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Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Dobiegniew

Kościół żyje swoim autentycznym
życiem, kiedy wyznaje i głosi 
miłosierdzie – najwspanialszy przy-
miot Stwórcy i Odkupiciela –
i kiedy ludzi przybliża do Zbawi-
cielowych zdrojów miłosierdzia, 
których jest dyspozytariuszem 
i szafarzem. Ogromne znaczenie ma
w tej dziedzinie stałe rozważanie
słowa Bożego, a nade wszystko 
świadome i dojrzałe uczestnictwo
w Eucharystii oraz w sakramencie
pokuty i pojednania.

Św. Jan Paweł II

Ecyklika Dives in misericordia, nr 13
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oraz Sympatykom naszego dzieła ̋ yczymy radosnego prze˝ywania
Âwiàt Zmartwychwstania. Niech moc Bo˝ej MiłoÊci b´dzie dla nas
êródłem siły, abyÊmy coraz bardziej stawali si´ dla innych znakiem
nadziei i pociechy.

Cisi Pracownicy Krzy˝a 
oraz Redakcja „Kotwicy”

A L L E L U J A !
Bóg nie jest obojętny na świat – kocha go do tego
stopnia, że daje swojego Syna dla zbawienia każdego
człowieka.

Papież Franciszek



Macierzyƒstwo NajÊwi´tszej Maryi Panny jest ro-
dzajem adopcji. Macierzyƒstwo duchowe jest zbu-
dowane na rzeczywistoÊci Bo˝ego ̋ ycia w nas, ̋ ycia
otrzymanego podczas Chrztu Êw.
Bóg, pragnàc na nowo uczyniç nas uczestnikami

swojego Boskiego ˝ycia, w swej wolnoÊci i odwiecz-
nej decyzji, zechciał, aby ̋ ycie to przybyło do nas za
poÊrednictwem NajÊwi´tszej Maryi Panny – „Bóg na
tyle stanie si´ naszym Ojcem, na ile Maryja stanie
si´ naszà Matkà” (B. Chaminade).
Wypływa to z potrójnego misterium Boga, które

wyznacza drog´ naszemu duchowemu odrodzeniu:
misterium Wcielenia, misterium Zbawienia i miste-
rium UÊwi´cenia.
Bóg Ojciec nie realizuje planu Zbawienia inaczej

jak poprzez dobrowolnà i owocnà współprac´ Mat-
ki NajÊwi´tszej. Poprzez misterium Wcielenia Ojciec
włàcza Maryj´ w swoje Ojcostwo naturalne, czyniàc
Jà matkà Jezusa, i w swoje Ojcostwo łaski, czyniàc
Jà matkà Ciała Mistycznego, któremu Jezus dał po-
czàtek swoim narodzeniem.
Macierzyƒstwo duchowe NajÊwi´tszej Dziewicy za-

sadza si´ na rzeczywistoÊci Ciała Mistycznego i na rze-
czywistoÊci naszego w Nim udziału poprzez Chrzest.
NajÊwi´tsza Maryja Panna jest Matkà naszego

Pana Jezusa Chrystusa – całej osoby Chrystusa,
Chrystusa całkowitego. Mo˝e takie doprecyzowanie
wydaje si´ dziwne – Chrystus ‘całkowity’ to Chrys-
tus historyczny [istniejàcy w ludzkim ciele] i Chrys-
tus mistyczny [istniejàcy jako Ciało Mistyczne – czy-
li KoÊciół, a zatem i my wszyscy, którzy do niego na-
le˝ymy poprzez Chrzest]. Âw. Augustyn mówi o tym
we wspaniałym zdaniu: „Chrystus całkowity to
Chrystus w nas”.
JeÊli zaÊ Jezus Chrystus, Głowa Ciała Mistycznego,

narodził si´ za poÊrednictwem Maryi, to znaczy, ˝e
w konsekwencji tak˝e i członki, które do tego ciała
przynale˝à, na sposób tajemniczy, ale rzeczywisty –
czyli mistyczny – tak˝e rodzà si´ za Jej poÊrednic-
twem. Matka przecie˝ nie wydaje na Êwiat samej gło-
wy dziecka bez pozostałych członków, ani te˝ samych

członków bez głowy – podobnie si´ dzieje i w porzàdku
łaski – Głowa Ciała Mistycznego i Jego członki ro-
dzà si´ z tej samej Matki.
Âw. Pius X bardzo jasno nam o tym mówi: „w tym

samym łonie najczystszej Matki Chrystus przy-
wdziewa na siebie ciało ludzkie i ciało duchowe, ufor-
mowane z tych wszystkich, którzy w Niego wierzà”.
Mo˝na zatem powiedzieç, ˝e Maryja, noszàc w ło-
nie Zbawiciela, nosiła tak˝e wszystkich tych, których
˝ycie zostało zawarte w ˝yciu Zbawiciela.
My wszyscy, którzy zostaliÊmy zjednoczeni z Chrys-

tusem, wyszliÊmy z łona Maryi jako ciało zjednoczone
zGłowà. I dlatego, w sensie duchowym imistycznym, jes-
teÊmy nazwani dzieçmi Maryi, a Ona jest naszà Matkà.
JeÊli wí c NajÊwí tsza Dziewica jest jednoczeÊnie Mat-

kà Boga i ludzi, kto mógłby wàtpiç w to, ̋ e Ona nie za-
anga˝uje wszystkich swych sił do tego, by Chrystus – Gło-
wa Ciała KoÊcioła – rozprzestrzenił na nas, na wszyst-
kie swoje członki, swoje dary, a szczególnie dar pozna-
nia Go, „abyÊmy dzi´ki Niemu mieli ̋ ycie w obfitoÊci”.

Tłum. Izabela Rutkowska
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Wszyscy mamy matk´ naturalnà. Bóg jednak w swej nieskoƒczonej dobroci i doskonałej miłoÊci zechciał,
aby ka˝dy z nas, obok swojej matki naturalnej, miał jeszcze jednà matk´, niemniej realnà i potrzebnà od
tej pierwszej – matk´ duchowà. To drugie macierzyƒstwo, które dotyczy ˝ycia Bo˝ego w nas i które za-
nurza si´ w nasze ̋ ycie duchowe, to macierzyƒstwo NajÊwi´tszej Maryi Panny, którego realnoÊç i znaczenie
pragniemy teraz zgł´biç.

MARYJA – NASZA
DUCHOWA MATKA – cz. I

Bł. Luigi Novarese

„Maryja, po wydarzeniach zmartwychwstania i wnie-
bowstàpienia, wszedłszy wraz z Apostołami do Wie-
czernika w oczekiwaniu Pi´çdziesiàtnicy, pozostawała tam
jako Matka uwielbionego Pana. Nie tylko była Tà,
„która szła w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swe
zjednoczenie z Synem a˝ do Krzy˝a”, ale była równo-
czeÊnie tà „słu˝ebnicà Paƒskà”, którà Syn pozostawił jako
Matk´ wÊród rodzàcego si´ KoÊcioła: „Oto Matka two-
ja”. Zacz´ła si´ wi´c kształtowaç szczególna łàcznoÊç po-
mi´dzy tà Matkà a KoÊciołem. Wszak ten rodzàcy si´ Ko-
Êciół był owocem Krzy˝a i zmartwychwstania Jej Syna.
Maryja, która od poczàtku oddała si´ bez reszty osobie
i dziełu Syna, nie mogła tego macierzyƒskiego oddania
nie przenieÊç od poczàtku na KoÊciół. Macierzyƒstwo Jej
– po odejÊciu Syna – pozostaje w KoÊciele jako poÊred-
nictwo macierzyƒskie: wstawiajàc si´ za wszystkimi swoi-
mi dzieçmi, Matka współdziała w zbawczym dziele Syna,
Odkupiciela Êwiata”.

Âw. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 40



„Panie, jeÊli chcesz, mo˝esz mnie oczyÊciç... Je-
zus, zdj´ty litoÊcià, wyciàgnàł r´k´, dotknàł go
i rzekł do niego: Chc´, bàdê oczyszczony!” (por. 
Mk 1,40-41). Współczucie Jezusa to „współcier-
pienie”, które zbli˝ało Go do ka˝dej osoby cierpià-
cej! Jezus si´ nie oszcz´dza, a wr´cz pozwala si´
wciàgnàç w cierpienie i potrzeby ludzi... Zwyczajnie,

bo potrafi i pragnie „współcierpieç”, gdy˝ ma ser-
ce, które nie wstydzi si´ tego, ˝e „współczuje”.
„Nie mógł ju˝ jawnie wejÊç do miasta, lecz

przebywał w miejscach pustynnych” (Mk 1,45). Ozna-
cza to, ˝e oprócz uzdrowienia tr´dowatego, Jezus
wziàł na siebie tak˝e wykluczenie, jakie nakładało
prawo Moj˝esza (zob. Kpł 13,1-2.45-46). Jezus nie

Tłumaczenie oficjalne – www.vatican.va

FUNDAMENT Y

„Uczyƒ serca nasze według serca Twego”
(Suplikacja z Litanii do NajÊwi´tszego Ser-
ca Jezusa). Wówczas b´dziemy mieli serce
mocne i miłosierne, czujne i szczodre, które
nie daje si´ zamknàç w sobie i nie wpada
w wir globalizacji oboj´tnoÊci.

Równie˝ jako pojedyncze osoby mamy pokus´ obo-
j´tnoÊci. Mamy przesyt wstrzàsajàcych wiadomoÊci
i obrazów, które nam opowiadajà o ludzkim cier-
pieniu, i zarazem czujemy całà naszà niemo˝noÊç
działania. Co zrobiç, aby nie daç si´ wciàgnàç w t´
spiral´ przera˝enia i bezsilnoÊci?

Po pierwsze, mo˝emy modliç si´ we wspólnocie Ko-
Êcioła ziemskiego i niebieskiego. Nie lekcewa˝my siły
modlitwy wielu! (…)
Po drugie, mo˝emy pomagaç poprzez gesty mi-

łosierdzia, docierajàc zarówno do bliskich, jak i da-
lekich dzi´ki licznym organizacjom charytatywnym
KoÊcioła. Wielki Post jest czasem sprzyjajàcym temu,
aby okazaç to zainteresowanie drugiemu, poprzez
znak, choçby mały, ale konkretny, naszego udziału
w powszechnym człowieczeƒstwie. 
I po trzecie, cierpienie drugiego stanowi wezwa-

nie do nawrócenia, bowiem potrzeba, w jakiej znaj-
duje si´ brat, przypomina mi o słaboÊci mojego ˝y-
cia, o mojej zale˝noÊci od Boga i od braci. Je˝eli po-
kornie b´dziemy prosiç o łask´ Bo˝à i pogodzimy si´
z tym, ̋ e nasze mo˝liwoÊci sà ograniczone, wówczas
zaufamy w nieskoƒczone mo˝liwoÊci, jakie kryjà si´
w miłoÊci Bo˝ej. I b´dziemy mogli oprzeç si´ dia-
belskiej pokusie, która skłania nas do wierzenia, ˝e
sami mo˝emy si´ zbawiç i zbawiç Êwiat. 

Mieç serce miłosierne to nie znaczy mieç
serce słabe. Kto chce byç miłosierny, musi mieç
serce mocne, stałe, niedost´pne dla kusiciela,
a otwarte na Boga. Serce, które pozwala prze-
niknàç si´ Duchowi i daje si´ prowadziç na dro-
gi miłoÊci, które wiodà do braci i sióstr.
W gruncie rzeczy serce ubogie, czyli takie, 
które zna swoje ubóstwo i poÊwi´ca si´ dla 
drugiego.

KOTWICA
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CHRZEŚCIJANIN –
ZNAK MIŁOSIERDZIA 
DLA WYKLUCZONYCH

Papież Franciszek

UMACNIAJCIE
SERCA Papież Franciszek



w dobro, pot´pienie w zbawienie, a wykluczenie
w przepowiadanie. 
Te dwie logiki przemierzajà całe dzieje KoÊcioła:

usunàç na margines i włàczyç. Âwi´ty Paweł, ak-
tualizujàc nakaz Pana, by głosiç Ewangeli´ a˝ po
kraƒce ziemi (por. Mt 28, 19), gorszył i napotkał sil-
ny opór oraz wielkà wrogoÊç, zwłaszcza od tych, któ-
rzy domagali si´ bezwarunkowego przestrzegania pra-
wa moj˝eszowego równie˝ przez nawróconych pogan.
Tak˝e Êw. Piotr był ostro krytykowany przez wspól-
not´, kiedy wszedł do pogaƒskiego domu setnika Kor-
neliusza (por. Dz 10).
Drogà KoÊcioła, poczàwszy od Soboru Jerozo-

limskiego jest zawsze droga Jezusa: droga miło-
sierdzia i integracji. Nie oznacza to niedoceniania za-
gro˝eƒ czy wpuszczenia do owczarni wilków, ale po-
witanie skruszonego syna marnotrawnego; leczenie
ran grzechu z determinacjà i odwagà; zakasanie r´-
kawów, a nie stanie i patrzenie biernie na cierpienia
Êwiata. Drogà KoÊcioła jest niepot´pianie kogo-
kolwiek na wieki; obdarzanie miłosierdziem Boga
wszystkich ludzi, którzy szczerym sercem o to
proszà; drogà KoÊcioła jest właÊnie wyjÊcie
z własnego ogrodzenia, aby pójÊç i szukaç
dalekich na „peryferiach egzystencji”; to za-
stosowanie w pełni logiki Boga; naÊladowa-
nie Nauczyciela, który powiedział: „Nie po-
trzebujà lekarza zdrowi, ale ci, którzy si´ êle majà.
Nie przyszedłem wezwaç do nawrócenia spra-
wiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5, 31-32).
Uzdrawiajàc tr´dowatego, Jezus nie wy-

rzàdza ˝adnej szkody tym, którzy sà
zdrowi, a nawet wyzwala ich z l´ku;
nie powoduje niebezpieczeƒstwa,
ale daje im brata; nie
gardzi prawem, ale
docenia człowieka,
dla którego Bóg
zainspirował
prawo. Fak-
tycznie Je-
zus uwal-
n i a
zdro-

wych od pokusy „starszego brata” (por. Łk 15,11- 32.)
i ci´˝aru nienawiÊci oraz „szemrania pracowników,
którzy znosili ci´˝ar dnia i spiekoty” (por. 
Mt 20 1-16).
Tak wi´c miłoÊç nie mo˝e byç neutralna, jałowa,

oboj´tna, letnia i bezstronna! MiłoÊç zara˝a, jest na-
mi´tna, wià˝e si´ z ryzykiem i anga˝uje! Poniewa˝
prawdziwa miłoÊç zawsze jest niezasłu˝ona, bezwa-
runkowa i bezinteresowna! (por. 1 Kor 13). MiłoÊç
jest kreatywna, znajduje odpowiedni j´zyk, by ko-
munikowaç si´ z tymi wszystkimi, którzy uwa˝ani sà
za nieuleczalnych a wi´c nietykalnych. Znaleêç od-
powiedni j´zyk… Kontakt jest prawdziwym j´zykiem
komunikatywnym, tym samym j´zykiem uczuciowym,
który tr´dowatemu przekazał uzdrowienie. Jak wie-
le uzdrowieƒ mo˝emy dokonaç i przekazaç, uczàc si´
tego j´zyka kontaktu! Był tr´dowatym, a stał si´ gło-
sicielem miłoÊci Boga. Ewangelia powiada: „Lecz on

po wyjÊciu zaczàł wiele opowiadaç i roz-
głaszaç to, co zaszło” (Mk 1, 45).

Tłum. st (KAI) / Watykan

9
KOTWICA 2/2015

boi si´ ryzyka, by podjàç cierpienie drugiego, ale a˝
do koƒca płaci za to cen´ (por. Iz 53,4).
Współczucie popycha Jezusa do konkretnego

działania: do reintegracji wykluczonego! Trzy klu-
czowe poj´cia, jakie proponuje nam dzisiaj KoÊciół
w liturgii słowa, sà nast´pujàce: współczucie Jezu-
sa w obliczu marginalizacji oraz Jego wola integracji.
Marginalizacja: Moj˝esz, traktujàc kwesti´ tr´-

dowatych w sposób prawniczy, domaga si´, aby byli
oni oddaleni i usuwani na margines wspólnoty tak dłu-
go, jak trwa ich choroba i okreÊla ich jako „nieczy-
stych” (por. Kpł 13.1-2.45-46).
Wyobraêcie sobie, jak wiele cierpienia i wstydu

musiał doÊwiadczaç tr´dowaty: fizycznie, społecznie,
psychologicznie i duchowo! Jest on nie tylko ofiarà
choroby, ale ma tak˝e poczucie, ̋ e jest jej winny, uka-
rany za swoje grzechy! Jest ̋ ywym trupem, jak ten,
„któremu ojciec splunàł w twarz” (Lb 12, 14).
Ponadto, tr´dowaty budzi strach, obrzydzenie i po-

gard´, i z tego powodu zostaje opuszczony przez swo-
jà rodzin´, unikajà go inni ludzie, jest zepchni´ty na
margines społeczeƒstwa, a wr´cz samo społeczeƒstwo
go wydala i zmusza do ̋ ycia w miejscach oddalonych
od ludzi zdrowych, wyklucza go. I to do tego stop-
nia, ̋ e jeÊli jakaÊ osoba zdrowa zbli˝yłaby si´ do tr´-
dowatego, to zostałaby surowo ukarana, a cz´sto
sama potraktowana z kolei jak tr´dowaty.
To prawda, ˝e celem tego unormowania było

„ocalenie zdrowych”, „ochrona sprawiedliwych” – aby
ocaliç ich od wszelkiego niebezpieczeƒstwa, usuwa-
no na margines „zagro˝enie”, traktujàc bez litoÊci za-
ra˝onego. Tak w istocie zawyrokował arcykapłan Kaj-
fasz: „lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze
za lud, ni˝ miałby zginàç cały naród” (J 11, 50).
Integracja: Jezus rewolucjonizuje i gwałtownie

wstrzàsa tà mentalnoÊcià zamkni´tà w strachu i samo-
ograniczonà uprzedzeniami. Nie znosi On jednak
Prawa Moj˝eszowego, ale je doprowadza do pełni
(por. Mt 5, 17), wskazujàc na przykład na wywołu-
jàcà odwrotny skutek nieskutecznoÊç prawa odwetu;
oznajmiajàc, ˝e Bóg nie cieszy si´ takim zachowy-

waniem szabatu, które pogardza człowiekiem i go po-
t´pia; lub gdy majàc do czynienia z jawnogrzeszni-
cà, nie pot´pia jej, a wr´cz jà ocala od Êlepej gorli-
woÊci tych, którzy byli ju˝ gotowi ukamienowaç jà
bezlitoÊnie, utrzymujàc, ̋ e stosujà prawo Moj˝eszowe.
Jezus rewolucjonizuje sumienia tak˝e w Kazaniu na
Górze (por. Mt 5), otwierajàc nowe perspektywy dla
ludzkoÊci i objawiajàc w pełni logik´ Boga. Logik´
miłoÊci, która nie opiera si´ na strachu, ale na wol-
noÊci, miłoÊci, zdrowej gorliwoÊci oraz zbawczym
pragnieniu Boga: „Zbawiciel nasz, Bóg, pragnie, by
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania
prawdy” (1 Tm 2, 3-4). „Chc´ raczej miłosierdzia
ni˝ ofiary” (Mt 12, 7; Oz 6,6).
Jezus, nowy Moj˝esz, chciał uzdrowiç tr´dowatego,

chciał go dotknàç, chciał go ponownie włàczyç do spo-
łecznoÊci, nie „samoograniczajàc si´” w uprzedze-
niach; nie dostosowujàc si´ do panujàcej mentalno-
Êci ludzi; wcale nie obawiajàc si´ zaka˝enia. Jezus
odpowiada na błaganie tr´dowatego bezzwłocznie
i bez typowych odwołaƒ, by zbadaç sytuacj´ i wszyst-
kie ewentualne konsekwencje! Dla Jezusa liczy si´
przede wszystkim osiàgni´cie zbawienia dalekich, le-
czenie ran chorych, ponowne włàczenie wszystkich
do rodziny Bo˝ej! A to niektórych gorszy!
Jezus nie boi si´ skandalu tego rodzaju! On nie my-

Êli o ludziach zamkni´tych, którzy wr´cz si´ gorszà
z powodu uzdrowienia, którzy si´ gorszà w obliczu
wszelkiej otwartoÊci, jakiegokolwiek kroku, który nie
mieÊci si´ w ich schematach myÊlowych i duchowych,
wobec wszelkiej czułoÊci czy delikatnoÊci nieodpo-
wiadajàcej ich nawykom myÊlowym oraz ich rytual-
nej czystoÊci. Zechciał On włàczyç wykluczonych, zba-
wiç tych, którzy sà poza obozem (por. J 10).
Istniejà dwie logiki myÊlenia i wiary: strach, by

nie straciç zbawionych i pragnienie zbawienia stra-
conych. Zdarza si´ niekiedy tak˝e i dziÊ, ˝e stajemy
na skrzy˝owaniu tych dwóch logik – logiki uczonych
w Prawie: usunàç zagro˝enie, oddalajàc osob´ za-
ra˝onà, i logiki Boga, który w swoim miłosierdziu
obejmuje i przyjmuje, włàczajàc i przemieniajàc zło
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Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia
(CVS – Centro Volontari della Sofferenza) powsta-
ło w 1947 r. z inicjatywy ks. Luigiego Novarese
(1914-1984). Zostało zatwierdzone 24 listopada
1960 r. przez papie˝a Êw. Jana XXIII. Posiada włas-
nà duchowoÊç, specyficzne cele działania i metodo-
logi´. Zasadnicze zr´by duchowoÊci i celów działa-
nia sà okreÊlone w Or´dziu z Lourdes i Fatimy.
Jego celem jest ukazywanie wartoÊci cierpienia

oraz prawdy, ˝e mo˝e ono przyczyniç si´ do inte-
gralnego – osobowego i chrzeÊcijaƒskiego – rozwo-
ju człowieka chorego. Jego członkowie działajà
zgodnie z zasadà „do chorego przez chorego”. W sto-
warzyszeniu tym to sam człowiek cierpiàcy ma staç
si´ apostołem, według logiki: gdy chory dzi´ki spot-
kaniu z Chrystusem odkryje sens swojego doÊwiad-
czenia choroby, samotnoÊci i odrzucenia, staje si´
szczególnie wiarygodnym głosicielem Ewangelii dla
b´dàcych w podobnej sytuacji i nadal czujàcych si´
bezu˝ytecznymi i zagubionymi.
Apostolat ten, polegajàcy na cierpliwym towa-

rzyszeniu choremu w stopniowej akceptacji swoje-
go ˝ycia i na zach´ceniu do zło˝enia go w ofierze,
opiera si´ na fundamencie spotkania „człowieka
z człowiekiem”, na przyjaêni i na nieustannym kon-
takcie z cierpiàcym.
Chodzi w nim o to, by człowiek niepełnosprawny,

chory uÊwiadomił sobie swoje powołanie i misj´ w Ko-
Êciele, rodzinie i społeczeƒstwie. Majà mu w tym po-
magaç rekolekcje i rozwa˝enie or´dzi Matki Boskiej
z Lourdes i Fatimy. Pragnieniem ks. Novarese było,
aby chorzy zrozumieli, ̋ e ich cierpienie ma sens, i od-
kryli, ˝e ich powołaniem jest ofiarowywanie go Ko-
Êciołowi. Pisał: „Jezus Chrystus poprzez cierpienie
człowieka ponawia swojà ofiar´ pojednania. W Je-
zusie Chrystusie cierpienia ludzkie zyskujà szerszy
wymiar i nowà sił´, która łàczy obecny ból ze strasz-
liwà ofiarà na Kalwarii, rozszerza go na cały KoÊciół
i przygotowuje przyszłe czasy”.
Metodologia apostolatu opiera si´ na dwóch za-

sadach: chory jest podmiotem działania, a nie przed-

miotem opieki; apostolat wÊród chorych prowadzo-
ny jest przez chorych – „do chorego przez chorego”.
Wymaga to przełamania mentalnoÊci, wedle któ-

rej chory jest wyłàcznie stronà przyjmujàcà pomoc.
Jak pisał nasz Błogosławiony: „Konkretne zadanie
Ochotników Cierpienia polega na tym, ˝e majà byç
˝ywymi narz´dziami KoÊcioła, ludêmi, którzy do-
browolnie jednoczà si´ z Chrystusem, aby nadaç war-
toÊç swojemu cierpieniu: dobrowolnie ofiarowujà swo-
je cierpienie Niepokalanej jako zadoÊçuczynienie za
grzechy, modlà si´ o nawrócenie grzeszników, mod-
là si´ za papie˝a, za kapłanów i ich Êwi´tà słu˝b´,
pozyskujà dla tej posługi innych braci. Przez takà
właÊnie ofiarnà działalnoÊç urzeczywistnia si´ mis-
ja Ochotników Cierpienia i Braci Chorych”.

Fotografie – Adam Stelmach
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CENTRUM
OCHOTNIKÓW
CIERPIENIA

Centrum Ochotników Cierpienia
prowadzi apostolat wÊród chorych,
realizujàc wizj´ bł. ks. Luigiego No-
varese. Pragnàł on, by człowiek
chory odkrył wartoÊç swojego cier-
pienia i składał go w ofierze za
bliênich, KoÊciół i Êwiat, współuczest-
niczàc w ten sposób w misterium
M´ki Chrystusa. Dzi´ki temu chory
staje si´ apostołem wÊród cierpiàcych
i pomaga im odkryç sens cierpienia.
˚yjàc w jednoÊci z Maryjà,
członkowie Centrum odpowiadajà
na Jej wezwanie do modlitwy
skierowane podczas objawieƒ w Lour-
des i Fatimie.



przez osob´ wst´pujàcà do Centrum wyra˝a ch´ç cał-
kowitego oddania si´ w słu˝b´ NajÊwi´tszej Maryi
Pannie. Co roku członkowie Centrum uroczyÊcie od-
nawiajà swojà przynale˝noÊç.

Miejscem formacji osobistej ka˝dego Ochotnika
Cierpienia jest tzw. grupa przewodnia. Utrzymuje ona
stałe kontakty ze wszystkimi członkami i przedsta-
wia im ró˝ne propozycje formacyjne w zale˝noÊci od
ich potrzeb i wieku. W formacji ogólnej podstawà
jest Słowo Bo˝e, nauczanie KoÊcioła, wskazania pa-
sterskie biskupów oraz charyzmat Zało˝yciela. Pro-
gram formacyjny Ruchu tworzony jest na szczeblu
mi´dzynarodowym, a na szczeblu krajowym opra-
cowuje go Konfederacja Cichych Pracowników Krzy-
˝a i Centrów Ochotników Cierpienia.
Grupa przewodnia istniejàca w parafii jest naj-

wa˝niejszym miejscem spotkania i formacji. ˚y-
wotnoÊç i duszpasterska skutecznoÊç Centrum zale˝à
w du˝ej mierze od aktywnoÊci i entuzjazmu tych ma-
łych, pozostajàcych w kontakcie ze Êwiatem, grup.
Ka˝da taka grupa zło˝ona jest z ok. 10 osób, tak

aby mo˝liwe było nawiàzanie mocnych wi´zi mi´-

dzyludzkich, właÊciwych dla małych stowarzyszeƒ.
Na czele zespołu stoi przewodniczàcy, najlepiej
Ochotnik Cierpienia, który dobrze zna osoby nale˝àce
do zespołu, co pozwala mu skutecznie animowaç ich
działalnoÊç i formacj´. Aby ułatwiç formacj´, sto-
warzyszenie zostało podzielone na grupy wiekowe:
dzieci, młodzie˝y młodszej i starszej, dorosłych i lu-
dzi starszych. W grupach tych spotykajà si´ chorzy
na wspólnym rozwa˝aniu Słowa Bo˝ego, dzieleniu si´
własnymi doÊwiadczeniami cierpienia. Sà to kame-
ralne spotkania przy herbacie, kawie, które poma-
gajà te˝ niepełnosprawnym zaakceptowaç swojà
niepełnosprawnoÊç i przełamaç l´k wychodzenia do
ludzi. Wspólnota na ka˝de spotkanie przygotowuje
materiały formacyjne. 

PŁASZCZYZNY DZIAŁANIA
Płaszczyzna indywidualna
Âwiadomy swego chrzeÊcijaƒskiego powołania czło-

wieka ochrzczonego i cierpiàcego, chory prze˝ywa ka˝-
dy dzieƒ – jego drobne sprawy, problemy swojej rodzi-
ny, domu opieki czy społeczeƒstwa – w perspektywie

MY C VS
DUCHOWOÂå
DuchowoÊç Centrum Ochotników Cierpienia zos-

tała ukształtowana na podstawie ewangelicznej sce-
ny obecnoÊci Maryi i Jana przy umierajàcym na krzy-
˝u Chrystusie (J 19,25-27). Tworzà jà tak˝e wezwania
NajÊwi´tszej Panny z Lourdes i Fatimy do modlit-
wy i pokuty. Modlitwa, pokuta, ofiarowanie własnych
cierpieƒ majà byç zadoÊçuczynieniem za grzechy ob-
ra˝ajàce Serce Jezusa i Jej Niepokalane Serce, a tak-
˝e ofiarà zło˝onà w intencji nawrócenia grzeszników,
a tak˝e w intencji papie˝a, biskupów i kapłanów. 
Misjà Centrum Ochotników Cierpienia jest otwie-

ranie ludziom cierpiàcym dost´pu do komunii z Je-
zusem Ukrzy˝owanym i Zmartwychwstałym. Tylko
poprzez zjednoczenie własnych cierpieƒ z cierpieniami
Chrystusa mo˝liwe jest zrozumienie własnej sytua-
cji i nadanie jej odpowiedniego
znaczenia – zbawczego sensu. 
Przez rodzàcà si´ z miłoÊci kon-

templacj´ zawiàzuje si´ owocna
wi´ê mi´dzy wydarzeniami w Ogrój-
cu i na Golgocie a rzeczywistoÊcià
˝ycia człowieka cierpiàcego. W tej
właÊnie relacji Jezus Ukrzy˝owany
jest êródłem ˝ycia, pomaga prze-
zwyci´˝yç wszelkie dramaty egzys-
tencjalne, a tak˝e nadaç człowie-
kowi „to˝samoÊç paschalnà”. 
Kluczowym elementem apostolstwa Centrum jest

styl „obecnoÊci towarzyszàcej”. Polega on na na-
Êladowaniu Matki Bo˝ej, która towarzyszy wiernie
ka˝demu człowiekowi, dajàc mu siły do przezwy-
ci´˝enia trudnoÊci oraz poczucia przegranej i frust-
racji, które sà nieodłàczne cierpieniu. W objawieniach
Maryja jest matkà i siostrà, która wzywa ludzi, by
tak jak Ona pełnili wol´ Boga i wraz z Nià składa-
li Mu dar z siebie dla zbawienia Êwiata. 

NAZWA
Stowarzyszenie nosi nazw´ Ochotników Cierpie-

nia, poniewa˝ jego celem jest naÊladowanie dobro-
wolnej ofiary Jezusa zło˝onej Ojcu, ze ÊwiadomoÊcià,
˝e taka ofiara mo˝e staç si´ darem i zyskaç wartoÊç
odkupieƒczà dla wszystkich, w zjednoczeniu z ofia-

rà wcielonego Syna Bo˝ego, Odkupiciela człowieka
i Êwiata oraz w komunii Jego mistycznego ciała.
Ochotnicy Cierpienia – poniewa˝ dzi´ki wierze

człowiek jest w stanie przyjàç cierpienie, aby uczy-
niç zeƒ wyraz miłoÊci, objawienie miłosiernego Ser-
ca Jezusa człowiekowi i wszystkim ludziom.
Ochotnikiem Cierpienia jest ten, kto dzi´ki wierze

potrafi nawet pokochaç cierpienie, nie dlatego, ̋ e jest
ono dobrem samym w sobie, ale dlatego, ̋ e mocà ła-
ski odkupienia przekształca si´ w niezwykły dar zba-
wienia dla ka˝dego człowieka. Zwłaszcza dla grzesz-
ników, dla całego KoÊcioła i całego Êwiata.
Członkowie Centrum wiedzà, ˝e nawet sama na-

zwa Ochotnicy Cierpienia jest trudna do przyj´cia,
wr´cz odpychajàca, gdy˝ cierpienie jest czymÊ ne-
gatywnym – jak wi´c szukaç do niego ochotników?

Stale wi´c przypominajà, ̋ e ks. No-
varese nie chciał formowaç maso-
chistów czy cierpi´tników, a wcià˝
podkreÊlał, ˝e trzeba robiç wszyst-
ko, aby z cierpieniem walczyç, aby
było go jak najmniej. Gdy jednak nie
mo˝na mu zapobiec, trzeba zgodnie
z or´dziami Maryi z Lourdes i Fa-
timy ochoczo je ofiarowaç, aby Pan
Bóg mógł z niego wyprowadziç na-
jobfitszy owoc. Poniewa˝ nazwa
Ruchu budziła kontrowersje, my-

Êlano o zmianie na bardziej neutralnà. Przeło˝eni po-
prosili o rad´ Ojca Âwi´tego Jana Pawła II, ale on
stwierdził, ̋ e je˝eli odrzucà nazw´ wybranà przez Za-
ło˝yciela, zatracà sens, dla którego powstali.

Aby staç si´ Ochotnikiem Cierpienia osoba cho-
ra powinna wypełniç deklaracj´. Ka˝dy deklarujàcy
si´ jako Ochotnik Cierpienia winien ̋ yç w stanie ła-
ski uÊwi´cajàcej i przyjàç or´dzia Matki Bo˝ej z Lo-
urdes i Fatimy. Odpowiedê na te wezwania oznacza
zrozumienie i zaakceptowanie przez chorego swojego
cierpienia, a tak˝e ofiarowanie go Chrystusowi
przez r´ce Maryi za wszystkich grzeszników. Aby
owocnie włàczyç si´ do Ruchu, nale˝y staraç si´ co-
raz gł´biej dostrzegaç, jak cenna jest modlitwa czło-
wieka cierpiàcego, a tak˝e jak wiele mo˝e ona zdzia-
łaç w ˝yciu innych ludzi. Deklaracja podpisywana
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działalnoÊç stowarzyszenia jest zgodna z naukà Ko-
Êcioła i wierna swojej duchowoÊci); Odpowiedzialny
za chorych (jeden z Ochotników Cierpienia, który od-
powiada za całokształt apostolatu w diecezji); Od-
powiedzialny za Braci (wspomaga odpowiedzialne-
go za chorych i opiekuje si´ stowarzyszeniem Bra-
ci Chorych); Diecezjalny Animator Grup Przewodnich
(wspomaga osoby kierujàce pracà grup przy współ-
pracy ich animatorów, ustanowionych na szczeblu de-
kanatu).

Struktury krajowe
Centrum obecne jest w Polsce w ok. 10 diecez-

jach. Koordynatorem Krajowym został Zdzisław
Waszkiewicz – odpowiedzialny diecezjalny z archi-
diecezji gdaƒskiej. Opiekunem duchowym jest ks. Ra-
dosław Horbatowski, posługujàcy w głogowskim
Domu „Uzdrowienie Chorych”. Raz do roku człon-
kowie CVS z całej Polski majà swoje rekolekcje for-

macyjne w domu Cichych Pracowników Krzy˝a,
w Głogowie.

Struktury mi´dzynarodowe
Centrum Ochotników Cierpienia istnieje nie tyl-

ko we Włoszech i w Polsce, ale i w Szwajcarii, na
W´grzech, w Portugalii, a tak˝e w USA, Kolumbii,
Kamerunie. Jego siedziba  znajduje si´ w Rzymie,
w domu generalnym Cichych Pracowników Krzy˝a,
a odpowiedzialnym za ruch jest ks. Armando Au-
fiero. Tam te˝ przygotowywane sà materiały for-
macyjne dla grup przewodnich. Raz na trzy lata ma
miejsce Walne Zebranie Mi´dzynarodowej Konfe-
deracji Centrum Ochotników Cierpienia – spotkanie
koordynatorów reprezentujàcych kraj, w którym
znajdujà si´ centra. Ma ono na celu wymian´ do-
Êwiadczeƒ oraz wspólne ustalenie głównych zasad
działania, zarówno na poziomie formacyjnym, jak
i prawnym, administracyjnym.
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wiary, nadziei i miłoÊci, które nadajà jego egzystencji
szerszy wymiar i rozjaÊniajà nowym Êwiatłem jej nie-
rzadko smutnà rzeczywistoÊç – Êwiatłem NajÊwi´t-
szej Dziewicy, Êwiatłem KoÊcioła, Êwiatłem dusz
oczekujàcych zbawienia, Êwiatłem innych braci
i sióstr, którzy realizujà w ˝yciu ten sam ideał. Sto-
warzyszenie jest bowiem nie tylko rzeczywistoÊcià ze-
wn´trznà, ale przede wszystkim komunià serc.
Ta ÊwiadomoÊç wyra˝a si´ na dwa sposoby:
– Przez ̋ ycie w łasce uÊwi´cajàcej, gdy˝ tylko ona

mo˝e nadaç wartoÊç cierpieniu. OczywiÊcie ̋ ycie ła-
ski musi czerpaç pokarm z modlitwy, z rozwa˝ania
Słowa Bo˝ego, z odmawiania Ró˝aƒca. Dar modlitwy
i cierpienia prze˝ywanego z pomocà łaski, zło˝ony
w dłonie Niepokalanej Dziewicy, staje si´ wielkim bo-
gactwem dla KoÊcioła i społe-
czeƒstwa oraz warunkiem speł-
nienia próÊb Maryi.
– Przez apostolstwo wobec

tych, których Pan stawia na dro-
dze chorego, zwłaszcza wobec in-
nych chorych spotykanych w szpi-
talu, w domu opieki, zamieszku-
jàcych sàsiedni dom, dzielnic´,
parafi´, miasto. Dla chorego, któ-
remu drogi jest ideał stowarzy-
szenia, ka˝da sposobnoÊç jest do-
bra, by daç o nim Êwiadectwo,
a tym samym szerzyç Or´dzie
Maryi i przybli˝aç triumf Królestwa Bo˝ego.

Płaszczyzna zespołowa
Opiera si´ na działaniu grup przewodnich, do któ-

rych nale˝à osoby zapisane do stowarzyszenia
Ochotników Cierpienia – bez wzgl´du na wiek. Gru-
pà kieruje jeden z Ochotników. Spotkania powinny
odbywaç si´ przynajmniej raz w miesiàcu, aby cho-
rzy mogli rzeczywiÊcie wspomagaç si´ nawzajem
i prowadziç intensywne apostolstwo.
Ponadto wydziela si´ specjalne sektory apostol-

stwa, które majà byç Êrodowiskiem formacji dosto-

sowanej do potrzeb okreÊlonego wieku. Jest to nie-
zb´dne zwłaszcza dla chorych dzieci i młodzie˝y. Dzie-
ci i młodzie˝ potrzebujà ˝ycia wspólnotowego, ka-
techezy, modlitwy i apostolatu prowadzonego w spo-
sób dla nich odpowiedni. Potrzebujà kierownictwa
osób posiadajàcych pewne zdolnoÊci dydaktyczne,
umiejàcych wzbudziç ich zainteresowanie, pomóc
w ich problemach. Sektory muszà zatem wykraczaç
swym zasi´giem poza granice parafii i mieç charakter
mi´dzyparafialny lub diecezjalny.

Płaszczyzna eklezjalna
Struktury parafialne
SpołecznoÊç parafialna powinna si´ otwieraç na

ludzi cierpiàcych i vice versa. Chorzy powinni zaj-
mowaç nale˝ne sobie miejsce
w parafii i uczestniczyç w jej ̋ y-
ciu – w liturgii, katechezie, dzie-
łach miłosierdzia. Nie mogà im
w tym przeszkodziç bariery ar-
chitektoniczne, psychologiczne
czy rasowe. Grupy przewodnie po-
wstajà na okreÊlonym terenie,
ale zawsze w ramach parafii, któ-
ra stanowi dla nich wspólne cen-
trum. DziałalnoÊç Ochotników
Cierpienia na terenie parafii po-
mo˝e społecznoÊci chrzeÊcijaƒskiej
w przezwyci´˝eniu sposobu my-

Êlenia, według którego chorzy mogà byç jedynie przed-
miotami troski.

Struktury diecezjalne
Gdy biskup zaaprobuje działalnoÊç Centrum

Ochotników Cierpienia, w porozumieniu z zarzàdem
centralnym, mianuje jego Rad´ Diecezjalnà odpo-
wiedzialnà za całà działalnoÊç stowarzyszenia wo-
bec diecezji oraz wobec kierownictwa krajowego
i centralnego. Jej kadencja wynosi pi´ç lat. W skład
Rady wchodzà cztery osoby: Asystent koÊcielny (ka-
płan reprezentujàcy biskupa i gwarantujàcy, ˝e
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funkcj´ przewodniczàcego Komisji Episkopatu Pol-
ski ds. Słu˝by Zdrowia i osób Chorych. Podczas tej
wizyty Ksiàdz Biskup zapoznał si´ z przebiegiem ob-
rad i skierował do zgromadzonych  przesłanie poparte
Êwiadectwem osobistego zetkni´cia si´ z cierpieniem.
Bp Stefan Regmunt zwrócił uwag´ na znaczenie
wspólnoty i koniecznoÊç jej istnienia, a tak˝e na po-
trzeb´ ciàgłej formacji – aby nie pomyliç kierunku.
PodkreÊlił znaczenie wspólnych wyjazdów, rekolek-
cji i prze˝ywania uroczystoÊci religijnych. Powiedział
do zebranych znamienne słowa: „Dobre dzieło two-
rzy si´ powoli, a bez formacji nie ma wzrostu”. Ksiàdz
Biskup, odwołujàc si´ do charyzmatu zbawczego cier-
pienia, przywołał te˝ własne doÊwiadczenie cierpie-
nia i jego znaczenie w ekonomi zbawienia. 
Podczas obrad ks. Armando  Aufiero wygłosił kon-

ferencje dotyczàce zasad i kierunków działania sto-
warzyszeƒ skonfederowanych na szczeblu krajowym
i mi´dzynarodowym. Szczególne znaczenie miało wy-
jaÊnienie zagadnieƒ statutowych i ich zastosowania
w realizacji zało˝eƒ wynikajàcych z charyzmatu na-
kreÊlonego przez bł. Luigiego Novarese – zało˝yciela
tego dzieła. Ks. Armando nawoływał zebranych do
pełniejszego zjednoczenia z Jezusem poprzez wspól-
nà modlitw´, a tak˝e do szukania nowych form apos-
tolskiego działania w apostolacie, by tym owocniej
pozyskiwaç do apostolatu nowych chorych. Prze-
konywał do umiej´tnego ró˝nicowania działaƒ – do-
pasowywania ich do wieku uczestników oraz ich Êro-
dowiska ˝ycia. Zalecał bardziej wykorzystywaç
przestrzeƒ parafii i jej obszar działania. Centra majà
byç przede wszystkim wspólnotà parafialnà. Zale-
cał poszukiwaç chorych w ich Êrodowiskach – do-
mowych, szpitalnych. Bo osoby izolowane i izolujàce
si´ nie majà zwykle siły, sà słabe i przez to upada-
jà, a wspólnota jest dla chorych  miejscem zba-
wiennym. Trzeba nam ich szukaç i pomóc wejÊç we
wspólnot´. Mamy szukaç dzieƒ po dniu sensu cier-
pienia i pomagaç wzrastaç ka˝demu choremu
w słu˝bie KoÊciołowi. Ks. Armando zach´cał tak˝e
do tworzenia struktur i uaktywniania samych cho-

rych. Nie wystarczy tylko modlitwa – trzeba, aby taki
człowiek aktywnie działał i uczestniczył w pełni w ˝y-
ciu KoÊcioła. 

Fotografie - Adam Stelmach
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W jednoÊci siła – wiadomo nie od dzi-
siaj. Jednà zapałk´ łatwo mo˝na złamaç,
ale dziesi´ç, gdy sà razem złàczone, du˝o
trudniej. Dziesi´ç diecezji w Polsce jest ob-
j´tych działalnoÊcià Centrum Ochotni-
ków Cierpienia. W pi´ciu przypadkach sà
to ju˝ stowarzyszenia zarejestrowane
i skonfederowane w Mi´dzynarodowej
Konfederacji Apostolatu Cierpiàcych, po-
zostałe sà w trakcie działaƒ zmierzajàcych
do tego celu.

W dniach 20-22 lutego br. odbyła si´ w Domu
„Uzdrowienie Chorych” w Głogowie sesja spotkaƒ
przedstawicieli Centrum Ochotników Cierpienia
działajàcych na terenie naszego kraju, połàczona
z wyborami do rady krajowej. W cyklu spotkaƒ wzi´-
ło udział kilkudziesi´ciu odpowiedzialnych w ró˝nych
diecezjach za Centrum Ochotników Cierpienia. Spe-
cjalnie na to spotkanie przybyli z Włoch: ks. Armando
Aufiero, Przewodniczàcy Mi´dzynarodowej Konfe-
deracji CVS oraz ks. Janusz Malski, Moderator Ge-
neralny Cichych Pracowników Krzy˝a. 
W drugim dniu obrad mieliÊmy zaszczyt goÊciç

Jego Ekscelencj´ Ordynariusza Diecezji Zielono-
górsko-Gorzowskiej Stefana Regmunta, który pełni
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DZIESIĘĆ 
ZAPAŁEK JEDNOŚCI
Krajowe Spotkanie Odpowiedzialnych za CVS

Br. Roman Płatek SOdC

Br. Roman Płatek, ks. Armando Aufiero, Teresa Skuza, Lucyna Żółkiewska



wybory do władz krajowych konfederacji, w wyniku
ich przebiegu wyłoniono zarzàd. Na Koordynatora
Krajowego wybrano Zdzisława Waszkiewicza, na do-
radców s. Ew´ Figur´ (jako  przedstawiciela Cichych
Pracowników  Krzy˝a), Lucyn´ ̊ ółkiewskà i Jana Po-
laƒskiego, na Asystenta duchowego – ks. Radosława
Horbatowskiego, a na sekretarza powołano s. Bea-
t´ Dyko (Cisi Pracownicy Krzy˝a). Kadencja nowo wy-
branego Zarzàdu Krajowego trwaç b´dzie szeÊç lat. 
Na koniec obrad padły słowa: „Chory jest darem

dla KoÊcioła, nie mo˝na zapominaç o tych, którzy ̋ yjà
w ciemnoÊci serca i dla nich musimy zmotywowaç si´
do aktywniejszej i odwa˝niejszej działalnoÊci”. To
prawdziwe motto dla naszej Konfederacji Mi´dzy-
narodowej Stowarzyszeƒ  Apostolatu Chorych, któ-
ra daje du˝e mo˝liwoÊci wszechstronnego działania
opartego na statucie i charyzmacie bł. Novarese. 
Uczestnicy Sesji Krajowej brali udział w tych

dniach we wspólnych modlitwach, adoracji Naj-
Êwi´tszego Sakramentu i Mszy Âwi´tej. Ks. Radosław,
opierajàc si´ w kazaniu na perykopie o uzdrowieniu
paralityka, głosił, ˝e ten człowiek dlatego nie mógł
zostaç uzdrowiony, bo nie miał człowieka, który by
mu pomógł. Takie jest właÊnie zadanie dla chorych,
by byli tymi, którzy pomogà osobom potrzebujàcym
duchowego uzdrowienia dojÊç do Jezusa. Ta nauka
dobrze uzupełniła treÊci konferencji i obrad  nasze-
go zgromadzenia. 
W niedziel´ uczestnicy tego zjazdu, umocnieni do-

Êwiadczeniem jednoÊci, powrócili ju˝ do swoich
macierzystych diecezjalnych Centrów, by wypełniaç
spoczywajàce na nich zadania, do których zostali po-
wołani. Mamy nadziej´, ̋ e skonfederowanie wszyst-
kich diecezjalnych Centrów Ochotników Cierpienia
w Polsce i włàczenie ich w struktury mi´dzynarodowe
nastàpi w szybkim czasie i otworzy jeszcze pełniej
nowe horyzonty działania wszystkim chorym i nie-
pełnosprawnym, zwłaszcza zrzeszonym w apostola-
cie zało˝onym przez bł. Luigiego Nowarese.
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Ks. Janusz Malski, wielokrotnie zabierajàcy głos
w trakcie zgromadzenia, przedstawił  aspekt orga-
nizacyjny konfederacji i koniecznoÊç skonkretyzo-
wania takiej struktury na terenie naszego kraju, gdy˝
to umo˝liwia pełniejsze i skuteczniejsze działanie nie
tylko na szczeblu krajowym, ale i mi´dzynarodowym.
Ksiàdz Moderator  odwołał si´ do wydarzeƒ w Lo-
urdes i Fatimie, skàd bierze si´ charyzmat naszych
wspólnot, mówiàc, ̋ e to właÊnie tam Bóg, przez po-
Êrednictwo Maryi, powołał chorych na Apostołów. To
wtedy chorzy stali si´ mocni duchowo, mocni swym
cierpieniem. Matka Bo˝a objawiła si´ słabym dzie-
ciom – tak samo słabi sà chorzy. Ale poprzez umie-
j´tnoÊç wsłuchania si´ w objawienia Maryjne majà
moc płynàcà z ofiarowywanego cierpienia. To właÊ-
nie umiej´tnoÊç właÊciwego prze˝ywania własnego
cierpienia czyni chorych silnymi, by apostołowaç, by
działaç. Ks. Janusz przekonywał do czynnego dzia-
łania w apostolacie, do korzystania z doÊwiadczeƒ sa-
mej Konfederacji, jej członków i z przygotowywanych
przez nià materiałów formacyjnych. A tak˝e do czer-
pania z samego charyzmatu i przykładu ˝ycia na-
szego Zało˝yciela oraz innych naszych kandydatów
na ołtarze. Zach´cał do  rozwijania kontaktów, do
wspólnej wymiany doÊwiadczeƒ, do stałej i czynnej
formacji duchowej i czynnego włàczania si´ w dzia-
łalnoÊç Konfederacji. 
W czasie obrad zło˝ono tak˝e relacje z działaƒ do-

tychczasowych Centrów Ochotników Cierpienia w po-
szczególnych diecezjach. Podano informacje o licz-
bie członków i formach działania – specyficznych dla
ka˝dego regionu. Miało to dla nas szczególne zna-
czenie, bo dawało mo˝noÊç porównania z własnymi
prowadzonymi dotychczas działaniami i wysnucia
gł´bszych wniosków. W trakcie sesji był te˝ czas na
zadawanie pytaƒ i zgłaszanie problemów, na jakie na-
potykajà  odpowiedzialni w poszczególnych diecez-
jach – sà to problemy organizacyjne, finansowe, lo-
gistyczne, personalne, itp. Odpowiedzi na te pytania
udzielili zarówno ksi´˝a, jak i prowadzàca obrady
siostra Ewa Figura odpowiedzialna za Apostolat
w Polsce. 
Kulminacyjnym wydarzeniem Sesji Krajowej Kon-

federacji Stowarzyszeƒ Apostolatu Chorych były

Nasz nowy Koordynator Krajowy – Zdzisław Waszkiewicz

21 lutego – spotkanie z bp. Stefanem Regmuntem. 
Obok Księdza Biskupa ks. Janusz Malski i Maria Murkowska



MY C VS

21
KOTWICA 2/2015

(te˝ uczestniczkà z OleÊnicy), dzielenie si´ nowymi po-
mysłami, wra˝eniami, planowaniem dalszej pracy wy-
dały owoce. Był to pomysł Marysi, aby zaszczepiç
i kontynuowaç apostolat w naszym dekanacie, w pa-
rafii w Solnikach Wielkich.
Du˝o radoÊci dał nam pobyt w naszym głogowskim

domu – specyficzna atmosfera panujàca w tym
miejscu wydaje si´ byç przepełniona dobrocià, mi-
łoÊcià, modlitwà, troskà o innych. Dobrze si´ tam czu-
j´, a spotkanie znajomych, przyjaciół, nawiàzywanie
nowych znajomoÊci, rozmowy z nimi tym bardziej t´
radoÊç uskrzydlajà. Codzienna Eucharystia, Droga
Krzy˝owa, Adoracja, wspólne modlitwy, oprawa
muzyczna i wspólny cel, do którego wszyscy dà˝à ,

jednały nas z Jezusem. Tam czujemy si´ jednà wiel-
kà Bo˝à rodzinà.

Bóg zapłaç za wszystko!
Do Apostolatu Zbawczego Cierpienia nale˝´ od nie-

dawna, dlatego jadàc do Domu „Uzdrowienie Cho-
rych” na krajowe spotkanie odpowiedzialnych za Cen-
trum Ochotników Cierpienia (CVS), miałam du˝e
oczekiwania, a najwi´kszym było to, ̋ eby poszerzyç
swoje wiadomoÊci dotyczàce działalnoÊci Centrum,
jego duchowoÊci, zdobyç nowe doÊwiadczenia po-
trzebne w prowadzeniu apostolatu. 
A jakie były moje pierwsze kroki w CVS? Przez

wiele lat opiekowałam si´ chorym, niepełnosprawnym
m´˝em. Nie było łatwo, ale Pan Jezus troszczył si´
o wszystkich, obdarzał tak˝e mnie wieloma łaskami,
które dawały mi sił´ i nadziej´. To On pokierował
moim dalszym ̋ yciem. Słyszàc głos, „Bierzesz, a nic
nie dajesz”, długo zastanawiałam si´: „Co mam daç,
Panie?”. Wtedy nie myÊlałam o chorych. Uwa˝ałam,
˝e opiekujàc si´ m´˝em, nie mam ju˝ na nic czasu.
Pan Jezus pokierował moimi krokami tak, ˝e poje-
chaliÊmy z m´˝em na rehabilitacj´ do Domu „Uzdro-
wienie Chorych”. Jakie było moje zdziwienie, gdy wy-
siadajàc z samochodu, ujrzałam w napisie słowo
„Chorych”. Dwa tygodnie w głogowskim Domu – to
był pi´kny czas i czas wielkiej Łaski. Ju˝ wiedziałam
co mam dalej robiç. 
Pierwsza Msza Âw. inaugurujàca w naszej para-

fii NMP Matki Miłosierdzia w OleÊnicy odbyła si´ 
9 wrzeÊnia 2012 r. z udziałem ks. Janusza Malskiego
i naszego proboszcza, ks. Zdzisława Paducha, byli
tak˝e przedstawiciele Cichych Pracowników Krzy˝a

z s. Ewà Figurà oraz Beata Wawerska z apostola-
tu CVS z Wrocławia. Dzi´ki temu, ̋ e nasza parafia
ma wspaniałego proboszcza, oddanego KoÊciołowi
i parafii, a tak˝e ludziom chorym, który wziàł na sie-
bie jeszcze jeden obowiàzek i został naszym opie-
kunem duchowym, nasza nowa wspólnota osób cho-
rych, niepełnosprawnych, starszych, mogła si´ roz-
winàç. Potem były pierwsze spotkania apostolatu,
Msze. Âw. w ostatnie soboty miesiàca, pierwszy opła-
tek, spotkania małych grup przewodnich, pierwsze
rekolekcje, wspólnie z naszym opiekunem, wyjazdy
na pielgrzymki (np. do Henrykowa czy do Sanktua-
rium Ró˝y Duchownej w Gostyniu). Obecnie nasz apos-
tolat liczy 48 osób i tworzà go dwie grupy przewodnie.
Nasze działania skupiajà si´ głównie na modlitwie,
rozwa˝aniu Słowa Bo˝ego i towarzyszeniu ludziom
cierpiàcym. Jako Apostolat Zbawczego Cierpienia sta-
ramy si´ uczestniczyç w ˝yciu parafii. 
W naszej wspólnocie dzieje si´ wiele, ale ciàgle czu-

j´ niedosyt. Stàd moje oczekiwania, a udział w tym
spotkaniu spełnił je i to w nadmiarze. Bardzo boga-
ty i urozmaicony program poruszał wszystkie inte-
resujàce mnie sprawy. Mojà wiedz´ o działaniach CVS,
apostolatach rozszerzały ciekawe panele dyskusyjne
i konferencje, które prowadzili kapłani. Z zaintere-
sowaniem słuchałam wypowiedzi o duchowoÊci CVS,
sposobie apostołowania, w jaki sposób „Maryja
idzie na spotkanie z chorymi” czy omówienia tema-
tów trzyletniego programu formacyjnego. Spotkanie
z bp. Stefanem Regmuntem utwierdziło mnie w prze-
konaniu, jak wa˝na w KoÊciele jest wspólnota chorych.
Ciekawe relacje z działalnoÊci apostolskiej grup
z ró˝nych diecezji poruszały naszà wyobraênià.
Mogłam te˝ wtedy porównaç naszà działalnoÊç
z grupami apostolskimi innych diecezji, których
przedstawiciele byli obecni. Wszystko to zapalało pło-
mienie w naszych sercach do dalszej aktywnej pra-
cy. Rozmowy w wolnych chwilach z Marià Nawrot

W dniach 27.02 – 1.03.2015 r. u sióstr Francisz-
kanek, w OÊrodku dla Niewidomych w Sobieszewie
odbyły si´ rekolekcje dla wolontariatu CVS, które pro-
wadził ks. Radek Horbatowski wraz z siostrami: Ewà
Figurà i Beatà Dyko, przybyłych do nas z Domu
„Uzdrowienie Chorych” w Głogowie. Celem rekolekcji
było pogł´bienie naszej wiary oraz wiedzy na temat
charyzmatu bł. Luigiego Novarese tak, abyÊmy na-
pełnieni Êwiatłem Chrystusa w pełni rozumieli, na
czym polega nasz apostolat i jako siostry i bracia cho-
rych i cierpiàcych realizowali go na co dzieƒ z wiel-
kim oddaniem i miłoÊcià. Czas, który wspólnie
prze˝yliÊmy, wypełniony był modlitwà, udziałem w Eu-
charystii, adorowaniem Chrystusa w NajÊwi´tszym
Sakramencie, słuchaniem konferencji oraz wza-
jemnym ubogacaniem si´ poprzez wypowiadane
Êwiadectwa. 

CVS – MOJE MIEJSCE
Krystyna Kowalska

WOLONTARIAT CVS
ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Pierwsza od prawej – Krystyna Kowalska



CZUŁOÂå LUDZKA
Najwy˝szy profesjonalizm wraz z najlepszym sprz´-
tem nie przyczynià si´ do miłosiernego towarzysze-
nia w ostatniej podró˝y, jeÊli nie stanà si´ narz´dziami
„màdroÊci serca”. Tej màdroÊci serca, która otwie-
ra nas na naszà słabszà siostr´ i słabszego brata i po-
pycha nas do wyjÊcia z naszej skorupy bezintere-
sownoÊci. MàdroÊci, dzi´ki której gotowi jesteÊmy
współcierpieç z pacjentami i ich rodzinami. 

CZUŁOÂå BOSKA
Zbudowaç mury, kupiç sprz´t to wyzwanie ekono-
miczne. Jednak zaoferowaç pacjentom w tak powa˝-
nych stanach opiek´ pełnà profesjonalizmu, ciepła
i ludzkiej czułoÊci jest o wiele trudniej. Ale taki właÊ-
nie cel Cisi Pracownicy Krzy˝a stawiajà sobie w tym
przedsi´wzi´ciu. Odwa˝yli si´ na ten krok motywowani
przez swojego zało˝yciela i charyzmat, który im po-
zostawił: cierpienie ma sens – jest nim Jezus Chrys-
tus, poprzez którego Ojciec otworzył swoje serce na
cierpienie ludzkoÊci i wyruszył z nià w ostatnià podró˝.
Pragnàc wybawiç jà od zła grzechu i Êmierci, zstàpił
w ka˝de ludzkie cierpienie. W ten sposób oferuje swo-
jà obecnoÊç właÊnie tam, gdzie ka˝dy z nas pozosta-
je sam – w cierpieniu i Êmierci. Prowadzi nas za r´k´,
a jeÊli trzeba bierze na ramiona, w podró˝y, której nie
jesteÊmy w stanie odbyç sami – od Êmierci do ˝ycia.

MILCZÑCA OBECNOÂå
To właÊnie w gł´bi tej obecnoÊci mogà zanurzyç nas
chorzy w stanach wegetatywnych lub ci, którzy nie
mogà ju˝ w ˝aden sposób si´ komunikowaç. Jak Je-
zus ukryty w kawałku chleba czekajà, a˝ zdecydujemy
si´ poÊwi´ciç im nasz czas. Papie˝ Franciszek
w Or´dziu na Âwiatowy Dzieƒ Chorego przypomina
nam, ̋ e „czas sp´dzony u boku chorego jest czasem
Êwi´tym. Jest wielbieniem Boga, który kształtuje nas
na obraz swego Syna, który «nie przyszedł, aby Mu
słu˝ono, lecz aby słu˝yç i daç swoje ˝ycie jako okup
za wielu» (Mt 20, 28). Jezus sam powiedział: «Ja
jestem poÊród was jako ten, kto słu˝y» (Łk 22, 27)”.

MÓDLMY SI¢
ProÊmy z ˝ywà wiarà Ducha Âwi´tego, aby dał wszyst-
kim, którzy b´dà pracowaç na tym oddziale, łask´
zrozumienia wartoÊci cichego towarzyszenia, skła-
niajàcego nas do poÊwi´cenia czasu tym naszym sio-
strom i braciom, którzy dzi´ki naszej bliskoÊci i na-
szej ˝yczliwoÊci czujà si´ bardziej kochani i umoc-
nieni. Módlmy si´, aby mogli zrozumieç ewangelicznà
prawd´ słów Jezusa: Kto straci swe ̋ ycie z mego po-
wodu, ten je zachowa (Łk 9,23) i odkryç to wielkie
kłamstwo, które kryje si´ w hasłach stawiajàcych
przede wszystkim na tzw. „podnoszenie jakoÊci ˝y-
cia”, próbujàcych przekonaç, jakoby ̋ ycie powa˝nie
dotkni´te chorobà nie było warte prze˝ycia! (zob. Or´-
dzie Papie˝a Franciszka na XXIII Âwiatowy Dzieƒ
Chorego 2015 r., nr 3,4 ).

Fotografie – Alessandro Anselmo
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Czy kontynuowanie ̋ ycia pełnego cierpienia, biernoÊci,
zamkni´cia w sobie ma sens? Cisi Pracownicy Krzy-
˝a dajà odpowiedê na to pytanie nowym oddziałem
dla osób w stanach wegetatywnych i ostatnich stadiach
chorób neurodegeneracyjnych. W Moncrivello, nie-
daleko Turynu, gdzie przy sanktuarium „Virgo Potens”
działa ju˝ szpital rehabilitacyjny, 7 lutego 2015 
abp Marco Arnolfo, z diecezji Vercelii, poÊwi´cił nowy
oddział, na którym opiek´ znajdà osoby niemajàce ju˝
szans na wyzdrowienie. Dlaczego został otwarty? Aby
z miłoÊcià towarzyszyç im w ostatniej podró˝y. Do jego
zorganizowania potrzebny jest:

PROFESJONALNY SPRZ¢T
CzterdzieÊci miejsc, 20 przeznaczonych dla osób star-
szych, które wymagajà stałej opieki, 10 dla osób w sta-
nach wegetatywnych i 10 dla osób z chorobami neu-
rodegeneracyjnymi, głównie ze stwardnieniem zani-

kowym bocznym. Pojedyncze pokoje pomalowane na
˝ywe i ciepłe kolory, materace przeciwodle˝ynowe, spe-
cjalistyczne łó˝ka, sprz´t do  przemieszczania pa-
cjentów, aby zminimalizowaç prawdopodobieƒstwo ura-
zów zarówno u pacjentów, jak i u personelu, kamery
i monitory kardiologiczne, aby zapewniç nieustannà
kontrol´ parametrów ˝yciowych, telewizory, na któ-
rych mo˝na wyÊwietlaç równie˝ spersonalizowane tre-
Êci, które słu˝yç mogà stymulacji pacjentów w Êpiàcz-
kach. Oprócz tego przystosowane łazienki, w tym jed-
na zaprojektowana do terapii stymulujàcej, salon prze-
znaczony do spotkaƒ z rodzinami, sala gimnastyczna,
w przyszłoÊci równie˝ hydroterapia. Wszystko w pi´k-
nie urzàdzonych pomieszczeniach, które wi´cej majà
z domowego ciepła ni˝ ze szpitala.

PROFESJONALNY PERSONEL
Cały ten sprz´t do niczego si´ nie przyda, jeÊli nie ma
wykształconego personelu, który wie, jak go dobrze
wykorzystaç dla dobra swojego i pacjentów. Dlate-
go, po starannym dobraniu osób, które b´dà praco-
wały na nowym oddziale,  zostały zorganizowane dla
nich kursy dotyczàce zagadnieƒ, z jakimi b´dà mie-
li stycznoÊç w swojej przyszłej pracy. Szczególna uwa-
ga została poÊwi´cona kwestiom bioetycznym zwià-
zanym z decyzjà pacjentów co do zabiegów me-
dycznych, jakim chcà byç poddani w celu podtrzy-
mywania ich ˝ycia.  

KOTWICA

22
2/2015

WYRUSZYĆ RAZEM 
W OSTATNIĄ PODRÓŻ
Otwarcie nowego oddziału 
w szpitalu w Moncrivello

Wojciech Grzegorek



Od 26 do 29 stycznia 2015 w Rzymie kapłani i Êwiec-
cy z ró˝nych stron Włoch zebrali si´ na corocznym
sympozjum Maryjnej Ligi Kapłanów. Zgodnie z prag-
nieniem bł. Luigiego Novarese, spotkali si´, aby od-
daç si´ wspólnej refleksji na temat współczesnego Ko-
Êcioła. Tytułem przyÊwiecajàcym trzydniowym spot-
kaniom była: „Nowa Ewangelizacja w Evangelii Gau-
dium” oraz słowa Papie˝a Franciszka „Niech KoÊciół
stanie si´ domem dla wielu, matkà dla wszystkich na-
rodów i niech uczyni mo˝liwym narodziny nowego
Êwiata”. B´dàc wdzi´cznym za mo˝liwoÊç uczestni-
czenia w tym wydarzeniu, chciałbym podzieliç si´ tym,
co utkwiło mi w sercu.

TRUD NAWRACANIA SI¢
To było niezwykłe – dostrzec wÊród uczestników po-
trzeb´ zatrzymania si´ i zastanowienia nad współ-
czesnym KoÊciołem, potrzeb´ podzielenia si´ włas-
nymi doÊwiadczeniami i wzbogacenia si´ doÊwiad-
czeniami współbraci. Przede wszystkim jednak, na-
tchn´ła mnie nadziejà gotowoÊç uczestników do przy-
znania si´, ˝e wcià˝ trudno im odnajdywaç si´
w rzeczywistoÊci KoÊcioła po Soborze Watykaƒskim
II. Dzi´ki temu wszyscy, ci na poczàtku drogi i ci z du-
˝ym baga˝em doÊwiadczeƒ, poczuliÊmy si´ jednà
wspólnotà, która stara si´ coraz wierniej odpowia-
daç na wezwanie Pana. 

WSPÓLNA REFLEKSJA
Refleksj´ nad tym, do czego wzywa nas dzisiaj Ko-
Êciół, poprowadzili: abp Rino Fisichella - przewod-
niczàcy Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, któ-
ry mówił o nowej kulturze głoszenia ewangeliczne-
go; ks. Angelo Corvo, proboszcz z diecezji Nardo-
Gallipoli, który skupił si´ na parafii jako miejscu ro-
dzenia si´ wiary; bp Marcello Semeraro - pasterz die-
cezji Albano pod Rzymem oraz sekretarz komisji kar-
dynalskiej powołanej przez papie˝a Franciszka do
przygotowania reformy Kurii Rzymskiej, który
przedstawił figur´ kapłana w Evangelii Gaudium. 

BLISKO PAPIE˚A FRANCISZKA
Abp Fisichella oraz bp Semeraro sà bliskimi współ-
pracownikami papie˝a Franciszka, dzi´ki czemu mog-
li si´ oni podzieliç nie tylko swoimi rozmyÊlaniami
nad treÊcià encykliki, ale wzbogaciç je o spostrze˝enia
pochodzàce z cz´stego, osobistego kontaktu z Ojcem
Âwi´tym. Ks. Angelo Corvo natomiast zafascynował
wszystkich konkretnymi doÊwiadczeniami z duszpa-
sterstwa w parafii, która stara si´ kroczyç w kierunku
wyznaczanym przez papie˝a. Postaram si´ przyto-
czyç te wàtki, które przewijały si´ u wszystkich i rzu-
cały Êwiatło na nauczanie papie˝a. 

KONTEMPLOWAå OBLICZE BOGA
„Ewangelizacj´ realizuje si´ na kolanach” – tak roz-
poczàł swojà refleksj´ na temat Nowej Ewangeliza-
cji abp Rino Fisichella. Cytujàc słowa Ojca Âwi´te-
go z lipca 2013 roku, z przemówienia do nowicju-
szy i seminarzystów zgromadzonych w Auli Pawła VI,
podkreÊlił prymat kontemplacji w działalnoÊci dusz-
pasterskiej. „Najlepszà motywacjà, by postanowiç
głosiç Ewangeli´, jest jej kontemplowanie z miłoÊcià,
zatrzymanie si´ na jej kartach i czytanie jej z sercem.
JeÊli do niej podchodzimy w ten sposób, to zadziwia
nas jej pi´kno, za ka˝dym razem ponownie nas ono
fascynuje. Dlatego tak wa˝ny jest powrót do ducha
kontemplatywnego, pozwalajàcego nam odkrywaç co-

Fotografie – Alessandro Anselmo
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SYMPOZJUM
MARYJNEJ LIGI

KAPŁANÓW

Wojciech Grzegorek

Ikona Siegera Ködera –„Eucharystia”



BUDOWAå RELACJE
„Słowo musi byç potwierdzone czynami, które na-
dajà mu znaczenie” – odnoszàc si´ do Konstytucji
dogmatycznej o Słowie Bo˝ym (Dei Verbum), abp Fi-
sichella podkreÊlał wag´ budowania „miasta godnego
zaufania, w którym wiara oÊwieca relacje mi´dzy
ludêmi, poniewa˝ rodzi si´ z miłoÊci i kieruje si´ dy-
namikà miłoÊci Bo˝ej. Wiara pokazuje, jak trwałe
mogà byç wi´zi mi´dzy ludêmi, gdy Bóg jest obec-
ny poÊród nich” (Lumen Fidei 50). 
To właÊnie przyjaêƒ z Jezusem Chrystusem jest je-

dynà siłà, która mo˝e nas popchaç do wyjÊcia z nas
samych i nawiàzania relacji z braçmi i siostrami, któ-
rzy ˝yjà obok nas. „JeÊli coÊ ma wywoływaç Êwi´te
oburzenie, niepokoiç i przyprawiaç o wyrzuty su-
mienia” – podsumowywał swoje wystàpienie bp. Se-
meraro – „to niech b´dzie to fakt, ̋ e tylu naszych bra-
ci ˝yje pozbawionych siły, Êwiatła i pociechy wypły-
wajàcej z przyjaêni z Jezusem Chrystusem, bez
przygarniajàcej ich wspólnoty wiary, bez perspekty-
wy sensu i ˝ycia. Mam nadziej´, ˝e bardziej od l´ku
przed pomyłkà kierowaç si´ b´dziemy l´kiem przed
zamkni´ciem si´ w strukturach dostarczajàcych nam
fałszywej ochrony, l´kiem przed przepisami, które czy-
nià z nas nieubłaganych s´dziów, l´kiem przed przy-
zwyczajeniami, dzi´ki którym czujemy si´ spokojni,
podczas gdy obok nas znajduje si´ zgłodniała rzesza

ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerwy: «Wy daj-
cie im jeÊç!» (Mk 6, 37)” (Evangelii Gaudium 49).

WSPÓLNOTA
Poza wspólnà refleksjà kapłani i Êwieccy modlili si´
razem, proszàc o łask´ wcielania tych refleksji
w ˝ycie. Kard. Giuseppe Versaldi, który b´dàc bis-
kupem w Vercelli, zaprzyjaênił si´ ze wspólnotà Ci-
chych Pracowników Krzy˝a, celebrował z uczestni-
kami Msz´ Êw., w której podzielił si´ słowem o cha-
ryzmacie bł. Luigiego Novarese. Ostatniego dnia rów-
nie˝ biskup sektora centrum Rzymu, Matteo Zuppi,
zechciał wyraziç swojà bliskoÊç z Maryjnà Ligà Ka-
płanów, celebrujàc Eucharysti´. 
Sympozjum zakoƒczyło si´ uczestnictwem w Au-

diencji Generalnej z papie˝em Franciszkiem, który mó-
wiàc o społeczeƒstwie „bez ojca”, przypomniał
wszystkim chrzeÊcijanom, ̋ e „nieobecnoÊç postaci ojca
w ˝yciu dzieci i młodzie˝y powoduje braki i zranie-
nia, które mogà byç nawet bardzo powa˝ne”. Jak mó-
wił: „Dobrze zrobi zatem wszystkim, ojcom i dzieciom,
posłuchanie na nowo obietnicy, którà Jezus zło˝ył
uczniom: «Nie zostawi´ was sierotami» (J 14, 18).
To On jest bowiem Drogà, którà trzeba iÊç, Mistrzem,
którego trzeba słuchaç, Nadziejà, ˝e Êwiat mo˝e si´
zmieniç, ̋ e miłoÊç zwyci´˝a nienawiÊç, ̋ e mo˝liwa jest
dla wszystkich przyszłoÊç w braterstwie i pokoju”.

WIADOMOŚCI

27
KOTWICA 2/2015

dziennie, ˝e przechowujemy dobro, które nas hu-
manizuje, pomaga prowadziç nowe ̋ ycie. Nie mamy
nic lepszego do przekazywania innym” (Evangelii
Gaudium 264).

W CIERPIÑCYM LUDZIE
Ks. Angelo Corvo, przywołujàc ikon´ Siegera Ködera
„Eucharystia”, na której oblicze Chrystusa widzimy
tylko odbite na powierzchni wody, mówił o tym, ˝e
jesteÊmy wezwani do kontemplowania Oblicza Chrys-
tusa w naszych braciach i siostrach, którym słu˝y-
my, starajàc si´ ul˝yç ich cierpieniom. 
„Jezus umył nogi swoim uczniom. Pan anga˝uje

siebie i anga˝uje swoich uczniów, kl´kajàc przed in-
nymi, aby ich obmyç. Ale zaraz potem mówi
uczniom: «b´dziecie błogosławieni, gdy według tego
czyniç b´dziecie» (J 13, 17). Wspólnota ewangeli-
zacyjna przez dzieła i gesty wkracza w codzienne ̋ y-
cie innych, skraca dystans, jeÊli to konieczne – uni-
˝a si´ a˝ do upokorzenia i bierze na siebie ludzkie
˝ycie, dotykajàc cierpiàcego ciała Chrystusa w ludzie.
W ten sposób ewangelizatorzy majà «zapach owiec»,
a one słuchajà ich głosu” (Evangelii Gaudium 24).

WYRUSZYå W PDORÓ˚
Nie mogło zabraknàç na sympozjum Encykliki Evan-
gelii Gaudium, którà abp Rino Fisichella, okreÊlił pro-
gramem pontyfikatu Franciszka, wàtku o wyruszeniu
w podró˝, wyjÊciu na zewnàtrz, niezamykaniu si´ w za-
krystiach. Doskonałym podsumowaniem tego wàtku

sà słowa Ojca Âwi´tego, gdy mówił o intymnoÊci
z Chrystusem w drodze. „Wyrusz w drog´, a dowiesz
si´ kim jesteÊ, wyrusz w drog´ i szukaj oblicza Boga.
Wyruszyç w drog´ jest ryzykowne, poniewa˝ oznacza
pozwoliç, aby Bóg albo ˝ycie wystawiło nas na pró-
b´” (Papie˝ Franciszek, Êw. Marta, 10.2.2015), ale
KoÊciół nie idzie na oÊlep, Chrystus zostawił nam wzór,
abyÊmy szli jego Êladami (1 P 2,21).
Ks. proboszcz z Nardo-Gallipoli podkreÊlał ̋ e, „je-

Êli poznaliÊmy drog´ do szcz´Êcia, mamy obowiàzek
wskazania jej tym, którzy sà jej spragnieni – lud  jej
potrzebuje!”. Przewodniczàcy Rady ds. Nowej
Ewangelizacji natomiast, uznajàc „podejmowanie ini-
cjatywy” za jednà z cech charakteryzujàcych człon-
ków KoÊcioła misyjnego (Evangelii Gaudium 24), mó-
wił: „Wspólnota ewangelizacyjna doÊwiadcza, ̋ e to
Pan podjàł inicjatyw´, ̋ e On sam nas umiłował (por.
1 J 4, 10) i dlatego wie, jak kroczyç naprzód i do-
trzeç na rozstaje dróg, by zaprosiç wykluczonych. ̊ yje
niewyczerpalnym pragnieniem ofiarowania miło-
sierdzia. KoÊciół jest Êwiadkiem miłosierdzia”.
Przekazywanie wiary oznacza osobiste spotkanie,
w którym jesteÊmy przygnieceni przez nadmiar mi-
łoÊci, który nas wzywa do nawrócenia. Bp Semera-
ro podkreÊlił spójnoÊç nauczania Franciszka z wczeÊ-
niejszymi papie˝ami, cytujàc Encyklik´ Evangelii
Nuntiandi Pawła VI: „człowiek naszych czasów ch´t-
niej słucha Êwiadków, ani˝eli nauczycieli; a jeÊli słu-
cha nauczycieli, to dlatego, ˝e sà Êwiadkami” (41).
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Ks. Janusz Malski, Moderator Generalny Ks. Armando Aufiero SOdC Bp Marcello Semeraro Kard. Giuseppe Versaldi



Nie jest łatwo byç dla drugiego człowieka. Cha-
ryzmat nasz wymaga wielkiego samozaparcia – nie
tylko od osoby cierpiàcej, ale i towarzyszàcej.
Chciałabym opowiedzieç Wam histori´ ̋ ycia Fausta
Gei. Cichego Pracownika Krzy˝a. Jest on dla nas
siewcà nadziei, bo pokazuje, ̋ e tylko b´dàc w bliskiej
relacji z Bogiem, mo˝emy pomóc zarówno sobie, jak
i innym. Z osoby, która potrzebuje wsparcia, sami sta-
jemy si´ tymi, którzy wspierajà, pomimo swojej cho-
roby, niepełnosprawnoÊci. Nie jest to łatwe. Dosko-
nale wiemy, ̋ e skoro nasz Pan umarł za nas z miłoÊci
na Krzy˝u, my równie˝ musimy pokonaç takà dro-
g´, aby zmartwychwstaç, aby staç si´ siewcà nadziei
dla innych.

Fausto Gei jest osobà znanà we Włoszech, zwłasz-
cza w Êrodowisku osób cierpiàcych. Dlaczego? Prze-
de wszystkim dlatego, ˝e był jednym z nich, ˝e był
przyjacielem, samarytaninem o wielkim sercu, któ-
ry nie tylko pochylał si´ nad chorymi, ale dodawał
im odwagi do walki i podejmowania trudów dnia co-
dziennego. Chc´ podkreÊliç, ̋ e Fausto był chłopakiem
bardzo wstydliwym i powÊciàgliwym i zawsze prag-
nàł, aby jego historia i doÊwiadczenie dêwigania krzy-
˝a pozostały okryte tajemnicà. Pan Bóg miał jednak
zupełnie inny plan co do niego. 
Fausto urodził si´ 24 marca 1927 roku w Bresci.

Rodzice Fausta byli osobami wierzàcymi, wi´c chło-
piec wychowywał si´ w duchu chrzeÊcijaƒskim, wia-
ra była gł´boko prze˝ywana i praktykowana. Był jed-
nym z pi´ciorga dzieci. Od poczàtku był dzieckiem,
które dobrze si´ uczyło. Po szkole zdecydował si´ zos-
taç lekarzem i rozpoczàł swoje studia na wydziale me-
dycyny i chirurgii. Fausto niczym nie ró˝nił si´ od swo-
ich rówieÊników. Uczestniczàc w ˝yciu parafii, jesz-
cze bardziej nasiàknàł klimatem duchowym i kultu-
ralnym. Jak na swój wiek był chłopakiem bardzo doj-
rzałym, delikatny w stosunku do wszystkich, ale nig-
dy nie szedł na kompromis. W momencie kiedy trze-
ba było Êwiadczyç prawd´ lub wyraziç własne zdanie,
był nieugi´ty. Potrafił byç te˝ wymagajàcy i narzu-

ciç innym swojà wol´. Czasy powojenne nie były łat-
we. Bieda. Sam Fausto niejednokrotnie chodził w po-
dziurawionych spodniach i miał tylko kilka groszy
w kieszeni. Chciał zostaç lekarzem i w tym pomagał
mu jego wykładowca - chirurg. Fakt, ̋ e Fausto był wy-
chowywany w rodzinie chrzeÊcijaƒskiej, pomógł mu
utrwaliç fundamenty wiary i pogł´biç swojà relacj´
z Bogiem. Dlaczego chc´ to podkreÊliç? Dlatego ˝e
majàc 20 lat, podupada na zdrowiu, a wtedy koƒczy
drugi rok studiów i zaczyna z nim si´ dziaç coÊ złe-
go. U młodego Fausta pojawiły si´ przezi´bienia, za-
czàł włóczyç nogami i potykaç si´. Okazało si´, ˝e 

Fotografie – archiwum Cichych Pracowników Krzyża
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FAUSTO GEI
CHORZY BUDUJĄ
NIEBO

s. Beata Dyko SOdC

Chorzy sà konstruktorami nieba: 
swoimi cierpieniami budujà wspaniały most 

łàczàcy Boga z ludêmi
Fausto Gei

Sługa Boży Fausto Gei – zdjęcie z indeksu medycyny

Tatry, fot. ks. Rafał Zendran



by minimalnà relacj´ z Bogiem, to jest mu łatwiej
przyjàç krzy˝, nawet jeÊli w pierwszym momencie si´
buntuje i szuka odpowiedzi na pytanie: dlaczego?    
Fausto dzi´ki doÊwiadczeniu choroby jest zawsze

gotowy do niesienia pomocy i wspierania tych, któ-
rzy jeszcze nie odkryli odkupieƒczej tajemnicy cier-
pienia. Na moim ło˝u cierpienia prze˝ywam naj-
prawdziwszà i najpi´kniejszà przygod´. (…) Ta
moja przygoda jest pi´kna i prawdziwa do tego stop-
nia, ̋ e wypełnia całe moje ̋ ycie i sprawia, ̋ e kocham
je z wszystkimi cierpieniami, które ze sobà niesie…
Skoro codziennie mog´ odnawiaç mojà ofiar´ miło-
Êci i cierpienia, aby spełniło si´ Królestwo niebieskie,
to nie sp´dzam mego ˝ycia bezu˝ytecznie. 
Fausto przede wszystkim nawoływał chorych do

optymizmu: Pami´tajcie, ̋ e Bóg mo˝e uzdrowiç na-
sze ciała, nawet gdy my tego nie chcemy; ale nie
uzdrawia ducha bez naszej woli. Ja przezwyci´˝yłem
własnà, pełnà udr´ki sytuacj´, wykazujàc wielkà sił´
woli i starałem si´ poÊwi´ciç tej pracy, która z pew-
noÊcià mogła przynieÊç mi radoÊç. My musimy za-
pomnieç o nas samych, gdy˝ myÊlenie o naszym cier-
pieniu jeszcze bardziej nas przygn´bia. 
Posiadał talent literacki, pisał wi´c artykuły dru-

kowane w ró˝nych gazetkach. Po kolejnych dwóch la-
tach stracił głos i musiał posługiwaç si´ komunika-
cjà alternatywnà, tzn. pokazywali mu literki alfabe-
tu, a on skinieniem głowy mówił, czy tak, czy nie.
W 1955 roku Fausto wstàpił do Ochotników Cier-

pienia. Swój pierwszy list do ks. Luigiego Novarese
napisał w listopadzie 1955 r. i w liÊcie tym zapro-
ponował pisanie artykułów do Kotwicy. Ks. Novare-
se z ch´cià si´ zgodził na t´ współprac´. Po kilku la-
tach odkrywa powołanie i postanawia staç si´ Cichym
Pracownikiem Krzy˝a. Umiera w wieku 41 lat. 
Warto podkreÊliç, ˝e Fausto był bardzo spo-

strzegawczy, nie bał si´ te˝ zwracaç uwagi innym cho-
rym co do sposobu ̋ ycia, co do ich postaw – wszyst-
ko to przesiàkni´te było duchem miłoÊci. 
DziÊ mówi do ka˝dego z nas: Przyjmijcie choro-

b´ jako Êrodek na drodze do zbawienia. Nie odda-

wajcie si´ zb´dnym skargom. Ofiara zło˝ona Bogu,
aby była całkowita, musi byç wspaniałomyÊlna i bez
˝alu. ̊ egnam Was wszystkich bardzo serdecznie i cze-
kam na spotkanie z Wami w niebie.
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wiedza, którà zdobył na studiach, pozwoliła mu zdiag-
nozowaç siebie samego. Lekarze potwierdzili t´ diag-
noz´. Była to prawda bardzo bolesna: STWARD-
NIENIE ROZSIANE. 
Choroba post´powała na tyle szybko, ̋ e wracajàc

do domu, zabrakło mu sił na stacji kolejowej i nie mógł
nieÊç swoich walizek. Kiedy dotarł do domu, powie-
dział: Mamo, prosz´, to jest mój indeks. Ju˝ nie stu-
diuj´. Cierpi´ na stwardnienie rozsiane! Jest to cho-
roba Êmiertelna. Nie wiem, jak długo pociàgn´! Sam
sobie postawiłem diagnoz´… i okazała si´ prawidłowa.
PomyÊlcie sobie, w jakim szoku była mama i jego

siostry. To jest coÊ niesłychanego i trudno sobie to wy-
obraziç. Jaki cios dla rodziny... Ojciec popadł
w przygn´bienie i zaczàł cierpieç na depresj´. Mod-
lił si´ i prosił o cud. Pisał do o. Pio i wielu innych ka-
płanów. Natomiast mama po pierwszym szoku wy-
kazała si´ ogromnym hartem ducha. To w niej cała
rodzina znalazła wsparcie. A ciocia Alba? Ona po-
padła w stan całkowitego wyczerpania. Nie mogła si´
z tà sytuacjà pogodziç: Tylu łobuzów chodzi po Êwie-
cie a musiało si´ przytrafiç właÊnie tobie, takiemu
dobremu chłopcu! Fausto, jak tylko słyszał takie sło-
wa, przerywał jej i mówił: Pan Bóg doÊwiadcza tego,
kto jest w stanie to unieÊç! Czy˝ tego typu zachowania
nie sà nam znane? Tak naprawd´ sà to normalne za-
chowania osób i rodzin osób, których dotkn´ło cier-
pienie, spotkała tragedia.
Choroba post´powała bardzo szybko. Po upływie

miesiàca Fausto nie mógł ju˝ nic zrobiç r´koma, bo dy-
gotały w sposób niekontrolowany i trzeba było mu po-
magaç we wszystkim, włàcznie z najbardziej intymnymi

czynnoÊciami. A jak prze˝ywał to wszystko sam Fau-
sto? Najpierw szok. Jednak w miar´ szybko pozbierał
si´ i zaczàł walczyç z całych sił o wyzdrowienie, cho-
cia˝ zdawał sobie spraw´ z tego, ̋ e choroba ta jest nie-
uleczalna. Czasem ogarniała go rozpacz, czuł si´ sam.
To właÊnie wtedy wiara pomaga mu przetraç ci´˝kie
chwile, ale nie stało si´ to tak od razu.
W pewnym momencie dostaje propozycj´ udania

si´ w pielgrzymce do Lourdes i po jakimÊ czasie de-
cyduje si´ pojechaç. W Lourdes był kilka razy. Pierw-
sze trzy razy prosi o uzdrowienie, za czwartym ra-
zem prosi o łask´ pogodzenia si´ z losem, a za pià-
tym prosi o radoÊç. To właÊnie tam dokonuje si´ jego
wewn´trzna przemiana. Przestaje si´ buntowaç, ak-
ceptuje chorob´ i pragnie radoÊci. Jeszcze nie zna
ksi´dza Novarese, a ju˝ wie, ˝e radoÊç jest podsta-
wà w ˝yciu i apostołowaniu. Posłuchajmy ks. Nova-
rese: Jezus powiedział: „radoÊci waszej nikt wam nie
zdoła odebraç” (J 16,22). On da nam radoÊç nie-
skoƒczonà, swojà. Bàdêcie zawsze radoÊni, bez
l´ku, poniewa˝ na zawsze pozostaniecie budowniczymi
Królestwa Bo˝ego. Fausto wie, ̋ e kolejnym krokiem,
który nale˝y uczyniç po akceptacji swojej choroby,
swojego cierpienia jest otwarcie si´ na innych. Jezus
chce, aby nasza radoÊç była pełna i aby nic jej nie
przyçmiło. Mówi nam: „ProÊcie, a otrzymacie, aby
radoÊç wasza była pełna” (J 16,24). Po powrocie
z pielgrzymki prosi swojà siostr´, aby była jego ra-
mionami i nogami, i dzi´ki temu zaczyna si´ nowy
etap w ˝yciu Fausto. Staje si´ apostołem, odkrywa
to, ˝e nikt nie jest bezu˝yteczny, ˝e ka˝dy jest po-
wołany do miłoÊci. Słowa, które dyktuje swojej
siostrze, majà byç przekazane innym osobom chorym. 
A jego nowy sposób na ˝ycie? Czego nie mog´

osiàgnàç jako lekarz, chc´ czyniç jako osoba chora.
Tak mówi: Nie prosz´ Boga, aby uczynił mnie szcz´-
Êliwym, lecz po˝ytecznym; moje szcz´Êcie przyjdzie
póêniej. Pewien ksiàdz, który równie˝ bardzo cier-
piał tak mówił: Cierpienie selekcjonuje przyjaciół lu-
dzi, ale w jeszcze wi´kszym stopniu selekcjonuje przy-
jaciół Pana Boga. Zgadzam si´ z tymi słowami. Z do-
Êwiadczenia wielu osób i własnego wiem, ̋ e jeÊli ktoÊ
od poczàtku posiada fundament wiary, jeÊli był wy-
chowany w rodzinie chrzeÊcijaƒskiej i posiada choç-
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„Ja nie kocham cierpienia, gdy˝ przedstawia ono
negatywnà stron´ ̋ ycia. I jako takie trudno je ce-
niç. Tylko w Êwietle wiary mo˝na zauwa˝yç po-
godne niebo pomi´dzy masà chmur. Góry spra-
wiajà, ̋ e stajemy si´ lepsi, gdy˝ zbli˝ajà nas bar-
dziej do Boga. I jak alpinista zafascynowany wspi-
naniem si´ chce osiàgnàç coraz to nowe szczy-
ty, tak dusza uszlachetniona cierpieniem prag-
nie ciàgle wy˝szych celów. Uczucia te pozwala-
jà zrozumieç wartoÊç ka˝dego naszego czynu. Po-
jmujemy zatem, ̋ e nic nie jest na pró˝no i ˝e oso-
ba chora nie jest istotà niepotrzebnà”.

„Tam, gdzie została pokonana natura, zwyci´ski jest
duch”. W Lourdes nie otrzymał uzdrowienia ciała,
ale otrzymał coÊ o wiele cenniejszego: powołanie do
pocieszania, do wspierania i tak naprawd´ całkiem
nowy pomysł na ̋ ycie. „Wielokrotnie Bóg zamyka jed-
nà drog´, aby otworzyç nam innà, lepszà i prze-
stronniejszà, w gł´bi której widnieje wspaniały 
horyzont. Cierpienie nie jest dziko rosnàcym chwas-
tem, ale drzewem rodzàcym obfite owoce”. 



PREZENTACJA

Âw. Jan Paweł II i jego ̋ ycie codzienne we wspom-
nieniach abp. Mieczysława Mokrzyckiego. Wiele fak-
tów z ˝ycia, o których nie wiedzieliÊmy. Papie˝, któ-
ry z niecierpliwoÊcià małego dziecka czeka na pierw-
szà gwiazdk´, kol´dy z przyjaciółmi z Polski, a tak˝e
czas Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy, który równie˝
mo˝e nam ukazaç Âwi´tego w zupełnie nowy sposób.
Swoim ˝yciem, cierpieniem i Êmiercià napisał naj-
pi´kniejszà encyklik´. […] Wiedział, jak wielu jest
wÊród nas niewiernych Tomaszów. ˚e nie uwierzymy,
dopóki nie zobaczymy, ̋ e w słaboÊci jest siła, ̋ e mo˝-
na i warto kochaç tych, którzy nas nienawidzà (s. 6). 
Na kartkach tej ksià˝ki poznamy nowe oblicze na-

szego Wielkiego Rodaka. Papie˝ Polak i nasze tra-
dycje w Watykanie, Êwierki przywo˝one corocznie,
ale równie˝ swojska kiełbasa i sianko pod obrus. Od-
najdziemy te˝ wiele wa˝nych słów, przesłaƒ Ojca
Âwi´tego do ka˝dego z nas. 
Papie˝ w ka˝dy piàtek miał swój Wielki Piàtek.

W tym dniu odczuwał silne bóle głowy, czasami złe było
ogólne samopoczucie. Co Êwiadczyło o tym, ˝e był to
te˝ dla niego czas jednoczenia swojej m´ki z Jego Uko-
chanym Jezusem. Jan Paweł II kochał drogi krzy˝o-
we, lubił modliç si´ przed Jezusem Cierpiàcym i Jego
Matkà. Pami´tam, ̋ e sam si´ wzruszyłem, kiedy mó-
wił o wi´zi, jaka łàczy matk´ z dzieckiem. I o tym, ̋ e
to Matka Bo˝a stojàca pod krzy˝em, na którym umie-
rał Jej Syn, była z Nim zjednoczona w tym cierpieniu,
w tej miłoÊci. I ˝e Ona jedna – mimo ̋ e cierpiała naj-
bardziej spoÊród wszystkich – wiedziała, ̋ e to cierpienie
ma sens (s. 141). Jan Paweł II podczas pielgrzymki
w Kalwarii Zebrzydowskiej, ̋ egnajàc si´ zMatkà Bo˝à
Kalwaryjskà, dwa razy powiedział: „Totus Tuus”
i wymawiajàc ponownie swój akt zawierzenia był bar-
dzo wzruszony; jak wspomina abp Mokrzycki, wy-

glàdało to jak
po˝egnanie.
DuchowoÊç

Papie˝a była
duchowoÊcià
pasyjnà. Ka˝-
dego dnia stał
on pod krzy-
˝em i cierpiał
wraz z Chrys-
tusem, jak
nauczyła go
Matka Bo˝a.
Cierpi´ bardzo
razem z tym,
którego ko-

cham. Ale wiem, ̋ e to cierpienie ma sens, bo prowadzi
do zbawienia. Gdy sam był chory, tłumaczył innym
chorym: Walka z chorobà jest słuszna. Poniewa˝ zdro-
wie jest darem Bo˝ym. Lecz zarazem wa˝ne jest, by
umieç odczytaç plan Boga, kiedy cierpienie puka do
drzwi naszego ̋ ycia. Dla nas wierzàcych, kluczem do
odczytania tej tajemnicy jest krzy˝ Chrystusa. […]
cierpienie wtedy nabrało sensu (s. 142).
Zach´cam do lektury tej ksià˝ki, poniewa˝ mo˝emy

odkryç nie tylko nowe oblicze naszego Êw. Jana Paw-
ła II, ale te˝ pogł´biç tak wa˝ne w ˝yciu KoÊcioła
okresy liturgiczne, jakimi sà Bo˝e Narodzenie
i Wielkanoc.
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ŚWIĘTOŚĆ 
JANA PAWŁA II

s. Beata Dyko SOdC

NASZA NOWA
KSIĄŻKA Cisi Pracownicy Krzyża

Abp Mieczysław Mokrzycki, Brygida Grysiak, 
Miejsce dla ka˝dego. OpowieÊç o Êwi´toÊci Jana
Pawła II, Kraków 2014, Wydawnictwo Znak

Cisi Pracownicy Krzy˝a, Zawierzyç si´ Maryi, 
Głogów 2015.

„Zawierzmy si´ Maryi, zanurzmy si´ w maryjnym
zawierzeniu Bogu. Powierzmy si´ Jej, aby odpowiedê,
jakà mamy daç Bogu, zyskała coÊ z mocy i solidnoÊci
tej odpowiedzi, jakiej udzieliła Mu Maryja. To oczywiste,
˝e nie zawierzamy si´ najÊwi´tszej Maryi Dziewicy po
to, aby na Niej poprzestaç, ale wr´cz przeciwnie – aby
osiàgnàç zjednoczenie z Bogiem” (Giorgio Gazzellino).
Akt zawierzenia si´ Maryi jest aktem, który pomaga

byç wiernym własnemu, ̋ yciowemu i chrzeÊcijaƒskiemu
powołaniu. Powinien go podjàç ka˝dy chrzeÊcijanin.
Ka˝dy, kto nie czuje si´ samowystarczalny, kto nie jest
dla siebie jedynym punktem odniesienia – akt taki jest
bowiem mo˝liwy do zło˝enia i zrealizowania jedynie
dla ludzi pokornych, ludzi prostego serca.
Do opracowania włoskiego dodajemy tak˝e akty za-

wierzenia Maryi dokonane przez wielkiego czciciela
Maryi – Êw. Maksymiliana Kolbego oraz przez naszych
prymasów – Augusta Hlonda i Stefana Wyszyƒskie-
go. Ukazujà one historycznà wag´ tego typu aktów,
sens poÊwi´cania Bogu przez r´ce Maryi całych na-
rodów, zawierzanie tysiàcleci. W roku 2016 b´dzie-
my Êwi´towaç 1950. rocznic´ Chrztu Polski – war-
to z tej okazji podjàç medytacj´ nad rolà Maryi w na-
szej ojczyênie oraz w naszej osobistej historii ˝ycia.

Ksià˝eczka pisana we współpracy z Sekretariatem 
Fatimskim: www.sekretariatfatimski.pl.

Nauczanie św. Jana Pawła II, bł. Luigiego Novarese, Benedykta XVI 
i Franciszka, akty zawierzenia św. Maksymiliana Kolbego, św. Ludwika Grig-
non de Montfort, kard. Wyszyńskiego i Hlonda



styl ̋ ycia charakteryzujàcy powołanie chrzeÊcijanina.
W Małym słowniku teologicznym, pod redakcjà

Karla Rahnera, czytamy: „W codziennym ˝yciu
chrzeÊcijanina obowiàzek miłosierdzia wynika stàd,
˝e jemu samemu zostało przebaczone nieporówna-
nie wi´cej, a wi´c musi on tym wi´ksze dawaç dowody
miłosierdzia – nie tylko ogranicza si´ do przykładowo
wymienionych uczynków miłosierdzia co do ciała i du-
szy, lecz wypełnia si´ go tak˝e w solidarnoÊci, we wła-
Êciwie poj´tej miłoÊci i przebaczeniu”.

Miłosierdzie w Dzienniczku Êw. Faustyny
A jak poj´cie to wyglàda w samym Dzienniczku?

Wyst´puje ono tam 1088 razy (liczba dotyczy tak-
˝e kart tytułowych oraz dodatku, pt. Moje przygo-
towanie do Komunii Âwi´tej). Najcz´Êciej łàczy si´
z czasownikami (60% wszystkich połàczeƒ wyrazo-
wych). Czasowniki te okreÊlajà zarówno stan (poz-
nawaç miłosierdzie, ufaç miłosierdziu, wysławiaç mi-
łosierdzie), jak i ruch (miłosierdzie przelewa si´ w du-
sz´, rzuciç si´ w ramiona miłosierdzia), sà u˝yte
w stronie biernej i czynnej. Połàczenia z rzeczo-
wnikiem stanowià zaÊ 35%. Tworzà metafory (êród-
ło, przepaÊç miłosierdzia), okreÊlajà wartoÊç i cechy
tego poj´cia (wielkoÊç, hojnoÊç, wszechmoc miło-
sierdzia), a tak˝e elementy kultu (Âwi´to Miłosier-
dzia, dzieƒ, dzieło). Natomiast wyra˝enia przy-
miotnikowe zajmujà 5%. WÊród nich najcz´Êciej zos-
tały u˝yte: Bo˝y, niepoj´ty, niezgł´biony, wielki.
Miłosierdzie definiowane jest u Faustyny najcz´-

Êciej jako najwi´kszy przymiot Boga, a tak˝e jako
owoc lub czyn Bo˝ej miłoÊci: „Bóg jest miłoÊcià, a mi-
łosierdzie Jego czynem, w miłoÊci si´ poczyna, w mi-
łosierdziu si´ przejawia” [Dz 651]. OkreÊlane jest tak-
˝e jako cud i tajemnica. Pod numerem 949 zapisa-
na jest litania do Miłosierdzia Bo˝ego, która pozwala
dostrzec całe bogactwo odniesieƒ.
W Dzienniczku widzimy, ̋ e miłosierdzie Bo˝e do-

tyczy ka˝dej postaci: Boga (całej Trójcy Âwi´tej), czło-
wieka (Matki Bo˝ej, Êwi´tych w niebie, grzeszników
˝yjàcych na ziemi, całej ludzkoÊci), dusz czyÊçcowych,

aniołów, a tak˝e szatanów. Nie ma postaci, która by-
łaby wyłàczona spod jego działania czy na nie obo-
j´tna. Matka Bo˝a jest Matkà Miłosierdzia, a tak-
˝e darem Bo˝ego miłosierdzia dla człowieka: „Jes-
tem wam Matkà z niezgł´bionego miłosierdzia
Boga”. Dla aniołów miłosierdzie jest zadziwieniem,
dla Êwi´tych rozkoszà i zachwytem, dla dusz czyÊç-
cowych nadziejà na wybawienie i niebo, a dla sza-
tana, który nienawidzi miłosierdzia, przeÊladuje je
i chce je zniszczyç, jest najwi´kszà m´kà.
Trudno powiedzieç, czy istnieje dzieło teologicz-

ne, w którym miłosierdzie byłoby potraktowane a˝
tak szczegółowo i szeroko, jak w Dzienniczku. Jego
obraz znacznie przekracza stereotypowe poj´cie
miłosierdzia, ograniczone głównie do modelu miło-
siernego samarytanina czy ojca, do którego wraca
marnotrawny syn, i dzieł fundacji Caritas czy za-
konów niosàcych pomoc chorym i ubogim. U Fau-
styny sytuacjà ukazujàcà miłosierdzie jest ka˝de dzia-
łanie Boga, a wi´c i ka˝dy czyn Jezusa – ka˝de uzdro-
wienie, ka˝de spotkanie z drugim człowiekiem (z Ni-
kodemem, z Marià Magdalenà, z młodzieƒcem
z Nain), a tak˝e wybór Apostołów czy kazanie na gó-
rze. Do Bo˝ych dzieł miłosierdzia trzeba by zaliczyç
tak˝e opis stworzenia Êwiata, wydarzenie z wie˝à Ba-
bel, a nawet potop. Nade wszystko zaÊ dziełem mi-
łosierdzia Bo˝ego jest samo narodzenie Jezusa, Jego
M´ka i Zmartwychwstanie, a potem utworzenie Ko-
Êcioła i sakramentów.

Bóg – êródło miłosierdzia
Bóg jest oczywiÊcie tym, od którego pochodzi mi-

łosierdzie, który jest êródłem miłosierdzia: „Miło-
sierdzie Bo˝e, êródło tryskajàce z tajemnicy Trójcy
PrzenajÊwi´tszej” [Dz 949]. O sposobach Jego
działania za pomocà miłosierdzia najszerzej opowiada
fragment zatytułowany przez Faustyn´: Miłosierdzie
w stwarzaniu i historii zbawienia [Dz1741-1751],
a tak˝e wielka inwokacja do Hostii [Dz 356]. Na-
tomiast o Jego działaniu wobec człowieka opowia-
da cykl: Rozmowy miłosiernego Boga z ró˝nym 
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Słowo to znajdujemy w najstarszych polskich tek-
stach – w Kazaniach gnieênieƒskich czy w Psałterzu
floriaƒskim (XVI w.). Stanowi ono zapo˝yczenie z j´-
zyka łaciƒskiego – kalk´ słowa misericordia. Mo˝e
zatem oznaczaç dosłownie miłe osierdzie albo lito-
Êciwe osierdzie – czyli miłe serce, litoÊciwe serce. 
Jego znaczenie, obecne w słownikach j´zykach pol-

skiego, jest mocno zaw´˝one. Ogranicza si´ głównie
do poj´cia współczucia, litoÊci, dobroczynnoÊci.
Przez takie zaw´˝enie jest cz´sto postrzegane ne-
gatywnie. Zwrot okazaç miłosierdzie kojarzy si´
z okazywaniem litoÊci, które w efekcie bardziej po-
ni˝a ni˝ dowartoÊciowuje człowieka. PodkreÊla cz´s-
to nierównoÊç – człowiek okazujàcy litoÊç kojarzy si´
z osobà bogatego łaskawcy. Jak słyszy si´ od nie-
pełnosprawnych – bardzo ich upokarza pełen litoÊci
i współczucia wzrok mijanych osób czy oferowanie
pomocy powodowane tylko i wyłàcznie takimi od-
czuciami. Czujà si´ wtedy kimÊ gorszym, słabszym,
na ni˝szej pozycji.
JeÊli chrzeÊcijanin chciałby poznaç dokładne

znaczenie miłosierdzia, powinien si´gnàç do słow-
ników teologicznych, a tak˝e do Encykliki Jana Paw-
ła II Dives in misericordia i Dzienniczka Êw. Faustyny
Kowalskiej.
Biblijne opisy tego słowa wskazujà na poj´cia: do-

broç, tkliwoÊç, ˝yczliwoÊç, wiernoÊç, cierpliwoÊç,
gotowoÊç przebaczenia, miłoÊç, miłoÊç matczyna, łono.
Encyklopedia katolicka podkreÊla, ˝e miłosierny akt
pomocy musi dokonywaç si´ z zachowaniem godno-
Êci osobowej. PodkreÊla te˝, ̋ e miłosierdzie to nie tyle
uczucie, ile „pełne zaanga˝owanie umysłu i woli wy-
ra˝ajàce si´ w czynie”, nie tyle cnota, ile postawa lub
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MIŁOSIERDZIE – 
CO TO ZNACZY?

Izabela Rutkowska

„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się 
nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego”.

św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, nr 300

Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego –
parafia św. Mikołaja w Głogowie, fot. Mateusz Łopatko



miłosierdzie Bo˝e. Gdy Faustyna pisze
o chrzeÊcijaƒskim obowiàzku okazywania
bliênim miłosierdzia, mówi zawsze, ˝e
człowiek ma okazywaç miłosierdzie Bo˝e,
a nie swoje. Ma byç kanałem, przez któ-
ry spłynie na ludzkoÊç miłosierdzie Bo˝e,
przez który przejdà Jego promienie na
Êwiat. Nie ka˝da zatem akcja charyta-
tywna jest akcjà okazywania Bo˝ego mi-
łosierdzia. Jak podkreÊla te˝ papie˝ Fran-
ciszek – filantropia to nie miłosierdzie.
Rodzi si´ w tym miejscu pytanie – skàd

mamy wiedzieç, ˝e miłosierdzie, które
okazujemy, jest Bo˝e, a nie nasze? Jak
podpowiada Âwi´ta, wszystko to zale˝y od naszego
kontaktu z Bogiem, od tego, na ile jesteÊmy z Nim
zjednoczeni, czy ˝yjemy w łasce uÊwi´cajàcej, jak
prze˝ywamy Eucharysti´, ile czasu sp´dzamy na mod-
litwie, adoracji. Tylko jeÊli sami b´dziemy prze-
Êwietleni promieniami Bo˝ego miłosierdzia, które wy-
pływa z Serca Jezusa, b´dziemy w stanie udzielaç
tego Êwiatła innym. 
Jak wynika z analizy tego słowa w Dzienniczku,

pierwszym i podstawowym sposobem działania czło-
wieka w kwestii miłosierdzia jest uwielbianie, wy-
sławianie Boga za ten wielki dar. Tym uwielbianiem
nie ma byç tylko modlitwa, ale ka˝dy czyn, cała na-
sza codziennoÊç, nawet sam akt błagania o miło-
sierdzie czy ufania miłosierdziu. Miłosierdzie, któ-
re okreÊla to˝samoÊç Boga, ma te˝ okreÊlaç to˝sa-
moÊç człowieka. Jezus nakazuje Faustynie: „Miło-
sierdziem Moim musisz byç przesiàkni´ta cała” (Dz,
167). Pragnienie Jezusa od razu staje si´ jej prag-
nieniem: „Pragn´ si´ cała przemieniç w miłosierdzie
Twoje i byç ˝ywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech
ten najwi´kszy przymiot Boga, to jest niezgł´bione
miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i dusz´ mojà
do bliênich”. W pi´knej modlitwie zapisanej pod nu-
merem 163, prosi: 

„Dopomó˝ mi do tego, o Panie, aby oczy moje
były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie
sàdziła według zewn´trznych pozorów, ale upatry-
wała to, co pi´kne w duszach bliênich, i przycho-
dziła im z pomocà.
Dopomó˝ mi, aby słuch mój był miłosierny, bym

skłaniała si´ do potrzeb bliênich, by uszy moje nie były
oboj´tne na bóle i j´ki bliênich.
Dopomó˝ mi, Panie, aby j´zyk mój był miłosier-

ny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliênich, ale dla
ka˝dego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomó˝ mi, Panie, aby r´ce moje były miłosierne

i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czyniç
dobrze bliêniemu, na siebie przyjmowaç ci´˝sze, mo-
zolniejsze prace.
Dopomó˝ mi, aby nogi moje były miłosierne, bym

zawsze Êpieszyła z pomocà bliênim, opanowujàc swo-
je własne znu˝enie i zm´czenie. Prawdziwe moje od-
pocznienie jest w usłu˝noÊci bliênim.
Dopomó˝ mi, Panie, aby serce moje było miło-

sierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliênich.
Nikomu nie odmówi´ serca swego. Obcowaç b´d´
szczerze nawet z tymi, o których wiem, ˝e nadu˝y-
waç b´dà dobroci mojej, a sama zamkn´ si´ w naj-
miłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpie-
niach b´d´ milczeç. Niech odpocznie miłosierdzie
Twoje we mnie, o Panie mój”.
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typem dusz [Dz 1485-1489], a tak˝e Nowenna do
Miłosierdzia Bo˝ego [Dz 1209-1229]. 
Przede wszystkim jednak trzeba powiedzieç, ˝e

w Dzienniczku miłosierdzie nie tyle okreÊla jednà
z cech Boga, ale jest nazwà zbioru wszelkich cech Bo-
skich. OkreÊla nie tylko jakiÊ wybrany aspekt Jego
działania, ale całà to˝samoÊç Boga, stanowiàc wr´cz
Jego imi´. Cokolwiek Bóg czyni – czy karze, czy przy-
tula, czy stwarza, czy uzdrawia, czy doÊwiadcza,
wszystko to zawsze jest przejawem Jego miłosierdzia.

Miłosierdzie – sposób na dowartoÊciowanie człowieka
Dzienniczek zrywa z negatywnym obrazem oka-

zywania miłosierdzia jako sytuacji upokarzajàcej
nierównoÊci. Wszelkie zni˝enie si´ Boga do człowie-
ka i podobne człowieka do innego człowieka ma mieç
na celu zrównanie tych osób i ich pozycji, wejÊcie w gł´-
bokie współprze˝ywanie tej samej sytuacji ˝yciowej.
Okazywanie miłosierdzia nie tyle wi´c stwarza prze-
paÊç pomi´dzy obdarzajàcym a obdarowanym, ile właÊ-
nie jà likwiduje: „Wiedz, córko Moja, ̋ e pomi´dzy Mnà
a tobà jest przepaÊç bezdenna, która dzieli Stwórc´
od stworzenia, ale t´ przepaÊç wyrównuje miłosierdzie
Moje” [Dz 1576]; „Miłosierdzie Twoje sprawia to, ̋ e
znika pomi´dzy nami przepaÊç, która dzieli Stwórc´
od stworzenia” [Dz 1692].
Ile˝ razy słyszymy Êwiadectwa wolontariuszy, któ-

rzy sà przekonani, ˝e nie tyle oni pomogli chorym
i niepełnosprawnym, ale właÊnie to ich podopieczni
pomogli im. Nauczyli ich cierpliwoÊci, pokory, pogody
ducha przekraczajàcej wszelki ból. W ten sposób wy-
posa˝yli ich w wiar´, ̋ e nie ma tak trudnej sytuacji,
której nie mo˝na by podołaç, jeÊli ma si´ sprzymie-
rzeƒca w Bogu.
Okazywanie miłosierdzia jest wi´c niezwykłà wy-

mianà darów. KtoÊ namalował kiedyÊ bardzo wy-
mownà ikon´ samarytanina podnoszàcego z drogi po-
bitego m´˝czyzn´ spod Jerycha. Na obrazie tym za-
równo twarz samarytanina, jak i twarz pobitego mia-
ła takie same rysy. Była to twarz Chrystusa.

Mamy przekazywaç miłosierdzie Bo˝e, a nie swoje
Nale˝y jeszcze podkreÊliç, i˝ w całym Dziennicz-

ku nie ma wyra˝enia miłosierdzie ludzkie, jest tylko

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI
słowa i muzyka: Jakub Blycharz

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;

Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

Ref. Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,

Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?

Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;

„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż

I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

ROK MIŁOSIERDZIA!

Papież Franciszek ogłosił 
ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Będzie on trwał od 8.12.2015 r. do 20.11.2016 r., 
czyli od Uroczystości Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny
do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata.



cim, na aren´ historii ludzkoÊci wkracza Przeciwnik
odwodzàcy od Boga, podpowiadajàc zgubne roz-
wiàzanie alternatywne, to nie mo˝na nie zauwa˝yç,
˝e tragiczne podszepty kierowane sà w stron´ kobiety,
b´dàcej ̋ onà, i ˝e pierwszà konsekwencjà upadku jest
rozbicie jednoÊci ich mał˝eƒstwa. Adam pytany
przez Boga: „Czy mo˝e zjadłeÊ z drzewa, z które-
go ci zakazałem jeÊç?” (Rdz 3, 12) nie staje w obro-
nie ukochanej, która bez wàtpienia cierpi mocno, ro-
zumiejàc, jakie zło popełniła, ale zrzuca win´ na nià,
na najbli˝szà sobie osob´, na czeÊç której kilkana-
Êcie wersetów wy˝ej wyÊpiewywał przepi´kny hymn
uwielbienia: „Ta dopiero jest koÊcià z moich koÊci
i ciałem z mego ciała! Ta b´dzie si´ zwała niewias-
tà, bo ta z m´˝czyzny została wzi´ta” (Rdz 2, 23).  
Od tego momentu w rodzinie pojawia si´ cierpienie

i b´dzie ono towarzyszyło ludzkoÊci ju˝ zawsze, a˝
do momentu ponownego przyjÊcia Zbawiciela na zie-
mi´. Widzimy wi´c wyraênie, ˝e Bóg stworzył nas
do miłoÊci, do trwania z Nim w harmonii, pokoju,
relacjach najwartoÊciowszych, budujàcych, chro-
niàcych, rozwijajàcych, gwarantujàcych bezpie-
czeƒstwo i optymalny stan egzystencji. Człowiek od-
rzucił ten wariant ˝ycia, opowiedział si´ za innym,
zgubnym, wyniszczajàcym, destrukcyjnym. Odwró-
cenie to dokonało si´ w rodzinie i od razu przeciw
niej si´ obróciło. Rozbicie jednoÊci było powodem bólu,
udr´ki, a za moment, kiedy pojawia si´ potomstwo,
lawina złych, bolesnych doÊwiadczeƒ roztacza si´ swo-
im zasi´giem równie dotkliwie – brat podnosi r´k´
na brata, unicestwia go. Jak˝e musiało krwawiç wra˝-
liwe serce matki, jak mocno zabolało to ojca, który
z synami wiàzał wielkie nadzieje pomocy z ich stro-
ny w czasie pracy i oparcia na staroÊç. 

Józef i Maryja
Jednak z sytuacji dramatycznych, o których mo-

˝emy przeczytaç nieomal na wszystkich stronach Bib-
lii, Stwórca cierpliwie ratuje, nieustannie objawia
swojà trosk´ na poziomie najwy˝szym. Ju˝ po pierw-
szym upadku, nie ukrywajàc wielkiego bólu i za-

smucenia z powodu nieposłuszeƒstwa, wybrzmiewajà
słowa nadziei: „Wprowadzam nieprzyjaêƒ mi´dzy cie-
bie i niewiast´, pomi´dzy potomstwo twoje a po-
tomstwo jej: ono zmia˝d˝y ci głow´, a ty zmia˝d˝ysz
mu pi´t´” (Rdz 3, 15). Tekst ten zwany jest „pro-
toewangelià”, czyli pierwszà Dobrà Nowinà o zba-
wieniu. Jest tu zapowiedê unicestwienia Szatana –
zmia˝d˝enia głowy, które dokona si´ przez potom-
stwo tamtej pierwszej niewiasty. W epoce Nowego
Testamentu i całej nowej ery ludzkoÊci właÊnie
z tego powodu Maryj´ zacz´to nazywaç „Drugà
Ewà”, dopowiadajàc, ̋ e z tej pierwszej upadek, z tej
drugiej ratunek.  
Urzekajàca jest koncepcja, ale te˝ realizacja Bo-

˝ego planu zbawienia. Wszystko dokonuje si´ w mał-
˝eƒstwie i w rodzinie. Jeszcze zanim pojawi si´ za-
powiadany Mesjasz, Ewangelista Łukasz pokazuje
nam zasmuconà brakiem potomstwa par´ mał˝eƒskà:
Zachariasza i El˝biet´. Cudowna interwencja po-
woduje, ˝e pojawia si´ najwi´kszy spoÊród zrodzo-
nych z niewiast, wzywajàcy do nawrócenia, do przy-
gotowania swoich serc i umysłów na nowà rzeczy-
wistoÊç. Bohaterowie tych pierwszych zapisów naj-
pierw, przez wiele lat dzieciƒstwa i okresu młodoÊci
cieszà si´ bardzo z potomstwa, ale przyszedł moment,
kiedy syn ginie z r´ki okrutnego oprawcy. Serce mat-
ki doznaje udr´czenia na poziomie odwrotnie pro-
porcjonalnym do tego z chwili narodzin. Zachariasz
był zapewne blisko syna, kiedy ten ju˝ chrzcił w Jor-
danie i nauczał, przysłuchiwał si´ ostrze˝eniom
wypowiadanym pod adresem władcy, wykazujàcym
mu cudzołóstwo, rozumiał, ̋ e jest to postawa na naj-
wy˝szym poziomie odwagi, ale i ryzyka, jednak chy-
ba nie spodziewał si´, ˝e Jan zginie w tak tragicz-
nych okolicznoÊciach, Êci´ty mieczem wymierzonym
przeciwko niemu przez złà kobiet´. Cierpienie tej pary
rodziców mocno zwiàzane jest z tym, co prze˝ywa-
li Maryja i Józef. Elementem mocno spajajàcym byli
synowie. Obaj przyszli po to, aby broniç prawdy, bez-
kompromisowo przeciwstawiç si´ złu, pomagaç za-
gubionym, ukazywaç wielkoÊç Jahwe. Obaj ponieÊli
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W zwiàzku z toczàcym si´ Synodem na temat mał-
˝eƒstwa i rodziny pragniemy w „Kotwicy” skierowaç
naszà uwag´ na t´ najwa˝niejszà w KoÊciele wspól-
not´. Chcàc pochyliç si´ nad zagadnieniem cierpie-
nia w rodzinie, rozpoczynam od mał˝eƒstwa pierw-
szych rodziców oraz pary mał˝onków najwa˝niejszych
w historii ludzkoÊci. B´d´ starał si´ wykazaç i po-
twierdziç, ˝e rodzina jest pierwszym miejscem do-
Êwiadczania udr´ki, ale te˝ wychowywania do umie-
j´tnoÊci radzenia sobie z bolesnymi sytuacjami i jak
najowocniejszego przechodzenia przez nie.

Adam i Ewa
Człowiek od poczàtku swojego istnienia, w zna-

czeniu Bo˝ego zamysłu, zaistniał jako mał˝eƒstwo
i rodzina. Mocno potwierdzajà to teksty natchnione
z pierwszego i drugiego rozdziału Ksi´gi Rodzaju.
W opisie stworzenia czytamy: „Stworzył wi´c Bóg
człowieka na swój obraz, na obraz Bo˝y go stworzył:
stworzył m´˝czyzn´ i niewiast´. Po czym Bóg im bło-
gosławił, mówiàc do nich: «Bàdêcie płodni i roz-
mna˝ajcie si´, abyÊcie zaludnili ziemi´ i uczynili jà
sobie poddanà; abyÊcie panowali nad rybami mor-
skimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi
zwierz´tami pełzajàcymi po ziemi»” (Rdz 1, 27-28). 
Najpierw dowiadujemy si´, ˝e jesteÊmy stworze-

ni na Bo˝e podobieƒstwo. Chodzi o wolnà wol´, ro-
zumnoÊç, dusz´ nieÊmiertelnà, ale nade wszystko
o zdolnoÊç realizacji miłoÊci ofiarnej na najwy˝szym
poziomie. Wyra˝enie: „m´˝czyzn´ i niewiast´” za-
wiera przesłanie, ̋ e w najgł´bszym Bo˝ym zamyÊle

zawiera si´ idea ˝ycia w monogamicznym, hetero-
seksualnym, trwałym zwiàzku mał˝eƒskim. Jedno-
czeÊnie to właÊnie ta relacja jest najlepszà płaszczyznà
realizacji zadania upodobniania si´ do Stwórcy, szcze-
gólnie przez czynienie dobra i trwanie w postawie
miłoÊci zdolnej do najwi´kszych poÊwi´ceƒ. W dal-
szym etapie przebiegu historii zbawienia Jezus po-
twierdził t´ prawd´, dopowiadajàc tak˝e, ̋ e niektó-
re osoby z mał˝eƒstwa zrezygnujà, trwajàc w stanie
bez˝ennym, ale z potrzeby całkowitego poÊwi´cenia
si´ misji szerzenia i ugruntowywania Królestwo Bo-
˝ego (por. Mt 19, 10-12).
Wraz z rozdziałem drugim, gdzie wskazane wy-

˝ej prawdy sà ukazane nieco inaczej, oba teksty za-
wierajà tak˝e i t´ informacj´, ̋ e mał˝eƒstwo i rodzina
stanà si´ od poczàtku miejscem rozgrywania si´ „dra-
matu zbawienia”. Kiedy za chwil´, w rozdziale trze-
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CIERPIENIE 
W RODZINIE
CZĘŚĆ I – RODZINA Z NAZARETU 

Mieczysław Guzewicz



na pół dzikich pasterzy, spisek monarchy i koniecz-
noÊç ucieczki do obcego kraju. Spróbujmy sobie uzmy-
słowiç, co musieli czuç nasi młodzi bohaterowie, nie-
poradni rodzice malutkiego synka, niepewni w obcym
Êrodowisku, niemajàcy obok siebie najbli˝szych
krewnych, mocno zaniepokojeni zagro˝eniem, bez za-
bezpieczenia materialnego. Ich droga do Betlejem i to
wszystko, co si´ potem działo, owszem, ubarwione
radoÊcià narodzin, ale nade wszystko przesycone nie-
pokojem, l´kiem, niepewnoÊcià, było w jakimÊ stop-
niu drogà krzy˝owà młodych mał˝onków i ich ma-
lutkiego dzieciàtka. Nie boj´ si´ tego tak nazwaç. Do-
patruj´ si´ tu pełnej zapowiedzi tego, co si´ dalej dzia-
ło z tà rodzinà, ale te˝ obrazu losów ka˝dej ludzkiej
rodziny. 
Po nakazanym obrz´dzie ofiarowania Maryja sły-

szy słowa: „A Twojà dusz´ miecz przeniknie, aby na
jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 35). Zapew-
ne tu˝ obok stał Józef i tak˝e słyszał to dramatycz-
ne proroctwo. Nie musieli długo czekaç na dalszy
przebieg tych zapowiedzi. Sporo si´ nacierpieli, szu-
kajàc synka w tłumie pielgrzy-
mów przybyłych na doroczne
Êwi´to do Jerozolimy. Trzy dni po-
szukiwaƒ to zapowiedê innych
trzech dni ciemnoÊci po ukrzy-
˝owaniu. Nie wiemy, w którym
momencie odszedł Józef. Praw-
dopodobnie przed wydarzeniami
paschalnymi. Maryja prze˝ywa-
ła wi´c najpierw Êmierç m´˝a, po-
tem syna. To tak˝e cz´Êç owego
zapowiadanego miecza, którego
kulminacjà były wydarzenia po
pojmaniu w Ogrodzie Oliwnym. 
Przyglàdajàc si´ losowi mał-

˝eƒstwa Józefa i Maryi, nie mo-
˝emy mieç wàtpliwoÊci, ̋ e ˝ycie
ich nie oszcz´dzało, ̋ e los nie był
dla nich przychylny przez cały
okres bycia wspólnotà rodzinnà.

Pami´tajmy, ˝e rozgrywało si´ to w czasach mili-
tarnego i politycznego terroru, w okolicznoÊciach wiel-
kiej biedy materialnej, walki o przetrwanie ka˝de-
go dnia. Nasi bohaterowie doÊwiadczali wszystkich
rodzajów bólu, na który nara˝ona jest ka˝da rodzi-
na. Byli ze sobà razem w szcz´Êciu i chorobie, w smut-
ku i radoÊci. Wspierali si´ wzajemnie, obdarowywali
miłoÊcià ofiarnà, wzmacniali si´ postawà ˝yczliwo-
Êci i poÊwi´cenia. Sà dla nas wzorem, ale te˝ êród-
łem nadziei. Ich troski codzienne były bardzo podobne
do naszych. To była wspólnota bardzo bliskich sobie
osób, ale były te˝ dramaty chorób i Êmierci. Choç nie
brakowało ludzkiego zwàtpienia: „Synu, jak mogłeÊ
nam to uczyniç” (Łk 2, 48), wiernie trwali w po-
słuszeƒstwie Bogu, Jego przykazaniom, wszystkim
słowom, które do nich docierały za poÊrednictwem
Êwi´tych tekstów, wypowiedzi màdrych ludzi, pro-
roków, aniołów. Sà dla nas wzorem, jak sobie radziç
z przeciwnoÊciami, zapewnieniem, ˝e z Bogiem po-
radzimy sobie w najtrudniejszych sytuacjach. 
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za to najwy˝szà kar´. Jednak młodszy kuzyn Jana
– Jezus nie był tylko człowiekiem i dlatego Jego
Êmierç zakoƒczyła si´ pełnym zwyci´stwem. 
Cierpienie naszych głównych bohaterów rozpocz´ło

si´ ju˝ od poczàtku ich bycia we dwoje. Wyczekiwany
przez ludzkoÊç potomek, którego przyjÊcie było wy-
pełnieniem obietnicy z ogrodu Eden i realizacjà
wszystkich proroctw, spowodował smutek i doznanie
rozdarcia wewn´trznego w sercu mło-
dzieƒca, któremu Maryja była po-
Êlubiona. Nie wiemy, jak ona
prze˝ywała wewn´trznie sy-
tuacj´ cudownego pocz´cia
si´ dzieciàtka w jej łonie.
Scena zwiastowania
jest bardzo dokładnà
relacjà przebiegu
spotkania młodej na-
rzeczonej z Bo˝ym
wysłannikiem. Ma-
ryja słyszy słowa za-
powiedzi pojawienia
si´ nowego ˝ycia,
jak˝e innego od
wszystkich w całej
historii ludzkoÊci,
pyta jak to si´ stanie,
słyszy wyjaÊnienie,
pozytywnie odpowia-
da, ale nic nie wiemy,
co si´ dalej dokonu-
je w jej umyÊle. Ka˝-
da kobieta izraelska
marzyła o tym, aby
przez nià wypełniło
si´ najwi´ksze dzieło
Bo˝e. Jest najpokor-
niejszà spoÊród
wszystkich niewiast wówczas zamieszkujàcych zie-
mi´. W najgł´bszym zakamarku serca cieszy si´, ale
nie wynosi si´ z tego powodu. Jako kobieta jest te˝
szcz´Êliwa, ˝e w jej organizmie pocz´ło si´ dzieciàtko,
które b´dzie si´ przez kolejne miesiàce rozwijaç i któ-
remu mo˝e ona zagwarantowaç najpi´kniejsze wa-

runki rozwoju. Nie wiemy tego z całà pewnoÊcià, mo-
˝emy si´ tylko domyÊlaç, ̋ e tak było. Wiemy jednak,
jak zareagował młodzieniec: „Mà˝ Jej, Józef, któ-
ry był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał naraziç
Jej na zniesławienie, zamierzał oddaliç Jà pota-
jemnie” (Mt 1, 19). Nie chodziło tylko o ratowanie
Maryi przed ukamienowaniem, ale tak˝e o ratowa-
nie swojej reputacji. Kiedy spostrzegł, ˝e jest ona

w stanie błogosławionym, musiał bardzo
cierpieç z tego powodu. Mogło to

trwaç wiele tygodni. W tym cza-
sie kotłowało si´ w jego
umyÊle wiele myÊli: „Jak
mogła go tak potrakto-
waç?”, „Z kim to zro-
biła?”, „Jak si´ teraz
uporaç z tà sytua-
cjà?”. Z jednej stro-
ny wielkie uczucie
i zachwyt nad jej
nieprzeci´tnymi ce-
chami, z drugiej
smutek i wielki za-
wód. Interwencja
Boga zmienia cały
dramatyczny prze-
bieg myÊli i wyda-
rzeƒ, ale młody
mà˝ nacierpiał si´
sporo. 
Kolejne bolesne

doÊwiadczenia po-
jawiajà si´ dosłow-
nie za kilka miesi´-
cy. Trzeba wyru-
szaç do Betlejem.
Pora niesprzyja-
jàca, stan ˝ony

nieułatwiajàcy podró˝owania, w´drówka niebez-
pieczna. Jednak zmierzajà do miejsca wskazanego
przez okupanta i przez proroctwa. Na miejscu wiel-
ka niepewnoÊç, l´k o ˝ycie ̋ ony i dziecka, trudnoÊci
ze znalezieniem właÊciwego miejsca na pobyt, na-
rodziny w stajni, odwiedziny nie zawsze przyjaznych,
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Śmierć św. Józefa



W Êwiecie naznaczonym konsumpcjonizmem,
pracà i ˝yciem „na akord”, niejednokrotnie zapomina
si´ o człowieku pozostajàcym w cieniu wielkich kon-
cernów przemysłowych,  niemal anonimowym dla pub-
licznych działaƒ, bo dotkni´tym dramatem cierpie-
nia lub odrzucenia przez lokalne Êrodowisko. Papieska
zach´ta ma uzmysłowiç wierzàcym, ludziom dobrej
woli, a wi´c i samym wolontariuszom, ̋ e sà „zwias-
tunami nadziei”, wydobywajàcymi ze społecznego
chaosu ludzi pokrzywdzonych i odrzuconych.  Wo-
lontariusz, Êwiadom misji i posłannictwa, którym ob-
darzył go sam Chrystus, powinien dawaç poczucie
bezpieczeƒstwa i obecnoÊci tym, o których niewiele
si´ mówi, pisze, debatuje. Wspólne „bycie” pozwa-
la zrozumieç cierpiàcym, chorym, niepełnosprawnym,
˝e nie sà sami, ˝e dzi´ki mojemu zaanga˝owaniu wi-
dzà przychodzàcy do niego KoÊciół–wspólnot´. Po-
nadto wybija ich z marazmu ̋ yciowej niech´ci, bez-
radnoÊci, a czyni aktywnymi członkami KoÊcioła i spo-
łecznoÊci. Wolontariusz zostaje zaproszony do tego
by byç „dla” bliêniego, z całym swoim depozytem
prze˝yç, doÊwiadczeƒ, dobrych ch´ci, prze˝ywanej
wiary. JednoczeÊnie taka postawa braterskiego za-
anga˝owania, prowadzàca do przełamania stereotypu
odrzucenia i samotnoÊci w potrzebujàcym, buduje
w samym wolontariuszu odwag´ przeciwstawiania si´
pokusie przemocy, prawa silniejszego oraz niszczy-
cielskiego egoizmu, nakazujàcego dbaç jedynie
o własne korzyÊci i przyjemnoÊci. Papieskie przesłanie
w swojej istocie si´ga wi´c zatem najgł´bszych po-
kładów ludzkiego dramatu odrzucenia i poczucia bez-
sensu wywołanego samotnoÊcià (w przypadku po-
trzebujàcych), ale stanowi jednoczeÊnie goràcy apel
o wolontariackie towarzyszenie, twórczà i bezcennà
obecnoÊç kogoÊ, kto wysłucha, kto po prostu b´dzie,
nie ze wzgl´du na korzyÊci i przeliczany czas aktywnej
pracy, ale ze wzgl´du na takà potrzeb´, wyra˝onà
przez samego bliêniego. Âwiatło nadziei rozbłyska
wi´c dzi´ki szczerej obecnoÊci, mojej obecnoÊci. Mrok
samotnoÊci rozjaÊniony moim zaanga˝owaniem,
roztacza tak˝e nad horyzontem ludzkiego ̋ ycia, jako

przeciwieƒstwo przemocy i egoizmu, dobroç i otwar-
toÊç, budujàcà cywilizacj´ miłoÊci.

SZUKAJÑC MOTYWU
Có˝ takiego skłania wolontariusza do poÊwi´cenia
swego ˝ycia dla innych? Przede wszystkim natural-
ny odruch serca…

Cz´sto spotykamy si´ z ekonomicznà i u˝ytecznà
kalkulacjà, skłaniajàcà ludzi do działania, inwesto-
wania, bilansowania zysków i strat.  Niejednokrot-
nie na „jarmarku ˝ycia”, mniej lub bardziej Êwia-
domie poszukujemy racji naszych codziennych za-
anga˝owaƒ. Tymczasem motywem działaƒ wolonta-
riusza, w myÊl zach´ty Jana Pawła II, ma byç na-
turalny odruch serca. Tak wa˝ny, przekonujàcy i go-
towy do uzewn´trznienia, ze prowadzàcy nawet  do
poÊwi´cenia ˝ycia na rzecz drugiego człowieka.
Papie˝ zdaje si´ dotykaç istotnej prawdy chrzeÊci-
jaƒskiej, odwołujàcej si´ do stwierdzenia, i˝ w ka˝-
dym człowieku drzemià ogromne pokłady dobra, za-
korzenione w jego sercu, a pobudzane do realizacji
poprzez głos sumienia. W ka˝dym z nas istnieje na-
turalne pragnienie dobra, ch´ç dzielenia si´, owo-
cowania tym, co stało si´ naszym udziałem, dzi´ki
łasce Bo˝ej i ludzkiej ˝yczliwoÊci.  
Działajàc w wolontariacie chrzeÊcijanin staje si´

Êwiadkiem tej Boskiej miłoÊci, głosi jà i poprzez ge-
sty odwa˝ne i profetyczne jà uwidacznia. To jakby roz-
dawanie depozytu miłoÊci zawartego w ludzkim ser-
cu, a zło˝onego przez samego Stwórc´, ale wbrew
ludzkiej logice, niewyczerpujàcego si´, lecz pomna-
˝anego – jak w przypadku darów (garÊç màki i ba-
ryłk´ oliwy), tak hojnie rozdawanych prorokowi Elia-
szowi przez kobiet´ w Sarepcie Sydoƒskiej. Ojciec
Âwi´ty apeluje  do wolontariuszy całego Êwiata, aby
uwierzyli w siebie, w dobro, które jest zło˝one
w ludzkich sercach. Najpierw trzeba je odkryç, 
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W dwudziestosiedmioletnim pontyfikacie Jana
Pawła II nie brakowało nauczania zwiàzanego z ideà
wolontariatu, czynnej miłoÊci caritas, zach´cajàce-
go do apostolstwa miłoÊci, Êwiadczonej na rzecz naj-
bardziej potrzebujàcych. Zresztà, sama postawa Pa-
pie˝a, jego sposób post´powania, wyra˝ona chocia˝by
w spontanicznych gestach dobroczynnoÊci podczas
pielgrzymek, powoływanie ró˝nego rodzaju inicjatyw
koÊcielnych czy promowanie dzieł charytatywnych,
wskazuje jednoznacznie na fakt, i˝ pomoc bliêniemu
uwa˝ał za fundamentalnà misj´ KoÊcioła Po-
wszechnego. 
Szczególne miejsce w owej słu˝ebnej i czynnej  po-

słudze „caritas” w KoÊciele, pełnià wolontariusze, do
których Papie˝ wystosowywał, przy ró˝nych oko-
licznoÊciach, szczególne słowa wdzi´cznoÊci, uzna-
nia i zach´ty. Zechciejmy zatrzymaç si´ i odczytaç
główne myÊli i nauczanie, skierowane do wolonta-
riuszy,  zawarte w przesłaniu Ojca Âwi´tego Jana
Pawła II na zakoƒczenie Mi´dzynarodowego Roku
Wolontariatu (5 grudnia 2001).

MISJA
…jesteÊcie promieniem nadziei, który rozprasza mrok
samotnoÊci i dodaje odwagi do przezwyci´˝enia po-
kusy przemocy i egoizmu.
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JAN PAWEŁ II 
O WOLONTARIACIE
Re4eksje oparte na przesłaniu Ojca Świętego Jana Pawła II na zakończenie
Międzynarodowego Roku Wolontariatu 5 grudnia 2001 roku

Ks. Jan Szeląg



ChrzeÊcijaƒska wiara bez uczynków jest martwa.
Ostatecznie liczà si´ nie słowa, choçby najpi´kniej-
sze i najmàdrzejsze, lecz czyny. Najstaranniej bu-
dowane przekonanie o własnej chrzeÊcijaƒskiej do-
skonałoÊci rozpada si´, niestety, cz´sto na drobne ka-
wałki w zderzeniu z kon-
kretnym cierpiàcym czło-
wiekiem czy z odpowie-
dzialnoÊcià, którà trzeba
na siebie wziàç. MiłoÊç
nigdy nie pozostawia
człowieka samemu so-
bie, ale otwiera si´ na
ludzkie dramaty, prze-
˝ycia, niepowodzenia, na
całego człowieka, wraz
z jego historià ̋ ycia. Czy-
niàc dar z siebie poprzez
miłoÊç, manifestujemy
Êwiatu miłoÊç Boga, któ-
ry inspiruje nas do twór-
czego i pełnego poÊwi´-
ceƒ działania. Dzi´ki
Êwiadectwu, jakim jest
czyn miłoÊci, wolontariusz staje si´ prawdziwym
ewangelizatorem – człowiekiem ewangelizujàcym,
zmieniajàcym oblicze ziemi. Działania z motywów
wiary i miłoÊci Boga, które skłaniajà nas do poÊwi´ceƒ
i konkretnych czynów, zaradzajà nie tylko potrzebom
materialnym, ale prowadzà do doÊwiadczenia miło-
Êci Bo˝ej, objawiajàcej si´ poprzez apostolstwo mi-
łoÊci wolontariusza. Człowiek doznajàcy pomocy
uÊwiadamia sobie, w mniejszym lub wi´kszym stop-
niu, ˝e w ˝yciowym zmaganiu o lepsze i szcz´Êliw-
sze „dziÊ” swojego ̋ ycia, nie zostaje sam, lecz otrzy-
mał „Boskiego posłaƒca i pomocnika”  w postaci wo-
lontariackiego serca. Taka postawa przepowiadania
czynem miłoÊci, która cechuje autentycznego wo-
lontariusza, majàcego właÊciwe poczucie misji, za-
radza ludzkiemu wołaniu o sens bolesnych do-
Êwiadczeƒ i niepowodzeƒ. 

Prawd´ t´ mocno akcentuje w swoim przesłaniu
Jan Paweł II: Nie wystarczy zaradziç potrzebom ko-
goÊ, kto znajduje si´ w trudnej sytuacji materialnej,
nale˝y jednoczeÊnie zaspokoiç jego pragnienie war-
toÊci i gł´bokich odpowiedzi. Jako wolontariusz mog´

i powinienem, nadawaç
znaczenia ludzkim dra-
matom i doprowadziç do
przekonania, ˝e ka˝de
cierpienie ma w oczach
Bo˝ych znaczenie i sens
oraz mo˝e staç si´ êród-
łem uÊwi´cenia dla sa-
mego potrzebujàcego, jak
i wielkà modlitwà wsta-
wienniczego towarzysze-
nia innym osobom, ocze-
kujàcym na dar modli-
tewnego wsparcia. Bycie
wolontariuszem zakłada
wi´c – uwzgl´dniajàc kon-
tekst objawiania Êwiatu
miłoÊci Boga oraz  bioràc
pod uwag´ ch´ç zaspoka-

jania sensu ˝ycia, zarówno własnego jak i naszych
bliênich – koniecznoÊç dbania o formacj´ serca, gdy˝
jak naucza Papie˝: Wa˝ny jest rodzaj pomocy, któ-
rà si´ oferuje,  ale jeszcze wa˝niejsze od tego jest ser-
ce, z jakim tej pomocy si´ udziela. Wskazanie pa-
pieskie skłania wi´c wolontariusza do tego, aby dbał
o własnà przestrzeƒ serca, w której dzi´ki łasce Bo-
˝ej i własnemu zaanga˝owaniu, wzbogacane sà po-
kłady dobra. Dokonuje si´ to poprzez sakramental-
nà spowiedê Êwi´tà, pouczajàcà nas o własnych sła-
boÊciach, ale i dajàcà sił´ sakramentalnà; modlitewnà
lektur´ Pisma Âwi´tego; adoracyjnego spotkania z Je-
zusem Eucharystycznym, gdzie w ciszy koÊcielnych
kaplic i koÊciołów mo˝emy usłyszeç Chrystusowe
„pragn´” z krzy˝a , a rozbrzmiewajàce cichym echem
w potrzebujàcego.

DUCHOWOŚĆ

45
KOTWICA 2/2015

potem zaÊ, czerpiàc z owych zło˝y, rozdawaç  innym.
Mo˝e to dziwne, ale wskazujàc na spontaniczny od-
ruch serca jako motyw działania wolontariusza, Pa-
pie˝ mocno wyakcentował prawd´, ˝e wierzy w czło-
wieka, który dzi´ki odkryciu w sobie dobra, jest w sta-
nie zmieniç oblicze ziemi. Dostrzec w sobie miłoÊç
Boga, uwierzyç w zło˝a dobra… czas owocowania
szybko nadejdzie…

DOSTRZEC SZANS¢
(…) wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzy-
jajàcym post´powi na drodze humanizacji: Dzi´ki ró˝-
nym formom solidarnoÊci i słu˝by, które promuje
i konkretyzuje, uwra˝liwia społeczeƒstwo na godnoÊç
człowieka i na jego ró˝ne potrzeby.

Papieskie przesłanie dostrzega w potencjale
osób zaanga˝owanych w wolontariat ogromnà
szans´ w tworzeniu ludzkiej solidarnoÊci i pobu-
dzaniu do postawy słu˝by. Nie trzeba byç nie wia-

domo jak przenikliwym obserwatorem rzeczywis-
toÊci, aby dostrzec w otaczajàcym nas Êwiecie mnó-
stwo podziałów i nieporozumieƒ. Dzielà nas frak-
cje polityczne, rozbie˝noÊci doktrynalne, ró˝nice
Êwiatopoglàdowe. Tymczasem Ojciec Âwi´ty widzi
w idei wolontariatu ogromnà szans´ zjednoczenia,
która bazuje na człowieczeƒstwie, na spontanicznym
odruchu serca, łàczàcym i scalajàcym ludzi w jed-
nà rodzin´ Bo˝à, gotowà nieÊç pomoc najbardziej
potrzebujàcym. W gruncie rzeczy idzie wi´c o to,
by „zst´pujàc” w pokłady własnego serca, u˝yczyç
miejsca prawdziwej miłoÊci czynnej, pobudzajàcej
do przebaczenia i gotowej niwelowaç ludzkie po-
działy czy interesownoÊç. To zaproszenie do wspól-
noty działania ponad podziałami, wygenerowanymi
chocia˝by przez grupy parafialne, ruchy, stowa-
rzyszenia, fundacje, niekiedy rywalizujàce ze sobà
na ró˝nych płaszczyznach charyzmatycznej misji,
w istocie i tak konkretyzujàcej si´ w słu˝bie na rzecz
bliênich. To zach´ta do słu˝by, a nie kalkulacji zy-
sków i strat, chorobliwej rywalizacji, zakoƒczonej
podziałem. Wreszcie apel o zrozumienie modlitwy
arcykapłaƒskiej Jezusa, „aby byli jedno” poprzez
miłoÊç, w tym przypadku miłoÊç działajàcà. Dzi´-
ki takiej postawie otwartoÊci, niwelowaniu uprze-
dzeƒ i niekiedy zamierzchłych precedensów, mo˝-
liwe stanie si´ współdziałanie ze wzgl´du na god-
noÊç człowieka, na to, kim jest, a nie na ch´ç by-
cia zauwa˝onym czy wpisanym w historyczne kro-
niki, skrz´tnie notujàce przeprowadzone działania
charytatywne czy filantropijne.

NAJWA˚NIEJSZA JEST MIŁOÂå
(…) miłoÊç jest najwspanialszà formà ewangeliza-
cji, poniewa˝ odpowiadajàc na potrzeby ciała, objawia
ludziom miłoÊç Boga, Opiekuna i Ojca, nieustannie
troszczàcego si´ o wszystkich. Nie chodzi tu o za-
spokajanie wyłàcznie materialnych potrzeb bliênie-
go (…), lecz o to, aby doprowadziç go do osobiste-
go doÊwiadczenia miłoÊci Bo˝ej.
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Fotografie – Paweł Wartecki
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ODKRYWAå BOGA I UGRUNTOWYWAå
SI¢ W WIERZE…
Ilu˝ wolontariuszy poprzez odwa˝ne zaanga˝owanie
si´ na rzecz bliênich dochodzi do odkrycia wiary!
Chrystus, który zach´ca, aby słu˝yç Mu w ubogich,
przemawia do serca tego, kto staje si´ ich sługà.

Do Boga przychodzi si´ takà drogà, która w na-
szych działaniach ukierunkowywana jest na bliê-
niego. Aby wi´c przyjÊç do Boga, trzeba zatrzymaç
si´ przy człowieku, niewa˝ne kim on jest, wa˝ne ˝e
potrzebuje naszej obecnoÊci, wa˝ne, ˝e odczytamy
„wzrokiem serca”, ˝e to właÊnie Bóg przychodzi
w drugim-bliênim: „Cokolwiek uczyniliÊcie jedne-
mu z tych najmniejszych, mnieÊcie uczynili…” (por.
Mt 25,40).  Alessandro Pronzato w swojej ksià˝-
ce, pt. Âladami Samarytanina napisał: „Bóg jest bli-
sko, jest w bliênim. Aby znaleêç si´ przy Nim, wy-
starczy si´ zatrzymaç. Przystanàç obok bliêniego”.
Wolontariat jest szansà odnalezienia Boga poprzez
drugiego człowieka i w drugim człowieku, po-
przez odkrycie głosu własnego sumienia zach´ca-
jàcego do apostolstwa miłoÊci.  Czy KoÊciół móg-
łby zaprzestaç tak wa˝nej misji promowania i za-
ch´cania do idei wolontariatu? 
KoÊciół to ja i Ty, wolontariusz to ja i ty. Bóg wi´c

liczy na nas…, abyÊmy objawiali Jego miłosierne Imi´
Êwiatu. Tak jak to uczynił Êw. Jan Paweł II. Jego his-
toria ˝ycia to wielka karta wolontariusza zapisujà-
ca proces duchowego dorastania, formowania i za-
anga˝owania w Chrystusowe dzieło miłoÊci. Dzieli si´
nià chocia˝by w przywołanym przesłaniu. Niech za-
ch´ta Êw. Jana Pawła II znajdzie konkretne od-
zwierciedlenie w naszym pokornym, pełnym odda-
nia zaanga˝owaniu na rzecz potrzebujàcych.

Teksty papieskiego przesłania zaczerpni´te z ksià˝ki: 
By nie zabrakło miłoÊci. XV lat Szkolnych Kół Caritas, red.
Z. Sobolewski, A. Sochal, Warszawa 2011, s. 193-195.
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