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Wielbi dusza moja Pana 
i raduje się duch mój w Bogu, 

Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 

a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 

nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, 

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, 
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, 
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 
pomny na swe miłosierdzie,
jak obiecał naszym ojcom, 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen.

Łk 1, 46-55
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„Wielokrotnie i na różne sposoby prze-
mawiał niegdyś Bóg do ojców przez pro-
roków, a w tych ostatecznych dniach prze-
mówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1 n.),
przez Syna–Słowo, który stał się czło-
wiekiem i narodził się z Dziewicy. W tym
zbawczym wydarzeniu dzieje człowieka
w Bożym planie miłości osiągnęły swój
zenit. Bóg wszedł w te dzieje, stał się –
jako człowiek – ich podmiotem, jednym
z miliardów, a równocześnie Jedynym!
Ukształtował przez swe Wcielenie ten
wymiar ludzkiego bytowania, jaki zamie-
rzył nadać człowiekowi od początku.
Ukształtował w sposób definitywny, osta-
teczny – w sposób Sobie tylko właściwy,
stosowny dla swej odwiecznej Miłości 
i Miłosierdzia, z całą Boską wolnością –
a równocześnie z tą szczodrobliwością,
która pozwala nam wobec grzechu pier-
worodnego i wobec całej historii grze-
chów ludzkości, wobec manowców ludz-
kiego umysłu, woli i serca, powtarzać 
z podziwem te słowa: „O szczęśliwa
wino, któraś zasłużyła mieć takiego i tak
potężnego Odkupiciela!”.

św. Jan Paweł II, 
Encyklika Redemptor hominis, nr 1

DRODZY
CZYTELNICY!

PRZESŁANIE

Życzymy zachwytu 
nad tajemnicą 

Bożego Narodzenia!
Cisi Pracownicy Krzyża 

Redakcja „Kotwicy”

Szopka z Fatimy



Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca.
Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znaj-
duje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe,
widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie 
z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (por. Ef 
2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miło-
sierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wier-
ność» (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nie-
przerwanie poznawać Jego boską naturę na różne
sposoby i w wielu momentach historii. W «pełni cza-
sów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko było gotowe wed-
ług Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna,
narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam 
w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna,
widzi też i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoi-
mi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miło-
sierdzie Boga.

Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajem-
nicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości,
ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawie-
nia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Prze-
najświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i osta-
teczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na
spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem,
które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy pat-
rzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego
spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga,
która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera

serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomi-
mo ograniczeń naszego grzechu.

Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy
wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy
sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. 
Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla
Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze
mocniejszym i skuteczniejszym.

Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, 
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Ta uroczystość liturgiczna wska-
zuje sposób, w jaki Bóg działa już od początków
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„Chrystus wezwał cierpienie do wyjścia ze swojej
rozpaczliwej bezużyteczności i do stania się, o ile
będzie ono zjednoczone z Jego cierpieniem, pozytyw-
nym źródłem dobra, źródłem nie tyle najbardziej zna-
komitych cnót – od cierpliwości po heroizm i mądrość,
ale przede wszystkim źródłem wynagradzającej, zbaw-
czej i błogosławiącej zdolności – tej właściwej dla krzy-
ża Chrystusa” (Paweł VI, 27 marca 1968).

Dzisiejsi chorzy dla dzisiejszego świata dopeł-
niają tego, czego brakuje męce Chrystusa – „dla
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24).
„Ci, którzy na swoim ciele noszą stygmaty Chrys-
tusa (por. Ga 6, 17), są na pewno najbardziej świa-
domi wielkości Miłości miłosiernej, której Bóg dał
światu świadectwo w Chrystusie Jezusie, Ukrzyżo-
wanym i Zmartwychwstałym. Niech łaska Boża
coraz bardziej rozszerza tę miłość, która oczyszcza 
i zbawia, według długości, wysokości i głębokości
tej miłości, którą Jezus, umierając za innych, uczy-
nił powodem zbawienia i źródłem miłosierdzia” 
(z listu Jana Pawła II do prał. Luigiego Novarese). 

Trzeba koniecznie dać poznać chorym tę wielką
godność i odpowiedzialność, nie tylko teoretycznie,
ale i praktycznie, pomagając im odkryć ich nad-
ludzkie powołanie do krzyża i pomagając im żyć tym
powołaniem. Człowiek cierpiący jest niezastąpiony
w swoim specyficznym charyzmacie, który otrzymał
od Pana w rzeczywistości Ciała Mistycznego.

Stąd wezwanie Jana Pawła II: „Wy jesteście i może-
cie być apostołami, czyli głosicielami orędzia Chrystu-
sa, czyniąc go wiarygodnym dzięki próbie chrześcijań-
skiej cierpliwości, która jest owocem chrześcijańskiej
mocy” (Jan Paweł II, 31.08.1983 r.).

Obecność chorego wymaga, aby został on włą-
czony w aktywność duszpasterską Kościoła lokal-
nego – z racji samego Chrztu, który zobowiązuje go
do życia jego własnym specyficznym powołaniem.
Duszpasterstwo cierpiących, gdzie chory odkrywa
powołanie, do jakiego został wezwany i żyje nim,
motywuje go do wyjścia ze swojej izolacji, „aby
dodawać innym chorym braciom odwagi, wsparcia,
nadziei i radości życia”.

Cierpiący są zatem wezwani i zobowiązani do
życia programem Matki Kościoła, która w Lourdes 
i Fatimie wskazała na modlitwę i pokutę jako na nie-
zastąpione narzędzia, które przyciągają do ludzko-
ści Boże miłosierdzie.
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NADZWYCZAJNY
JUBILEUSZ 
MIŁOSIERDZIA

Papież Franciszek

Powołaniem każdego cierpiącego jest

bycie realizatorem i apostołem miłosiernej

Miłości Serca Jezusowego. Duszpasterstwo

nie może pomijać rzeczywistości krzyża Chrys-

tusa, którego przedłużeniem w ciągu wieków

jest krzyż każdego człowieka. Jego cel jest

jasno określony: zapalać światło wiary i jed-

nać ludzkość z Ojcem.”
”



najświętszej za to, że udzieliła nam tego szczegól-
nego czasu łaski. Powierzymy Chrystusowi Panu
życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmo-
su, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy
porannej, aby owocna stała się historia, którą mamy
tworzyć w najbliższej przyszłości z zaangażowaniem
wszystkich. O jakże pragnę, aby nadchodzące lata
były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli
na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość
Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak 
i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miło-
sierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już
obecne pośród nas.

«Właściwe Bogu jest stosowanie miłosierdzia 
i w tym najwyraźniej wyraża się jego wszech-
moc». Słowa św. Tomasza z Akwinu pokazują, że
miłosierdzie Boże nie jest znakiem słabości, lecz prze-
jawem wszechmocy Boga. Z tego też powodu litur-
gia w jednej ze swoich najstarszych kolekt przywołu-
je następujące słowa modlitwy: «Boże, Ty przez
przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją
wszechmoc». Bóg zawsze będzie w ludzkiej historii
jako Ten, który jest obecny, bliski, opatrznościowy,
święty i miłosierny (…).

Rok Święty Nadzwyczajny jest po to, aby 
w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze
Ojciec rozciąga nad nami. W tym Jubileuszu dajmy
się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje otwierać
drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha 
i że chce dzielić z nami swoje życie. Kościół bardzo
silnie odczuwa pilną potrzebę głoszenia miłosierdzia
Boga. Życie Kościoła jest autentyczne i wiarygodne,
gdy czyni z miłosierdzia swoje pełne przekonania
przesłanie. Kościół wie, że jego pierwszym zadaniem,
przede wszystkim w takim momencie, jak obecnie,
pełnym wielkich nadziei i silnych przeciwieństw, jest
wprowadzenie wszystkich w wielką tajemnicę miło-
sierdzia Boga, kontemplując oblicze Chrystusa.
Kościół jako pierwszy jest wezwany do tego, aby stał
się wiernym świadkiem miłosierdzia, wyznając je 
i żyjąc nim jako centrum objawienia Jezusa Chrys-

tusa. Z serca Przenajświętszej Trójcy, z nieprzenik-
nionych głębokości tajemnicy Boga, wytryska i nie-
przerwanie płynie wielka rzeka miłosierdzia. To źród-
ło nigdy się nie może wyczerpać, bez względu na to,
jak wielu do niego przyjdzie. Za każdym razem, gdy
ktoś będzie go potrzebował, będzie mógł do niego
przystąpić, ponieważ miłosierdzie Boga nie ma
końca. Jak są nieprzeniknione głębokości tajemni-
cy, którą w sobie zawiera, tak też jest niewyczerpa-
ne bogactwo, które od niej pochodzi.

W tym Roku Jubileuszowym niech Kościół stanie się
echem Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonu-
jąco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia,
pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiaro-
waniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy
w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się sta-
nie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety,
niech powtarza z ufnością i bez ustanku: «Wspom-
nij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co
trwają od wieków» (Ps 25 [24], 6) fragmenty Bulli
Misericordiae vultus.
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naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie
chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na
działanie zła. Stąd też w swoim zamyśle zechciał
On, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości
(por. Ef 1, 4), stała się Matką Odkupiciela człowie-
ka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią prze-
baczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od
każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości
Boga, który przebacza. W tę właśnie Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia otworzę z radością Drzwi
Święte. Z tej okazji staną się one Bramą Miłosier-
dzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświad-
czyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje
nadzieję.

W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu,
otworzone zostaną Drzwi Święte w Katedrze Rzymu,
w Bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie 
w Bazylikach Papieskich. Postanawiam również, aby
w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele lokalnym,
w Katedrze, która jest Kościołem–Matką dla wszyst-
kich wiernych, bądź też w Konkatedrach lub też 
w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, zos-
tała otworzona na cały rok taka sama Brama Miło-
sierdzia. Według decyzji Biskupa Ordynariusza, taka
Brama będzie mogła być otworzona również w san-
ktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielg-
rzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświad-
czają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia.
Każdy zatem Kościół lokalny będzie bezpośrednio
zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego,
jako szczególnego momentu łaski i odnowy ducho-
wej. Jubileusz będzie więc świętowany w Rzymie, tak
jak i w Kościołach lokalnych, jako znak widzialny
komunii całego Kościoła.

Wybrałem datę 8 grudnia, ponieważ jest ona
bogata w znaczenie ze względu na współczesną his-
torię Kościoła. Otworzę bowiem Drzwi Święte 
w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia Soboru Waty-
kańskiego II. Kościół czuje potrzebę żywego wspo-
minania tej chwili, gdyż wtedy właśnie zaczynał się
nowy bieg jego historii. Ojcowie zgromadzeni na Sobo-
rze czuli potrzebę, silną jak prawdziwy powiew Ducha
Świętego, mówienia o Bogu do ludzi ich czasów 
w sposób bardziej zrozumiały. Po rozbiciu murów,

które przez zbyt długi czas trzymały Kościół 
w zamknięciu jak w uprzywilejowanej cytadeli, nad-
szedł czas na głoszenie Ewangelii w nowy sposób.
Nowy etap ewangelizacji, która trwa od zawsze. Nowe
zaangażowanie dla wszystkich chrześcijan, aby świad-
czyć z większym entuzjazmem i przekonaniem o swo-
jej wierze. Kościół czuł odpowiedzialność za bycie 
w świecie żywym znakiem miłości Ojca.

Powracają w pamięci pełne wymowy słowa, które
św. Jan XXIII wypowiedział na rozpoczęcie Soboru,
aby wskazać drogę, którą należy kroczyć: «Dziś jed-
nakże Oblubienica Chrystusa woli posługiwać się
raczej lekarstwem miłosierdzia, aniżeli surowością.
[…] Kościół Katolicki pragnie okazać się matką
miłującą wszystkich, matką łaskawą, cierpliwą, pełną
miłosierdzia i dobroci względem synów odłączonych,
podnosząc za pośrednictwem tego Soboru Powszech-
nego pochodnię prawdy katolickiej». W tym samym
horyzoncie poruszał się również bł. Paweł VI, który
tak wyraził się na zakończenie Soboru: «Chcemy
przede wszystkim zwrócić uwagę na to, iż religią
naszego Soboru była przede wszystkim miłość; […].
Biblijna historia o Samarytaninie stała się paradyg-
matem duchowości Soboru. […] Strumień miłości 
i uwielbienia wylał się z Soboru na współczesny świat
ludzki. Odrzucono naturalnie błędy, owszem; ponie-
waż to wymaga miłości nie mniej niż prawdy; ale dla
osób pozostało tylko wezwanie, szacunek i miłość.
Zamiast deprymujących diagnoz, zachęcające lekar-
stwa; zamiast złowrogich przewidywań, w stronę
świata współczesnego wysłaliśmy z Soboru przesła-
nia pełne zaufania: jego wartości nie tylko zostały
uszanowane, ale i uhonorowane, jego wysiłki wspar-
te, jego zamierzenia oczyszczone i pobłogosławione.
[…] I jeszcze inną rzecz powinniśmy zauważyć: całe
to bogactwo doktrynalne jest zwrócone w jednym kie-
runku: służyć człowiekowi. Człowiekowi, możemy
tak to powiedzieć, w każdym jego położeniu, w każ-
dej jego chorobie i w każdej jego potrzebie» (…).

Rok Jubileuszowy zakończy się w uroczystość
liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,
20 listopada 2016 roku. W tym dniu, zamykając
Drzwi Święte, będziemy kierować nasze myśli 
z wdzięcznością i dziękczynieniem do Trójcy Prze-
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giem” pomiędzy nami a Nim, pomiędzy boskim 
a ludzkim, poza wszelkimi granicami naszych moż-
liwości, przy mniejszej bądź większej naszej świa-
domości.

„Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które
mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on
szczerymi oczami na swojego brata, którego spoty-
ka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która
łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce
na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo
ograniczeń naszego grzechu” (Misericordiae Vul-
tus, nr 2).

Nasz Błogosławiony Założyciel, w swej szczerości
ewangelicznej (której doświadczałam) mawiał: „gor-
szenie się grzechem nie jest oznaką świętości, ale głu-
poty!”. Nie jest to, oczywiście, zachęta do zamyka-
nia oczu na zło, na błędy zakorzenione w naszej
ludzkości, ale upomnienie – „aby nie osądzać, ale
włączać się w plan zbawienia, modląc się i ofiarując
za tego, kto błądzi i upada” (bł. Luigi Novarese).

„Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako nie-
mądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposob-
ną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz
usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana” (Ef 5,15-17).

Inaczej mówiąc: ograniczenia, kruchość, które 
w nas są bądź nas otaczają, powinny być przede
wszystkim wezwaniem i zachętą do większego zapa-
łu apostolskiego! Ten Jubileusz Miłosierdzia Boże-
go potraktujmy więc jako błogosławiony czas odno-
wy i redefinicji celów naszej aktywności, aby stały
się naszym osobistym charyzmatem.

„Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, 
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Ta uroczystość liturgiczna wskazuje
sposób, w jaki Bóg działa już od początków naszej
historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zos-
tawić ludzkości samej, wystawionej na działanie zła.
Stąd też w swoim zamyśle zechciał On, aby Maryja,
święta i niepokalana w miłości (por. Ef 1, 4), stała
się Matką Odkupiciela człowieka. Na ogrom grze-
chu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosier-

dzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt
nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza”
(Misericordiae Vultus, nr 3).

A zatem to Maryja, Matka Miłosierdzia otworzy
ten niezwykły rok naszej ludzkiej i duchowej drogi 
w CVS. Pomoże nam Niewiasta od „tak” – od zgody
na plan Boga, zgody pozbawionej wahań – abyśmy tak
jak Ona i wraz z Nią współpracowali w tym planie
zbawienia obejmującym całą ludzkość – świadomie,
aktywnie, wiernie i radośnie. Abyśmy już w pierwszych
godzinach naszej Paschy umieli wraz z Nią wyśpie-
wać radość z ponownego narodzenia w Chrystusie:
„Biegnijmy zanieść Chrystusa całemu światu!”.

Maryjo, wzięta do Nieba, proś Trójcę Przenajś-
więtszą, by pobłogosławiła tę nową drogę, którą właś-
nie rozpoczynamy, osobiście i w naszych grupach prze-
wodnich. Przyjmij wstawiennictwo naszego bł.
Luigiego Novarese i naszych siewców nadziei, a także
niezapomnianego księdza Remigia Fusi, za którego
kapłańskie i apostolskie życie składamy dzięki.

Dobrego apostołowania!

Najdrożsi, spieszymy rozpocząć nowy etap naszej
duszpasterskiej drogi. Będziemy go przeżywać 
w świetle wydarzenia, które papież Franciszek uznał
za niezbędną pomoc w uzdrawianiu i umacnianiu
życia Kościoła, jego obecności i misji w świecie. Jest
nim Jubileusz Miłosierdzia Bożego.

„Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy
wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy
sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca.
Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla
Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze
mocniejszym i skuteczniejszym” – pisze papież Fran-
ciszek (Misericordiae Vultus, nr 3).

Także i dla nas – wierzących, wezwanych do życia
tym szczególnym charyzmatem CVS i świadczenia
o nim – konieczne będzie w tym roku odnowienie
naszej misji. Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, na ile jest ona naszą osobistą misją, na ile jest
źródłem apostolskiej żywotności – radosnej i pocią-
gającej innych.

Nie moglibyśmy jednak kontemplować tego Obli-
cza, które skonkretyzowało i oświeciło naszą wiarę,
gdyby nie „fiat” pewnej młodziutkiej Matki, która
oddała Bogu swoje ciało i życie, by mógł narodzić
się nasz Zbawca – Maryi, Matki miłosierdzia.

„W «pełni czasów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko
było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On

swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby
objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto
widzi Syna, widzi też i Ojca (por. J 14, 9). Jezus 
z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją
osobą objawia miłosierdzie Boga” (Misericordiae
Vultus, nr 1).

Bł. Luigi Novarese poprzez Maryję przyjął do
swego życia ziarno, z którego potem zrodziły się wiel-
kie dzieła. Zrobił to przede wszystkim po to, by odpo-
wiedzieć na apele naszej Mamy, która chce jedynie
zbawienia i szczęścia każdego człowieka. „Maryja
jest jak matka, która nie znajdzie spokoju, dopóki nie
zobaczy wszystkich swoich dzieci zjednoczonych wokół
Ojca, siedzących przy domowym stole” (bł. Luigi
Novarese). W ten sposób tłumaczył on często zna-
czenie orędzi z Lourdes i Fatimy. Podkreślał też, że
jesteśmy posłani jako narzędzia pojednania i jako
budowniczy komunii. „Wybraliście apostolat dowar-
tościowania cierpienia nie po to, by realizować włas-
ny plan, ale plan, który będzie w całości odpowiedzią
na prośby, które Maryja wypowiedziała w Lourdes 
i w Fatimie” (bł. Luigi Novarese).

Realizacja tego planu świętości i apostolatu nie
jest jedynie aktem czysto osobistym, ale niezastą-
pionym ogniwem łańcucha, który łączy nas z odwiecz-
nym planem zbawienia, jaki Bóg ma w swym sercu
dla każdego człowieka – od zawsze i na zawsze.
Dokonuje się on wraz z Maryją – jako ze „sprzę-

NOWY ROK FORMACJI –
W PROMIENIACH MIŁOSIERDZIA

Resy Rizzini, przedstawicielka CVS we Włoszech

„Powinniśmy być kanałami, które połączą skończone miłosierdzie człowieka z nieskoń-

czonym miłosierdziem Boga” (bł. Luigi Novarese).



się nie jest już młodym, można nie być nawet po
maturze, jak św. Faustyna Kowalska. Dla Boga nie
ma rzeczy niemożliwych i Duch Święty działa nie-
zależnie od kondycji człowieka. Jedno jest istotne –
by chcieć odpowiedzieć na głos powołania jak Samu-
el „Oto jestem!”, jak Ci wszyscy wybrani, którzy
odpowiedzieli na to wołanie, choć nigdy nie było
łatwo. Kiedyś jeden poeta pytał  jako Noe: „czy to
warto być tym wybranym?”, bo wybrańcem Bożym
jest być niełatwo, ale szczęśliwi, którzy tego dostą-
pili i odpowiedzieli na to wezwanie.

Bywa, że wszystko się sprzeciwia – jak u bł.
Edmunda Bojanowskiego, jak u Giunia Tinarellego,
bo czasem się człowiekowi wydaje, że nic nie idzie
tak, jak by chciał, bo powinno być tak a tak, a Pan
Bóg widzi to inaczej, bo wie, co jest najlepsze i dla
powołanego, jego duszy i dla zbawienia świata. Byle
tylko współpracować należycie z łaską Bożą.

Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża gro-
madzi  różne osoby: są zdrowi, chorzy, są sprawni
i niepełnosprawni, są wykształceni i bez szkół, są
kapłani i osoby świeckie konsekrowane, są starsi 
i młodsi, są przedstawiciele różnych ras i narodo-
wości. Tak wiele różnic – jedno, co łączy, to prag-
nienie służenia Bogu i ofiarowanie siebie Jezusowi
przez ręce Maryi.

Jestem jednym z nich… Moje powołanie  długo
czekało na realizację. Mam je także dzięki Maryi,
Bóg sprawił, że się realizuję i choć każdego dnia
staję przed Bogiem tak samo z ufnością i oczeki-
waniem, mówiąc „oto jestem, poślij mnie” i z drże-
niem serca czekam na Jego słowa, to nie lękam się,
bo Ona jest przy mnie. Pośredniczy choćby samym
spojrzeniem. Bo każdego dnia jestem ponownie
powołany do walki ze złem, z małością, z grzechem.  
A dzięki Jego łasce nadal trwam w powołaniu ku
świętości. Wiem, że Ona mnie wspiera – Wspomo-
życielka Wiernych, Uzdrowienie Chorych i Uciecz-
ka grzeszników. Wiele Jej zawdzięczam.

Kiedy w Polsce trwał komunizm, w moim koście-
le zjawił się człowiek świecki, który  powiedział 

o Faustynie Kowalskiej, o Miłosierdziu Bożym, że
także i świeccy mogą głosić i dawać świadectwo wia-
rygodne i może czasem łatwiej je przyjąć z ich ust.
Wtedy to był dla mnie szok, że nie muszę się lękać,
bo Bóg jest Miłosierny!!!

Wcześniej  inna osoba, również świecka, opo-
wiadała o szkaplerzu, dowiedziałem się wtedy, że
nawet jeśli nie jestem taki dobry i grzeczny, to jeśli
będę się starał żyć dobrze i modlił się, a przyjmę
szkaplerz i oddam się przez to w Jej opiekę, to nie
umrę w grzechu, bo Ona mi tę łaskę wyjedna. 
Z radością to uczyniłem i miałem powody do tego,
by mieć Nadzieję. A potem spotykam Ją – jako Jut-
rzenkę Nadziei w Grodowcu. Przez wszystkie te lata
od młodości jest Ona obecna w moim życiu i to właś-
nie Ona sprawiła, że powołanie, jakim mnie, nie-
godnego, obdarował Bóg, jest realizowane u Cichych
Pracowników Krzyża. Tak  różne bywają koleje losu,
różne zdarzenia, a z nich  jasno wynika, że Bóg jest
obecny w naszym życiu i powołanie to jest po pro-
stu stała jedność z Bogiem – bo to nie chwila, ale
trwanie w Nim – to całe nasze życie! W Nim!
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Do czego? Można mieć do pracy u podstaw, do
działania, do czynienia dobra. Wtedy zostajesz leka-
rzem, nauczycielem, społecznikiem. Od kogo? Przez
fascynację drugim człowiekiem, wspaniałym leka-
rzem, nauczycielem, działaczem, przez naśladowa-
nie. Przez kogo? Kogoś, kto jest właśnie godnym
naśladowania i kto zachęca do naśladownictwa przy-
kładem, słowem, gestem.

Powołanie do Miłości, do służenia przez konse-
krację przez oddanie się na wyłączność Bogu, sta-
jąc się osobą konsekrowaną, zakonnikiem (zakon-
nicą), kapłanem. Powołanie płynące od Boga do
tego, by służyć tak, jak On zechce, tam, gdzie zechce
i kiedy zechce. Przez zapatrzenie się na przykłady
życia świętych i błogosławionych, przez naślado-
wanie ich życia, ale też przez  patrzenie na tych, co
służą Bogu: w kapłaństwie, w życiu, według trzech

rad ewangelicznych… Czy też tak jak w wielu przy-
padkach – przez wstawiennictwo, przez ręce Maryi.

Są różne, czasem nagłe, jak u św. Pawła z Tarsu,
czasem wyraźne, jak u Samuela, czasem trudne, jak
u św. Augustyna, czasem płynące z uduchowienia, 
a czasem z wydarzenia w życiu zwanego dotknięciem
łaski. Czasem przyjęte od razu, a czasem opornie.
Bywają sprawdzane latami, przez trudności i doświad-
czenia, bywają takie rodzące się od razu  i takie, co
dojrzewają latami. Są takie, że budzą zdziwienie, 
a i takie, które budzą podziw, a i takie, które wyda-
ją się wręcz oczywistością. Bóg powołuje każdego sto-
sownie do jego  predyspozycji  i możliwości. Trzeba
tylko pamiętać: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem”.

Bóg rzadko powołuje wprost, zwykle przez Pośred-
ników – świętych lub zwykłych ludzi, lekkim dotykiem
łaski. Bywa, że ten dotyk jest bardzo namacalny, real-
ny i wyraźny, ale też bywa, że jest wyjątkowo delikat-
ny i zawoalowany – może po to, by człowiek nie miał
poczucia, że jest przymuszany, przynaglany, żeby wie-
dział i czuł, że to jest także i jego własna decyzja.

Jak to jest – być powołanym przez Maryję, za jej
pośrednictwem? Tak, to Bóg powołuje, nie Maryja,
ale Ona pośredniczy, pomaga, doradza, wyprasza
potrzebne łaski dla człowieka, by mógł  wypełnić
powołanie, które otrzymał. Otrzymał je bowiem
każdy na mocy Chrztu Świętego – powołanie do tego,
by wzrastać w łasce u Boga, by być świętym!

Można być powołanym nawet wtedy, gdy się nie
jest w pełni sprawnym, można być powołanym, gdy
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NASZE 
POWOŁANIE

br. Roman Płatek SOdC

Nasi nowi Cisi Pracownicy Krzyża: Ania, Wojtek, Natalia



wysokie, drugie miejsce, bardzo dobrze zadebiutowa-
li wychowankowie Zespołu Placówek Szkolno-Wycho-
wawczych z Głogowa, zajmując czwarte miejsce.
Pierwszą samodzielną rywalizację na zawodach miał
„Klub Tęczowe Motyle”, dzieci ze Szkoły z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 12 w Głogowie, a także Klub
Kibica Niepełnosprawnego z Głogowa. Swoją wyso-
ką formę zawodniczą potwierdziła głogowianka
Edyta Owczarz. Zajmując drugie miejsce w klasie
BC3, utrzymuje pierwsze miejsce w klasyfikacji ogól-
nopolskiej w tej kategorii zawodników.

Całkowitą nowością eliminacji, które odbyły się 
w Głogowie, był pokazowy mecz bocci, który roze-
grali licznie obecni na otwarciu zawodów włodarze
Miasta, Powiatu i Spółki Chrobry S.A. W uroczy-
stym otwarciu udział wzięli: Rafael Rokaszewicz
(Prezydent Miasta Głogowa), Bożena Kowalczy-
kowska (Wiceprezydent), Jarosław Dudkowiak (Sta-
rosta Głogowski), Jeremi Hołownia (Członek Zarzą-
du Powiatu Głogowskiego), Emilia Szajowska
(Prezes Zarządu „Chrobry Głogów S.A.”), Zbig-
niew Prejs (Dyrektor „Chrobry Głogów S.A.”) oraz 
s. Małgorzata Malska (Przełożona Cichych Pra-
cowników Krzyża). Duże zainteresowanie i pozy-
tywne przyjęcie pierwszych ważnych zawodów 
w bocci w Głogowie z ich strony jest dobrym pro-
gnostykiem dla rozwoju tej dyscypliny sportowej
wśród osób niepełnosprawnych w naszym mieście.
Przemawiają za tym także słowa obecnego na zawo-
dach Prezesa Polskiej Federacji Bocci Pana Romual-
da Schmidta, który określił te zawody jako „nowy
rozdział Polskiej Bocci w Głogowie”.

Ważnego wsparcia w pomiarach czasu na zawo-
dach udzielili, już tradycyjnie na zawodach z udzia-
łem osób niepełnosprawnych, wolontariusze z Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych w Głogowie.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiągnię-
tych rezultatów i mamy nadzieję na liczne spotka-
nie w Głogowie na kolejnych eliminacjach Mist-
rzostw Polski w bocci.

Fotografie - Adam Stelmach
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W dniach 27-30 października w hali sportowej
im. Ryszarda Matuszaka w Głogowie odbyły się eli-
minacje Mistrzostw Polski i zawody integracyjne 
w Bocci. Inicjatorem i współorganizatorem pierw-
szych tak wysokiej rangi zawodów w bocci w Gło-
gowie byli Cisi Pracownicy Krzyża.

W Mistrzostwach w grupie paraolimpijskiej wystar-
towali zawodnicy reprezentujący: Cichych Pracowników
Krzyża w Głogowie – gospodarza zawodów, Zrzeszenie
„Start” w Bielsku Białej, „Start” w Zielonej Górze,
„Start” w Kielcach, Klub Sportowy „Zieloni” 
w Zielonej Górze, Stowarzyszenie „Start” w Kato-
wicach, Stowarzyszenie „Prometeus” w Konopiskach,
Kluby Sportowe „Pamara Boccia” w Lublinie, „Konar” 
w Warszawie, Stowarzyszenie „Krok Za Krokiem”
w Zamościu i Stowarzyszenie „Start” w Poznaniu.

W grupie integracyjnej wystartowali zawodnicy:
Klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” w Bole-
sławcu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Duszni-
kach, Klubu Kibiców Niepełnosprawnych „Chrobry”
Głogów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Głogowie „Klub Tęczowe Motyle”, Szkoły Pod-

stawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Gło-
gowie, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Głogowie i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy.

Jak ocenił główny organizator zawodów – Sto-
warzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” 
z Poznania – dzięki osobistemu zaangażowaniu sios-
try Małgorzaty Malskiej i całej wspólnoty Cichych
Pracowników Krzyża organizacja zawodów stała na
bardzo wysokim poziomie. Nie bez znaczenia było
wsparcie ze strony władz miasta Głogowa i kierow-
nictwa Klubu „Chrobry Głogów”, które udostępni-
ły halę do rozegrania zawodów. Ważnym czynnikiem
wpływającym na zadowolenie samych zawodników
z udziału w tych zawodach było ich zamieszkanie 
w tych dniach w Domu Uzdrowienie Chorych, który
stworzył optymalne warunki do nabierania sił po
całodziennych zmaganiach sportowych, ale i okaz-
ję do wspólnego spędzenia czasu dla tych, którzy 
w zawodach rywalizują o cenne punkty.

Pozytywnym faktem jest szeroki udział zespołów
integracyjnych z Głogowa. Obok IKSON-u, który zajął

BOCCIA 
W GŁOGOWIE - 
eliminacje Mistrzostw Polski

Andrzej Maciejewski

Nasza faworytka – Edyta Owczarz



Ukoronowaniem naszych rekolekcji była sobota.
Odbyliśmy pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej
w Grodowcu.  Eucharystii przewodził bp Tadeusz
Lityński, który wygłosił też kazanie o nadziei, którą
tak często pokładamy w Maryi Jutrzence Nadziei.
Powrót do Domu „Uzdrowienie Chorych” przepeł-
niony był śpiewem ku czci Maryi. Po południu wysłu-
chaliśmy konferencji „Bracia i siostry osób chorych
czy wolontariusze”. Bez wątpienia choremu bliższy
jest brat i siostra niż najserdeczniejszy wolontariusz.
W słowie „wolontariusz” odczuwa się dystans dzie-
lący na dającego i potrzebującego pomocy.

Przez cały czas rekolekcji towarzyszyły nam roz-
ważania o życiu i charyzmacie bł. Luigiego Nova-
rese, który tak bardzo zaufał Maryi, że zawierzył
Jej wszystkie sprawy i samego siebie podczas two-
rzenia i rozbudowywania stowarzyszeń powoływa-
nych dla osób chorych i cierpiących. W czasie reko-
lekcji cały czas królowała nam Maryja. Odpowiedź
na pytanie: „Jak odpowiadamy na  wezwanie  Matki
Bożej z Lourdes i Fatimy?”, była więc prosta. Mary-
ja prosiła o odmawianie różańca i  wszyscy czyni-
liśmy to z wielkim żarem w sercu w tutejszej kapli-
cy. Każdy też zapewniał, że modlitwa różańcowa
będzie jego tarczą i obroną przed złem w codzien-

nym szarym dniu. 
Wisienką na torcie była niedzielna Eucharystia,

podczas której 23 osoby wstąpiły do wspólnoty CVS.
Dary do Mszy Świętej ponieśli chorzy Ochotnicy
Cierpienia wspierani sprawniejszymi braćmi i sios-
trami. Taki był właśnie zamysł bł. Luigiego. Sami
sobie pokazujemy, jak piękne jest życie nawet
„sprawnych inaczej” wśród otaczającego nas świa-
ta. Wiemy, że Maryja kocha nas takimi, jakimi jes-
teśmy, a charyzmat bł. Luigiego jest kluczem do
serca drugiego człowieka.

Powołani do wzniosłej łaski cierpienia wołamy:
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami!

13 października 2015 roku na zawsze pozosta-
nie w mej pamięci jako jedyny i niepowtarzalny. Na

Fotografie Adam Stelmach
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Początek pięknej polskiej jesieni przywitaliśmy 
w Domu Uzdrowienia Chorych w  Głogowie, gdzie  od
czwartku do niedzieli odbywały się rekolekcje dla
członków CVS. Wśród ponad osiemdziesięciu osób
najliczniejszą  grupę stanowili Ochotnicy z Wrocła-
wia i okolic. Wśród nas byli też mieszkańcy Leszna
z grającym i rozśpiewanym Tomkiem oraz członko-
wie CVS ze Strzelec Krajeńskich i oczywiście z Gło-
gowa, Chociemyśli i Gaworzyc.

Te cztery wspólnie spędzone dni to najwspanial-
szy czas! A konferencje ks. Radosława Horbatow-
skiego to miód na serce dla stęsknionej Słowa Boże-
go duszy. Wielkie podziękowania należy też skie-
rować do Sióstr zarządzających naszym głogowskim
Domem, które czuwały nad wszystkim – wspomina-
my z rozrzewnieniem smaczne jedzonko i piosenkę
śpiewaną przed posiłkami: „Pobłogosław Panie, 
z wysokiego nieba”.

Nasze rekolekcyjne dni rozpoczynaliśmy poran-
ną modlitwą w kaplicy. To dla chorych niesamowi-
ta radość mieć możliwość wejść do kaplicy o każdej
dnia porze i pomodlić się wspólnie , bo przecież
wszyscy tu jesteśmy sprawni „inaczej” , a w tym
Domu o każdej porze dnia możemy podejść do naszej
ukochanej Matki, Mamusi, Mateczki i jak dzieci
prosić o łaski cichą modlitwą.

Po piątkowym śniadaniu wysłuchaliśmy konfe-
rencji ks. Radka, pt. „Żart natury czy perła”. Kon-

ferencja dotyczyła śp. Anny Fulgidy Bartolacelli,
która, mimo że była karłem, miała wielkie serce,
rozpalające miłość w sercach otaczających ją ludzi,
chorych i zdrowych. Miała dla nich zawsze czas 
i pomagała, chociaż sama potrzebowała pomocy.
Obecnie prowadzony jest proces beatyfikacyjny Anny,
którą nazwaliśmy perłą naszych czasów. Po dyskusji
zostaliśmy podzieleni na pięć grup i rozpoczęła się
praca w grupach. Zostałam animatorem pierwszej
grupy liczącej około dwudziestu osób. Na pytanie:
„Czy potrafimy kochać jak Jezus?”, jednogłośnie
odpowiedzieliśmy, że kochamy, ale daleko nam do
takiej miłości, jaką Jezus otaczał ludzi. Zadeklaro-
waliśmy jednak, że będziemy starać się więcej i moc-
niej kochać ludzi – bezinteresownie czystym sercem. 
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GŁOGÓW – PAŹDZIERNIKOWE 
REKOLEKCJE CVS Teresa Szostak-Krukowska

WIEŚCI Z NASZEGO
APOSTOLATU CVS



Novarese. Członkowie Apostolatu Chorych z grup
głogowskich przynieśli dary ofiarne: chleb, książkę
– biografię Luigego Novarese, wodę i wino oraz
winogrono. Piękny śpiew ku czci Maryi towarzyszył
nam przez całą Eucharystię. Wszyscy czuliśmy, że
w tym miejscu, z tej okazji, Matka Boża wysłucha-
ła naszych intencji. „O zmiłuj się, Matko, i wskaż,
gdzie droga, co z ziemi prowadzi prosto do Boga”.

Pamiętaliśmy w tym dniu także o naszym wiel-
kim Polaku – św. Janie Pawle II, który patrzył na
nas z portretu ustawionego obok figury Matki Bożej
Fatimskiej przybranej październikowym kwieciem.

Pobłogosławieni na zakończenie Mszy Świętej,
byliśmy bogatsi o słowa skierowane do nas, „spraw-
nych inaczej”, ubogaceni duchem i pełni pokoju 
w sercach. Przy wyjściu rozdawaliśmy publikacje
dotyczące naszego apostolatu, głogowskiego Domu,
rehabilitacji, jaka jest tam prowadzona. 

Ten wieczór, o Najjaśniejsza Panienko Jutrzenko
Nadziei, poświęciliśmy bł. Luigiemu Novarese, który
zawierzył Tobie wszystkie wartości wypływające 
z cierpienia, jakich doznają chorzy dźwigający swój
ciężar krzyża. Bł. Luigi Novarese uczył nas, że każde
cierpienie ma sens, że w cierpieniu dojrzewa nasza
wiara. Najcenniejszy dar, jakim jest nasze życie, ubo-
gaca krzyż, na którym Twój Boski Syn oddał swe
życie za nas. My zaś z tego Krzyża czerpiemy łaski,
ucząc miłości  naszych bliskich.

My, członkowie Centrum Ochotników Cierpienia,
na swoich spotkaniach zawsze realizujemy Twoją
prośbę z Fatimy. Tu, w sanktuarium w Grodowcu, 
w dniu poświeconym Twojej chwale, pełni ufności

przybyliśmy prosić Ciebie o łaski, których każdemu
z nas cierpiących tak bardzo potrzeba. „Przez serce
Twe,  Matko i przez różaniec, niech Boża brzmi
chwała po ziemi kraniec”.

To był najpiękniejszy dzień w moim życiu, bo
nigdy jeszcze tylu kapłanów jednocześnie nie odpra-
wiało Eucharystii, nie było tylu odmawiających
wspólnie modlitwę różańcową i modlących się. Bóg
zapłać za Wasze serca, za rozważania o bł. Luigim
Novarese, za czuwanie przy Matce Bożej Jutrzen-
ce Nadziei, przy  obrazie  św. Jana Pawła II, za
wspólny śpiew  ku czci Matki Bożej z Fatimy. 

Dodatkową łaską jest dla mnie fakt, iż to wszyst-
ko wydarzyło się w dniu moich urodzin – to był naj-
piękniejszy dzień w moim życiu. „Stanęła Panienka
w leśnej ustroni, a dzieci na klęczkach modlą się do
Niej”. Uzdrowienie Chorych, módl się za nami!

MY C VS
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ten dzień przypada ostatnie z objawień, jakie miały
miejsce w Fatimie w 1917 r. Aby uczcić wezwanie
Matki Bożej, my, członkowie Centrum Ochotników
Cierpienia diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przy
Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie postanowi-
liśmy wybrać się na pielgrzymkę Sanktuarium Matki
Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu.

Wieczorne spotkanie w sanktuarium rozpoczęło się
przybliżeniem osoby bł. Luigiego Novarese przez 
s. Ewę. W trakcie tej prelekcji śpiewaliśmy parokrotnie
nasz hymn novarezjański:  „Pozwól mi uwierzyć, Panie”.
Wszyscy chętnie włączali się w śpiew, a słowa o warto-
ściach cierpienia głęboko zapadły w nasze serca. Wielu
słuchaczy pewnie  po raz pierwszy usłyszało o cierpie-
niu nie jako o karze za grzechy tego świata, lecz jako o
wartości, którą można adorować Boga, o tym, że cier-
pienie jest kontynuacją męki Jezusa, że jest to powoła-
nie, którego owoce zobaczymy w Raju. „Pozwól mi uwie-
rzyć, Panie, że w cierpieniu siła, aby miłość nieść”.

„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie; Kto
krzyż odgadnie, ten nie upadnie”. Codzienny ziemski
krzyż ma sens, bo uczy kochać, bo „w krzyżu miło-
ści nauka” Najświętsza Matka Boża kocha nas taki-
mi, jakimi jesteśmy w swej słabości i kruchości.

Wierni prośbom Matki Bożej z Fatimy odmówiliś-
my część bolesną różańca według rozważań bł. Lui-
giego. Poprowadziły ją członkinie z Apostolatu Cho-
rych z Gaworzyc. „Modlitwy, pokuty nadchodzi już
czas. Różaniec wam daję, on ratuje was”. Zaduma-
liśmy się przez chwilę nad słowami Luigiego: „Jes-
teśmy dziećmi Maryi. Niepokalana musi więc wziąć
nas za ręce i poprowadzić nas aż do pełni naszej doj-
rzałości, dlatego zabieramy ja po prostu do siebie”.

Następnie uczestniczyliśmy w procesji z figurą
Matki Bożej Fatimskiej dokoła sanktuarium, śpie-
wając „Ave, ave, ave Maryja, Zdrowaś, zdrowaś,
zdrowaś Maryja!”. Po procesji i litanii rozpoczęła

się najważniejsza część dzisiejszego wieczoru – Msza
Święta. Eucharystię w tym dniu odprawiło 12 księ-
ży z naszych parafii.

Homilię wygłosił proboszcz kolegiaty ks. Rafał
Zendran,  nawiązując do duchowości bł. Luigiego
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CVS GŁOGÓW – 
MARYJNE WZRUSZENIA

Teresa Szostak-Krukowska

CVS ELBLĄG – wczasorekolekcje
Maria Piechowska

W sierpniu chorzy, niepełnosprawni i młodzież 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczyła w wa-
kacyjnych rekolekcjach połączonych z wypoczyn-

kiem. Czas ten był poświęcony na umocnienie wiary,
ale i wzmocnienie ciała. Każdy dzień rozpoczyna-
liśmy poranną modlitwą. Potem zaś następowały
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Od 23 do 25 października gościliśmy w parafii
„Wszystkich Świętych” w Straszęcinie. Zaproszenie do
nas skierował Proboszcz tamtejszej parafii, ks. Bogu-
sław Czech. Wybraliśmy się w piątek rano, aby wspól-
nie z całą parafią przeżyć tzw. triduum przygotowują-
ce nas do niedzielnego odpustu parafialnego. Na każdej
Mszy Świętej homilie głosił ks. Radosław Horbatow-
ski, a s.Beata Dyko dzieliła się swoim świadectwem
życia z Bogiem, odkrycia powołania i to, co najważ-
niejsze – życia charyzmatem bł. Luigiego Novarese.

Niesamowita atmosfera, bardzo podniosła, pełna
wiary, nadziei i miłości udzielała się każdemu. Kościół
wypełniony po brzegi przez całe trzy dni. Życzliwość
ludzi, otwartość i dobroć – tego doświadczyliśmy,

będąc w Straszęcinie. Mamy już zaproszenie na kolej-
ne wizyty, aby jeszcze więcej mówić o dziełach Błogo-
sławionego Novarese. Ksiądz Proboszcz jest zaintere-
sowany naszym apostolatem, ponieważ w jego parafii
jest sporo osób cierpiących i chorych, a ponadto znaj-
duje się też szpital. My zaś jesteśmy wdzięczni za moż-
liwość rozszerzania naszej misji.
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katechezy na temat cierpienia – tematy były czer-
pane z duchowości i życia założyciela CVS, Luigie-
go Novarese. Było to dla nas wielkie bogactwo tre-
ści. Dzień kończyliśmy Eucharystią. 

Nie zabrakło czasu na wyjazdy. Byliśmy w Sta-
rym Sączu, gdzie nawiedziliśmy ołtarz papieski św.

Jana Pawła II, gdzie została odprawiona uroczysta
Msza Święta, a także muzeum. Kolejny wyjazd to
Krynica Górska i kościół, w którym jako wikary pra-
cował bp Jan Styrna. Potem wjazd kolejką wagoni-
kową na Jaworzynę, skąd podziwialiśmy przepięk-
ną panoramę gór; zwiedzanie ogrodów biblijnych,
wyjazd na Słowację, wspólne spacery po Muszynie
Zdrój, spływ Dunajcem.

Integracji dopełniały spotkania w pokojach na
wspólnej małej czarnej, przy której były poruszane
różne tematy, podsumowania dnia, dzielenie się rado-
ściami. Muszę przyznać, że działalność CVS oraz
życie jego założyciela budziło naprawdę duże zain-
teresowanie – szczególnie osób, które po raz pierw-
szy uczestniczyły w tych wczasorekolekcjach. 

Wtedy też ks. Grzegorz Królikowski, asystent
naszego apostolatu, został telefonicznie poinformo-
wany przez bp Jacka Jezierskiego, że został miano-
wany kanonikiem. To wielka radość i wyróżnienie
także i dla nas – nie mogło więc nas zabraknąć na
uroczystościach z tym związanych.

CVS BYDGOSZCZ –
nowy zarząd

Jan Polański

Z MISJĄ W STRASZĘCINIE
s. Beata Dyko SOdC

10 października wspólnota bydgoskiego Aposto-
latu Zbawczego Cierpienia przeżywała swój rados-
ny czas. W tym dniu podczas uroczystej Eucharys-
tii w Kościele p.w. Polskich Braci Męczenników 
w Bydgoszczy miało miejsce poświęcenie przez ks.
Radosława Horbatowskiego z Głogowa obrazu bł.
Luigiego Novarese. Obraz ten namalowała dla naszej
wspólnoty pani Marzena Wiśniewska, fundatorem
zaś był nasz członek brat Leszek Pawełkiewicz. Na
tę uroczystość przybyli wszyscy członkowie wraz 
z przyjaciółmi. Obraz będzie zainstalowany na stałe
w Kaplicy Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jana
Bizela w Bydgoszczy, gdzie w każdą pierwszą nie-
dzielę miesiąca wspólnota bydgoska od lat spotyka
się wraz z pacjentami na Mszy św.

Po Mszy św. udaliśmy się do klubu „EMAUS”
na poczęstunek i dalszy program. Odbyło się nad-
zwyczajne walne zebranie członków CVS diecezji
bydgoskiej. Po modlitwie i odśpiewaniu naszego
hymnu ks. Leszek Chudziński, nasz diecezjalny asys-
tent, rozpoczął obrady. Podsumowano kolejny rok
pracy zarządu oraz wybrano brakujących nowych
członków zarządu. Na przewodniczącego zarządu
jednogłośnie wybrano brata Jana Polańskiego. Na
skarbnika wybrano siostrę Irenę Mrozik. Członko-
wie w dalszej dyskusji wyrazili zadowolenie i złoży-
li podziękowanie zarządowi za to wszystko, co dla
swoich członków organizował.

REWOLUCJA JEZUSA

głodni spragnieni

bezdomni obcy

więźniowie chorzy

wyklęci

oto nowa klasa Ewangelii

arystokracja Jezusa

oto jego wcielenie

na dzień sądu

najbardziej ostateczne 

ks. Janusz St. Pasierb



tem przez rok nic. Wysłałam setki
maili. I nic. Nikt się nie zgłasza.
Ale miałam taką świadomość, że
jeżeli jest to dzieło Pana Boga, to
On w tym dopomoże. Owszem,
zastanawiałam się też, czy może
to tylko mój pomysł – wiele było
jednak znaków mówiących, że to
inspiracja z Góry. Po roku poszu-
kiwań powiedziałam Mu – Panie
Boże, jeżeli to nie jest Twoja wola,
zostawię to. A jeśli jest, to spraw,
bardzo Cię proszę, aby te mamy się
już znalazły. Zamówiłam w tej
intencji Mszę św., odprawiłam też
nowennę do św. Antoniego, aby
pomógł mi znaleźć te kobiety
(Antoni to taki mój wielki przyja-
ciel z dzieciństwa). I się zaczęło.
Prawie codziennie ktoś do mnie
dzwonił albo pisał mail. I w ten
sposób znalazłam 29 osób, z któ-
rymi się skontaktowałam. W efek-
cie zrealizowałam 22 sesje zdję-
ciowe i wywiady. Dość szybko
zorientowałam się, że same zdję-
cia nie wystarczą, musi być dołą-
czony komentarz, historia danej
rodziny. Moi przyjaciele zaś uzna-
li, że to jest także świetny materiał
na książkę. Sami znaleźli wydaw-
cę i umówili mnie na spotkanie.

Kim są te kobiety?

Można je podzielić na dwie grupy.
Jedne, dopiero będąc w ciąży,
doświadczać zaczęły jakiejś cho-
roby, która zaczęła zagrażać życiu
matki albo takie, które właśnie ze
względu na swój stan zdrowia nie

planowały dziecka, ale
zdarzyło się im, że jed-
nak zaszły w ciążę.
Drugie zaś to te, które
świadomie zdecydowa-
ły się na ciążę mimo
zewnętrznych przeciw-
wskazań, typu niepeł-
nosprawność czy cho-
roba. Były to bardzo
różne kobiety. W róż-
nym wieku, o różnym
światopoglądzie i wyz-
naniu, będące w różnej
sytuacji ekonomicznej.
To naprawdę był pro-
jekt ponad podziałami.

Jak Ci się rozmawiało

na te tematy?

Różnie. Sama ich decyzja i zgoda
na wywiad i sesję była już sygna-
łem otwartości. To była z ich stro-
ny bardzo świadoma decyzja. I wie-
le z nich po zakończeniu spotkania
mówiło, że opowiedzenie o tym
swoim dramatycznym macierzyń-
stwie przyniosło im dużą ulgę, było
jak domknięcie tematu. Oczysz-
czenie i uporządkowanie myśli.
Część osób natomiast traktowała
to jako świadectwo. Niektóre
kobiety miały też poczucie misji –
opowiadały swoją historię, by
umocnić kiedyś jakąś matkę, która
znajdzie się w podobnej sytuacji.
Mówiły, że gdy one przez to wszys-
tko przechodziły, czuły się bardzo
samotne, nie miały żadnego pun-
ktu odniesienia, nie znały osób,

które doświadczały czegoś podob-
nego.

Jak odbywały się rozmowy i sesje?

U każdej z tych osób byłam w do-
mu. Zjeździłam więc prawie całą
Polskę. Bardzo szybko okazało się,
że będą to w dużej mierze sesje
rodzinne. Na początku miałam
takie zacięcie, by przygotować
dane miejsce do sesji – ściągałam
obrazy ze ścian, karteczki z lodów-
ki, "sprzątałam". Gdy zobaczył te
zdjęcia pewien znajomy ksiądz, też
fotograf, zasugerował mi, abym
pozwoliła być tym moim bohate-
rom takimi, jacy są. Przystałam
na tę sugestię – nie robiłam już
ludziom "remanentu" w domu. Mia-
łam tylko jeden warunek podczas

WY WIAD
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Izabela Rutkowska – Jak zaczęła

się ta przygoda?

Marta Dzbeńska-Karpińska – Ona
ma kilka początków. Najodleglej-
szy sięga czasu, kiedy jako 14-latka
usłyszałam historię Joanny Beret-
ty Molli. Dwie nieznajome kobie-
ty, idące za mną ulicą opowiadały
sobie o włoskiej lekarce, która zde-
cydowała się na urodzenie dziec-
ka wiedząc, że przypłaci to ży-
ciem. Nazwisko świętej wówczas
nie padło i dopiero wiele lat póź-
niej dowiedziałam się, o kim była
opowieść, która zrobiła na mnie
ogromne wrażenie. Kolejny począ-
tek miał miejsce w 2009 roku. 
W prasie opisywano historie Agaty
Mróz Olszewskiej oraz kilku
innych matek, które cierpiąc na
choroby nowotworowe i będąc 
w ciąży, zdecydowały się na ogra-
niczone leczenie, by uchronić swoje
dzieci. Dzieci przyszły szczęśliwie

na świat, ale matki zmarły. Zaczę-
łam się zastanawiać, czy znajdę
kobiety, które stanęły wobec
podobnej decyzji, ale ich historie
zakończyły się szczęśliwie i dla
dziecka, i dla matki.

Czy trudno było znaleźć osoby,

które zechciały opowiedzieć histo-

rię swego życia?

Najpierw zrobiłam jedną sesję – 
z przyjaciółką mojej sąsiadki. A po-
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MATKI – MĘŻNE
CZY SZALONE?
Opowieść o miłości większej
niż śmierć

Marta Dzbeńska-Karpińska

Wystawa w Rzymie, fot. Natalia Karpińska



niewierzących bądź tych, którzy nie
żyli w jakiejś bliskiej relacji z Bo-
giem. Relacje te przede wszystkim
nauczyły mnie wielkiego szacunku
do tych ludzi, pokory. Do ich cier-
pienia, wyborów. Historie te uka-
zały wielką godność człowieka,
jego życia.

Wystawa jest najczęściej pokazy-

wana w parafiach. Czy to nie mar-

ginalizuje tematu?

Wystawa jedzie tam, gdzie ją
chcą. Nie mam nic przeciwko, by
jeździła od kościoła do kościoła. 
I pośród ludzi chodzących do koś-
cioła jest wiele osób, dla których
nie wszystkie prawdy wiary i przy-
kazania są oczywistością. W na-
szych parafiach jest wiele kobiet,
które dokonały aborcji bądź po-
ważnie rozważają taką drogę wyj-
ścia. Jeśli pod wpływem tych his-
torii choć jedna osoba zmieni swoje
myślenie o wartości życia, będzie
to wielki sukces.

Jaki jest oddźwięk?

Poza wystawą i książką jeżdżę
także z prelekcją – wyświetlam
slajdy, opowiadam historie tych
kobiet i historię całego przed-
sięwzięcia. I w prawie każdym
miejscu zawsze po takim spotka-
niu podchodzi jakaś osoba, by
podzielić się swoim, bardzo podob-
nym, doświadczeniem. Nie tak
dawno temu dotarło też do mnie
świadectwo z zagranicy. Pewna

poważnie chora i będąca w 18.
tygodniu ciąży Szwedka po prze-
czytaniu książki o Matkach (tu
warto nadmienić, że jest wydana
w języku polskim i angielskim)
postanowiła zawalczyć o życie
swoje i swojego dziecka. Nie sko-
rzystała z zaproponowanej jej
aborcji. Pomimo trudnej walki
dziecko szczęśliwie przyszło na
świat. Żyją i ono i matka.

Czego Ciebie nauczył ten projekt?

Obalił wiele mitów. Bo często my-
śli się o tych kobietach – „głupie
baby, nie wiedziały, co wybrać, jak
mogły tak nie uważać”, itp. Nie.
Za każdą decyzją stała potężna

walka. Te kobiety naprawdę wie-
działy, co robią, dlaczego to robią,
zdawały sobie sprawę z zagrożeń.
Cała ta sytuacja była ogromnym
obciążeniem dla rodziny, szcze-
gólnie tam, gdzie były jeszcze inne
dzieci. Wszyscy brali udział w ta-
kiej historii. I to obala kolejny mit
– że tylko kobieta ma prawo decy-
dować o losie płodu. Każda z tych
kobiet, bez względu na wyznanie
czy światopogląd, była przekona-
na o jednym – że od początku nosi
pod sercem swoje dziecko – czło-
wieka, czyli osobną, niezależną już
jednostkę, a nie „zlepek komó-
rek”.

WY WIAD
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sesji – aby moje bohaterki nie ubie-
rały się na czarno. Skupiłam się na
relacjach, jakie panowały w ich
rodzinach, na ich bliskości, czuło-
ści. Zresztą taka też jest i moja foto-
graficzna „specjalizacja”.

Czy rodzina także brała udział 

w tym wywiadzie?

Tak. Szczególnie tam, gdzie te
dzieci, narodzone tak cudownie,
wbrew najgorszym diagnozom,
były już dorosłe – one dopowiada-
ły swoje historie.

Jaka była Twoja koncepcja pro-

jektu? Czego chciałaś się dowie-

dzieć?

Na początku zależało mi tylko na
takiej najprostszej, suchej, wręcz
faktograficznej historii. Bez szcze-
gółowego tła tych rodzin – ekono-

micznego, kulturalnego czy wyzna-
niowego. Bez ocen, osądów, su-
gestii, jak można je zinterpreto-
wać, odczytać. Tego typu wnioski
chciałam zostawić już dla samego
odbiorcy. Ale każdej kobiecie zada-
wałam na końcu pytanie – czy
gdyby drugi raz została postawio-
na w takiej sytuacji, czy podjęła-
by taką samą decyzję. To była już
taka moja, prywatna ciekawość.
Wszystkie bez wahań odpowie-
działy, że tak.

Czy podczas rozmów bohaterowie

sesji odnosili się do kwestii wiary,

wartości chrześcijańskich?

Jeśli były to osoby wierzące – tak.
Było to wtedy ich świadectwo
wspólnej modlitwy, znajdowania
siły w zawierzeniu siebie Bogu,
świadectwo krzyża. Ale chyba bar-
dziej uderzyły mnie relacje osób

MAGDALENA

Magdalena choruje na rdzeniowy
zanik mięśni II stopnia (SMA II). Sie-
dzi samodzielnie, ale nie chodzi, poru-
sza się na wózku o napędzie elektrycz-
nym. Ma silne skrzywienie kręgosłupa
i zmniejszoną pojemność płuc. Wraz 
z mężem Adamem nie planowali dziec-
ka – ciąża była dla nich zaskoczeniem.
Ponieważ nie mogli liczyć na wsparcie
rodziny, Magdalena obawiała się, że
konieczność opieki nad dzieckiem (i nad
nią) stanie się zbyt dużym obciążeniem
dla Adama. Poza tym dziecko mogło
odziedziczyć jej chorobę. Dlatego brali
pod uwagę aborcję. Ostatecznie podję-
li decyzję o utrzymaniu ciąży, na co naj-
większy wpływ wywarły fachowa pora-
da lekarza genetyka i wyniki badań
genetycznych ojca, ograniczające do
minimum ryzyko przekazania choroby.

W miejscu ich zamieszkania nie dało
się znaleźć odpowiedniej opieki medycz-
nej. Szpital, który podjął się prowa-
dzenia ciąży i przyjęcia porodu, był
oddalony o 120 kilometrów. Okazało
się, że zarówno w Polsce, jak i na świe-
cie niewiele wiadomo o przebiegu ciąży
u matki z SMA II. 

W miarę wzrostu dziecka Magdale-
na odczuwała coraz większe trudności
z oddychaniem. Przy ruchach dziecka
bolały ją żebra. Miała bardzo wysokie
ciśnienie krwi, a pod koniec ciąży poja-
wiły się obrzęki utrudniające jej poru-
szanie rękoma. Miesiąc przed porodem
została hospitalizowana. 24 maja 2011
roku poprzez cesarskie cięcie na świat
przyszedł Feliks. Czterdzieści minut po
operacji Magdalenę przewieziono do
szpitala, z którego pochodził zespół
anestezjologów. Tam trafiła na OIOM,
gdzie przez 24 godziny była utrzymy-
wana w śpiączce farmakologicznej.
Przy wybudzeniu pojawiły się kompli-
kacje i stan Magdaleny był dość ciężki,
chociaż oddychała samodzielnie. 
Ale powoli zaczęła się regenerować 
i 1 czerwca rodzina w komplecie wró-
ciła do domu. Magdalena przez trzy
miesiące karmiła Feliksa piersią. Nad-
spodziewanie szybko wróciła do kon-
dycji sprzed ciąży.

Historia Magdaleny, fot. Marta Dzbeńska-Karpińska



Druga strona lustra
Pani w przedszkolu chwali Roszka – że pięknie

pracuje, sporo mówi i robi wszystko, o co się go
prosi. W domu… Roś stoi obok swoich ukochanych
krzaków. Cztery godziny. Grzebie patykiem, gada.
Wygląda na szczęśliwego. Przypomniała mi się
Poczwarka Doroty Terakowskiej, którą przeczyta-
łam wiele, wiele lat temu, o zespole Downa nie mając
większego pojęcia. Główna bohaterka – dziewczyn-
ka z zd, kochała tańczyć. Otoczenie widziało tylko
jej pokraczne ruchy i niezdarność, ale w swojej gło-
wie Myszka była pięknym, lekkim motylem. Pomy-
ślałam, że może Roszek tez tworzy coś w swojej gło-
wie. Może jego, z pozoru bezsensowna babranina
patykiem w ziemi to jednak zaplanowane manewry,
przemarsz mrówczych wojsk i skomplikowana logis-
tyka. Może jest komendantem obozu i wyprowadza
owadzie zastępy na poligon?

Nocami Roś nie śpi. Znajduję go o 3.00 w nocy,
siedzącego na parapecie i gadającego do gwiazd. Może
gada z Małym Księciem albo odwiedza Go Piotruś
Pan? Otwieram się na wiele możliwych narracji. Na
równoległe światy, bez wartościowania. Na drugą stro-
nę lustra. Moje dzieci tam mnie zaprowadzą.

Grudzień
Choinka ubrana. Czarną robotę wykonałam ja,

Bazyli z całych sił starał się powstrzymywać od
pstrykania palcami w bombki, P. udawał, że wcale
nie przysypia na kanapie, a Roch nie próbował nawet
udawać, tylko przysnął. Zostawiliśmy Go śpiącego.
I gdy tak spał skulony w kłębuszek, skąpany w deli-
katnym świetle choinkowych lampek, a z głośnika
sączyły się słowa: śpiewajmy i grajmy Mu, Małemu,
Małemu… to uśmiechnęłam się do siebie. Szeroko.
Ciepło. Szczęśliwie.

Przypominam sobie zeszłoroczny grudzień i ciar-
ki chodzą mi po plecach na wspomnienie tej ciem-
ności i smutku. Za nami był cały morderczy trud
walki o życie Roszka, czekaliśmy na diagnozę Bazyl-
ka. Świat stał się mglistym, nieprzyjaznym miejs-

cem, gdzie nic nie miało smaku i zapachu, a z każ-
dej gałązki kapały łzy. Wigilię przepłakałam. Prze-
wyłam jak wilczyca w czasie pełni. A potem napi-
sałam: 

Po trudach ciężkiej drogi na osiołku–strachu 
i wertepach zmęczenia dotarliśmy do naszego Bet-
lejem. W bólach i spazmach przyszło na świat Dzie-
ciątko Dobrej Nowiny. I obiecało, że sobie jednak
poradzimy, poukładamy te dziwne klocki, znajdzie-
my Generator Wszystko–Przetrzymującej–Miłości

http://roszekibazyli.blogspot.com/
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O nas 
Jesteśmy rodzicami dwóch Łobuzów: Roszka 

i Bazylka. Tata Piotr pracuje jako informatyk, mama
Magda pracuje jako operator pieluchy i nocnika,
czyli zajmuje się dziećmi i domem. Straszy synek
Roch ma zespół Downa i wrodzoną wadę serca.
Młodszy synek Bazyli urodził się teoretycznie zdro-
wy, ale w styczniu 2014 roku zdiagnozowano u niego
autyzm dziecięcy. W marcu 2014 roku nasza rodzi-
na powiększyła się o psa rasy collie rough (owcza-
rek szkocki) i pięknym rodowodowym imieniu Habi-
le Grenwood FCI, dla przyjaciół Abi.

Wiele już przeszliśmy, a nasza codzienność wypeł-
niona jest nieustanną troską o zdrowie, rozwój i przy-
szłość naszych dzieci. Mimo to staramy się kochać
życie takim, jakie jest i cieszyć się sobą nawzajem.
Brzmi jak banał, ale banały bywają najtrudniejsze
do zrealizowania :). 

Blog powstał w grudniu 2012 roku, gdy czeka-
liśmy na operację Roszkowego serduszka. Miało być
to miejsce, w którym informować będziemy liczną
rzeszę naszych przyjaciół i znajomych, jak przebie-
ga leczenie Roszka. Operację odwołano (odbyła się
pół roku później), a blog pozostał :).

Przytłoczeni codziennymi problemami dnia
codziennego i ciągłą walką o możliwie jak najlep-
szy rozwój naszych chłopców, chcielibyśmy nie zatra-
cić tego, co najważniejsze – wzajemnej miłości, czu-
łości i poczucia humoru. I prowadzenie bloga nam
w tym pomaga – tu staramy się ukazać naszą smut-
ną czasem rzeczywistość w ciepłych barwach, dopra-
wić śmiechem, czasem przez łzy.

W trudnym dla nas czasie, gdy wszystko zdawa-
ło się walić nam na głowę i przygniatać, bliska nam

osoba – Dorotka –  z czułością nazwała chłopców
Endorfinkami. I od tej pory tak staramy się o nich
myśleć. Nasze hormony szczęścia – wbrew wszel-
kim diagnozom. 
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ENDORFINKI
Magdalena Lehman-Konieczna



palcem, co chce, potrafi też pokazać jeszcze. Ale to
dużo za mało, by bez frustracji dogadać się choćby
z Mamą. A co dopiero z resztą świata.

I nareszcie jest decyzja! Panie terapeutki zade-
cydowały, że Bzyl jest już gotowy, by rozpocząć
komunikację za pomocą obrazków. Więc dostałam
zadanie – obfotografować przedmioty pierwszej
potrzeby: jedzonko, kubek, zabawki. I będziemy
Bzyla uczyć, że zamiast bić, krzyczeć i czekać, aż
się domyślą, można spokojnie podać Mamie kon-
kretny obrazeczek i dostać to, czego się pragnie. 

Podekscytowana jestem bardzo, bo to wielki krok
do zmniejszenia codziennej dawki frustracji, jaką
funduje nam autyzm. A jak do Bzyla dotrze, jaką
ma moc sprawczą, mogąc wybierać obrazeczki i pre-
cyzyjnie domagać się tego, czego faktycznie chce,
to jest nadzieja, że ruszy mowa. Bo będzie chciał
więcej i więcej, i więcej...

Zdaje mi się, że wielką frajdą w byciu człowie-
kiem jest możliwość wymiany myśli, poglądów, infor-
macji. Takie randez-vous z Innym. Czas wyciągnąć
Bzyla z klatki samotności. Niech pokaże, co Mu 
w duszy gra! 

Embargo
Ostatnimi dniami miałam okazję przyglądać się

grupie autystycznych przedszkolaków… Z wyglą-
du – dzieci, jak każde inne. Zjeżdżają ze zjeżdżal-
ni, huśtają się, biegają. Czasem któreś stanie w kącie
i zatka sobie uszy. Inne siedzi na ławce nieruchomo.
Czasem ktoś krzyczy, macha rękami. Większość nie
mówi. A te, które mówią, robią to dość mechanicz-
nie, same o sobie mówią w trzeciej osobie. Niektó-
re pomrukują, inne wokalizują jak Bazyli. Każde 
z tych dzieci zamknięte jest w szklanej kuli. Uwię-
zione w labiryncie swojego mózgu. I na chwilę zmar-
kotniałam. Bo jednak nie będzie happy endu, nie
będzie spektakularnego wyjścia z autyzmu. Oczyma
wyobraźni zobaczyłam Bzylka za 10 lat, dużego,
zamkniętego w szklanej kuli chłopca. Samotnego
chłopca.

Na szczęście mój układ immunologiczny działa
ostatnio bez zarzutu – natychmiast wprowadziłam
embargo na wybieganie myślami dalej niż tydzień.
Zakaz zamartwiania się, kreowania dalekiej przy-
szłości, która i tak jest poza moim zasięgiem. Nau-
czyłam się już, że takie martwienie się na zapas to
gwóźdź do trumny. To ostatni krok w przepaść, pod-
cinanie gałęzi, na której się siedzi. Nie mogę pozwo-
lić, by zgasły we mnie ostatnie promyki optymizmu,
by uschły nieśmiałe listeczki nadziei.

Fotografie – archiwum Państwa Koniecznych
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i podłączymy się do niego. Na stałe. Wśród nocnej
ciszy urodziłam nadzieję.

Klocki poukładane. Generator pracuje i zasila nas
pełną parą. Jestem gotowa na święta. U nas codzien-
nie jest święto. 

Muszki owocówki
Moje małe smuteczki są jak muszki owocówki.

Ani się człowiek obejrzy, a już ich pełno. Niby nie-
szkodliwe, prawie niewidoczne, a jednak swoją
nachalnością zatruwają codzienność. Można taką
znaleźć utopioną w herbacie, wgryzioną w jabłko, 
i już się odechciewa. Jak sobie radzę z tymi mały-
mi smuteczkami? Ano nie radzę sobie, w ogóle.

Mam za to bezczelne dzieci. Nic sobie nie robią
z mojej świątyni smutku, którą tak pieczołowicie
wznoszę, łezka po łezce. Wpadają do niej z butami,
narobią rabanu, przewrócą lichtarze, poszarpią
zasłony i melancholię diabli biorą. Szast–prast i po
sprawie. Moje dzieci są bezczelne. Bezczelnie przy-
wracają mnie do życia. 

Czarna dziura
Jadę po dzieci do przedszkola. Z zamyślenia

wyrywa mnie sygnał karetki. Przepuszczam ją i na
ułamek sekundy staje mi serce: skręci do przed-
szkola? Po Roszka? Karetka skręca w przeciwnym
kierunku, a mną targa szloch. Przez dłuższą chwi-
lę nie mogę się uspokoić. Myślałam, że mam to już
za sobą. Minął rok od operacji, Roszek jest świeżo
po przeglądzie serduszka, jest dobrze. A jednak
pobyt z dzieckiem na intensywnej terapii zostawia
w podświadomości złowrogą czarną dziurę. I choć
jej nie widać, potrafi nagle wessać nas do środka,
zupełnie bez ostrzeżenia. A potem wypluć po chwi-
li, zupełnie wymiętych, wystraszonych jak dziecko,
któremu nagle ktoś zgasił w ciemnym pokoju jedy-
ne światło.

Kapitał
Kiedy okazało się, że Bazyli ma autyzm i też jest

niepełnosprawny jak jego starszy brat, wielu dal-
szych znajomych pytało mnie, jak zniósł to P. i czy
mnie nie zostawił... Ano nie zostawił. Został i trwa.

I, paradoksalnie, wszystko to, co wycierpieliśmy 
i wypłakaliśmy razem, bardzo nas do siebie zbliży-
ło. Bo tylko my dwoje dokładnie wiemy, jak smaku-
je życie z Endorfinkami. Oszałamiająca mieszanka
słodkości i kwasu przeplatanego goryczą. A jednak
pyszne! P. mnie nie zostawił. Co ciekawsze: NIKT
MNIE NIE ZOSTAWIŁ.

Internet pełen jest gorzkich opowieści mam nie-
pełnosprawnych dzieci, jak wraz z pojawieniem się
chorego dziecka w rodzinie traciły przyjaciół, krew-
nych, coraz mniej ludzi chciało z nimi rozmawiać,
odwiedzać je. Bo duża część społeczeństwa nie wie,
jak temat ugryźć, jak rozmawiać, co robić. I boi się
inności.

Zrobiłam ostatnio podsumowanie i bilans wyszedł
stanowczo na plus. Starzy dobrzy znajomi trwają
na warcie, nie pozwalają o sobie zapomnieć, choć
ja zaniedbuję ich koszmarnie. Ale widocznie wyba-
czają mi to. I chcą być obecni w naszym życiu.
Nowych przyjaźni ciągle przybywa, i to nie tylko
wśród rodziców chorych dzieci, choć w tej grupie
wielu cudownych ludzi nam się objawiło, za co jes-
teśmy wdzięczni.

Rodzina... Bliższa, dalsza – dla osób dotkniętych
niepełnosprawnością może być okrutna. Ale nie 
u nas. NIKT, powtarzam, NIKT nawet się nie zająk-
nął w nieprzyjemny sposób na temat naszych dzie-
ci. Jest wsparcie, i najbliższych, i tych dalszych,
akceptacja, prezenty. Nikt nas nie unika. Nie wyklu-
cza.  W naszych relacjach z ludźmi nic się nie zmie-
niło. No, może wyczuwam jeszcze większy entuz-
jazm.

I to jest cud naszego życia – dobrzy, mądrzy
ludzie wokoło. Kapitał, który teraz niewiarygodnie
procentuje.

Randez-vous
Bazyli nie mówi. Nic a nic. Gaworzy po swoje-

mu, ale intencjonalne to nie jest. Sylabą di di di
wyraża i radość, i złość, i smutek. Nadzieja na słowa
ciągle jest – wielu autystów zaczyna mówić koło
czwartego, piątego roku życia – ale potrzeby coraz
większe, a środków wyrazu brak. Do tej pory Bzyl
posługiwał się skromnie gestami: czasem pokazał
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aktywności z ich strony. Widocznie przegapiłam ten
moment albo materiał trafił mi się wyjątkowo opor-
ny… I mam teraz dwóch widzów: wymagających,
krytycznych, apodyktycznych. Ale też najwierniej-
szych fanów, o jakich w innych okolicznościach mog-
łabym sobie tylko pomarzyć.

Ja. Matka. Szafa Grająca.

Remont
Zawsze marzyłam o córeczce. Że będziemy miały

taki fantastyczny kontakt, jak ja ze swoją Mamą.
Dość łatwo przełknęłam fakt, że jednak nie będzie
Barbie, księżniczek, wróżek i zabawy w sklep. Cie-
szyłam się za to na Robin Hooda, Piotrusia Pana 
i Piratów z Karaibów, bieganie z łukiem po lesie 
i przesiadywanie z dziadkiem w garażu. Chłopięcy
świat nawet wydawał mi się ciekawszy, bez lukro-
wej posypki, prostolinijny. 

Tymczasem tkwimy nadal w epoce dźwiękona-
śladowczej, która wydaje mi się trwać wieki. Etap:
piesek – hau, hau, kotek – miau, miau. I tak od czte-
rech lat. Dla Bzyla nawet ten poziom jest na razie
nieosiągalny, kontemplujemy więc samogłoskę A 
i sylabę MA. A gdzie miliony dziwnych pytań, na
które mogłabym odpowiadać? Gdzie te opowieści –
co? jak? dlaczego? Gdzie wspaniały świat fantazji,
do którego drzwi ciągle pozostają zamknięte? Ktoś
mi zrobił cholernego psikusa! 

Usłyszałam dziś mądre słowa: świętować stara-
nia, nie efekty. I, tu banał, ale już się nauczyłam, że
banały, choć oczywiste, są najtrudniejsze do wdro-
żenia w życie – przyjąć swoje dziecko, jakim jest.
Takie proste. I tak cholernie trudne. Bo przecież tyle
już zaplanowałam nam wspaniałych przygód.

Po raz kolejny przydałby się generalny remont na
stryszku. Powywalać ścianki działowe, korytarze,
małe, ciasne komórki zamykane na klucz. Wpuścić
więcej światła. Więcej przestrzeni. Taki mam plan. 

Kto tam?
Przyglądam się moim Endorfinkom, jak suną

przez liście w parku, jak molestują każdą napotka-
na gałązkę, jak wydają z siebie serie niezrozumia-
łych dla mnie dźwięków, jak okazują cały wachlarz
emocji. Przyglądam się im z miłością i nucę słowa
ukochanej Kasi Nosowskiej:

Chciałabym móc zanurzyć głowę
w strumieniu twojej świadomości 
bezpowrotnie.
Chciałabym przez judasze oczu
twoich łagodnych 
spojrzeć
kto tam? 
Kto jest w środku?
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Bo dalej jest już tylko mrok. Więc upijam się
śmiechem moich dzieci. Do dna! Szczęśliwa jestem,
po prostu. 

Jak nakarmić kaszlące dziecko?
Roszek ma zapalenie gardła i w związku z tym

napady męczącego kaszlu. Co dwie minuty. Wyob-
rażacie sobie, co się dzieje z pokarmem, który, ledwo
znajdzie się w otworze paszczowym delikwenta, 
a już narażony jest na spazmy kaszlu? Tak, dobrze
sobie wyobrażacie. Wobec tego odpowiadam na tytu-
łowe pytanie – jak nakarmić kaszlące (nieustannie)
dziecko?

Sposób pierwszy: Założyć płaszcz przeciwdesz-
czowy sobie i dziecku, zakryć wszystkie meble 
i dywany w promieniu pięciu metrów folią ochron-
ną, przywdziać gumowe rękawiczki i przystąpić do

karmienia delikwenta. [Nie polecam ze względu na
czasochłonność].

Sposób drugi: Zainstalować delikwentowi sondę
do brzucha – pokarm będzie wlatywał prosto do
żołądka, a stamtąd żaden kaszel go nie wyrwie
(chyba, że wymiotny). [Nie polecam ze względu na
inwazyjność i brutalność tej metody].

Sposób trzeci: Uzbroić się w cierpliwość, a raczej
prawdziwy pancerz cierpliwości. Przystąpić do kar-
mienia bez żadnych zabezpieczeń. Gdy pokarm umie-
ścimy w otworze gębowym i nastąpi atak kaszlu, nale-
ży mocno zacisnąć powieki i powtarzać w myśli mądre
sentencje typu: panta rhei; marność nad marnościa-
mi i wszystko marność; co nas nie zabije to nas
wzmocni; itp. Po wszystkim otworzyć oczy, wytrzeć
twarz z resztek wykaszlanego pokarmu nawilżaną
chusteczką i kontynuować karmienie. Czynności
powtarzać do wyczerpania pokarmu bądź kaszlu.

Całkiem nieźle mi to idzie. Tylko dywan i meble
jakieś dziwnie upstrzone… Panta rhei, panta rhei,
panta rhei…

Pat
Mamy swoje małe rytuały. Jeden z nich wygląda

następująco: włączam konkretną płytę z pięcioma
piosenkami dla dzieci, które chłopcy bardzo lubią.
Śpiewam, gram na bębenku. Chłopcy chłoną, Roch
asystuje przy bębnie, Bzyl piszczy z radości. Włą-
czam w głowie autopilota – ciało gra i śpiewa, 
a umysł podróżuje daleeeko. A dziś niespodzianka:
Roszek nie życzy sobie grania na bębenku. Bazyli
natomiast sobie życzy, i to bardzo. Jeden i drugi
manifestuje swoje niezadowolenie dzikim wrzaskiem
i jękiem zarzynanej świni. Szach. Mat. A raczej Pat.

Uświadomiłam sobie, że odkąd Roszek przyszedł
na świat, przyjęłam na siebie rolę Teatru Jednego
Aktora. Jestem jak cyrkowiec – śpiewam, gram,
recytuję wierszem i prozą, tańczę, żongluję, jeżdżę
na jednokołowym rowerku i co tam jeszcze chcecie.
A raczej – oni chcą. Wzięło się to z myślenia pt.
Biedny Roszek, Małe Dałniątko, Trzeba Go Zaba-
wiać, Zainteresować, Stymulować I.T.D. 

I super. Tylko, że w pewnym momencie powinnam
była włączać chłopców w te zabawy, wymagać
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O wiek od niego starszy Jan Żabczyc był już jed-
nym z wielu twórców piszących w języku polskim.
Jego kolędy Przybieżeli do Betlejem, A wczora 
z wieczora śpiewamy w naszych domach i  świąty-
niach do dziś. On wprowadził formę pastorałki. Napi-
sane przez niego Symfonie anielskie, abo kolęda to
„cenny zabytek naszej liryki kolędowej”:

Dom wstydu pełny i serca czystego
Stał się kościołem Boga prawdziwego:
Słowem poczęła Panna Syna swego.

Już porodziła nam Odkupiciela,
O czym słyszała to przez Gabryjela,
Jan w żywocie był głosem Zbawiciela.

Straszne Mu siano we żłobie nie było,
Zażyć pokarmu panieńskiego miło,
Przez tegoż ptastwo głodu nie zażyło. 

W tych wierszach znajdujemy to, co jest dobrze
znane. Nawiązania do opisów ewangelicznych, tra-
dycji i teologii. Inaczej piszą poeci dwudziesto-
wieczni. Nurt tradycyjny jest też obecny, ale coraz
częściej do głosu dochodzi cierpienie człowieka.
Nawet u ks. Jana Twardowskiego: „Przyszła mi na
wigilię, zziębnięta, głuchoniema… (…) / z całą
rodziną jeszcze, znaczy sprzed pogrzebów. / Nad
stołem mym samotnym zwiesiła czułą głowę”
(Dawna wigilia) W Wigilii Józefa Czechowicza znaj-
dujemy kontrast między śpiewaną w ten wieczór
kolędą a życiem ubogich: 

lulajże Jezuniu lulajże lulaj
ty nigdy nie będziesz chodził o kulach
ach ślepi ach głodni nakryci gazetą
po bramach śpią ludzie centurie chór
im sianem stajenki jest asfalt i beton
z ciał można ułożyć piękny wzór
lulajże człowieku lulajże lulaj

I w święta Bożego Narodzenia cierpią oraz umie-
rają ludzie. Może dlatego Pan Bóg powołał do wiecz-
ności 25 grudnia 1916 roku brata Alberta, teraz
świętego, patrona ludzi ubogich? Jego słowa „być
dobrym jak chleb” można sparafrazować na: być
dobrym jak opłatek. 

Pisane w czasie II wojny światowej wiersze tytu-
łem nawiązujące do kolęd nie przypominają tych,
które śpiewamy w czasie pokoju.  W Kolędzie War-
szawskiej 1939 Stanisław Baliński zwraca się do
Matki Bożej: „A jeśli chcesz już narodzić się w cie-
niu / Warszawskich zgliszcz, / To lepiej zaraz po naro-
dzeniu / Rzuć Go na krzyż”. Kazimiera Iłłakiewi-
czówna napisała Kolędę katyńską: „Kiedyś może
wielki muzyk wstanie, / nieme rzędy weźmie na kla-
wisze, wielki pieśniarz polski krwią i łzami / balla-
dę straszliwą napisze”. W Kolędzie Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego czytamy: „Ciemne noce, aniołowie,
w naszej ziemi, / ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, 
i miłość, /  i pod tymi obłokami ciemnemi / nasze
serce w ciemność się zmieniło”. Nie świeci gwiazda
betlejemska na niebie w czasie wojennym. „Przy nie-
mowlątku w nędznym żłobie / Klęczymy płacząc 
i przy tobie / Pod blask, pod krzyż kolędujemy” – to
końcowe wersy Kolędy Kazimierza Wierzyńskiego
opublikowanej krótko po wojnie. Betlejem widziane
w cieniu Golgoty. Pisał o tym niemiecki teolog, Karl
Adam: „Betlejem i Golgoty nie wolno od siebie
oddzielać. Wcielenie Syna Bożego stwarza warunki
i podstawę dla tego potężnego, wstrząsającego zie-
mią wydarzenia, kiedy to Syn Boży umiera na Gol-
gocie dla naszego zbawienia. To właśnie śmierć dla
naszego zbawienia nadaje Wcieleniu ową ostatecz-
ną, straszliwą powagę” (tłum. J. Szymik). 

Żeby zrozumieć wiersz Teresy Ferenc Moja wigi-
lia, trzeba znać jej życie. Poetka w czasie wojny była
dzieckiem. Na jej oczach spalona została wieś i zabi-
ci zostali jej najbliżsi: 

Obraz – Boże Narodzenie, Fra Angelico
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Wigilia, pasterka, gwiazda betlejemska, anioło-
wie, pasterze, jasełka, kolędy, pastorałki. Do tego
choinki, ozdoby świąteczne, łańcuchy, włosie
anielskie, szopki, a w nich Dzieciątko w żłób-
ku, Maryja, Józef, wół, osioł. Także kart-
ki z życzeniami, teraz i smsy z krótkim
wierszykami. No i prezenty. Bogaty jest
słownik bożonarodzeniowy. Chociaż
Izabela Rutkowska twierdzi, że „trud-
no napisać wiersz o Bożym Narodze-
niu”, to sama taki stworzyła.

Fraza „urok świąt” brzmi niemal
banalnie. Może dlatego wielu woli
grudniowe święta od wielkanocnych,
bo w tych pierwszych święta rodzina
jest jeszcze w komplecie? Tak jak-
byśmy chcieli, żeby było i w naszych
domach. A Bóg się rodzi, nie umiera.

Na początku poeci polscy pisali
w języku łacińskim. Andrzej Krzy-
wicki, prymas, jest autorem wier-
sza Na Boże Narodzenie (tłum.
Marian Plezia): 

Lichą kolebkę światłość otacza 
niebieska,
Wszelkie stworzenie składa 
panu swemu hołd.
Wół ci służy i osioł, 
a gwiazda promienna
Przyświeca, króle niosą wróżebny ci dar:
Złoto, by w Tobie króla uwielbić, o Chryste,
Kadzidło dla kapłana, a mirrę na grób. 
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JAK PISAĆ WIERSZE 
O BOŻYM NARODZENIU...
Mirosław R. Kaniecki



Domy jasno świecą
strącono w nie gwiazdy z Betlejem
a w każdym domu Maria
a w każdym Jezus

Zaraz mój Bóg przed Bogiem stanie
zapyta: Ojcze Panie
czemu w moim boku
kula zamiast włóczni
czemu pić nie dostałem
z octem żółci
czemu korona cierniowa
dla mnie nie urosła w polu

a Maria zaskoczona
wczesnym wniebowzięciem
zatroskana 
co zrobić z pękatą piersią
co z Bożym Dziecięciem

Ojcze nasz – szepce – 
weź na kolana jedynego syna
dom mu podpalono
zakopano gwiazdę 
niedobra nowina

Trudno mieć pretensję do poetki za ostatnie słowa
wiersza. Podziwiać należy, że w poezji potrafi prze-
kazać swoje najtrudniejsze doświadczenie. 

Może prawdą o nas jest, jak w Przypowieści 
o Narodzeniu Pańskim Romana Brandstaettera, że
jedyne, co możemy ofiarować Chrystusowi to:
„Swoją samotność, / Swoje cierpienie, / Swoje grze-
chy, / Swoją biedę, / Swoje upadki”? I dlatego sta-
jemy w długich kolejkach do spowiedzi. Napisał 
o tym ks. Jerzy Szymik w wierszu Wigilia:

bezdomny
godzinami
w domku konfesjonale
rozdaje przebaczenie
jak paczki pod choinkę

Wigilia Bożego Narodzenia jest i kiedy wierzący
klękają przed kratkami konfesjonału. Zwróćmy uwagę
na to, kim w tym wierszu jest ksiądz – jest bezdom-

nym. Jest jak ktoś, kogo spotykamy nad ranem na
przystanku autobusowym, który w wiacie szuka odro-
biny ciepła i który przestawia cały swój dobytek, dwie
reklamówki, żeby zrobić dla nas miejsce na ławce.
Jeżeli spowiednik nawet zdąży podzielić się dzięki
szybkiemu samochodowi opłatkiem z matką, z ojcem,
z rodzeństwem, z  ich dziećmi, to przez cały czas
pamięta: Na pasterkę muszę być w parafii.

Pod wierszem Izabeli Rutkowskiej widnieje infor-
macja „Głogów, pierwsza sobota grudnia 2008”.
Jesteśmy więc już w XXI wieku. Niedawno ukazał
się tomik poezji Kazimierza Nowosielskiego Przy-
kładanie ręki, a w nim Noc wigilijna. Taka z wielu
naszych wspomnień: 

W snach zamieszkało we wspomnieniach
Poszło równiną w śniegi w zamieć
Została matka Dzieci troje
Dzwonią talerze Pachnie siano
Chłodzi się w dzbanie kompot z suszu
I rzeką pachnie lin w śmietanie
Czekają gwiazdy a tu zamieć –
Bombki się w szybie odbijają.

Przejmująca jest Kolęda 2009 Aleksandra
Nawrockiego: „Żeby nie sądzili ci, co łamią prawa,
/ a ci, co pokory nie znają, niech się nie wynoszą /
nad zrogowaciałe blizny ojczyzny.” Gdyby nie tytuł,
nie byłoby wiadomym, że są to życzenia autora na
Boże Narodzenie. O ważnym aspekcie świąt pisze 
w Wigilii Konrad Krakowiak: „brakuje tu kobiecej
ręki”. Chyba ma rację poeta, wigilia jest kobietą.
Ojcowie, bracia, synowie mogą tylko pomóc. Ich
duch ma inne dni do popisu. I tak od wiersza do
wiersza możemy kolędować z poezją. 

O tym, co wydarzyło się w Betlejem ponad dwa
tysiące lat temu, poeci będą myśleć dalej, chociaż:
„trudno napisać wiersz o Bożym Narodzeniu / Izra-
el zbyt odległy / barszcz z uszkami zbyt banalny /
za panowania Cezara Augusta, w Betlejem Judz-
kim… (…) łatwiej jest nie pisać  / Słowo Boga stało
się Ciałem / i skomplikowało ludzką mowę /  a może
uprościło? /  wyciszyło”. 

Cicha noc, święta noc… 

Z okazji Roku Jana Pawła II i na dzień jego
wspomnienia liturgicznego wspólnota Cichych Pra-
cowników Krzyża przygotowała nową publikację. Jest
to zbiór wszystkich orędzi Świętego na Światowy
Dzień Chorego oraz List apostolski Salvifici doloris.

Wstęp napisał abp Zygmunt Zimowski, Przewod-
niczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Dusz-
pasterstwa Chorych. Oto fragment jego wypowiedzi:

„Trzeba stale przypominać, że Papież Polak był
nie tylko wielkim teologiem i myślicielem, ale nade
wszystko sługą chorych, a także cierpiącym wśród
cierpiących. 

Jako Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby
Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych mogę potwierdzić,
że słowa Papieży kierowane w corocznych orędziach
do chorych i cierpiących, a także do wszystkich, któ-
rzy się nimi opiekują, mają ogromne znaczenie 
w rozumieniu własnego cierpienia i w uwrażliwianiu
wszystkich na godność człowieka dotkniętego nie-
pełnosprawnością, chorobą i bólem.    

Życzę wszystkim, którzy zetkną się z tą publika-
cją, aby przyczyniła się do przemiany serc na wzór
św. Jana Pawła II, który naśladując Chrystusa, uczył
«świadczyć dobro cierpieniem – oraz świadczyć
dobro cierpiącemu» (Salvifici doloris, nr 30)”. 

Książkę można nabyć u wspólnoty Cichych Pra-
cowników Krzyża, zamawiając ją telefonicznie
bądź mailowo.

Św. Jan Paweł II, Do chorych i cierpiących, Głogów
2015.
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SŁUCHAJMY 
ŚW. JANA PAWŁA II!

Cisi Pracownicy Krzyża



Po co?
Można się zapytać – po co pisać o Becketcie 

w katolickim piśmie dla chorych i niepełnosprawnych?
Czy odbiorcy tego pisma nie mają dość własnych cier-
pień i dramatów, by zagłębiać się jeszcze w te nie-
łatwe, a podszyte absurdem i pesymizmem obrazy?
Do tego autor nie był przecież katolikiem, a wręcz
uznawał współczesność za erę postchrześcijańską,
wplatając w swe utwory ewangeliczne wersy na spo-
sób raczej mało pobożny. Jego dramatów nie roz-
świetla więc blask zmartwychwstania. Choć raz po
raz pojawia się w jakimś utworze dziecko noszące w
sobie zalążek nadziei, historię tej nadziei kończy jedy-
nie „odwalony kamień”. „Jesteście na Ziemi, na to
rady nie ma!” – stwierdza rzeczowo w Końcówce.

Po części motywacji do pisania dostarcza jeden
z autorów najnowszej książki o dziełach irlandzkie-
go noblisty. Jest nim bowiem dominikanin, o. Janusz
Pyda OP, teolog i filozof, od lat urzeczony nie tylko
pisarstwem Samuela Becketta, ale i twórczością
jego tłumacza, współpracownika i reżysera jego
sztuk – Antoniego Libery – głównego autora i spraw-
cy opracowania. Fascynacja ta sprawiła, że ojciec
Pyda zaprosił pana Liberę do prowadzenia wykła-
dów z Becketta w Dominikańskiej Szkole Czytania
w Krakowie. Wykłady te, przenoszone potem 
w nocne prywatne spotkania, zaowocowały pokaź-
nym tomem dwunastu rozmów wokół dwunastu dra-
matów tego „ostatniego z gigantów literatury”. Obok
Czekając na Godota czytelnik ma okazję zapoznać
się z głęboką analizą takich utworów, jak: Końców-
ka, Ostatnia taśma, Szczęśliwe dni, Fragment dra-
matyczny II, Komedia, Nie ja, Wtedy gdy, Kroki,
…jak obłoki…, Impromtu „Ohio”, Katastrofa.

Motywacji dostarcza także św. Jan Paweł II,
który w Liście do artystów pisał: „Sztuka bowiem,
jeżeli jest autentyczna, choć niekoniecznie wyraża
się w formach typowo religijnych, zachowuje więź
wewnętrznego pokrewieństwa ze światem wiary, tak
że nawet w sytuacji głębokiego rozłamu między kul-
turą a Kościołem właśnie sztuka pozostaje swego

rodzaju pomostem prowadzącym do doświadczenia
religijnego. Jako poszukiwanie prawdy, owoc wyob-
raźni wykraczającej poza codzienność, sztuka jest
ze swej natury swoistym wezwaniem do otwarcia się
na Tajemnicę. Nawet wówczas gdy artysta zanurza
się w najmroczniejszych otchłaniach duszy lub opi-
suje najbardziej wstrząsające przejawy zła, staje się
w pewien sposób wyrazicielem powszechnego ocze-
kiwania na odkupienie”. 

To właśnie owa szczerość i prawda pisarza, jego
bezkompromisowość i odwaga w ukazywaniu suro-
wej rzeczywistości ziemskiej egzystencji stanowią 
o ponadczasowości tej literatury, stawianej dziś obok
dzieł Sofoklesa. W jednym z wywiadów Antoni Libe-
ra powiedział: „Beckett być może najcelniej wyraził
to, co stało się z człowiekiem w ostatnim czasie,
powiedzmy od końca XIX wieku. Straszliwa degra-
dacja, upadek i opuszczenie w kosmosie. Beckett jakby
dopisał epilog dramatu Nietzschego, który grzmiał:
«Cóż to, zabiliście Boga i myślicie, że ujdzie wam to
bezkarnie?». Beckett pokazał, jak to wygląda, i na
czym polega kara. I zrobił to w sposób niezwykle
przejmujący”. O jego dziełach James Joyce napisał:
„Oto życie bez Boga – przyjrzyjcie mu się uważnie”.

Twórca ów nie łudzi bowiem współczesnego czło-
wieka tak jak kuglarze ze szklanego ekranu – nie
martw się, możesz być szczęśliwy i bez tych wszyst-
kich wartości, duchowości, sakramentów. Niepraw-
da – miejsce pozbawione łaski wygląda tak: „jest
szaro; wszystko jest trupie”; „ogień wygasł do końca,
przenikliwy ziąb, wielkie nieszczęście, zupełna cisza”,
a człowiek w nim to „punkcik zagubiony w pustce,
w ciemności, na zawsze” (Końcówka; Popioły). 

Nasz niepełnosprawny świat
Argumentem koronnym jest jednak sam świat

beckettowskich dramatów. Jest to w dużej mierze
bardzo kaleki świat – wielu bohaterów to osoby chore
i niepełnosprawne. Hamm nie może chodzić i jest
niewidomy (podobnie jak Pozzo); Clov z kolei nie
może siedzieć; Gogo kuleje; Lucky jest niemy; Krap-

Fotografia obok – Pomnik Ofiar Holokaustu w Berlinie, fot. I. Rutkowska
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DRAMAT 
ZIEMI I CIAŁA
Refleksje w cieniu Becketta

Izabela Rutkowska



kłamstwem takim samym jak to, że można być
szczęśliwym w świecie bez Boga i wartości. Życie
na tym łez padole przypomina bowiem mieszkanie
w podłej gospodzie – nie spodziewajmy się zbyt wiele
po tej planecie – podpowiadają mistycy, równie
szczerzy, co Beckett. Tyle tylko, że oni poszli dalej,
wierząc, że za „odwalonym kamieniem” może zajaś-
nieć raj, a wieczność po śmierci nie jest kolejną
pułapką, ale wyczekiwanym wreszcie wyzwoleniem.
„To przemijanie ma sens” – pisze w Tryptyku Jan
Paweł II. Ma sens, bo dramatu ziemi i ciała
doświadczył sam Bóg – Słowo Wcielone, Jezus
Chrystus – i to w sposób ekstremalnie tragiczny.

W trosce o współczesnych
Dialogi Antoniego Libery i o. Janusza Pydy to

rzetelna i głęboka analiza literacko-teologiczna,
pozbawiona uproszczeń, stereotypów czy nadinter-
pretacji. Zarazem jest to przykład wzorcowo pro-
wadzonej konwersacji – pełnej szacunku do adwer-
sarza i troski o czytelnika. Dzięki ich rozmowie
zyskujemy bardzo świeże i żywe opracowanie bec-
kettowskich dramatów. W toku czytania okazuje się,
że nie są one tylko celem samym w sobie, ale raczej
tłem, które pozwala na poważną refleksję na temat
duchowej i kulturowej kondycji współczesnego czło-
wieka. Ich pytania, cały tok refleksji, wnioski i odpo-
wiedzi – wszystko to niejako rodzi się na naszych
oczach, włączając w tę rozmowę także i nas samych
– jej słuchaczy. Opowieść ta bowiem nie wyczerpu-
je tematu i pozostawia – a może nawet trzeba powie-
dzieć, że stwarza – rozległą przestrzeń dla naszych
osobistych przemyśleń. Walorem podstawowym tej
książki jest wysoki poziom kultury słowa, pełen szla-
chetnej delikatności, która nie narzuca nikomu swej
wizji świata. 

Jak pisze Libera, Beckett jest przede wszystkim
zimnym, choć niepozbawionym swoistego poczucia
humoru, diagnostą, a nie prorokiem. Nieoczekiwa-
nie jednak takim prorokiem się staje – pod wieloma
względami nasz współczesny świat przypomina sce-

nerię jego dramatów. Z roku na rok wzrasta liczba
osób chorujących na depresję i rozczarowanych
życiem na Ziemi, coraz częściej rozpadają się rodzi-
ny, a młodzi ludzie nie umieją podejmować wiążą-
cych, odpowiedzialnych decyzji. Parę miesięcy temu
jeden z Francuzów zaskarżył państwo za to, że nie
pozwolono jego matce na aborcję – bo wolałby się
nie urodzić.

Jako chrześcijanie, możemy sobie zadać w tym
momencie pytanie o miejsce i sens naszej wiary 
w tym świecie. W jaki sposób być tu i teraz solą 
i światłem, by nadać tej egzystencji smak i przydać
jej blasku? Jak być dla tego świata znakiem Boże-
go miłosierdzia i pocieszenia? Jak świętować Boże
Narodzenie, by umieć cenić życie od poczęcia do
śmierci – by widzieć w nim coś więcej niż niszczą-
cy proces zmierzający do grobu? Jak świadczyć 
o Chrystusowym Krzyżu, by ten codzienny krzyż cier-
pienia stawał się znakiem nadziei, a nie rozpaczy?

Książka tych dwóch myślicieli pokazuje, jak bar-
dzo potrzebujemy dziś poważnego namysłu nad
naszym ziemskim losem, by nie ugrzęznąć w bana-
le powszedniości, karnawału i świątecznego blich-
tru z choinkami, barszczykami, karpiami i sms-
owymi wierszykami zamiast życzeń pełnych modlitwy
i serdecznych myśli.

W werdykcie Królewskiej Akademii przyznającej
nagrodę Nobla, napisano o twórczości Becketta:
„Ukazał za pomocą nowych form literackich nie-
dolę i cierpienie człowieka naszych czasów. To
poetyckie dzieło wznosi się nad jałową i spustoszo-
ną ziemią jak prośba o miłosierdzie dla udręczonej
ludzkości, a minorowa tonacja, w jakiej jest napi-
sane, przynosi zrozpaczonym – paradoksalnie –
pociechę, a uciśnionych wyzwala” [za: A. Libera,
Godot i jego cień, Kraków 2009, s. 62].

Znamienne jest zakończenie tych dialogów, będą-
ce swoistą inwokacją do Boga: „jeżeli – jak wierzysz
w to – istnieje, niech się zlituje nad nami” – pisze
Antoni Libera. 

Rozpoczynamy właśnie Rok Miłosierdzia…
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powi dolega obstrukcja; May od dziecka cierpi na
jakąś chorobę psychiczną, jej matka leży zaś w łóżku
i wymaga opieki; Winnie także nie może się ruszać,
wciągana przez kopiec z piachu; u bohaterów Kome-
dii widzimy jedynie głowy; bohater Wtedy gdy jest
wręcz klinicznie depresyjny i samotny. 

A jeśli nawet nie przygniata ich kalectwo, to naj-
zwyczajniej cierpią z powodu starości – nękani
wspomnieniami, lękami, niepewną pamięcią, poczu-
ciem niewykorzystanej szansy, niespełnionej miło-
ści, zawiedzeni swoją rodziną – swoim losem na
Ziemi, skłonni żałować tego, że się urodzili. Wielu
z nich widzimy na scenie jako zgiętych, skulonych,
bladych, niepewnych, wystraszonych, schowanych,
czekających na coś albo wręcz przeciwnie – niecze-
kających już na nic, złośliwych i cynicznych. W sce-
nerii ruiny, mgła, półmrok – symbole spotykane
chyba w każdym opisie depresji.

Dom, w którym znajduje się redakcja „Kotwicy”,
gości podobnych bohaterów – sparaliżowanych, poru-
szających się na wózkach inwalidzkich, niewido-
mych, niemych, ze zniekształconymi twarzami. Nie-
jedna autystyczna dziewczynka przypomina
beckettowską May. Znaczna większość przyjeżdża-
jących to starsi, schorowani ludzie. I wielu z nich
cierpi na podobnie kliniczną samotność, okraszoną
wspomnieniami ruin swej młodości. Chciałoby się
powiedzieć – ale oni są inni, bo są chrześcijanami,
a więc są radośni, pogodni, szczęśliwi, pełni świat-
ła i spokoju. Nie wszyscy. I nie zawsze. 

Życie na ziemi to przede wszystkim życie w ciele,
a fizjologia bywa nieubłagana i mocno upokarzają-
ca. Choroba i kalectwo do końca będą człowieka
dręczyć pytaniem: dlaczego? Szczególnie tych, któ-
rzy ten ziemski etap muszą od poczęcia do śmierci
przebyć w niepełnosprawnym, sparaliżowanym ciele
– w ciele, które „nie ma wdzięku ani blasku, ani
wyglądu, by nam się podobało, przed którym się twa-
rze zakrywa” (por. Iz 53, 2-3) – a zatem w ciele, 
w którym nikt się nie zakocha, którego nikt nie będzie
przytulał i całował, w ciele, które będzie wołało: dla-
czegoś mnie opuścił?

Ks. Józef Tischner zapytał kiedyś pewnego nie-
pełnosprawnego chłopca, upokarzanego z powodu

swego kalectwa i upośledzenia, co chciałby usłyszeć
od Boga, gdy spotka Go już w niebie. Odpowiedział:
„chciałbym, aby mnie za to przeprosił”. 

W chrześcijaństwie jest też i tak. Hiobowe spory
i łzy mogą trwać pół życia. Czasem cnotą heroicz-
ną bywa sam fakt, że ktoś ma po prostu odwagę obu-
dzić się kolejnego i kolejnego dnia. Brak uśmiechu
nie zawsze oznacza niewiarę. Przedstawianie chrze-
ścijaństwa jako beztroskiej wyspy na Ziemi jest
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Samuel Beckett

Urodzony 13 kwietnia 1906 roku, w Wielki Piątek,
umiera w piątek przed Bożym Narodzeniem, 22 grud-
nia 1989 roku. W Polsce znany głównie z dramatu Cze-
kając na Godota. Jest autorem nie tylko sztuk, ale 
i nowel, a także wierszy. Jego twórczość została wyróż-
niona literacką nagrodą Nobla (1969) za to, że 
„w nowych dla dramatu i prozy formach ukazuje wznio-
słość człowieka w jego skrajnym opuszczeniu”. W życiu
prywatnym po wielokroć stawał w obronie ludzi cier-
piących i prześladowanych. Więźniom z zakładu kar-
nego w Sante, sąsiadującego z jego domem, przesyłał
książki. Podpisał wiele petycji i apeli w obronie różnych
osobistości, protestował przeciw stanowi wojennemu 
w Polsce, jedną ze sztuk poświęcił uwięzionemu Vaclavo-
wi Havlowi, zdążył jeszcze bronić Salmana Rushdiego.

Antoni Libera, 
Janusz Pyda OP, 
Jesteście na Ziemi,
na to rady nie ma!
Dialogi o teatrze
Samuela Becketta,
Wydawnictwo
Dominikańskie 
Studium Filozofii 
i Teologii, 
Kraków 2015.



Żyjemy w czasach, kiedy wygląd
fizyczny jest najważniejszy. Ludzie
patrzą na Ciebie, na mnie i zasta-
nawiają się nad tym, jak mi się
żyje. Niektórzy okazują nam litość,
niektórzy odwracają wzrok, a zda-
rzają się i tacy, jak jeden polityk,
którzy twierdzą, że takie dzieci
trzeba usuwać poprzez aborcję lub
eutanazję. Trzeba być naprawdę
silnym w Bogu, trzeba wiele mod-
litwy, żeby nie upaść, żeby nie pod-
dać się prądowi i iść dalej wbrew

wszystkim i wszystkiemu, a na do-
datek głosić swą wiarę w Boga, po-
kazywać Go swoim życiem, ukazy-
wać, że ta moja choroba ma sens,
ta moja niepełnosprawność ma
sens i to nie byle jaki.

Chciałabym przedstawić Wam
jedną z naszych współsióstr: Słu-
żebnicę Bożą Annę Fulgidę Bar-
tolacelli. Urodziła się 24 maja
1928 roku na północy Włoch. Mia-
ła siostrę Adę, pozornie zdrową,
która jednak z czasem zaczęła
przejawiać poważne braki fi-
zyczne uniemożliwiające jej dal-
szy normalny rozwój: układ kostny
z dużym niedoborem wapnia ła-
two ulegał deformacji, co było
przyczyną częstych złamań. Anna
była znacznie bardziej chora niż
siostra, z czego zdała sobie sprawę
już w dzieciństwie. 

Miałam kości jakby ze szkła 
i łamały się one przy każdym nie-
dużym ruchu, zrastając się później
samoistnie. Zaczęła się również 
i dla mnie ciężka droga krzyżowa;
można sobie wyobrazić, ile cier-

pienia niosły za sobą te złamania
istocie tak żywej, jaką byłam!

Anna bardzo szybko przestała
się rozwijać, dlatego do końca
swojego życia pozostała z wyglądu
dziewczynką. Nigdy też nie cho-
dziła, zawsze siedziała, w prze-
ciwieństwie do siostry, która cho-
dziła o kulach. 

Gdy Anna odkryła swoje powo-
łanie, pewien jej znajomy ksiądz
nazwał ją żartem natury: Słowa to
gorzkie, ale szczere, wypływające 
z głęboko chrześcijańskiego prze-
konania, iż nawet żart natury może
stać się, dzięki działaniu łaski, dro-
gocenną perłą. Tak też się stało 
w życiu Anny, która na drodze dłu-
giego i powolnego dojrzewania 
w wierze, doszła do pełnej realiza-
cji w sobie posłania, które św. Jan
Paweł II niestrudzenie powtarza
osobom niepełnosprawnym: Rów-
nież i was, którzy cierpicie z po-
wodu fizycznego ograniczenia,
Chrystus wzywa do bardzo szcze-
gólnego przeżywania własnego
losu, a jest nim męka Krzyża.

Mimo, iż jesteście niepełnosprawni,
możecie uświęcić wasze życie!
(Osnabrûck 16.11.1980 r.).

Anna zawsze troszczyła się, aby
w jej domu nie zabrakło chleba.
Dwie Siostry, chcąc pomóc rodzi-
nie, wynajdywały sobie jakieś
prace, aby zarobić kilka groszy.
Nauczyły się szyć i w ten sposób
pomagały rodzicom w utrzy-
maniu młodszego brata na stu-
diach. Pewien mężczyzna zrobił
jej specjalne krzesełko, aby mogła
się poruszać już nie tylko na pod-
łodze, ale właśnie na krześle. 

Mama była ich pierwszą kate-
chetką. Po powrocie z Mszy opo-
wiadała o wszystkim ze szczegółami,
Ewangelię, kazanie. A dziewczynki?
Słuchałyśmy tego bardzo uważnie 
i zadawałyśmy niezliczoną ilość py-
tań: mama zawsze kończyła, pole-
cając nam, abyśmy odwzajemniały
miłość, jaką Pan Bóg nam okazał,
umierając za nas na Krzyżu i za-
chęcając do ofiarowania Mu z mi-
łością wszystkich naszych wyrze-
czeń i cierpień. Po raz kolejny na
pierwszy plan wychodzi wychowa-
nie w domu. Jak ważne jest prze-
kazywanie wiary dzieciom przez
najbliższych. Bez tych podstaw
Anna ani Ada nie stałyby się później
Cichymi Pracownicami Krzyża.

21 maja 1939 roku Anna przy-
stąpiła do I Komunii Świętej. Po-
słuchajmy, co pisała o tym dniu 
w swoim Małym pamiętniku: 

Tego ranka pojechałam z moim
tatą na rowerze. W kościele po-
czułam się szczęśliwa, ale i jedno-

cześnie skrępowana, po trosze dla-
tego, że czułam się inna wśród
moich rówieśników, a po trosze
dlatego, iż moja sukienka nie była
piękna i zwiewna jak sukienki mo-
ich koleżanek. Miałam na sobie
prostą dwukolorową  sukienkę 
w kwiatki i słomkowy kapelusik!
Wtedy jeszcze nie rozumiałam, iż
najważniejszą rzeczą w tego ro-
dzaju sytuacjach nie jest ubiór czy
poczucie, że nie jesteśmy tacy jak
inni, ale że Jezus przychodzi do
naszego serca, aby w nim pozostać
na zawsze, wnosząc do niego
swoje łaski i nadprzyrodzone dary,
których doznajemy poprzez sa-
krament. W domu czekał na nas
dobry obiad. (…) Ja i Ada, po-
mimo naszego kalectwa, byłyśmy
szczęśliwe. Wprawdzie musia-
łyśmy odmawiać sobie wielu rze-
czy, ale też umiałyśmy się zado-
wolić po prostu tym, co miałyśmy
i niewątpliwie czynna była w nas
łaska Boża.

Pewnego razu w czasie burzy
ośmioletnia kuzynka wzięła Annę
na ręce i biegnąc do domu,
upadła. Anna wtedy połamała so-
bie szczękę, miała złamane ramię,
nogę i prawie wszystkie żebra. Jej
stan był na tyle ciężki, że ksiądz
proboszcz udzielił jej ostatniego
namaszczenia. 

Po przebudzeniu czułam się le-
piej; zobaczyłam moją mamę po-
chyloną nade mną i odczytałam 
w jej oczach niewypowiedziany
ból. Może był to znak światła, jaki
zsyłał mi Pan Bóg: ból mojej

matki kazał mi myśleć o bólu
Matki Bożej, gdy trzymała mar-
twego Jezusa w swoich ramio-
nach. Nie była to jednakowoż
ostatnia moja godzina.

Dziewczynki miały ciocię za-
konnicę – gdy tylko przyjeżdżała,
„opowiadała o Matce Bożej 
i o tym, jak dobry jest  Pan Bóg
nawet wtedy, gdy zsyła na nas
krzyż, jako że możemy w ten spo-
sób współpracować z nim na rzecz
zbawienia naszych braci. Jej to do-
brze, że mogła zostać siostrą! Już
wtedy Anna odkrywała głęboko 
w sercu, że chciałaby oddać się Panu.

Mając 17 lat, czuła nieodpartą
potrzebę wyjścia z izolacji spowo-

Fotografie – archiwum redakcji „L'Ancora”
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wał Adzie zamieszkanie na jakiś
czas we wspólnocie, aby mogła
być bliżej Anny. Ada się zgodziła 
i tak po jakimś czasie również ona
poszła w ślady siostry.

Anna lubiła żartować i śmiała
się chętnie, ale gdy zbierała na
spotkanie swoją grupę Ochotników
Cierpienia, potrafiła być bardzo
wymagająca i nie oszczędzała na-
woływań do bardziej zdecydowa-
nej bezinteresowności. Jej słowa
były zawsze oświecone i trafiały
do serc. Czuło się, że pochodziły 
z głębi duszy. Słowa te były proste
i pobudzały. Ktoś z naszej grupy
komentował, że Anna ma więcej
siły niż cztery woły.

Z biegiem lat zdrowie Anny
było coraz słabsze. Po zapaleniu
oskrzeli jej stan był bardzo ciężki.
Cierpiała bardzo. Posłuchajmy, co
pisała do swojego brata: 

Wczoraj nareszcie zaczęli robić
mi zastrzyki i gorączka zaczyna
spadać. Nie martw się, czuję się
dosyć dobrze i chociaż ciało przed-
stawia trochę żałosny wygląd, du-
sza moja jest bardzo pogodna.
Myśl, że każde moje, nawet małe
cierpienie, może przynieść takie
dobrodziejstwo dla ludzkości, daje
mi wiele radości, radości, której
doświadcza tylko ten, kto cierpi 
z chrześcijańskim miłosierdziem.

8 grudnia 1964 roku Anna zło-
żyła pierwsze śluby i wstąpiła w sze-
regi Cichych Pracowników Krzyża.

Nareszcie należałam cała do
Jezusa, oddałam mu się dla zba-
wienia mego i moich braci. By-

łam szczęśliwa i pełna entuz-
jazmu, ale jednocześnie zdawałam
sobie sprawę z odpowiedzialności,
jaką wzięłam na siebie tamtego
ranka. Teraz ciążył na mnie obo-
wiązek odwzajemnienia wielu
łask, jakimi Pan Bóg mnie obda-
rzył w swej wielkiej dobroci. Mimo
to jednak czułam się spokojna,
gdyż byłam pewna, że Jezus da
mi siłę konieczną, aby sprostać
temu zadaniu, obliczonemu na cię-
żar mojego krzyża. Dni moje upły-
wały intensywnie na pracy, modli-
twie i apostołowaniu; nie było
czasu na nudę. Miałam tylko na-
dzieję, że Jezus będzie zadowo-
lony z tego, co robię. Gdy myślę 
o Jezusie, widzę w Nim bolesnego
człowieka,  który wziął na siebie
ciężar wszystkich grzechów ludz-
kości. Jego życie, a zatem rów-
nież i nasze, jest zrozumiałe tylko
wtedy, gdy uznamy to misterium;
w przeciwnym razie stanowi ono
zagadkę, jest czymś mrocznym 
i wywołującym przestrach.

Jezus, cierpiąc na krzyżu, zro-
bił to przede wszystkim dla mnie;
okazał mi swoje upodobanie. Wi-
dział, że moja dusza zostanie
Jemu poświęcona, widział we
mnie swą małą oblubienicę, wi-
dział, że byłabym skazana na cier-
pienie, nie mając w tym żadnego
udziału. Było dla niego ważne, aby
dać mi przykład złożenia ofiary,
bo ja  również, jako Jego oblubie-
nica, miałam się poświęcić w ofie-
rze i w ten sposób, poprzez moją
współpracę, pomóc Mu, aby we

mnie  i w moich  braciach urze-
czywistnił się owoc Jego zmart-
wychwstania.

Nie miała czasu na nudę! To
taki rachunek sumienia również dla
mnie. Na ile jestem zajęta aposto-
łowaniem? Na ile odpowiadam na
wezwania Matki Bożej z Lourdes 
i Fatimy? Czy kocham tak jak tego
uczy Jezus? Czy kocham moją
wspólnotę, tak jak kochała ją
Anna? Wiele pytań się nasuwa: 
o cierpienie, o jego sens. A co na to
wszystko odpowie nam Anna?

Tylko w cierpieniu sprawdza się
miłość, którą możemy ofiarować
Panu, cała reszta jest nieistotna.
Tylko cierpiąc, mogę zbierać,
dzień po dniu, naszyjnik drogo-
cennych pereł, na chwałę Boga.
Cierpienie przypomina mi, że jes-
tem tutaj na ziemi tylko chwilowo,
jakbym była na pielgrzymce, któ-
rej celem jest Niebieska Ojczyzna.
Aby mieć siłę znieść własne cier-
pienie, patrzę nieustannie na
Krzyż Jezusa: tylko Krzyż tłuma-
czy nam znaczenie cierpienia na
tym świecie. Dlaczego ból? Dla-
czego cierpienie? Jeżeli Krzyż
Chrystusa zawiera znaczenie, to
ma je również i nasz krzyż. Tylko
w imię miłości Chrystus dopuszcza
ból i cierpienie. Jest to Jego ta-
jemny plan miłości!.

Jak można podsumować życie
Anny? Wiara w Boga, miłość do
Matki Bożej i  żarliwa wierność
swej religijnej rodzinie, jaką sta-
nowili Cisi Pracownicy Krzyża.
Źródłem, z którego Anna czerpała
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dowanej kalectwem. Na szczęście,
niektórzy rówieśnicy mieszkający
w pobliżu często wpadali do niej
do domu i dotrzymywali jej towa-
rzystwa. Grali w tombolę, rozma-
wiali, śpiewali, zawozili ją na
Mszę św. lub na spotkania Akcji
Katolickiej. 

Anna, przezwyciężając ten
pierwszy moment zmieszania,
które może towarzyszyć komuś,
gdy widzi człowieka o posturze
karła, od razu obdarowywała te
osoby otwartym zapraszającym
uśmiechem. Jej drobną twarz roz-
świetlały wielkie czarne oczy,
włosy miała przepiękne, ciemne i
falujące. Była osobą wręcz pedan-
tyczną, dbała bardzo o dom i była
wyjątkowo serdeczna. Po jakimś
czasie jeden z mieszkańców zbu-
dował dziewczynom specjalny wó-
zek: Ada zajmowała miejsce na
siedzeniu,  Anna zaś, na swoim
krzesełku, na specjalnej platfor-
mie. W ten sposób łatwiej było je
zawieść na Mszę, na różaniec czy
w odwiedziny do jakiejś rodziny. 

W 1956 roku udały się po raz
pierwszy na pielgrzymkę do Lo-
reto. Następne pielgrzymki były już
do Lourdes, gdzie poznała ks. No-
varese. Któregoś wieczoru ksiądz
prałat zapoznawał chorych ze Sto-
warzyszeniem Ochotników Cierpie-
nia i przedstawiał, na czym polega
ich praca oraz cel, do którego
dążą. Anna wspominała potem:

Jako że nie rozumiałam do
końca tego, o czym była mowa,
dostałam ulotkę, na której było
wszystko szczegółowo wytłuma-
czone, tak że czytałam ją w drodze
powrotnej do domu, długo medy-

tując nad jej treścią. I im dłużej
czytałam, tym bardziej mnie to
wciągało i coraz bardziej intere-
sował mnie projekt w niej przed-
stawiony. Czułam, że nareszcie
ktoś zrozumiał, jaką wartość

przedstawiają osoby chore, ci, któ-
rych w tak łatwy sposób uważa
się za niepotrzebnych, stanowią-
cych utrapienie i ciężar. W miarę
jak upływały dni i rozmyślałam
nad słowami, które do mnie kie-
rowano, coraz więcej i coraz lepiej
rozumiałam wartość, jaką przed-
stawia cierpienie w sferze ducho-
wej i nadprzyrodzonej oraz wkład,
jaki każdy z nas, cierpiący, kaleka,
niepełnosprawny, nawet gdy jest
odizolowany od innych i od świata,
nawet gdy jest ubezwłasnowol-
niony fizycznie i nie może się po-
ruszać, i jest mało przydatny do
pracy przynoszącej korzyści fi-
nansowe, może wnieść celem
osiągnięcia wspólnego dobra. Po
raz pierwszy w moim życiu, po-
mimo iż przyniosło mi ono od za-
wsze cierpienia i trudności wyni-
kające z mojego upokarzającego
kalectwa, czułam się naprawdę
szczęśliwa i zrealizowana!

Starała się tłumaczyć, iż ochot-
nik w cierpieniu nie ma być pro-
stym przedmiotem współczucia
dla ludzi zdrowych, lecz auten-
tycznym podmiotem działania ła-
ski poprzez słowo, wiarę, świa-
dectwo w czynach, odwiedzanie 
i wspieranie bardziej od nas po-
trzebujących  braci. Z każdym
dniem Anna czuła coraz bardziej,
że Cisi Pracownicy Krzyża to au-
tentyczna droga jej powołania. 
W wieku 33 lat napisała prośbę do
prał. Luigiego Novarese i wstą-
piła do nowicjatu Cichych Pra-
cowników Krzyża. Był to jednak
duży cios dla jej siostry Ady. Ks.
Novarese, wiedząc o tak wielkim
przywiązaniu sióstr, zapropono-
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Podejmuję się napisania tego rozważania z dużą
ostrożnością, z niemałym lękiem. Zagadnienie jest
bardzo trudne i wymaga niezwykłej delikatności. Nie
zamierzam się koncentrować na bolesnych doznaniach
kobiet wynikających z braku potomstwa, utratą dzie-
ciątka, chorobą, niepełnosprawnością dziecka. Jest to
zagadnienie bardzo ważne i wymagające pochylenia
się nad nim. W różnych opracowaniach możemy na
ten temat całkiem dużo przeczytać. Osobiście zajmo-
wałem się tym w cyklu „Postawy wobec cierpienia 
w Biblii”, pokazując całkiem sporą ilość biblijnych
opowiadań o cierpieniu rodziców, a więc także i matek,
wskazując jednocześnie, że te natchnione historie
zawierają bardzo ważne dla nas elementy przesłania,
jak mamy sobie radzić z przykrymi, często drama-
tycznymi sytuacjami. Obecnie odczuwam wielką
potrzebę skoncentrowania się na jednym aspekcie cier-
pienia kobiet – na bólu wywołanym brakiem miłości
i zrozumienia ze strony męża. Moje doświadczenia
wynikające z zajmowania się tematyką małżeństwa 
i rodziny wskazują, że jest to sytuacja bardzo częsta,
wręcz powszechna. Zaryzykuję stwierdzenie, że nawet
przykre odczucia związane z zakłóceniami z płasz-
czyzny macierzyństwa nie są tak raniące, jak te, które
wynikają z zachwianej relacji małżeńskiej.

W opisie stworzenia, zawartym w drugim rozdziale
Księgi Rodzaju, umieszczona jest bardzo ważna praw-
da. Owszem, najpierw czytamy, że mężczyzna, nie
mając jeszcze obok siebie żony, zajmuje się uprawia-
niem ogrodu Eden, opieką nad zwierzętami. Braku-
je mu jednak, jak ujmuje to natchniony autor, „odpo-
wiedniej pomocy” (por. Rdz 2, 18). Nie chodziło 
o towarzyszkę do rozmów, wypraw, o wsparcie w czyn-
nościach gospodarczych. Brakowało mu kogoś, kogo
będzie mógł obdarowywać wielką, bezwarunkową,
pełną ofiarności miłością. Po konkretnej Bożej inter-
wencji owa „pomoc” staje przed nim. I tu biblijny
autor wykazuje się największym kunsztem, mimo  bar-
dzo odległego okresu redagowania tych treści (ok.
XIII wiek przed Chrystusem). Wkłada w usta męż-
czyzny hymn pochwalny, o randze porównywalnej do
hymnu wyśpiewywanego przez stworzenie na cześć
Stwórcy: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastę-
pów…” (Iz 6,3). Kiedy samotny dotąd Adam widzi
Ewę, wypowiada słowa: „Ta dopiero jest kością 
z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się
zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”
(Rdz 2, 23). Możemy się tylko domyślać, co wówczas
poczuła piękna młoda żona, jak promieniała jej twarz,
jak błyszczały jej oczy.
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siły była przede wszystkim modlitwa. Kto wchodził do jej domu,
często widział ją modlącą się, z książką Liturgii Godzin otwartą na
stoliku. Bardzo starannie przestrzegała odmawiania poszczególnych
Godzin i intensywnie przeżywała treść liturgii przypadającą na dany
dzień. Wielkie też było jej oddanie się Matce Bożej. Często tak mó-
wiła: Pamiętaj. Kiedy umrę, nie chcę kwiatów. Na trumnie połóżcie
Lekcjonarz”. I zadośćuczyniono jej prośbie, kładąc na  trumnę Lek-
cjonarz Słowa Pańskiego otwarty na stronie, na której jest napisane:
„Chodź służebnico dobra i wierna, dostąp radości Twego Pana!”.

Przed swoją śmiercią (27.07.1993), pozostawiła specjalną no-
tatkę, którą chcę zakończyć moje świadectwo o Annie, zachęcając
Was do gorliwego apostołowania, czytania Siewców nadziei, bo 
w nich są opisane drogocenne perły naszego stowarzyszenia i pragnę
prosić Was: umacniajcie Waszą wiarę poprzez modlitwę i sakramenty.
Świat dziś tak bardzo potrzebuje naszej modlitwy i ofiarowania na-
szego cierpienia.

Mieczysław Guzewicz

CIERPIENIE 
W RODZINIE
CZĘŚĆ V – 
CIERPIENIE KOBIET 

Moi drodzy Bracia i Siostry ze
Stowarzyszenia, pragnę prze-
kazać Wam, pisemnie, moje
żarliwe pragnienie, abyście
kontynuowali apostolstwo
Ochotników Cierpienia w po-
szanowaniu tożsamości i celu
Stowarzyszenia. Zachowajcie
w sobie wiarę: w niej znajdzie-
cie siłę, aby przejść przez nie-
uniknione próby życia. Pamię-
tajcie, iż dar wiary jest wielki 
i sprawi, że nawet w cierpieniu
będziecie zadowoleni; i wiedz-
cie, że dar ten oczyszcza. Miej-
cie wielkie serce dla tych, któ-
rzy cierpią bardziej od Was;
wybaczcie mi, jeżeli zdarzyło
mi się nie być doskonałą;
wiedzcie jednakże, że zawsze
Was kochałam. Umiejcie dzię-
kować Bogu za radość, którą
Wam ześle w życiu i pomóżcie
innym uszlachetniać ich własne
cierpienie poprzez życie w łasce
tak, aby stało się dla nich  źród-
łem dobroci dla nich samych
oraz ich braci. Dziękuję Wam
za wszelkie dobro i tulę Was do
serca… (Montagnana, 20 sier-
pnia 1988).

”

”



nętrznych zranień najczęściej dokonuje się przez
podniesiony ton, krzyk, wulgarne słowa, trzaskanie
drzwiami, rzucanie przedmiotami. Jakoś nie może to
dotrzeć do mężczyzn, że kobiety nie są gruboskórne,
twarde, opancerzone. Używam wyrażenia, że kobie-
ta to „superdelikatność”. Nawet najdelikatniejszy
kwiat i motyl nie jest tak delikatny jak natura kobie-
ty. A jak coś jest bardzo delikatne, to bardzo łatwo
jest to zranić. Wielokrotnie ten brak delikatności ciąg-
nie się latami. Można wyraźnie dostrzec zależność,
że oczy kobiet idących od ołtarza jeszcze są radosne
i promieniujące, ale już po kilku latach związku domi-
nuje raczej smutek. I nie jest to spowodowane trud-
nościami finansowymi, chorobami dziecka, ale nade
wszystko brakiem miłości – delikatnej, czułej, opie-
kuńczej. Kolejnym oczekiwaniem żon jest potwier-
dzanie uczucia słowami. My, mężczyźni tego nie
potrzebujemy, ale one tak: „Kocham cię, jesteś dla
mnie najważniejszą osobą na świecie, życia sobie
bez ciebie nie wyobrażam”. I zaraz dalej: „Jaka ty
jesteś piękna, śliczna, cudowna, mój kwiatuszku, anio-
łeczku, moja księżniczko”. Takich słów nie może
zabraknąć. To właśnie ukazuje nam starożytny tekst 
z Księgi Rodzaju. Kiedy mężczyzna obudził się, a więc
znalazł się w nowej rzeczywistości, w małżeństwie, od
razu zaczął wielbić żonę. Trzeba to często powtarzać
mężom, że one po to są, aby je wielbić, aby im nad-
skakiwać, aby je adorować, zdobywać, obsypywać pre-
zentami, czule przytulać, chronić.

Kiedy na spotkaniach z małżeństwami tak mocno
przybliżamy sobie te zależności, mówiąc oczywiście
także i o tym, jakie są najważniejsze oczekiwania
mężów wobec żon, obserwuję zaniepokojenie męż-
czyzn, często odwracanie głowy, spuszczanie wzroku,
ale widzę też niesamowite reakcje kobiet. Jedne mają
załzawione oczy, inne ze smutkiem patrzą w okno albo
spoglądają z odczuciem tęsknoty (raczej nie wyrzutu)
na męża, jeszcze inne wręcz kipią z emocji, jakby
chciały krzyknąć: „No właśnie tego potrzebuję!”.

Wiem, że wiele kobiet trwa w tym cierpieniu,
zagłuszając je, tłumiąc, angażując się całą sobą 

w macierzyństwo. Chyba rzeczywiście są w stanie
znosić to przez długie lata. Pomocą są makijaże,
podkłady na twarzach, ładne  fryzury, perfumy. Ale
to nie tak ma być. Kobieta, która jest kochana przez
męża miłością bezwarunkową, czułą, łagodną, która
to czuje, widzi i słyszy, ma piękną twarz i nie musi
się sztucznie upiększać. 

Św. Paweł w przytaczanym tekście pokazuje
ideał. Wskazuje także na źródło wsparcia w reali-
zacji. Owszem, jest to szczególnie ważne w przy-
padku mężów, którzy słyszą, że ich miłość do żon
ma być tak wielka jak miłość Jezusa do Kościoła.
Niemniej żony mają w Chrystusie także bardzo
mocne oparcie w znoszeniu wszelkich trudności 
i niedostatków. Nie trzeba się bać prosić o wsparcie
w trwaniu w małżeństwie mimo braku miłości ze
strony męża. Nie jest to postawa cierpiętnictwa. Cho-
dzi wypełnianie słów przysięgi małżeńskiej, szcze-
gólnie wyrażenia: „…oraz, że cię nie opuszczę aż
do śmierci”. Ale modlitwa do Jezusa powinna zawie-
rać także prośbę o przemianę serca męża, o umie-
jętność okazywania miłości. Za taką modlitwą
powinny iść także rozmowy ze współmałżonkiem.
Nigdy nie w charakterze ataków i wypominania.
Zawsze tylko w wymiarze mówienia, jak bardzo się
tego potrzebuje, jak jest to dla ciebie ważne, jak byś
się wspaniale czuła, gdybyś to dostała. Chodzi 
o odkrywanie swojego wnętrza, uczenie męża swo-
ich przeżyć, doznań, pamiętając, że on się nie domy-
śli, że trzeba mu to wyjaśniać, nawet, jeśli się nie-
raz usłyszy słowa: „Co ty znowu wymyślasz, ty ciągle
to samo, ja ciebie nie rozumiem”. To nic, nie znie-
chęcać się, delikatnie prosić, cierpliwie przypomi-
nać, nawet w formie: „Powiedz mi, że mnie kochasz,
powiedz mi, że ci się podobam, powiedz mi, że jes-
tem dla ciebie najważniejsza”. Jeśli się do tego jesz-
cze dołoży kilka magicznych słów, typu: „Jaki ty jes-
teś mądry, jaki zaradny, odpowiedzialny, pracowity,
przy tobie się czuję bezpiecznie”, to efekt się poja-
wi zawsze i to chyba całkiem prędko. Nie wolno
przestać pragnąć zmian i konkretnie działać.
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Potrzeba miłości jest na pierwszym miejscu
pośród innych, ale bez wątpienia, miłość u kobiet
jest czynnikiem w najwyższym stopniu stymulują-
cym funkcjonowanie i zachowanie. Światem kobiet
jest świat uczuć, doznań wewnętrznych, przeżyć
emocjonalnych. W relacjach małżeńskich miłość
męża do żony, ukazywana i potwierdzana w posta-
wie, gestach, słowach, jest czynnikiem tak istotnym
i koniecznym jak powietrze. A więc jej brak powo-
duje znaczne osłabienie, przygaśnięcie, długotrwa-
ły wewnętrzny ból. 

Inny ważny tekst biblijny zależność tę przedsta-
wia w następujący sposób: „Bądźcie sobie wzajem-
nie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj
będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest
głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On –
Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrys-
tusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie
miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół 

i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczy-
ściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,
aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwa-
lebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś
podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 
5, 21-27).

Bardzo lubię ten tekst, ale nie dlatego, że św.
Paweł przypomina kobietom, że mają być poddane
mężom we wszystkim. Podkreślmy, że owo podda-
nie to nie służalczość, lecz oddawanie się pod opie-
kę. Moje wewnętrzne poczucie radości wynika 
z faktu, że prawdziwy mężczyzna, bardzo zapra-
wiony i zahartowany w niezliczonych trudach, choć
nieżyjący w bezżenności, bardzo konkretnie i kla-
rownie mówi do mnie, jako do mężczyzny, że moja
miłość do żony ma być taka, jak miłość Chrystusa
do Kościoła. I żeby nie było wątpliwości, dalej to
pogłębia, przypominając, że mam być gotowy umie-
rać za żonę, mam trwać wobec niej w postawie służ-
by, oddania, ofiarności, aby była ona nieskalana, bez
skazy, zmarszczki, aby była święta. I nie wolno mi
pytać: no dobrze, a ona wobec mnie to już nie musi?
Chrystus z miłości do Kościoła poniósł krzyż na Gol-
gotę i tam umierał w strasznych mękach. Ale naj-
głębszą istotą Jego miłości była bezwarunkowość 
i bezinteresowność. Taką miłością musi mąż darzyć
swoją żonę i jest w stanie to uczynić, gdyż moc
sakramentu małżeństwa uzdalnia do czynienia cze-
goś, co po ludzku jest niemożliwe. 

Jakże często spotykam w różnych miejscach
kobiety, żony o ogromnie smutnych oczach, posęp-
nych twarzach. Jakże często słyszę od nich słowa:
„Jaka ja jestem poraniona, jak on mnie rani”. Wie-
lokrotnie odczuwam wówczas wewnętrzną wście-
kłość na mężów tych kobiet. Często prowadząc reko-
lekcje dla małżeństw, spotykam się z zarzutem, że
bardzo mocno nękam mężczyzn. Moje mocne akcen-
towanie konieczności realizacji miłości w wymiarze
najpełniejszym wynika z faktu bardzo częstego słu-
chania właśnie podobnych słów poranionych nie-
wiast. W jednej z moich publikacji książkowych
umieściłem zestawienie najważniejszych oczekiwań
żon wobec mężów. Na pierwszym miejscu jest deli-
katność w słowach i gestach. Wywoływanie wew-
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Fot. Paweł Łączny



ploatuje bezmyślnie. Wówczas
stworzenia te tworzą dla niego śro-
dowisko naturalne, stają się ponie-
kąd jego «przyjaciółmi». Nie tylko
umożliwiają mu przeżycie, ale
także możliwości odnajdywania
siebie samego.

Bóg, stwarzając, objawił swoją
Chwałę, a całe bogactwo stworzo-
nego świata dał człowiekowi,
ażeby się nim przede wszystkim
radował, ażeby w nim «odpoczy-
wał» (Norwid: «od-poczywał», to
znaczy poczynał się na nowo),
ażeby w nim odnajdował Boga, 
i żeby w ten sposób znajdował sie-
bie samego. Współcześnie mówi-
my często o «ekologii», czyli tros-
ce o środowisko naturalne. U pod-
staw tak rozumianej ekologii trwa
tajemnica stworzenia, które jest
wielkim i nieustającym obdarowy-
waniem człowieka dobrami kos-
mosu – zarówno tymi, których
doświadcza bezpośrednio, jak też
tymi, które odkrywa na drodze
poszukiwań i badań przy pomocy
metod różnych nauk. Ludzkość
coraz więcej wie o bogactwie kos-
mosu, choć nie zawsze rozpozna-
je, iż bogactwo to pochodzi z rąk
Stwórcy. Jednakże są takie mo-
menty, kiedy ludzie, nawet niewie-
rzący, dostrzegają prawdę stwór-
czego obdarowania i zaczynają się
modlić, wyznają, że to wszystko
jest darem Stwórcy.

Czytamy w Księdze Rodzaju, że
w ostatnim dniu stworzenia Bóg
powołał do istnienia człowieka:
mężczyzną i niewiastą stworzył ich

(por. Rdz 1, 26-27). Stworzył, to
w tym wypadku znaczy jeszcze
bardziej: obdarował ich wzajem-
nie sobą. Obdarował mężczyznę
kobiecością podobnej do niego isto-
ty ludzkiej, uczynił ją dlań «pomo-
cą», a równocześnie jego dał ko-
biecie. Tak więc człowiek od po-
czątku jest dany drugiemu czło-
wiekowi przez Boga. Jeśli uważ-
nie czytamy zapis Księgi Rodzaju,
to musimy tam odnaleźć jakby
początek tego obdarowania.

Oto człowiek jako mężczyzna
czuje się samotny wśród stworzeń,
które nie są do niego podobne,
staje oto wobec istoty, która jest
do niego podobna. Odnajduje 
w stworzonej przez Boga kobiecie
«pomoc» do siebie podobną (por.
Rdz 2, 18), a tę «pomoc» trzeba
rozumieć w znaczeniu jak najbar-
dziej podstawowym. Kobieta dana
jest mężczyźnie, ażeby mógł zro-
zumieć siebie, i wzajemnie męż-
czyzna jest dany kobiecie w tym
samym celu. Mają potwierdzać
wzajemnie swoje człowieczeństwo,
zdumiewając się nad jego dwo-
istym bogactwem. I z pewnością
wobec tej pierwszej stworzonej
przez Boga kobiety mężczyzna
musiał pomyśleć: «Bóg mi ciebie
dał». Wyraził to nawet, choć 
w nieco innych słowach – ale wyra-
ził to właśnie (por. Rdz 2, 23).
Świadomość daru i obdarowania
jest wyraźnie wpisana w biblijny
obraz stworzenia. Kobieta stała się
dla mężczyzny przede wszystkim
źródłem podziwu (…).

Dar kobiety
«O, jak piękna jesteś, przyjaciół-

ko moja» (Pnp 1, 15). Jeżeli Pieśń
nad Pieśniami jest przede wszyst-
kim poematem o miłości ludzkich
oblubieńców, to równocześnie przy
całej swej konkretności jest ona
otwarta na wielką liczbę znaczeń.
Kościół posługuje się słowami Pieś-
ni nad Pieśniami w liturgii, przede
wszystkim przy wspomnieniu dzie-
wic oraz kobiet, które poniosły
śmierć męczeńską dla Chrystusa.
Przytoczone słowa mówią przede
wszystkim o wielkim olśnieniu pięk-
nem kobiecości, i to nie tylko, 
a w każdym razie nie przede wszyst-
kim pięknem zmysłowym, ale bar-
dziej jeszcze pięknem duchowym.
Można nawet dodać, że to drugie
raczej warunkuje pierwsze. Samo

Fotografie - Adam Stelmach i Paweł Wartecki
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Czy człowiek może powie-

dzieć drugiemu człowiekowi:

«Pan Bóg mi ciebie dał»?

Jako młody duszpasterz usłysza-
łem od mojego kierownika ducho-
wego takie słowa: «Może Pan Bóg
chce ci dać tego człowieka...» –
słowa, w których zawierała się
zachęta do tego, ażeby zaufać
Bogu i ażeby przyjąć dar, jakim
człowiek staje się dla drugiego
człowieka. Chyba zrazu nie zda-
wałem sobie sprawy z tego, jak
głęboka zawiera się tutaj prawda
o Bogu, o człowieku i o świecie.
Świat bowiem, ten świat, w któ-
rym żyjemy, ludzki świat, jest śro-
dowiskiem, w którym wciąż na
różne sposoby urzeczywistnia się
wymiana darów. Ludzie nie tylko
żyją obok siebie, żyją w wielora-
kich odniesieniach, żyją dla siebie,
są dla siebie bratem czy siostrą,
mężem czy żoną, przyjacielem,
wychowawcą lub wychowywanym.
Może się zdawać, że nie ma w tym
nic nadzwyczajnego. Jest to, po
prostu, zwyczajny obraz życia ludz-

kiego. Ten obraz w pewnych miejs-
cach zagęszcza się i właśnie tam,
w punktach tego «zagęszczenia»,
urzeczywistnia się ów dar człowie-
ka dla człowieka.

To nie tylko ludzie z sobą się
łączą, to Pan Bóg ich sobie wza-
jemnie daje. I w tym urzeczywist-
nia się Jego stwórczy plan. Tak jak
czytamy w Księdze Rodzaju, Pan
Bóg stworzył widzialny świat dla
człowieka, kazał mu czynić sobie
ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28), 
a cały świat stworzeń niższych od

człowieka oddał pod jego władzę.
Jednakże ta władza człowieka nad
stworzonym światem musi liczyć
się także z dobrem poszczególnych
stworzeń. Księga Rodzaju przypo-
mina, że Stwórca widział, iż
wszystko było dobre. Stworzenie
jest dobrem dla człowieka, jeżeli
człowiek jest «dobry» dla otacza-
jących go stworzeń: dla zwierząt,
roślin, a nawet dla stworzeń nie-
ożywionych. Jeżeli człowiek jest
dla nich «dobry», jeżeli ich nie
niszczy niepotrzebnie, nie eks-
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CZŁOWIEK –
DAREM OD BOGA

Nasi wolontariusze, fot. Arleta Magda

Fot. z archiwum Marty Dalgiewicz (na zdjęciu)
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bowiem piękno zmysłowe nie wy-
trzymuje zwykle próby czasu.

Jest to szczególnie ważne dla
człowieka, któremu Bóg daje dru-
giego człowieka, jak tego mogłem
doświadczyć w ciągu mojego życia
wielokrotnie. Bóg dawał mi wielu
ludzi, młodych i starych, chłopców 
i dziewczęta, ojców i matki, wdowy,
ludzi zdrowych i chorych. Zawsze,
kiedy mi ich dawał, to mi ich rów-
nocześnie zadawał, a dziś widzę,
że o każdym z nich mógłbym napi-
sać osobną monografię: byłaby to
monografia na temat konkretnego
bezinteresownego daru, jakim jest
człowiek. Byli wśród nich ludzie
prości, robotnicy w fabryce; byli
też studenci, profesorowie uniwer-
sytetu, lekarze i prawnicy; byli

wreszcie kapłani i oso-
by konsekrowane. Byli
wśród nich oczywiście
mężczyźni i kobiety.
Długa droga prowadzi-
ła mnie do odkrycia
«geniuszu kobiecego»,
ale Opatrzność sama
sprawiła, że przyszedł
czas jego rozpoznania,
poniekąd nawet olśnie-
nia nim.

Myślę, że każdy
mężczyzna, bez wzglę-
du na stan i powołanie
życiowe, musi kiedyś
usłyszeć te słowa,
które kiedyś usłyszał
Józef z Nazaretu: «Nie
bój się wziąć do siebie
Maryi» (Mt 1, 20).

«Nie lękaj się przyjąć», to znaczy
uczyń wszystko, ażeby rozpoznać
dar, jakim ona jest dla ciebie.
Lękaj się tylko jednego, ażebyś
tego daru sobie nie przywłaszczył.
Tego się lękaj. Jak długo ona pozo-
stanie dla ciebie darem samego
Boga, możesz się bezpiecznie
radować tym wszystkim, czym jest
ów dar. Więcej – winieneś nawet
uczynić wszystko, na co cię stać,
ażeby ten dar rozpoznać, ażeby jej
samej ukazać to, jaką jest niepo-
wtarzalną wartością. Każdy czło-
wiek jest niepowtarzalny. Niepo-
wtarzalność nie jest zacieśnieniem,
jest natomiast ukazaniem głębi.
Może Pan Bóg od ciebie chce, aże-
byś jej ty właśnie powiedział o tym,
na czym polega jej niepowtarzal-

na wartość oraz jej szczególne
piękno. W takim razie nie lękaj się
twojego upodobania. Miłość upo-
dobania (amor complacentiae) jest, 
a w każdym razie może być uczest-
nictwem w tym odwiecznym upo-
dobaniu, jakie Bóg ma w stworzo-
nym przez siebie człowieku. Jeżeli
słusznie się lękasz, ażeby twoje
upodobanie nie stało się siłą
destrukcyjną, to nie obawiaj się go
w sposób uprzedzający. Owoce
same ukażą, czy twoje upodobanie
jest twórcze.

Wystarczy popatrzeć na wszyst-
kie kobiety, które pojawiają się 
w otoczeniu Chrystusa, poczynając
od Marii Magdaleny i Samarytan-
ki, poprzez siostry Łazarza, aż do
tej Najświętszej, która pozostała
błogosławiona pomiędzy wszystki-
mi niewiastami (por. Łk 1, 42). Nie
wolno ci nigdy przesądzać o zna-
czeniu Bożego daru. Módl się tylko
z całą pokorą o to, ażebyś umiał
być stróżem twojej siostry, ażeby
w zasięgu promieniowania twojej
męskości ona sama znalazła drogę
swojego powołania i świętość, jaka
dla niej jest przeznaczona w Bo-
żych zamiarach. Ogromna jest siła
duchowa kobiety. Raz wyzwolona,
zdobywa się na męstwo o wiele
większe, na taką gotowość do ofiar,
o której trudno nieraz myśleć męż-
czyźnie. Właśnie w tym prze-
świadczeniu Kościół powtarza
słowa Pieśni nad Pieśniami: «O,
jak piękna jesteś, przyjaciółko
moja...».

Nasi wolontariusze z Lourdes

8 grudnia 2015 roku
w Święto 
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
wspólnota 
Cichych Pracowników Krzyża 
przyjmie do swego grona
czterech nowych członków

Uroczysta konsekracja 
odbędzie się 
w głogowskiej kolegiacie
przy Domu 
„Uzdrowienie Chorych”
podczas 
uroczystej Eucharystii 
o godz. 11.00.

Zapraszamy 
do wspólnej 
radości
i modlitwy!

*Natalia Byczkowska*

*Anna Oleszkiewicz*

*Wojciech Grzegorek*

*João Paulo Neves*
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