
IS
SN

 1
23

3-
76

84

4/2013



Spis treści

Kolęda
Ludzie, ludzie, czy wiecie, 
Narodziło się Boże Dziecię
W judzkim mieście Betlejem.
Narodziło się z Marii Dziewicy
W lichej stajni, nie w pańskiej świetlicy
I przyniosło światu nadzieję. 
Dla każdego – dla mnie, dla ciebie
W cierpkim winie i białym chlebie
Ma pokrzepienie,
By nie ustał nikt w drodze,
A kiedyś zmęczony srodze
Zyskał zbawienie.
Więc witajmy to Dziecię
Słowem wdzięcznym, bo przecież
Znak to Bożej miłości
Odtąd w Osobie Syna 
Będzie Dobra Nowina
Mogła w sercach ludzkich zagościć

Anna Jawor
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AleksAndrA OrmAn
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Jak zwykle u schyłku roku próbujemy podsumo-
wać minione wydarzenia – ważne dla nas samych, 
dla naszego kraju, dla świata. Niewątpliwie takim 
właśnie wydarzeniem był wybór nowego papieża, 
który biorąc imię po świętym Franciszku z Asyżu, 
wytyczył niejako drogę swego pontyfikatu – ku ubo-
gim, słabym, odrzuconym na margines życia. Jakże 
bliskie jest to bonifraterskiemu charyzmatowi, któ-
ry właśnie do chorych, samotnych, potrzebującym 
pomocy kieruje braci św. Jana Bożego i każe im iść 
z posługą nawet wtedy, gdy można za to zapłacić 
życiem – tak jak podczas hiszpańskiej wojny domo-
wej w latach 30. minionego wieku zapłacili życiem 
wyniesieni na ołtarze przez papieża Franciszka 
Błogosławieni Bonifraterscy Męczennicy.

Gościem tego numeru kwartalnika jest ks. 
Biskup Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu 
ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpaster-
stwa Episkopatu Polski, który mówi o Bożym Mi-
łosierdziu – bezwarunkowym, większym niż ludz-
ki grzech, bo dla Pana Boga nikt nie jest stracony. 
W numerze tym gościmy także p. Aldonę Filipek, 
która w Afryce, dokąd wyjechała jako wolonta-
riuszka, poznała prawdziwą wiarę i doświadczyła 
na sobie Łaski Bożego Miłosierdzia.

O tym, jak wielką wartością jest rodzina, jak 
bardzo należy ją chronić przed zagrożeniami dzi-
siejszego świata, w przeddzień najbardziej rodzin-
nego święta przypomina nam O. Leon Knabit, a re-
habilitant dr Arkadiusz Berwecki, mistrz Europy 
w pływaniu, opowiada o swej wytrwałej drodze do 
zdobycia złotego medalu i zachęca do aktywnego 
trybu życia. Serdeczne gratulacje pragniemy też 
złożyć pięciu paniom z Bonifraterskiego Szpitala 
w Łodzi, które za swą wytrwałą pracę, za oddanie 
pacjentom wyróżnione zostały honorową odznaką 
„Zasłużony dla ochrony zdrowia”.

Na kolejne wspólnie przeżywane Boże Naro-
dzenie całej Polskiej Rodzinie Bonifraterskiej – 
Braciom i Współpracownikom prowadzonych przez 
Zakon dzieł, Pacjentom, Podopiecznym oraz ich 
Najbliższym, życzymy, aby ten Boży Czas stał się 
dla wszystkich czasem radości i rodzinnego ciepła, 
by każdemu z nas przyniósł wiele łask od Nowo-
narodzonej Dzieciny na nadchodzący Nowy Rok 
2014.

Od redakcji
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Z Ks. Biskupem Grzegorzem Rysiem, przewodniczącym 
Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa 

Episkopatu Polski, o św. Barnabie, o Bożym Miłosierdziu 
i o przygotowaniu się do Świąt Bożego Narodzenia rozmawia 

Aleksandra Orman

Stale
potykamy się

o Pana Boga

W swej homilii podczas Mszy św. 
we Wrocławiu na półmetku ka-
dencji obecnego Zarządu Prowin-
cji Polskiej Zakonu Bonifratrów 
przywołał Ks. Biskup – jakby 
wbrew oczekiwaniom zebranych 
– nie osobę św. Jana Bożego, Za-
łożyciela Zakonu, lecz św. Barna-
bę, i to chyba nie tylko dlatego, 
że był to dzień jego liturgicznego 
wspomnienia…
Także dlatego. Kiedy mówię homilię, 
staram się nie uciekać od tekstów 
czytań przypisanych na dany dzień. 
Nie po to czytamy Słowo Boże, żeby 
potem mówić o czymś innym. Ale 
prawda, Barnaba jest wzorem miło-
ści bliźniego wprost niezwykłym.
Ewangeliczną naukę: „Idź, sprze-
daj, co posiadasz i rozdaj ubogim, 
a potem przyjdź i chodź za Mną” 
pojął on w sensie dosłownym. 
Dziś pewnie bym powiedział jesz-
cze coś innego. W tym roku pod-
czas wrześniowego Kongresu Nowej 
Ewangelizacji w Warszawie wróci-
łem do tego tekstu o św. Barnabie. 
Barnaba to człowiek, który przeżył 
głębokie nawrócenie. Jako lewita 
nie powinien był mieć pola, które 
sprzedał, bo całym dziedzictwem 
lewity miał być Pan Bóg. Ale jemu 
w pewnym momencie służba Boża 
zbrzydła. Kiedy jednak poznał na-
ukę Chrystusa, nawrócił się, a to 
oznaczało oddanie tego, do czego 
nie miał prawa. Owo nawrócenie 

się doprowadziło go do tego, że stał 
się apostołem. Taka jest głęboka lo-
gika apostolstwa – jeżeli człowiek 
doświadczy nawrócenia, które jest 
też jego wyzwoleniem, powrotem 
do wewnętrznej harmonii, to wtedy 
naprawdę może posługiwać innym. 
I Barnaba właśnie posługiwał in-
nym – przygarnął Pawła i okazał mu 
wielkie zaufanie, kiedy jeszcze nikt 
mu po jego nawróceniu nie ufał, 
przedstawił go Apostołom, a potem 
zabrał do Antiochii i uczynił swym 
współpracownikiem w dziele misyj-
nym. Później te role jakby się od-
wróciły i liderem grupy apostolskiej 
został Paweł. I tu trzeba podkreślić, 
że Barnaba miał w sobie dość poko-
ry, by stać się człowiekiem drugiego 
planu. Bywa, że człowiek dokonuje 
wielkich czynów z wielkiej próżno-
ści, z wielkiej ambicji własnej. Tego 
w Barnabie nie ma ani śladu, to 
człowiek prawdziwie wielkiej poko-
ry. Barnaba jest niezwykłą postacią, 
bardzo piękną.
I chyba to właśnie, że nie słowa, 
nie deklaracje, ale pokora i w ci-
chości dokonywane czyny – tak 
jak u św. Barnaby – mogłoby być 
przesłaniem dla każdego ludzkie-
go, także bonifraterskiego posłu-
giwania.
Nie znamy słów Barnaby, bo Pismo 
Święte nie przekazuje nam żadnego 
jego słowa. Zapisane zostały i stąd 
znane nam są tylko jego czyny…

Znamy natomiast książki na-
pisane przez Księdza Biskupa. 
W ostatnim roku ukazały się trzy 
tytuły: Skandal Miłosierdzia, Ko-
ścielna wiosna oraz Franciszek. 
Życie – miejsca – słowa. Przy-
znam, że dwa pierwsze tytuły 
brzmią dla mnie nieco przekor-
nie, nawet może prowokacyjnie, 
są jakby szturchnięciem mającym 
zwrócić uwagę.
W Kościele jest wiosna, co do tego 
nie ma wątpliwości, trzeba tylko 
popatrzeć na Kościół całościowo, 
a nie jedynie przez pryzmat takich 
czy innych doniesień, które w dużej 
mierze także są prawdziwe, ale nie 
przynoszą całej prawdy o Kościele. 
Natomiast Skandal Miłosierdzia to 
rzeczywiście jest pewna prowokacja, 
ale nie moja tylko Pana Boga.
W powszechnym rozumieniu sło-
wo „skandal” ma złe konotacje, 
tłumaczy się je jako coś budzące-
go zgorszenie. 
Należy wrócić do pierwotnego zna-
czenia słowa „skandal”, a znaczy 
ono tyle co „kamień potknięcia”, 
czyli przyczyna tego, że w którymś 
momencie potykam się i przewra-
cam. W Piśmie Świętym ludzie w ten 
sposób mówią także o Bogu – że Bóg 
stał się dla nich powodem wywrotki. 
Najlepiej to widać u Jeremiasza – zo-
staje prorokiem, poświęca się tej mi-
sji całkowicie, a tymczasem przynosi 
mu ona oskarżenie o zdradę, prawie 
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że śmierć z rąk współrodaków i żad-
nej właściwie satysfakcji prorockiej. 
Jeremiasz nazywa Boga „zwodniczą 
wodą” lub „gorzką wodą”. Ludzie 
czasem mają takie doświadczenie, 
jakby – oczywiście w cudzysłowie – 
Bóg ich oszukał. 
W książce czytamy: „Miłosierdzie 
pozostaje wielką tajemnicą Boga 
i wielkim skandalem w oczach 
ludzi. Zawiera w sobie to, z czym 
mamy największe trudności: 
współczucie, przebaczenie, na-
wrócenie. Nie stawia warunków, 
nie zna żadnych granic”. Jak to, 
Księże Biskupie, żeby Miłosier-
dzia Bożego dostąpić, trzeba jed-
nak do Pana Boga pójść.
Nie, nie; Miłosierdzie jest pierwot-
ne. Pan Jezus umarł za nas, bośmy 
wszyscy byli grzesznikami, a nie 
dlatego, żeśmy się nawrócili, i w na-
grodę za to, że jesteśmy dobrzy, to za 
nas umarł. Śmierć Chrystusa jest to-
talnie bezinteresowna i niezależnie 
od tego, jaka jest ludzka odpowiedź, 
Chrystus swej decyzji nie żałuje. Co 
do tego nie ma wątpliwości. 
Ale wracam do pytania, dlaczego sta-
le potykamy się o Pana Boga, który 
jest miłosierny. Ano właśnie dlatego, 
że stale myślimy kategoriami spra-
wiedliwości i zasługi. Wydaje mi się, 
że na miłość Pana Boga muszę so-
bie zasłużyć, że muszę spełnić jakieś 
warunki wstępne, dopiero wtedy 
Pan Bóg będzie mnie kochał. A po-
nieważ tak mi się wydaje w stosun-
ku do samego siebie, to identyczną 
poprzeczkę ustawiam wobec innych. 
Co więcej – czuję się zgorszony tym, 
że Pan Bóg może postępować tak, jak 
postępuje. Jestem zgorszony tym, że 
Pan Jezus po trzykrotnym wyparciu 
się wiary przez Piotra czyni go papie-
żem, albo tym, że człowieka, który 
dyszał nienawiścią jak Szaweł, czyni 
apostołem narodów. Kto z nas by tak 
zrobił? Rodzi się uczucie zgorsze-
nia – Panie Boże, Ty nie powinieneś 
tak postąpić! A wynika ono stąd, że 
kiedy my mówimy „…miłosierdzie, 
miłosierdzie, miłosierdzie”, to myśli-

my – „…sprawiedliwość, sprawiedli-
wość, sprawiedliwość”. 
To nasze zgorszenie Bogiem naj-
lepiej chyba obrazuje przypowieść 
o robotnikach zatrudnionych w win-
nicy, z których każdy otrzymał tę 
samą, umówioną z gospodarzem 
zapłatę, chociaż pracowali różnie – 
jedni cały dzień, a inni tylko godzinę. 
Oczywiście ten, który pracował cały 
dzień, jest wściekły. Dlaczego dostał 
tylko denara, tak samo jak ten, co 
pracował jedną godzinę? A Pan Bóg 
ustami gospodarza powiada: „Czy 
o to jesteś zły, że ja jestem dobry?”.
Ten robotnik czuje się skrzyw-
dzony, potraktowany niesprawie-
dliwie, niedoceniony…
Ale jemu wcale nie przeszkadza to, 
że dostał denara, tylko to, że ten dru-
gi też tyle dostał. I za co, skoro wy-
konał znacznie mniej pracy. Wtedy 
właśnie wychodzi z nas nie poczucie 
sprawiedliwości, tylko pretensja, że 
niby zostałem skrzywdzony. A prze-
cież nie ma żadnej krzywdy, umó-
wiłem się o denara i tyle dostałem. 
A więc nie chodzi o sprawiedliwość, 
bo Bóg mi dał to, co mi się należało 
– chodzi o Bożą dobroć. 
Niełatwo to pojąć i pogodzić się 
z tym…
I to jest to zgorszenie. My ciągle 
gdzieś w sobie mamy takie poczu-
cie, że muszę zasłużyć, muszę kupić. 
Jak nie zasłużyłem, nie kupiłem, to 
jestem bezradny. Tymczasem relacje 
między nami a Panem Bogiem są 
relacjami miłości – Bóg mi daje, nie 
kupując mnie. Oczywiście, że dając 
bezinteresownie, ma prawo spodzie-
wać się ode mnie równie bezinte-
resownej odpowiedzi. I wtedy nie 
jest to kupiectwo, nie jest to handel, 
tylko relacja miłości. Używamy tych 
pojęć, gdzieś po drodze zatrzymując 
się w swym rozumowaniu, nie wy-
ciągając właściwych wniosków.
Mamy jakoś zakodowane, że Pan 
Bóg za dobre wynagradza, a za 
złe karze…
Tak jest w porządku wiecznym 
i ostatecznym. Tymczasem my chce-

my, żeby tak samo działo się tu i te-
raz, od razu i w tej chwili. W dodat-
ku nie mając żadnego oglądu, czy 
dany czyn, a jeszcze bardziej – czy 
dany człowiek jest dobry czy zły. 
Nasz ogląd często bywa bardzo po-
wierzchowny, nawet nie połowiczny, 
bo to, co widzimy z człowieka, to 
zaledwie ułamek procenta. A jed-
nocześnie uważamy, niemal dyktu-
jemy Panu Bogu, że w stosunku do 
danego człowieka powinien to i to. 
Dlaczego?
Pamiętamy z Ewangelii „proście, 
a otrzymacie”, więc prosimy. 
Może źle prosimy, za mało prosi-
my, a może po prostu nie umiemy 
zdać się na Pana Boga – „niech to 
będzie Twoja, a nie moja wola…”
Sama Pani sobie odpowiada na to 
pytanie. 
Ale na następne już sama sobie 
nie odpowiem. Jako dewizę bi-
skupiego posługiwania wybrał 
Ks. Biskup słowa „Virtus in infir-
mitate”, czyli „siła w słabości”. 
Jak to rozumieć?
To dość osobiste i wiąże się z różny-
mi doświadczeniami własnymi, ale 
nakładają się one na to, co jest prze-
słaniem Historii Zbawienia. Ludz-
ka słabość powinna – nie musi, ale 
może – otwierać człowieka na do-
świadczenie siły, która idzie od Pana 
Boga. „Virtus” nie jest moja, tylko 
Pana Boga, moja jest „infirmitas”.
Ks. Biskup lubi takie zderzenia 
przeciwstawieństw…
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Ale to nie ja, tylko św. Paweł. To sło-
wa, które św. Paweł usłyszał od Chry-
stusa, kiedy prosił Go o odsunięcie 
ze swego życia doświadczenia słabo-
ści. Nawet nie wiemy, na czym ono 
polegało, bo Paweł tego nie napisał. 
Napisał tylko, że dany mu został od 
Boga oścień, który go policzkuje, czyli 
ma w swoim życiu doświadczenie ta-
kiej słabości, która go dramatycznie 
upokarza. W odpowiedzi usłyszał: 
„Nie, bo wystarczy ci Mojej łaski, 
a moc doskonali się w słabości”. 
Kiedy Chrystus wybiera Piotra, żeby 
został papieżem, to przeprowadza 
go przez doświadczenie bezowoc-
nej pracy rybackiej. Piotr, doskonały 
rybak, przez całą noc nic nie złowił, 
ale na rozkaz Chrystusa znów zarzu-
cił sieci i miał je pełne. Doświadczył 
poczucia bezowocności. W takiej 
sytuacji, wyobrażam sobie, człowiek 

albo odwraca się od Boga wście-
kły – „prosiłem, a nie dostałem”, 
albo odwrotnie – „widzę, Boże, jak 
jestem słaby, sam już nic nie mogę, 
teraz Ty działaj”. I to jest właśnie to, 
o co chodzi.
Na koniec kilka słów o zbliżają-
cym się Bożym Narodzeniu. Do-
kładnie790 lat temu, 24 grudnia 
1223 roku, św. Franciszek z Asy-
żu urządził w Greccio pierwszy 
żłóbek, zapoczątkowując tym sa-
mym zwyczaj w Kościele katolic-
kim istniejący do dziś. Jesteśmy 
w okresie Adwentu, ale już teraz 
słychać kolędy, coraz więcej świą-
tecznych dekoracji. Co mogłoby 
nas wytrącić z tej bożonarodze-
niowej szopkowo-komercyjnej 
rutyny?
Św. Franciszek zafascynowany był 
człowieczeństwem Jezusa. Dwa mo-

menty z życia Chrystusa cenił sobie 
najbardziej – właśnie narodzenie 
i śmierć, czyli to, co najbardziej ludz-
kie. Dla Franciszka Boże Narodzenie 
było mocno związane z Eucharystią. 
Wcielenie jest rzeczywistością, która 
trwa w Eucharystii – poprzez Eucha-
rystię Bóg staje się, poprzez nią jest 
obecny. Dla Franciszka w Greccio 
najważniejsze było to, że była tam 
wtedy odprawiana Eucharystia; sam 
jako diakon śpiewał Ewangelię i do 
Eucharystii posługiwał. Owa urzą-
dzona przez niego szopka miała mu 
pomóc przeżyć Eucharystię w moż-
liwie takich samych realiach, w ja-
kich narodził się Chrystus. 
Nam, żyjącym dwa tysiące lat od 
narodzin Jezusa, takie Franciszko-
we spojrzenie daje natychmiastowe 
przejście do wydarzenia, które trwa 
nieustannie w Eucharystii. I ucie-
kamy wtedy od owej banalizacji 
i folkloryzacji, bo jesteśmy w samym 
środku Ewangelii, która ciągle się 
dzieje i ciągle jest aktualna.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Panu Tadeuszowi Warczakowi za 

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

zdjęć Ks. Biskupa Grzegorza Rysia 

Redakcja serdecznie dziękuje.
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Hasło „Wierność Bogu i powołaniu w życiu zakon-
nym” towarzyszyło uczestnikom tegorocznej XXXI Piel-
grzymki Braci Zakonnych na Jasną Górę, której celem 
było umocnienie w powołaniu, odkrycie na nowo swego 
posłannictwa na drodze zakonnej konsekracji i przeży-
wania rad ewangelicznych.

Pielgrzymka rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim 
oraz Jutrznią prowadzoną przez braci benedyktynów. 
Po konferencji przygotowanej przez bonifratra Alberta 
Dorociaka OH, sac. bracia uczestniczyli we Mszy św., 
której przewodniczył metropolita częstochowski abp 
Wacław Depo, i odbyli Drogę Krzyżową – rozważania 
przygotowali bracia dominikanie. Jak co roku podczas 
Drogi Krzyżowej krzyż nieśli kolejno przedstawiciele po-
szczególnych zakonów (bonifratrzy do stacji VI).

Po południu dla uczestników Pielgrzymki oraz 
wszystkich przybyłych do Sanktuarium wystąpili z kon-

certem pt. „Pieśni Sakralne” Alicja Majewska, Wło-
dzimierz Korcz oraz Strzyżowski Chór Kameralny pod 
dyrekcją Grzegorza Oliwy. Dzień zakończył się Apelem 
Jasnogórskim, odmówionym przez braci oraz przedsta-
wicieli KWPZM, którzy w dniach 15–16 października 
uczestniczyli na Jasnej Górze w Konferencji Wyższych 
Przełożonych.

Ostatniego dnia Pielgrzymki po Jutrzni i konferen-
cji poprowadzonej przez ks. Tomasza Bajdę MI odbyła 
się jeszcze jedna konferencja, związana z rozpoczęciem 
mającej 50-letnią tradycję peregrynacji kopii Jasno-
górskiej Ikony do męskich wspólnot zakonnych w Pol-
sce. Konferencję poprowadził oraz Mszę św. wieńczącą 
XXXI Pielgrzymkę Braci Zakonnych i Konferencję Wyż-
szych Przełożonych w Kaplicy Matki Bożej sprawował 
bp Pacyfik Dydycz OFMCap.

XXXI Pielgrzymka Braci Zakonnych 14–16 października 2013 r.
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13 października 2013 r. w hiszpańskim mieście 
Tarragona w Katalonii miała miejsce niecodzienna uro-
czystość. Odbyła się tam beatyfikacja 522 męczenników, 
ofiar hiszpańskiej wojny domowej w latach trzydzie-
stych XX wieku. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodni-
czył – w imieniu papieża Franciszka – prefekt Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. 
Wraz z nim Eucharystię sprawowało 120 kardynałów 
i biskupów oraz blisko 1,5 tys. kapłanów zarówno die-
cezjalnych, jak i zakonnych. W uroczystościach beatyfi-
kacyjnych wzięło udział ponad 40 tys. wiernych, w tym 
także bonifraterskie delegacje z całego świata. Delegację 
polską z prowincjałem br. Eugeniuszem Kretem stano-
wili bracia i współpracownicy dzieł z Krakowa, Cieszy-
na, Łodzi, Katowic, Marysina i Zebrzydowic.

Dzień później, 14 października, polska grupa piel-
grzymów uczestniczyła we Mszy św. odprawionej w kon-
wencie Saint Boi de Llobregat w Prowincji Aragońskiej 
w Barcelonie, podczas której dziękowaliśmy za beatyfi-

kację 24 Braci Bonifratrów. Mszy św. przewodniczył brat 
José Luis Redrado Marchite – biskup Zakonu Bonifra-
trów.

Wojna domowa w Hiszpanii (1936–1939) była 
czasem okrutnym – czasem prześladowań religijnych, 
profanacji kościołów, likwidacji bonifraterskich szpitali 
i placówek opiekuńczych, więzienia i mordowania za-
konników. W ciągu trzech lat jej trwania śmierć ponio-
sło 95 braci należących do Zakonu Szpitalnego św. Jana 
Bożego. Pierwszą grupę 71 braci beatyfikował w roku 
1992 bł. Jan Paweł II. Wśród tegorocznych wyniesio-
nych na ołtarze 522 męczenników znalazło się pozosta-
łych 24 Braci Bonifratrów, którzy w heroiczny sposób 
oddali życie, do końca, aż do swej męczeńskiej śmierci 
służąc chorym i potrzebującym.

Składamy Bogu dzięki za naszych Błogosławionych 
Współbraci i za ich wstawiennictwem prosimy o pokój 
na świecie i o odwagę w wypełnianiu woli Bożej.

Br. Tymoteusz Hołozubiec OH

Beatyfikacja Braci Bonifratrów
– hiszpańskich męczenników XX wieku
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Minęły czasy, kiedy Kościół katolicki był szczegól-
nie uprzywilejowany. Dzisiaj zarówno poszczególni ka-
tolicy, jak i Kościół jako instytucja, chcą być traktowani 
po prostu sprawiedliwie. Niestety, sprawiedliwe trakto-
wanie trudno dziś uważać za obowiązującą w życiu pu-
blicznym normę. Zdarzają się okoliczności, w których 
Kościół i dzisiaj bywa uprzywilejowany. W tym obda-
rzaniu Kościoła przywilejami celują zwykle media, i to 
akurat te, które na ogół nie darzą religii szczególną sym-
patią. Tak na przykład, dyżurnym tematem jest dzisiaj 

pedofilia – skaza na człowieczeństwie, której nic i nigdy 
usprawiedliwić nie może.

Spotkałem się niedawno z informacją, że na 1000 
pedofilów jest 400 gejów i jeden ksiądz. Znaczy to, że 
o jednego księdza jest za dużo. Oczywiście, każdy zły 
czyn kapłana godny jest potępienia. Ze względu na 
Chrystusa, którego reprezentuje, i na naukę, którą głosi, 
powinien liczyć się z tym, że wymaga się od niego więcej 
niż od kogokolwiek innego. Taki kapłan musi ponieść 
konsekwencje przewidziane w prawie cywilnym, nie 
może mieć kontaktu z dziećmi i młodzieżą, a w wypad-
kach uzasadnionych powinien być usunięty z szeregów 
duchowieństwa. Tak właśnie normalnie reagują władze 
kościelne. Oczywiście, i tu zdarzają się niedopatrzenia, 
opieszałość, a czasem może też mniej lub bardziej for-
malne układy. Niestety, poprawne reakcje Kurii Die-
cezjalnych zwykle bywają przez media niezauważone, 
natomiast wadliwe rozwiązania czy brak rozwiązań 
budzi niezwykłe zainteresowanie, którego nie ma przy 
sprawach dotyczących pedofilii uprawianej przez osoby 
świeckie. Niekiedy osoba księdza – nawet jeszcze przed 
zweryfikowaniem zarzutów i postawieniem aktu oskar-
żenia – przez dłuższy czas nie schodzi z telewizyjnych 
ekranów czy łamów prasy. I to z opublikowaniem jego 
zdjęcia i danych personalnych.

Żaden uczciwy dziennikarz nie ujawni twarzy ani 
danych personalnych podejrzanego, bo wie, że w prawie 
istnieje coś takiego jak zasada domniemania niewinno-
ści. Potem się sprawę bada i wreszcie za pozwoleniem 
prokuratora – najczęściej po wyroku – można opubliko-
wać fotografie oraz dane personalne. Wydaje się jednak, 
że nie we wszystkich sprawach dziennikarze trzymają 
się litery prawa, a znów przedstawiciele prawa nie za-
wsze mają czas i chęć, by takimi dziennikarzami się za-
jąć. Wolą ścigać kogoś za niezapłacone 16 groszy.

Można – z zamierzoną ironią – spytać, skąd raptem 
takie uprzywilejowanie duchownych? W ubiegłym roku 
wydano w Polsce około 620 wyroków w sprawach o pe-
dofilię. W ostatnich zaś 10 latach skazano za to prze-
stępstwo 27 księży. Zważmy na proporcje. Dlaczego więc 

KOnIEC
z przywilejami

dla duchownych?
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tylko kapłanów traktuje się w taki uprzywilejowany 
sposób, a pomija innych, którzy dopuścili się podobnych 
wykroczeń? A gdzie owych 400 gejów? Czy to nie jest 
swoista dyskryminacja? To aż trzeba być kapłanem, aby 
w przestrzeni publicznej zaistnieć jako pedofil? Dlacze-
go świeckich bohaterów takich wydarzeń na ogół się nie 
ujawnia, a jeśli tak, to bez podawania przed wyrokiem 
ich danych personalnych, co jest oczywiście najzupeł-
niej słuszne.

Łączy się z tym także sprawa wychowania seksu-
alnego małych dzieci, począwszy od przedszkola. Na 
szczęście MEN oświadczyło – ufamy – że szczerze, iż 
nie będzie wprowadzać w całej rozciągłości gotowych 
lub przygotowywanych dyrektyw Unii w tym względzie. 
Tymczasem rozmaite instytucje z oświatą pośrednio 
związane próbują nas jednak oswajać z treściami mają-
cych nastąpić zmian. I tak przypomina się, że małe dzie-
ci zdolne są odczuwać przyjemność seksualną, trzeba 
więc im tę zdolność uświadomić i pomóc w realizacji. 
Ale przecież pomoc nieletnim – i to bardzo nieletnim – 
w realizacji seksu jest w naszym prawie obłożona sank-
cjami karnymi! Może więc trzeba by zastosować jakąś 
metodę bezdotykową? A na pewno trzeba by zmienić 
prawo. Wtedy wszyscy pedofile zostaliby ułaskawie-
ni, ba – uhonorowani, bo to oni wybiegli przed szereg 
i zanim jeszcze nadeszły dyrektywy unijne, już uświa-
damiali dzieciom ich potrzeby przyjemności seksual-
nej, przeprowadzając jednocześnie odpowiednie zajęcia 
i ćwiczenia. I księża byliby w gronie pionierów, ale wte-
dy pewnie spotkaliby się z naganą, że jednak było ich 
za mało.

To, co piszę, wygląda na niewczesne żarty z poważ-
nych spraw. Doświadczenie tymczasem uczy, że sytu-
acje wczoraj nieprawdopodobne, dzisiaj stają się faktem. 
Choćby zupełny zanik wstydu u wielu pań i panów – 
zarówno w zakresie ubioru, fotografii, jak i dzielenia 
się przeżyciami seksualnymi. Do tego dochodzi coraz 
częstsze mieszkanie młodych przed ślubem, przeważnie 
z pożyciem seksualnym, jako obyczaj usankcjonowany 
nawet przez wielu katolików. Można tę litanię wydłużyć. 
Co więc robić?

Dla nas, katolików, a i wielu innych pewnie się pod 
tym podpisze, ostoją sensownego wychowania nadal 
według myśli Bożej pozostaje rodzina. Rodzicom stale 
więc trzeba z naciskiem przypominać o ich odpowie-
dzialności za wychowanie dzieci, a także uświadomić 
im możliwość przyjęcia lub odrzucenia kontrowersyj-
nych zmian, które czynniki oświatowe próbowałyby 
wprowadzić. Trzeba pomóc rodzicom w odnajdywaniu 
zawsze właściwej postawy i zajmowania zdecydowanego 
stanowiska w obronie wartości w wychowaniu dzieci. 
Wszystkiego nie naprawimy, ale mimo ogromu zła, znaj-
dzie się jeszcze w Polsce wystarczająca liczba rodzin, by 

powstrzymać demoralizację i przywrócić Prawo Boże 
w rodzinach i w duszach ludzkich.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia niech 
zwrócą naszą uwagę na Świętą Rodzinę. Wierzący niech 
się umocnią w swoich przekonaniach, niewierzący – za-
stanowią. Wszystkich zaś nas niech swoim cierpieniem 
i modlitwą wspierają nasi drodzy Chorzy, których pole-
camy Bożemu Miłosierdziu.

Tyniec, 12 listopada 2013

O. Leon Knabit OSB 

mnich tyniecki
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W dzieciństwie byłem osob-
nikiem cherlawym i mało usporto-
wionym. Kiedy mama zaprowadzi-
ła mnie do lekarza, ten orzekł, że 
mam „niedorozwój mięśni” i  zlecił 
ćwiczenia rehabilitacyjne, dodając, 
że dobrym pomysłem byłoby dla 
mnie również pływanie. Tak się zło-
żyło, że w przedszkolu, do którego 
chodziłem, zorganizowane były dla 
dzieciaków lekcje pływania. Te lek-

cje tak mi się spodobały, że potem, 
kiedy już zacząłem chodzić do szko-
ły podstawowej, uparłem się, żeby 
zmienić zwykłą podstawówkę na 
taką, w której będzie klasa sportowa 
i będę mógł pływać.

Do takiej właśnie szkoły za-
cząłem chodzić od drugiej klasy. 
Było nas wtedy przeszło trzydzie-
ścioro pływających dzieciaków, ale 
kiedy doszedłem do klasy siódmej, 
zostałem już sam… W grudniu 
1986 roku, kiedy właśnie byłem 
w siódmej klasie, miałem wypadek 
na nartach – złamałem obie kości 
podudzia i na cztery miesiące wpa-
kowano mnie do gipsu. Do szkoły 
wróciłem w sześć miesięcy później – 
po świadectwo. Moim sposobem na 
szybki powrót do zdrowia stały się 
treningi w wodzie – jeszcze o kulach 
przychodziłem na basen.

Do szkoły średniej z rodzinnej 
Stalowej Woli przeniosłem się do 
Krakowa – było to liceum ogólno-
kształcące mistrzostwa sportowego, 
gdzie zdałem maturę. Aby połączyć 
własne zainteresowania i doświad-
czenia sportowe z rehabilitacją i po-
wrotem do zdrowia – nie do końca 
jeszcze świadomy, czym jest ten za-

wód – wybrałem studia na Akade-
mii Wychowania Fizycznego na kie-
runku rehabilitacji. Na pierwszym 
roku studiów zacząłem intensywnie 
trenować, ale pogodzenie treningów 
ze studiami okazało się mało realne, 
do tego dołączył się przesyt wodą, 
czyli „wodowstręt” – jak często ma-
wiali moi koledzy. I tak w wieku 20 
lat skończyłem z pływaniem.

Po siedemnastu latach całko-
witej bezczynności skonstatowa-
łem, że „dziadzieję” i postanowiłem 
przeprosić się z wodą – dla zdrowia. 
W kilka miesięcy później, w maju 
2009 roku, wystartowałem w zawo-
dach pływaków w kategorii Masters, 
której program zgodnie z ustalenia-
mi Światowej Federacji Pływackiej 
(FINA) przeznaczony jest dla osób 
powyżej 25. roku życia.

Po tym pierwszym starcie wzię-
ło mnie na całego. Zaczęły się sukce-
sy – wielokrotnie bywałem mistrzem 
Polski, na swoim koncie mam też 
kilka rekordów krajowych. I wtedy 
właśnie przyszło mi do głowy, czy 
by nie spróbować swych sił w zawo-
dach międzynarodowych… W roku 
następnym, czyli 2010, pojechałem 
na mistrzostwa świata do Götebor-

Moje pasje • Moje pasje • Moje pasje • Moje pasje • Moje pasje • Moje pasje • Moje pasje • Moje pasje

Byłem osobnikiem cherlawym
Różne bywają ludzkie pasje – zawsze jednak dają poczucie własnej wartości, poprawia-
ją jakość życia. Czasem także przynoszą międzynarodową sławę. Tak właśnie zdarzyło 
się na początku września tego roku, kiedy to w holenderskim Eindhoven dr Arkadiusz 
Berwecki, długoletni pracownik krakowskiego Szpitala Bonifratrów, gdzie jest koordyna-
torem zespołu rehabilitantów, został mistrzem Europy w pływaniu w kategorii Masters, 
zdobywając aż trzy medale! Był najlepszy na 200 m stylem zmiennym, na tym samym 
dystansie stylem motylkowym zdobył srebro, trzeci medal – także srebro – wywalczył na 
dystansie 100 m stylem motylkowym, ustanawiając zarazem nowy rekord Polski.
Na co dzień skromny, życzliwy, koleżeński, pomaga bonifraterskim pacjentom odzyskać 
sprawność fizyczną i zdrowie, wykłada i prowadzi zajęcia z kinezyterapii na Wydziale 
Rehabilitacji krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, jest żonaty, ma 17-letnią 
córkę Zuzannę – no i last but not least – jest pasjonatem pływania.
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ga, gdzie dwukrotnie zająłem czwar-
te miejsce i raz piąte. Postanowiłem 
wtedy, że za trzy lata pojadę na mi-
strzostwa Europy, które miały się 
odbyć w Eindhoven.

Niestety, jakby się coś prze-
ciwko temu mojemu postanowie-
niu sprzysięgło, bo wkrótce potem, 
we wrześniu 2010 złamałem kość 
piętową i kilka miesięcy spędziłem 
w gipsie. Ale za to już w cztery go-
dziny po zdjęciu gipsu byłem w wo-
dzie, i bez wątpienia przyspieszyło to 
proces mojego powrotu do zdrowia. 
Podczas wizyty kontrolnej chirurg 
ze zdziwieniem stwierdził, że nie ma 
obrzęków i zapytał, czy mam na to 
jakiś własny sposób. Odpowiedzia-
łem, że tak, mam, stosuję okłady 
z chloru. Kto mnie zna, od razu wie, 
że mam na myśli pływanie w base-
nie, ale ci, co mnie nie znali, pyta-
li, jak ten chlor do okładów należy 
stosować.

Problem z piętą nie był jedyną 
plagą, jaka na mnie spadła, bo oto 
w lipcu 2011 roku pijany kierowca 
uderzył w mój samochód, wskutek 
czego doznałem złamania dwóch 
kręgów szyjnych, czyli po prostu zła-
mał mi kręgosłup, a to oznaczało dla 
mnie kilka miesięcy w kołnierzu/
gorsecie ortopedycznym. Ale znów 
w dwa dni po zdjęciu kołnierza by-
łem w wodzie, a w dwa miesiące 
później wystartowałem w mistrzo-
stwach Polski, na których zdobyłem 
8 złotych medali.

Mimo wspomnianych przeciw-
ności losu moje marzenie jednak się 
spełniło – udało mi się pojechać do 
Eindhoven, zdobyć złoto i dwa sre-

bra, będąc od zwycięzców gorszy za-
ledwie o setne sekundy. A nie było 
to takie proste ani łatwe. Pomijając 
owe epizody zdrowotne, pracuję na 
dwóch pełnych etatach oraz doryw-
czo na godziny zlecone. Swoje tre-
ningi musiałem więc zaplanować 
tak, by wykorzystać okienka między 
zajęciami i aby nie zaburzyło to ży-
cia rodzinnego. Odniosłem nawet 
pewien sukces – udało mi się żonę 
i córkę zachęcić do wspólnych wyjść 
na basen. Cykl przygotowań bez-
pośrednich trwał osiem miesięcy. 
W wodzie bywałem 4–7 razy w ty-
godniu, ponadto chodziłem na si-
łownię i wraz z kolegą uprawialiśmy 
górskie marszobiegi.

Uzyskane wyniki przeszły moje 
najśmielsze oczekiwania, toteż dziś 
czuję satysfakcję i niezmierną ra-
dość. Oczywiście nadal będę tre-
nował, ale już nie tak intensywnie. 
W tym sporcie w kategorii Masters, 

jeśli człowiek nie chce się zamęczyć, 
zniechęcić i znienawidzić pływania 
do końca życia, intensywne treningi 
należy sobie cyklicznie dawkować, 
a pomiędzy cyklami intensywnej 
pracy traktować pływanie jako sport 
rekreacyjny i pływać dla zdrowia.

Co do mnie – do intensywnych 
treningów zamierzam powrócić do-
piero za pięć lat. Chciałbym taki 
sam zapał jak dziś mieć w sobie 
także za owe pięć, dziesięć i jeszcze 
więcej lat, a dodam, że najstarszy 
znany mi Polak startujący w zawo-
dach pływackich Masters ma lat 
91! Jeśli więc ktoś zastanawia się, 
czy warto uprawiać sport, to myślę, 
że moje perypetie zdrowotne i to, że 
dzięki pływaniu jestem dziś w pełni 
sił i sprawności, są na to najlepszym 
dowodem.

Wysłuchała Aleksandra Orman
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W okresie jesienno-zimowym 
w sposób naturalny rośnie w spo-
łeczeństwie zainteresowanie choro-
bami górnych dróg oddechowych, 
w tym zwłaszcza grypą. Celem 
niniejszego artykułu jest podanie 
prostych, a zarazem skutecznych 
sposobów bronienia się przed tymi 
powszechnymi infekcjami sezono-
wymi. Na wstępie warto przypo-
mnieć choćby kilka podstawowych 
danych klinicznych:

 • Większość infekcji okresu jesien-
no-zimowego ma podłoże wiru-
sowe, stąd nie wymagają leczenia 
antybiotykami – chyba że istnieją 
inne wskazania.

 • Wspólnymi objawami klinicznymi 
całej dużej grupy tych chorób są: 
gorączka (stan podgorączkowy), 
kaszel, bóle kostno-mięśniowe, 
bóle gardła, ból głowy, przy czym 
objawy te występują w różnym 
nasileniu, w zależności od czyn-
ników etiologicznych (wirusów) 
wywołujących te schorzenia.

 • Grypa – w odróżnieniu od zwykłe-
go przeziębienia – charakteryzuje 
się tym, że spośród wymienionych 
wyżej objawów zdecydowanie naj-
częściej występują: 
 – początek nagły, z wysokim sko-

kiem gorączki, często powy-
żej 39°C (minimum 37,8°C), 
z towarzyszącymi dreszczami 
i „krańcowym” osłabieniem,

 – silne bóle stawów i mięśni oraz 
głowy,

 – męczący kaszel (suchy).
W odróżnieniu od grypy cała 

grupa zwykłych wirusowych prze-
ziębień cechuje się powolniejszym 
rozwojem i łagodnymi ww. objawa-
mi. Przy rozpoznawaniu grypy bar-
dzo pomocny jest wywiad epidemio-
logiczny (niedawny kontakt z osobą 
zarażoną grypą, aktualny stan epi-
demii grypy). W przypadkach wąt-
pliwych można posłużyć się szyb-

kim testem paskowym, np. Quick 
Vue, gdzie kolor paska w 10 min. 
po kontakcie ze śluzówką chorego 
wskazuje na obecność lub nie wiru-
sa grypy.

Profilaktyka przeciwgrypowa 
swoista – szczepienia

Na wartość szczepień przeciw-
grypowych cieniem kładą się różne 
skandale, jak np. ten ze szczepionką 
przeciw świńskiej grypie z przełomu 
2009/2010 roku, kiedy to okaza-
ło się, że rzekoma pandemia grypy 
prawdopodobnie świadomie została 
wyolbrzymiona, a szczepionka prze-
ciw wirusowi grypy H1N1 podejrze-
wana jest o spowodowanie w kilku-
set przypadkach groźnej choroby 
u dzieci. W niektórych krajach zo-
stała nią zaszczepiona duża część 

społeczeństwa, np. w Szwecji 59% 
mieszkańców. Tego typu zdarzenia 
uczą nas, żeby do różnych sensacyj-
nych doniesień z zakresu medycz-
nych nowinek odnosić się z dystan-
sem. Niemniej podkreślić należy, 
że wartość szczepień przeciwgrypo-
wych szczepionkami sprawdzonymi, 
pochodzącymi z wiarygodnych źró-
deł nie podlega dyskusji.

Nie ma jednoznacznych za-
leceń co do zakresu populacji, do 
której adresuje się jej zastosowanie. 

W USA w bieżącym sezonie zale-
ca się szczepienia przeciwgrypowe 
wszystkim, z wyjątkiem niemowląt 
do 6. miesiąca życia oraz osób uczu-
lonych na białko jaja kurzego (rzad-
kie przypadki). W Europie więcej 
zwolenników mają szczepienia ma-
łych dzieci pomiędzy 6. miesiącem 
a 2. rokiem życia, osób starszych po 
65. roku życia oraz osób z przewle-
kłymi chorobami mającymi wpływ 
na spadek odporności organizmu 
(np. cukrzyca, przewlekłe obturacyj-
ne zapalenie płuc, nasilona choroba 
wieńcowa i in.).

Szczepienia zaleca się wyko-
nywać jak najwcześniej w sezonie, 
tzn. zaraz po tym, jak uaktualniona 
szczepionka znajdzie się na rynku, 
choć zalecenie to pozostaje ważne 
przez cały czas trwania epidemii 

Grypa
i inne infekcje okresu

jesienno-zimowego

więKszość inFeKcji oKresu jesienno-zimowego ma 
PoDłoże wirusowe, sTąD nie wymagają Leczenia anTy-
bioTyKami – cHyba że isTnieją inne wsKazania.
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grypy, aż do cakowitego jej wyga-
śnięcia.

Profilaktyka nieswoista
O tym, że staranne mycie rąk 

oraz unikanie kontaktu z osoba-
mi zainfekowanymi skutecznie 
zmniejsza ryzyko zachorowania, 
wiedziano już dawno, dopiero jed-
nak ostatnio w światowej prasie 
medycznej ukazało się wiele prac 
szczegółowych jednoznacznie to 
potwierdzających. Jako przykład 
posłużyć może szeroko zakrojone 
badanie przeprowadzone w roku 
2009 w przychodniach podstawo-
wej opieki zdrowotnej w Hongkon-
gu na grupie pacjentów chorych na 
grypę oraz osób zdrowych, wspólnie 
z nimi zamieszkującymi w jednym 
domu. Celem badania było uzyska-
nie odpowiedzi na pytanie: czy sto-
sowanie wobec grypy najprostszych, 
niefarmakologicznych interwencji 
profilaktycznych zmniejszy ryzy-
ko przeniesienia zakażenia z osoby 
chorej na innych zdrowych współ-
mieszkańców. W badaniu zalecono 
zastosowanie jak najwcześniej po 
wykryciu zakażenia u chorego i jego 
domowników (maksymalnie do 
36 godzin) dwu sposobów: stałego 
noszenia maseczki na twarz przez 
7 dni (poza okresami posiłków i snu) 
oraz mycia rąk mydłem po każdym 
zasłanianiu ust przy kichaniu/kasz-
lu, po wizycie w toalecie, po powro-
cie do domu lub kontakcie z poten-
cjalnie zakażoną powierzchnią.

Wyniki jednoznacznie potwier-
dziły skuteczność tego typu postępo-
wania! Jeśli jeszcze w okresie epide-
mii grypy uwzględnimy możliwość 
jednoczesnego zastosowania innych, 
dodatkowych sposobów profilaktyki, 
takich jak wietrzenie pomieszczeń, 
unikanie bliskiego kontaktu twarzą 
w twarz z innymi osobami, unikanie 
tłumu, imprez publicznych, izolowa-
nie w domu chorych na grypę (przez 
tydzień od wystąpienia objawów), 
to uzyskamy znakomity i skuteczny 
arsenał zabezpieczeń pozwalających 

nam uniknąć zarażenia się grypą 
i uniknąć skutków jej potencjalnych 
powikłań. Niewątpliwie dość istot-
ną niedogodnością jest konieczność 
stałego noszenia maseczki, częstej 
jej zmiany czy częstego mycia rąk. 
Niemniej – jak wynika z przyto-
czonych badań – nawet częściowe 
stosowanie się do wymienionych 
wyżej zaleceń pozwala w znacznym 
stopniu osiągnąć cel, tzn. uniknąć 
zachorowania.

Znaczenie dróg 
przenoszenia wirusa

Ręce – obok drogi kropelkowej 
przy bezpośrednim kontakcie z za-
każoną osobą – są podstawowym 
sposobem przenoszenia się wirusa 
grypy z człowieka na człowieka. Po-
przez ręce przez cały dzień mamy 

stały kontakt z potencjalnymi źró-
dłami zakażenia, jakimi są błony 
śluzowe jamy ustnej i nosa. Z rąk 
przenosi się wirusy na przedmioty 
codziennego użytku – na klamki, 
ręczniki, meble itp., z którymi kon-
taktują się osoby zdrowe, i w ten 
sposób dochodzi do transmisji zaka-
żenia na otoczenie.

Jeszcze większy wpływ na 
błyskawiczne i globalne szerzenie 
się wirusa grypy ma droga kropel-

kowa. O tym, jak łatwo zarazić się 
grypą w kontaktach człowiek-czło-
wiek, świadczy nasze indywidualne 
doświadczenie, a jeszcze bardziej 
dane epidemiologiczne. W jednym 
z przedstawionych w prasie na-
ukowej sugestywnych przykładów 
opisano przypadek, w którym na 
pokładzie samolotu z 54 pasażera-
mi, w tym jednym zarażonym grypą, 
podczas 3-godzinnego z powodu 
awarii oczekiwania na start klinicz-
ne objawy grypy pojawiły się potem 
u 72% osób.

Podobnie jak w zdecydowa-
nej większości chorób zakaźnych 
o ryzyku związanym z chorobą de-
cyduje nie tylko stopień zjadliwości 
i wirulencja wirusów, ale również 
odporność danego organizmu wo-
bec drobnoustrojów. Utrzymywanie 

organizmu w dobrej kondycji fizycz-
nej poprzez regularne ćwiczenia – 
w tym także na powietrzu – ma tu 
wręcz kapitalne znaczenie. Jeden ze 
znanych polskich profesorów medy-
cyny ujął to tak: „Ruch jest w stanie 
zastąpić niemal każdy lek, ale żaden 
lek nie zastąpi ruchu”.

I na koniec – choć są to prawdy 
tak powszechnie znane, że aż może 
banalne, nie sposób nie wspomnieć 
o prawidłowym odżywianiu, regu-
larnym śnie, rezygnacji z używek 
oraz stonowanym trybie życia, tzn. 
bez hołdowania przerostom ambicji 
w dążeniu do celów, o umiejętności 
aktywnego wypoczywania i świę-
towania, o znajdowaniu czasu na 
refleksję i bezinteresowną pracę na 
rzecz innych – potrzebujących. Pa-
pież Franciszek ujmuje to w krótkim 
stwierdzeniu o konieczności budo-
wania cywilizacji życia i „kultury 
spotkania”.

Br. Błażej Kozłowski

ręce – oboK Drogi KroPeLKowej Przy bezPośreDnim 
KonTaKcie z zaKażoną osobą – są PoDsTawowym sPo-
sobem Przenoszenia się wirusa gryPy z człowieKa na 
człowieKa.
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Cieszę się, Bracie, że wracamy do 
naszych rozmów i do „dobrych 
rad”. Wiem, że zyskały sobie wie-
lu sympatyków.
I ja się cieszę. I dziękuję wszystkim, 
którzy przy okienku w naszej Aptece 
wyrażali mi swą sympatię i mówili, 
że czekają na następne artykuły. Jak 
widać, doczekali się.
Zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia, Nowy Rok, a potem kar-
nawał – trudny to czas dla na-
szych żołądków, nie lubią go też 
nasze wątroby…
Czas świątecznego biesiadowania 
to rzeczywiście trudny okres dla 

naszego układu trawiennego. Kie-
dy na stołach tyle smakowitego je-
dzenia, wokół mili ludzie, beztroski 
nastrój – bardzo trudno odmówić 
sobie jeszcze jednej porcji bigosi-
ku czy pasztetu, kawałeczka tortu 
czy kieliszka czegoś mocniejsze-
go. Rozum mówi – nie, nie, a oczy, 

apetyt – tak, tak. I zwykle w takich 
okolicznościach zwycięża jednak 
apetyt. W rezultacie nasz organizm 
nie potrafi sobie poradzić z nadmia-
rem jedzenia, zaczyna protestować, 
co objawia się uczuciem pełności, 
zgagą, wzdęciami, a niekiedy tor-
sjami, biegunką czy jeszcze innymi 
destrukcjami. Jeśli podobne sytu-
acje powtarzają się zbyt często, to 
w przyszłości mogą przyczynić się 
do powstania poważnych chorób, 
którymi będziemy płacić za swoje 
nieumiarkowanie w jedzeniu i pi-
ciu, które Katechizm zalicza zresztą 
do grzechów głównych.

Tak więc Brata rada to na świą-
tecznych przyjęciach nie ulegać 
łakomstwu i nie przejadać się.
Powinniśmy też unikać napojów 
gazowanych, nie popijajmy dań tłu-
stych napojami zimnymi, a przed 
ciastem i kawą dobrze nam zrobi 
krótki spacer lub choćby tylko wyj-

ście na świeże powietrze. Kiedy bę-
dziemy się wybierać na zabawę syl-
westrową czy duże przyjęcie, gdzie 
serwowany będzie alkohol, powinni-
śmy wcześniej zjeść tłusty, kalorycz-
ny posiłek, na przykład rosół z ma-
karonem czy jajecznicę na boczku, 
wtedy alkohol będzie się wolniej 
wchłaniał i następnego dnia nie od-
czujemy zbyt boleśnie skutków jego 
wypicia. Alternatywą dla potraw 
wysokokalorycznych jest szklanka 
świeżo wyciśniętego soku z cytryny 
z wodą lub 2–3 tabletki witaminy C.
Oczywiście wiadomo, że alkoholu 
nie tylko nie powinno się naduży-
wać, ale też nie należy go mieszać. 
W trakcie zabawy dobrze jest pić 
dużo soków owocowych i jak naj-
więcej ruszać się na parkiecie, wte-
dy następnego dnia miniony wieczór 
będziemy dobrze wspominać i nie 
zakłócą go żadne przykre dolegliwo-
ści gastryczne.
A jeśli jednak zakłócą?
Wtedy bardzo pomocny okazać się 
może sok pomidorowy zawierający 
sporo potasu lub też znany już na-
szym babciom wodorowęglan sodu, 
czyli zwykła soda oczyszczona.
A co Brat sądzi o błonnikowych 
kuracjach oczyszczających. 
Ostatnio wiele mówi się o błonni-
ku witalnym?

Z bratem Marcinem Cegłą z Apteki 
Ziołoleczniczej w Łodzi o skutkach 
folgowania sobie w jedzeniu i piciu 
rozmawia Aleksandra Orman

Ziołolecznictwo
Dobre rady 

brata Marcina

KieDy bęDziemy się wybierać na zabawę syLwesTrową 
czy Duże Przyjęcie, gDzie serwowany bęDzie aLKoHoL, 
Powinniśmy wcześniej zjeść TłusTy, KaLoryczny Posi-
łeK, na PrzyKłaD rosół z maKaronem czy jajecznicę 
na boczKu, wTeDy aLKoHoL bęDzie się woLniej wcHła-
niał i nasTęPnego Dnia nie oDczujemy zbyT boLeśnie 
sKuTKów jego wyPicia.
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Rzeczywiście, tak zwany błonnik 
witalny stał się bardzo modny. A nie 
jest to nic innego jak nasienie bab-
ki płesznika (Plantago psyllium L.) 
i łupina babki jajowatej (Plantago 
ovata), które po niewysokich cenach 
można kupić w bonifraterskich Ap-
tekach Zielarskich, zamiast przepła-
cać w Internecie. Zakupione u nas 
składniki należy zmieszać w pro-
porcji 4:1 i przyjmować trzy razy 
dziennie po łyżeczce, popijając obfi-
cie wodą. Nasiona, pęczniejąc w je-
litach, działają oczyszczająco i są 
wprost niezastąpione przy wszelkie-
go rodzaju niestrawnościach.
Kiedyś Brat rekomendował ostro-
pest plamisty jako remedium na 
kłopoty wątrobowe.
I nadal gorąco polecam nasiona 
ostropestu, z których – przypomi-
nam – wytwarza się lek silimarol. 
Ostropest plamisty chroni wątrobę 
przed zatruciem, działa regenerują-
co i oczyszczająco. Stosowanie jest 
podobne jak przy mieszance babki, 
tj. 3 razy dziennie po łyżeczce ze 
szklanką wody.
Na czekający nas czas święto-
wania przydadzą się też zioła 
pomocne przy takich dolegliwo-
ściach, jak wzdęcia czy biegunki. 
Niezwykle przykre wzdęcia złago-
dzi napar sporządzony z mięty pie-
przowej, rumianku, owoców kopru 
włoskiego i kminku oraz kwiatosta-

nu kocanki, który należy pić 3 razy 
dziennie. Przy biegunce ulgę przy-
nosi ciepły, pity 2–3 razy dziennie 
odwar z liści jeżyny oraz ziela i kłą-
czy pięciornika gęsiego. Wszystkie 
te zioła są do nabycia w bonifrater-
skich Aptekach Ziołoleczniczych. 
Warto je mieć w domu – tak na 
wszelki wypadek.
Warto też pamiętać o zasadach 
zdrowego odżywiania.
Jest ich kilka i dobrze byłoby sto-
sować się do nich nie tylko w oko-
licznościach biesiadnych, ale na 
co dzień. Przede wszystkim należy 
jeść powoli, spokojnie, dokładnie 
rozgryzać to, co się je, i nie popijać 
po każdym kęsie – pamiętajmy, że 
trawienie dzięki ślinie i zawartym 
w niej enzymom rozpoczyna się już 
w jamie ustnej. Druga kardynalna 
zasada to jeść pięć posiłków dzien-
nie, nie jeden czy dwa obfite, ale 
pięć umiarkowanych, tak, by wsta-
jąc od stołu, miało się uczucie, że 
nie jest to jeszcze koniec możliwo-
ści, że jeszcze by się coś zmieściło. 
Kolejna zasada to w żadnym wypad-
ku nie podjadać między posiłkami, 
a ostatni posiłek zjeść nie później niż 
o godzinie 20. I oczywiście ważny 
jest wszelki ruch – spacery, wyciecz-
ki, uprawianie sportu, także modny 
obecnie nordic walking czy jazda na 
rowerze. Są tacy, którzy jeżdżą na 
rowerze o każdej porze roku, także 
w zimie, ale ja polecałbym w zimie 
raczej typowe sporty zimowe.
Czas biesiadny jeszcze przed 
nami. Na razie jesteśmy w okresie 
Adwentu, a adwent to dla katoli-
ków czas oczekiwania i przygoto-
wywania się do Bożych Narodzin. 

Na przyjście Zbawiciela staramy się 
przygotować przede wszystkim du-
chowo, liturgia Kościoła jest w Ad-
wencie bardzo bogata i każdy może 
znaleźć w niej to, co pomoże mu do-
brze przeżyć ten czas. Warto zatrzy-
mać się i zastanowić nad tym, gdzie 
jesteśmy, ku czemu zmierzamy, co 
jest naszym celem.
Bracie, jestem prawie pewna, że 
mając w pamięci wszystkie do-
bre rady, uda się nam bezpiecznie 
i bez uszczerbku na zdrowiu do-
czekać kolejnego spotkania – już 
w Nowym Roku.
A Stary Rok pożegnajmy lampką 
czerwonego wina – dla zdrowotności 
i dla humoru.
Dziękuję, Bracie, za rozmowę 
i życzę dobrych białych Świąt Bo-
żego Narodzenia.
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W Domu Geriatryczno-Re-
habilitacyjnym Braci Bonifratrów 
przy ul. Sapieżyńskiej w Warszawie 
mieszka ok. 60 seniorów w wieku 
70–98 lat. W ramach zajęć świetli-
cowych w styczniu 2013 zespół pen-
sjonariuszy i pracowników, przygo-
tował i nieśmiało wystawił spektakl 
„Bawimy się w Jasełka”.

Nie uczyłam się reżyserii, je-
stem terapeutą zajęciowym i pla-
styczką, artystyczną duszą. Kiedyś 
zobaczyłam urocze Jasełka w wy-
konaniu przedszkolaków i pomy-
ślałam, że spróbuję przygotować je 
z „moimi seniorami”. W realizacji 
wspomogła mnie pracująca u nas 
siostra zakonna Irena. Napisaliśmy 
scenariusz: sceny ilustrowane kolę-
dami, a pani krawcowa uszyła nam 
elementy scenografii i kilka szat. 
Resztę sami wyszukaliśmy. Seniorzy 
zaskoczyli mnie ochotą do prób i do-
głębną znajomością tematu. Nasze 
przedstawienie spotkało się z en-
tuzjastycznym odbiorem zarówno 
pensjonariuszy Domu, jak też braci 
i pracowników.

Wiosną przyszedł mi do głowy 
pomysł na kolejny spektakl. Myśla-
łam o przygotowaniu scenek do peł-

nych humoru piosenek z Kabaretu 
Starszych Panów, np. Już kąpiesz 
się nie dla mnie, Rodzina, Herbatka, 
na przypadające w tym roku100-le-
cie urodzin Jerzego Wasowskiego. 
Miało to być rodzajem twórczej roz-
rywki, a widzom przynieść radość, 
której bardzo brakuje osobom w po-
deszłym wieku.

Zachęceni sukcesem Jasełek 
seniorzy podjęli pomysł. Nazwali-
śmy nasz 11-osobowy zespół „Ka-
baretem Jeszcze Starszych Panów 
i nadal Pięknych Pań”, a znalazło 
się w nim aż pięcioro 90-latków (!). 
Ponieważ nasi pensjonariusze mie-
li trudność ze śpiewem, nagrania 
piosenek zilustrowaliśmy prostym 
ruchem scenicznym, gestami i mi-
miką. A między piosenkami doda-
łam krótkie dialogi i sympatyczną 
narrację.

Kilka miesięcy przygotowywa-
liśmy scenki, scenografię i kostiumy. 
W poszukiwaniu rekwizytów prze-
szukaliśmy szafy, kredensy, albumy, 
magazyn dekoracji, dyżurkę pielę-
gniarek i pralnię w naszym Domu. 
Część dekoracji wykonaliśmy z pa-
pieru (cylindry!), namalowaliśmy 
plansze, a na Allegro kupiliśmy 

eleganckie kamizelki dla Panów. 
Starałam się pokazać talenty moich 
podopiecznych, np: krasomówczy, 
plastyczny, taneczny, piękną dykcję. 
Wymagało to cierpliwości, uporu 
i wiary w sukces – nawet wtedy gdy 
strajkował sprzęt, aktorzy chorowali 
lub wyjeżdżali, zapominali o pró-
bach i rekwizytach.

Jednak gdy przyszła pora wy-
stępu, nastąpiła pełna mobilizacja 
– może była to zasługa życzliwej 
widowni, a może czuwała nad nami 
Boża Opatrzność – dość powiedzieć, 
że wszyscy zagrali swoje role koncer-
towo!!! A po przedstawieniu mówili: 
„Nigdy nie sądziłem, że na starość 
zostanę aktorem!” (pan Bronisław), 
„Odebrałem gratulacje, była radość 
na sali” (pan Mieczysław), „Ja po 
prostu dobrze się bawiłam. Wniosło 
to duże urozmaicenie w nasze życie” 
(pani Barbara), „Jeszcze na próbie 
generalnej sądziłam, że będzie wiel-
ka klapa, byłam mile zaskoczona, że 
nasz występ się podobał. Mój wnu-
czek skomentował spektakl słowami 
«Ja wymiękam!» (pani Basia), „De-

Nigdy nie sądziłem,
że na starość zostanę

AKTOREM
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biutowałem w szkole powszechnej 
w roli Szewczyka Dratewki. Jestem 
zadowolony ze swoich pomysłów na 
interpretację postaci. Czułem nawet, 
że stać mnie na więcej” (pan Stani-
sław), „Moja polonistka byłaby ze 
mnie dumna!” (pani Helena, narra-
tor).

Wiele starszych osób twierdzi 
„ja nie potrafię, nie mam talentu, 
pamięci, może ktoś inny?”. Sądzą, 
że są nieatrakcyjni, że mogą się 
ośmieszyć, że nikt nie będzie chciał 
ich oglądać. Przekonanie ich, że 
świetnie wyglądają, są pełni wdzię-
ku i elegancji, mają klasę i różne 
talenty – wymagało cierpliwości, 
życzliwości i pomysłowości. Odwo-
ływałam się nawet do ich powstań-
czej przeszłości: „Walczył Pan w Po-
wstaniu, a tu chce się Pan poddać 
bez walki?”. Byłam też suflerem, 
co dawało moim aktorom poczucie 

bezpieczeństwa. Z czasem zaczęli 
dostrzegać, że robią postępy i coraz 
pewniej czuli się w swoich rolach.

Nieprzemijający wdzięk piose-
nek J. Przybory i J. Wasowskiego, za-
bawne rekwizyty, odrobina dystansu 
do siebie, sporo pracy i wiara w suk-

ces, wszystko to przyniosło efekt, 
który widzowie nagrodzili rzęsistymi 
brawami, wzruszeniem i śmiechem 
do łez.

Renata Pawelec 

fot. Artur Korczak-Siedlecki

29 września br. katowicki Szpi-
tal Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów 
Stróżów zaprosił mieszkańców Ka-
towic na organizowany już po raz 
piąty Dzień Otwarty. Spotkanie to 
stało się okazją do bezpłatnego sko-
rzystania z konsultacji lekarzy spe-
cjalistów, m.in. chirurga, ortopedy, 
ginekologa, rehabilitanta, kardiolo-
ga, psychologa, dietetyka, a także do 
wykonania badań profilaktycznych, 
takich jak: USG, UKG, pomiar ci-
śnienia tętniczego, glukozy, chole-
sterolu. W rezultacie z pomocy spe-
cjalistów skorzystało kilkaset osób.

Dla naszych Gości przygotowa-
liśmy wykłady z zakresu profilakty-
ki i promocji zdrowia. Chętni mieli 
też możliwość zwiedzenia Szpitala, 
zwłaszcza zaś wyremontowanych 
pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji 
oraz Oddziału Chorób Wewnętrz-

nych z Pododdziałem Diagnostyki 
Kardiologicznej, obejrzenia zdjęć 
z Sanktuarium Maryjnego w Kal-
warii Zebrzydowskiej na wystawie 
„Kalwaria Anielska” czy też odwie-
dzenia kiermaszu prac plastycznych 
i rękodzielniczych wykonanych 
przez podopiecznych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i DPS z Zebrzy-
dowic oraz z Konar.

Można było również zostać 
honorowym krwiodawcą, a także 
zasięgnąć informacji na stoiskach 
Klubu Śląskich Amazonek, Szkoły 
Rodzenia, Bonifraterskiego Wolon-
tariatu oraz Partnerów Akcji Otwar-
tych Drzwi. Zainteresowaniem 
przybyłych cieszyły się też pokazy 
ratownictwa medycznego oraz kon-
cert Zespołu Muzycznego Szpitala 
Guardian Angels.

Damian Stępień

DZIEń OTWARTy w katowickim
Szpitalu Bonifratrów
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W Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji pw. św. 
Benedykta Menniego w Piaskach-Marysinie 9 paździer-
nika 2013 r. odbyło się II Bonifraterskie Spotkanie z Re-
habilitacją. Dr n. med. Katarzyna Wencel, prezes Za-
rządu Boni Fratres Marysiniensis, zapoznała przybyłych 
z działalnością i funkcjonowaniem Centrum, wyrażając 
nadzieję, że stanie się ono miejscem dyskusji i wymiany 
poglądów na temat nowoczesnej rehabilitacji, a jedno-
cześnie miejscem dialogu nie tylko specjalistów zakresu 
rehabilitacji, ale także wszystkich pracowników Służby 
Zdrowia, którzy stykają się z chorymi wymagającymi re-
habilitacji. Gościnnie wykład inauguracyjny pt. „Reha-
bilitacja chorych ze stwardnieniem rozsianym” wygłosił 
prof. dr hab. Wojciech Kozubski, specjalista neurolog.

Podczas Spotkania głos zabierali także kierowni-
cy poszczególnych Oddziałów Centrum Rehabilitacji. 
Kierująca Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej dr 
n. med. Katarzyna Hojan, specjalista rehabilitacji me-
dycznej, zaprezentowała zebranym przebieg komplek-
sowej rehabilitacji pacjentki po zatruciu tlenkiem wę-

gla. Dużym zainteresowaniem cieszył się też wykład dr 
n. med. Bereniki Wruk dotyczący procesu rehabilitacji 
36-letniej chorej z wykrzepniętym tętniakiem olbrzy-
mim tętnicy podstawnej mózgu.

Na koniec spotkania uczestnicy konferencji mogli 
zwiedzić Bonifraterskie Centrum i Ośrodek Rehabilita-
cji, a także obejrzeć przepiękne prace wykonane przez 
pacjentów.

Monika Frydryszak

II Bonifraterskie Spotkania  Rehabilitacją

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych 
14 września 2013 r. do Marysina przyjechało ponad 250 
pacjentów, którzy w latach 2011–13 korzystali z rehabi-
litacji stacjonarnej w Bonifraterskim Centrum Rehabili-
tacji pw. św. Benedykta Menniego w Piaskach. Spotkanie 
zorganizowano dla uzyskania informacji, jak potoczyła 
się ich rehabilitacja po zakończeniu pobytu w Marysi-
nie, jak radzą sobie w codziennym życiu, a także jak 
można ich wesprzeć.

Po uroczystym powitaniu przez panią prezes Spół-
ki dr Katarzynę Wencel, Zjazd pacjentów rozpoczął się 

uroczystą Mszą św. i koncertem w wykonaniu uczniów 
oraz wykładowców Poznańskiej Katedralnej Szkoły 
Chóralnej.

W trakcie spotkania pacjenci mogli korzystać 
z przygotowanych dla nich bloków tematycznych, m.in.: 
choreoterapii (nowo wprowadzona metoda w Centrum), 
nordic walking czy kinezyterapii, a także z konsultacji 
z lekarzami, fizjoterapeutami, psychologami, logopeda-
mi. Na dziedzińcu rozstawiono stoiska, na których moż-
na było kupić zioła bonifraterskie, zmierzyć ciśnienie 
i poziom cukru we krwi. Wystawcy prezentowali sprzęt 
medyczny, rehabilitacyjny i ortopedyczny. Dużym za-
interesowaniem cieszył się wykład dot. organizowania 
środków na profesjonalną rehabilitację i szkolenie w za-
kresie pierwszej pomocy, a także piękne prace wykona-
ne przez pacjentów.

Dzień ten stał się okazją do spotkań pracowników 
z pacjentami oraz pacjentów, którzy wspólnie zmagali 
się z chorobą podczas długich pobytów w Centrum i nie-
rzadko się zaprzyjaźnili. Zjazd zakończyła wspólna bie-
siada z „Kapelą Piaskowanie” oraz Zespołem „Tęcza”.

Monika Frydryszak

Zjazd pacjentów
Bonifraterskiego

Centrum Rehabilitacji
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Bonifratrzy w procesji
„Holy Wins”

31 października wolontariusze Bonifraterskie-
go Wolontariatu w Marysinie wzięli udział w proce-
syjnym przejściu ulicami Gostynia z Fary na Świętą 
Górę z relikwiami Świętych – Jana Bożego, Benedyk-
ta Menniego i Ryszarda Pampuriego.

Przemarsz zakończył się uroczystą Mszą św. 
i oddaniem czci wszystkim Świętym, których relikwie 
niesione były w procesji.

W niedzielę 17 listopada w Gostyniu odbyła się 
impreza charytatywna pn. „Głosem serca”. Do akcji po-
mocy pięcioletniej Julce Mikołajczak z Gostynia, nieule-
czalnie chorej na rdzeniowy zanik mięśni typu pierwsze-
go, licznie włączyli się – poruszeni losem dziewczynki 
– mieszkańcy ziemi gostyńskiej i okolic. Celem akcji 
było zebranie środków na zakup specjalistycznego urzą-
dzenia Tobii I-15, przystosowanego do pracy z osobami 
mogącymi świadomie kierować swoim wzrokiem.

Do akcji przyłączyło się także Bonifraterskie Cen-
trum Rehabilitacji pw. św. Benedykta Menniego w Pia-
skach, biorąc udział w rowerowym maratonie zorga-
nizowanym przez Gostyński Klub Rowerowy. Cykliści 
mieli do pokonania trasę 50 km, za każdy przejechany 
kilometr otrzymując złotówkę od sponsorów. Kilome-
try na rowerach pokonywały też dzieci z gostyńskich 
przedszkoli nr 1, 4, 5 i 7, jeżdżąc dookoła rynku. Na sta-
cjonarnych rowerach spinningowych, udostępnionych 
przez bonifratrów, kilometry „nabijali” kolejni ochotnicy, 
zwiększając tym samym pulę pieniędzy na zakup sprzę-
tu dla Julki.

Akcja „Głosem serca” przyniosła łącznie sumę 
25 800,88 zł. Tak więc coraz bardziej realne staje się 
zgromadzenie brakujących środków potrzebnych na za-
kup specjalistycznego sprzętu dla dziewczynki.

Monika Frydryszak

„Głosem
SERCA”

10 listopada 2013 roku, w wieku 73 lat, a w 44-tym roku konsekracji 
zakonnej, odszedł do Pana Br. Klaudiusz – Kazimierz Kamiński z Zakonu 
Szpitalnego św. Jana Bożego.

W ciągu 44 lat posługi zakonnej pracował w konwentach w Krakowie, 
Łodzi, Iwoniczu, Cieszynie i Warszawie. W latach 1976–1977 był kierowni-
kiem Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu. Mianowany w roku 1977 Mi-
strzem Nowicjatu pełnił tę funkcję przez trzy lata. W roku 1983 roku prze-
niesiony został z Łodzi do Rzymu, gdzie przez 24 lata posługiwał w aptece 
watykańskiej, sprawując obowiązki aptekarza, przewodnika watykańskiego 
i nade wszystko Dobrego Brata. Po powrocie do Prowincji w 2008 roku po-
sługiwał w Warszawie – najpierw w konwencie pw. św. Jana Bożego i An-
drzeja Apostoła, a od roku 2010 do ostatnich swych dni w konwencie pw. św. 
Ryszarda Pampuriego, pełniąc m.in. urząd II Radnego.

Do końca czynny – pracował w aptece, jadłodajni i ogrodzie. Zawsze 
oddany, pełen z serca płynącej radości, uczynny dla braci i otwarty dla gości.

Polecamy śp. Brata Klaudiusza modlitwie.

Ostatnie pożegnanie Br. Klaudiusza
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Na zaproszenie br. Franciszka Salezego Chmiela, 
koordynatora Wolontariatu Prowincji Polskiej Zakonu 
Bonifratrów, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 
Patronki Zakonu, do Sanktuarium Matki Bożej w Kal-
warii Zebrzydowskiej przybyli przedstawiciele wolonta-
riatu oraz bracia i przełożeni niemal ze wszystkich dzieł 
Prowincji i Delegatury Śląskiej. W spotkaniu uczestni-
czył prowincjał br. Eugeniusz Kret, a także gość specjal-
ny p. Aldona Filipek, wolontariuszka Misji Międzynaro-
dowej GLOBAL IRIS w Mozambiku. Celem spotkania, 
którego motto brzmiało „Radość bycia kochanym i czu-
łość to uniwersalne lekarstwo na wszystkie choroby” 
była wymiana doświadczeń z realizacji charyzmatu św. 
Jana Bożego wśród ludzi chorych i potrzebujących.

Spotkanie rozpoczęła sprawowana przez francisz-
kanina o. dr hab. Pawła Warchoła OFMConv uroczysta 
Msza św., podczas której opiece Patronki kalwaryjskiego 
Sanktuarium zawierzona została cała Bonifraterska Ro-
dzina Szpitalna. Następnie w Auli Jana Pawła II zebrani 
wysłuchali konferencji pt. „Zachwycić się charyzmatem 
szpitalnictwa” wygłoszonej przez o. Pawła Warchoła, któ-
ry mówiąc o postępującym zobojętnieniu i zanikaniu pod-
stawowych więzi międzyludzkich we współczesnym świe-
cie, stwierdził, że św. Jan Boży jawi się jako „lekarz XXI 
wieku”, jako ten, który umiał miłować Boga w ludziach, 
a ludzi w Bogu, starając się przemienić najpierw ludzkie 
serce, a potem chore ciało. O. Warchoł przypomniał też 

współczesnych świętych – o. Pio i Matkę Teresę, których 
działanie oparte na sile Ewangelii stanowi przykład oka-
zywania miłości człowiekowi będącemu w potrzebie.

W dyskusji, jaka się potem wywiązała, głos zabie-
rali: p. Ewa Jaskulska, koordynator ds. Wolontariatu ze 
Szpitala w Marysinie, br. Leopold Szatkowski, koordy-
nator Wolontariatu w Hospicjum św. Jana Bożego we 
Wrocławiu, a także wolontariusze Hospicjum. Wszyscy 
podkreślali zarówno niezwykłość posługi wśród pacjen-
tów, jak i miejsca, w jakim jest realizowana.

Po przerwie obiadowej  prowincjał br. Eugeniusz 
Kret przedstawił gościa specjalnego – p. Aldonę Filipek, 
która podzieliła się osobistym doświadczeniem i forma-
cją duchową, jaką odbyła podczas swojej posługi w Afry-
ce. Wystąpienie i świadectwo p. Aldony były prawdziwie 
poruszające (patrz tekst na s. 21).

Następnym punktem programu była prezentacja dr 
Marii Janusz, dyr. katowickiego Szpitala Bonifratrów, pt. 
„Organizacja wolontariatu w Szpitalu Bonifratrów pw. 
Aniołów Stróżów w Katowicach”. Pani Dyrektor przed-
stawiła kierunki działań wolontariatu, aspekty prawne 
związane z jego funkcjonowaniem, sposoby naboru, or-
ganizację pracy w ramach opieki duszpasterskiej oraz 
plany na przyszłość.

Swoistym nawiązaniem do świadectwa p. Aldony 
Filipek oraz uzupełnieniem prezentacji Bonifraterskiego 
Szpitala w Katowicach była relacja pracownika bloku 

Spotkanie Wolontariatu
Bonifraterskiego

16 listopada 2013
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Moja podróż do Mozambiku rozpoczęła się 30 maja 
2013 r. Powód wyjazdu był tylko jeden – Bóg właśnie 
tam chciał się ze mną spotkać. Pomyślałam – jeżeli taka 
jest Jego wola, to musi mi wszystko zorganizować. Sama 
nie potrafiłabym przygotować tego wyjazdu, bo nigdy 
wcześniej nie zdarzyło mi się w żadną podróż wyjechać 
samodzielnie.

I tak się stało – 1 czerwca stanęłam na spalonej 
słońcem mozambickiej ziemi, w kraju, który do nie-
dawna zaliczany był do najbiedniejszych na świecie. Sy-
tuacja ekonomiczna nadal jest tam bardzo trudna, ale 
Bogu w niczym to nie przeszkadza – właśnie to biedne 
państwo uczynił kolebką jednego z największych prze-
budzeń chrześcijańskich ostatnich lat. Przybyłam tam 
z przekonaniem, że zostałam posłana, aby nieść pomoc 
dzieciom z domów dziecka Iris Ministries (chrześcijań-
skiej organizacji misyjnej założonej przez Heidi i Rollan-
da Bakerów). Bardzo szybko okazało się jednak, że Boży 
plan był zupełnie inny i przerósł wszelkie moje wyobra-
żenia.

Pierwsze zetknięcie z Mozambikiem było dla mnie 
pod każdym względem szokujące. Dość słabo znałam 
angielski, toteż przed wyjazdem nie doczytałam w bro-
szurze informacyjnej, że jadę do Afryki, nie tylko po 
to, aby pomagać dzieciom, ale też aby sama się uczyć! 
W szkole misyjnej, do której niespodziewanie trafiłam, 
poznałam 320 osób z całego świata, ludzi, którzy posta-
nowili pójść w życiu za Jezusem. Jezus był dla nich Bo-
giem prawdziwym, Bogiem obecnym tu i teraz – w Ame-

ryce, w Europie i w Mozambiku, w ich codziennym życiu 
i na wyjazdach misyjnych – wszędzie ten sam, tak samo 
dobry i kochający. Moje pojęcie o Bożej obecności było 
wówczas dosyć znikome. Nawróciłam się niecały rok 
przed wyjazdem, wiedziałam, że Bóg „czasami” mówi 
do ludzi (w końcu powiedział mi, że mam jechać do 
Mozambiku), ale uważałam, że ingeruje tylko w naj-
ważniejszych w życiu momentach. To właśnie w Mo-
zambiku, na „końcu świata”, zobaczyłam, w jak wielkim 
byłam błędzie.

W Iris Ministires poznałam ludzi, którzy powie-
dzieli Bogu zdecydowanie „tak” i owo „tak” sprawiło, 
że życie jednego narodu w ciągu niespełna 18 lat uległo 
całkowitej przemianie. Posłuszni Bożemu wezwaniu, 

operacyjnego tego Szpitala, wolontariuszki p. Ewy Tajer, 
która odbyła kilkusetkilometrową pielgrzymkę Drogą 
św. Jakuba do katedry w Santiago de Compostela w pół-
nocno-zachodniej Hiszpanii, zabierając z sobą prośby 
o modlitwę w intencji znajomych, chorych i potrzebu-
jących pomocy. Ofiarą za wysłuchanie tych próśb miały 
być trudy ponoszone podczas wędrówki. Tak oto p. Ewa 
stworzyła nowy obszar działania wolontariatu – wolon-
tariat modlitewny.

Dziękując za liczne przybycie, inspirujące świa-
dectwa oraz podzielenie się doświadczeniami zdobyty-
mi w trakcie wolontaryjnej posługi w dziełach bonifra-
terskich, prowadzący spotkanie br. Franciszek Salezy 
Chmiel zaprosił wszystkich na kolejne takie wydarzenie 
po Świętach Wielkiej Nocy w przyszłym roku.

Br. Mateusz Biczyk OH

BŁOGOSŁAWIENI
ubodzy w duchu...
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Heidi i Rolland Bakerowie w 1995 r. postanowili całko-
wicie poświęcić swoje życie najuboższym z Mozambiku. 
Będąc już wcześniej misjonarzami w Azji oraz w Anglii, 
zrozumieli, że choć w Bożym sercu jest miejsce dla każ-
dego, szczególne miejsce zajmują w nim ci „najmniej-
si” – biedni, chorzy, słabi, odrzuceni przez świat i ludzi. 
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, mnieście uczynili” – te słowa z Pisma 
Świętego najlepiej obrazują to, jak żyją i czego uczą He-
idi i Rolland. W ciągu18 lat założyli ponad 10 tysięcy 
kościołów w ponad 20 krajach, prowadzą domy dziec-
ka, opiekują się wdowami, budują szkoły, prowadzą 
programy edukacyjne, a w każde ich działanie włączona 
jest ewangelizacja, głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie. 
Dzieci z domów dziecka nazywają ich rodzicami i każ-
de traktowane jest jak rodzone. To właśnie te dzieci na-
uczyły mnie, że na świecie nie ma sierot, bo każdy z nas 
ma kochającego Ojca w niebie.

Co dał mi Mozambik? Cóż, pojechałam tam pełna 
dobrych chęci, ale moje zamiary i ambicje szybko legły 
w gruzach. Zobaczyłam tysiące osieroconych dzieci, zo-
baczyłam głodujących ludzi, pozbawionych wszystkiego, 
co w naszym europejskim świecie uchodzi za standard. 
Potrzebowałam doświadczyć własnej bezsilności, aby 
w pokorze przyjąć, że nie jestem w stanie zrobić dla nich 

niczego. Jednocześnie Bóg z całą mocą pokazał mi, że 
dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. W Mozambiku 
zobaczyłam to, co wcześniej widziałam jedynie na fil-
mach Darena Wilsona – cuda, jakich Bóg dokonuje każ-
dego dnia w życiu najuboższych tego świata. Widziałam 
niewidomych, którzy odzyskują wzrok, głuchych, któ-
rzy zaczynają słyszeć, ludzi kalekich, którzy odzyskują 
sprawność ruchową. Czułam się tak, jakby Bóg mówił 
mi: „Nie obchodzi mnie, że w oczach świata ci ludzie są 
skreśleni. Ja ich stworzyłem i kocham ich tak samo, jak 
ciebie i wszystkich innych na tym świecie”. Widziałam 
ludzi z odległych zakątków Mozambiku, którzy po obej-
rzeniu wyświetlanego przez nas filmu o Jezusie, mówili: 
„Tak! Chcemy takiego Boga! Chcemy Boga, który tak ko-
cha”. I Bóg, ten sam, którego my często traktujemy jak 
ideę lub element tradycji, przychodził do nich.

Łaska Boża w Mozambiku przybiera skandaliczne 
rozmiary. Zobaczyłam na własne oczy ten Boży skan-
dal – ja, katoliczka wśród protestantów, przez których 
ręce Bóg działa cuda pośród ludzi, którzy dopiero co 
o Nim usłyszeli! Ale to nie wszystko – widziałam tysiące 
osób przychodzących co niedzielę do Kościoła w Pem-
bie (gdzie znajduje się główna siedziba Iris Ministries), 
niekiedy z bardzo odległych miejsc, aby uwielbiać Boga. 
Były tańce, śpiewy i modlitwa – wszystko dla Jezusa 
i Boga, który tak bardzo ukochał ten najbiedniejszy kraj 
na świecie. Widziałam dzieci w różnym wieku, które 
długo potrafiły klęczeć z głową pochyloną do podłogi, 
wiedziały, kim jest Bóg, do którego się modlą – to nie 
tylko ich dobry Tatuś, który zawsze jest z nimi, ale także 
wszechmogący Stwórca świata i wszystkiego, co się na 
nim znajduje, przed którego majestatem nie sposób nie 
zgiąć kolan.

Z czasem zauważyłam, że to, co wydawało mi się 
szczytem beznadziei, było miejscem, gdzie najpełniej 
objawiała się Boża łaska. Ludzie, do których dotarli mi-
sjonarze Iris Ministries, w większości nie byli smutni, 
jak to wydawało mi się na początku. Może i nie mieli 
tego wszystkiego, co my mamy, ale mieli o wiele wię-
cej – mieli Boga, który objawiał wśród nich Swoją ła-
skę i moc. Pismo Święte mówi: „Błogosławieni ubodzy 
w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebie-
skie”. Tacy właśnie są ludzie w Mozambiku. Oni po-
trafią powiedzieć: „Oprócz Boga nie mamy nic, ale On 
wystarcza nam za wszystko”.

Bóg zawstydził mnie w Mozambiku. Zobaczyłam, 
że Jego miłość jest bezgraniczna. Sama doświadczyłam 
miłości, która wywróciła moje życie do góry nogami. 
Przed taką Miłością trudno nie uklęknąć, przed taką 
Miłością trudno zamknąć swoje serce, o takiej Miłości 
trudno nie mówić. Ta Miłość jest dla każdego.

Aldona Filipek
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19 listopada br. w bonifraterskim Sanktuarium 
Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Łodzi, po Mszy 
św., którą w intencji listopadowych solenizantów spra-
wował kapelan Szpitala br. Wawrzyniec Iwańczuk, 
miała miejsce niecodzienna uroczystość. Pięć pracow-
nic bonifraterskiego Szpitala św. Jana Bożego w Łodzi 
odznaczonych zostało honorową odznaką „Zasłużony 
dla ochrony zdrowia”. W obecności wojewody łódzkie-
go Jolanty Chełmińskiej, przeora br. Pawła Kulki, dy-
rektora Roberta Wilanowskiego, a także pracowników 
i pacjentów Szpitala nagrody wręczył Cezary Rzemek, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Liturgię Mszy św., a także uroczystość wręczenia 
odznak śpiewem i graniem upiększał „Zespół Boni Fra-
tres Band”. Po wręczeniu odznak wszyscy goście zostali 
zaproszeni na poczęstunek do zakonnego refektarza.

Nagrody otrzymały Panie:
lek. med. Iwonna Kalinowska-Oko – ordynator Oddzia-
łu Medycyny Paliatywnej,
Mirosława Piontkowska – oddziałowa Oddziału Medy-
cyny Paliatywnej,

Maria Lesiak – pielęgniarka Oddziału Medycyny Palia-
tywnej,
Danuta Pryczek – pielęgniarka Oddziału Medycyny Pa-
liatywnej,
Danuta Mularczyk – kierownik Izby Przyjęć.

Gratulując wyróżnienia, wszystkim Paniom życzy-
my zdrowia, pogody ducha i wielu jeszcze lat pracy dla 
dobra naszych pacjentów.

Br. Wawrzyniec Iwańczuk OH sac.

W krakowskim Szpitalu Bonifratrów przepracowa-
ła Pani Klara Czenczek jako salowa przeszło pół wieku. 
Zmieniał się w tym czasie Szpital, zmieniali się pracu-
jący w nim ludzie, zmieniały się procedury medyczne, 
nie zmieniała się tylko Pani Klara – zawsze tak samo 
sumienna w pracy, pomocna, opiekuńcza. Z biegiem lat 
coraz bardziej wrastała w Szpital, aż stała się jego le-
gendą, symbolem rzetelności, ale też ciepła i serdecznej 
troski zarówno o pacjentów, jak i o lekarzy i pielęgniarki 
z „jej Oddziału”.

Bracia Bonifratrzy włączyli ją w duchowe dobra 
Zakonu, w roku 2006 przyznając tytuł Honorowego Bo-
nifratra, a w dorocznym ogólnopolskim plebiscycie or-
ganizowanym przez Wolontariat św. Eliasza wyróżniona 
została w roku 2011 tytułem „Miłosiernego Samaryta-
nina”.

Długo nie dawała się namówić na zasłużony odpo-
czynek. Wreszcie czas zrobił swoje – pożegnaliśmy się 
z Panią Klarą 26 listopada podczas Mszy św. w bonifra-
terskim kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. W dwa dni 
później żegnał ją „jej Oddział”.

Pośród życzeń i podziękowań znalazła się laurka 
od Pracowników Administracji, którzy napisali: „Pani 
Klaro, dziękujemy za lata współpracy i pięknego przy-
kładu”.

Żegnamy Panią Klarę

Honorowe
odznaki
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Jakie pozytywne skojarzenia nasuwają się nam, 
gdy myślimy o zimie? Najczęściej są to ośnieżone drze-
wa, narciarskie stoki, święta, choinka, ogień w komin-
ku, a w ręku kubek z gorącym aromatycznym napojem. 
Gdy za oknem mróz, marzymy o cieple, a nasz organizm 
domaga się rozgrzania. Potrzebujemy więcej energii, aby 
utrzymać właściwą temperaturę ciała, prowadzi to do 
zwiększenia apetytu, a w konsekwencji wzrostu wagi, 
czego z pewnością chcielibyśmy uniknąć. Warto więc 
w tym okresie stosować naturalne metody, które zapew-
nią nam równowagę termiczną bez konieczności dostar-
czania organizmowi dodatkowych porcji kalorii. Do ta-
kich metod należy stosowanie aromatycznych przypraw, 
które od wieków zalecane były jako substancje roz-
grzewające. Należą to nich imbir, kardamon, cynamon 
i goździki, które możemy stosować w kuchni do wielu 
potraw, ale także jako dodatek do gorących napojów, tj. 
kawy czy herbaty.

Imbir – jego częścią jadalną są bulwiaste kłącza, 
w których występują olejki eteryczne, nadające tej ro-
ślinie niezwykły aromat. Imbir można stosować w for-
mie naturalnej, wysuszonej, sproszkowanej, ale także 
kandyzowanej i marynowanej. Ta wyjątkowa roślina ma 
niezwykle odświeżający, nieco cytrynowy aromat, odro-

binę słodyczy z lekką goryczką i wyraźnie wyczuwalną 
ostrością, a także wiele cennych właściwości zdrowot-
nych. Działa odkażająco, zapobiega wymiotom, wpływa 
korzystnie na trawienie, przyspiesza spalanie tłuszczów, 
jest skutecznym środkiem w leczeniu bakteryjnego za-
każenia dróg oddechowych. Najnowsze badania wska-
zują, iż może być także pomocna w leczeniu astmy.

Dzięki właściwościom rozgrzewającym przeciw-
działa przeziębieniom i grypie. Imbir nie tylko zapobiega 
tym chorobom, ale również je leczy – ma działanie prze-
ciwzapalne i przeciwgorączkowe. Roztwór sproszkowa-
nego imbiru rozpuszczonego w ciepłej wodzie łagodzi 
także ból gardła. Imbir ceniony jest również ze względu 
na swój smak. Stosuje się go do produkcji gorzkich li-
kierów, herbatników, ciast, sałatek owocowych. Dosko-
nale harmonizuje ze smakiem pieczonych jabłek, do-
daje delikatnego, nieco orientalnego smaku potrawom 
drobiowym, rybnym, warzywnym i z owoców morza. 
Odrobina imbiru dodana do rosołu nada mu niepowta-
rzalnego smaku i aromatu.

Kardamon to roślina z rodziny imbirowatych. Jej 
częścią jadalną są nasiona, które po wysuszeniu stają 
się jedną z najdroższych przypraw. Kardamon ma przy-
jemny, korzenny zapach i dość ostry smak, z wyraźną 

Aromatyczne

ciepło
na zimowe dni
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nutą kamfory i eukaliptusa. Działa przeciwzapalnie 
i antyseptycznie. Pobudza trawienie i odświeża oddech. 
Aromatyzowana kardamonem kawa jest symbolem 
arabskiej gościnności. Aby przygotować ten tradycyjny, 
niezwykle mocny i aromatyczny napój ziarna kawy zmie-
lone z kardamonem zalewa się w specjalnym tygielku 
zimną wodą, dosypuje cukru i gotuje w gorącym piasku 
co najmniej pół godziny. Kardamon stosowany jest tak-
że jako dodatek do produkcji znanych likierów, tj. cura-
çao, chartreuse i angostura. Mielone nasiona wchodzą 
w skład curry, przyprawia się nimi grzane wina, sałatki 
owocowe, kompoty, marcepany i pierniki.

Cynamon to jedna z najstarszych przypraw świa-
ta. Pozyskiwany jest z kory młodych pędów wiecznie 
zielonego drzewa – cynamonowca. Korę suszy się na 
słońcu, dzięki czemu cynamon uzyskuje swoisty brą-
zowo-złoty kolor. Jest. Charakteryzuje się przyjemnym, 
korzennym aromatem i lekko słodko-pikantnym sma-
kiem. Ma także właściwości lecznicze. Jest naturalnym 
antyoksydantem, dzięki czemu opóźnia proces starzenia 
się komórek, zapobiega nowotworom i chorobom ukła-
du krwionośnego. Pobudza procesy trawienne, wykazuje 
działanie antybakteryjne i rozgrzewające.

Z cynamonem należy jednak uważać, w swym skła-
dzie zawiera bowiem substancję zwaną kumaryną, która 
w nadmiarze może uszkadzać wątrobę i nerki. Najwięcej 
szkodliwej kumaryny znajduje się w tanim chińskim cy-

namonie kasja, najmniej zaś w szlachetnym cynamonie 
cejlońskim. Odrobina cynamonu z pewnością nam jed-
nak nie zaszkodzi. Zazwyczaj dodaje się go do potraw 
słodkich, tj. ciast, zwłaszcza z jabłkami, deserów owoco-
wych, do naleśników, ryżu oraz do napojów mlecznych 
i alkoholowych – ponczu, likierów i grzanego wina. Cy-
namon podnosi także walory smakowe kawy i herbaty 
oraz potraw mięsnych i rybnych.

Goździki – podobnie jak cynamon – są jedną z naj-
starszych przypraw, a stanowią ją pąki kwiatowe tropi-
kalnego drzewa zwanego goździkowcem. Zamknięte, ró-
żowe pąki zbiera się jeszcze przed kwitnieniem, suszy na 
słońcu aż do uzyskania brązowej barwy. Mają lekko pie-
kący smak i specyficzny zapach, dzięki zawartej w nich 
substancji zapachowej zwanej eugenolem. Związek ten 
wykazuje działanie antyseptyczne i przeciwbólowe, dla-
tego olejek goździkowy od dawna znany był jako środek 
łagodzący bóle zębów i odświeżający oddech. Goździki 
rozgrzewają i poprawiają perystaltykę jelit. Stosuje się je 
głównie do potraw słodkich, takich jak likiery, kompo-
ty, pierniki, grzane wina, poncze i przetwory owocowe. 
Dodaje się je również do czerwonej kapusty, dziczyzny 
i marynowanych śledzi, a także do gorącej kawy i her-
baty.

Renata Mikołajek

Rozgrzewająca herbata z imbirem (dla dwóch osób)
Składniki

3 łyżeczki czarnej herbaty liściastej, 3–4 centymetrowy kawałek 
obranego imbiru, plasterek cytryny lub pomarańczy, kilka goździ-
ków, cynamon do smaku, miód lub ciemny cukier

SpoSób przygotowania

Imbir pokroić w cienkie plasterki. Włożyć do dzbanka, 
dodać liście czarnej herbaty i zalać wrzątkiem. Parzyć pod 
przykryciem 1–2 minut. Do naparu dodać gruby plaster cy-
tryny lub pomarańczy z powbijanymi w niego goździkami 
oraz cynamon. Rozlać herbatę do filiżanek. Herbatę można 
osłodzić miodem lub ciemnym cukrem. Doskonały roz-
grzewający napój na chłodne zimowe wieczory.

Świąteczny grzaniec
Składniki

1 butelka czerwonego półwytrawnego lub półsłodkiego czerwone-
go wina, 1 pomarańcza pokrojona w plastry, kilka goździków, mały 
kawałek imbiru pokrojony w cienkie plasterki, 2 laski cynamonu, 
kardamon do smaku

SpoSób przygotowania

Do lekko podgrzanego w rondlu wina wrzucamy plastry 
pomarańczy, goździki, imbir, cynamon i kardamon. Ca-
łość dość mocno podgrzewamy, lecz nie doprowadzamy do 
wrzenia. Jeśli napój wydaje nam się mało słodki możemy 
dodać do niego cukier trzcinowy lub miód. Gorący napój 
rozlewamy do niskich szklanek z grubego szkła lub glinia-
nych czarek, które można udekorować świeżymi plastrami 
pomarańczy.
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Wiesław Myśliwski

Ostatnie rozdanie
Wydawnictwo Znak, Kraków 2013

Wiesław Myśliwski jest twórcą przywra-

cającym wiarę w sens i wartość praw-

dziwej literatury. Jego powieści wyni-

kają z głębokiej wewnętrznej potrzeby 

wyrażenia – i równocześnie poznania – 

prawdy o ludzkim losie, przeznaczeniu, 

przemijalności, pamięci, miłości, sensie 

istnienia.

O tym, choć nie tylko o tym, mówi jego 

najnowsza powieść Ostatnie rozda-

nie, kolejne prozatorskie arcydzieło, na 

które czekaliśmy kilka lat. Myśliwski 

publikuje rzadko, pisze długo, zgodnie 

z przeświadczeniem, że „pisać książki 

powinno się dopiero, gdy człowiek na-

prawdę czuje, że nie ma już żadnego 

innego wyjścia (…), wtedy kiedy jest się 

przekonanym, że ma się coś naprawdę 

do powiedzenia komuś drugiemu”.

Ostatnie rozdanie to dzieło „totalne”, 

które chce objąć całość ludzkiego do-

świadczenia, dotknąć tajemnicy bytu. 

Jest zachętą do myślenia, nie poucza, 

nie moralizuje i nie ocenia. Pokazuje ży-

cie z jego dobrymi i złymi stronami. To 

powieść filozoficzna i wielowymiarowa, 

której tematem jest człowiek i ludzki 

los zawieszony między przypadkiem 

a koniecznością. Perfekcyjnie skonstru-

owana, zachęca do lektury wielokrot-

nej – przy każdej pozwalając odkryć jej 

nowe wymiary i perspektywy. Żywioł 

opowieści sprawia, że czytelnik zatapia 

się w niej i oddaje się jej zniewalającemu 

nurtowi.

Bp Grzegorz Ryś, Krystyna Strączek

Kościelna wiosna
Wydawnictwo Znak, Kraków 2013

Coraz częściej słyszymy, że czas Kościo-

ła już się skończył: coraz mniej osób 

chodzi na mszę, jeszcze mniej przystę-

puje do Komunii św., nie ufamy duszpa-

sterzom, nie podobają nam się kazania. 

Dla wielu Kościół to wyłącznie spory 

o Radio Maryja i politykę. Księża oskar-

żani są o wszelkiego rodzaju nadużycia.

Czy taki Kościół jest nam jeszcze po-

trzebny? Gdzie odnaleźć jego pełny 

i prawdziwy obraz? Jak rozumieć miej-

skie ewangelizacje, w których uczestni-

czą tysiące osób? Czym są nowe kościel-

ne ruchy, powstające w wielu parafiach? 

Dlaczego rekolekcje i pielgrzymki wciąż 

przyciągają rzesze zainteresowanych? 

Gdzie Kościół popełnia błędy i co robi, 

żeby je naprawić?

Na wszystkie te pytania w odważny spo-

sób stara się odpowiedzieć bp Grzegorz 

Ryś – jeden z najmłodszych polskich 

hierarchów. Biskup nie boi się trudnych 

pytań, ale też nie unika odpowiedzi. Po-

kazuje, że wiosna w Kościele jest moż-

liwa zwłaszcza dzięki nowym ruchom 

i wspólnotom – zarówno tym bardzo 

znanym, jak neokatechumenat, Emma-

nuel czy Oaza, jak i zupełnie nowym, 

dopiero powstającym. Ten kalejdoskop 

charyzmatów daje nadzieję na praw-

dziwe odrodzenie życia religijnego. Ta 

książka to nie tylko znakomity raport 

o Kościele współczesnym, to także prze-

wodnik dla wszystkich, którzy stracili 

wiarę w sens istnienia Kościoła.

Bp. Grzegorz Ryś

Skandal Miłosierdzia. 
Rozważania dla każdego
Wydawnictwo WAM, Kraków 2013

Miłosierdzie pozostaje wielką tajemnicą 

Boga i wielkim skandalem w oczach lu-

dzi. Zawiera w sobie to, z czym mamy 

największe trudności: współczucie, 

przebaczenie, nawrócenie. Nie stawia 

warunków, nie zna żadnych granic. 

Jest darmowe. Ale jednocześnie jest jak 

światło, które padając na nasze życie 

sprawia, iż dostrzegamy również to, co 

jest w nim ciemnością.

Bp Grzegorz Ryś głosi skandal miłosier-

dzia jako nauczanie, które trzeba wy-

krzyczeć. Nikt nie jest stracony. Miłość 

Boga jest silniejsza niż ludzki grzech. 

Bóg nie rozdaje cukierków grzecznym 

dzieciom, ale podnosi w górę tych, któ-

rzy dotknęli dna.

Tomasz Ponikło

Józef Tischner – 
myślenie według miłości. 
Ostatnie słowa
Wydawnictwo WAM, Kraków 2013

„Cierpienie zawsze niszczy. Tym, co 

dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest 

miłość…”
ks. Józef Tischner

Bardzo czekałem na taką książkę o Księ-

dzu Profesorze, napisaną z perspektywy 

czasu i w świetle ostatnich trzech lat 

jego życia. Był to bowiem dla Profeso-

ra czas zmagania się z ciężką chorobą, 

ale równocześnie czas niezwykle ważnej 

twórczości, dopełniającej i wyjaśniającej 

wcześniejsze książki, artykuły i kaza-

nia. To był czas, w którym potwierdził 

życiem to, o czym pisał wcześniej, a nie-

które tematy podejmował z jeszcze więk-

szą intensywnością.
† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski
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fax: (12) 430 60 50 w. 70
e-mail:  

kuria@bonifratrzy.pl 
www.bonifratrzy.pl

DElEGATURA 
PROWInCJAlnA

DElEGAT PROWInCJAŁA 
Br. Karol SIEMBAB, OH 

ul. Traugutta 57/59 
50-417 Wrocław 

tel./fax: 71/ 344 84 74 
e-mail: karol@bonifratrzy.com

PROMOTOR POWOŁAŃ
93-357 Łódź Chojny
ul. Kosynierów Gdyńskich 61A
tel. kom.: 660 482 635
e-mail: promotor@bonifratrzy.pl

POSTUlAT
93-357 Łódź Chojny 
ul. Kosynierów Gdyńskich 61 A 
tel.: (42) 685 51 00
fax: (42) 685 51 29

nOWICJAT
43-400 Cieszyn, pl. Ks. londzina 1
tel.: (48) 730 743 020

SCHOlASTyKAT
31-066 Kraków, ul. Krakowska 48
tel.: (12) 430 61 22

CIESzyn
KOnWEnT BOnIFRATRóW 
pw. WnIEBOWzIęCIA n.M.P.
43-400 Cieszyn, pl. Ks. londzina 1
tel.: (33) 852 05 62, 852 02 68
fax: (33) 852 02 68
e-mail: bonifratrzy.cieszyn@onet.pl

IWOnICz
KOnWEnT BOnIFRATRóW pw. Św. ElŻBIETy 
WęGIERSKIEJ
38-440 Iwonicz, ul. Floriańska 19
tel.: (13) 435 05 21, 435 13 14
fax: (13) 425 01 30
e-mail: bonifratrzy_iwonicz@dps.pl

KATOWICE-BOGUCICE
KOnWEnT BOnIFRATRóW 
pw. Św. AnIOŁóW STRóŻóW
40-211 Katowice-Bogucice
ul. Ks. Markiefki 87
tel.: (32) 258 95 82
fax: (32) 353 00 22
e-mail: konwent@bonifratrzy.katowice.pl 
www.bonifratrzy.katowice.pl

KOnARy-zIElOnA
KOnWEnT BOnIFRATRóW pw. Św. JózEFA
Konary-zielona 21, 32-040 Świątniki Górne
tel./fax: (12) 270 40 84
e-mail: konwent@konary.pl

KRAKóW
KOnWEnT BOnIFRATRóW pw. TRóJCy 
PRzEnAJŚWIęTSzEJ
31-066 Kraków, ul. Krakowska 48
tel./fax: (12) 430 61 22
e-mail: konwent@bonifratrzy.krakow.pl 
www.bonifratrzy.krakow.pl

ŁóDŹ
KOnWEnT BOnIFRATRóW pw. Św. RAFAŁA 
ARCHAnIOŁA
Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
93-357 Łódź Chojny
ul. Kosynierów Gdyńskich 61 A
tel.: (42) 685 51 00
fax: (42) 685 51 29
e-mail: konwent@bonifratrzy.lodz.pl
www.bonifratrzy.lodz.pl

PIASKI
KOnWEnT BOnIFRATRóW  
pw. nAJŚW. SERCA PAnA JEzUSA
63-820 Piaski, Osiedle Marysin 1
tel.: (65) 573 97 37
fax: (65) 525 09 78
e-mail: konwent@marysin.com.pl
www.bonifratrzy.marysin.com.pl

WARSzAWA I
KOnWEnT BOnIFRATRóW pw. Św. Jana 
BOŻEGO i Św. AnDRzEJA APOSTOŁA
00-213 Warszawa, ul. Bonifraterska 12
tel./fax: (22) 635 77 17
(22) 831 41 40 Parafia – kancelaria
e-mail: parafiabonifraterska@wp.pl

WARSzAWA II
KOnWEnT BOnIFRATRóW 
pw. Św. RySzARDA PAMPURI
00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3
tel.: (22) 635 64 67, 635 68 19
fax: (22) 635 65 58
e-mail:bonifratrzy-warszawa@wp.pl

ZaKOPanE
KOnWEnT BOnIFRATRóW 
pw. Św. AUGUSTynA
34-500 zakopane, ul. Krzeptówki 64
tel.: (18) 207 09 09
fax: (18) 207 09 09
e-mail: bonifratrzyzakopane@gmail.com

zEBRzyDOWICE
KOnWEnT BOnIFRATRóW 
pw. Św. FlORIAnA
34-130 Kalwaria zebrzydowska
zebrzydowice 1
tel./fax: (33) 876 65 60
e-mail: dps1zeb@poczta.onet.pl

DROHOByCz
KOnWEnT BOnIFRATRóW pw. JEzUSA 
DOBREGO SAMARyTAnInA
Archidiecezja lwowska
ul. Iwana Franka nr 53, 82100 Drohobycz, 
Ukraina
tel./fax 00380324433202
e-mail: bonifratry.drohobych@gmail.com

nAzARET
KOnWEnT BOnIFRATRóW pw. Św. RODzIny
Holy Family Hospital
P.O. Box 8, 16100 nAzARET – Israel
tel.: (00972) 46508975
fax: (00972)46508906
e-mail: Bonifratrzy.nazaret@gmail.com

PROMOTOR POWOŁAŃ DlA 
DElEGATURy PROWInCJAlnEJ
50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59
skr. poczt. 849
tel. kom.: 698 03 44 44
e-mail: promotor.wroclaw@bonifratrzy.pl

WROCŁAW
KOnWEnT BOnIFRATRóW pw. TRóJCy 
PRzEnAJŚWIęTSzEJ
50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59
skr. poczt. 849
tel./fax: (71) 344 84 74
e-mail: wroclaw@bonifratrzy.com

lEGnICA
KOnWEnT BOnIFRATRóW pw. MATKI BOŻEJ 
ŁASKAWEJ
ul. lindego 6, 59-220 legnica
tel./fax: (76) 862 45 42
e-mail: legnica@bonifratrzy.com

PRUDnIK
KOnWEnT BOnIFRATRóW pw. Św. PIOTRA 
I PAWŁA
ul. Piastowska 8, 48-200 Prudnik
tel./fax: (77) 436 26 05
e-mail: prudnik@bonifratrzy.com

zĄBKOWICE Śl
KOnWEnT BOnIFRATRóW pw. Św. JózEFA 
ROBOTnIKA
ul. 1-go Maja 9, 57-200 ząbkowice Śl.
skr. poczt. 12
tel./fax: (74) 815 54 56
e-mail: bonifratrzy-zabkowice@wp.pl
www.bonifratrzyzabkowice.pl



ZAKON
BONIFRATRÓW

W POLSCE


