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Ale czy modlitwa nie może być marzeniem?
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Od redakcji

Idą Święta, idą Święta… Oto Pan Bóg – w swej
miłości do człowieka – pozwala nam na nowo przeżywać radosne Święta Narodzenia Pańskiego i stanąć z ufnością na progu Nowego Roku. Otwórzmy
więc nasze serca, abyśmy w znaku narodzonego
Dzieciątka Jezus mogli poznać Boga i Pana, który
jest źródłem naszej wiary i nadziei na zbawienie.
Przyjmijmy Boże Dziecię z miłością, zaufajmy Mu,
poddajmy się prawdzie, którą nam przynosi. Dzięki niej będziemy mogli godnie żyć i widzieć zawsze
Boga w drugim człowieku, a zwłaszcza w tym najbardziej potrzebującym.
Pomocą w przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia niech nam będą nasi przyjaciele misjonarze: Adam Bartyzoł, klaretyn, od kilku lat pełniący
swą posługę w Chile, oraz Paweł Stadnik, werbista,
pracujący na Filipinach. Opowiadają oni o przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia w tych jakże odległych od nas stronach świata. Pomyślmy o nich
w wigilijny wieczór, a także o naszych braciach bonifratrach z domu w Nazarecie – wszak Nazaret od
miejsca narodzenia Bożego Dzieciątka dzieli tylko
155 kilometrów.
Gościem specjalnym tego bożonarodzeniowego
kwartalnika jest osoba prawdziwie niezwykła. Pamiętacie, Państwo, podczas tegorocznych Bonifraterskich Spotkań Formacyjnych w Myczkowcach
występ niewidomego muzyka Romana Roczenia?
I pamiętacie owo autentyczne – nie kurtuazyjne
– wzruszenie, z jakim słuchaliśmy jego śpiewu?
Roman swoje przygody z życiem podsumowuje
– „jestem człowiekiem szczęśliwym”. Być może jego
opowieść pozwoli nam nasze własne sprawy ujrzeć
nieco inaczej.
Całej polskiej Rodzinie Bonifraterskiej, a także Pacjentom i Podopiecznym prowadzonych przez
Zakon dzieł życzymy, aby Słowo, które Ciałem się
stało i zamieszkało między nami, stale rozbudzało
naszą miłość do Boga, do drugiego człowieka i do
nas samych. I niech Wasze serca będą napełnione
Jego miłością i radością przez cały 2012 rok.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku!
BONIFRATRZY W SŁUŻBIE CHORYM | 3

szkoła opieki duszpasterskiej

Szkoła

Milczenia i Słuchania
– otwarta!
10 października w krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia została uroczyście otwarta Szkoła Opieki Duszpasterskiej
Świętego Jana Bożego. Szkoła służyć ma świeckim i duchownym, by
w ramach podyplomowych studiów
z zakresu duszpasterstwa służby
zdrowia i opieki społecznej nabywali umiejętności praktycznych dotyczących m.in. duszpasterskiej troski
o chorych i ich bliskich, współpracy
w zespole terapeutycznym, nawiązywania relacji interpersonalnych,
rozwiązywania problemów z zakresu bioetyki, przeciwdziałania
wypaleniu zawodowemu w służbie
zdrowia, animowania pracy wolontariatu. Ta szczególna inicjatywa naszej prowincji realizowana jest dzięki
zapałowi dr. Marka Krobickiego i ks.
Piotra Krakowiaka (krajowego duszpasterza hospicjów), we współpracy
z Uniwersytetem Papieskim i Centrum „Nie lękajcie się” Jana Pawła
II. Podyplomowe studia, trwające
trzy semestry, będą obejmowały wy-
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kłady i seminaria (w tym roku odbywające się w zespole klasztornym
księży zmartwychwstańców), zajęcia
praktyczne w bonifraterskich szpitalach oraz e-lerning, czyli edukację
„zaoczną” – z wykorzystaniem internetu i innych multimediów.
Inauguracyjną
konferencję
„Dolentium hominum” poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem
ks. kardynała Stanisława Dziwisza.
Koncelebransami byli: bp. Zygmunt
Zimowski – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa
Służby Zdrowia, bp. José L. Redrado – wieloletni sekretarz tejże Rady,
bp. Stefan Regmunt – przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu
Polski ds. Służby Zdrowia, ks. prof.
Władysław Zuziak – rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła
II oraz licznie przybyli księża kapelani. W homilii ks. bp. Zimowski
wyraził radość z utworzenia Szkoły
Duszpasterstwa. O swym wsparciu
zarówno dla tej inicjatywy, jak i organizowania zespołów opieki dusz-

pasterskiej – czemu Szkoła ta ma
służyć – zapewniali wszyscy wymienieni duszpasterze. Po Eucharystii
pierwsi słuchacze Szkoły otrzymali z rąk księży biskupów antologię
„Dolentium hominum”, o której
pisaliśmy już w poprzednim numerze kwartalnika. (Ten swoisty podręcznik Szkoły św. Jana Bożego jest
zbiorem najważniejszych dokumentów Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia wydanych
przez 25 lat jej istnienia.) Podniosłą
chwilę immatrykulacji upamiętniło
wspólne zdjęcie.
W części wykładowej udział
wzięli wybitni przedstawiciele świata medycznego: prof. Andrzej Szczeklik – wieloletni kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ,
członek PAU, PAN, prof. Jacek Imiela – konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz dr
Konstanty Radziwiłł – wiceprzewodniczący Naczelnej Izby Lekarskiej,
Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy
Europejskich.

W swych wystąpieniach byli
oni zgodni co do potrzeby humanizowania medycyny i celowości studiów podyplomowych to właśnie
mających na celu. Dotychczasowe
dokumenty i działania Zakonu Szpitalnego w tym zakresie przedstawił
br. Elia Tripaldi reprezentujący Zarząd Generalny.
Po wystąpieniach dotyczących
spraw natury ogólnej usłyszeliśmy
referaty przybliżające problematykę,
jaką zgłębiać będą słuchacze nowych
studiów podyplomowych. I tak profesor Józef Binnebesel, zajmujący się
tanatopedagogiką, zwrócił uwagę na
paradoks pomijania tematu śmierci
we współczesnym wychowaniu, podczas gdy truizmem jest stwierdzenie,
że jest ona jedynym pewnym wydarzeniem naszego życia. Profesor
podkreślił, że Szkoła św. Jana Bożego ma nie tyle dawać słuchaczom
wiedzę, co wychowywać ich, stwarzając im ponadto szansę lepszego
poznania samych siebie. Akceptacja
swojej osoby jest – według słów profesora – fundamentem skutecznego
pomagania innym, a więc tego, by
nie bać się MILCZEĆ, aby SŁUCHAĆ potrzebującego. Dr n. med.
Małgorzata Krajnik przybliżyła problem bólu egzystencjalnego, który
często wymyka się „szkiełku i oku”
współczesnej medycyny. Dr n. med.
Dominik Krzyżanowski, dzieląc się
swoim doświadczeniem zdobytym
m.in. we wrocławskim hospicjum
bonifratrów, mówił o towarzyszeniu
duchowym osobom umierającym,
zaś Anna Nowarska (Master In Bioethics) z Ministerstwa Zdrowia omówiła rolę zespołów duszpasterskich

w rozwiązywaniu współczesnych
problemów bioetycznych.
Konferencja odbywała się
w Łagiewnikach, a więc w szczególnej bliskości św. Faustyny i bł. Jana
Pawła II – co podkreślił o. prowincjał Eugeniusz Kret. Przywołajmy
więc na koniec słowa Jana Pawła
II z przemówienia do uczestników
sympozjum dla pracowników służby zdrowia dotyczącego humanizacji medycyny (pełny tekst możemy
odnaleźć we wspomnianej powyżej
antologii):
Medycyna musi się formować
z osób sprawujących na jakimkolwiek etapie opiekę nad człowiekiem
cierpiącym, ze specjalistów o wielkiej ludzkiej wrażliwości. Dotyczy to
oczywiście indywidualnego poziomu
kontaktu, na którym humanizacja
oznacza między innymi otwarcie na
wszystko to, co może pomóc w zrozumieniu człowieka, jego wnętrza,
jego świata, jego psychiki i jego kultury. Humanizacja tej relacji przejawia się zarówno w dawaniu, jak
i w otrzymywaniu, a więc w tworzeniu takiego odniesienia, które
jest całkowitym uczestnictwem (…)
Humanizowanie medycyny jest odpowiedzią na obowiązek sprawiedli-

wości, którego wypełnienie nie może
być nigdy scedowane na innych, lecz
wymaga zaangażowania wszystkich.
Tym którzy już się angażują
– na czele z 47 słuchaczami Szkoły Duszpasterstwa – gratulujemy
i życzymy wytrwałości! Na łamach
kwartalnika postaramy się Wam towarzyszyć.
br. Łukasz Dmowski
fot. br. Jakub Białek

•• O „cudzie” powstania Szkoły i nadziejach z nią związanych mówił
na spotkaniu z pierwszymi jej studentami J.E. ks. bp. Grzegorz Ryś,
przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, który
przez trzy lata „sekundował” jej
powstawaniu.
•• W dniach 7–12 listopada w Rzymie odbyło się robocze spotkanie
przedstawicieli wszystkich prowincji Zakonu mające na celu
prace nad przygotowanym przez
Komisję Generalną ds. Duszpasterstwa dokumentem pt. Misja
Ewangelizacyjna i Duszpasterska
Zakonu. Ten pierwszy w historii Zakonu przewodnik w pracy
duszpasterskiej dla braci, współpracowników i wolontariuszy ma
służyć realizacji misji Zakonu we
współczesnym świecie.
O tych bardzo ważnych listopadowych wydarzeniach, których
znaczenie wymaga szerszego omówienia, będziemy chcieli napisać
w następnym numerze kwartalnika.
Marek Krobicki
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Kilka słów o historii

300 lat

Bonifratrów na Śląsku
1 października Śląska Delegatura Prowincjalna we
Wrocławiu, a wraz z nią cała Prowincja Polska świętowały jubileusz 300-lecia bonifraterskiej obecności
w tym mieście. Podczas uroczystej Mszy św. w obecności Ojca Generała Donatusa Forkana dziękowano Opatrzności za lata minione i wypraszano Bożej opieki na przyszłe dni. I oczywiście wspominano
wydarzenia i ludzi, których dzieje złożyły się na owe
300 lat bonifraterskiej historii we Wrocławiu. Wraz
z o. Kazimierzem Wąsikiem, dawnym przełożonym
i historykiem wrocławskiego konwentu, przypomnijmy sobie najważniejsze z nich.
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Dzieje bonifratrów we Wrocławiu datują się od przełomu wieków XVII i XVIII, kiedy to magistrat
miejski zwrócił się do przełożonego
niemieckiej prowincji w Felsbergu
o zgodę na osiedlenie się w mieście
Braci Miłosierdzia. Pośród dobrodziejów, którzy przeznaczyli środki
na budowę klasztoru, kościoła i szpitala, wymienić należy marszałka polnego cieszyńskiego Adama Borka,
fundatora także klasztoru w Cieszynie, oraz szambelana i radcę cesarsko-królewskiej kamery we Wrocławiu Ludwika Maksymiliana Cocx
von Onssel. Pierwszym przełożonym
wrocławskiego klasztoru, którego
budowę 5 sierpnia 1710 roku oficjalnie zatwierdził cesarz Józef I, był
o. Klemens Mentzel. W rok później
1 listopada 1711 roku bonifratrzy
osiedlili się we Wrocławiu i rozpoczęli swą posługę.
Obecność braci niebawem
okazała się wręcz opatrznościowa.
Licząc bowiem na wsparcie protestanckiej ludności Śląska żyjącej
w granicach katolickiego cesarstwa
Austrii, król pruski Fryderyk II, odrzuciwszy obowiązującą go sankcję
pragmatyczną, wkroczył w roku
1741 na Dolny Śląsk, co dało początek trzem wojnom śląskim trwającym do 1763 roku. W ich wyniku
Wrocław przeszedł pod panowanie
Prus. Przez cały czas bracia pełnili
swą posługę opatrując rannych, żywiąc głodnych, opiekując się pozbawionymi dachu nad głową.
Początek XIX wieku przyniósł
kolejne wojny. Podczas oblężenia
Wrocławia przez wojska napoleońskie w latach 1806–1807 klasztor
i szpital bonifratrów zostały częściowo zniszczone i splądrowane, nastąpiła trwająca kilka lat sekularyzacja
dóbr klasztornych. Po kongresie
wiedeńskim (1814–1815), który
zaprowadził nowy ład w Europie,
dla śląskich bonifratrów nastał czas
względnego spokoju i odrabiania
poniesionych strat. W roku 1853

z czterech domów zakonnych: we
Wrocławiu, Prudniku, Pilichowicach i Ząbkowicach Śląskich, erygowano kanonicznie Prowincję Śląską
pw. św. Karola Boromeusza i św.
Jadwigi, z siedzibą prowincjałów
we Wrocławiu. Następne lata były
dla Prowincji Śląskiej niezwykle pomyślne – rozbudowano wrocławski
klasztor, część sal przeznaczając na
nowicjat, zmodernizowano szpital,
odnowiono wnętrze kościoła, zorganizowano szkołę pielęgniarską,
w której szkolono zakonników. Powstały nowy konwent pw. Świętej
Rodziny na Poświętnem i dom dla
nieuleczalnie chorych w Namysłowie. Do wybuchu I wojny światowej Prowincja Śląska obejmowała
dziewięć konwentów i dysponowała
przeszło tysiącem łóżek w prowadzonych przez braci szpitalach.
W czasie wojny wrocławski
szpital bonifratrów przekształcono na szpital wojskowy, w którym
przyjmowano także ludność cywilną. Trudne lata powojenne sprzyjały chorobom – szerzyła się gruźlica,
wybuchały epidemie grypy, duru
brzusznego, tyfusu. Bracia z poświęceniem nieśli pomoc potrzebującym, a w czasie powstań śląskich
opatrywali rany i ukrywali powstańców. W Polsce odrodzonej po 123
latach zaborów znalazła się tylko
część Górnego Śląska z Katowicami
i Chorzowem, Dolny Śląsk z Wrocławiem nadal pozostał w granicach
Niemiec.
Lata II wojny światowej potwierdziły związek bonifratrów
wrocławskich z narodem polskim.
Szczególnie zasłużył się prowincjał
Doroteusz Heynoł, który odważył
się zatrudniać w szpitalu Polaków
wywiezionych na roboty do Niemiec.
Od roku 1940 do końca wojny szpital działał jako wojskowy. W czasie
oblężenia Wrocławia na teren szpitala spadły bomby, które spowodowały ciężkie straty.
Na mocy ustaleń kończącej wojnę konferencji poczdamskiej Śląsk

wraz z Wrocławiem po wielu stuleciach powrócił do Polski. Powszechna nacjonalizacja odebrała jednak
bonifratrom cały ich wielowiekowy
dorobek – szpitale, apteki, domy
pomocy, dom rekolekcyjny, majątki
rolne, a bracia stopniowo zostali całkowicie odsunięci od prowadzonych
dotąd dzieł. W 1949 roku szpital
wrocławski stał się Państwowym
Szpitalem Klinicznym nr 5.

Delegatura Śląska
dziś
Zmiany polityczne, jakie dokonały się w Polsce w latach 1980–
1990 umożliwiły braciom nie tylko
powrót do aktywnej działalności, ale
także odzyskiwanie zagrabionego
przez państwo mienia.
Jako pierwsza w 1991 roku
powróciła do bonifratrów Apteka
Farmaceutyczna – opowiada o. Karol
Siembab, obecny przełożony Delegatury Śląskiej, od 2010 roku połączonej z Prowincją Polską. – W dwa
lata później zaczął działać bonifraterski zakład ziołolecznictwa z kliniką masażu leczniczego, czyli gabinety konsultacyjne, gabinety masażu
i sklep ziołowy.
W 1997 roku, po powodzi zdecydowaliśmy się rozbudować będący w posiadaniu bonifratrów od
końca lat 70. dom rekolekcyjny na
Poświętnem z myślą o stworzeniu
tam hospicjum. Rozbudowa trwała
dwa lata i w lutym 2000 roku przyjęci zostali pierwsi pacjenci. Na początku było to dziewięć łóżek, potem

wygospodarowaliśmy jeszcze trzy,
ale wszystko to było za mało w stosunku do potrzeb. Konieczna stała
się dalsza rozbudowa. W 2006 roku
rozpoczęliśmy więc budowę nowej
części Hospicjum, połączonej ze starą, ale trzykrotnie większej. W styczniu 2009 roku było 16 miejsc, a po
tegorocznych modernizacjach ich
liczba wzrosła do 22. Jak bardzo
Hospicjum było Wrocławiowi potrzebne, świadczy fakt, że w jego
rozbudowę włączyło się miasto. Powstało też Towarzystwo Pomocy Hospicjum, które ma status organizacji
pożytku publicznego. Za pieniądze
pochodzące z odpisów podatkowych
można było zakupić wiele użytecznych urządzeń, na które Zakonu po
prostu nie było stać. Dziś Hospicjum
wyposażone w profesjonalny sprzęt
pielęgnacyjny, leczniczy i rehabilitacyjny jest jedynym we Wrocławiu
miejscem holistycznej opieki stacjonarnej nad pacjentem i jego rodziną.
Jesienią tego roku rozszerzyło swą
działalność. Dostaliśmy kontrakt
na hospicjum domowe – opieką lekarsko-pielęgniarską objęci zostali
pacjenci w mieście i poza miastem
w promieniu do ok. 30 km, oraz na
poradnię paliatywną.

O powrót szpitala do Zakonu
– kontynuuje swą opowieść o. Karol
– staraliśmy się od roku 1991, kiedy
to do Komisji Majątkowej MSWiA,
zajmującej się sprawami zwrotu
mienia utraconego przez Kościół
w czasach PRL-u, złożony został odpowiednio umotywowany wniosek.
Na odpowiedź czekaliśmy do roku
2002. Komisja nie podjęła żadnej
decyzji – ani na korzyść Zakonu, ani
na korzyść dotychczasowego użytkownika, czyli Akademii Medycznej
we Wrocławiu, sugerując Zakonowi
dochodzenie swych praw do szpitala
z pozwu prywatnego w Sądzie Rejonowym. Wniosek taki został złożony w roku 2006. W kwietniu 2010
zapadł pomyślny dla Zakonu wyrok,
wobec czego Akademia odwołała się
do Sądu Apelacyjnego, który jednak
ów pomyślny dla Zakonu wyrok
utrzymał w mocy i jest to decyzja
ostateczna. Spodziewając się takiego zakończenia sprawy, Akademia
już dwa lata wcześniej zaczęła wyprowadzać się do nowego wielkiego
gmachu, gdzie znajdą pomieszczenie wszystkie kliniki dotychczas rozproszone po całym mieście.
W czerwcu tego roku wyprowadziła się ostatnia klinika szpitala akademickiego, zostawiając nam
prawdziwą ruinę. Bez kapitalnego

remontu budynek szpitala nie nadaje się do użytku. Przede wszystkim
nie dopuściłyby do tego zaostrzone
przepisy służb sanitarnych, a ponadto przekonaliśmy się o tym sami,
gdy w ramach przygotowań do jubileuszu chcieliśmy otworzyć jeden
oddział szpitalny, gdzie – jak się
wydawało – potrzebna będzie tylko
niewielka kosmetyka. Tymczasem
okazało się, że potrzebna jest całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont trwa już trzeci
miesiąc.
Mamy wiele planów na zagospodarowanie szpitala. W remontowanej części znajdzie się oddział
pielęgnacyjno-opiekuńczy, coś jak
prywatny dom opieki, a w sąsiedniej będziemy przygotowywać sale
dla oddziału rehabilitacyjnego. Na
parterze wynajęliśmy NZOZ-owi pomieszczenia, w których znajdować
się będzie komora hiperbaryczna,
czyli leczenie tlenem trudno gojących się ran, oparzeń, owrzodzeń,
a także zatruć i agresji dziecięcej.
Do tego potrzebne będzie stanowisko reanimacyjne, rentgen i punkt
pobrań materiału do analizy, z czego
i my będziemy korzystać.
Zwiększyliśmy klinikę masażu leczniczego do pięciu gabinetów
zabiegowych łącznie z diagnostyką
zespołu Barlowa, czyli choroby polegającej na wypadaniu płatków zastawki dwudzielnej, którą w Polsce
niewielu lekarzy się zajmuje, a jedyną formą zapobiegania jej i przeciwdziałania jej rozległym skutkom jest
rehabilitacja. Nasze gabinety stale

mają pełne obłożenie, a przecież
wielu chorych jest jeszcze nie zdiagnozowanych.
Przygotowujemy pomieszczenia na prywatne gabinety konsultacyjne lekarzy różnych specjalności,
gabinety promocji zdrowia, lekarza
rodzinnego, fundacji hospicjum dla
dzieci i gabinet konsultacyjny dla
osób ze stwardnieniem rozsianym
– po nowym roku wszystkie przeniosą się do wyremontowanej części
środkowej na parterze.
Od grudnia w końcowej części
szpitala ruszy prowadzona przez
miasto ogrzewalnia dla bezdomnych,
do której zostanie zrobione oddzielne wejście i bramka. W zasadzie ma
być utrzymywana przez miasto, tyle
że MOPS fundusze ma niewielkie,
więc pewnie będziemy musieli dokładać, ale pomoc taka mieści się
w bonifraterskim charyzmacie, więc
się na to godzimy. Jeśli choć jeden
bezdomny nie zamarznie – to będzie
nasz wspólny sukces.
*
Szliśmy z o. Karolem długimi
korytarzami pustego szpitala, a gospodarz wrocławskiego konwentu
z dumą opowiadał o swych wygranych potyczkach z kliniczną administracją przy odzyskiwaniu budynku,
oczami duszy widząc już piękną kaplicę, gabinety lekarskie, komfortowe
sale pacjentów w miejscu, gdzie zwalone w nieładzie stoją dziś zakurzone
stare szafki szpitalne, walają się zerwane kawałki linoleum, poodpadane ze ścian kafelki… Żeby ożywić ten
szpital, przywrócić mu jego funkcje
potrzeba będzie nie tylko entuzjazmu,
nie tylko wytrwałości i wielkiej pracy,
ale też – a może przede wszystkim –
wielkich pieniędzy. Czy ojcu Karolowi
starczy przebojowości i determinacji?
Jak tak patrzyłam na niego, myślałam – jemu chyba starczy.
Aleksandra Orman
fot. Archiwum Konwentu
we Wrocławiu, Mieczysław Orman

felieton Ojca Leona

przyjście
PRZYJŚCIE

W dawnej Polsce przedstawiciele różnych stanów
nieśli do ołtarza roratnią świecę, mówiąc – jestem gotowy na sąd Boży. Adwent, to czas przygotowania do
Świąt Bożego Narodzenia. Mały Jezus nikogo nie sądzi.
Liturgia jednak przypomina nam o Jego przyjściu na
Sąd Ostateczny. Wprawdzie przyjście to ma być niespodziewane, ale Jezus nie chce nas zaskakiwać. W swoim ziemskim nauczaniu, zarówno dziś, jak i przez dwa
tysiące lat istnienia Kościoła mówi wyraźnie, co trzeba
robić, żeby to nagłe przyjście nie było jednak nagłe. Recepta jest jedna – zawsze trzeba być gotowym. Wyrazem
tej gotowości do niedawna jeszcze były poranne roraty,
w których brała udział wielka liczba dorosłych i dzieci. W jakiś przedziwny sposób podnosił się poziom adrenaliny, gdy trzeba było pilnować, by wstać wcześnie
i wędrować do kościoła z lampionami, niekiedy w mrozie i śniegu. Dla wielu ambicją było nieopuszczenie ani
jednej Mszy roratniej. Dzisiaj symbol porannych rorat
w bardzo wielu miejscach poszedł w zupełne zapomnienie. Czasem przenosi się je na późne popołudnie albo
ogranicza do paru dni w tygodniu. Może lepsze to, niż
gdyby nie było ich wcale.
Niewątpliwie jest to jeden ze znaków laicyzacji,
która w Polsce postępuje żwawo naprzód. Według filmu
Prymas w Komańczy przewidział to także Władysław
Gomułka. Zmuszony okolicznościami do uwolnienia
Prymasa z miejsca odosobnienia stwierdził, że trzeba
Kościołowi pozwolić działać w szerszym zakresie, a jednocześnie ze wszystkich sił w tym działaniu przeszkadzać „a ludzie i tak będą odchodzić od Kościoła” (czy
też – cytuję z pamięci – „ludzie odejdą od Kościoła”).
Choć różnego rodzaju ateiści narzekają na przemożny wpływ Kościoła na wszystkie dziedziny życia
państwowego, nie łudźmy się – nie jest on aż tak wielki. Jeśli katechizacja w szkołach nie przyczyniła się do
wzrostu powołań kapłańskich i zakonnych, jeśli upowszechnianie nauki społecznej bł. Jana Pawła II owocuje tym, że ponad połowa społeczeństwa nie bierze udziału w wyborach, a ci, którzy głosują, w znacznej mierze
wybierają ludzi, którym ani się śni w życiu osobistym

czy społecznym stosować się do nauki Kościoła, jeśli
mimo wielu pielgrzymek i uroczystych celebracji rośnie
liczba rozwodów i par żyjących bez ślubu, jeśli krzyż
w Sejmie nie zapobiegł obniżeniu się poziomu dyskusji,
które często stały się zupełnie nieparlamentarne, to właściwie ateiści mogą spać spokojnie. A że nie śpią i stają się coraz bardziej aktywni, to – paradoksalnie – owo
wzmożenie działalności sił wrogich Kościołowi może
wreszcie obudzi śpiących katolików i pobudzi ich – to
znaczy nas wszystkich! – do czynnego zaangażowania
się w życie społeczne i polityczne. Oczywiście, chodzi
o zaangażowanie oparte na autentycznej religijności, żywej więzi z Bogiem i przeniknięciu prawdziwą miłością
całego życia.
Udaje się szczęśliwie ożywić ideę świątyni Opatrzności Bożej – wotum naszych przodków. A może by sięgnąć do nowszych czasów, kiedy to Prymas Tysiąclecia
zachęcał naród do życia według Ślubów Jasnogórskich.
W Wielkiej Nowennie (kto ją dzisiaj pamięta?) zadaniem
pierwszego roku było, by cały naród żył w stanie łaski
uświęcającej. Tłumy pod szczytem jasnogórskim wołały:
„Królowo Polski, przyrzekamy!”. No i co? Do dzisiaj raz
w roku powtarza te słowa garstka. Garstka, bo cóż zna-
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czy nawet paręset tysięcy wobec wielu milionów, które
przyrzekać ani myślą, a życie układają sobie tak, jakby
Boga nie było.
Może Panu Bogu spodoba się wzbudzić spośród
wyższych hierarchów kogoś, kto będzie miał odwagę
wziąć odpowiedzialność za los Kościoła w Polsce i zdecydowanym słowem i działaniem pociągnąć wiernych za
sobą, uaktywnić ich nie tylko do udziału w celebracjach
liturgicznych, ale do odnawiania oblicza tej ziemi w życiu społecznym i rodzinnym.
Obecne tysiąclecie według Bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI ma być tysiącleciem ruchów religijnych.
Członków tych ruchów mamy w Polsce chyba prawie
dwa miliony, ale wydaje się, że działalność katolików
świeckich nie nadąża za aktywnością ludzi obojętnych
albo wręcz wrogich wobec wartości religijnych. Żyliśmy
w Polsce, gdzie stanowiliśmy większość i byliśmy siłą,
z którą musiano się liczyć. Trzeba teraz umieć znaleźć
się w sytuacji, gdzie w wielu przestrzeniach jesteśmy
w mniejszości, a pojęcie „Polska Katolicka” należy do
przeszłości. Królowa Polski w Jasnogórskim Obrazie
wydaje się coraz smutniejsza, a próby nazwania Króla
Wszechświata Królem Polski – przy niewystarczającym
przeciwdziałaniu, gdy wciska Mu się na głowę koronę
cierniową – wydaje się wielkim nieporozumieniem. Pamiętam wciąż słowa Jana Pawła II: „Nie tylko świat, ale
i Polska bólem ściska serce”.
Tenże, dzisiaj Błogosławiony, z naciskiem stwierdzał, że odrodzenie Kościoła przyjdzie poprzez wspólnoty adoracyjne. Zachęcał do adoracji Najświętszego Sakramentu parafie, rodziny zakonne i członków ruchów
katolickich. I nie chodziło mu o jeszcze jeden akt dewocji, ale o znalezienie drogi do takiego słuchania Chrystusa i zjednoczenia się z Nim, by owocem tego było
działanie pełne kompetencji i dynamizmu w szerzeniu
Jego Królestwa Miłości.
A więc potrzeba nam modlitwy głębszej i bardziej
osobistej niż tego, z czym się ogólnie rzecz biorąc do-
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tąd spotykamy. Ożywienie praktyk religijnych, ale w taki
sposób, by napełniły serca otwartością na każdego człowieka, by nikt nie czuł się przez Kościół zagrożony. Bo
Kościół dla nikogo nie jest wrogiem, jak przypominają
wielcy święci mężowie ostatnich czasów. I troska o to,
by rodziny znów się stawały domowymi Kościołami, by
poszanowanie drugiego człowieka, prawda i uczciwość
stały się dla Polaka chlebem powszednim.
Zbliżające się święta Bożego Narodzenia każą spojrzeć na świat, do którego Chrystus przyszedł w człowieczym ciele. Wtedy nie było lepiej niż dzisiaj, a jednak wypełnił wolę Ojca, „by nas od grzechu wybawić”.
I obecnie przychodzi do nas codziennie w każdym
człowieku, w każdej sytuacji – pomyślnej i dramatycznej. Od tego, jak Go przyjmować będziemy, zależy, czy
będzie można powiedzieć: „Ludzie i tak NIE odejdą od
Kościoła”.
Niech tegoroczne Boże Narodzenie będzie dla
wszystkich, którzy te słowa przeczytają, przyjęciem na
nowo bogactwa słów anioła: „Nie bójcie się! Oto narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2,10).
A potem trzeba iść i opowiadać, i być apostołami
miłości miłosiernej…
Leon Knabit OSB
Opactwo Tynieckie
fot. br. Łukasz Dmowski

O. Leon Knabit OSB

Dekalog
Wydawnictwo Astraia, Kraków 2011

W swej ostatniej książce Ojciec Leon Knabit prezentuje niezwykłą podróż poprzez Dekalog – dziesięć słów, które tworzą
cywilizację od kilku tysiącleci. Przykazania są drogowskazem
dla milionów ludzi na całym świecie, a ich uniwersalna formuła dla każdego może stać się podstawą spełnionego życia
wśród bliźnich tu i teraz, jeśli tylko będzie je zachowywał i według nich żył. „Na temat Dekalogu powstały już tysiące podręczników, opracowań i refleksji, które mogłyby zapełnić wiele
bibliotek na całym świecie. Cóż więcej można napisać? – pisze
we wstępie o. Leon. – Pocieszam się jednak, że Objawienie
Boże jest niewyczerpane. Skoro w Ewangelii znajduje się wciąż
nowe treści, to można – i trzeba – przyjrzeć się raz jeszcze także przykazaniom. Tak też uczyniłem. Chciałbym w tym opracowaniu odświeżyć pewne prawdy moralne, odpowiedzieć na
zadawane mi pytania i uzupełnić to wszystko własnymi refleksjami. Może ktoś, przeczytawszy te strony, zrozumie lepiej, co
jest dobre, a co złe”.

wywiad

Jestem człowiekiem

szczęśliwym

Z Romanem Roczeniem, niewidomym pieśniarzem
i gitarzystą, o śpiewaniu, żeglowaniu i byciu szczęśliwym rozmawia Aleksandra Orman
Wieczorny Pana występ podczas
tegorocznych
Bonifraterskich
Spotkań Formacyjnych w Myczkowcach przyjęty został owacją
na stojąco i wielokrotnym domaganiem się bisów. Jest w Pana
śpiewaniu tyle radości, tyle optymizmu…
No cóż, można powiedzieć, że moją
idée fixe jest robienie wartości z braku wzroku w sposób dla mnie twórczy, a dla innych użyteczny. Bywa, że
kiedy ludzie opowiadają mi o swoich
trudnych sprawach, nagle przerywają w pół słowa – ale ty też nie masz
łatwo – mówią. I okazuje się, że
w tym zderzeniu ich problemy jakby maleją. Z mojego doświadczenia
wynika, że problemy są takie, jakimi
chcemy je widzieć. Jeśli zobaczymy
je ogromniastymi, to drobiazgi urosną do niebotycznych rozmiarów
i będą nie do przejścia albo w drugą
stronę – sprawy naprawdę trudne
mogą stać się zwykłymi pytaniami
Boga: „A jak sobie, brachu, poradzisz z taką oto historią?”.
Pan sobie poradził ze swoim niewidzeniem. Czy to niewidzenie
było od zawsze?
Jako półtoraroczny dzieciak zachorowałem. To był rak gałki ocznej,
musiała być operacja, radykalna
operacja. Ze Szczytna, gdzie się
urodziłem, przywieziono mnie do
Warszawy, skąd po operacji trafiłem
do Lasek. Jestem wdzięczny moim

rodzicom, że starczyło im mądrości
i odwagi, by rozstać się z dzieciakiem na długi czas i dać mu szansę,
której w małym miasteczku nigdy
by nie miał. W Laskach byłem od
przedszkola do końca szkoły średniej.
I tam zaczęła się Pana przygoda
z muzyką. Chodził Pan do szkoły
muzycznej?
Nie kończyłem żadnej szkoły muzycznej – na szczęście lub nieszczęście – śpiewam więc mało technicznie, za to udaje mi się z ludźmi gadać
sercem. Moje pierwsze publiczne
występy były oczywiście w Laskach.
Robiłem tam za organistę, grając na
gitarze – wtedy jeszcze grałem na gitarze. Miłość do gitary zawdzięczam
memu przyjacielowi, który w siódmej klasie trafił do Lasek, po tym jak
z kolegami usiłowali nad świeczką
rozebrać spłonkę górniczą. Był pasjonatem gitary, zaraził mnie tym
instrumentem, pokazał mi pierwsze

chwyty, od niego nauczyłem się grać
Dom wschodzącego słońca, ówczesny przebój „Animalsów”. A potem
grywałem w prześlicznym kościółku w Laskach o cudownej, miękkiej
drewnianej akustyce. Tak go zapamiętałem i nadal, kiedy czasem zaglądam do Lasek, takim go znajduję.
Skończył Pan w Laskach szkołę
średnią i …
…i powędrowałem sobie – hen
– w szeroki świat, który – nie powiem
– był dla mnie przyjazny. Wtedy
właśnie spotkałem grupę związaną
z Pantomimą Olsztyńską, w której
zrodziła się inicjatywa Olsztyńskich
Nocy Teatralnych i właśnie tam po
raz pierwszy przygotowałem i wykonałem program złożony z piosenek
do tekstów Herberta i Poświatowskiej. Moje dotychczasowe śpiewanie było takie trochę ogniskowe, bezpretensjonalne, ale wtedy to był mój
pierwszy prawdziwy występ publiczny. Pamiętam, jak bardzo się bałem.

wywiad

Muzyka do wierszy była Pana autorstwa?
Nie, nie moja, różnych autorów. Ja
nie potrafię pisać, ubolewam nad
tym, ale nie każdy musi wszystko
umieć…
I od tych Nocy Teatralnych zaczęły się prawdziwe Pana występy.
Z pomocą przyszła mi moda na śpiewanie w pubach. Nigdy nie chciałem
śpiewać do czapki, co było i nadal
jest jakoś modne. Ktoś, kto umie
grać lub śpiewać, wychodzi na ulicę,
tam gra lub śpiewa i w ten sposób
zarabia na życie. Mnie zawsze kojarzyło się to z żebraniną.
W pubie natomiast płacił mi właściciel miejsca, i to pod warunkiem, że
przyszło odpowiednio dużo ludzi, że
ludzie ci wracali, że im się podobało. Dla mnie był to bardzo wymierny
układ – no bo ile razy można przyjść
na tego biednego niewidomego,
który kiepsko gra. Można raz, można drugi – no, dobra, poklaszczemy mu, taki jest biedny, niech ma.
Ale na dłuższą metę to się nie da,
tu filantropia się kończy. A tymczasem ja miałem takie miejsca, gdzie
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grałem co tydzień przez siedem lat!
I to się rozwijało, codziennie gdzieś
grałem. Aż przyszło gwałtowne zatrzymanie, przyszedł dzień, kiedy
usłyszałem od Boga: „No, dobra,
brachu, poradziłeś sobie z tym, to
teraz podnosimy poprzeczkę oczko
wyżej”. Zawsze myślałem, że jak już
sobie nie widzę, to limit kłopotów
wyczerpałem, no bo przecież swoje
już zjadłem… Tymczasem okazało
się, że nie… To był ten wypadek na
„Zawiszy Czarnym”…
Zanim dojdziemy do wypadku, proszę opowiedzieć o swoim
pierwszym rejsie.
Jacht to była dla mnie zupełnie
nowa przestrzeń i wielkie wyzwanie,
bo wersję wybrałem mocno hardkorową – nie wziąłem z sobą żadnego
przewodnika, nikogo znajomego,
byłem sam. Postanowiłem, że zjem
to w tej twardej wersji i albo mnie
to zatłucze i powiem – nigdy więcej
– albo to polubię. Po tym, jak zdobyłem Grand Prix na festiwalu „Szanty
w Giżycku” w 2000 roku, zapragnąłem posmakować morze, przekonać
się, czy rozumiem, o czym śpiewam,

czy jestem tylko taki farbowany.
Podczas rejsu zrozumiałem ową
odwieczną tęsknotę człowieka za
domem, kiedy jest w morzu, i za
morzem, kiedy jest w domu, o czym
tyle razy śpiewałem. Tego nie da
się wytłumaczyć. A w ogóle to była
wspaniała przygoda – wrzesień, ciepłe morze, cudne plaże, mnóstwo
zapachów, Hiszpania, piękne wyspy
Ibiza, Majorka…
Mówi Pan – piękne wyspy. Na
czym dla Pana to piękno polega.
Wydaje się, że słowo „piękne” jest
zarezerwowane dla wzroku, ale to
nie tak. Dla mnie piękno to było
zaskoczenie w dźwięku. Tam ulice
inaczej brzmią, być może to sprawa
budulca, z którego domy są zbudowane, a może gęstości powietrza
– nie wiem, ale tak to czułem. Piękno to dla mnie także nowe doznania.
To na przykład zdziwienie, że liście
palmy są w dotyku prawie jak plastik, że na pniu jest delikatny meszek… A poza tym to był mój pierwszy wyjazd zagraniczny, no, może
nie całkiem pierwszy, ale dłuższy,
taki swobodny, to też miało dla mnie
znaczenie.
Jak Pana na jachcie przyjęto?
Miał Pan taryfę ulgową?
Zaakceptowano mnie błyskawicznie, choć jak zawsze, kiedy jestem
sam pośród osób widzących, musiałem ludziom pokazywać, co mogę,
a czego nie. A tak naprawdę sporo
na statku mogłem. Po którymś z kolei rejsie zacząłem chcieć więcej
– chciałem sterować. Do tej pory było
tak, że jak stawałem za sterem, obok
mnie stawał członek załogi i mówił
mi wskazania kompasu. Dla mnie
było to sterowanie trochę na niby
– chciałem sterować sam. W żeglarstwie są jednak bardzo twarde zasady bezpieczeństwa. Ale wtedy właśnie – było to gdzieś w 2004–2005
roku – zaczęliśmy z kapitanem Januszem Zbierajewskim wymyślać
różne takie ułatwienia, np. mówiący kompas, czyli GPS spełniający
rolę kompasu, wypukłe mapy, dane

wywiad

o jachcie w alfabecie Braille’ a. I tak
wreszcie mogło zacząć spełniać się
moje wielkie marzenie, by także innym osobom niewidzącym pokazać
morze.
Pomysł o żeglowaniu niewidzących
nie był nowy. Słyszało się o magicznym, wspaniale przystosowanym do
rejsów z osobami niepełnosprawnymi angielskim statku „Lord Nelson”,
ale u nas w Polsce… Kapitan na początku był sceptyczny, w końcu jednak zgodził się na rejs próbny. Dla
wszystkich był to eksperyment, nikt
nie wiedział, czy skończy się sukcesem, czy porażką.
I tak właśnie rozpoczął się pierwszy rejs „Zawiszy Czarnego” pod
hasłem „Zobaczyć morze” z szesnastoma osobami niewidzącymi
na pokładzie.
– To było w roku 2006. To „zobaczyć ” też było moim, trochę przekornym pomysłem. Stale uczę ludzi
widzących, że słowo „zobaczyć” nie
jest dla nich zastrzeżone. No bo jak
my mamy to nazwać – „posmakować, powąchać, posłuchać”, bez
sensu. Kiedy ja sam po raz pierwszy
„zobaczyłem” morze, zrozumiałem,
jak inne były moje wyobrażenia
o rejsie. Żaden niewidomy, który nie
popłynie, tego nie zrozumie. Nie da
się opowiedzieć, nie da się nawet
przybliżyć dźwięków, nutki niepokoju, smaczków niepewności, woli
zwycięstwa nad sobą…
I tak pokazywał Pan morze niewidzącym kolegom, tymczasem
los…
…przypomniał sobie o mnie: „No,
wiesz, stary, skoro taki jesteś wspaniały, taki super, to zapytam cię, jak
sobie teraz poradzisz?”. No i w Oslo
w czasie postoju w porcie, kiedy żegnałem się z Norwegami, zdarzyło
się niefortunne postawienie stopy
i upadek. Zaledwie około 1,5 metra
w dół. A skutek był taki, że w drugim kręgu szyjnym nastąpiło złamanie zęba obrotnika, który nacisnął
na rdzeń kręgowy. Zostałem całkowicie sparaliżowany. Spadałem już

w życiu z większych wysokości, raz
nadziałem się na płot, ale nigdy niczego sobie nie złamałem. Szczęście
w nieszczęściu, nasi Norwegowie
byli jeszcze na jachcie i pomogli błyskawicznie sprowadzić pomoc.
A potem znaleźli się ludzie dobrej
woli, którzy pomogli się Panu pozbierać…
Tych ludzi było bardzo wielu. To
była taka nasza wspólna, nie tylko
moja przygoda. Ale od pierwszej
świadomej myśli po wypadku wiedziałem, że to nie jest koniec mojej
przygody z życiem. Nigdy też nie
postrzegałem mego wypadku w kategoriach tragedii, to było po prostu
trudniejsze pytanie losu, Boga, czy
wyższej energii – jak tam kto chce,
niech nazywa – pytanie do mnie,
taka kolejna poprzeczka.
Tak naprawdę lekarze nie wiedzą,
dlaczego chodzę, bo ich zdaniem
nie powinienem. Takie uszkodzenia
robią z ludzi warzywa. Oczywiście,
straty są i choć w stosunku do tego,
co mogło być, można je uznać za
drobne, czasem bywa mi niełatwo,
np. od tamtej pory nie mogę grać na
gitarze. Ale i tak jest fajnie…
…zwłaszcza, że los szczęśliwie
podsunął Panu kogoś, kto gra zamiast Pana.
W 2008 roku powróciłem na scenę.
Występuję z Waldkiem Lewandowskim, który odważył się akompaniować mi na gitarze mimo pewnych
wahań, czy upadek na głowę nie
sprawił, że coś mi się tam poprzestawiało. Wtedy też wydałem moją drugą płytę – pierwsza to była Chłodnia
z 2003 roku, czyli sprzed wypadku
– zatytułowaną W przerwie z utworami także nagranymi przed wypadkiem. A w kwietniu tego roku
wspólnie z Empikiem i Polskim Radiem wydałem trzecią płytę Kraina
Mayo, na której znalazły się utwory
z Chłodni i trochę nowych nagranych w styczniu.
Pływał Pan na jachcie, skakał ze
spadochronem, latał na paralotni, podróżował. Jest w Panu ja-

kaś niezwykła potrzeba mocnych
wrażeń. Panie Romku, czy jest to
Pana sposób na sprawdzenie się?
Sprawdzenie się? Nie. Gdybym
chciał się sprawdzać, to pewnie zawsze bym zakładał zwycięstwo. A ja
w życiu spodziewam się odpowiedzi
i na tak, i na nie. Samo „tak, tak”
wydaje mi się nudne i jakoś nieprawdziwe.
A jak by tak spytać, czy Pan sam
uważa się za człowieka szczęśliwego?
Odpowiedziałbym tak, bo szczęście
to stan umysłu. Wypracowałem sobie taki sposób patrzenia na życie,
że najistotniejsza jest jakość drogi
pomiędzy dniami urodzin a śmierci. Wszystko, co po drodze, to pytanie o jakość, a nie o treść. To tak
jak z plecakiem – plecak sąsiada na
pewno jest fajniejszy, bardziej kolorowy i o wiele lżejszy, jakbym się
z nim zamienił, to miałbym o wiele
lepiej. Ale to nieprawda – każdy plecak jest skrojony na właściwą miarę, mój skrojony jest dokładnie dla
mnie. Liczy się tylko to, jak idę z tym
moim niełatwym plecakiem, a zastanawianie się, jaki on jest ciężki,
jaki niewygodny, niczego nie zmieni.
Albo inaczej – zmieni – mój plecak
stanie się jeszcze cięższy…
No cóż, Panie Romku, bierzmy
zatem nasze plecaki i idźmy dalej.
Dziękuję za rozmowę.
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rybacku
Sztorm – el temporal – może trwać kilka dni, a nawet tygodni. Ludziom morza nie trzeba mówić, co to
oznacza – ciemna kurtyna chmur aż po horyzont, wysokie na kilka metrów fale biją o skalisty brzeg, z nieba
spływają potoki deszczu, tak że nie wiadomo, czy woda
spada z niebios, czy wypływa z morskich otchłani. Nikt
w tym czasie nie odważy się wypłynąć na pełne morze,
zaś ci, którzy nie zdążyli wrócić do portu, zdani są na
Boską Opatrzność i łaskawość żywiołu.
Morze trzeba kochać, bo jest jak matka, która żywi
(w języku rybaków morze ma rodzaj żeński – la mar,
choć w języku hiszpańskim jest rodzaju męskiego – el
mar), ale trzeba traktować je z respektem. Pedro, doświadczony rybak, wyznaje:
– Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Kiedy wypływamy
w morze, robimy to w imię Boga, wracamy na brzeg, jak
On zechce. Bywa, że niektórzy zostają w oceanie na zawsze. Byłem tego świadkiem kilkakrotnie. Tego się nie
da zapomnieć.
Niedziele i święta są dniami ciężkiej pracy na morzu. Jest jednak w ciągu roku kilka świąt, które rybak
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szanuje i zachowuje – to dni Ojczyzny, święto Piotra
i Pawła, Boże Narodzenie. To czas święty (sagrado), czas
na odpoczynek w gronie rodzinnym, czas na wypicie
szklanki dobrego wina i spokojne zapalenie papierosa,
czas na pogawędki z sąsiadami i odwiedziny chorego
przyjaciela w szpitalu, i w końcu czas na futbol – tutaj
już w kołysce człowiek staje się fanem piłki nożnej!
– Jedyny moment, kiedy chowam sieci i skafander
do nurkowania, to czas Bożego Narodzenia – opowiada
mi Cypriano. – O morzu nie zapominam nigdy, bo noszę
je w sercu i mam je przed oczami, gdy spoglądam przez
okno mojego domu. Jest między nami jakaś tajemnicza
więź. W morzu mam przyjaciela, na brzegu rodzinę.
Choć dla niej wstaję o 3. nad ranem, to więcej czasu
spędzam na wodzie niż na lądzie. Wiem, że nie wystarczy pracować dla rodziny, trzeba też z nią czasami po
prostu być. Zaległości nadrabiam właśnie w Święta. To
czas, kiedy nikt w domu nie może mnie zastąpić, nawet
najstarszy syn. Głowa rodziny – według tradycji – ma
zadbać o to, co pojawi się na świątecznym stole. Dwa
dni przed Bożym Narodzeniem razem z ojcem wybieramy się na wieś, do znajomego gospodarza. Kupujemy
jagnię – to będzie główne danie wieczerzy wigilijnej. Nie
łatwo jest przyrządzić asado al palo, czyli „pieczeń na
kiju”, ale z biegiem lat człowiek uczy się nie tylko prawidłowo ruszać wiosłami... – na spalonej słońcem twarzy
Cypiano pojawia się uśmiech. – Ojciec nauczył mnie też
przygotowywać ñachi (specjalne danie ze świeżej krwi
z garścią ziół, warzyw i soli). Choć ryba to dla nas „chleb
powszedni”, jednak w ten wieczór smakuje inaczej, nie
może więc zabraknąć congrio (węgorza morskiego) lub
merluza (dorsza).
Nie wszyscy będą spędzać Boże Narodzenie w gronie najbliższych. Rodrigo kolejny raz musi pojechać do
szpitala w Santiago. Czeka go kolejna ciężka operacja.
Ma 36 lat. Jeszcze kilka miesięcy temu pracował w pobliżu wyspy Chiloé jako nurek. Ciężka to praca, wy-

boże narodzenie

magająca zdrowia i odwagi. Nigdy nie przypuszczał, że
z morzem, z którym zżył się od dziecka i które było jego
pasją, będzie musiał rozstać się na długo.
– Ocean zmienił całe moje życie. Pod wodą uległem
wypadkowi. Pamiętam, zanim wypłynęliśmy w morze,
zadzwoniłem do żony i spytałem o naszą córeczkę… To
był piękny słoneczny dzień…
Rodrigo przeszedł kilka operacji. Więcej czasu spędza teraz w Santiago na rehabilitacji niż w rodzinnym
Los Molinos. Jego lewej ręki nie udało się uratować. Został zakwalifikowany do programu, który przygotowuje
go do przyjęcia specjalnej protezy skonstruowanej według najnowocześniejszej technologii.
– Programem tym kieruje lekarz Polak – uśmiecha się Rodrigo. – On też przeprowadził moją pierwszą
operację. Na początku było mi
bardzo ciężko. Musiałem nauczyć się żyć z jedną ręką. Na
morze już nie wrócę... Teraz,
po wypadku, stałem się innym
człowiekiem, jestem bardziej
odpowiedzialny.
Przedtem
zaczynałem mieć problemy
z alkoholem, psuło się moje
małżeństwo. O kościele zapomniałem zupełnie. Dziś jest
inaczej. To był wypadek, ale
nie przypadek – dodaje.
Rodrigo i jego żona Valeska są wraz ze mną w ekipie
ewangelizacyjnej. Odwiedzamy domy, wspólnie z rodzinami czytamy Biblię, zapraszamy
do wspólnoty i na Eucharystię.
W prawej ręce Rodrigo nosi
krzyż misyjny, na szyi drugi,
który otrzymał przy uroczystym „Posłaniu”. Mira padre

Adam! (Patrz ojcze Adamie!) – uśmiecha się, pokazując
mi ocalałe ramię:
– Dobrze, że mam jeszcze jedną rękę, bo inaczej
musiałbym nosić krzyż w ustach”.
W ubiegłym roku przeżywałem Boże Narodzenie
wraz z górnikami na pustyni Atakama. Pamiętacie 33
uratowanych górników z kopalni San José? 13 z nich
było z mojej parafii. Na ostatnią Pasterkę, jaką sprawowałem w Copiapó, przyszedł sztygar Urzua, ostatni
z wydobytych. Dziękował Bogu i ludziom za ocalenie.
To była pamiętna chwila. Potem dzień Bożego Narodzenia i kolejna niezapomniana dla mnie chwila – ostatnia Msza św. i powrót do domu. Byłem sam w czterech
ścianach – nie było świątecznego obiadu ani makowca
na stole. Zza ściany zamiast kolędy dochodziły dźwięki
wrzaskliwej cumbii. Pod sztuczną choinką leżał biały opłatek.
Tamtego roku dotarł na czas –
ktoś oddalony ode mnie o kilka tysięcy kilometrów przed
wysłaniem odłamał jego rożek.
Bóg się narodził.
Nie wiem, jakie będzie
Boże Narodzenie w tym roku
– życie misjonarza czasami jest
jak nieprzewidziany temporal.
Z północy zostałem przeniesiony na południe, z pustyni – nad
morze, spod rozpalonego słońcem nieba – w krainę deszczu,
od górników – do rybaków. Jednego jestem jednak pewny, że
będzie to Boże Narodzenie po
rybacku, bo Jezus jest jednym
z naszych – jest rybakiem.
Ks. Adam Bartyzoł CMF
Niebla koło Valdivia, Chile
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Filipinach
Od roku 2008, czyli od mojego wyjazdu z Polski na
Filipiny, świętuję Boże Narodzenie w tej części świata,
gdzie słońce wstaje o 7 godzin wcześniej niż w kraju nad
Wisłą. Gdyby losowo wybranym przechodniom w Polsce zadać pytanie, z czym kojarzą im się święta Bożego
Narodzenia, to być może odpowiadaliby, że z choinką
i prezentami – obowiązkowo coś pod choinką musi być,
ze śniegiem – jak go nie ma, to święta do bani, z rodzinną atmosferą – no bo to przecież święta rodzinne, z Wigilią, karpikiem, śledzikiem i furą jeszcze innych potraw
– bo w sumie musi ich być przecież dwanaście etc., etc.
Ale gdy oddzielimy rzeczy ważne od nieważnych, które
w istocie o przebiegu tego święta decydują, to co nam
pozostanie? Garść śniegu w dłoni? Stos talerzy do pozmywania po wieczerzy wigilijnej? A może pamiątkowe
zdjęcie z rodziną na tle choinki, pod którą Mikołaj coś
zostawił?
Na Filipinach nie ma dwunastu potraw, nie ma
nawet zwyczaju spożywania uroczystej wieczerzy przed
Pasterką. Nie śpiewa się w domu kolęd i nie ma tradycji
łamania się opłatkiem. Oczywiście, nie ma też śniegu,
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bo temperatura tu zawsze na plusie. Choinki w domach
to raczej rzadkość, a Mikołaj też nie zagląda do domów
w tej szerokości geograficznej. Ale mamy szopkę – na
dowód załączam zdjęcie. Nie ma jeszcze Dzieciątka Jezus, bo zdjęcie zostało zrobione przed Pasterką, a leżący
przed żłóbkiem pies nie ma nic wspólnego z naszymi
szopkowymi zwierzętami wołem i osłem. Tutaj podczas
każdej Mszy św. pełno jest psów w kościele, bo przychodzą ze swoimi panami.
I tak świętujemy Boże Narodzenie – dopóki ludzie
przychodzą do kościoła, żeby powitać Nowo Narodzone Dziecię, te święta mają sens. A Apo Kabunyan, czyli
Pan Bóg, na pewno pod każdą szerokością geograficzną czuje się komfortowo, bo przecież narodził się dla
wszystkich.
Co nas, Polaków, mogłoby zainteresować, to zwyczaj świętowania Nowego Roku wśród rdzennej ludności
Abry, czyli Tingguianów. W każdej wiosce znajduje się
sangasang, gdzie mieszkają duchy opiekuńcze. Wspólnota wioskowa zbiera się tam w każdy pierwszy dzień
Nowego Roku, żeby nakarmić duchy przodków i w ten
sposób zyskać ich przychylność i opiekę w rozpoczynającym się roku kalendarzowym. Na początku ceremonii
pod drzewem, gdzie znajduje się sangasang, zabija się
świnię, czemu towarzyszą dźwięki gongów. Następnie
do wydrążonych skorup orzecha kokosowego (dawniej,
kiedy talerz nie był jeszcze w powszechnym użyciu, tak
właśnie podawano posiłki) wkłada się mięso, malagkit
(kandyzowany ryż) oraz różne rodzaje liści, a wszystko
po to, żeby zapewnić sobie błogosławieństwo duchów
opiekuńczych wioski.
Kiedy głód duchów zostanie już zaspokojony, znów
rozlegają się dźwięki gongów, co jest znakiem do rozpoczęcia tańca zwanego tadek. Partnerów do tańca wybiera starsza kobieta, która wskazanym osobom przydziela
kawałki materiału z etnicznymi wzorami, zwane allap.
Dzięki nim wyznaczeni do tańca rozpoznają swoich

Pozdrowienia

z

partnerów. Tradycyjny taniec Tingguianów trwa, dopóki
tańczący nie podadzą sobie rąk i nie uścisną ich, a tańczony jest tak długo, jak długo starcza im sił i ochoty do
tańca. Cisza oznacza zakończenie imprezy.
Co kraj to obyczaj, jak się zwykło mówić. A ile kultur tyle obyczajów. U werbistów, czyli w moim zgromadzeniu zakonnym określa się tę sytuację słowami: „jedno serce wiele twarzy”.
I to właśnie chciałem powiedzieć – wspólne całemu
chrześcijańskiemu światu Święta Bożego Narodzenia
w różnych miejscach różnie bywają obchodzone, mają
„wiele twarzy”, ale jedno mamy serce – żywe i tętniące
miłością Chrystusa, która wraz z Nim przyszła na świat.
Oby ta miłość była zawsze ponad wszelkimi różnicami
i podziałami. Tego życzę Wam, Czytelnicy bonifraterskiego kwartalnika, nie tylko w okresie bożonarodzeniowym, ale na każdy dzień Waszego życia.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego
Nowego Roku z drugiego krańca świata, gdzie słońce
wcześniej budzi ludzi do życia.
Naragsak a Pascua ken Baro a Tawen Yo.
O. Paweł Jacek Stadnik SVD, Filipiny
fot. o. Piotr Gracz SVD

Nazaretu!

3 września przy bonifraterskim Szpitalu Świętej Rodziny w Nazarecie rozpoczęła działalność nowa
wspólnota braci z naszej Prowincji. Podczas uroczystych
nieszporów z udziałem Ojca Prowincjała Eugeniusza
Kreta pieczę nad Konwentem przejął ponownie brat
Franciszek Salezy Chmiel. O. Prowincjał podziękował
za posługę w Ziemi Świętej dotychczasowemu przeorowi br. Błażejowi Kozłowskiemu, który po latach pracy
w Rzymie i Nazarecie powrócił do Polski.
Obecnie nazaretańską wspólnotę tworzą bracia:
Franciszek Salezy, Bonifacy, Kazimierz i Bernard. Nowo
przybyli do Izraela bracia pomagają w oddziale geriatrycznym i na Izbie Przyjęć, uczą się języka angielskiego i starają się przyzwyczaić do upałów, które nadal
doskwierają mimo zbliżającej się zimy… Wolne chwile
wykorzystują na poznawanie ziemi, po której chodził Jezus.
I jeszcze trzeba nam wspomnieć o ślubach wieczystych brata Bernarda. Uroczystość ta miała miejsce
w Krakowie 7 maja tego roku. Mszy św. przewodniczył
o. Piotr Telma. W czasie liturgii, a także podczas późniejszego świętowania w klasztornym refektarzu bratu
Bernardowi – rodem z Nowego Targu – towarzyszyły
dźwięki góralskiej kapeli… Bernard twierdzi, że słyszy
je do dziś, mimo upływu czasu i kilku tysięcy kilometrów dzielących go teraz od Tatr…

z życia św. jana bożego

Życie Świętego Jana Bożego po jego nawróceniu
można podzielić na trzy zasadnicze etapy. Pierwszy
to czas od powrotu z Guadalupe do przeprowadzki
na ulicę Gommel, drugi – od przeprowadzki na ulicę Gommel do powrotu z Valladolid, etap trzeci to
czas między owym wydarzeniem a jego śmiercią.

Na drodze

do świętości

Pierwszy etap charakteryzuje się tym, że Święty
poprzez zmieniające wszystko doświadczenie miłości
Boga stopniowo odnajduje w sobie równowagę i próbuje
uporządkować swoje niespokojne dotąd życie. Widać to
przede wszystkim w jego osobistym nawróceniu, w którym odpowiedzią na dar miłości Bożej stała się miłość
bliźniego.
Był to czas autentycznej „pasji”. Do tej pory uważał, że w jego wieku wszelką miłość ma już poza sobą,
i nagle odkrył, że istnieje całkiem inna miłość – miłość,
która dostrzega potrzeby bliźnich, która może być dla
człowieka ostoją i nadać życiu kierunek. Zrozumiał, że
całe dotychczasowe jego życie, uwikłane w sprawy tego
świata, było pozbawione sensu, i że warto podążać ku
wyższym celom. Owa pasja pozwoliła mu spojrzeć na
otoczenie innymi oczami. W obliczu tajemnicy Chrystusa nie wolno odwracać się od ludzi poranionych,
zepchniętych na margines. Krótko mówiąc – owa pasja
pozwoliła mu spojrzeć w głąb ludzkiego serca i odkryć
w nim ziarno prawdziwej godności i miłości, które Bóg
zasiał w każdym człowieku.
Ten pierwszy etap można porównać do górskiego potoku, którego krystalicznie czysta woda zmiata
wszystko, co stoi jej na drodze. Piękna wodospadów
nie dających się powstrzymać w biegu ku dolinom nie
obejmują wyobraźnią umysły światłe, a u ludzi prostych
budzi ono zachwyt, torując sobie krok po kroku drogę
do serc wszystkich, którzy do niego się zbliżają.
Drugi etap przebiegał o wiele wolniej, niczym potok
płynący doliną. Miłość, która ogarniała teraz Jana Bożego, miała siłę i spokój nizinnej rzeki, w której połączyły
się z sobą pierwotna pasja i zachwyt, nie tracąc nic ze
swej mocy. Jak potok, który z czasem staje się nurtem
rzeki, tak miłość Świętego stawała się coraz głębsza
i szersza, obejmując swym zasięgiem coraz więcej ludzi, a zostawiając po drodze to, co niepotrzebne, ulegała
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oczyszczeniu. Teraz już miał głębokie przekonanie, że
wie, po co i dla kogo istnieje. Wewnętrzny spokój, który
z tego przekonania wynikał, dawał mu siłę, aby z cierpliwością znosić finansowe kłopoty i przeciwstawiać się
wszelkim innym trudnościom. W spokoju jego serce odnalazło swój dom.
Trzeci i ostatni etap, choć był niejako logiczną konsekwencją dwóch poprzednich, to jednak zawierał w sobie coś całkowicie nowego. Jan Boży wypracowywał sobie
zupełnie nowy stosunek do samego siebie i dzieła, które
powołał do życia. Na tym etapie – jak nigdy dotąd – widać,
w jak nietypowy sposób wiara, jako centralne doświadczenie życia, stała się przełomem w jego egzystencji,
z jak niezwykłą wreszcie mocą zaczęła przemawiać przez
jego uczucia, słowa, i czyny. Wiara dla Jana Bożego była
przede wszystkim darem i głębokim przeświadczeniem,
że jesteśmy przez Boga kochani i wspierani. Wiara stała
się dla niego wyzwoleniem, pozwoliła mu zapomnieć o sobie i wszystkie myśli skierować ku Bogu. Wiara stała się
zanurzeniem i wzrostem w Synu Człowieczym, poprzez
bezwarunkowe oddanie się drugiemu człowiekowi.
Z ostatniego etapu życia Świętego emanuje nieznana dotąd siła uniwersalnej miłości do człowieka, jakiej
Bóg pragnął nauczyć chrześcijan, posyłając na świat
swojego Syna. Poprzez swoją posługę względem chorych
i pozbawionych praw Jan Boży dał świadectwo, że miłość Jezusa w sposób szczególny odnosi się do słabych
i maluczkich. Udowodnił, jak dobrze zrozumiał posłannictwo miłości naszego boskiego Mistrza i Nauczyciela.
Doświadczenie miłości miłosiernego Boga i przekonanie, że został przez Niego przyjęty, pozwoliło Janowi zaakceptować swoje życie i w zaufaniu przyjąć życie
innych. Takie zaufanie może wypływać jedynie z miłości. Doświadczenie miłości Bożej, odpowiedzenie na nią
poprzez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, zaufanie sobie
i innym – to właśnie stało się treścią, ostatniego etapu

Z życia św. jana bożego

jego życia. Pokładając ufność w Bogu, nie koncentrował
się na sobie, lecz zdał się na Niego. Wszystko, co w swoim życiu przeżył – ból, radość, nędzę czy szczęście, zeszło
na drugi plan, a na plan pierwszy wysunęła się służba
Bogu i bliźnim, tak z sobą związane, że trudno oddzielić
jedną od drugiej. Jego łączność z Chrystusem była tak
ścisła, że sam stał się niemal całkowicie niewidoczny.
W tym ostatnim etapie żywo promieniował z niego sam
Jezus Chrystus, który uniżył się do biednych i cierpiących, a dla Niego najważniejszych, Chrystus, który jest
jedynym dobrem, dającym prawdziwe oparcie i ostoję.
Z ostatniego etapu życia Świętego zachowały się
nieliczne listy, w których Jan Boży opisuje w sposób prosty, a dzięki temu bardziej zrozumiały, własne doświadczenia życiowe. Stale też powtarza:
Niech Bóg wśród wszystkich rzeczy będzie na
pierwszym miejscu… Wszystko może i powinno być znoszone z miłości do Boga… Za wszystko musimy Bogu
dziękować, zarówno za dobro, jak i zło, ponieważ wszelkie dobro, które czynią ludzie, nie należy do nich, jest
zasługą Boga… Bogu niech będzie chwała i uwielbienie,
wszystko jest Jego… Ten list ma pomóc wam zrozumieć,
w jakiej znajduję się potrzebie i nędzy: Bogu niech będą
dzięki za to wszystko… Jest wielu biednych, którzy tu
przychodzą, sam często jestem zdziwiony, jak można
ich utrzymać; ale nasz Pan Jezus Chrystus troszczy się
o wszystkich i daje nam pożywienie… Sam Jezus Chrystus jest tym, który troszczy się o wszystko, dlatego niech
będą Jemu dzięki teraz i na zawsze…
W ścisłej łączności z Bogiem Jan codziennie potwierdzał sens poświęcenia swego życia chorym i biednym. To oddanie było dla niego służbą i ofiarą dla Jezusa Chrystusa, nazywał siebie Jego niewolnikiem: Ja
Jan Boży, najmniejszy ze wszystkich braci, który zawsze
chcę ufać Bogu, pragnę jako niewolnik naszego Pana Jezusa Chrystusa, gorliwie Jemu służyć…
Na zawsze zapadły mu w pamięć słowa mistrza
z Avila o niepojętej tajemnicy miłości, która sprawiła,
że Bóg w postaci człowieka przybył do ludzi, aby stając się ich sługą, wywyższyć ich. Jezus, Syn Boży, który
bez żadnego lęku dzielił stół z grzesznikami, przebaczał
prostytutkom, uzdrawiał chorych i oddał swoje życie na
krzyżu za słabych i opuszczonych tego świata, był dla
Jana Bożego siłą, która pozwoliła mu bez wytchnienia
pochylać się nad chorymi i potrzebującymi, aby ich
wspierać i podnosić. Jan Boży jak mało kto zrozumiał,
że solidarność z człowiekiem cierpiącym to nie tylko
jakaś sprawa zewnętrzna, lecz także – a raczej przede
wszystkim – głęboka wewnętrzna wspólnota z Bogiem,
że chrześcijańska miłość w swym radykalnym wymiarze
zdolna jest do ofiary z siebie na rzecz bliźniego.
Valentin A. Riesco Àlvarez
Tłum. Grzegorz Waberski

Uroczystość
odpustowa
ku czci św. Elżbiety Węgierskiej
w Iwoniczu
Jak co roku 17 listopada, w święto patronalne konwentu w Iwoniczu, spotkaliśmy się w naszej kaplicy na
wspólnej Modlitwie Eucharystycznej, aby oddać cześć
św. Elżbiecie Węgierskiej, która czuwa nad naszym Domem od dziesiątek lat. Naszą świętą Patronkę cechowało miłosierdzie i wielka troska o ludzi biednych i potrzebujących.
Mszę św. odpustową odprawił o. Wawrzyniec – kapelan konwentu i szpitala w Łodzi, promotor powołań i magister postulatu w naszym Zakonie, natomiast
wszystkich zaproszonych Gości, Współpracowników
i Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej powitał Przeor Konwentu – br. Michał Zięba.
Dla Ojca Celebransa Msza św. odprawiona w Iwoniczu była jego pierwszą Mszą w naszym Domu, dlatego
na zakończenie wszyscy otrzymaliśmy prymicyjne błogosławieństwo i pamiątkowy obrazek prymicyjny.
Krystyna Kinel

medycyna

Optymalny antybiotyk na jesień i zimę
– okres infekcji górnych dróg oddechowych

Czosnek
banalna roślina, niezwykły lek

Czosnek, roślina znana każdemu, okazał się lekiem o niezwykłych wprost właściwościach. Potwierdziły to liczne badania prowadzone przez znane ośrodki
naukowe na całym świecie. Dziś już nikt, łącznie z ekspertami – adeptami medycyny uniwersyteckiej – nie ma prawa uśmiechać się pobłażliwie na dźwięk słowa
„czosnek”. Jakiemu bowiem preparatowi syntetycznemu, wyprodukowanemu
w najnowocześniejszych światowych laboratoriach farmaceutycznych można
przypisać tyle różnorodnych i cennych wskazań medycznych? Który z nich może
pochwalić się równie wysoką skutecznością terapeutyczną przy tak nikłych objawach ubocznych, a jednocześnie tak niskiej cenie produktu?

Chlubne dzieje

potwierdziła współczesna medycyna w randomizowanych badaniach
kontrolowanych RCT, które są najbardziej wiarygodnym orzeczeniem
o terapeutycznych właściwościach
produktu jako leku. Dziś wymienia się czosnek jako terapeutyk
w Farmakopeach, czyli urzędowych
spisach leków poszczególnych krajów, a także w monografiach publi-

kowanych przez Unię Europejską
i WHO.

O dobroczynnym działaniu tej
rośliny na zdrowie człowieka wiedziano już bardzo dawno. Pierwsze
Świeże ząbki czosnku zawierają
o niej wzmianki datują się na 5000
w swym składzie niecałe 2/3 wody,
lat p.n.e. Już wtedy bowiem czo1/3 węglowodanów i kilka procent
snek był uprawiany i stosowany do
białka. Spośród witamin najwięcej
celów prozdrowotnych. Należał do
jest witaminy C oraz witamin z grustałej diety robotników pracujących
py B, a z minerałów – związki poprzy budowie egipskich piramid, a także rzymskich
Czosnek pospolity (wg Wikipedii)
legionistów. Wiele pierwotWartości odżywcze na 100 g produktu
nych ludów uważało go za
Składniki pokarmowe
Witaminy
Składniki mineralne
rodzaj panaceum na wszelkie choroby i przypisywało
woda
60–65 g
witamina A
b.d.
magnez
25–28 mg
mu właściwości magiczne.
Wszystkie następne wieki
energia
144 kcal
witamina B1
0,2 mg
fosfor
19–153 mg
– od starożytności poprzez
błonnik
0,77 g
witamina B2
0,08 mg
żelazo
6,3 mg
średniowiecze aż do czasów współczesnych – znały
białko
6,4 g
witamina B6
0,59 mg
sód
b.d.
i wykorzystywały jego cenne
tłuszcze
b.d.
witamina C
14–31 mg
wapń
100 mg
właściwości lecznicze.
Wiele spośród dawnych
węglowodany
29–32 g
witamina PP
b.d.
potas
400 mg
wierzeń na temat czosnku
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Skład

medycyna

tasu, żelaza, magnezu i fosforu. Na
tle innych warzyw czosnek wyróżnia
się zwłaszcza dużą zawartością siarki. Wśród substancji działających
na funkcje organizmu, czyli tzw.
substancji czynnych, najcenniejszy
w czosnku jest olejek lotny zawierający alliinę.

Wskazania
do stosowania
To właśnie alliinie przypisuje
się główne właściwości lecznicze tej
rośliny. Można je podzielić na trzy
zasadnicze grupy:
•• o działaniu kardioprotekcyjnym,
•• antybiotycznym,
•• pro-trawiennym.
Czosnek to cenny sojusznik
w walce z chorobą cywilizacyjną,
jaką jest miażdżyca i jej następstwa. Regularnie spożywany obniża
poziom cholesterolu we krwi oraz
poziom ciśnienia tętniczego. Działa
przeciwzakrzepowo na krew, chroniąc przed zawałem serca. Osoby ze
skłonnością do hiperglikemii mogą

mieć w nim swego sprzymierzeńca,
gdyż pobudza trzustkę do większego
wydzielania insuliny.
Drugą bardzo ważną grupą
właściwości leczniczych czosnku
jest jego silne działanie na bakterie,
grzyby, wirusy i pasożyty przewodu
pokarmowego. Można go zakwalifikować do grupy łagodnie działających antybiotyków o szerokim
spectrum, obejmującym wiele grup
bakterii, w tym te najgroźniejsze,
m.in. gronkowce i paciorkowce, odpowiedzialne za infekcje górnych
dróg oddechowych pochodzenia
bakteryjnego. Wrażliwe na znajdujące się w czosnku substancje
czynne są także bakterie z grupy
beztlenowych, odpowiedzialne za
stany zapalne jamy ustnej. Preparaty z czosnku pomocne są też w zwalczaniu zakażenia dróg moczowych.
Z innych mikroorganizmów warto
odnotować także wrażliwość wirusów grypy.
Czosnek reguluje florę przewodu pokarmowego, sprzyjając lepsze-

Sposób spożycia
Czosnek stosowany bywa
w różnych postaciach, najlepiej jednak jako świeżo rozdrobniony, gdyż
tylko taki wykazuje największą aktywność przeciwbakteryjną. Poddany obróbce termicznej zachowuje
działanie przeciwgrzybiczne, jako
antyutleniacz,
antysklerotyczne,
a nawet ochronne przeciw nowotworom.
Choć nikt nie neguje dobroczynnego wpływu czosnku na zdrowie, wielu potencjalnych pacjentów
odstrasza jedna jego właściwość
– przykry zapach z ust po spożyciu.

Czosnek stosowany bywa w różnych postaciach, najlepiej jednak jako świeżo rozdrobniony, gdyż tylko
taki wykazuje największą aktywność przeciwbakteryjną.
mu trawieniu pokarmów, ułatwiając
wydzielanie żółci, regulując wzdęcia
i nadmierną perystaltykę jelit.

Zalecenia ostrożności
Czosnek może być spożywany
przez wszystkich, wyłączając jedynie
niemowlęta, kobiety karmiące oraz
osoby uczulone. O jego silnym działaniu świadczy fakt, że nie należy go
spożywać w nadmiarze, gdyż może
wywołać objawy toksyczne ze strony nerek i wątroby. Ze względu na
wpływ wywierany na procesy krzepliwości krwi osoby zażywające leki
przeciwkrzepliwe powinny brać pod
uwagę ewentualne interakcje. Szczególną ostrożność powinny zachować
też osoby z cukrzycą ze względu na
możliwość epizodów hypoglikemii.

Jest jednak kilka sposobów, półśrodków, neutralizujących tę przypadłość:
•• dokładnie pokroić czosnek i nie
gryząc, połknąć go w trakcie jedzenia,
•• po spożyciu wypić pół szklanki
czerwonego wina,
•• po każdej porcji czosnku zjeść nieco świeżej natki pietruszki, liści
mięty, tymianku lub selera – i ten
sposób jest najpopularniejszy.
Dawka profilaktyczna czosnku
to jeden duży lub dwa małe ząbki
dziennie, bezpośrednio lub w formie nalewki alkoholowej, z mlekiem
lub jako miazgę roztartą na kromce
chleba.
Br. Błażej Kozłowski OH
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Naturalne metody

leczenia
chorób
Jeśli miewasz kłopoty z uszami – oto kilka dobrych rad, które
pomogą ci uniknąć poważniejszych
problemów:
•• Pij codziennie dużo wody – jest
niezbędna do rozrzedzenia śluzu
i wydzieliny, a mięśnie, które pracują przy jej przełykaniu, pomagają odblokować zatkane uszy przez
otwarcie ujścia trąbki Eustachiusza i zdrenowanie wydzieliny gromadzącej się w uchu środkowym.
•• Płucz gardło ciepłą wodą z solą
– poprawia to krążenie krwi
w rejonie nosogardzieli, a zatem
zmniejsza przekrwienie i obrzęk
blokujący drenaż przez trąbkę Eustachiusza.
•• Spróbuj użyć wyciągu z jeżówki
– pomaga zwalczyć infekcje.
•• W razie bólu ucha używaj do
spania dodatkowej poduszki, aby
głowa znajdowała się nieco wyżej
niż zwykle, ułatwi to odpływanie
płynu z ucha, a więc zmniejszy
ból. Połóż się na boku, a pod chore ucho podłóż termofor, możesz
także użyć ręcznika zmoczonego
w gorącej wodzie – ciepło przyspiesza krążenie krwi i pomaga
zmniejszyć ciśnienie. Użyj suszarki do włosów i nagrzewaj ucho
z odległości ok. 15 cm, tak aby
strumień ciepłego (nie gorącego!) powietrza wpadał wprost do
ucha.
•• Jedz czosnek – codziennie 1–2
ząbki, czosnek ma właściwości
bakterio- i wirusobójcze. Ząbki
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uszu

czosnku można żuć lub rozgnieść
je, wymieszać z oliwą i rozsmarować na chlebie. Jeśli twój organizm źle toleruje surowy czosnek,
zażywaj do każdego posiłku kupione w aptece kapsułki czosnkowe. Możesz też przygotować sobie
antybiotykowe krople do uszu
– wyciśnij ząbek czosnku, dodaj
kilka kropli soku do łyżeczki oliwy
z oliwek, wymieszaj i wkrapiaj do
chorego ucha.
Prawidłowe czyszczenie uszu to
umiejętność szczególnie potrzebna
osobom, u których zalegające blisko
błony bębenkowej złogi woszczyny
powodują częste choroby uszu. Należy jednak przestrzegać następujących zasad:
•• Nie wolno wprowadzać do uszu
żadnych ciał obcych (zwłaszcza
ostrych), gdyż mogą przebić błonę
bębenkową, dotyczy to także czyszczenia uszu patyczkiem z watą lub
palcem, gdyż w ten sposób wciska
się woskowinę w głąb ucha i może
ona zatkać przewód słuchowy.
•• Do płukania uszu należy stosować specjalny płyn do czyszczenia uszu, a także wodę utlenioną,
olej mineralny lub glicerynę, które
rozmiękczają zaległą woskowinę.
Do każdego ucha należy wpuścić
po 2 krople, nadmiar może wypłynąć. Zabieg powtarza się przez
2 dni. Po zmiękczeniu woszczyny
należy ją wypłukać np. przy użyciu gruszki i wody o temperaturze
zbliżonej do ciepłoty ciała – stru-

mień wody trzeba wprowadzić
pod niewielkim, kontrolowanym
ciśnieniem.
•• Regularne czyszczenie uszu należy przeprowadzić średnio raz na
miesiąc, ale nie częściej, gdyż zbyt
częste płukanie pozbawia ucho
niezbędnej naturalnej ochrony,
jaką jest woskowina.
Domowe sposoby stosowane
przy zapaleniu ucha wewnętrznego:
•• Włóż do mikrofalówki na 2–3
minuty filiżankę soli. Po wyjęciu
przesyp sól do skarpetki, uważając, żeby się nie poparzyć. Przyłóż
wypełnioną solą skarpetkę do zainfekowanego ucha, a „wyciągnie”
z niego wydzielinę.
•• Zanurz w gorącej wodzie ściereczkę, wykręć ją, przyłóż do ucha
i poczekaj, aż ostygnie. Parujące
wilgotne powietrze zwiększy cyrkulację, redukując obrzęk i ból.
•• Weź 1 łyżkę stołową czystego
olejku migdałowego i dodaj po
2 krople eterycznego olejku lawendowego i rumiankowego oraz
3 krople eterycznego olejku herbacianego. Zmieszaj olejki i podgrzej
je. Wkrapiaj 2 krople ciepłej mieszanki do zainfekowanego ucha
dwa razy dziennie. Możesz też
wetrzeć mieszankę w wewnętrzną
i zewnętrzną część ucha, a także
w kark lub nasączyć nią szmatkę
i stosować jako kompres.
•• Żuj gumy do żucia zawierające
ksylitol. Zapobiegają one chorobom dziąseł, próchnicy i tworze-
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niu się płytki nazębnej, zwalczają bakterie, ale mogą
również odetkać ucho, zmniejszając tym samym ból
związany z zapaleniem. Gumy z ksylitolem pomagają też zapobiegać infekcjom ucha wewnętrznego, powstrzymując bakterie z ust przed dostaniem się do
nosa i uszu.
•• Wlej do zainfekowanego ucha odrobinę wody utlenionej. Poczekaj, aż zacznie się „pienić”.
Kilka prostych zasad, które pomogą uchronić się
przed bólami i zapaleniami uszu.
•• Kiedy masz katar – wydmuchuj nos delikatnie. Jeśli
dmuchasz zbyt mocno, bakterie, które mogą doprowadzić do infekcji „wpychasz” z zatok do ucha środkowego.
•• Częste infekcje uszu mogą być objawem alergii pokarmowej. Zwykle wiąże się ona z produktami mlecznymi, pszenicą, kukurydzą, orzeszkami ziemnymi lub
pomarańczami (owoce cytrusowe). Postaraj się przez
jakiś czas nie jeść tych produktów i sprawdź, jaki będzie rezultat. Następnie wprowadzaj je pojedynczo.
Jeśli ucho znów zacznie cię boleć – prawdopodobnie
znalazłeś winowajcę, usuń go zatem na stałe ze swojej
diety.
•• Żuj bezcukrową gumę do żucia zawierającą słodzik
o nazwie ksylitol. Jest to substancja otrzymywana
z kory brzozowej (w niewielkich ilościach znajdująca
się także w truskawkach i śliwkach). Badania wykazały, że dzieci żujące dwie drażetki takiej gumy pięć razy
w ciągu dnia o 40% rzadziej zapadały na infekcje uszu.
Prawdopodobnie ksylitol blokuje namnażanie się bakterii powodujących zapalenie ucha środkowego.
•• W czasie kąpieli używaj zatyczek do uszu, aby woda
nie dostawała się do kanałów słuchowych. Najlepsze
są zatyczki woskowe lub silikonowe, które dają się
modelować i dopasować do kształtu ucha. Jeśli dużo
pływasz, kup specjalne zatyczki dla pływaków (dostępne są także w rozmiarach dziecięcych).
•• Po basenie lub kąpieli pod prysznicem dokładnie wysusz uszy. Użyj suszarki do włosów, ale strumień powietrza nie powinien być zbyt silny ani zbyt gorący.
•• Nie próbuj usuwać z uszu całej woskowiny. Jest potrzebna – pokrywa kanał słuchowy, chroniąc ucho wewnętrzne przed zawilgoceniem.
•• Nie narażaj uszu na bardzo głośne dźwięki. Jeśli pracujesz w hałasie, zakładaj słuchawki ochronne.

Bożonarodzeniowe

warsztaty

Pod wodzą Alicji Homel, „naczelnej plastyczki”,
a służbowo naczelnej pielęgniarki bonifraterskiego szpitala w Krakowie w ostatnią niedzielę listopada, odbyły
się przedświąteczne warsztaty plastyczne dla najmłodszej szpitalnej generacji. Cieszyły się wielkim powodzeniem. Dzieciaki wraz z rodzicami z zapałem wycinały
papierowe gwiazdy, aniołki duże i małe, kwiatki i pajacyki, które potem ozdobią domowe choinki. Wszystko to
okazało się wcale nietrudne, a przyniosło wiele radości
i satysfakcji zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.
O tym, że zręczne palce pani Alicji potrafią wyczarować prawdziwe cuda, wiedzą wszyscy pracownicy szpitala, toteż sukces tych pierwszych warsztatów
zapewnie zachęci i panią Alę, a także małych i dużych
„kursantów” do ich kontynuowania.

Br. Maciej Seifert OH

Produkty ziołowe stosowane w chorobach uszu
i w innych problemach zdrowotnych można nabyć
w Ziołolecznictwie Bonifratrów:
•• w Warszawie ul. Sapieżyńska 3
•• w Łodzi ul. Kosynierów Gdyńskich 61a
•• w Krakowie ul. Krakowska 48
•• w Zakopanem ul. Krzeptówki 64
•• w Marysinie w Szpitalu Bonifratrów
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ciekawostki żywieniowe

Św ięta
pachnące bakaliami

Bakalie to mieszanka suszonych owoców, czyli tradycyjnych bożonarodzeniowych
łakoci, które zarazem są doskonałym dodatkiem do świątecznych wypieków. Bakalie jednak to nie tylko radość dla naszego podniebienia – to także doskonałe źródło
cennych składników odżywczych, szczególnie polecanych w okresie zimowym. Teraz, kiedy brakuje nam świeżych warzyw i owoców, właśnie bakaliami powinniśmy
uzupełniać codzienny jadłospis. A oto najbardziej znane i cenione składniki bakaliowego bogactwa.

Daktyle to owoce palmy daktylowej, upra-

wianej w Afryce Północnej, podzwrotnikowej części Azji,
w Stanach Zjednoczonych i Australii. Świeże daktyle
charakteryzują się czerwono-żółtą barwą i mają podłużne, brązowe nasiona. Proces suszenia nie powoduje zbyt
dużych strat w wartości odżywczej owocu, ponieważ zawiera on stosunkowo niewiele wody. W suszonych daktylach znajduje się aż 70% cukru, 2,3% tłuszczu i 2%
białka, ponadto znaczne ilości fosforu, żelaza, potasu,
wapnia i manganu oraz niewielkie ilości witaminy A, B
i PP.

Daktyle są bardzo dobrym źródłem przeciwutleniaczy, wykazując dzięki temu właściwości przeciwnowotworowe. Zawierają też spore ilości salicylanów – substancji składowej aspiryny, dlatego przypisuje się im
działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Morele

uprawiane są w klimacie subtropikalnym i umiarkowanym. Owoce zwierają duże ilości
żelaza, dlatego przeciwdziałają niedokrwistości. Są też
bogatym źródłem witaminy A – sprzymierzeńca młodości, substancji poprawiającej wygląd naszej cery i opóźniającej procesy starzenia.
Morele to także duży zasób witaminy C, wapnia,
potasu i fosforu. Mają dobroczynne działanie u osób
cierpiących na kamicę nerkową i nadciśnienie.

Rodzynki

to suszone na słońcu lub
w suszarniach owoce specjalnych gatunków winogron.
Stanowią bardzo popularny dodatek do wielu potraw,
szczególnie tych bożonarodzeniowych, nie tylko do ciast
i deserów, ale także dań z mięsa, kiszonej kapusty, sałatek.
Rodzynki zawierają duże ilości cukru (do 70%),
błonnika, żelaza, cynku, potasu i wapnia. Szczególnie
polecane są kobietom po menopauzie, gdyż zapobiegają
osteoporozie, ponadto poprawiają pracę serca, wygląd
skóry, a także podnoszą odporność organizmu.
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Figi – jej świeży owoc składa się z licznych zia-

renek i ma kształt zbliżony do gruszki. W smaku figa
jest słodka i aromatyczna. Lecznicze właściwości tych
owoców opisano już w Biblii. Prorok Izajasz przywrócił
do zdrowia śmiertelnie chorego króla Izraela – Ezechiasza, dając mu do jedzenia kiść świeżych fig. Zawierają
znaczne ilości potasu oraz witaminy z grupy B. Dodają
energii, poprawiają trawienie. Figi przynoszą ulgę osobom cierpiącym na nadkwasotę i zgagę.
Warto pamiętać, że w suszonych figach jest bardzo
dużo wapnia – w 100 g tych owoców znajduje się go
tyle, ile w szklance mleka. Figi charakteryzują się najwyższą wśród suszonych owoców zawartością błonnika
pokarmowego, dzięki czemu poprawiają perystaltykę,
jelit zapobiegając zaparciom.

Ananas jest byliną niegdyś rosnącą w sta-

nie dzikim, obecnie uprawianą na plantacjach w strefie
tropikalnej. Jego owoce są mięsiste, aromatyczne i bardzo słodkie. Oznaczają się znacznymi wartościami odżywczymi – zawierają witaminę A, B, C, a także potas,
magnez i fosfor, poprawiają trawienie, pracę serca, nerek oraz naczyń wieńcowych.
Suszony ananas stanowi bardzo zdrową i smaczną przekąskę, jest doskonałym zamiennikiem słodyczy.
Polecany dla osób stosujących dietę odchudzającą, gdyż
powoduje uczucie sytości i poprawia trawienie.

Migdały to nasiona drzewa migdałowego.

Są produktem wysokokalorycznym – zawierają w swym
składzie około 50% tłuszczu, 21% białka, a także cukier,
wapń, magnez, potas oraz witaminy z grupy B i E. Migdały stanowią podstawę takich przysmaków, jak nugat
czy marcepan. Są zbawienne dla naszego serca. Dzięki zawartości zdrowych kwasów tłuszczowych obniżają
poziom cholesterolu we krwi. Szczególnie polecane są
osobom narażonym na codzienny stres, mają bowiem
korzystny wpływ na poprawę pamięci i koncentracji.
Dzięki zawartości witaminy E zapobiegają rozwojowi

Świąteczny keks z bakaliami
Składniki
1 szklanka mąki pszennej, ¾ szklanki cukru pudru, ½ kostki
masła roślinnego lub margaryny, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 7 żółtek, 3 białka, 2,5 szklanki bakalii (rodzynki, orzechy,
daktyle, migdały, morele, figi, gruszki), ½ torebki cukru waniliowego
Sposób przygotowania
Masło utrzeć z cukrem i żółtkami na puszystą masę, połączyć
z ubitą na sztywno pianą z białek, dodać bakalie i mąkę, delikatnie wymieszać. Ciasto piec w podłużnych foremkach wyłożonych pergaminem w temperaturze 160–180°C przez 50–60
minut.

miażdżycy, chronią przed zawałem serca i opóźniają
procesy starzenia.
Pamiętajmy jednak, że należy unikać spożywania
prażonych migdałów, gdyż w wysokiej temperaturze
tracą one swoje właściwości odżywcze, a w ich składzie
pojawiają się niekorzystne dla zdrowia substancje.

Orzechy włoskie swym kształ-

tem przypominają ludzki mózg i dlatego już w starożytności przypisywano im bogate właściwości lecznicze.
Okazuje się, ze nasi przodkowie mieli wiele racji – orzechy te to źródło wartościowych tłuszczów (50–70%),
białka, witamin z grupy B oraz soli mineralnych, tj. fosforu, magnezu, żelaza i sodu.
Doskonale poprawiają funkcjonowanie układu nerwowego i ochronią nas przed zimową depresją. Korzystnie wpływają na trawienie i samopoczucie, przyśpieszają
regenerację organizmu po chorobie lub zmęczeniu.
Renata Mikołajek
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Książki

pod choinkę
Anselm Grün, Jochen Zeitz

Bóg, pieniądze i sumienie –
dialogi mnicha z menedżerem
Wydawnictwo św. Stanisława BM,
Kraków 2011

Rozmowy dwóch wyjątkowych osobowości pochodzących z dwóch odmiennych
światów – klasztoru i wielkiej korporacji.
Ojciec Anselm Grün, wybitny duchowny,
szafarz w zakonie Münsterschwarzach
odpowiedzialny za rozwój gospodarczy
i finanse zakonu. Jochen Zeitz, najmłodszy prezes zarządu notowanego na giełdzie niemieckiego przedsiębiorstwa, od
17 lat kierujący koncernem Puma.
Benedyktyn i menedżer prowadzą dialog
o najważniejszych kwestiach, które nie
dają im spokoju i dotyczą nas wszystkich: o sukcesie i odpowiedzialności,
o gospodarce i dobrobycie, o kulturze
i wartościach, o Bogu, pieniądzach i sumieniu. Obu mężczyzn łączy wspólna
wizja lepszego świata. I obaj zabrali się
już do jej urzeczywistniania!
Ta niezwykle inspirująca książka, ukazuje nie tylko osobiste poglądy i doświadczenia mnicha i menedżera, ale także
zachęca do tworzenia świata, w którym
warto żyć.
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Marek Wójtowicz SJ

Święci z charakterem
Wydawnictwo WAM, Kraków 2011

„Święci nie przemijają” – mówił Jan
Paweł II. Nie nadzwyczajne zdolności
czy silna wola, lecz przyjęcie Bożej łaski
doprowadziło ich do chwały ołtarzy. Autor podzielił świętych według głównych
cech ich charakterów. Są więc święci
łagodni, cierpliwi, roztropni, ufni, żarliwi, wytrwali, nieustraszeni, energiczni
i pogodni.
Historia ich życia i nas wychowuje
do świętości. Uczy odwagi i prostoty. Wszystkie postaci zostały ukazane
w swoim radykalizmie życiowym, lecz
nie są też pozbawione uśmiechu, łez,
lęku czy czułości. Ukazują nam swoją
świętość, ale też i niełatwy charakter.
Wszyscy, choć w różnym stopniu, odznaczali się darem modlitwy, licznymi
charyzmatami, heroizmem życia, męczeństwem lub ofiarną posługą na rzecz
bliźniego.
Książkę tę warto podarować pod choinkę – i warto też się nad nią zamyślić.

Włodzimierz Zatorski OSB

Podstawy duchowości lidera,
czyli charyzmat przywództwa
według Reguły św. Benedykta
TYNIEC, Wydawnictwo Benedyktynów,
Kraków, 2010

Naszemu światu zmagającemu się
z różnorakimi problemami najbardziej
potrzeba autentycznych świętych przywódców (w rodzinie, firmie, szkole, parafii, klasztorze). Świętych, to znaczy nie
tylko moralnie uczciwych i miłosiernych
względem innych, ale przede wszystkim
takich, którzy osobiście osiągają głębię
poznania duchowego. Nie wystarcza
sama fachowość. Potrzebna jest, zakorzeniona w sercu tożsamość, która owocuje uczciwością i odpowiedzialnością.
Należy więc rozpoznać charyzmat lidera
i konsekwentnie przyjąć go jako powołanie i drogę życia duchowego. Od wieków
punktem odniesienia dla osobistej pracy
nad kształtowaniem właściwej postawy
przy aktywnym zaangażowaniu była
myśl św. Benedykta.
Zachęcamy czytelników do wspólnej refleksji, która nie zawęża się do technik,
metodologii i psychologii zarządzania innymi, ale prowadzi do pozytywnej przemiany własnego wnętrza. Rozpoznanie
mechanizmów życia wewnętrznego,
duchowych praw, pozwala podejmować
właściwe decyzje oraz pomagać innym
odnajdywać siebie w tym, co robią.
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