciszkiem z 2014 r.
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Nasz trzyletni program
z MaRyJĄ
Cisi Pracownicy Krzyża

Nasz trzyletni program (2015-2017) rodzi si´ na
˝yznej glebie dwóch wielkich wydarzeƒ – Roku Wiary i beatyfikacji naszego Zało˝yciela. Ta pielgrzymka prze˝ywana z Maryjà, Matkà Jezusa, wzorem wiary i radoÊci, która rozpoczyna si´ Êwi´towaniem setnej rocznicy urodzin naszego Ojca, a zakoƒczy si´ setnà rocznicà objawieƒ w Fatimie (1917-2017).
„Taka droga zach´ca nas do tego, aby odkryç i doceniç bogactwo zawarte w naszej rzeczywistoÊci diecezjalnej. Tym prawdziwym dziedzictwem jest formowanie osób wierzàcych, aby były coraz bardziej
Êwiadome zbawczej mocy chrzeÊcijaƒskiego misterium i tego, by za pomocà logiki paschalnej zobaczyły
w ofierze cierpienia uczestnictwo w misterium
Chrystusa i stały si´ apostołami głoszàcymi t´ nowà
proroczà wiadomoÊç o dowartoÊciowaniu ka˝dej sytuacji cierpienia obecnej w ludzkim ˝yciu (Statut CVS,
Cele). Charyzmat bł. Luigiego Novarese przypomina nam, ˝e jesteÊmy wa˝nà cz´Êcià ludu Bo˝ego i nie
mo˝emy byç tylko zwykłymi obserwatorami.
Od roku beatyfikacji Luigiego Novarese coraz ˝ywsze staje si´ jego nauczanie, podejmujàce to najbardziej dr´czàce i niepojàce człowieka pytanie: po
co jest cierpienie? Prałat Novarese dał na to pytanie jednà odpowiedê: cierpienie jest tym wymiarem
egzystencji, który nale˝y dobrze zrozumieç, którego
tajemnica mo˝e byç przyj´ta i prze˝yta tylko w Êwietle Chrystusa ukrzy˝owanego i zmartwychwstałego.
Maryja podj´ła w swoim ˝yciu pielgrzymk´ wiary, idàc po Êladach swego Syna (por. Lumen fidei,
nr 58). JesteÊmy wezwani do bycia KoÊciołem, który wie, jak prze˝ywaç wiar´ w Êrodowisku, w którym
˝yjemy, który jest Êwiadomy tego, ˝e zawierzajàc Maryi, Matce Jezusa, nigdy nie zostaniemy rozczarowani.

CENTRUM OCHOTNIKÓW
CIERPIENIA W POLSCE
Gdańsk
Elbląg
Olsztyn

Bydgoszcz

Leszno

Warszawa

Zielona Góra

GŁOGÓW

Oleśnica

Wrocław
Sandomierz
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OLSZTYN
LESZNO
Naszym powołaniem jest apostolska działalnoÊç
na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Wyra˝a si´ ona we wspólnym odkrywaniu ludzkiej i chrzeÊcijaƒskiej wartoÊci osób cierpiàcych oraz składania
cierpienia w ofierze za bliênich. W konsekwencji sam
chory staje si´ apostołem wÊród cierpiàcych. Wypełnienie tego zadania wymaga odpowiedzialnoÊci,
braterskiego zaanga˝owania i pełnego poÊwi´cenia.
W naszym działaniu staramy si´ naÊladowaç dobrego
Samarytanina, który spotykajàc na drodze człowieka cierpiàcego, nie minàł go, ale wzruszył si´ gł´boko,
podszedł do niego, opatrzył mu ran´ i piel´gnował go.
Centrum Ochotników Cierpienia w Lesznie działa od 2006 roku. Obecnie funkcjonujà tu cztery grupy przewodnie liczàce 45 osób. Trzy grupy spotykajà si´ w pierwsze Êrody miesiàca przy koÊciele

pw. Êw. Antoniego o godz. 10.15, 13.15, 16.00, jedna grupa w pierwszy czwartek miesiàca przy koÊciele
Êw. Jana Chrzciciela o godz. 10.30. Posługujemy te˝
grupie przewodniej w Domu Pomocy Społecznej Psarskie koło Âremu, grupa liczy 25 osób. Spotykamy si´
Êrednio co dwa miesiàce.
Spotkania prowadzimy według schematu: powitanie zebranych, zgłaszanie intencji, modlitwa ró˝aƒcowa, czytanie Słowa Bo˝ego, omawianie tekstu,
w ciszy rozwa˝anie Słowa, dzielenie si´ dotkni´ciami Słowa, ustalanie zadaƒ, agapa. Jedna z grup wzbogaca swoje spotkanie grà na gitarze i wspólnym Êpiewem dzi´ki animatorowi muzycznemu Tomaszowi Nowakowi. W tym roku omawialiÊmy tematy z ksià˝ki „Błogosławieni w imi´ radoÊci przemieniajàcej”.
Pomocà w dobrym przygotowaniu spotkaƒ, jak
i działalnoÊci apostolatu, sà spotkania animatorek,
na których szczegółowo sà omawiane kolejne tematy oraz bie˝àce sprawy. W formacyjnych rekolekcjach w Głogowie wzi´ły udział 32
osoby, kilka osób uczestniczyło w turnusach
rehabilitacyjnych.
Członkowie wszystkich grup przewodnich z Leszna i z Domu Pomocy Społecznej Psarskie wzi´ły udział w organizowanym dla nich spotkaniu formacyjno-integracyjnym, na które zło˝yły si´: modlitwa
ró˝aƒcowa przed NajÊwi´tszym Sakramentem, Msza Êw. i agapa. Naszemu
spotkaniu przewodniczył ks. Radosław
Horbatowski, który celebrował Msz´ Êw.
Podczas agapy pdzieliliÊmy si´ te˝ naszymi doÊwiadczeniami z głoszenia parafianom
Wieszczeczyna o bł. Luigim Novarese, jego
cierpieniach i charyzmacie oraz wspieraniu jego dzieł przez równie cierpiàcego papie˝a Jana Pawła II. GłosiliÊmy podczas
trzech Mszy Êw. z okazji przygotowania parafian do kanonizacji Jana Pawła II.

Anna Nowicka
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Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji
Warmiƒskiej rozpocz´ło swojà działalnoÊç jesienià
1989 r. (w listopadzie obchodziliÊmy jubileusz 25 lat).
Wspólnota liczy 56 członków i kilkunastu sympatyków. Podzieleni jesteÊmy na szeÊç grup (cztery
w Olsztynie, jedna w Nidzicy i jedna w Ornecie). Spotykamy si´ raz w miesiàcu na Eucharystii, za opraw´ której sà odpowiedzialne poszczególne grupy (przygotowanie modlitw wiernych, darów ołtarza, oprawy
muzycznej i Êpiewu, czytaƒ liturgicznych). Po Mszy
Êw. odbywajà si´ spotkania formacyjne. Katecheza jest
oparta na materiałach formacyjnych na dany rok.
Od wielu ju˝ lat w parafii archikatedralnej Êw. Jakuba w Olsztynie w uroczystoÊç Objawienia Paƒskiego
organizujemy Msz´ Êw. dla chorych i niepełnosprawnych z archidiecezji. W styczniu w naszej wspólnocie
odbyło si´ takie spotkanie noworoczne z udziałem goÊci z Głogowa i kleryków z seminarium Hosianum.
W roku 2014 zapoznawaliÊmy si´ bli˝ej z charyzmatem bł. Luigiego Novarese i ˝yciorysami siewców nadziei. Na spotkaniach modliliÊmy si´ tak˝e
w ro˝nych intencjach, odmawiajàc ró˝aniec, koronk´ do Miłosierdzia Bo˝ego. Natomiast w dniu chorego, na zakoƒczenie Mszy Êw. mieliÊmy błogosławieƒstwo relikwiami bł. Jana Pawła II. W roku tym
odbyły si´ pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego
w Gietrzwałdzie i do Klebarka Wielkiego. W czerwcu rekolekcje dla naszego apostolatu głosił ks. Radosław Horbatowski, s. Ewa Figura, s. Beata Dyko
i br. Roman Płatek. Rekolekcje odbyły si´ w Rybakach, w oÊrodku Caritas, a sfinansowane były z zebranego przez nas 1% podatku.
Rok 2014 był rokiem szczególnym z uwagi na wa˝ne rocznice – 100. rocznica urodzin i 30. rocznica
Êmierci bł. Luigiego Novarese, 5. rocznica Êmierci s. Elwiry Miriam Psorulli. Była to okazja do porozmawiania
o tych osobach i ich roli w apostolacie chorych.
W ramach obchodów Dni Papieskich braliÊmy
udział w koncercie zorganizowanym przez Akcj´ Katolickà, w okolicznoÊciowej wystawie z pobytu Êw.
Jana Pawła II na Warmii oraz dzi´kczynnej Mszy Êw.
w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka.

Grupa Nidzicka zorganizowała spotkanie integracyjne dla członków i sympatyków. Podczas tego spotkania zrodził si´ pomysł wyjazdu do Medjugorie. Pielgrzymk´ zorganizowała Ewa Gałka w maju dla 48 osób
(wi´kszoÊç stanowili członkowie i sympatycy CVS).
W listopadzie przewodniczàca Teresa Skuza brała udział w Walnym Zebraniu Mi´dzynarodowej Konfederacji w Rzymie.
W ramach współpracy z Fundacjà „Łatwiej Razem” i Caritas otrzymywaliÊmy paczki ˝ywnoÊciowe
dla naszych podopiecznych, my zaÊ przekazaliÊmy
ksià˝ki i odzie˝.
O apostolacie chorych informowaliÊmy na spotkaniach
w hospicjum Caritas w Olsztynie, w parafiach: w Bartoszycach, Olsztynku, Nidzicy, Ornecie i Olsztynie.
W 2014 roku odbyło si´ dziewi´ç posiedzeƒ Rady, na
których omawiano realizacj´ planów i sprawy bie˝àce.

Teresa Skuza
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ZIELONA GÓRA
Podczas jednych rekolekcji gł´boko zapadły mi
w pami´ç słowa wypowiedziane przez rekolekcjonist´:
„Bóg sam wybiera czas i sposobnoÊç”. Nigdy nie
przypuszczałam, ˝e tak szybko zrealizujà si´ one
w moim ˝yciu i b´dà korespondowaç ze słowami wypowiedzianymi przez ksi´dza Radosława: „Nie mów
Bogu nie. Nie bój si´ powiedzieç tak”.
Słowa te wypowiedziane z mocà zaowocowały tym,
˝e bez chwili wahania odpowiedziałam tak, gdy wybrano mnie na przewodniczàcà zarzàdu diecezjalnego
CVS. Choç czułam si´ jak uczeƒ I klasy, który zaczyna
edukacj´, i w głowie kołatała si´ myÊl: „wiem, ˝e nic
nie wiem”, to wewn´trzny głos powtarzał wczeÊniej
usłyszane zdanie: wszyscy jesteÊmy jednym ciałem –
r´kà, nogà, głowà i tworzymy jeden organizm. Ten
organizm to nowo wybrany zarzàd Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
W skład zarzàdu weszli: Stanisław Rodzeƒ, Dorota
Dreszerska, Teresa Krukowska, Krystyna Zygier, Alicja Kott, Paulina Bukała. Bardzo ucieszyłam si´, ˝e
do zarzàdu weszły osoby, które wczeÊniej poznałam
na rehabilitacji, rekolekcjach, pielgrzymkach (choç
wszyscy ochotnicy cierpienia stanowimy jednà rodzin´
i na pewno miałabym wsparcie od wszystkich).
Wiele nowych zadaƒ przede mnà, ale czuj´ wyraênà opiek´ Matki NajÊwi´tszej i bł. Luigiego

Novarese. Tak naprawd´ poznałam Go w pełni podczas majowej pielgrzymki CVS do miejsc zwiàzanych
z Błogosławionym i Cichymi Pracownikami Krzy˝a
we Włoszech, z okazji 100. rocznicy jego urodzin.
Pielgrzymk´ wieƒczyła audiencja papie˝a Franciszka z Ochotnikami Cierpienia i Cichymi. Cz´sto wracam do słów wypowiedzianych wówczas przez papie˝a, które cytuj´, gdy mam sposobnoÊç: „KtoÊ płacze, poniewa˝ nie ma zdrowia, ktoÊ inny płacze, poniewa˝ jest sam i jest niezrozumiany. Jest bardzo wiele powodów cierpienia. Jezus doÊwiadczył na tym
Êwiecie smutku i upokorzenia. On wziàł na siebie ludzkie cierpienie, niósł je w swoim ciele, prze˝ył je dogł´bnie, jedno po drugim. Poznał ka˝dy rodzaj
smutku, i ten moralny, i ten fizyczny; doÊwiadczył głodu i zm´czenia, gorzkiego uczucia niezrozumienia,
był zdradzony i opuszczony, biczowany i ukrzy˝owany.
(..) Drodzy przyjaciele, niech Madonna pomaga wam
byç prawdziwymi „Pracownikami Krzy˝a” i prawdziwymi „Ochotnikami Cierpienia”, prze˝ywajàcymi krzy˝e i cierpienia z wiarà i miłoÊcià, razem
z Chrystusem. Błogosławi´ was i prosz´ was bardzo
o modlitw´ za mnie. Dzi´kuj´!”.
W naszej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
mamy 19 grup przewodnich: w Głogowie 12 grup, dwie
w Gaworzycach, dwie w parafii Zawada-Zielona
Góra oraz po jednej w Zielonej Górze, ChociemyÊli
i Gorzowie Wielkopolskim. Najmłodsza grupa przewodnia powstała wiosnà 2014 roku w Kr´pie – parafia
Zawada. Jej animatorkà jest Krystyna Falbierska.
Nad formacjà grup, z ramienia Cichych Pracowników Krzy˝a, czuwa siostra Ewa Figura i asystent
koÊcielny ks. Radosław Horbatowski. Ks. Radosław
tak bardzo przypomina nam Bł. Luigiego sylwetkà,
Bo˝ym zapałem i otwartoÊcià na człowieka cierpiàcego, ˝e wszystkie dni skupienia i rekolekcje z jego
udziałem sà dla nas ucztà duchowà i wnoszà wiele
Bo˝ej radoÊci.
Niezmiennie zadziwia mnie osoba siostry Ewy. Skàd
w niej tyle sił, pomysłów, wiedzy, by słu˝yç drugiemu
człowiekowi, gdy sama cierpi. Nawet, gdy ustaje, to
nie daje po sobie poznaç i od rana do wieczora jest na
obrotach. I sama odpowiadam sobie na to pytanie –
Niepokalana Dziewica i Błogosławiony Luigi

czuwajà nad nià. Podobnie jak nad pozostałymi Cichymi, którzy swojà posługà i pracowitoÊcià, talentem i uÊmiechem, z pozoru niewidocznà, ale wyczuwalnà obecnoÊcià czuwajà, by nam było dobrze
w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie i na pielgrzymkach. To dzi´ki nim do ˝ycia cierpiàcych wchodzi promyk słoƒca. To dzi´ki nim wszyscy chorzy mogà
zjednoczyç si´ we wspólnej modlitwie w Sanktuarium
Matki Bo˝ej Cierpliwie Słuchajàcej w Rokitnie.
W roku 2014 była szczególna pielgrzymka, bo
dzi´kowaliÊmy Bogu wraz z całà diecezjà za koronacj´ cudownego obrazu Rokitniaƒskiej Pani w XXV
rocznic´ tego wydarzenia. Tak bardzo wtedy czuliÊmy si´ jednoÊcià z całym KoÊciołem. Do tej jednoÊci
z KoÊciołem nawołuje wcià˝ papie˝ Franciszek
i jego poprzednicy, a tak˝e Mi´dzynarodowa Konfederacja CVS, której walne zgromadzenie odbyło si´
w Rzymie, w dniach 20-29.11.2014 roku. Oprócz
prac zwiàzanych ze statutem, wiele czasu poÊwi´cono
programowi formacyjnemu ochotników cierpienia. Poni˝ej przytaczam wybrane myÊli i zagadnienia, które w pełni pokrywajà si´ z programem duszpasterskim w Polsce, a który został zaprezentowany
przedstawicielom Ruchów i Stowarzyszeƒ Âwieckich
na spotkaniu z bp. Tadeuszem Lityƒskim 10 grudnia
2014 roku.
„Cierpienie zawsze b´dzie na Êwiecie” (o. Girlando), dlatego wa˝ne jest, by głosiç charyzmat cier-

pienia i ukazywaç Êwiatu jego sił´ poprzez towarzyszenie drugiej osobie i swój własny przykład – poprzez
towarzyszenie i pokazanie własnym Êwiadectwem ˝ycia, jak prze˝yç cierpienie z Jezusem i Maryjà.
DziÊ Êwiat odrzuca krzy˝, a apostoł zbawczego
cierpienia swojà postawà, swoim przykładem, swojà modlitwà pokazuje, jak ˝yç z krzy˝em. Nie mo˝emy
skupiaç si´ na cierpieniu, lecz zapatrzeni w Maryj´, ofiarowaç cierpienie Bogu jak najcenniejszy
skarb i uczyniç z niego wartoÊç chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia. Pokazujàc innym sens ˝ycia z cierpieniem, dajemy im nadziej´. Tylko ten, kto przyjmuje i ˝yje objawieniami w Lourdes i Fatimie, mo˝e uczyniç z siebie dar dla drugiego człowieka, dlatego przez nast´pne trzy lata (do setnej rocznicy objawieƒ w Fatimie), b´dziemy uczyç si´ od Maryi, jak byç dobrym
apostołem – ochotnikiem cierpienia.
Papie˝ Franciszek, przemawiajàc w listopadzie
2014 r. do stowarzyszeƒ Êwieckich, prosił, by nie zamykaç si´ w swoich grupach, ale wyjÊç do ludzi na
zewnàtrz. Mamy byç KoÊciołem misyjnym. Ka˝da grupa, ka˝dy ruch, ka˝dy apostolat musi charakteryzowaç si´ jednoÊcià, słu˝bà i głoszeniem. To jest misyjnoÊç dzisiejszego koÊcioła. Wymaga to od nas dojrzałoÊci i odpowiedzialnoÊci. Nie mo˝emy skupiaç si´
tylko na idei, ale pogł´biaç charyzmat swojej grupy
i jego zało˝yciela. One nas formujà. To, czym ˝yje nasz

Nowy zarząd CVS diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
KOTWICA

16

1/2015

KOTWICA

1/2015

17

MY C VS
apostolat, mamy przenosiç do otoczenia, w którym
˝yjemy i pracujemy.
Wa˝ne, by nie zra˝aç si´, gdy nie widzimy efektów naszego apostołowania. Wa˝ne, ˝eby działaç.
Lepiej zrobiç mało razem i cierpliwie poczekaç na
drugiego człowieka, który ma swój czas dojrzewania do apostołowania, ni˝ nie robiç nic.
„JesteÊmy cz´Êcià ludzkoÊci zranionej”, dlatego
wygodniej jest, gdy inni za nas decydujà i nie musimy si´ anga˝owaç. Lecz Maryja pokazuje nam innà
drog´, drog´ Bo˝ej MiłoÊci i zaufania, drog´ czynienia
dobra. Ta droga wymaga od nas zaanga˝owania
w działaniu na rzecz drugiej osoby, nie poprzez emocjonalne uniesienia, ale poprzez konkretne czyny, poprzez bycie przy drugim człowieku i prze˝ywanie
wspólnie cierpienia. Odkrywanie siebie we wspólnocie pozwala dostrzec, ˝e Bóg nie tylko kocha mnie,
ale kocha nas. Pozwala to nam otworzyç si´ na innych, by wspólnie si´ ubogacaç. Pozwala nam to otworzyç si´ na KoÊciół, a w roku ˝ycia konsekrowanego ofiarowaç nasze cierpienia za osoby konsekrowane,
którym nieobce jest doÊwiadczenie krzy˝a i cierpienia zwiàzane ze swoim powołaniem.
„Ci´˝kie dziÊ ˝ycie, pełne goryczy i Bóg sam zarezerwował sobie prawo uÊwi´cania ludzi przez
krzy˝. Nam zostawił zadanie pomagaç innym w bolesnej w´drówce po drodze krzy˝owej przez rozsiewanie
wokoło małych promyków szcz´Êcia i radoÊci. Mo˝emy czyniç to cz´sto, bardzo cz´sto, darzàc ludzi uÊmiechem miłoÊci i dobroci; tym uÊmiechem, który mówi
o miłoÊci i dobroci Bo˝ej” (Êw. Urszula Ledóchowska). Tego uczył te˝ zało˝yciel Centrum Ochotników
Cierpienia, bł. Luigi Novarese, którego biografi´
mo˝emy poznaç mi´dzy innymi w ksià˝kach: „Luigi
Novarese. Duch leczàcy ciało”, „Siewcy nadziei”.
Za jego przykładem, bàdêmy siewcami nadziei
i otoczmy swojà szczególnà troskà rodziny i młodzie˝,
by razem z Rodzinà Nazaretaƒskà pokonywali
wszelkie trudnoÊci i kryzysy. By wzrastali w wierze
i stawali si´ silni z Bogiem. I jeszcze cytat Âwi´tego, który bardzo zawa˝ył na moim ˝yciu wewn´trznym, a Bóg dał mi t´ łask´, ˝e wielokrotnie mogłam
doÊwiadczaç skutków jego wstawiennictwa. Âwi´ty
Jan Paweł II: „ÂwiadomoÊç uczestnictwa wszystkich
KOTWICA

18

1/2015

ochrzczonych w troistym posłannictwie Chrystusa:
proroczym, kapłaƒskim i królewskim, jako te˝ ÊwiadomoÊç powszechnego powołania do Êwi´toÊci sprawiajà, ˝e ka˝de ˝yciowe powołanie człowieka jako powołanie chrzeÊcijaƒskie odpowiada ewangelicznemu
wezwaniu. Chrystusowe „pójdê za Mnà” odzywa si´
na ró˝nych drogach, jakimi post´pujà przez ˝ycie
uczniowie i wyznawcy Boskiego Odkupiciela. Na ró˝ne sposoby mo˝na stawaç si´ naÊladowcami Chrystusa, nie tylko dajàc Êwiadectwo eschatologicznego
królestwa prawdy i miłoÊci, ale tak˝e zabiegajàc
o przeobra˝enie całej doczesnej rzeczywistoÊci w duchu Ewangelii. Stàd te˝ bierze poczàtek apostolstwo
Êwieckich, które jest nieodłàczne od samej istoty powołania chrzeÊcijaƒskiego” (List Apostolski do młodych całego Êwiata).

Błogosławiony Novarese mówił: „Ka˝dy
z was, drodzy chorzy, jest wezwany do bycia
apostołem dla dzisiejszych ludzi. Pami´taj, ˝e
twoje cierpienie jest ewangelizujàce. Pami´taj, ˝e twoje cierpienie jest uÊwi´cajàce. Pami´taj, ˝e twoje cierpienie jest odkupieƒcze”.

Niech Maryja otacza swojà opiekà i uprasza pełni´ łask dla tych, którzy odpowiedzieli tak na wezwanie Chrystusa i zapoczàtkowali apostolat zbawczego cierpienia w Polsce 25 lat temu. Wiele osób
działa od samego poczàtku do dziÊ, tak jak pan Stanisław Rodzeƒ. Od niego mo˝emy uczyç si´ nie tylko historii Centrum Ochotników Cierpienia w naszej
diecezji, ale przede wszystkim tego, jak ˝yç charyzmatem błogosławionego zało˝yciela.
Szczególnie myÊl´ o pani Lidii Motuszewskiej
z Gorzowa Wlkp, która przez wszystkie te lata była
przewodniczàcà COC w naszej diecezji. Pani Lidio –
Dzi´kujemy!
Lucyna ˚ółkiewska

BYDGOSZCZ
Centrum Ochotników Cierpienia
Diecezji Bydgoskiej zacz´ło działaç od 2005 roku, poczàtkowo
przy parafii p.w. Przemienienia
Paƒskiego w Bydgoszczy. 11 lutego 2008 r. nasza działalnoÊç została zatwierdzona dekretem naszego ordynariusza, bpa Jana Tyrawy. Obecnie Stowarzyszenie działa na terenie szeÊciu bydgoskich parafii, skupionych w pi´ciu grupach przewodnich. Do Stowarzyszenia nale˝y ok. 50 członków
i wielu przyjaciół. DziałalnoÊcià
kieruje szeÊcioosobowy zarzàd z jej
przewodniczàcà, Apolonià Kruk. Naszym duchowym
asystentem jest ks. Leszek Chudziƒski – kapelan szpitala uniwersyteckiego w Bydgoszczy. DziałalnoÊç prowadzimy w łàcznoÊci duchowej z Cichymi Pracownikami Krzy˝a w Głogowie, gdzie co roku wiosnà wyje˝d˝amy du˝à grupà na nasze rekolekcje.
Ka˝dego roku w maju organizujemy na terenie
szensztackiego sanktuarium maryjnego na bydgoskich
piaskach majówk´ dla chorych. W tej majówce bierze udział ok. 100 osób, m.in. z domów pomocy społecznej. W 2014 roku naszà majówk´ zaszczycili
obecnoÊcià Cisi Pracownicy Krzy˝a z Głogowa.
Wiele radoÊci członkom naszego apostolatu sprawiły organizowane wyjazdy pielgrzymkowe. W lipcu odwiedziliÊmy Kalwari´ w PakoÊci oraz znane
uzdrowisko solankowe w Inowrocławiu. W sierpniu
odbyliÊmy pielgrzymk´ autokarowà do sanktuarium
w Gietrzwałdzie i Âwi´tej Lipce. Pod koniec lata byliÊmy tak˝e w sanktuarium bł. M. Karłowskiej
w Jabłonowie Pomorskim, a w drodze powrotnej goÊciliÊmy w Radiu Maryja, uczestniczàc w koronce do
Miłosierdzia Bo˝ego na falach tego radia. W ciàgu
ka˝dego roku członkowie Stowarzyszenia biorà
udział w bydgoskiej drodze krzy˝owej w dolinie Êmier-

ci w Fordonie, w marszu dla ˝ycia i rodziny, oraz jesienià w Tygodniu Kultury ChrzeÊcijaƒskiej. Wielkà
radoÊcià w naszej działalnoÊci sà spotkania z chorymi
pensjonariuszami w Zakładzie Piel´gnacyjno-Opiekuƒczym w Smukale oraz w DPS przy ul. Miƒskiej.
Spotkania te odbywajà si´ systematycznie od kilku
lat raz w tygodniu i majà charakter modlitewny z elementami muzyczno-filmowymi.
Co daje nam słu˝ba w Centrum Ochotników Cierpienia? Umacnia nas w naszej ludzkiej słaboÊci oraz
w naszych cierpieniach, kształtuje otwartoÊç serca
na wszystkie inne cierpienia, które sà obok nas. Daje
nam równie˝ gł´bszà wiar´ i determinacj´ do aktywnego uczestnictwa w naszej ˝yciowej, chrzeÊcijaƒskiej misji. Warto nale˝eç do takiego apostolatu
zbawczego cierpienia.
Kontakt do nas: Centrum Ochotników Cierpienia
Diecezji Bydgoskiej; 85-474 Bydgoszcz; ul. Sanatoryjna 25. Ka˝dorazowo mo˝na nas spotkaç w ka˝dà pierwszà niedziel´ miesiàca w kaplicy szpitala uniwersyteckiego im. Dr. Biziela przy ul. Ujejskiego 75
w Bydgoszczy (w programie Msza Êwi´ta o godz. 10.00).

Jan Polaƒski
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WROCŁAW
Nasz apostolat jest jak ogniska miłoÊci. Przy ognisku mo˝na si´ ogrzaç, ognisko rozprasza mrok, przy
nim mo˝na posiedzieç, poÊpiewaç, pogadaç czasem
nawet si´ pomodliç, pobyç razem... We Wrocławiu
sà ju˝ i płonà takie ogniska miłoÊci. „Bo gdzie dwóch
lub trzech zbierze si´ w Imi´ Moje…”.
W czasie spotkaƒ Centrów Ochotników Cierpienia panuje MiłoÊç Braterska. Mamy ich w we
Wrocławiu trzy, czwarte właÊnie powstaje. W całej
zaÊ archidiecezji mamy te˝ takie wspólnoty w OleÊnicy, Borku Strzeliƒskim i w Mikoszowie.
W Borku Strzeliƒskim w parafii Êw. Wawrzyƒca
i Êw. Antoniego grupa powstała w 2007 roku. Nale˝y do niej ok.10 osób. Spotkania odbywajà si´ raz
w miesiàcu przed Mszà Êw. Prowadzone sà przez
siostr´ Wiolett´ Witkowskà. Opiekunem duchowym
jest ksiàdz proboszcz, Wiesław Szcz´ch.
Nowà tworzàcà si´ grupà sà podopieczni Stowarzyszenia Âw. Celestyna w Mikoszowie. W ka˝dy poniedziałek odprawiana jest Msza Êw. Uczestniczà
w niej podopieczni oÊrodka, opiekunowie i rodzice.
Spotkania apostolskie prowadzi te˝ s. Wioletta
wraz z ks. Wiesławem Wawrzynów. W czerwcu
2014 r. pierwszy raz na turnus do Głogowa przyjechali uczestnicy Warsztatów Terapii Zaj´ciowej ze
swoimi rodzicami i opiekunami. Wa˝nym wydarzeniem dla wspólnoty tego domu był przyjazd ks. Radosława Horbatowskiego i s. Ewy od Cichych Pracowników Krzy˝a, którzy ubogacili nas duchowo, zapoznajàc z charyzmatem bł. Luigiego Novarese.
Kolejna nowa grupa tworzy si´ we wrocławskiej
parafii Êw. El˝biety na ul. Grabiszyƒskiej. Inicjatorem jest proboszcz, ks. Janusz Jastrz´bski. W listopadzie 2014 r. odbyło si´ spotkanie organizacyjne, na które przyszło ok. 10 osób. Odpowiedzialnà
za grup´ b´dzie Ewa.
Aby si´ ogrzaç przy ognisku, trzeba si´ wokół niego skupiç jak najbli˝ej – tak te˝ właÊnie w Centra skupiajà si´ chorzy i niepełnosprawni, by wspólnie si´
modliç i przebywaç razem. Majàc takie same cele
i podobne sposoby działania, tworzà Apostolat
Zbawczego Cierpienia Archidiecezji Wrocławskiej.
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Ju˝ od wielu lat działajà wspólnoty – jedne dłu˝ej,
inne krócej, ale sà zawsze w łàcznoÊci ze sobà. Cz´sto zdarza si´, ˝e wspólnie uczestniczà w ró˝nych
przedsi´wzi´ciach (np. pielgrzymce, dniu chorego,
itp.), sà obecne w ˝yciu swoich parafii, czynnie biorà udział w ˝yciu KoÊcioła, a tak˝e w działaniach dotyczàcych mi´dzynarodowej konfederacji CVS.
Grupa Apostolatu Zbawczego Cierpienia działa
w parafii Êw. Maksymiliana Marii Kolbego i prowadzona jest przez Bogumiła Maszewskiego, spotkania
odbywajà si´ w drugà niedziel´ miesiàca. Raz na kwartał jest tez sprawowana specjalna msza Êwi´ta w intencjach Apostolatu. W spotkaniach uczestniczy
około 10 osób. Opiekunem jest ks. Marcin Krawczyk.
Przy parafii Êw. Augustyna działa grupa prowadzona prze Mari´ Czerwiƒskà, której pomaga s. Katarzyna Pawłowska (SOdC). Ta kilkunastoosobowa
grupa zbiera si´ w pierwszà sobot´ miesiàca i zawsze
po spotkaniu, wraz z opiekunem duchowym o. Aleksandrem Piàtkowskim uczestniczy we Mszy Êw. dla
chorych. Członkowie apostolatu czynnie uczestniczà
w ˝yciu parafii poprzez włàczanie si´ w akcje organizowane przez duszpasterzy (charytatywne, modlitewne). Biorà udział wraz z innymi członkami Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Wrocławskiej w dorocznej pielgrzymce Osób Chorych, ich
Przyjaciół i Opiekunów do Henrykowa, a tak˝e w rekolekcjach w Głogowie.

Kolejnym miejscem działania Apostolatu Zbawczego Cierpienia jest parafia pod wezwaniem Êw. Henryka, gdzie w ka˝dà trzecià niedziel´ miesiàca ma
miejsce, poprzedzone Mszà Êw., spotkanie formacyjne.
Opiekunem duchowym grupy jest ks. Wojciech Kania,
animatorem zaÊ Beata Wawerska. Formacjà obj´tych
jest ponad 30 osób regularnie uczestniczàcych we
wspólnie prze˝ywanych modlitwach, rozwa˝aniach
i agapie. W minionym roku grupa ta w szczególny sposób została wystawiona na prób´, gdy˝ w wyniku niefortunnego upadku animatorki i jej niemo˝noÊci
osobistego prowadzenia spotkaƒ, nie tylko nie zaniechała działaƒ, ale wr´cz je zintensyfikowała, majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zastàpienia chorej animatorki. Niezwykłym było uczestnictwo w pielgrzymce
do Henrykowa, które Beata przygotowała i pilotowała
niejako z łó˝ka, b´dàc w ten sposób jej uczestnikiem.
Członkowie grupy uczestniczà czynnie w ˝yciu parafii, a tak˝e wzajemnie umacniajà si´ poprzez osobiste
kontakty, wspólne spotkania i łàcznoÊç modlitewnà.
W minionym roku członkowie Apostolatu Zbawczego Cierpienia Archidiecezji Wrocławskiej tak˝e
uczestniczyli walnie w obchodach 100. rocznicy urodzin naszego Zało˝yciela, bł. Luigiego Novarese,
a tak˝e w rekolekcjach CVS w Głogowie organizowanych przez Cichych Pracowników Krzy˝a.
Pi´knie zaakcentowano istnienie Apostolatu
Zbawczego Cierpienia podczas pielgrzymki do Henrykowa, prowadzàc modlitwy, wr´czajàc kwiaty
biskupowi, a tak˝e zapewniajàc udział w programie
artystycznym grupy muzycznej z OleÊnicy.
Cieszy nas bardzo fakt, ˝e apostolat rozwija si´
liczebnie i organizacyjnie, a tak˝e duchowo – chorzy i niepełnosprawni nale˝àcy do Centrum Ochotników Cierpienia coraz bardziej Êwiadomie odpowiadajà na wezwania Matki Bo˝ej z Lourdes i Fatimy, by ofiarowywaç swoje cierpienia za zbawienie
Êwiata i za KoÊciół, w którym sà bardziej Êwiadomymi
członkami Mistycznego Ciała Chrystusa.
Mamy nadziej´, ˝e rozpalone Ogniska MiłoÊci b´dà
nadal płon´ły, a i nowych zarzewi b´dzie wi´cej,

w czym zapewne b´dzie nam pomagaç wstawiennictwo naszego błogosławionego zało˝yciela, ks. Luigiego Novarese, by wi´cej chorych, niepełnosprawnych i wszystkich potrzebujàcych mogło ogrzaç
MiłoÊcià!

br. Roman Płatek
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OLEÂNICA

Fot. Roman Gąsienica

WARSZAWA
GDA¡SK

Apostolat Zbawczego Cierpienia istnieje w naszej
parafii dwa lata. Opiekunem duchowym jest ks. Zdzisław Paduch, nasz proboszcz, a liderkà Krystyna Kowalska. Obecnie nasza wspólnota liczy 39 członków.
Tworzymy dwie grupy: jedna spotyka si´ w domu prywatnym w drugie soboty miesiàca (odpowiedzialna
Krystyna Kowalska); druga spotyka si´ w salce parafialnej w trzecie piàtki miesiàca (odpowiedzialna
Władysława Fojna). W czasie spotkaƒ rozwa˝amy m.
in. słowa Pisma Âwi´tego, w tym roku Kazanie na
Górze (Mt 5). W ka˝dà ostatnià sobot´ miesiàca
mamy Msz´ Êw. dla apostolatu, którà odprawia nasz
opiekun – ksiàdz proboszcz. Po Mszy Êw. jest spotkanie formacyjne i ró˝aniec. W tym roku zorganizowaliÊmy opłatek wspólnotowy, kol´dowanie. OpracowaliÊmy i wydrukowaliÊmy pamiàtkowe foldery dla
członków apostolatu. Jak zawsze, obchodzimy Âwiatowy Dzieƒ Chorego w naszej parafii, przygotowujàc czytanie, psalm, modlitw´ wiernych, procesje z darami. W tym roku prowadziliÊmy te˝ Drog´ Krzy˝owà
w naszym koÊciele pod przewodnictwem proboszcza.
Ponadto braliÊmy udział w rekolekcjach w Głogowie.
Nasz zespół muzyczny (na wózkach inwalidzkich) grał
na festynie parafialnym, na pikniku zorganizowanym
podczas pielgrzymki do Henrykowa. Tego roku
pielgrzymowaliÊmy tak˝e do Sanktuarium Ró˝y
Duchownej w Gostyniu, miejsca urodzenia bł. Edmunda Bojanowskiego. Poza tym regularnie odwiedzaliÊmy naszych chorych w szpitalu lub w domu.

Krystyna Kowalska
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Grupa Centrum Ochotników Cierpienia spotyka si´
te˝ ju˝ od kilku lat w Warszawie (Praga-Południe)
– w parafii Êw. Ojca Pio przy ul. Gen. Fieldorfa 1
(obok Wału Miedzeszyƒskiego). Asystentem duchowym jest ks. Tomasz Wielebski, animatorkami zaÊ:
Lidia Gawroƒska oraz Irena Czapska-Perek. Zazwyczaj gromadzimy si´ w trzecià sobot´ ka˝dego
miesiàca. Spotkania rozpoczynamy wspólnà Mszà Êw.
o godz. 12.00. Nast´pnie nasza grupa, liczàca 30
osób chorych, niepełnosprawnych, cierpiàcych wraz
z opiekunami spotyka si´ w bibliotece przy koÊciele, by wspólnie rozwa˝aç teksty Pisma Êw. Pomagajà
nam w tym materiały formacyjne na dany rok duszpasterski. Wspólna agapa, bycie ze sobà ubogaca nas
wzajemnie, dodaje sił w niesieniu codziennego krzy˝a i daje motywacj´ do pracy apostolskiej w parafii.
Wszystkich, którzy mieszkajà niedaleko i chcieliby si´ włàczyç w Apostolat Centrum Ochotników
Cierpienia w naszej diecezji, serdecznie zapraszamy.

Irena Czapska-Perek

Rok 2014 dla Stowarzyszenia Centrum Ochotników
Cierpienia Archidiecezji Gdaƒskiej był rokiem obfitujàcym w wiele wydarzeƒ, niosàcych chwile wzruszeƒ, radoÊci, ale tak˝e zadumy, po˝egnaƒ i łez.
Miniony rok rozpocz´liÊmy Êwi´towaniem
XXII Âwiatowego Dnia Chorego i obchodami jubileuszu 10. lat działalnoÊci naszego
Stowarzyszenia oraz 25. lat działalnoÊci
Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych
w naszej archidiecezji. Mszy Êw. rocznicowej, która odbyła si´ w koÊciele
pw. Gwiazdy Morza w Sopocie, przewodniczył abp Tadeusz Gocłowski,
a po Eucharystii w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej wysłuchaliÊmy
koncertu zespołu „Siewcy Lednicy”. Dwa dni póêniej członkowie
Stowarzyszenia CVS uczestniczyli we Mszy Êw. pod przewodnictwem abpa Sławoja Leszka
Głódzia w intencji osób chorych
i niepełnosprawnych celebrowanej
w Katedrze Oliwskiej.
W minionym roku wiele czasu
poÊwi´caliÊmy na modlitw´ i duchowà formacj´.
Co miesiàc nasi członkowie
uczestniczyli we wspólnotowych
Mszach Êw. w Sopocie, a w swoich parafiach spotykali si´ w grupach przewodnich, pogł´biajàc duchowoÊç i odnajdujàc sens cierpienia w łàcznoÊci
z Panem. PrzeprowadziliÊmy tak˝e dwa
spotkania formacyjne z animatorami grup
przewodnich, wskazujàc tematy do prac
z członkami Stowarzyszenia.
ZorganizowaliÊmy dwa wyjazdowe nabo˝eƒstwa
Drogi Krzy˝owej do Sanktuariów Maryjnych w Matemblewie i Tràbkach Wielkich, w których rozwa˝ania

MY C VS
poszczególnych stacji przygotowały i czytały osoby
niepełnosprawne.
Du˝ym zainteresowaniem cieszyły si´ tygodniowe rekolekcje w Sobieszewie w Domu Sióstr Franciszkanek,
gdzie konferencje przygotował i przeprowadził ks. Radosław Horbatowski oraz wspólnota Cichych Pracowników Krzy˝a z Głogowa. Wa˝ne te˝ były „Dni skupienia dla wolontariuszy”, podczas których słowo głosili o. Szymon Korytkowski i ks. J´drzej Orłowski SAC.
W minionym roku trzy razy wspólnota Cichych Pracowników Krzy˝a goÊciła w swoim Domu Uzdrowienie
Chorych naszych członków. Wiosnà i jesienià w turnusach rekolekcyjno- rehabilitacyjnych uczestniczyło 120
osób, a w lipcu 50-osobowa grupa młodzie˝y niepełnosprawnej z młodymi opiekunami prze˝ywała swój
wyjazd integracyjny połàczony z rehabilitacjà.
Jak co roku wspólnie z parafià pw. Podwy˝szenia
Krzy˝a Êw. w Pruszczu Gd. nasze Stowarzyszenie organizowało cykliczne wydarzenia - zabaw´ karnawałowà, pielgrzymk´ osób niepełnosprawnych do Lourdes i „XVII Powiatowà Olimpiad´ Sportowà”,
w której wzi´ło udział 200 osób niepełnosprawnych
i 105 wolontariuszy.
Od 7 do 23 maja grupa 15. osób niepełnosprawnych i opiekunów uczestniczyła w pielgrzymce do
Włoch „Âladami ks. Luigi Novarese” przygotowanej przez Cichych Pracowników Krzy˝a z Głogowa.
Nie zabrakło te˝ spotkaƒ i wyjazdów turystycznych. ZorganizowaliÊmy trzydniowy wyjazd do Torunia, Włocławka i Ciechocinka, szeÊciodniowy wyjazd do Kotliny Kłodzkiej, spotkanie dla 70 osób przy
ognisku w leÊniczówce Mirachowo, a tak˝e wieczerz´ wigilijnà, w której uczestniczyło 400 osób niepełnosprawnych i wolontariuszy.
Rok 2014 dla Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdaƒskiej to rok
szczególny. 13 czerwca Asystent KoÊcielny CVS
ks. prał. Stanisław Łada został odznaczony „Złotym
Krzy˝em Zasługi” za działalnoÊç społecznà i charytatywnà przyznanym przez Prezydenta Polski
Bronisława Komorowskiego.
Jednak radoÊç naszej wspólnoty nie trwała długo.
06 sierpnia zasn´ła w Panu Przewodniczàca CVS
Maria Płotka, współorganizatorka Diecezjalnego
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Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych. Pomimo
własnej niepełnosprawnoÊci całe swoje ˝ycie podporzàdkowała drugiemu człowiekowi. Była wieloletnim, bezinteresownym wolontariuszem, oddanym
przyjacielem osób niepełnosprawnych. Na zawsze pozostanie w naszych sercach, pami´ci i modlitwie.
14 wrzeÊnia na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
CVS
Archidiecezji
Gdaƒskiej nowym Przewodniczàcym Rady CVS
został jednogłoÊnie wybrany Zdzisław Waszkiewicz. ˚yczymy mu,
aby praca na rzecz naszego Stowarzyszenia
przynosiła obfite owoce i wiele satysfakcji, a nasz zało˝yciel, bł. Luigi Novarese niech pomaga w słu˝bie
chorym i cierpiàcym.
Uczestnictwo w apostolacie Centrum Ochotników
Cierpienia jest wielkà radoÊcià, ale i du˝à odpowiedzialnoÊcià. Ka˝dy potrzebujàcy, chory, niepełnosprawny, samotny mo˝e znaleêç tu swoje miejsce, przyjaciół, odzyska utraconà nadziej´, mo˝e zrozumieç
wartoÊç swego cierpienia i nauczyç si´ je akceptowaç.
Jego ˝ycie nabierze sensu. Stowarzyszenie nieustannie
si´ rozwija i rozrasta. Obecnie w naszym gronie jest
600 osób niepełnosprawnych i opiekunów – to spora rodzina, która jest dla siebie pomocà i wsparciem.
Nasze Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sàdowym pod numerem 0000220008
i posiada status organizacji po˝ytku publicznego.
Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Gdaƒskiej DziałalnoÊç od 2004 r.
Przewodniczàcy CVS – Zdzisław Waszkiewicz
83-000 Pruszcz Gdaƒski, ul. Wojska Polskiego 37
tel. 48 58 682-22-58,
www.cocgdansk.pl
e-mail: biuro@cocgdansk.pl

Rada COC Archidiecezji Gdaƒskiej

ELBLÑG
W Diecezji Elblàskiej CVS działa ju˝ 22 lata. Od
1992 roku, za przyczynà Marii Piechowskiej – przewodniczàcej CVS, jest prowadzona Kronika Chorych.
Pierwsze spotkania miały miejsce w parafiach: pw.
Trójcy Âwi´tej, Êw. Wojciecha, Êw. Mikołaja, Êw. Jerzego, Âwi´tej Rodziny. Poza Elblàgiem działała
wspólnota w Kwidzynie, Malborku, Tolkmicku
i Dzierzgonie. Obecnie Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elblàskiej działa tyko w parafii bł. Doroty, gdzie odpowiedzialnym jest ks. Grzegorz
Królikowski (tam sà nasze centralne spotkania)

i w Êw. Rodzinie (w ka˝dà trzecià sobot´ miesiàca
o godz. 12.00), gdzie odpowiedzialnym za grup´ jest
ks. Edward Rysztowski. Poza Elblàgiem działa wspólnota w Kwidzynie, Malborku, Dzierzgonie, i w Moràgu. Problem braku spotkaƒ wynika najcz´Êciej
z braku zainteresowania ze strony kapłanów, trudno
te˝ nakłoniç chorych do działania, do wyjÊcia z domu.
W parafii bł. Doroty przy ul, Rawskiej 16A spotkania odbywajà si´ w ka˝dà drugà sobot´ miesiàca
o godz. 11.00. Spotkanie wypełnia modlitwa ró˝aƒcowa, adoracja, Eucharystia, agapa w domu parafialnym, gdzie sà omawiane plany na przyszłoÊç, jak
wyjazdy na turnus rehabilitacyjny do Głogowa, pielgrzymki krajowe i zagraniczne, wyjazd do kina, lub
teatru. W tym roku byliÊmy np. na przedstawieniu
„Szalone no˝yczki”. ByliÊmy tak˝e na rekolekcyjnych
wakacjach wypoczynkowych w Borsku i w Łebie. Co
roku bierzemy udział w uroczystoÊciach takich, jak
Âwiatowy Dzieƒ Chorego czy Dni Papieskie. Sà organizowane równie˝ spotkania opłatkowe na które sà

zapraszani goÊcie z Malborka z ks. Wiesławem
Szablà, z Moràga i Dzierzgonia.
W tym roku podczas spotkania obchodziliÊmy
100. rocznic´ urodzin zało˝yciela Luigiego Novarese.
Z tej okazji został zorganizowany konkurs z wiedzy
o zało˝ycielu oraz konkurs z wiedzy na temat Pisma
Êw. Stale współpracujemy z młodzie˝à niepełnosprawnà z Warsztatów Terapii Zaj´ciowej w Elblàgu.

Maria Piechowska

SANDOMIERZ
Apostolat CVS istnieje na tych ziemiach głównie
dzi´ki wielkiemu zapałowi Tomka ˚àdło. Poznajàc
ks. Janusza Malskiego i Cichych Pracowników
Krzy˝a, a dzi´ki nim nauczanie bł. Luigiego Novarese, zobaczył on w Centrum szans´ na zaanga˝owanie ludzi chorych i cierpiàcych w aktywny apostolat modlitwy i cierpienia.
Spotkania Apostolatu Centrum Ochotników Cierpienia odbywajà si´ te˝ w Staszowie w diecezji sandomierskiej w parafii Êw. Barbary. Animatorem grupy, która spotyka si´ w 3. piàtek miesiàca jest Tomasz ˚àdło
wraz z ksi´dzem proboszczem Edwardem Zieliƒskim.
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MaRyJNE
wzRUszENia

Fot. Paweł Majewski

Mieczysław Guzewicz

Piszàc ten tekst, wpatruj´ si´ w wizerunek Matki
Boskiej Bolesnej z sanktuarium w Âwi´tej Wodzie. Majàc w połowie listopada wykłady na temat mał˝eƒstwa
w Białymstoku, zaplanowałem sobie tak˝e odwiedzenie
koÊcioła Êw. Antoniego w Sokółce. O cudzie eucharystycznym, jaki si´ tam dokonał, słyszałem ju˝ du˝o
wczeÊniej, ale po obejrzeniu filmu „Ja Jestem” nosiłem w sobie wielkie pragnienie nawiedzenia tego miejsca. Po skoƒczonym wykładzie wieczorem wyruszyłem
w stron´ Sokółki, nie majàc zarezerwowanego noclegu,
jadàc na Êlepo, proszàc Jezusa o pomoc, o jakàÊ dobrà kwater´. Po kilkunastu kilometrach urzàdzenie
zwane GPS troch´ si´ pogubiło ze wzgl´du na przebudow´ drogi, zupełnie niespodziewanie znalazłem si´
kilkanaÊcie metrów od Domu Pielgrzyma w Âwi´tej
Wodzie. Nie miałem wàtpliwoÊci, ˝e tak właÊnie zrealizowała si´ odpowiedê Jezusa na mojà proÊb´.
Było póêno, wi´c udałem si´ na spoczynek. Dopiero
rano mogłem dokładnie zobaczyç, gdzie jestem. Po
wyjÊciu z budynku jest si´ wr´cz „przygniecionym”
widokiem ogromnej iloÊci krzy˝y o ró˝nej wielkoÊci,
poustawianych na du˝ym wzniesieniu, w bocznej cz´Êci którego stoi niewielki koÊciół. Po krótkim spacerze
prowadzàcym Êcie˝kami wijàcymi si´ poÊród „krzy˝owiska” doszedłem do bardzo skromnego sanktuarium, zupełnie pustego w ten chłodny i troch´
mglisty poranek. Kiedy wszedłem do wn´trza (na
szcz´Êcie ogrzewanego), przykl´knàłem w ławce, uniosłem wzrok ponad tabernakulum i ujrzałem ten niezwykły, wyjàtkowy wizerunek Maryi. Przyznam
szczerze, ˝e zostałem ogarni´ty niesamowitym uczuciem miłoÊci, dobra, akceptacji, pełnego zrozumienia. Maryja na obrazie wydała mi si´ urzekajàco pi´kna. Pisz´ to jako m´˝czyzna i nie boj´ si´ tych uczuç
i stwierdzeƒ. Poczułem coÊ bardzo podobnego do zaKOTWICA
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kochania, zauroczenia. Bardzo wiele lat temu podobne doÊwiadczenie było moim udziałem w sanktuarium w Rokitnie. Nie boj´ si´ takiej oceny i takiego potraktowania obrazów i rzeêb przedstawiajàcych NajÊwi´tszà Dziewic´. Jedne z nich sà pi´kne, inne troch´ mniej. Wiem, ˝e nie o wizerunek tu
chodzi, ale te˝ nie myÊl´, ˝e trzeba całkowicie odrzucaç odczucia wynikajàcego z przyglàdania si´ i dostrzegania walorów estetycznych. W koƒcu mówimy
o Najpi´kniejszej spoÊród wszystkich kobiet.
Trwałem w tym niezwykłym zachwycie długà
chwil´. Dopiero po upływie kilkunastu minut dostrzegłem ten wyjàtkowy szczegół opisywanego obrazu:
Maryja delikatnie przytulała do piersi koron´ cierniowà
swojego Syna. Nie wiem, czy ktoÊ jeszcze w taki spo-

sób ukazał ten niezwykły obraz, takà właÊnie treÊç kontemplacji Dzieła Odkupienia przez Matk´ Zbawiciela? Jej wzrok uniesiony jest w gór´. Zastanawiałem
si´, na co patrzy, o czym myÊli? Moja interpretacja
jest subiektywna, ale tak jà odczytałem. Zapewne było
to ju˝ po zamkni´ciu grobu. Ona sama, całkowicie przenikni´ta bólem, stała gdzieÊ z boku, obok drzewa,
w mroku, ciàgle jeszcze nie w pełni Êwiadoma tego,
co si´ dokonało. Tulàc do piersi koron´, przytulała jakby samego Syna, swoje najukochaƒsze dziecko, które kiedyÊ ta pierÊ ogrzewała, chroniła, koiła, wzmacniała maksymalnym, niewyczerpujàcym si´ uczuciem. Przy sercu trzymała koron´, ale wpatrujàc si´
w gór´, jakby delikatnie szeptała: Wszystko si´ wykonało, wypełniło, zrealizowało, dokładnie tak, jak
wówczas w Êwiàtyni, trzydzieÊci kilka lat wczeÊniej,
m´drzec Symeon to przepowiedział. W jej myÊlach powoli przesuwały si´ wszystkie obrazy, wydarzenia, słowa. Najpierw ta niezwykła zapowiedê: b´dziesz Matkà Mesjasza. Potem radoÊç pomieszana z l´kiem: jak
temu sprostam? Jak zareaguje Józef? Jak sobie poradzimy z takim zadaniem? Z pewnà błogoÊcià
wspomniała pobyt u krewnej El˝biety, jej słowa przy
powitaniu: „A skàd˝e mi to, ˝e Matka mojego Pana
mnie odwiedza?”. Przez jej myÊli przebiegły obrazy
z Betelem, zatłoczonego i mało przyjaznego miasteczka, wspomniała stajni´, zapach obornika, odwiedziny pasterzy, jakiÊ uczonych, którzy zadziwili
hojnoÊcià, koniecznoÊç tułaczki po Egipcie, z którego
kiedyÊ uciekali ich przodkowie. Mocno zabolało Jà
wspomnienie uczuç niepokoju i l´ku, jakich doznawała
kilka dni szukajàc małego synka w wielkim Jeruzalem. PoÊród tych wszystkich wydarzeƒ dostrzegła tak˝e te chwile, kiedy bardzo pragn´ła byç blisko Syna,
ale on troch´ szorstko reagował, mówiàc: „Mojà matkà i moimi braçmi sà ci, którzy wypełniajà mojà wol´”.
Tulàc zakrwawiony wieniec cierniowy, osun´ła si´
i przysiadła, kiedy doszła do wspomnieƒ ostatnich dni
i godzin. Symeon powiedział, ˝e miecz przeniknie jej
serce, ale nie wspomniał, ˝e stanie si´ to wiele razy,
˝e nie b´dzie to jedno ostrze, lecz bardzo wiele, mnó-

stwo, tak du˝o, jak krzy˝y na wzniesieniu, obok kaplicy w Âwi´tej Wodzie.
Kiedy Maryja wpatrywała si´ w przestrzeƒ ponad
sobà, stojàc obok grobu Jezusa, widziała tak˝e te
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wszystkie etapy ˝ycia ludzkoÊci, które nastàpiły po
wydarzeniach paschalnych. Obraz z sanktuarium Êwi´towodzkiego jest bardzo ˝ywy – ukazuje to, co obecnie dzieje si´ z naszà najukochaƒszà Matkà. Ona tak
nadal stoi, mimo ˝e grób jest ju˝ pusty, Jednorodzony
Syn zwyci´˝ył Êmierç, pełnia radoÊci i zbawienia stała si´ udziałem wszystkich ludzi ze wszystkich pokoleƒ. Ale Ona tam stoi, tuli koron´ i trwa w bólu.
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Widzi szczególnie wiek dwudziesty, wspomina Fatim´ i rozmow´ z dzieçmi. Pami´ta, jak z miłoÊci i dobroci ostrzegała, prosiła, wr´cz błagała, wiedzàc, co
mo˝e si´ wydarzyç. Posłuchało niewielu. Nasza kochana Matka widzi obecne zachowania ludzi, ogarnia ogrom niewdzi´cznoÊci wobec Syna, ten szaleƒczy taniec ludzi zaczadzonych grzechami po˝àdliwoÊci, rozpusty, u˝ywania, rozwiàzłoÊci. Mocno tuli
koron´, której kolce boleÊnie ranià Jej serce, i płacze, widzàc, jak mały mamy szacunek dla ˝ycia,
szczególnie tych najbardziej niewinnych dzieciàtek,
jak łatwo i bezmyÊlnie zrywamy przymierze mał˝eƒskie, jak bezrefleksyjnie i masowo odwracamy si´
od prawdy, zło nazywamy innoÊcià i normalnoÊcià.
Po długim czasie wpatrywania si´ w ten szczególny
wizerunek, wstałem z kolan i poszedłem w stron´ samochodu. Jeszcze raz przeszedłem obok krzy˝y, mocno sobie uÊwiadamiajàc, ˝e one wszystkie, w takiej
iloÊci ciàgle przygniatajà Jezusa do ziemi, a Ona idzie
obok, podtrzymuje, ociera krew.
Po kilkunastu minutach dojechałem do Sokółki. Tu
równie˝ było zupełnie pusto i bardzo cicho. Wpatrujàc si´ w białe płótno z malutkà czerwonà plamkà poÊrodku, dostrzegłem niezwykłe połàczenie tych dwóch
miejsc. Tam cierpiàca Matka, tu˝ obok umierajàcy Syn
(istota cudu polega na tym, ˝e jest to fragment mi´Ênia sercowego osoby b´dàcej w stanie agonalnym).
Ale szybko spostrzegłem oryginalnoÊç i wyjàtkowoÊç
połàczenia najwa˝niejszych dla nas znaków i êródeł.
Du˝y relikwiarz stoi na tabernakulum, na nim zaÊ ustawiona jest monstrancja z NajÊwi´tszym Sakramentem. Cud z płócienka jest niezwykły i bardzo wymowny,
ale nie wolno si´ na nim zatrzymywaç. Powinno si´
podnieÊç wzrok i dostrzec ˝ywego Jezusa, Pana czasów i wydarzeƒ. W Nim jest zwyci´stwo, ale te˝ êródło mocy do przeciwstawiania si´ wszelkiemu złu. Kotłowały si´ we mnie ró˝ne myÊli, ale jakoÊ najwyraêniej do moich uszu docierały słowa Maryi: „Zawsze,
wsz´dzie, we wszelkich okolicznoÊciach róbcie wszystko, co mówi do was mój Syn”.

sŁOwO MÓwi
O tOBiE

Irena Jaszczyk

O głogowskich rekolekcjach dowiedziałam si´
z Radia Maryja. Zawsze rano, o 8.30 słucham katechezy. Pewnego dnia słysz´ informacj´: „dzisiaj nie
b´dzie katechezy, poniewa˝ nadamy transmisj´
z otwarcia Domu „Uzdrowienie Chorych” w Głogowie. Po tej relacji podano informacj´, ˝e w oÊrodku
tym b´dà organizowane turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne. Spisałam podany telefon, tak od niechcenia. Po paru tygodniach pomyÊlałam: „a dlaczego
miałabym tam nie zadzwoniç i nie dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej”. Zadzwoniłam, przygotowałam sobie
w głowie wiele pytaƒ. Gdy tylko powiedziałam, ˝e interesuje mnie turnus Êwiàteczny, usłyszałam od
s. Gosi: „19 grudnia czekamy na Paƒstwa”. Koniec
rozmowy. Potem dostałam pocztà dwa numery „Kotwicy”. I tak si´ zacz´ło. Od grudnia 2003 roku jestem tu co roku na dwóch turnusach – zimowym i letnim, a dodatkowo tak˝e byłam na organizowanym
przez Was sympozjum.
Dzisiaj jestem w Głogowie chyba po raz 23… Wtedy podczas sympozjum podszedł do mnie bp Stefan
Regmunt i zapytał mnie: „A czego si´ Pani spodziewa
po tym sympozjum?”. Odpowiedziałam: „Nie wiem,
czego powinnam si´ spodziewaç… Po prostu zrobiłam sobie prezent”. Miałam wtedy urodziny. Biskup
zapami´tał t´ rozmow´ i potem na Mszy Êw. zrobił
mi pi´knà niespodziank´, mówiàc: „a ja si´ modl´ za
panià Iren´, która ma w tych dniach urodziny”. Siostry natomiast wybrały mnie, abym na tej Mszy niosła dary. Gdy podjechałam do ołtarza, biskup zaczàł
mi składaç ˝yczenia. Bardzo mile to wspominam.
Dlaczego tu przyje˝d˝am? Jestem po czterech udarach mózgu, dwóch zawałach. Gdzie mi jeêdziç po

jakiÊ sanatoriach, gdzie wszyscy myÊlà o zabawach… Mi tu odpowiada to, ˝e mam Msz´ Êw. na
miejscu – z jednej strony korytarza kaplica, z drugiej refektarz. Bardzo dobrze rozumiałam si´
z ks. Januszem.

ZAPROSZENIE
Z ró˝aƒcem w r´ce, u boku Maryi,
Zapraszam Ci´ Chryste do domu mojego.
Przyjdê, Panie Jezu i zostaƒ z nami,
Tak bardzo tej łaski potrzebujemy.
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Ś W I ADEC T WO
Fot. Adam Stelmach

SZCZ¢ÂLIWY
Szcz´Êliwy kto zna płaszczyzn´ porozumienia.
Szcz´Êliwy kto ma pokój w sobie i ze wszystkimi.
Szcz´Êliwy kto nic nie winien nikomu.
Szcz´Êliwy kto nie si´ga po marnoÊci Êwiata.
Szcz´Êliwy kto nie biega za pró˝nà chwałà.
Szcz´Êliwy kto ˝yje w Bojaêni Bo˝ej.
Taki w przyszłoÊci mo˝e patrzeç Êmiało.

Mój syn mnie zawsze „egzaminował” z tej mojej
poezji. Pytał si´ np.: „a co to sà te marnoÊci Êwiata?”. Czy nam do głowy by przyszło, by egzaminowaç swoich rodziców z tego, co piszà czy mówià? Nie
rozumiem tego młodszego pokolenia… Najbardziej
nie rozumiem ich roszczeniowoÊci, postawy, ˝e
wszystko im si´ nale˝y. Relatywizm – ka˝dy sam okreÊla, co jest dobre. Do tego materializm. I egoizm. Jak
takim ludziom jak ja ˝yç z tym i si´ z tym godziç?
Jak nisko musi to wszystko upaÊç, by mogło powstaç?
Nie jest mi łatwo ˝yç…, ja nie nadaj´ si´ ju˝ do tego
Êwiata. Jestem nie z tej epoki…

PRZYJAè¡
MłodoÊç, przyjaêƒ…
Wybierz t´ najpi´kniejszà,
Która nigdy nie zawodzi.
Nie goƒ za mira˝em szcz´Êcia.
Wybierz przyjaêƒ, która daje wolnoÊç,
Bezpieczeƒstwo, radoÊç promiennà,
Przyjaêƒ z Panem Bogiem.
Do niej trzeba konsekwentnie dà˝yç dnia ka˝dego.
To najlepsza droga samorealizacji.
Pami´taj, aby nie blokowaç błogosławieƒstw Pana.
Trzeba codziennie dzi´kowaç Panu za dobrodziejstwa,
Które codziennie na nas zsyła.
Codziennie wznoÊ swój wzrok tam, gdzie Pan Êwiata króluje,
Otwórz si´ na Pana Boga, oddaj mu si´.
Wtedy twoje wn´trze przepełnione b´dzie radoÊcià.
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Wiersz „Przyjaêƒ” napisałam dla moich wnuków.
Pytali: „Ale jak to, przyjaêƒ z Panem Bogiem?”. Odpowiadałam: „A jak inaczej nazwiesz ten kontakt,
t´ relacj´?”. Małe pytanie pod wpływem wiersza przeszło w efekcie w godzinnà rozmow´.
Tak rodzi si´ dyskusja, bo okazuje si´, ˝e ja u˝ywam całkiem innych słów ni˝ oni, znam inne znaczenia. Stare słowa, a sà zupełnie inaczej u˝ywane.
Ostatnio modne sformułowanie: pochylaç si´ nad
czymÊ. Wszyscy si´ nad wszystkim pochylajà. Armia
pochylonych. A jest przecie˝ tyle okreÊleƒ: zainteresowaç si´ czymÊ, zwróciç na coÊ uwag´, itp.
A jak słysz´ wypowiedzi posłów… Nie wiem, do jakich szkół oni chodzili. KiedyÊ, gdy ktoÊ zdał dobrà
matur´, prezentował naprawd´ wysoki poziom kultury j´zyka.
A mojego m´˝a na przykład razi sformułowanie:
za kilka chwil. Jakie kilka chwil? Chwila jest jedna,
tak moment jest jeden, wiecznoÊç jest jedna. To nie
ma przelicznika. Nie mo˝na wi´c powiedzieç: za chwil´ albo za kilka minut?
Jak mówià nasi wielcy poloniÊci, j´zyk jest ˝ywy
i si´ nieustannie zmienia. I ja to czuj´. Niestety, uwa˝am, ˝e j´zyk ten zmienia si´ na gorsze. Brak w nim
kultury, brak treÊci. Brak te˝ w ludziach szacunku
do słowa. A słowo mówi o tobie.

SZCZ¢ÂCIE
Trzeba bieli i bł´kitu
Trzeba blasku i słoƒca
Trzeba gwiazd i ksi´˝yca
Trzeba ró˝ i zieleni
Zapachu i pi´kna
Trzeba ciszy i tylko ciszy
Wtedy usłyszysz szept anioła
Delikatny głos Pana
Âpiew anioła i twego serca
To jest szcz´Êcie

POKORA
Panie, Ojcze, który objawiasz si´ w słowie
MàdroÊci i miłoÊci
Niech wszelka wina straci swój sens i byt
Panie, który miłujesz ka˝dego człowieka
RaczyłeÊ nazwaç swym bratem, siostrà
I matkà swojà.
Panie, który jesteÊ obecnoÊcià wsz´dzie
Znajdê dla mnie jakiÊ kàt
Pod schodami domu Twojego.

TRUDNOÂCI
Trudno jest byç razem bez Ciebie, Panie
Trudno jest ˝yç byç razem
Bez cnoty cierpliwoÊci.
Daj nam t´ łask´, Panie.
Udziel tej łaski, aby nasze zamiary, decyzje i czyny
Były czyste, Panie.
Naucz nas ˝yczliwoÊci, delikatnoÊci
Wspólnej modlitwy, Panie.

Sympozjum na temat sensu cierpienia – Głogów,
Dom Uzdrowienie Chorych 2009 r.

WIADOMOŚCI

solidarni
z irakiem
Przewodniczàcy Konferencji Episkopatu Polski abp
Stanisław Gàdecki odwiedził obóz dla przeÊladowanych chrzeÊcijan w Iraku. Współkonsekrował te˝ jednego z dwóch biskupów pomocniczych Bagdadu.
„To prawdziwa tragedia. W praktyce KoÊciół usuwany jest ze swoich pierwotnych terytoriów, a jego
wierni zmuszani sà do ucieczki. Bardzo cz´sto decydujà si´ na wyjazd za granic´. Do niedawna 20%
z ok. 30-milionowej ludnoÊci Iraku stanowili chrzeÊcijanie, w wi´kszoÊci nale˝àcy do KoÊcioła chaldejskiego. Teraz chrzeÊcijanie stanowià tam tylko
0,2%. KoÊciół jednak towarzyszy swym wiernym, za
uciekinierami idà ksi´˝a i siostry zakonne. Liczba wygnanych jest obliczana na 120-130 tys. osób. Sà to
chrzeÊcijanie, którzy zostali wyrzuceni przez ISIS
z terenów Mosulu i północnego Iraku. W obozach jest
ich teraz nieco mniej, gdy˝ majà one charakter przejÊciowy. Wygnaƒcy starajà si´ znaleêç prac´ i jakieÊ
nowe miejsce do ˝ycia bàdê emigrujà. Sytuacja jest
dramatyczna.
Ludzie ci zostali wyp´dzeni w sposób iÊcie perfidny.
IslamiÊci, bojownicy ISIS, po wejÊciu do miejscowoÊci, gdzie ˝yli chrzeÊcijanie, najpierw przeprowadzali spis mieszkaƒców i zapewniali, ˝e nikomu
nic si´ nie stanie. Po dwóch dniach wszystkich sp´dzili do meczetu. Nast´pnie postawiono trzy warunki:

konwersja na islam, 8 tys. dolarów podatku miesi´cznie albo Êci´cie. Kto mógł, ten uciekał.
Po zaj´ciu przez islamistów pozostały całe opustoszałe wioski, wiele opuszczonych koÊciołów ju˝ zburzono, choç były to nieraz zabytkowe budowle
sprzed kilkunastu wieków. Dodaç nale˝y, ˝e ludzie ci
w ostatnich latach, w trakcie działaƒ wojennych w Iraku, byli ju˝ kilkakrotnie zmuszani do ucieczki
i opuszczenia swych domów. Uchodêcy sà wi´c
zdesperowani, tym bardziej, ˝e zazwyczaj sà to rodziny wielodzietne, nieraz z kilkunastoma dzieçmi.
Dodatkowà perfidià stosowanà przez radykałów
islamskich były telefony do wyp´dzonych, gdy znajdowali si´ oni ju˝ w obozach. Telefonujàcy zawiadamiali, ˝e ich domy zostały przej´te, pieniàdze
i kosztownoÊci przekazane w połowie na Paƒstwo
Islamskie, a w połowie skradzione dla siebie. To dodatkowa udr´ka psychiczna. Siostry zakonne dostawały telefony od tych, którzy zagarn´li ich klasztory, informujàce, ˝e Êwietnie si´ im tam mieszka”.
Abp Stanisław Gàdecki apeluje o ducha solidarnoÊci z przeÊladowanymi chrzeÊcijanami w Iraku –
o modlitw´ i wsparcie materialne.

CałoÊç wywiadu i szczegółowe informacje dost´pne
sà na stronie Episkopatu: www.episkopat.pl

Handel ludźmi
Papie˝ Franciszek ustanowił Mi´dzynarodowy
Dzieƒ Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludêmi. Od poczàtku swego pontyfikatu wzywa on do eliminacji tego haniebnego zjawiska. Kierujàc si´ jego
wezwaniami, zakonnice i zakonnicy wyszli z inicjatywà Dnia, który w tym roku odb´dzie si´ pod hasłem
„Zapaliç Êwiatło przeciwko handlowi ludêmi”. Na obKOTWICA
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chody wyznaczono dat´ 8 lutego. Jest to wspomnienie liturgiczne Êw. Józefiny Bakhity, sudaƒskiej niewolnicy, która po uwolnieniu wstàpiła do zgromadzenia kanosjanek.
Według szacunków Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy na Êwiecie jest 21 mln ofiar handlu ludêmi. „Niech rzàdzàcy stanowczo doło˝à staraƒ, aby

usunàç przyczyny tej wstydliwej plagi, to prawda, jest
to wstydliwa plaga, niegodna cywilizowanego społeczeƒstwa. Niech ka˝dy z nas czuje si´ zaanga˝owany, by byç głosem tych naszych braci i sióstr upokorzonych w ich godnoÊci” – zaapelował Franciszek,
przemawiajàc podczas modlitwy Anioł Paƒski w Watykanie. „Popieram tych, którzy sà zaanga˝owani
w pomoc m´˝czyznom, kobietom i dzieciom: zniewolonym, eksploatowanym, wykorzystanym jako
narz´dzia pracy czy przyjemnoÊci i cz´sto torturowanym czy okaleczanym”.

Módlmy się o zdrowie
dla abp. zygmunta zimowskiego
„RzeczywistoÊç uzdrawiania przez Chrystusa
chorych zach´ca nas do refleksji nad sensem i wartoÊcià choroby. Wzywa nas do tego tak˝e Âwiatowy
Dzieƒ Chorego, obchodzony 11 lutego, we wspomnienie liturgiczne Matki Bo˝ej z Lourdes. W tym
miejscu chciałbym wspomnieç przewodniczàcego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Słu˝by Zdrowia,
abp. Zygmunta Zimowskiego, który b´dàc powa˝nie chory, przebywa w Polsce. ZanieÊmy modlitw´
za niego, o jego wyzdrowienie, gdy˝ to on przygotował ten Dzieƒ. A on w tym Dniu towarzyszy nam
w swoim cierpieniu. Módlmy si´ za arcybiskupa Zimowskiego”.
W rozmowie telefonicznej z papie˝em abp Zimowski powiedział: „…zapewniłem papie˝a Franciszka, ˝e moje cierpienia i słaboÊci ofiaruj´ w intencji
KoÊcioła i Ojca Âwi´tego”.
Nasze wspólnoty szczególnie powinny czuç si´ zobowiàzane do tej modlitwy. Mo˝emy Êmiało powiedzieç,
˝e jest to Nasz Arcybiskup. Był z nami w najwa˝niejszych dla wspólnoty uroczystoÊciach – podczas beatyfikacji Luigiego Novarese, podczas naszego polskiego

dzi´kczynienia za t´ beatyfikacj´, podczas diecezjalnych
dni osób niepełnosprawnych. Zawsze serdecznie przyjmował nas na watykaƒskich konferencjach Papieskiej
Rady ds. Słu˝by Zdrowia, słu˝àc swoim doÊwiadczeniem, màdroÊcià i radà. Rozumiał doskonale przesłanie
bł. Novarese, dobrze zna treÊç naszej „Kotwicy”. Ponadto tak˝e odznacza si´ wielkà miłoÊcià do Maryi.
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PREZENTAC JA

W I A DOMOŚCI

Rok Jana Pawła ii
5 grudnia 2014 r. Sejm RP uchwalił, ˝e rok 2015
b´dzie Rokiem Jana Pawła II. Posłowie zgodnie przyj´li uchwał´ „w poczuciu moralnego obowiàzku
i gł´bokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczàcy wpływ na losy nie tylko naszego narodu ale i całego współczesnego Êwiata”.
Sejm podkreÊla w niej równie˝ ogromne zasługi
i zaanga˝owanie Jana Pawła II „w proces odradzania
si´ niepodległoÊci naszej ojczyzny oraz ogromny wkład
w propagowanie uniwersalnego przesłania o godnoÊci i prawach człowieka na zawsze pozostanà w naszej pami´ci”. Jego ˝ycie było Êwiadectwem wiary
dla milionów ludzi na całym Êwiecie, a bolesne odejÊcie zjednoczyło wszystkich Polaków niezale˝nie od
wyznania i poglàdów” – podkreÊlajà posłowie.
W uchwale przypominajà równie˝, ˝e w kwietniu
2015 r. przypada 10. rocznica Êmierci i pierwsza
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rocznica kanonizacji „wielkiego Polaka, Ojca Âwi´tego Jana Pawła II”.

„Niech motywem przewodnim wszelkich
inicjatyw wzbogacajàcych ten Rok b´dà słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed
laty na Jasnej Górze: Czuwam – to znaczy
tak˝e: czuj´ si´ odpowiedzialny za to wielkie,
wspólne dziedzictwo, któremu na imi´ Polska. To imi´ nas wszystkich okreÊla. To
imi´ nas wszystkich zobowiàzuje” – czytamy
w uchwale.

ByŁ czŁOwiEKiEM,
ByŁ ŚwiętyM
s. Beata Dyko SOdC
Lino Zani był instruktorem narciarskim i przewodnikiem alpejskim Êw. Jana Pawła II. W ksià˝ce
tej opisuje nie tyle historie ze swej niezwykłej przyjaêni z papie˝em. Pragnie on poprzez ukazanie Êwiatu własnych wspomnieƒ pokazaç obraz, a raczej gł´bi´ i prostot´ tego Wielkiego Człowieka. Poznajàc
Papie˝a w nowej roli – narciarza, zaczyna rozumieç
wielkoÊç tej osoby, z którà dzieli własnà pasj´, przez
którego jest rozumiany i dzi´ki któremu zaczyna odkrywaç prawdziwy obraz Boga.
Historia Krzy˝a na szczycie Cresta Croce okazuje
si´ ÊciÊle zwiàzana z ˝yciem Êw. Jana Pawła II. To
właÊnie na tym szczycie papie˝ doÊwiadcza pełnego zrozumienia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej i po
raz kolejny mówi: „Jestem tu, Panie, niech si´ stanie wola Twoja”.
Zach´cam do lektury tej ksià˝ki, która pozwoli nam
poznaç nieznane dotàd wàtki z ˝ycia papie˝a, a jednoczeÊnie przybli˝y nas tak˝e do Boga i Maryi, dzi´ki wszystkim przepi´knym opisom krajobrazów, dzi´ki słowom samego Âwi´tego, a tak˝e dzi´ki wi´kszemu zrozumieniu sensu Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.
Lino Zani i Marilu Simoneschi, Był człowiekiem,
był Êwi´tym, wydaw. „Esprit”, Kraków 2014
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POSTAĆ

s. RÓŻa
NiEwęGŁOwsKa
40 Lat aPOstOLsKicH ciERPiEŃ
br. Feliks Grabowiec OFMConv.
S. Ró˝a Wanda Niew´głowska, tercjarka dominikaƒ ska, urodziła si´
6.11.1926 r. w Toczyskach, pow. Łuków,
woj. lubelskie. Od dzieciƒstwa naznaczona była charyzmatem cierpienia. Gdy
miała 5 lat, zmarła jej matka. Jako sierota
trafiła do Domu Dziecka w Lublinie przy
ul. Cichej 6. Póêniej na stałe zamieszkała w Domu Opieki Społecznej w Lublinie
przy ul. Głowackiego 26. W roku 1962
przyj´ła biały szkaplerz tercjarzy dominikaƒskich.
W 22. roku ˝ycia została sparali˝owana. Parali˝ utrzymywał si´ przez 40 lat,
a˝ do Êmierci. Prawie zawsze przebywała w łó˝ku. Dla zmiany pozycji ciała podpierała si´ łokciami, na których tworzyły
si´ rany. Zmarła w opinii Êwi´toÊci
16 wrzeÊnia 1989 r., ze słowami: „Panie,
pozwól mi umieraç na krzy˝u”. W 2014 r.
przypada 25. rocznica jej Êmierci.
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Âwiadectwa lekarzy
„S. Ró˝a przeszła dziewi´ç operacji. Miała cztery zawały serca, ci´˝kà astm´, kamienie w drogach
moczowych, zapalenie nerek, chorob´ wrzodowà ˝ołàdka, cz´ste wymioty, silne bóle głowy, wysokà temperatur´, nawet 41°C. Wielu leków nie mogła przyjmowaç, wi´c musiała cierpieç”. W jednym z listów
jej lekarz napisał: „W jej organizmie dokonywały si´
dziwne zmiany. Zdawało si´, ˝e to ju˝ koniec, a tu
nagle, na naszych oczach nast´powała poprawa zdrowia. To był sygnał, ˝e dzieje si´ coÊ niezwykłego. (...)
Widziałem setki osób, które przychodziły do s. Ró˝y
prosiç jà o modlitw´. Modliła si´ za te osoby w dzieƒ
i w nocy. Jako jej lekarz byłem Êwiadkiem, jak wiele osób odwiedzajàcych Siostr´ mówiło o łaskach Bo˝ych otrzymanych przez ich rodziny, dzi´ki jej modlitwie. Ja i moja rodzina równie˝ doznaliÊmy wielu
łask. Przyje˝d˝ali do niej ludzie z ró˝nych stron Êwiata, czego byłem Êwiadkiem. Czytałem błagalne listy wielu osób potrzebujàcych jej pomocy. Zawsze
wspierała ich modlitwà. Cierpiała bardzo, jest to nie
do opisania. Zawsze jednak była uÊmiechni´ta i pogodna; zawsze miała czas dla innych, kosztem swojego zdrowia, mówiàc, ˝e takie jest jej posłannictwo
tu na ziemi. Uwa˝am, jak i na pewno setki osób, które doznały Bo˝ej pomocy przez wstawiennictwo

s. Ró˝y, ˝e zasługuje ona, przez heroiczne ˝ycie, na
rozpocz´cie procesu beatyfikacyjnego. Piszàc o niej,
czułem, ˝e to nie jest sprawa ludzka, ale Bo˝a” (dr
nauk med. Krzysztof Włoch).
„Stan zdrowia s. Ró˝y był ci´˝ki. Leczenie jej było
bardzo trudne i skomplikowane. Pomimo wielkich
cierpieƒ swojà chorob´ znosiła spokojnie, a nawet
umiała si´ uÊmiechaç. Gdy przychodziłem do niej z wizytà lekarskà, zawsze były u niej osoby proszàce
o modlitw´. Wiele mał˝eƒstw prosiło jà o wstawiennictwo do Boga o dar macierzyƒstwa. Modlitw´ i swoje cierpienia ofiarowywała za tych, którzy
jà odwiedzali. Jako lekarz słu˝yłem Siostrze do chwili jej Êmierci” (dr nauk med. Andrzej Rolski).
Powołana do cierpienia
S. Ró˝a prosiła Jezusa o błogosławieƒstwo
w apostolstwie cierpienia. Pragn´ła dla Niego ˝yç
i cierpieç. Napisała: „Pan powołał mnie do wielkiego cierpienia”.
Oprócz wspomnianych wy˝ej chorób miała złamane ˝ebro i obojczyk, p´kni´ty kr´gosłup, raka nerki oraz trzy razy prze˝yła Êmierç klinicznà. W notatkach napisała: „Gdyby łó˝ko mówiło, powiedziałoby, ile na nim wycierpiałam, ale nikt o tym si´
nie dowie”. Ciàgłe przebywanie w łó˝ku w pozycji
le˝àcej przez tyle lat i czekanie na słu˝ebnà pomoc
innych było dla niej um´czeniem i upokorzeniem. Po
operacji chirurgicznej pozostawała w gipsie przez
18 miesi´cy. Spowodowało to wielkie odparzenia ciała, które stały si´ dodatkowym cierpieniem. Przy odwracaniu na bok, przez nieostro˝noÊç skr´cono jej
nog´. Cierpienia nazywała „pocałunkiem Chrystusa”. Przyjmowała je z miłoÊcià, a nawet ukrywała,
aby nie straciły wartoÊci nadprzyrodzonych. Gdy pytano jà: Jak si´ czujesz?, odpowiadała z uÊmiechem:
Samo zdrowie. KiedyÊ powiedziała: Nieustanne
moje cierpienia łàcz´ z ofiarà Jezusa. Gdy jechała
do Sitaƒca na rekolekcje mówiła: Mój krzy˝ cierpienia zabieram ze sobà.

40 lat pod krzy˝em. Siostra Ró˝a Wanda
Ni´w´głowska (1926-1989), red. Celestyn Napiórkowski OFMConv. i Feliks Grabowiec OFMConv.,
Niepokalanów 2014 (cena 15 zł).

W ostatnich miesiàcach podtrzymywano jà przy
˝yciu kroplówkami i zastrzykami. W ciàgu miesiàca otrzymywała ich około 300. Była tak skłuta, ˝e
r´ce i nogi miała fioletowe, a zbyt cienkie ˝yły p´kały od igieł, powi´kszajàc jej cierpienia.
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dzi´kowaç Bogu za uzdrowienie. Póêniejsze badania
jelit wykazały, ˝e sà całkowicie czyste i nie ma złoÊliwego raka. Mariusz ˝yje do dziÊ i jest zdrowy.
O prawdziwoÊci opisanego uzdrowienia z raka jelit
zaÊwiadczyło osiem osób, w tym dwóch lekarzy, którzy znali Mariusza. Ten znak uzdrowienia niech stanie si´ zach´tà do modlitwy o wyniesienie na ołtarze
s. Ró˝y, charyzmatyczki cierpienia.

Ofiarna miłoÊç
MiłoÊç rodzi si´ w cierpieniu. S. Ró˝a z miłoÊcià
prosiła: Panie Jezu, gdy bardzo b´dziesz zniewa˝any
przez Êwiat, prosz´ Ci´, spocznij w moim sercu, ˝ebym ja cierpiała, a Ty byÊ mógł odpoczàç. Złàcz serce moje ze swoim, niech razem uderzajà we wspólnym
rytmie. Czego nie b´d´ mogła wyprosiç modlitwà, niech dopełni´ cierpieniem. (...) Panie, umocnij mnie na
40. rok mojej drogi krzy˝owej, abym mogła wypełniç
Twojà wol´ do koƒca moich dni i stała si´ całopalnà
ofiarà z miłoÊci ku Tobie, (…) ˝yjàc Twoim ˝yciem.
Przez czterdzieÊci lat znoszenia w cichoÊci ró˝nych chorób mo˝na by nazwaç jà m´czennicà cierpienia. Modliła si´ za papie˝y, duchowieƒstwo i cały
KoÊciół Chrystusowy, a tak˝e za nasz Naród: Panie,
błagam Ci´ za naszà Ojczyzn´ nie na kolanach, ale
na łokciach, na których otwierajà si´ rany. Chciała
przez nieustanne swoje cierpienia mieç pełny udział
w zbawianiu Êwiata.
Wzór ˝ycia
Ludzie cz´sto narzekajà, ˝e majà coraz wi´cej
zmartwieƒ i cierpieƒ, a brakuje im duchowego
wsparcia. Tymczasem nieocenionym wzorem ˝ycia,
danym nam przez Boga, jest właÊnie s. Ró˝a, która
zawsze zgadzała si´ z wolà Bo˝à i ch´tnie przyjmowała ka˝de cierpienie dla Jezusa. Potrafiła nie tylko cierpieç, ale i dzi´kowaç Bogu za dar cierpienia,
bo wiedziała, ˝e one majà wartoÊç zbawczà. Powiedziała: Swojego krzy˝a nie zamieniłabym na najlepsze zdrowie. W swoim pami´tniku napisała: Ja Jezusowi niczego nie odmówiłam i On te˝ niczego mi
nie odmówił. KiedyÊ przyznała si´, ˝e modliła si´ do
Pana Jezusa, aby przedłu˝ył jej ˝ycie, nawet za cen´
dodatkowych cierpieƒ, aby mogła wypraszaç łaski
Bo˝e potrzebujàcym. Nam te˝ mo˝e pomóc, gdy˝ zapewniała: Gdy odejd´, prosiç b´d´ Boga o miłosierdzie dla tych, którzy tego miłosierdzia potrzebowaç
b´dà. Pani El˝bieta z Nowego Targu powiedziała: Gdy
mam jakieÊ trudnoÊci w załatwieniu spraw, zaraz
zwracam si´ do s. Ró˝y i ona zawsze mi pomaga.
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Krzyż z kościoła św. Ruﬁna w Asyżu, fot. I.R.

Cudowne uzdrowienie
Pani Leokadia z Lublina udała si´ ze swoim
14-letnim synem Mariuszem na pieszà pielgrzymk´
do Wàwolnicy. Po powrocie z pielgrzymki, w nocy
Mariusz poczuł si´ bardzo êle. Pojawiły si´ silne bóle
w pachwinie. Po zbadaniu lekarz zoperował go na wyrostek, ale okazało si´, ˝e to był rozległy nowotwór
jelit. Ratunku dla Mariusza ju˝ nie było. Zrozpaczona
matka udała si´ do s. Ró˝y z proÊbà o wstawiennictwo do Boga. Siostra powiedziała, ˝e syn całkowicie wróci do zdrowia. Poleciła, aby odprawiç trzy
Msze Êw.: jednà w Wàwolnicy, drugà w katedrze lubelskiej, a trzecià w kaplicy Domu Opieki Społecznej w Lublinie, gdzie mieszkała. Za rok ma pójÊç wraz
z synem na pieszà pielgrzymk´ do Wàwolnicy, by po-

Charyzmatyczka cierpienia
Wiele osób twierdzi, ˝e o s. Ró˝y, charyzmatyczce
cierpienia z Lublina, nie powinno si´ milczeç, bo milczenie równaç si´ b´dzie zakopaniu skarbu w ziemi,
a modlitwa za jej wstawiennictwem b´dzie zapomniana. Du˝o ludzi ceniło jà jako najdro˝szy
„skarb”, bo ona swoimi cierpieniami wypraszała im
łaski Bo˝e. W dowód wdzi´cznoÊci przynoszono Siostrze mnóstwo kwiatów, aby w ten sposób podzi´kowaç jej za modlitw´ i cierpienia. Im wi´ksze miała
cierpienia, tym wi´cej łask wypraszała i coraz wi´cej ludzi przychodziło do niej tak, ˝e nawet nie miała czasu na posiłek. Odwiedziny te były dla niej m´czàce, ale wszystkich ch´tnie przyjmowała i to było
jej apostolstwo. Gdy obchodziła imieniny, osobiÊcie
składało jej ˝yczenia około 120 osób.
Po Êmierci na jej grobie zawsze sà Êwie˝e kwiaty i zapalone lampki. Widaç, ˝e pami´ç o niej trwa.
Jej ciało spoczywa na cmentarzu lubelskim przy
ul. Unickiej (sekcja II, grób 20 po drugiej stronie kaplicy cmentarnej).
Starania o beatyfikacj´
Bóg w dobroci swojej dał nam s. Ró˝´, aby or´dowała za nami w niebie. Jej proces beatyfikacyjny
w du˝ej mierze zale˝y tak˝e i od nas, od naszych modlitw. Wszystkie dokumenty dotyczàce jej osoby zło˝one sà w Kurii Biskupiej w Lublinie i czekajà na rozpocz´cie procesu informacyjnego. Obecnie wa˝nà
sprawà jest to, aby w mediach i przy ró˝nych okazjach mówiç o s. Ró˝y, aby jak najwi´cej ludzi poznało jà i modliło si´ o jej beatyfikacj´. O łaskach
otrzymanych za wstawiennictwem s. Ró˝y Wandy
Niew´głowskiej prosimy informowaç Klasztor OO. Dominikanów, ul. Złota 9, 20-112 Lublin.

MODLITWA
(do prywatnego odmawiania)
Ojcze Przedwieczny, zechciej przyjàç cierpienia
i modlitwy siostry Ró˝y,
które w duchowej łàcznoÊci
z Odkupieƒczà Ofiarà
Twego Jedynego Syna
i boleÊcià Niepokalanej Matki
zanosiła do Ciebie w naszej intencji.
Bo˝e Miłosierny, je˝eli jest to zgodne
z NajÊwi´tszà wolà Twojà,
racz za jej wstawiennictwem
udzieliç mi łaski………,
o którà pokornie Ci´ prosz´.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz,
3 ZdrowaÊ Maryjo,
Chwała Ojcu.
(Modlitwa zatwierdzona przez bpa Bolesława Pylaka)
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WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA –
MIŁOŚĆ WSPÓŁCIERPIĄCA
Ks. Luciano Sandrin

DUCHOWOŚĆ

Tłum. Izabela Rutkowska

Współcierpienie działajàce
Stajàc naprzeciw cierpieƒ wielu osób – jak przypomina Salvifici doloris – wa˝ne jest, by zatrzymaç
si´, tak jak zrobił to dobry samarytanin, współczuç
i udzieliç pomocy (SD 28): dzieliç to cierpienie bez
zgł´biania go, by w ten sposób móc pomóc jak najbardziej efektywnie. PrzypowieÊç o miłosiernym
samarytaninie „nale˝y niewàtpliwie do ewangelii cierpienia i razem z tà ewangelià idzie przez dzieje KoÊcioła, chrzeÊcijaƒstwa, przez dzieje człowieka
i ludzkoÊci” (SD 30).
JeÊli wspólnota chrzeÊcijaƒska chce byç uczennicà
Chrystusa, musi zachowywaç si´ wobec tego, który
cierpi, jako wspólnota samarytaƒska, wcielajàca Słowo, które zostało dane z wn´trza „miłoÊci współ-czujàcej, współ-cierpiàcej”. Jej obecnoÊç musi przejawiaç si´ w ró˝norakich gestach czułoÊci i opieki. Taki
jest przykład i przykazanie Pana.
Najwa˝niejsze zadanie wspólnoty chrzeÊcijaƒskiej
(jej misja) polega nie tyle na dawaniu chorym i cierpiàcym łatwych odpowiedzi czy pokazywaniu rozwiàzaƒ, jak majà poradziç sobie z bólem, ale na czułym towarzyszeniu Boga współcierpiàcego, który
z cierpienia i Êmierci (które sà dla człowieka cz´sto pokusà oddalenia si´ od Boga) uczynił w Chrystusie drog´ – mo˝e niełatwà, ale za to szybkà – która rzuca nas w ramiona Ojca i zbawia w tej MiłoÊci
całà ludzkoÊç. Wspólnota chrzeÊcijaƒska ma w swym
obowiàzku uzdrawiania spuszczaç na ziemi´ Boga
współcierpiàcego, którego zapowiada Ewangelia –
poprzez swoje gesty bliskoÊci, opieki, pocieszenia i nadziei. „W izolacji cierpienia obecnoÊç boskiego
współczucia jako towarzysza bólu przemienia cierpienie, nie zmniejsza jego zła, ale przynosi niewyra˝alne pocieszenie i umocnienie”.
Do tego, który cierpi, miłoÊç Boga przychodzi najcz´Êciej poprzez naszà miłoÊç. Cierpienie innych jest
„przed-powołaniem” słu˝by i towarzyszenia: miłoÊcià, która dla jednych staje si´ m´kà, a dla innych
współ-m´kà. Nie zawsze mo˝na uÊmierzyç ból.

Cz´sto jesteÊmy do tego niezdolni, pozostajàc w milczeniu. Ale właÊnie milczenie jest cz´sto tà najwi´kszà
słu˝bà, poniewa˝ pozwala temu, który cierpi, współdzieliç z nami swoje cierpienie. Naszym podstawowym zadaniem jest czuwaç z tymi, którzy cierpià, pełniç t´ prostà słu˝b´, o którà prosił Jezus swoich
uczniów w Ogrodzie Oliwnym, a którà Maryja wyraziła u stóp krzy˝a – dyskretnà obecnoÊcià, cichà,
ale gł´boko jednoczàcà, b´dàcà „słowem miłoÊci”
matki trwajàcej przy swym synu, który cierpi i który umiera.
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Fotografie – archiwum redakcji

Msza św. w Lourdes

To właÊnie ta miłoÊç, która dzieli ból, mo˝e objawiaç si´ jako „miejsce”, gdzie oczyszcza si´
i wzbogaca nasza teologia. Cierpienie nie nale˝y do
planu, jaki Bóg ma dla człowieka i dla Êwiata.
W Chrystusie Bóg ukazuje nam swoje pragnienie, by
cierpienie zostało obalone. Ale ono jednak do nas
przychodzi w całej swej pełni i b´dzie tak do koƒca
czasów. Bóg dał znaki poprzedzajàce to zwyci´stwo
nad cierpieniem, dajàc ulg´ w cierpieniu tym, którzy idà za Jezusem. On nigdy nie oceniał cierpienia,
ale zapewnił nas wszystkich, ˝e niesienie ulgi w cierpieniu stanowi podstawowy wymiar miłoÊci do naszych
bliskich. W Chrystusie cierpienie zdobyło nowy status: z „sytuacji kuszenia” stało si´ nowà okazjà do
duchowego wzrostu. Nie znaczy to, ˝e nale˝y szukaç
cierpienia dla niego samego. „ChrzeÊcijaƒstwo nie
czyni z cierpienia szczytu ˝ycia duchowego ani te˝
jego koniecznego Êrodka. Duchowe dobra otrzymane poprzez cierpienie nie sà dobrem uzyskanym z niego samego, ale przy jego okazji. Nie tyle zale˝à od
samego cierpienia, ale od postawy, jakà wtedy człowiek przyjmuje. To, co dobre, jest zawsze darem
Boga”, darem Jego Ducha miłoÊci.
Cierpienie mo˝e staç si´ miejscem współ-cierpienia
mi´dzy Bogiem, człowiekiem cierpiàcym oraz tymi,
którzy niosà mu pomoc.

Wspólnota cierpienia
KoÊciół ma przed sobà ogromne zadanie pastoralne, jeÊli chce byç dzisiaj wiernym planowi Boga
i odpowiedzieç na gł´bokie potrzeby spotykanych osób
(w szczególnoÊci tych, które sà chore, niepełnosprawne, cierpià ból) i ich rodzin. KoÊciół ma byç bowiem domem i szkołà wspólnoty.
Jak nakazuje Jan Paweł II, „trzeba promowaç duchowoÊç wspólnoty”: spojrzenie serca zwrócone na
misterium Trójcy, która mieszka w nas i której Êwiatło pada tak˝e na oblicze braci, którzy stojà obok; zdolnoÊç odczuwania brata w gł´bokim zjednoczeniu
z mistycznym Ciałem, a w koƒcu bycie jednym z Jego
członków – by wiedzieç, jak dzieliç jego radoÊci i jego
cierpienia, by przewidywaç jego pragnienia i troszczyç si´ o jego potrzeby, by ofiarowaç mu prawdziwà i gł´bokà przyjaêƒ; zdolnoÊç dostrzegania przede wszystkim tego, co jest w drugim pozytywne, by
umieç go przyjàç i dowartoÊciowaç jako dar Bo˝y, „dar
dla mnie” i dla brata, który go właÊnie otrzymał; wiedzieç, kiedy zrobiç bratu albo siostrze „przerw´”
i wziàç na siebie ich ci´˝ary (por. Ga 6, 2), odganiajàc egoistyczne pokusy, które nieustannie namawiajà nas do podnoszenia kwalifikacji, robienia kariery, wzbudzajà podejrzliwoÊç i zazdroÊç.

Nie mówi si´ tu jednak o jednokierunkowym zobowiàzaniu. Wspólnota komunikuje si´ j´zykiem przyjaêni, miłoÊci, poznania, szacunku, współzale˝noÊci,
dzielenia, wzajemnoÊci oraz wspólnych pasji. Cz´sto mówi si´ o misji i słu˝bie dla osób cierpiàcych: ˝e
jest pozytywna, bo bezinteresowna, sà oni bowiem
w pełni zale˝ni od nas i nie majà nic, co mogliby daç
nam w zamian. Ale trzeba mówiç o misji i słu˝bie
z osobami cierpiàcymi, by podkreÊliç ide´, ˝e ta praca nie musi byç tylko jednokierunkowa, ale mo˝e byç
„współpracà” opartà na wzajemnoÊci, w której to,
czym b´dziemy si´ wymieniaç, mo˝e staç si´ duchowo
i po ludzku tak samo wa˝ne, choç na innym poziomie. „Wspólnot´ buduje si´ na wzajemnym zaufaniu,
w którym ka˝dy daje i otrzymuje to, co najistotniejsze,
w wymiarze najbardziej gł´bokim i cichym”.
Cz´Êci ciała jest wiele, ale ciało jest jedno (por.
1 Kor 12, 20-25). „Cz´Êci ciała, które wydajà si´ najbardziej kruche, słabe, sà niezb´dne. Bóg tak zorganizował ciało – wspólnot´ wierzàcych – aby ró˝ni jej członkowie troszczyli si´ jedni o drugich. Ta
współzale˝noÊç, w kulturze tak bardzo ceniàcej sobie niezale˝noÊç, wyró˝nia
KoÊciół. Teologia współzale˝noÊci szanuje wartoÊç
osoby, pokazujàc, ˝e ka˝dy
wnosi swój udział wspólnocie przez to, kim jest, a nie
przez to, co zrobił”. Teologia ta proponuje taki model
wspólnot, które stanà si´
miejscem wzajemnej ewangelizacji – b´dà bowiem
dzieliç całokształt wspólnotowy tego, który daje i tego,
który otrzymuje.
Istnieje potrzeba uwa˝nej
formacji duchowej i pastoralnej, która pomo˝e rozpoznaç tak˝e tej osobie najsłabszej drog´ jej własnego

wzrostu duchowego, która poka˝e, jak jej towarzyszyç, by umiała wziàç odpowiedzialnoÊç i przyjàç dany
jej ci´˝ar. Ale przede wszystkim istnieje potrzeba, by
promowaç „kultur´ uwa˝noÊci”. „Ta kultura, jak
przypominajà biskupi niemieccy, jest otwarta na cierpienie fizyczne i psychiczne innych. Mówi o zwracaniu
uwagi tak˝e na osobiste siły i zdolnoÊci niepełnosprawnych, za pomocà których mogà oni realizowaç
swoje ˝ycie. Otwiera oczy na bogactwo, które cz´sto pozostaje zakryte z powodu współczucia idàcego
tylko w jednym kierunku”. To jest uwa˝noÊç, która
rodzi si´ pod wpływem spojrzenia wiary, która wie,
jak czytaç stworzonà rzeczywistoÊç, szczególnie t´
najsłabszà, najbardziej kruchà, ma ona bowiem oczy
Boga-Stwórcy, z jego cierpieniem i współcierpieniem.

Ten, kto staje przy osobach, które cierpià, ale
nie współcierpi z nimi, potrzebuje formacji nie
tylko w zakresie profesji, ale tak˝e w zakresie
budowania relacji oraz w zakresie duchowym.

Na jednym z turnusów w Głogowie
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PAPIESKIE INTENCJE
powszechne na rok 2015

PAPIESKIE INTENCJE

ewangelizacyjne na rok 2015

Styczeƒ

Lipiec

Styczeƒ

Lipiec

Aby ludzie nale˝àcy do ró˝nych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali
w promowaniu pokoju.

Aby odpowiedzialnoÊç polityczna była prze˝ywana
na wszystkich poziomach jako wysoka forma miłosierdzia.

Aby w tym roku, poÊwi´conym ˝yciu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleêli radoÊç płynàcà
z naÊladowania Chrystusa i gorliwie oddawali si´ posługiwaniu ubogim.

Aby chrzeÊcijanie w Ameryce Łaciƒskiej w obliczu
nierównoÊci społecznych mogli dawaç Êwiadectwo miłoÊci do ubogich i wnosiç swój wkład, by społeczeƒstwo stawało si´ bardziej braterskie.

Luty

Sierpieƒ

Aby wi´êniowie, a szczególnie młodzi, mieli mo˝liwoÊç uło˝enia sobie na nowo godnego ˝ycia.

Aby wszyscy ludzie pracujàcy na polu wolontariatu wielkodusznie anga˝owali si´ w słu˝b´ potrzebujàcym.

Luty

Sierpieƒ

Aby mał˝onkowie, którzy si´ rozeszli, znaleêli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrzeÊcijaƒskiej.

AbyÊmy, wychodzàc poza siebie, potrafili stawaç si´
bliscy tym, którzy sà na peryferiach wi´zi mi´dzyludzkich i społecznych.

Aby wszyscy ludzie prowadzàcy badania naukowe
stawiali sobie za cel słu˝enie integralnemu dobru
człowieka.

Wrzesieƒ

Marzec

Aby wzrastały mo˝liwoÊci kształcenia si´ i pracy
dla wszystkich ludzi młodych.

Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład
kobiety w ˝ycie KoÊcioła.

Kwiecieƒ

Paêdziernik

Kwiecieƒ

Aby ludzie nauczyli si´ szanowaç Êwiat stworzony
i strzec go jako dar Bo˝y.

Aby został wykorzeniony handel ludêmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

Aby przeÊladowani chrzeÊcijanie odczuwali pocieszajàcà obecnoÊç zmartwychwstałego Pana i solidarnoÊç całego KoÊcioła.

Maj

Listopad

AbyÊmy, odrzucajàc kultur´ oboj´tnoÊci, mogli
zajmowaç si´ cierpieniami bliêniego, a szczególnie
chorych i ubogich.

AbyÊmy potrafili otworzyç si´ na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, równie˝ z tymi, którzy
majà inne ni˝ my przekonania.

Czerwiec

Grudzieƒ

Aby migranci i uchodêcy spotykali si´ z dobrym
przyj´ciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywajà.

AbyÊmy wszyscy mogli doÊwiadczaç miłosierdzia
Boga, który wcià˝ niestrudzenie nam przebacza.

Marzec

Maj
Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrzeÊcijanom
˝yjàcym w zsekularyzowanych Êrodowiskach z gotowoÊcià głosiç Jezusa.

Czerwiec
Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaƒstwie lub w ˝yciu konsekrowanym.

Wrzesieƒ
Aby katecheci byli w swoim ˝yciu konsekwentnymi
Êwiadkami wiary, którà głoszà.

Paêdziernik
Aby wspólnoty chrzeÊcijaƒskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangeli´ tym, którzy jeszcze na nià czekajà.

Listopad
Aby Pasterze KoÊcioła, gł´boko miłujàc swoje owce,
mogli towarzyszyç im w drodze i podtrzymywaç ich
nadziej´.

Grudzieƒ
Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpià, znajdowały w narodzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei.

DUCHOWOŚĆ

OsOBy KONsEKROwaNE
z KOŚciOŁa
i DLa KOŚciOŁa
Drodzy Bracia i Siostry!
Dzieƒ ˚ycia Konsekrowanego, który obchodzimy
w ka˝de Êwi´to Ofiarowania Paƒskiego, ma w tym
roku charakter szczególny. Wpisuje si´ on bowiem
w ogłoszony przez papie˝a Franciszka Rok ˚ycia
Konsekrowanego, obchodzony pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – ˝ycie konsekrowane
w KoÊciele dzisiaj”. Rok ten rozpoczàł si´ w pierwszà niedziel´ Adwentu 2014 roku, a zakoƒczy si´
2 lutego 2016 roku.
Sobór Watykaƒski II stwierdził, ˝e choç stan ˝ycia konsekrowanego nie jest cz´Êcià hierarchicznej
struktury KoÊcioła, to „nale˝y on jednak nienaruszalnie do jego ˝ycia i Êwi´toÊci” (Lumen gentium,
44). RzeczywiÊcie, trudno wyobraziç sobie KoÊciół
bez osób zakonnych, członków instytutów Êwieckich,
konsekrowanych dziewic i wdów, bez ich modlitwy,
ofiary i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich:
ró˝norodnych duszpasterstw, sanktuariów, szkół,
mediów, posługi kaznodziejskiej, rekolekcyjnej, słu˝by chorym i ubogim. Historia pokazuje nam, ˝e w sytuacjach kryzysu w KoÊciele Duch Âwi´ty powoływał
do istnienia nowe charyzmaty zakonne, które przyczyniały si´ wydatnie do odnowy KoÊcioła.
Obecnie ok. 35 tys. Polaków i Polek prowadzi ˝ycie konsekrowane, oparte na radach ewangelicznych.
Niewiele jest te˝ krajów na Êwiecie, gdzie nie pracowałyby osoby konsekrowane pochodzàce z Polski.
Prymas Tysiàclecia: JesteÊcie z KoÊcioła i dla KoÊcioła
W swoim liÊcie apostolskim Papie˝ Franciszek
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stwierdza, ˝e pierwszym celem Roku ˚ycia Konsekrowanego jest „spojrzenie w przeszłoÊç z wdzi´cznoÊcià”. JesteÊmy wdzi´czni Bogu, który wzbudzał
charyzmaty ˝ycia konsekrowanego, i ludziom, którzy hojnie na te Bo˝e wezwania odpowiadali. JesteÊmy
te˝ wdzi´czni tym, którzy owe charyzmaty rozeznawali i ich strzegli. Kiedy patrzymy na najnowszà,
powojennà histori´ zakonów w Polsce, to nie sposób
nie wspomnieç Sługi Bo˝ego, Prymasa Stefana
Wyszyƒskiego. Po roku 1945, w obliczu komunistycznej dyktatury, która wszelkimi sposobami próbowała osłabiç KoÊciół, to właÊnie Prymas Tysiàclecia
okazał si´ m´˝em opatrznoÊciowym dla ˝ycia zakonnego w naszej ojczyênie. W 1953 roku w memoriale do władz „Non possumus” pisał: „Bardziej
jeszcze niepewny i bodaj nierównie groêniejszy jest

List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego

los duchowieƒstwa zakonnego. Zakony ogranicza si´
w ich działalnoÊci lub nawet pozbawia si´ je mo˝noÊci
oddawania si´ tym rodzajom prac, którym oddawały si´ wsz´dzie i zawsze zgodnie ze swym powołaniem”. W tej sytuacji kardynał Wyszyƒski umiej´tnie włàczał ˝ycie konsekrowane w całoÊç ˝ycia KoÊcioła, szczególnie w duszpasterstwo parafialne, co
okazało si´ dalekowzroczne, gdy˝ uniemo˝liwiło
marginalizacj´ zakonów. „JesteÊcie z KoÊcioła i dla
KoÊcioła” – powtarzał Prymas osobom zakonnym
w ci´˝kich latach 50. To w du˝ej mierze dzi´ki jego
màdroÊci i odwadze zakony w Polsce nie podzieliły
losu zakonów w innych krajach bloku komunistycznego, gdzie zostały zdelegalizowane.
Jan Paweł II: Êwi´toÊç ˝ycia konsekrowanego
Nowy impuls dla ˝yciu zakonnemu w Polsce i na
Êwiecie dał Jan Paweł II, który podczas swoich licznych podró˝y apostolskich znajdował zawsze czas na
specjalne spotkania z osobami konsekrowanymi.
W 1979 roku na Jasnej Górze papie˝ mówił: „Trzeba nam dzi´kowaç OpatrznoÊci Bo˝ej, za przyczynà
Pani Jasnogórskiej, przede wszystkim za to, ˝e zakony m´skie i ˝eƒskie w Polsce ostały si´ w pełni,
[…] ˝e zachowały swój byt, […] ˝e zachowały swojà
to˝samoÊç”. W roku 1996 ukazała si´ posynodalna adhortacja Jana Pawła II Vita consecrata, o ˝yciu konsekrowanym i jego misji w KoÊciele i w Êwiecie. Papie˝
ujmuje istot´ ˝ycia konsekrowanego w perspektywie
Êwi´toÊci. Z jednej strony przypomina o powszechnym
powołaniu do Êwi´toÊci, z drugiej zaÊ zauwa˝a, ˝e w głoszeniu tego˝ powołania „obiektywne pierwszeƒstwo nale˝y przyznaç ˝yciu konsekrowanemu, jako ˝e odzwierciedla ono sposób ˝ycia samego Chrystusa”
(Vita consecrata, 32). Nie jest zatem przypadkiem –
podkreÊla Jan Paweł II – ˝e „w ciàgu stuleci bardzo
wiele osób konsekrowanych pozostawiło wymowne Êwiadectwa Êwi´toÊci” (Vita consecrata, 35). Wielu Êwi´tych polskich zakonników i zakonnic wywarło wpływ
na ˝ycie KoÊcioła nie tylko w Polsce, ale i na Êwiecie,
czego wymownym przykładem jest siostra Faustyna Kowalska, apostołka Bo˝ego Miłosierdzia.

Franciszek, papie˝ zakonnik: Zakonnicy sà prorokami
Papie˝ Franciszek zapytany o miejsce właÊciwe zakonnikom i siostrom zakonnym w KoÊciele, odpowiedział: „Zakonnicy sà prorokami […], którzy
przepowiadajà, jak królestwo Bo˝e b´dzie wyglàdaç
w swojej doskonałoÊci” (wywiad dla La Civiltà Cattolica). A w LiÊcie na Rok ˚ycia Konsekrowanego papie˝ Franciszek precyzuje owo prorockie powołanie:
„Prorok otrzymuje od Boga zdolnoÊç zgł´biania historii, w której ˝yje i interpretowania zdarzeƒ. […] Potrafi rozeznaç, a tak˝e jasno wskazaç zło grzechu i niesprawiedliwoÊci, bo jest wolny, nie musi odpowiadaç
przed innymi panami, jak tylko przed Bogiem” (II, 2).
Wymiar proroczy majà autentycznie prze˝ywane
Êluby ubóstwa, posłuszeƒstwa i czystoÊci. Osoby
konsekrowane, które ˝yjà skromnie, a dobra, jakimi
dysponujà, przeznaczajà na utrzymanie miejsc kultu, apostolstwo i dzieła miłosierdzia, sà z jednej strony znakiem sprzeciwu wobec bo˝ków pieniàdza
i konsumpcjonizmu, a z drugiej Êwiadczà o mo˝liwoÊci
budowania społeczeƒstwa bardziej solidarnego, wra˝liwego na potrzeby bliênich. Ci, którzy składajà Êlub
posłuszeƒstwa i prze˝ywajà go dojrzale, sà znakiem
sprzeciwu wobec ˝àdzy władzy, ale tak˝e wobec
ubóstwiania demokracji, w której wi´kszoÊç zawsze
miałaby mieç racj´. Natomiast radoÊnie prze˝ywany
Êlub czystoÊci jest w dzisiejszym Êwiecie znakiem sprzeciwu wobec nachalnej erotyzacji przestrzeni publicznej, a zarazem proroczym Êwiadectwem, ˝e „Bóg sam
wystarczy”, jak mawiała Êw. Teresa z Avila.
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niczà tak˝e niektórzy duchowni i osoby Êwieckie. A zatem do korzystania z charyzmatów zakonnych zaproszeni sà równie˝ nie-zakonnicy. Dokonuje si´ to
m.in. w domach rekolekcyjnych prowadzonych przez
osoby konsekrowane.

Odnowienie ślubów Cichych Pracowników Krzyża w roku 2014

˚ycie konsekrowane szkołà komunii w KoÊciele
Obok Êlubów ubóstwa, posłuszeƒstwa i czystoÊci,
cechà charakterystycznà dla znaczàcej wi´kszoÊci
osób konsekrowanych jest ˝ycie wspólnotowe, czyli
braterska i siostrzana komunia. Jan Paweł II nauczał, ˝e wielkim wyzwaniem, jakie czeka nas w trzecim tysiàcleciu, jest „czyniç KoÊciół domem i szkołà komunii” (Novo millennio ineunte, 43). Do tego
programu „duchowoÊci komunii” nawiàzał Franciszek wskazujàc, ˝e ˝ycie konsekrowane ma byç Êwiadectwem komunii w obr´bie poszczególnych wspólnot zakonnych, a tak˝e na zewnàtrz nich, poprzez
współprac´ z innymi Êrodowiskami koÊcielnymi i pozakoÊcielnymi (zob. List na Rok ˚ycia Konsekrowanego, II, 3). Dojrzałe wspólnoty zakonne, które
modlà si´ i działajà razem z innymi i dla dobra innych, stajà si´ profetycznym Êwiadectwem, ˝e pomimo
ró˝nic, jakie sà mi´dzy nami, mo˝emy ˝yç w jednoÊci i pokoju. W tym kontekÊcie warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e ˝ycie konsekrowane jest noÊnikiem ró˝nych duchowoÊci, w których na swój sposób uczestKOTWICA
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JednoÊç rodzin i ˝ycia konsekrowanego
Papie˝ Franciszek wyraził radoÊç ze zbie˝noÊci
Roku ˚ycia Konsekrowanego z Synodem o rodzinie
(zob. List na Rok ˚ycia Konsekrowanego, III, 2). Zarówno wspólnoty zakonne, jak i rodziny chrzeÊcijaƒskie sà przestrzeniami ewangelizacji. Charyzmaty
zakonne i charyzmat ˝ycia rodzinnego nie sà konkurencyjne, ale wzajemnie si´ uzupełniajà i wzmacniajà. Obydwa znajdujà swe ostateczne zakorzenienie w tajemnicy Âwi´tej Rodziny z Nazaretu i w tajemnicy Trójcy Âwi´tej. Choç Bóg wzbudza powołania zakonne niekiedy w sposób zaskakujàcy, to
uprzywilejowanym pod tym wzgl´dem miejscem pozostaje rodzina. DoÊwiadczenie zdrowych, opartych
o ˝ywà wiar´ relacji ojcostwa, macierzyƒstwa i dzieci´ctwa, staje si´ niejednokrotnie fundamentem dojrzałego, hojnego ˝ycia konsekrowanego. Z drugiej
strony wiele osób konsekrowanych podejmuje modlitw´, prac´ duszpasterskà i apostolskà właÊnie na
rzecz rodziny. W ten sposób konsekracja poprzez Êluby zakonne przenika si´ z konsekracjà poprzez sakrament mał˝eƒstwa (zob. Katechizm KoÊcioła Katolickiego, 1535).
Âwi´to Ofiarowania Paƒskiego podkreÊla pierwszeƒstwo Boga w ˝yciu. Najgł´bszy sens ˝ycia ka˝dego
człowieka polega na byciu dla Boga, na ofiarowaniu
Bogu wszystkiego, tak jak uczyniła to Maryja. Przypomina nam o tym styl ˝ycia konsekrowanego. Przez
wstawiennictwo NajÊwi´tszej Maryi Panny, Matki KoÊcioła, proÊmy wi´c Boga, aby zwłaszcza ludzie młodzi odnajdywali miłujàcà obecnoÊç Boga w ich ˝yciu
i odwa˝nie odpowiadali na wezwanie do pójÊcia
z Chrystusem drogà ˝ycia konsekrowanego.
Wszystkim, a zwłaszcza osobom konsekrowanym,
udzielamy z serca pasterskiego błogosławieƒstwa.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
KoÊcioła, który jest w Polsce

„Zwabi´ jà i wyprowadz´ na pustyni´,
i przemówi´ do jej serca”
(Oz 2,16)
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