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W oknie mojego domu stoję,
Oczami wyobraźni widzę:
Idzie ogromny tłum ludzi,
Krzyżami obarczeni są wszyscy.

Idą dzieci, dorośli i starcy,
Niosą krzyże ciężkie, małe sękate,
I takie śmieszne plastikowe.
Anioł – nietoperz – pilnuje, 
By nikogo nie brakło…

Zobaczyłem płaczącego Boga 
I spytałem:
Czy nie ma dla nich ratunku?
Owszem, jest – odpowiedział Bóg,
Nadstaw swoje ramiona, 
A uwolnisz zmęczonego brata.

Ks. Lucjan Szczepaniak SCJ 

(z tomu Bo byłem chory…, Kraków 2005)

Nowa Golgota
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11 lutego – tegoroczny, po raz 21. obchodzony 
Światowy Dzień Chorego – zapisze się w naszej pa-
mięci nie tylko jako dzień szczególnej troski o wszyst-
kich potrzebujących wsparcia i opieki, ale także jako 
dzień, w którym papież Benedykt XVI ogłosił swą re-
zygnację z dalszego posługiwania na stolicy Piotrowej. 
Zapamiętamy go jako człowieka głębokiej wiary i nie-
zwykłej wiedzy teologicznej, jako oddanego współpra-
cownika Jana Pawła II, którego w maju 2011 roku 
beatyfikował, a także serdecznego przyjaciela Polski 
i wszystkich Polaków. Pożegnaliśmy Benedykta XVI ze 
wzruszeniem, ale też z nadzieją, że nowy papież bę-
dzie godnym następcą swych wielkich poprzedników, 
który w dzisiejszych trudnych czasach poprowadzi 
Kościół drogą podstawowych wartości ewangelicz-
nych – wiary, nadziei i miłości.

Do nadchodzących Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego przygotowuje nas O. Leon Knabit, który 
przypomina o wspólnej naszej odpowiedzialności za 
Kościół i drugiego człowieka. O tej odpowiedzialno-
ści nie trzeba wszakże przypominać wolontariuszom 
– cisi, skromni, świadczą serdeczną pomoc bezrad-
nym i najbardziej opieki potrzebującym – pisze o nich 
w tym przedświątecznym numerze Marta Grabek-
-Niekraszewicz, a brat Vianney, artystycznie „zakrę-
cony” odpowiada na pytanie, czy w zakonie można 
realizować własne życiowe pasje.

Do dawnego Lwowa, do którego powrócił po 
latach jako metropolita archidiecezji, zabiera nas 
ks. kard. Marian Jaworski, przez chwilę pacjent kra-
kowskiego Szpitala Bonifratrów, który zechciał opo-
wiedzieć nam o tym, co w życiu uważa za najważ-
niejsze.

Na koniec chcemy serdecznie pogratulować 
o. Prowincjałowi Eugeniuszowi Kretowi otrzymania 
medalu Św. Brata Alberta, przyznawanego corocznie 
już od 17 lat ludziom szczególnie zasłużonym w nie-
sieniu pomocy osobom niepełnosprawnym. Gratu-
lujemy także agregacji do Zakonu Bonifratrów Ojcu 
Norbertowi, który dołączył do grona członków hono-
rowych.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
całej polskiej Rodzinie Bonifraterskiej, a także Pacjen-
tom i Podopiecznym prowadzonych przez Zakon dzieł 
życzymy, aby ten Boży czas stał się dla nas czasem 
radości i pojednania – z Bogiem i drugim człowiekiem.

Wesołego Alleluja!

Od redakcji
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na drodze cierpienia
Z roku na rok przybywa wokół nas osób starszych, niepełnosprawnych, ciężko cho-
rych, dotkniętych kryzysem o różnej etiologii, lub takich, których ziemskie życie do-
biega kresu. Najczęściej wsparcie i opiekę chorzy otrzymują ze strony najbliższej ro-
dziny. Kiedy nie ma takiej możliwości, rolę opiekuńczą przejmują placówki ochrony 
zdrowia lub pomocy społecznej. Bywa jednak i tak, że chory zostaje pozbawiony 
jakiejkolwiek opieki, wtedy zamyka się w świecie cierpienia. W Psalmie czytamy: 
„Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu 
i ubogiemu” (Ps 82,3).

Właściwą definicją wolontaria-
tu zdaje się być przyjęta przez Cen-
trum Wolontariatu: „Dobrowolna, 
świadoma, bezpłatna działalność 
na rzecz innych, wykraczająca poza 
związki koleżeńsko-przyjacielsko-
-rodzinne”. Wolontariuszem na-
zywać więc będziemy osobę, która 
w sposób świadomy i dobrowolny, 
bez wynagrodzenia angażować się 
będzie w działalność na rzecz in-
nych osób, organizacji czy instytu-
cji działających w zakresie pożytku 
publicznego. Wolontariat jest jednak 
przede wszystkim znakomitym spo-
sobem na poruszenie ogromnego 

potencjału aktywności obywatel-
skiej, na ponowne odkrycie znacze-
nia społecznej odpowiedzialności. 
Niewątpliwie, ów potencjał społecz-
nikowski – odpowiednio zaktywizo-
wany, skoordynowany, ujęty w for-
malne ramy – może stanowić bardzo 
ważny element w systemie opieki 
nad chorymi.

Każda prawidłowo funkcjonu-
jąca jednostka służby zdrowia i po-
mocy społecznej dąży do rozwoju, 
podniesienia standardów i świad-
czenia opieki na maksymalnie 
wysokim poziomie. W każdej pla-
cówce, czy jest to szpital, czy dom 

pomocy, w pierwszej kolejności 
realizowane są działania służące 
procesowi leczenia choroby, z jaką 
zgłasza się chory, i jego rehabilita-
cji. Zazwyczaj nie ma czasu na my-
ślenie o pacjencie jako o osobie, 
która oprócz potrzeb fizjologicznych 
i medycznych ma również potrzeby 
emocjonalne, duchowe, religijne, 
socjalne, a właśnie niemożność ich 
zaspokojenia często najbardziej 
boli i doskwiera.

Dlatego tak niezwykle waż-
na jest praca wolontariuszy, któ-
rzy do szpitali, hospicjów, domów 
pomocy, a także innych placówek 

Wolontariat
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służby zdrowia i opieki społecznej 
wnoszą swój czas, cierpliwość i do-
bro, odciążają etatowy personel, 
a przede wszystkim towarzyszą cho-
rym podczas choroby, wspierając 
tym samym proces terapeutyczny. 
To wolontariusz bardzo często bywa 
także osobą, która przygotowuje 
chorego i jego rodzinę na zbliżający 
się kres życia. Prowadzi ich przez 
ten trudny czas tak, aby przeżyty był 
godnie i spokojnie, bez lęku i niepo-
trzebnych emocji.

Chory, który czuje, że wolonta-
riusz odnosi się do niego z miłością 
i szacunkiem, nie będzie okazywał 
skrępowania, nie będzie się czuł 
zawstydzony ani upokorzony, gdy 
ten będzie go karmił czy pomagał 
w najbardziej nawet prozaicznych 
czynnościach. Wolontariusze stają 
się przyja ciółmi, powiernikami cho-
rego – trwają przy nim w jego nie-
szczęściu i zawsze – kimkolwiek jest 
– widzą w nim człowieka.

Wolontariuszami bywają rów-
nież osoby, które nie pracują bezpo-
średnio przy chorych, ale wspierają 
personel w innych działaniach, ta-
kich jak organizacja wydarzeń czy 
prace remontowe. Choć nie ma ich 
przy łóżku chorego, to jednak ich 
działania wynikające z potrzeby ser-
ca, pośrednio przekładają się na ja-
kość życia chorych.

Wolontariat jednak to nie tylko 
ofiarowywanie siebie, swego czasu 
– innym. Przynosi on korzyść tak-
że samym wolontariuszom. Często 
u pomagających dokonuje się roz-
wój duchowy, ugruntowanie poglą-
dów, uwrażliwienie i wzrost empatii. 
Zdarza się, że świadczenie pomocy 

potrzebującym pomaga wolonta-
riuszowi odnaleźć własną, życiową 
drogę, swoje powołanie. Wolontariat 
potrafi przebudować człowieka, stąd 
idea angażowania więźniów w dzia-
łania pomocowe, realizowana także 
w ośrodkach bonifraterskich. Nie 
jest on więc jedynie aktem pomocy 
– jest sposobem na życie.

W niektórych bonifraterskich 
placówkach wolontariat kwitnie, 
w innych z dużym zaangażowaniem 
i nadziejami jest właśnie tworzo-

ny. Odpowiednio przeszkoleni wo-
lontariusze, mający już stosowne 
kwalifikacje, służyć tam będą cho-
rym zarówno w danym ośrodku, 
jak i podczas opieki domowej. Wo-
lontariusz, poznając chorego i jego 
rodzinę, może nauczyć opiekunów 
odpowiedniego wykonywania czyn-
ności pielęgnacyjnych, wspierać du-
chowo i psychicznie czy też pomagać 
w codziennych czynnościach, takich 
jak sprawy urzędowe czy zakupy. 
Zapewniając choremu tymczaso-
wą opiekę, wolontariusz stwarza 
opiekunom możliwość odpoczynku 
od codziennych obowiązków. Pra-
cujący w rodzinach wolontariusz 
domowy przyczynia się do podnie-
sienia jakości i komfortu życia osób 

chorych i ich bliskich, a także do po-
prawy relacji w rodzinach.

Dobrym przykładem budowy 
i działania wolontariatu są zreali-
zowane w ostatnich latach projekty 
obejmujące bonifraterskie konwen-
ty w Krakowie, Konarach-Zielonej 
i Zebrzydowicach. W ramach pro-
wadzonego przez Konary działania 
(rok 2011) utworzono i przeszko-
lono grupę koordynatorów. Dzięki 
już posiadanej wiedzy oraz nowo 
zdobytym kwalifikacjom zorganizo-

wali oni wokół siebie zespoły wo-
lontariuszy, które po odpowiednim 
szkoleniu zaczęły działać w po-
szczególnych ośrodkach. W roku 
2012 konwent w Zebrzydowicach 
zrealizował projekt „Organizowa-
nie pomocy wolontaryjnej i przy-
gotowanie osób do jej świadczenia 
na rzecz terminalnie, nieuleczalnie 
chorych i ich rodzin, w tym wsparcia 
w domu chorego”, będący swoistą 
kontynuacją poprzedniego. Z istnie-
jących już zespołów wolontaryjnych 
wyłoniono osoby chcące pracować 
nie tylko w ośrodkach, lecz także 
w domach z chorymi i ich rodzina-
mi. Dla grupy tej przeprowadzono 
szkolenie doskonalące, podczas 
którego poruszano takie tematy, 

wolontariusze stają się przyja cióŁmi, powiernikami 
cHorego – trwają przy nim w jego nieszczęściu i za-
wsze – kimkolwiek jest – wiDzą w nim czŁowieka.
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jak: przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu, komunikacja w rela-
cjach pomocowych, pierwsza pomoc 
przedmedyczna. Dodatkowo prze-
prowadzony został nabór kandyda-
tów na wolontariuszy, którzy zostali 
następnie przeszkoleni z zakresu 
duchowości, psychologii, aspektów 
medyczno-pielęgnacyjnych, socjal-
nych i prawnych, a także udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Przeprowadzono ponadto akcję in-
formacyjną mającą na celu nie tylko 
pozyskanie osób chętnych do pracy 
w roli wolontariusza, ale również 
promującą samą ideę wolontariatu 
(w tym domowego).

9 grudnia w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej odbył się także Dzień Wo-
lontariusza, który stał się wspaniałą 
okazją do spotkania i wymiany do-
świadczeń przedstawicieli konwen-
tów, w których działa wolontariat. 
Korzystaliśmy z gościny OO. Ber-
nardynów, żywo zainteresowanych 
zarówno wolontariatem, jak i opieką 
zespołową. W szkoleniu dla kandy-
datów na wolontariuszy uczestni-
czyło dzięki temu również 7 klery-
ków z kalwaryjskiego Seminarium, 
rozpoczynających przygodę z wo-
lontariatem na rzecz podopiecznych 
konwentu w Zebrzydowicach.

Niewątpliwie, możliwość po-
zyskania środków zewnętrznych 
stanowi znaczną pomoc w realiza-
cji działań związanych z wolonta-
riatem, najważniejsza jednak jest 
przychylność osób zarządzających, 
ich otwartość na nowe sposoby 
niesienia pomocy, co szczególnie 
widoczne jest w ośrodkach bonifra-
terskich. Niezbędne do rozwoju wo-
lontariatu jest także przygotowanie 
koordynatorów, będących swoistym 
pomostem pomiędzy personelem 
ośrodka, pacjentami i społecznością 
lokalną, z której wywodzą się wo-
lontariusze.

Model zespołowej opieki, 
w tym wolontariatu, wielu osobom 
może wydawać się nieregulowaną 
w żaden sposób dobroczynnością. 
W rzeczywistości stanowi on spraw-
nie zarządzany, oparty na formal-
nych podstawach system, który czer-
piąc z miłości Boga i człowieka, staje 
się skutecznym narzędziem czynie-
nia dobra. Stworzenie i rozwój wo-
lontariatu oraz opieki zespołowej 
zawsze będzie dobrą inwestycją – 
korzystną dla pacjentów, podopiecz-
nych, ale także dla całego personelu 
i lokalnej społeczności. Stanie się 
odpowiedzią na palący problem, ja-
kim jest brak holistycznej opieki nad 

osobami chorymi, potrzebującymi 
pomocy, a także ich rodzinami lub 
opiekunami. Choć początki mogą 
być trudne, to jest to inwestycja cał-
kowicie pewna, bo dobrze zorgani-
zowany wolontariat musi przynieść 
i przynosi dobre owoce. Chęć nie-
sienia pomocy, ale również wiedza 
i kompetencje wolontariuszy mogą 
okazać się cennym dopełnieniem 
działań już istniejących w ramach 
szpitala czy domu pomocy, podno-
szącym jakość opieki nad chorym.

W obecnych czasach, kiedy 
placówki służby zdrowia i pomocy 
społecznej koncentrować się muszą 
głównie na narzuconych limitach 
i liczeniu punktów, pacjent co-
raz częściej traktowany bywa jako 
klient, któremu oferuje się zakon-
traktowane usługi. A przecież pa-
cjent nie jest klientem, nie jest nu-
merem w statystyce, nie jest jednym 
z wielu. Każdy cierpiący człowiek, 
który przychodzi do nas, przychodzi 
po pomoc, po ratunek, po nadzieję. 
Jest jedyny i niepowtarzalny.

W całej zawiłości medycznych 
terminów, zasad narzucanych przez 
system opieki zdrowotnej, w pośpie-
chu panującym w placówkach lecz-
niczych i opiekuńczych, w zagubie-
niu i osamotnieniu, wśród plątaniny 
korytarzy, w których głośno i nerwo-
wo do południa, a potem aż do rana 
słychać już tylko czasem czyjeś 
kroki i odgłosy aparatury, pacjent-
-człowiek często czuje się bez szans. 
Zespoły opieki duszpasterskiej i wo-
lontariusze działający w placówkach 
odradzają holistyczne spojrzenie 
na chorego, współdziałając w pro-
cesie terapeutycznym zapewniają 
choremu zrozumienie i poczucie 
bezpieczeństwa. Zapewniają posłu-
gę sakramentalną i duchową, poma-
gają burzyć stereotypy, kształtować 
społeczne postrzeganie choroby, 
niepełnosprawności, odchodzenia, 
zrozumieć sens cierpienia.

Marta Grabek-Niekraszewicz
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Rodzina św. Jana Bożego w Pol-
sce z wielką radością przyjęła wiado-
mość, iż decyzją Kapituły Fundacji 
im. Św. Brata Alberta jednym z te-
gorocznych laureatów Medalu św. 
Brata Alberta został prowincjał Pro-
wincji Polskiej Zakonu Bonifratrów 
O. Eugeniusz Kret, uhonorowany 
za „wieloletnią pracę na rzecz osób 
niepełnosprawnych, a szczególnie 
za stworzenie Centrum Rehabilita-
cyjno-Warsztatowego w Konarach 
k. Świątnik Górnych w Małopolsce”. 
Wyróżnienie to przyznawane od 
roku 1997 otrzymują osoby szcze-
gólnie zasłużone w niesieniu po-
mocy ludziom niepełnosprawnym. 
Wśród dotychczasowych laureatów 
znalazły się tak wybitne postacie, 
jak: ks. kard. Franciszek Machar-
ski, ks. kard. Stanisław Dziwisz, abp 
Tadeusz Gocłowski, prof. Zbigniew 
Brzeziński, prof. Jerzy Buzek, Anna 
Dymna, Ewa Błaszczyk, Roman 
Kluska, Robert Korzeniowski, Ma-
rek Kamiński, Otylia Jędrzejczak 
oraz Krakowskie Bractwo Kurkowe.

Przyznany Ojcu Prowincjało-
wi Medal św. Brata Alberta – choć 
ma charakter indywidualny – jest 
uhonorowaniem dzieła, jakie do-
konało się w Konarach za sprawą 
wielu osób, których trud i wysiłek 
mają w nim swój udział. Owocem 

tego trudu stało się stworzenie miej-
sca, gdzie znaleźli poszanowanie, 
przyjaźń, poczucie własnej wartości 
i możliwość poprawy jakości życia 
ludzie jakże często spychani na spo-
łeczny margines.

O. Eugeniusz Kret jest też lau-
reatem Nagrody za Działalność Hu-
manitarną przyznanej mu w grud-
niu 2001 roku przez Polski Komitet 
Pomocy Społecznej.

Uroczyste wręczenie Medalu 
św. Brata Alberta tegorocznym lau-
reatom – obok o. Prowincjała Euge-
niusza Kreta – także Natalii Partyce, 
trzykrotnej mistrzyni paraolimpij-
skiej w tenisie stołowym, kompozy-
torowi Andrzejowi Zaryckiemu oraz 
przedsiębiorcy polonijnemu Edwar-
dowi Olszówce z Ottawy w Kana-
dzie – odbyło się 4 marca w Teatrze 
im. J. Słowackiego w Krakowie 
podczas 13. finału Ogólnopolskiego 
Przeglądu Twórczości Teatralno-
-Muzycznej Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie „Albertiana”. 
Organizatorami Festiwalu są Funda-
cja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 
i Fundacja im. Brata Alberta, której 
założycielem i prezesem jest ks. Ta-
deusz Isakowicz-Zaleski. Autorem 
projektu Medalu jest Krzysztof Sie-
prawski, podopieczny schroniska 
dla osób niepełnosprawnych w Ra-
dwanowicach.

Wyłonieni spośród blisko 50 
zespołów z całej Polski tegoroczni 
laureaci Przeglądu z niezwykłym 
przejęciem wykonali swoje przed-

stawienia, gorąco przyjmowani 
przez obecną w Teatrze publiczność. 
Równie gorąco oklaskiwani byli 
laureaci Medalu św. Brata Alberta, 
osoby, których trud serdeczny i co-
dzienna praca ludziom intelektual-
nie niepełnosprawnym przywraca 
poczucie godności i przynosi radość 
życia.

Przedstawiciele konwentów 
oraz dzieł bonifraterskich z całej 
Polski i niemal całe Konary stawi-
ły się w Teatrze im. J. Słowackie-
go z koszem czerwonych róż, żeby 
być świadkiem wręczenia Medalu 
Ojcu Prowincjałowi, który wielce 
wzruszony dedykował go właśnie 
ludziom z Konar – „oni bowiem po-
darowali mi to, co w życiu każdego 
człowieka jest niezwykle ważne, 
a może nawet najważniejsze. Poka-
zali mi, na czym polega prawdziwe 
piękno człowieka i prawdziwa, bez-
warunkowa miłość bliźniego”.

Aleksandra Orman

Medal
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Z  Ojcem  Świętym  łączy  też  Ks. 
Kardynała  umiłowanie  Kalwarii 
Zebrzydowskiej.
W jednym z moich wywiadów dla 
alumnów Seminarium w Tarnowie 
powiedziałem, że po tych wszystkich 
zawieruchach, jakie miały miejsce 
we Lwowie przed 1945 rokiem, 
klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej 
stał się dla nas oazą ciszy i spokoju, 
gdzie można było kształtować swoje 
powołania kapłańskie.
Kalwaryjski  klasztor  związany 
jest  też  z  bonifratrami,  którzy 
w Zebrzydowicach mają ufundo-
wany w XVII wieku przez Miko-
łaja  Zebrzydowskiego  klasztor 
i szpital.
Taka swoista bliskość z bonifratrami 
zrodziła się, kiedy wszyscy – a więc 
ponad trzydziestu kleryków, a także 
nasi przełożeni i siostry zakonne – 
znaleźliśmy się w Kalwarii…
Czyli ks. abp Baziak uratował po-
nad 30 powołań kapłańskich…
Znacznie więcej, bo potem co rok 
przychodzili nowi… No więc kiedy 
przyjechaliśmy do Kalwarii, nie mu-
szę mówić, że warunki życia w Pol-
sce powojennej były bardzo trudne. 
Oprócz księży lwowskich, którzy 
pracowali na Zachodzie i przysyłali 
nam zboże i inne produkty, pomogli 
nam właśnie bracia bonifratrzy z Ze-
brzydowic, odstępując nam kawałek 
ziemi. Zasadzone na niej zostały 
ziemniaki, które sami zbieraliśmy 
po powrocie z wakacji.
Do rodzinnego Lwowa Ks. Kardy-
nał powrócił jednak w 1991 roku 
jako  metropolita  archidiecezji. 

Pójść drogą
św. Jana Bożego

Z Księdzem Kardynałem Marianem Jaworskim 
o bonifratrach, miłości bliźniego i o tym, co w życiu 
najważniejsze, rozmawia Aleksandra Orman

Większość  życia  Ks.  Kardynał 
związany  był  z  dwoma miastami 
w dawnej Galicji – ze Lwowem, 
miastem  rodzinnym  i  miastem 
młodości, oraz z Krakowem, mia-
stem  wieku  dojrzałego,  miastem 
kapłaństwa,  wieloletniej  pracy 
naukowo-dydaktycznej  i  duszpa-
sterskiej, ale także miastem przy-
jaźni  z niezwykłym człowiekiem, 
który  być może w  tym  roku wy-
niesiony zostanie na ołtarze jako 
święty Kościoła katolickiego. Nie 
mogę Ks. Kardynała nie zapytać, 
jak się ta przyjaźń narodziła?
W 1945 roku wstąpiłem do Semi-
narium Duchownego we Lwowie. 
W tym samym roku sowieci rozpro-
szyli Seminarium i wtedy ks. abp 
Eugeniusz Baziak powiedział: „Nie 
pozwolę, aby zmarnowało się choć-

by jedno powołanie kapłańskie”. Za-
wierzając Panu Bogu, zaczął czynić 
prawdziwie heroiczne starania, aby 
Seminarium przemieścić w granice 
Polski i w ten sposób je uratować. 
Było to niezwykle trudne zadanie, 
no bo skąd wziąć fundusze na utrzy-
manie Seminarium, alumnów, pro-
fesorów?
Przyjęli nas OO. Bernardyni w Kal-
warii Zebrzydowskiej i tam przez 
pięć lat studiowałem filozofię i teo-
logię. Tam też w czerwcu 1950 roku 
przyjąłem święcenia kapłańskie, po 
czym przez rok pracowałem w para-
fii w Baszni Dolnej koło Lubaczowa. 
W roku 1951 ks. abp Baziak skie-
rował mnie na studia doktoranckie 
na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Zamieszkałem jako rezydent na ple-
banii przy kościele św. Floriana, 
skąd wkrótce odszedł pisać pracę 
habilitacyjną ks. dr Karol Wojtyła. 
Tak zaczęła się nasza znajomość, 
a potem były dalsze kontakty, bli-
skość, współpraca w ramach Wy-
działu Teologicznego. I tak to trwało 
na różne sposoby aż do końca życia 
Ojca Świętego. Za to, że już w 1951 
roku otrzymałem łaskę spotkania 
z ks. dr. Wojtyłą, późniejszym pa-
pieżem, a obecnie Błogosławionym, 
jestem bardzo wdzięczny Opatrzno-
ści Bożej. Dzięki heroicznej decyzji 
śp. abpa Baziaka, dzięki gościnno-
ści OO. Bernardynów i udziałowi 
w moim życiu Ojca Świętego Jana 
Pawła II moje życie mogło być takie, 
jakie było. I za to Opatrzności Bożej 
nieustannie dziękuję.
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Ale to był już całkiem inny Lwów 
niż  ten  zapamiętany  z  czasów 
młodości?
Przyjechałem do Lwowa już w roku 
1989 – najpierw kilka razy prywat-
nie, a potem w 1991 jako miano-
wany arcybiskup metropolita. I tak 
jak pani mówi, ten Lwów, z którym 
spotkałem się po blisko 50 latach, 
to było zupełnie inne miasto niż to, 
któreśmy opuszczali w 1945 roku. 
To był Lwów, na którym wycisnę-
ło się całe sowieckie piętno – inne 
nazwy ulic, instytucji i oczywiście 
całkiem inni ludzie. Gros dawnych 
mieszkańców wyjechało do Polski 
– do Wrocławia, do Opola, Bytomia 
czy jeszcze gdzieś indziej.
A czy poszedł ks. Kardynał zoba-
czyć ulicę, dom, w którym miesz-
kał przed wojną?
Nie, nie poszedłem. Nie chciałem, 
to byłoby zbyt trudne… Musiałem 
szanować swój system nerwowy. Nie 
spotkałem się też właściwie z nikim 
ze znajomych. Było tylko kilka osób, 
które pamiętały mnie jeszcze jako 
ministranta w kościele św. Antonie-
go, w którym byłem chrzczony. Zresz-
tą był to jedyny kościół, obok katedry 
lwowskiej, który nie został po wojnie 
zamknięty. Wszystkie pozostałe zo-
stały zabrane i zniszczone lub prze-
kazane innym wyznaniom.
Mówi się o Ks. Kardynale, że jest 
osobą, która zawsze stara się  lu-
dzi  łączyć,  nie  dzielić,  co  stało 
się szczególnie widoczne w pracy 
duszpasterskiej na Ukrainie. Co 
było w tej pracy najtrudniejsze?
Jak się czyta dobrze Ewangelię, to 
widać wyraźnie, że Pan Jezus za-
wsze starał się przezwyciężać ste-
reotypy, które były przyczyną po-
działu między ludźmi. Przejawiało 
się to i w jego czynach, i w naucza-
niu. Pan Jezus pokazał, że prawdzi-
wym bliźnim jest ów Samarytanin, 
który udzielił pomocy pobitemu, 
z Samarytanką Pan Jezus nie tylko 
rozmawiał, ale poprosił, żeby mu 
dała wody, co oczywiście wywoła-
ło u ludzi niedowierzanie i zgor-

szenie. Przychodził do celników 
i okazał swoje wielkie miłosierdzie 
Marii Magdalenie. W ten sposób, 
przezwyciężając wszelkie ówcze-
sne przejawy ciasnoty umysłowej, 
zaświadczył, kto naprawdę jest na-
szym bratem i siostrą, Ale trzeba 
było dopiero geniuszu św. Pawła 
Apostoła, by pokazać światu, że Pan 
Jezus przyszedł zbawiać wszystkich, 
a więc także – jak to się wtedy mówi-
ło – ówczesnych pogan. Myślę, że ci, 
którzy nie mają jeszcze łaski wiary 
w Jezusa Chrystusa, ale w sumieniu 
swoim starają się być wierni Bogu, 
tworzą z nami prawdziwą wspólno-
tę. Dlatego zawsze wierzyłem i sta-
rałem się to okazywać, że każdy dru-
gi człowiek jest moim bratem i też 
jest umiłowany przez Pana Boga. 
Stąd właśnie starałem się w życiu 
nie dzielić, ale tylko łączyć.
Kiedyś, gdy obchodziłem we Lwowie 
rocznicę moich urodzin, miałem bar-
dzo wzruszające przeżycie. Przyszedł 
z życzeniami także arcybiskup pra-
wosławny należący do patriarchatu 
moskiewskiego i powiedział mi, że 
gdyby w średniowieczu byli tacy bi-

skupi, to byśmy byli dzisiaj razem. 
A mówił nie tylko do mnie, słyszeli to 
wszyscy obecni. Hierarchowie z pa-
triarchatu moskiewskiego zawsze od-
cinali się od nas, ale ja okazywałem 
im serdeczność i otwartość. Z cza-
sem zrozumieli, że więcej nas łączy 
niż dzieli, a przede wszystkim, że nie 
czuję się powołany, aby kogokolwiek 
sądzić, bo to sprawa Pana Boga. 
Z życzliwością odnosiłem do wszyst-
kich – i do grekokatolików, i do pra-
wosławnych, którzy byli podzieleni. 
W końcu ci, którzy na początku do 
Kościoła rzymskokatolickiego nasta-
wieni byli negatywnie, przekonali się, 
że nie zamierzam na siłę burzyć mo-
sty, tylko na tyle, na ile to jest możli-
we – być razem.
Co było najtrudniejsze? Tak jak za 
czasów Pana Jezusa, tak i teraz ist-
nieje u nas wiele stereotypów. Ale 
trzeba w imię Ewangelii starać się 
je przezwyciężać i iść drogą, którą 
pokazał nam Pan Jezus. Potrzeba 
do tego dużo cierpliwości, bo nie 
wszystko się da od razu zmienić. 
I tak, niestety, nie wszystkie kościoły 
udało się odzyskać, ale dzięki Panu 

fot. br. Bruno Neumann

Uroczystość w katedrze lwowskiej. Obok Ks. Kardynała 
prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką
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Bogu sporo spraw znacznie posunę-
ło się naprzód.
A czy także sporo tamtejszych lu-
dzi udało się dla Pana Boga przy-
mnożyć? Przecież trochę Polaków 
tam zostało…
Zostało trochę Polaków we Lwowie, 
w granicach metropolii lwowskiej 
i na wsiach, którzy czuli swoje ko-
rzenie. Wielu też było takich, którzy 
nieraz po kilkadziesiąt kilometrów 
jechali do Lwowa, żeby być na Mszy 
św. Znacznie gorzej było ze znajo-
mością języka polskiego. Językiem 
urzędowym był ukraiński i dzieci 
chowały się w środowisku ukraiń-
skojęzycznym. Wprawdzie zwykle 
babcie i dziadkowie przekazywali 
im pacierz i wiarę w Pana Boga, go-
rzej było, gdy chodzi o treści wiary 
– nie było katechizmów, książeczek. 
W parafiach znajdujących się bliżej 
Polski, gdzie mieszkało więcej Po-
laków, łatwiej można się było po-
sługiwać językiem polskim, ale im 
bardziej na wschód, tym częściej 
językiem polskim posługiwało się 
tylko starsze pokolenie. Dlatego ni-
gdy nie stawiałem problemu języka. 
Uważałem, że trzeba posługiwać się 
tym językiem, który ludzie rozumie-
ją. Miałem takie przykłady, że dzieci 
posyłane na katechizację po pew-
nym czasie przestawały chodzić, bo 
nie rozumiały języka. Potrzeba wiel-
kiej roztropności, aby ludziom, któ-
rzy żyją w tamtych warunkach i nie-
jako naturalizują się, przekazywać 
prawdę o ich korzeniach, choć przez 
tyle lat nie mieli kontaktu z rodzi-
mym językiem… Do tego wszystkie-
go dochodziła bieda. Księża zwykle 
mieszkali w pomieszczeniach nad 

zakrystią. Zresztą jeszcze i dzisiaj 
tak jest…
W  latach  90.  na  Ukrainę  po-
wrócili  także  bracia  bonifratrzy, 
a w sierpniu 1998 roku Ks. Kar-
dynał  poświęcił  bonifraterską 
Stację Opieki Socjalnej w Droho-
byczu.  Jak  Ks.  Kardynał  ocenia 
ich tam działalność?
Dobrze pamiętam tamto poświęce-
nie. Bonifratrzy niewątpliwie wy-
kazali się wielką wspaniałomyśl-
nością, ofiarnością i wytrwałością 
w przezwyciężaniu rozmaitych trud-
ności związanych z zakupieniem, 
zagospodarowaniem i zorganizowa-
niem od podstaw ośrodka pomocy 
medycznej dla tamtejszej ludności. 
Szczególnie zasłużył się w tym br. 
Bruno. Rozwinęli i prowadzą tam 
piękną działalność, świadcząc po-
moc lekarską, pielęgniarską i re-
habilitacyjną wszystkim, którzy się 
do nich zgłaszają. Nie można też 
zapominać, że w sytuacjach, kiedy 
nie można choremu pomóc na miej-
scu, nierzadko starają się przewozić 
go do Polski i tu szukać dla niego 
skutecznej pomocy. Powiem szcze-
rze, że świadectwo braci bonifratrów 
tam, na Ukrainie, ma szczególną 
wartość, bo ze swoją posługą, z le-
kami i często z ciepłym posiłkiem 
trafiają do ludzi, którym to wszystko 
jest najbardziej potrzebne – do nie-
pełnosprawnych, do rodzin wielo-
dzietnych, do ubogich. Cieszą się też 
wśród ludzi wielkim autorytetem. 
Caritas dopiero teraz jest w trakcie 
organizowania się przy tamtejszych 
parafiach, dlatego praca, którą wy-
konali i nadal wykonują tam bo-
nifratrzy, jest w skali diecezjalnej 

wyjątkowa. A wszystko to dzieje się 
w duchu św. Jana Bożego, który ka-
zał pomagać każdemu, kto tej pomo-
cy potrzebuje – bez względu na wy-
znanie czy narodowość.
Księże  Kardynale,  jak  dziś, 
we współczesnym, skomercjalizo-
wanym  świecie  bronić  się  przed 
laicyzacją życia?
Laicyzacja zajmuje coraz więcej 
miejsca w naszym życiu, jest stale 
obecna w mediach… Jeśli człowiek 
zaczyna inaczej żyć aniżeli z wiary, 
to tworzy sobie też i swój własny, 
właśnie laicki pogląd na świat. Dla-
tego jestem przekonany, że wielka 
odpowiedzialność i wielkie zadanie 
spoczywa na starszym pokoleniu, 
a zwłaszcza na rodzicach, ażeby 
wychowywali dzieci w wierności 
Panu Jezusowi. Co to znaczy? Jeże-
li dziecko wyniesie z domu pacierz, 
jeżeli młodzieniec czy panna wynie-
sie z domu zasady, to mimo pokus 
i trudności, potrafią tym zasadom 
być wierni. Trzeba człowieka tak 
wychować, żeby potrafił obronić się 
przed zgorszeniem, żeby zrozumiał, 
że jedyną prawdziwą drogą jest 
Chrystus.
Pyta pani jak bronić się przed laicy-
zacją? Myślę, że trzeba pójść drogą, 
którą pokazuje nam św. Jan Boży, 
a więc w tych warunkach, w jakich 
żyjemy, pamiętać o miłości bliźnie-
go. Kiedyś, kiedy staniemy przed 
Bogiem, Pan Jezus zapyta nas, czy 
pomogłeś choremu, czy dałeś coś 
biednemu, czy wsparłeś potrzebują-
cego? Myślę, że trzeba nam dziś tego 
ducha św. Jana Bożego, żeby umieć 
okazywać prawdziwą miłość drugie-
mu człowiekowi. Jeśli przestawimy 
wszystko na zdobywanie pieniędzy, 
doprowadzimy do całkowitej degra-
dacji swojego życia. Jedynym, praw-
dziwie jedynym naszym zadaniem 
jest autentyczna miłość bliźniego 
– czyli miłować drugiego człowieka 
i czynić mu dobro.
Księże  Kardynale,  serdecznie 
dziękuję za rozmowę.
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„Będziecie jako bogowie” 
(Księga Rodzaju, 3,5) – ta obietni-
ca szatana dana człowiekowi w raju 
zwodzi rodzaj ludzki aż do dzisiaj. 
Do teologii wprowadzono najpierw 
pojęcie śmierci Boga, a obecnie co-
raz bardziej nasila się akcja usu-
wania wszystkiego, co Boże i świę-
te, z ludzkiej świadomości i z całej 
przestrzeni publicznej. Na miejscu 
Boga stawia się człowieka. Ale tu 
cały kłopot – Bóg objawił się jako 
nieśmiertelny, nieprzemijający, jako 
ten, KTÓRY JEST. I w takiego uwie-
rzyli ludzie, nawet jeśli wiara ta 
rozpadła się potem na wiele religii 
rozmaicie rozumiejących zarów-
no samego Boga, jak i wiarę samą. 
Z biegiem czasu człowiek, któremu 
w raju obiecano: „będziecie jako 
bogowie”, narzucił sobie przekona-
nie, że jest istotą przemijającą i że 
jego istnienie kończy się wraz ze 

śmiercią ciała. Tak więc może sobie 
zaszaleć przez te kilkadziesiąt lat, 
które czymże są wobec miliardów 
lat świetlnych oraz niezmierzoności 
przestrzeni Wszechświata?

Tymczasem dziwnie żałosne 
jest owo „bycie jako bogowie”. Bóg 
jest jeden i jakoś doskonale radzi so-
bie ze swoją trójjedynością w Trójcy 
Świętej, a ludzi są miliardy… I co? 
Tylu bogów? Bo przecież każdy jest 
ważny, każdy chce odgrywać jakąś 
rolę, każdy chce być kimś, choćby 
przez te niewiele lat… I stąd, jak 
mówi młodzieżowa piosenka „Cią-
gły niepokój na świecie, wojny i woj-
ny bez końca. Jakże niepewna jest 
ziemia…”

Patrzymy na to wszystko my, lu-
dzie wierzący. Światło naszej wiary, 
choć ma płynące z Ewangelii zapew-
nienie, że jest prawdziwe i ciemności 
go nie ogarną, często bywa przytłu-

mione mrokami zwątpienia, drama-
tów osobistych i klęsk żywiołowych 
albo – zwyczajnie ginie gdzieś pośród 
migocących świateł reklam, dyskotek 
czy innych imprez. I oto nadchodzi 
Wielki Post, i to jeszcze w roku, który 
odchodzący Benedykt XVI ogłosił Ro-
kiem Wiary. I znów staje nam przed 
oczyma z całą wyrazistością sens tego 
czasu – przygotowanie do obchodu 
pamiątki Zmartwychwstania. Zmar-
twychwstanie Pana jest największym 
argumentem naszej wiary: „Bo jeśli 
Jezus nie zmartwychwstał, próżną… 
jest nasza wiara” (1 Kor 15, 14).

W owym świetle Zmartwych-
wstania stajemy jednak zawstydzeni. 
Jakoś dokładniej widzimy bowiem 
wszystkie plamy na naszej chrzciel-
nej szacie godowej. Widzimy, jak 
wielu ludzi odchodzi od Kościo-
ła właśnie dlatego, że pośród jego 
członków nie dostrzega prawdziwej 
miłości Jezusa i człowieka. Taki Ko-
ściół pojmowany jest tylko jako do-
czesna, dbająca o swoje interesy or-
ganizacja, nie za bardzo przejmująca 
się nauką, którą przyniósł Jezus, ani 
sposobem życia, który On zaleca czy 
wprost nakazuje.

I dlatego to, co w nas szlachet-
ne, woła: „Tak dalej być nie może”. 
Trzeba wreszcie konsekwentnie 
odpowiedzieć na wezwanie Jezusa: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię” (Mk 1, 15). Efektem tego jest 
chrześcijański duch pokuty, który 
praktykowany w Wielkim Poście, 
ma uczynić całe nasze życie bardziej 
Bożym i bardziej ludzkim. Z  miłości 

Ku zbliżającym się

Świętom
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do Jezusa, który samego siebie wy-
dał za nas, i do ludzi, tak bardzo 
oszukanych przez bezbożnictwo, 
staramy się ograniczać nasze docze-
sne potrzeby, aby pomóc innym, sta-
ramy się więcej czasu przeznaczać 
na osobistą modlitwę i udział w na-

bożeństwach wspólnoty kościelnej, 
przede wszystkim na niedzielną 
Mszę św., a w miarę możności także 
w dzień powszedni.

Mówi się o kryzysie w Koście-
le i o kryzysie Kościoła. Kiedy bę-
dziemy czytali ten felieton, może już 
będzie nowy papież albo będzie tuż-
-tuż. Nie lękajmy się. Kościół – jeśli 
można tak powiedzieć – od począt-
ku jest w kryzysie. Wystarczy czytać 
listy św. Pawła i Dzieje Apostolskie, 
aby się o tym przekonać. „A bra-
my piekielne go nie przemogą” (Mt 
16,18). Obiecał to sam Jezus. Na-
tomiast obecnie istniejąca społecz-
ność Kościoła nie ma gwarancji, 
że oficjalnie przetrwa. Struktury 
Kościoła rozpadły się przecież pod 
presją prześladowań w Związku 
Radzieckim czy w Meksyku, a także 
w wielu innych miejscach na świe-
cie. Mistyczne Ciało Chrystusa za-
trważająco chudnie na Zachodzie 
z powodu słabej i niekonsekwentnej 
wiary członków Kościoła – tak du-
chownych, jak i świeckich.

Dlatego wszystkie dzieła pokut-
ne i apostolskie podejmujemy dzi-

siaj jako wyraz odpowiedzialności 
za współczesny Kościół. Bezwzględ-
nie nienawidzimy grzechu. Zwalcza-
my go przede wszystkim w sobie, 
a potem wszędzie tam, gdziekolwiek 
mamy z nim do czynienia. Natomiast 
ludzi – także przeciwników – zawsze 
kochamy. Jak Jezus.

Poza obecnością w działaniu 
potrzebny jest także wkład cier-
pienia, o czym dobrze wiedzą Czy-
telnicy tego pisma, niezależnie od 
tego, czy złożeni są chorobą, czy też 
według swego powołania i zawodu 
przynoszą chorym ulgę w cierpie-
niu, pomagają im dojść do zdrowia, 
a przynajmniej z godnością znosić 
cierpienia.

Niech Jezus, który umarł, 
zmartwychwstał i powróci na końcu 
czasów, nawiedza nas często i w ra-
dosnych Świętach Zmartwychwsta-
nia umocni naszą wiarę, nadzieję 
i miłość.

Tego całym sercem życzę Dro-
gim Czytelniczkom i Czytelnikom

o. Leon Knabit OSB

mnich tyniecki

Tegoroczne patronalne święto 
Założyciela Zakonu Braci Miłosier-
dzia św. Jana Bożego w krakowskiej 
Wspólnocie Bonifraterskiej miało 
prawdziwie podniosły charakter. 
Podczas uroczystej Mszy św. kon-
celebrowanej Przełożony Prowincji 
Polskiej O. Eugeniusz Kret wobec 
obecnych współbraci i wiernych Ko-
ścioła agregował do Zakonu Boni-
fratrów – jako członka honorowego 
– Ojca Norberta Bajorka z Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych. 

W akcie agregacyjnym podpisa-
nym przez Generała Zakonu Jesusa 
Etayo Arrondo czytamy: „Docenia-
jąc Ojca dokonania w dziele sze-
rzenia misji Świętego Jana Bożego, 

zwłaszcza we współpracy z Braćmi 
z Krakowa, czynimy Ojca uczestni-
kiem wszelkich dóbr duchowych na-
szego Zakonu realizowanych przez 
Braci na całym świecie poprzez mo-
dlitwę, pokutę, trudy i ofiarną pracę 
w służbie chorym i potrzebującym”.

Przewodniczący koncelebrze 
O. Norbert, z Zakonem Bonifra-
trów związany od przeszło 30 lat, 
w swych podziękowaniach nie krył 
wzruszenia.

Dołączamy się do serdecznych 
życzeń zdrowia i wielu jeszcze lat 
franciszkańsko-bonifraterskiej po-
sługi.

Ad Multos Annos,
Ojcze Norbercie!

O. Norbert
– honorowy członek Zakonu Bonifratrów
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Pan BógPan Bóg prowadzi
moją dłoń…

Zdecydowanie nie jest prawdą, 
że w Zakonie nie można rozwijać 
własnych zainteresowań. Ja sam 
właśnie w Zakonie – bardziej niż 
w „świecie” – rozwinąłem swoje za-
miłowania artystyczne, czyli po pro-
stu zacząłem malować. Pochodzę 
z Krośniewic, małego miasteczka 
w województwie łódzkim, skąd po-
chodził także generał Władysław 
Anders. Mam siostrę bliźniaczkę, 
z którą jestem bardzo zżyty, jest 
terapeutką i pedagogiem, pracu-
je z dziećmi upośledzonymi, oraz 
młodszego brata.

Malarstwem interesowałem się 
od najmłodszych lat. Mój dziadek 
malował obrazy, głównie pejzaże 
i kościoły. Całe mieszkanie miał ob-
wieszone obrazami, wisiały nawet 
w kuchni, w przedpokoju i w łazien-
ce. To była jego prywatna galeria. 
Bardzo lubiłem na nie patrzeć, cza-
sem próbowałem je odwzorowywać. 
Trochę malował także mój tato, ale 
nie tyle i nie tak ładnie jak dziadek, 
którego obrazy ludzie chętnie kupo-
wali. Właśnie dziadek podarował 
mi pierwsze płótna i farby. O tym, 
że ja sam także mam łatwość ry-
sowania, przekonałem się jeszcze 
w przedszkolu, kiedy okazało się, 
że narysowałem krasnala, który tak 
się pani wychowawczyni spodobał, 

że pozwoliła mi jako pierwszemu 
wyjść na plac zabaw.

Tak to się zaczęło, a potem przy-
gotowywałem i rysowałem dekora-
cje na szkolne akademie i do kościo-
ła na różne uroczystości – na święta, 
na komunie, bierzmowania, śluby. 
Moja rodzina nie jest zamożna, więc 
po szkole podstawowej zacząłem się 
uczyć w szkole rolniczej, żeby zdo-
być praktyczny zawód, i oczywiście 
nadal zajmowałem się przygotowy-
waniem dekoracji do kościoła.

Minęło kilka lat. Zdarzyło się, 
że z zaprzyjaźnionym wikarym z na-
szej parafii pojechałem 11 lutego do 
łódzkiego Szpitala Bonifratrów na 
Dzień Chorego. Wtedy po raz pierw-
szy zobaczyłem brata zakonnego 
w białym habicie, jak pochylał się 
nad chorym. Tak byłem zbudowany 
jego postawą przy łóżku chorego, że 
postanowiłem zapytać, jakie warun-
ki trzeba spełnić, żeby dostać się do 
tego Zakonu, o którym zresztą nic 
do tej pory nie wiedziałem. Po roz-
mowie z ówczesnym magistrem 
postulatu dostałem do wypełnie-
nia odpowiednie dokumenty i cze-
kałem na odpowiedź. Do Zakonu 
Bonifratrów wstąpiłem 4 kwietnia 
2001 roku, miałem wtedy 23 lata. 
Otrzymałem imię proboszcza z Ars, 
Vianneya, o które sam poprosiłem. 

To był naprawdę mój święty – byłem 
nieśmiały tak jak on, nie zawsze szło 
mi z nauką w szkole tak jak jemu, 
a przecież został słynnym spowied-
nikiem, świętym. To, że noszę jego 
imię, dodaje mi odwagi, czyni mnie 
silniejszym, bardziej pewnym siebie. 
Nauczył mnie, że mimo trudności 
nie wolno się poddawać, trzeba za-
wierzyć Panu Bogu i iść dalej.

Pierwszy obraz Chrystusa Mi-
łosiernego „Jezu ufam Tobie” nama-
lowałem jeszcze w postulacie, w Ło-
dzi. Tak się złożyło, że w tym czasie 
przyjechały siostry ze Zgromadze-
nia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
z krakowskich Łagiewnik. Bardzo 
się bałem, co powiedzą na mój ob-
raz, zwłaszcza że jedna z nich też 
malowała i miała mój obraz ocenić. 

W powszechnym przekonaniu klasztor (łac. claustrum), to – 
jak sama nazwa wskazuje – miejsce zamknięte, w którym nie 
ma mowy o realizowaniu własnych prywatnych pasji. Uważa 
się, że ktoś, kto wybrał życie zakonne i złożył śluby wieczyste, 
jednocześnie wyrzekł się swych „cywilnych” zainteresowań, cał-
kowicie poświęcając się realizowaniu zakonnego charyzmatu – 
w przypadku Zakonu Bonifratrów charyzmatu szpitalnictwa. 
Czy rzeczywiście tak jest, czy w życiu zakonnym rzeczywiście nie ma miejsca na realizowanie 
własnych zainteresowań – opowie brat Vianney Pasturczak, od dwunastu lat w Zakonie.
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Kiedy powiedziała, że obraz jest dobry, to jakby urosły 
mi skrzydła i nabrałem jeszcze większej chęci do malo-
wania. Skoro już dostałem od Boga taki dar, to nie po-
winienem go ukrywać, tylko go wykorzystać. Przełożeni 
też przekonali się, że potrafię malować, i umożliwiają 
mi to. Dużo malowałem w nowicjacie. Wtedy powstał 
obraz Jana Pawła II i kilka wersji obrazu Jezusa Umę-
czonego „Ecce Homo”. Zawsze lubiłem malować oblicze 
Chrystusa umęczonego. Niektórzy mówią, że w wize-
runku twarzy Chrystusa jest coś z mojej twarzy. Ja tego 
nie widzę, nie robię tego świadomie, ale może Pan Bóg 
tak prowadzi moją dłoń, że czasami rzeczywiście widać 
pewne rysy mojej twarzy w namalowanym przeze mnie 
obliczu Pana Jezusa.

Kiedy maluję obraz, zaczynam zawsze od oczu, 
ponieważ lubię, kiedy Pan Jezus patrzy na mnie, to po-
maga mi w pracy. Nie staram się tak jak inni artyści roz-
kładać linii na płótnie, wyliczać proporcji. Mam swoją 
własną metodę malowania i maluję tak, jak potrafię. 
Jestem samoukiem, nie ukończyłem żadnych studiów 
plastycznych. W dzieciństwie nie miałem możliwości 
uczyć się malarstwa, chodzić do muzeum, rodziców nie 
było na to stać, a i nie było takiej tradycji. Dopiero w Za-
konie mogłem chodzić na wystawy, zacząłem oglądać 
obrazy w kościołach – wiele pięknego malarstwa jest 
zwłaszcza w starych kościołach, które bardzo lubię. Ale 
to, że jestem zdany na siebie, że maluję intuicyjnie, tak 
jak czuję, to właśnie w jakiś sposób ułatwia mi to moje 
malowanie.

Nie zawsze jestem z pracy zadowolony. Kiedy by-
łem jeszcze w scholastykacie, namalowałem obraz 
Trójcy Przenajświętszej, ale nie był to obraz udany, nie 
wyszedł mi. Za to bardzo lubię mój obraz Serce Pana 
Jezusa. Byłem wtedy w Krakowie w nowicjacie i poszu-
kiwałem tematu na dekoracje do nabożeństw czerwco-
wych. Poszedłem kiedyś do kościoła Bożego Ciała i tam 
obraz w ołtarzu bocznym po prostu przykuł moją uwagę. 
Pan Jezus patrzył na mnie i wydawało mi się, że słyszę, 
jak mówi: „Namaluj Mnie”. Lubię też obraz św. Jana Bo-
żego z małym dzieckiem na ręku, który namalowałem 
jeszcze w postulacie na imieniny współbrata Paulina.

Ostatnio moją drugą pasją stało się układanie 
kwiatów. Nie zawsze mam czas na malowanie, które wy-
maga dobrego światła, odpowiedniego pomieszczenia, 
no i materiałów – farb, płótna, a to kosztuje. No więc 
żeby sobie jakoś to malowanie zrekompensować, za-
cząłem przygotowywać dekoracje kwiatowe na święta 
kościelne i coniedzielne dekoracje ołtarza. Pokochałem 
kwiaty i ich krótkotrwałe piękno, czasem myślę, że może 
bardziej niż malarstwo. Poświęcam im wiele uwagi, za-
wsze staram się je układać inaczej, wymyślić coś no-
wego. Nigdy też w moich dekoracjach świątecznych nie 
było akcentów politycznych – uważam, że kościół jest 
miejscem łączności człowieka z Bogiem, gdzie trzeba za-
pomnieć o sprawach codziennych. Dla mnie malowanie 
czy układanie kwiatów to nie tylko sposób realizowania 
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własnej pasji artystycznej, ale także 
forma modlitwy.

W Zakonie ukończyłem dwu-
letnie studium terapii zajęciowej 
przygotowujące do pracy z osoba-
mi niepełnosprawnymi i umysłowo 
chorymi, a potem zacząłem studio-
wać w Warszawie na wydziale te-
rapeutycznym, ale na trzecim roku 
przerwałem naukę. Mam jednak na-
dzieję, że kiedyś te studia dokończę. 
W zawodzie terapeuty ten mój ta-
lent malarski bardzo mi się przydał, 
gdyż zajęcia plastyczne są niezwykle 
ważną formą terapii. A więc malo-
waliśmy dekoracje, robiliśmy prace 
w skórze, w drewnie, w glinie, szy-
liśmy, haftowaliśmy. Ludzie lgnęli 
do mnie, widząc, że potrafię coś zro-
bić, a poza tym byłem w habicie, co 
dodatkowo wzbudzało ich zaufanie.

Przez ostatnie dwa lata praco-
wałem w szpitalu łódzkim na Od-
dziale Opieki Paliatywnej. Nie była 
to praca łatwa, ale bardzo ją sobie 
ceniłem i niezwykle ceniłem osoby, 
z którymi dane mi było tam praco-

wać. Wiele się od nich nauczyłem, 
niekiedy zawstydzały mnie swoją 
cierpliwością, łagodnością i reli-
gijnością w podejściu do chorych 
umierających. To był naprawdę 
ważny okres w moim życiu.

Jestem zakonnikiem od dwu-
nastu lat i były to dla mnie dobre 
lata. Mój patron Jan Maria Vianney 
pomaga mi rozwijać otrzymany od 
Boga dar, który stał się potrzebny lu-
dziom. Zresztą w Zakonie naszym są 
bracia z różnymi talentami i wszyscy 
jesteśmy potrzebni – i ten, co dobrze 
śpiewa, i ten, co potrafi grać na in-
strumencie, i ten, co umie pięknie 
fotografować lub też zna się na elek-
tronice, czy wreszcie ten, co maluje 
i układa kwiaty.

Kiedyś zdarzyło mi się układać 
kwiaty w szpitalnej kaplicy, byłem 
zmęczony, więc niezbyt się do tego 
układania przykładałem. Już mia-
łem wychodzić, kiedy modląca się 
koło mnie kobieta powiedziała: 
„Dziękuję bratu za ten bukiet, jest 
taki piękny. Kiedy będę jutro szła na 

operację, będę myślała o tych kwia-
tach”.

Wysłuchała Aleksandra Orman

W dniach 14–15 lutego br. w Kostenz w Bawarii od-
było się doroczne spotkanie braci odpowiedzialnych za 
formację zakonną w Prowincjach Bawarskiej, Austriac-
kiej i Polskiej. Po krótkich referatach podsumowujących 
miniony rok na poszczególnych „szczeblach formacji” 
(w postulacie, nowicjacie i scholastykacie) i wysłucha-
niu refleksji z Kapituły Generalnej w Fatimie rozma-
wialiśmy o tym, co wymaga naszej szczególnej uwagi 
w kształtowaniu nowych powołań szpitalnych. Spotka-
nia miedzyprowincjalne pokazują, że mimo pewnych 
różnic kulturowych i odrębności w charakterze prowa-
dzonych ośrodków borykamy się z podobnymi proble-
mami formacyjnymi. Są to między innymi niedojrzałość 
emocjonalna kandydatów, jakość życia wspólnotowego, 
zaniedbywanie formacji ustawicznej braci. Wśród po-
mysłów na przyszłość pojawiły się m.in.: wprowadzenie 
indeksu formacji dla scholastyków oraz powrót do prak-
tykowania dni skupienia poprzedzających odnowienie 
profesji zakonnej. Kolejne spotkanie Grupy zaplanowa-
ne jest na czerwiec 2014 roku.

Dyskusje, spotkania i dzielenie się doświadczenia-
mi są z pewnością potrzebne. Miejmy nadzieję, że za-

równo formatorzy, jak i formowani wśród protokołów 
i raportów nie stracą z oczu reguł najprostszych jak 
choćby ta ewangeliczna, złota zasada: „Co byście chcieli, 
żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na 
tym polega Prawo i Prorocy” (Mt 7, 12).

br. Łukasz Dmowski OH

Spotkanie Formatorów

Międzyprowincjalna Grupa Robocza Europy Środkowo-
Wschodniej do Spraw Formacji i Promocji
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Olejki eteryczne to ciekłe, lot-
ne substancje, zwykle o charakte-
rystycznym zapachu, wytwarzane 
i magazynowane w roślinach olej-
kodajnych. Do najbardziej znanych 
i powszechnie stosowanych olej-
ków należą: lawendowy, tymolowy, 
waniliowy, różany i eukaliptusowy. 
Pod względem chemicznym są to 
bardzo skomplikowane mieszaniny 
o niepowtarzalnych właściwościach 
i składzie, złożone z kilkuset (!) 
związków organicznych – ketonów, 
aldehydów, alkoholi, estrów, lakto-
nów, terpenów i innych. Ze względu 
na liczbę oraz złożoność budowy 
poszczególnych związków wcho-
dzących w skład olejków nie udało 
się dotąd poznać pełnego składu 
żadnego olejku eterycznego ani też 
precyzyjnie określić, skąd bierze się 
jego terapeutyczne działanie, mimo 
że od bardzo dawna olejki te znane 
są i stosowane. To właśnie, a także 

niemożność zsyntetyzowania olej-
ków w laboratorium, przy stosun-
kowo wysokim koszcie uzyskiwania 
ich z natury, w znacznym stopniu 
ogranicza możliwości praktycznego 
wykorzystania ich leczniczych wła-
ściwości. We współczesnej medy-
cynie tylko precyzyjne określenie 
wspomnianych parametrów daje 
bowiem podstawę do zastosowania 
terapeutycznego.

Produkcja olejków eterycznych 
przez rośliny jest wynikiem ewolu-
cji i najprościej da się wytłumaczyć 
tym, że z jednej strony pozwala ro-
ślinom skuteczniej wabić owady za-
pylające kwiaty, a z drugiej – znie-
chęca zwierzęta roślinożerne do ich 
spożywania. Wiele jednak ich funk-
cji w roślinie nie zostało jeszcze od-
krytych.

Ze względu na łatwość eks-
trahowania ich z roślin (poprzez 
prostą destylację z parą wodną) 
należą do najpowszechniej i najdłu-
żej wykorzystywanych przez ludzi 
substancji leczniczych pochodze-
nia roślinnego. Już w starożytności 
znane były jako kosmetyki, środki 
lecznicze i spożywcze. W Egipcie 
w czasach faraonów, na długo jesz-
cze przed poznaniem mikroorgani-
zmów, przeciwmikrobowe właści-
wości olejków i żywic roślinnych 
wykorzystywano do balsamowania 
mumii, a w Europie w czasach epi-
demii chorób zakaźnych stosowano 
je jako środek zapobiegawczy przed 
„morowym powietrzem”.

Znaczna różnorodność w budo-
wie chemicznej olejków eterycznych 
pociąga za sobą znaczną rozpiętość 
w zakresie działań farmakologicz-
nych. Od strony klinicznej najlepiej 
poznane zostały antyseptyczne wła-
ściwości olejków eterycznych i nie-
które ich oddziaływania na stany 
psychiczne człowieka.

Według współczesnej wiedzy 
jawią się one jako bardzo skutecz-
ne naturalne środki przeciwmikro-
bowe. W mniejszym lub większym 
stopniu dotyczy to wszystkich olej-
ków, co przemawia za tym, że jest 
to jedna z ich głównych ról w przy-
rodzie. W poniższej tabeli przedsta-
wiono dla przykładu bakteriobójcze 
stężenia niektórych olejków eterycz-
nych w stosunku do bakterii gruźli-
cy w powietrzu.

OLEJKI
ETERYCZNE

i ich właściwości
ANTYBIOTYCZNE

cedr

lawenda
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Nazwa olejku % obj. w powietrzu o działaniu 
bakteriobójczym na prątki Kocha

tymiankowy 0,1

Mięty pieprzowej 0,4

Majerankowy 0,2

Fenol 0,8

Z podanej tabeli wynika jasno, że olejek tymianko-
wy jest osiem razy bardziej skuteczny od fenolu, który 
wciąż jeszcze w postaci pochodnych stosuje się jako śro-
dek dezynfekcyjny do pomieszczeń. Zastąpienie synte-
tycznych środków dezynfekcyjnych naturalnymi, takimi 
jak olejek tymiankowy, dałoby równoważny efekt me-
dyczny, bez negatywnego wpływu na środowisko czło-
wieka. Także olejek lawendowy znany jest w aromate-
rapii jako jeden z najlepszych antyseptyków, notabene 
łagodzi ponadto stany depresji i zmęczenia, poprawia, 
nastrój, zapobiega bólom głowy i migrenom. Wspomnia-
ny olejek tymiankowy podnosi ciśnienie krwi, uspokaja, 
usypia i pomaga na kaszel i astmę.

Przeciwmikrobowe działanie olejków eterycznych 
obejmuje bardzo szeroki zakres: bakterie, wirusy, droż-
dże, grzyby pleśniowe, promieniowce i pierwotniaki. 
Jakkolwiek w literaturze często porównuje się olejki 
do antybiotyków i określa nazwą „lotnych fitoncydów”, 
to jednak spektrum ich działania jest jak widać znacznie 
szersze. Spośród różnych związków olejkowych najsil-
niejszą aktywność przeciwbakteryjną wykazują fenole, 
w tym zwłaszcza karwakrol, eugenol i tymol, występu-
jące w takich roślinach, jak np. macierzanka-tymianek, 
majeranek, goździki, lebiodka czy cząber. Porównując 
siłę tego działania z czystym fenolem jako wzorcem, tzw. 
indeks fenolowy dla karwakrolu wynosi 21,3, eugenolu 
– 10, tymolu 10–30, czyli siła ich działania dezynfek-
cyjnego jest średnio kilka lub kilkanaście razy większa 
od samego fenolu. Do olejków nie fenolowych o znanym 
silnym działaniu antybakteryjnym zaliczamy: lawendo-
wy, herbaciany, eukaliptusowy, różany i in.

W badaniach nad aktywnością przeciwmikrobową, 
w tym zwłaszcza przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą 
powszechnie stosuje się metodę in vitro na pożywkach 
z zastosowaniem wskaźnika MIC (minimalne stęże-
nie hamujące wzrost bakterii). Im MIC jest niższy, tym 
większa jest aktywność związku. W badaniach m.in. 
Wiczkonowej i wsp. aktywność bakteriobójcza wie-
lu olejków eterycznych w stosunku do bakterii Gram 
(+), np. Streptococcus, Staphylococcus, jak i Gram (-) 
mieści się w granicach stężeń 50–1000 mikrogr/ml, 
a w niektórych przypadkach nawet 0,25–1,0 mikrogr/
ml, co porównywalne jest do siły działania antybioty-
ków. Badania naukowe w tym zakresie uzasadnia się 
szczególnie tym, że bakterie patogenne prawdopodobnie 
nie są w stanie wytworzyć oporności na olejki (głównie 
ze względu na ich skomplikowaną budowę). Zaobser-
wowano też, że synergistyczne działanie olejków i an-
tybiotyków w wielu przypadkach jest bardzo korzyst-
ne. Stwierdzono m.in., że zastosowanie olejku z ziela 
monardy czterokrotnie zwiększa efektywność działania 
streptomycyny w stosunku do Staphylococcus aureus. 
Jeszcze wyraźniejszy synergizm wystąpił w przypadku 
łącznego stosowania erytromycyny i olejku bazyliowego 
w stosunku od opornego na antybiotyki szczepu L-formy 
Streptococcus.

Liczne są przykłady praktycznego wykorzystania 
owych właściwości olejków, zwłaszcza w profilakty-
ce i leczeniu niektórych chorób dróg oddechowych, 
a także chorób skóry gładkiej i owłosionej wywoła-
nych przez grzyby. Wiele sanatoriów-kurortów, zwłasz-
cza na Wschodzie, wykorzystuje lecznicze właściwo-
ści olejków eterycznych w formie inhalacji naturalnej 
(aromaterapii) i sztucznej (aeroaromaterapii). W tym 
celu w parkach zdrojowych zakłada się specjalne stre-
fy o odpowiednio dobranym zestawie gatunków drzew, 
krzewów i roślin zielarskich emitujących do atmosfery 
złożoną mieszaninę olejków eterycznych, optymalną dla 
danej jednostki chorobowej, najczęściej przewlekłych 
nieżytów dróg oddechowych, pylicy itp.

majeranek lebiodka
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Do grupy roślin emitujących lotne fitoncydy (olejki) 
zalicza się takie drzewa i krzewy, jak: sosna, jałowiec, 
cedr, cyprys, brzoza, kasztanowiec, oliwka, lipa, akacja, 
róża, różanecznik, azalia, głóg, orzech włoski, leszczy-
na, wawrzyn, oraz takie rośliny zielarskie, jak: melisa, 
geranium, rozmaryn, hyzop, mirt, różne gatunki bylicy, 
szałwię, macierzankę, tymianek, miętę, monardę itp.

Stężenie pary lotnych fitoncydów w mg/1 m3 po-
wietrza w otoczeniu poszczególnych roślin wynosi przy-
kładowo: sosna krymska 0,1–0,25, cedr himalajski 
0,20–0,36, orzech włoski 0,06–0,13. Lecznicze stężenie 
olejków w strefie oddychania kuracjuszy szacuje się na 
0,6 mg/m3, przy czym zależy ono od wielu czynników, 
takich jak nasłonecznienie, temperatura, wilgotność, 
pora dnia, stadium rozwoju roślin.

W kurortach południowego wybrzeża Krymu naj-
lepszą porą dla aromaterapii w naturalnych warunkach 
jest okres od maja do października. Zabiegi lecznicze 
polegają na 30–90 min seansach przebywania lub ćwi-
czeń sportowych w określonej mikrostrefie nasyconej 
olejkami eterycznymi. Pełny cykl profilaktyczno-leczni-
czy obejmuje 14–20 seansów. Efekty leczenia są w pełni 
zadowalające – w jednym z badań obejmujących 1700 
pacjentów–kuracjuszy z chronicznymi nieżytami dróg 
oddechowych w 18,2% uzyskano bardzo wysoki sto-
pień poprawy stanu zdrowia, w 77% znaczącą poprawę, 
a tylko w 4,8% stan zdrowia nie uległ poprawie. W tych 
wypadkach wykorzystuje się istotne antybiotyczne dzia-
łanie olejków w stosunku do typowych patogenów prze-
wlekłego zapalenia oskrzeli (często opornych na typowe 
antybiotyki), takich jak Streptococcus pneumoniae i Ha-
emophilus influenzae. Oba te patogeny, odpowiedzialne 
za większość bronchitów przewlekłych, wykazują znacz-
ną wrażliwość terapeutyczną na wiele naturalnych fi-
toncydów olejkowych, takich jak lawendowy, szałwiowy, 
sosny alpejskiej, wawrzynu, róży, monardy, rozmarynu 
i cedru. Na podstawie przeprowadzonych badań klinicz-
nych rekomenduje się zastosowanie olejku lawendowego 
i sosnowego w przypadku bakterii rodzaju Staphylococ-

cus, olejku rozmarynowego i szałwiowego dla rodzaju 
Streptococcus oraz olejku anyżowego w przypadku pato-
gennych grzybów. Dodatkową, bardzo istotną korzyścią 
jest fakt, że wraz z działaniem leczniczym antymikrobo-
wym uzyskuje się działanie stymulujące odporność or-
ganizmu (działanie immunostymulujące na limfocyty T).

Inne badanie dotyczyło wpływu aeroaromaterapii 
na zdrowie dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Z grupy 100 
dzieci 2/3 poddawano omawianym zabiegom dwa razy 
dziennie po pół godziny w pomieszczeniach o wysyceniu 
olejkami eterycznymi (mięta, lawenda i anyż) w stężeniu 
0,5–0,8 mg/m3. Pozostałe dzieci stanowiły grupę kon-
trolną, bez inhalacji olejkami. Eksperyment trwał trzy 
tygodnie i po miesięcznej przerwie został powtórzony. 
Dokładna obserwacja i badania lekarskie dzieci wyka-
zały pozytywny wpływ aeroaromaterapii na ich zdrowie 
i stan psychiczny, przy czym nie odnotowano żadnych 
niepożądanych działań ubocznych. Trzykrotnie nato-
miast – w porównaniu do grupy kontrolnej – zmniejszyła 
się podatność dzieci na przeziębienia oraz nieżyty dróg 
oddechowych. Potwierdzały to badania laboratoryjne 
krwi, w których obserwowano zwiększenie aktywności 
limfocytów T i B.

Reasumując można powiedzieć, że wykorzystanie 
antymikrobowych właściwości olejków eterycznych – 
zarówno w leczeniu i profilaktyce chorób infekcyjnych 
u ludzi, jak i w dezynfekcji pomieszczeń – jest w pełni 
skuteczną i przyjazną dla otoczenia metodą, pozbawio-
ną niekorzystnych działań ubocznych. Na przeszkodzie 
do jej uniwersalnego stosowania stoi stosunkowo wyso-
ki koszt oraz trudność precyzyjnej standaryzacji olejko-
pochodnych preparatów leczniczych.

Piśmiennictwo:
Władysław S. Brud, Iwona Konopacka, Tajemnice 

aromaterapii. Pachnąca apteka.
„Wiadomości Zielarskie”, 3/97.
Inne (u Autora).

br. Błażej Kozłowski OH

macierzanka-tymianek

cząber
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Znów  zbliża  się wiosna,  z wolna 
pozbywamy  się  ciężkich  zimo-
wych  ubrań,  a  mimo  to  wcale 
nie  czujemy  się  lżejsi.  Patrzymy 
do  lustra  i  widzimy  szarą  cerę, 
podkrążone  oczy,  zmatowiałe 
włosy. I wtedy nierzadko padamy 
ofiarą  wszechobecnych  reklam, 
natarczywie  zachwalających  to 
ten,  to  inny  specyfik mający być 
panaceum na wszelkie nasze kło-
poty  ze  zdrowiem  i  z  wyglądem. 
Ostatnio  często  mówi  się  o  roz-
maitych egzotycznych olejach…
No cóż, jeśli zimą pofolgowaliśmy 
sobie w jedzeniu, zapominając o Hi-
pokratesowej przestrodze „Jedz tak, 
aby pokarm był Twoim lekarstwem, 
a nie lekarstwo pożywieniem”, to te-
raz mamy problem. I oczywiście 
chcemy go jak najszybciej rozwią-
zać, nawet za cenę żywienia się le-
karstwami lub para lekarstwami, 
im droższymi i bardziej na topie, 
tym bardziej – jak nam się wydaje 
– skutecznymi. Ostatnio niezwykle 
modne stały się rozmaite oleje tło-
czone z roślin żyjących w odległych, 
egzotycznych krajach Wschodu lub 
Zachodu. I być może są one pomoc-
ne ludziom tam, skąd owe rośliny 
pochodzą, bo tak to już matka natu-
ra urządziła, że człowiek związany 
jest z przyrodą, wśród której żyje, 
i właśnie ta najbliższa, jakby do-

mowa, zwykle bywa mu najbardziej 
pomocna. A my nie musimy szukać 
daleko po świecie – mamy swoje 
wspaniałe, niezwykle cenne rośliny, 
których dobroczynne działanie trud-
no przecenić.
No właśnie, cudze chwalicie, swe-
go  nie  znacie…  Zwłaszcza  jeśli 
to  „swoje”  jest  mało  efektowne, 
rośnie byle gdzie…
Tak jak wiesiołek – jedna z owych 
leczniczych roślin, której dobroczyn-
ne działanie ludzie znali od dawna. 
Wiesiołek dwuletni (łac. Oenothera 
biennis), najpopularniejsza spośród 
ponad trzydziestu rosnących w Pol-
sce odmian tej rośliny, rzeczywiście 
rośnie byle gdzie – przy drogach, 
w miejscach ruderalnych, w lasach, 
przeważnie na glebach piaszczy-
stych. Inne znane, choć nie tak czę-
ste odmiany to wiesiołek wąskolistny 
(łac. Oenothera muricata) oraz wie-
siołek bezbronny (łac. Oenothera pa-
radoxa). Dawniej wiesiołek stosowa-
ny był jako lek na rany i skaleczenia 
– roztarte liście przykładano na rany, 
które goiły się jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, obecnie 
z jego nasion produkuje się olej wy-
korzystywany w przemyśle kosme-
tycznym i żywnościowym, bywa tak-
że hodowany jako roślina ozdobna.
Co  sprawia,  że  olej  wiesiołkowy 
jest tak bardzo cenny?

Olej z wiesiołka zawiera dwa kwasy 
niezbędne dla prawidłowego funk-
cjonowania organizmu – kwas gam-
ma-linolenowy (GLA) oraz dihomo-
gamma-linolenowy (DGLA), których 
organizm człowieka sam nie potrafi 
wytworzyć i muszą być dostarczane 
wraz z pożywieniem. Kwas gamma-
-linolenowy zapewnia odpowiedni 
metabolizm, a więc usprawnia tra-
wienie, zapobiega otłuszczaniu się 
wątroby, łagodzi stany zapalne jelit, 
bóle brzucha i biegunki.
Czyli  teraz,  na  wiosnę  pomoże 
nam uporać  się  ze  zbędnymi  ki-
logramami?
Oczywiście. Olej wiesiołkowy, a wła-
ściwie zawarty w nim kwas gamma-
-linolenowy nie tylko ułatwia trawie-
nie, ale również przyspiesza spalanie 
tłuszczów, dzięki czemu nasz orga-
nizm wytwarza prostaglandyny uak-
tywniające funkcje brunatnej tkanki 
tłuszczowej, której zadaniem jest 
spalanie zbędnego tłuszczu i prze-
twarzanie go na ciepło. Badania do-
wiodły, że kobiety mają więcej owej 
tkanki niż mężczyźni, toteż stoso-
wanie oleju z wiesiołka zwłaszcza 
bardzo przydaje się paniom pragną-
cym się odchudzić. Zawarte w ole-
ju z wiesiołka nienasycone kwasy 
tłuszczowe są tzw. „dobrymi” tłusz-
czami, które nie tylko nie powodują 
odkładania się tkanki tłuszczowej, 

Z bratem Marcinem Cegłą z Apteki Ziołolecz-
niczej w Łodzi o tym, czy wiesiołek jest dobry 
na wszystko, rozmawia Aleksandra Orman

Ziołolecznictwo
Dobre rady 

brata Marcina
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ale przeciwnie – ułatwiają jej spa-
lanie i zapobiegają magazynowaniu 
się tłuszczów.
A czy olej wiesiołkowy przyda się 
także naszej szarej cerze, naszym 
zmatowiałym  włosom,  łamliwym 
paznokciom?
Niewątpliwie, dzięki olejowi z wie-
siołka nie tylko łatwiej odzyskamy 
zgrabną sylwetkę, ale też poprawi 
się wygląd naszej skóry, włosów 
i paznokci. Zawarte w nim kwasy 
linolenowe omega 3, omega 6 i ome-
ga 9 mają korzystny wpływ na od-
żywianie i ujędrnianie skóry, a więc 
i wypełnianie zmarszczek. Ponadto 
kwasy te inicjują produkcję enzymu 
pomocnego w leczeniu wszelkich 
problemów skórnych, takich jak 
trądzik, egzemy, wypryski, a także 
różne postacie łuszczycy. Olej z wie-
siołka jest skuteczny w utrzymaniu 
odpowiedniego nawilżenia skóry, 
usuwa z niej toksyny i chroni przed 
wolnymi rodnikami, wzmacnia pa-
znokcie i sprawia, że stają się mniej 
łamliwe. Jego dobroczynne działanie 
na włosy polega na tym, że wzmac-
nia cebulki włosowe i stymuluje 
proces powstawania nowych, a ha-
mując wypadanie włosów, spowal-
nia łysienie. Olej z wiesiołka zaleca 
się zwłaszcza osobom, których włosy 
są zniszczone przez modelowanie, 
farbowanie, stosowanie lokówki 

czy prostownicy, częste suszenie 
suszarką, a także przez czynniki at-
mosferyczne. Jego zaletą jest też i to, 
że oprócz dużej zawartości cennych 
kwasów jest łatwy w stosowaniu – 
można go dodawać do posiłków, ale 
także smarować nim skórę lub wło-
sy, czy dodawać do używanych na co 
dzień kremów.
Aż trudno uwierzyć, że tyle wspa-
niałych  zalet  kryje  się  w  niepo-
zornych  nasionach  tej  niepozor-
nej rośliny.
To jeszcze nie wszystko. Zawarte 
w oleju z wiesiołka kwasy omega 
3, 6 i 9 zapobiegają odkładaniu się 
związków lipidowych w tętnicach, 
a tym samym zapobiegają zawałom 
serca, chronią przed miażdżycą, nad-
ciśnieniem tętniczym i innymi choro-
bami związanymi z układem krąże-
nia. Olej z wiesiołka wykazuje też 
działanie odtruwające. Przyczynia 
się do powstania swoistego mechani-
zmu osłonowego chroniącego przed 
wszelkimi szkodliwymi substancja-
mi, co jest szczególnie ważne dla wą-
troby bardzo wrażliwej na toksyny.
Powinny go przyjmować także pa-
nie mające problem z PMS (ang. 
Premenstrual Syndrome), czyli ze-
społem napięcia przedmiesiącz-
kowego. Jak wiadomo, w okresie 
około miesiączkowym oraz meno-
pauzalnym obniża się poziom kwa-

sów omega 3, omega 6 i omega 9 
i należy je uzupełniać, gdyż od nich 
zależy złagodzenie bólów miesiącz-
kowych, ponadto zaś regulują stany 
emocjonalne, a w czasie menopauzy 
zmniejszają uderzenia gorąca.
A propos lipidów i cholesterolu – 
zimowa dieta na pewno mogła go 
nam podwyższyć.
Niewątpliwie tak. Ale wiesiołek dzię-
ki niezwykle dużej zawartości kwa-
sów linolenowych i kwasów z grupy 
omega pomoże nam go obniżyć. Jak 
wiadomo, wyróżniamy dwa rodzaje 
cholesterolu – „dobry” HDL (High 
Density Lioproteins) zapobiegający 
osadzaniu się komórek tłuszczowych 
w naczyniach krwionośnych, i „zły” 
LDL (Low Density Lipoproteins). 
Wysoki poziom „złego” cholesterolu 
LDL jest ważnym czynnikiem ryzyka 
miażdżycy. Jego nadmiar odkłada się 
w tętnicach, blokuje je i jest przyczy-
ną wielu chorób serca oraz układu 
krążenia. Olej z wiesiołka obniża po-
ziom cholesterolu LDL, toteż szcze-
rze polecam go wszystkim, którzy 
szukają skutecznego sprzymierzeń-
ca do walki z cholesterolem. No 
i koniecznie trzeba pamiętać o zdro-
wej diecie. Olej wiesiołkowy można 
dodawać do posiłków, nie należy go 
jednak podgrzewać, ponieważ – po-
dobnie jak wszystkie oleje tłoczone 
na zimno – traci wtedy swoje cenne 
właściwości lecznicze. Za to szcze-
gólnie polecany jest do wszelkiego 
rodzaju surówek i sałatek.
Oprócz już wymienionych zalet wy-
kazano, że olej wiesiołkowy przy-
spiesza gojenie się ran, wzmacnia 
układ odpornościowy, odbudowuje 
i działa regenerująco na komór-
ki nerwowe, wykorzystywany jest 
w profilaktyce alergicznej i nowo-
tworowej, jest także jednym z najbo-
gatszych źródeł cennej witaminy F.
Dziękuję  za  rozmowę,  Bracie 
Marcinie. A kiedy latem pójdzie-
my na wycieczkę poszukajmy żół-
tych,  wieczorem  silnie  pachną-
cych kwiatów  tej niezwykłej,  tak 
przyjaznej człowiekowi rośliny.
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Prudnik
W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego 

w konwencie prudnickim 11 lutego o godz. 10.00 w ka-
plicy Domu Pomocy Społecznej św. Jana Bożego odpra-
wiona została Msza św. dla pensjonariuszy, którzy przy-
jęli również sakrament chorych. Po Mszy św. w świetlicy 
DPS-u czekał na wszystkich mały poczęstunek. Pensjo-
nariusze mogli porozmawiać, wypić kawę, a także po-
wspominać dawne czasy.

Tego dnia po południu uroczysta Msza św. odbyła 
się też w bonifraterskim kościele, na którą przybyło wie-
lu chorych i osób starszych. Ks. kapelan Mariusz Ko-
zak w kazaniu, podkreślając obecność braci bonifratrów 
przy łóżku chorego, zacytował słowa Chrystusa wypo-
wiedziane do św. Jana Bożego: „Janie cokolwiek dobre-
go czynisz ubogim i chorym Mnie czynisz”. Po kazaniu 
wszystkim uczestniczącym we Mszy św. udzielony został 
sakrament chorych i błogosławieństwo lourdzkie.

Kraków
Dzień Chorego rozpoczął się uroczystą Mszą św. 

w kaplicy szpitalnej odprawioną przez ks. Piotra Wal-
czaka, proboszcza parafii Bożego Ciała, w intencji prze-
bywających w naszym Szpitalu chorych, ich rodzin, 
a także wszystkich pracowników. Dla chorych Zespół 
Opieki Duszpasterskiej przygotował drobne upominki.

Hasłem Dnia Chorego stało się wezwanie „Nie 
bądź żyła. Oddaj krew”. Akcja krakowskiego Szpitala 
Bonifratrów i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Krakowie cieszyła się dużym zain-
teresowaniem i przyciągnęła wiele osób, zarówno spo-
śród pracowników Szpitala, jak i mieszkańców naszego 
miasta – w ciągu zaledwie pięciu godzin zebrano 25 l 
krwi. Tego dnia także ok. 200 osób skorzystało z badań 
profilaktycznych (pomiar cukru, pomiar ciśnienia tętni-
czego oraz EKG). Badanie EKG wykonano u 35 pacjen-
tów, z czego dwie osoby skierowane zostały do Ambula-
torium na konsultację lekarską.

Ważnym wydarzeniem dnia stało się uroczyste 
otwarcie i poświęcenie nowo wyremontowanej Pracow-
ni Terapii Endowaskularnej, w którym oprócz personelu 
Szpitala i władz Zakonu uczestniczyli wykonawcy inwe-
stycji, współpracownicy Szpitala oraz media. Swą obec-
nością zaszczyciła nas też pani Barbara Bulanowska, 
dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ.

Pracownia z salą hybrydową wyposażona jest 
w najwyższej generacji angiograf cyfrowy z ramieniem C, 
umożliwiający zastosowanie innowacyjnych technik te-
rapii wewnątrznaczyniowej. Parametry aparatu zapew-
niają minimalną ekspozycję na promieniowanie gwa-
rantując najwyższy poziom bezpieczeństwa, zarówno 
pacjentowi, jak i personelowi. Dzięki zaawansowanym 
narzędziom obrazowania angiograf pozwala na lepszą 
diagnostykę i wyższy komfort leczenia.

Aleksandra Sztaba

Słowa „Idź i ty czyń podobnie” (Łk 10, 37) kończące słynną przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie 
uczynił papież Benedykt XVI mottem tegorocznych XXI Światowych Dni Chorego. Owo ewangeliczne 
wezwanie, adresowane do wiernych Kościoła katolickiego na całym świecie, w sposób szczególny od-
czytywane jest przez bonifratrów, których charyzmat zobowiązuje do niesienia pomocy chorym, a także 
wszystkim potrzebującym wsparcia i opieki. W polskich placówkach bonifraterskich dzień ten poświęcony 
był modlitwie i refleksji, ale także stał się okazją do organizowania akcji charytatywnych, spotkań, kon-
certów, a nade wszystko okazania naszym chorym i podopiecznym szczególnej troski i ciepła.

XXI Światowy Dzień Chorego

BONIFRATRZY W SŁUŻBIE CHORYM | 21

z żyCIA zAKOnu



Łódź
Główne obchody XXI Światowego Dnia Chorego 

w łódzkim Szpitalu Bonifratrów Świętego Jana Bożego 
odbyły się w niedzielę 10 lutego w szpitalnym Sanktu-
arium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Rozpoczął je 
zespół Bonifrater's Band, który wspólnie ze Scholą z pa-
rafii Podwyższenia Krzyża Świętego poprowadził przed 
Najświętszym Sakramentem modlitwę uwielbienia.

W Godzinie Miłosierdzia uroczystej Eucharystii 
przewodniczył ks. bp. Adam Lepa, któremu w konce-
lebrze towarzyszyli: ks. Paweł Sudowski – Duszpasterz 
Służby Zdrowia w Łodzi, ks. prałat Stanisław Łojan 
– proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki 
Odkupiciela, ks. Robert Arndt – dyrektor Domu Księ-
ży Emerytów, oraz o. Marek i o. Tomasz – kamilianie, 
kapelani pobliskiego Centrum Zdrowia Matki Polki. 
We Mszy św. uczestniczyli zaproszeni goście, przedsta-
wiciele władz wojewódzkich i samorządowych, a tak-
że Uniwersytetu Medycznego. Do Sanktuarium swojej 

Patronki licznie przybyli pracownicy Szpitala, dyrekcja 
oraz sami chorzy. Oprawę liturgiczną przygotowali pra-
cownicy Szpitala wraz z braćmi bonifratrami.

Po Eucharystii bp Adam Lepa wraz z księżmi udał 
się z Najświętszym Sakramentem na oddziały szpitalne, 
by udzielić chorym indywidualnego błogosławieństwa.

W poniedziałek 11 lutego już od samego rana pa-
cjenci Szpitala św. Jana Bożego mogli poczuć się wyjąt-
kowo za sprawą uroczystych posiłków oraz atmosfery 
modlitwy i zadumy. Zwieńczeniem Dnia Chorego był 
odmawiany w intencji chorych różaniec z rozważaniami 
na temat choroby i cierpienia, a także Eucharystia, którą 
celebrował o. Bogumił Nowosiadły.

Choć staramy się, by pacjenci każdego dnia czuli 
naszą serdeczną troskę, to Światowy Dzień Chorego jest 
dodatkową okazją do szczególnej refleksji nad znacze-
niem miłości i wiary w uzdrawianiu tych, którzy cierpią 
na duszy i na ciele.

Kamila Biernacka

Światowy Dzień Chorego rozpoczęliśmy uroczystą 
Mszą św. pod przewodnictwem franciszkanina o. Ada-
ma Kaleśnikowicza. W koncelebrze udział wzięli ojco-
wie bonifratrzy – przeor Damian Wasylewicz i Marian 
Twardowski. Każdy z obecnych mógł w trakcie Mszy św. 
przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Po uroczy-
stościach w kaplicy kapłani odwiedzili pensjonariuszy 
DPS-u, którzy nie mogli uczestniczyć w nabożeństwie.

Świąteczny obiad uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej przygotowali samodzielnie pod okiem in-
struktorów, a mieszkańcy DPS-u uraczyli się jakże lu-
bianą przez nich pizzą z lokalnej pizzerii. Po południu 
– dzięki życzliwości Centrum Kultury Sportu i Tury-
styki w Kalwarii Zebrzydowskiej – mieszkańcy DPS-u 
i uczestnicy WTZ mogli na dużym ekranie obejrzeć cie-
kawy film.

We wtorek 12 lutego, czyli w „śledziówkę” – jako 
finał obchodów Dnia Chorego – w remizie OSP w Bro-
dach odbyła się zabawa karnawałowa w całości przygo-
towana przez pracowników DPS-u i WTZ oraz liczne 
grono niezastąpionych wolontariuszy. Do tańca – już 
nie po raz pierwszy – grali dziewięcioosobowa kapela 
„uPANKA” oraz pracownik DPS-u p. Marek Serwin 
z synem Marcinem. Wszyscy bawili się świetnie i już 
czekają na kolejne uroczystości.

Warto na koniec dodać, że zarówno uczestnikom, 
jak i pracownikom WTZ bliskie są tradycje i zwyczaje 
ludowe, toteż obchody Dnia Chorego poprzedzili Za-
pustami. Ubrani w wielobarwne stroje, z głośnym śpie-
wem rozdawali w Tłusty Czwartek domowe pączki oraz 
chrust. Oby tak dalej…

Zebrzydowice

z żyCIA zAKOnu



Konary – Zielona
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Chorego 

miały w naszym Domu nietypowy przebieg – podopiecz-
ni zostali bowiem podzieleni na dwie grupy. Dla części 
z nich odprawiona została w tutejszej kaplicy uroczysta 
Msza św., którą poprowadził ks. Jan z „Domu Księży 
Chorych” z podkrakowskich Swoszowic. Wszyscy otrzy-
mali sakrament namaszczenia chorych, a także błogo-
sławieństwo lourdzkie. Po Mszy św. udaliśmy się na dal-
sze świętowanie – przy kawie i ciastku.

Druga grupa podopiecznych wzięła udział w uro-
czystych obchodach tego wyjątkowego święta w Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, 
gdzie Mszę św. celebrował J. E. ks. kardynał Stanisław 
Dziwisz. Podczas uroczystości nasi podopieczni rów-
nież mogli otrzymać sakrament namaszczenia chorych. 
Po Mszy św. na wszystkich w Domu Pielgrzyma czekał 
słodki poczęstunek.

Bogusława Michalik

Wrocław
Obchody Światowego Dnia 

Chorego we wrocławskim konwen-
cie bonifratrów przy zaangażowaniu 
i pomocy Towarzystwa Pomocy Ho-
spicjum i Hospicjum pw. św. Jana 
Bożego rozpoczęliśmy już w nie-
dzielę 10 lutego uroczystą Mszą św. 
w hospicyjnej kaplicy z udziałem 
zespołu muzycznego „Halleluja”, 
prosząc o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla wszystkich chorych. 
Oprócz uczestniczenia w Eucha-
rystii pacjenci, ich bliscy i pracow-
nicy mogli wysłuchać konferencji 
kapelana o. Piotra „Miejsce chorych 
w Kościele”, włączyć się w Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia w intencji 
pacjentów Hospicjum i ich Rodzin, 

a także obejrzeć film pt. „Objawienia 
w Lourdes”. Wszystkich uczestni-
ków zaproszono następnie na po-
częstunek z kawą, herbatą i ciastem.

W poniedziałek 11 lutego bo-
nifraterskie obchody otworzyła 
w kościele wrocławskiego konwentu 
wspólna modlitwa Anioł Pański, po 
czym zaproszono gości do Auli bł. 
Jana Pawła II na prezentację mul-
timedialną poświeconą posłudze, 
a więc celom, zadaniom i osiągnię-
ciom wolontariatu hospicyjnego, 
a także pracy i życiu bł. Jana Pawła 
II, który zainicjował Światowy Dzień 
Chorego. Obu prezentacjom towa-

rzyszyły wiersze zmarłego w Ho-
spicjum Janusza Dariusza Telejki, 
zasłużonego dla archidiecezji wro-
cławskiej i Radia Rodzina, recyto-
wane przez jego żonę Janinę.

W znajdującym się na tere-
nie konwentu Zakładzie Ziołolecz-
nictwa „Samarytanin” można było 
bezpłatnie zmierzyć sobie ciśnienie 
tętnicze i poziom cukru, skorzystać 
z porad specjalistów ziołolecznic-
twa, degustować herbatki ziołowe, 
a także uzyskać informacje o wolon-
tariacie i porozmawiać z bonifratra-
mi o ich posłudze.

Poprzedzona Koronką do Mi-
łosierdzia Bożego, uroczysta Msza 
św. w intencji chorych była kolejnym 
punktem bonifraterskich obchodów 
Dnia Chorego. W czasie Mszy udzie-
lany był sakrament namaszczenia 
chorych.

Zakończenie obchodów uświet-
nił występ gwiazdy polskiej estrady 
Eleni. Przed koncertem piosenkarka 
odwiedziła Hospicjum i specjalnie 
dla pensjonariuszy, ich rodzin oraz 
personelu wykonała kilka utworów. 
Patronat medialny nad obchoda-
mi XXI Światowego Dnia Chorego 
u wrocławskich bonifratrów objęło 
Radio Rodzina i Telewizja Trwam.
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Cieszyn
Przygotowania do Dnia Chorego rozpoczęliśmy 

w bonifraterskim DPS-ie w Cieszynie już 7 lutego. Pod-
czas zajęć terapeutycznych przypomniano mieszkańcom 
Domu, że inicjatorem tego Dnia był nasz papież Jan Pa-
weł II oraz dlaczego ustanowił święto chorych. Efektem 
tych zajęć było podjęcie się przez uczestników niezwy-
kłego zadania – postanowili stworzyć wizerunek Matki 
Boskiej z Lourdes, Patronki Dnia Chorego. Realizacja 
zadania zajęła mieszkańcom trzy dni. 11 lutego rano 
obraz został wniesiony do naszego kościoła i umieszczo-
ny nieopodal bocznego ołtarza, po czym rozpoczęła się 
uroczysta Msza św. sprawowana przez przeora O. Piotra 
Telmę, który modlił się o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla wszystkich chorych. Do udziału we Mszy św. 

zaproszono współpracowników naszego Domu, naszych 
sąsiadów – pensjonariuszy PDPS „Pogodna Jesień”, 
a także mieszkańców Cieszyna. Niemal wszyscy uczest-
niczący we Mszy św. przyjęli sakrament namaszczenia 
chorych. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 
oraz odmówienie litanii loretańskiej zakończyło uroczy-
stość w kościele.

 Po świątecznym obiedzie wczesnym popołudniem 
zawitali do nas aktorzy z Impresariatu Artystyczne-
go w Krakowie, którzy w spektaklu zatytułowanym 
„Zdrówko” poważny temat zdrowia zaprezentowali na-
szym mieszkańcom na wesoło.

Jadwiga Bacia

Iwonicz
Jak co roku – 11lutego, dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny 

z Lourdes – obchodzony był w naszym Domu bardzo uroczyście. Tegoroczne 
obchody rozpoczęliśmy Mszą św. pod przewodnictwem O. Micheasza, ku-
stosza Sanktuarium św. Jana z Dukli, odprawioną w intencji mieszkańców 
Domu i osób im posługujących. W homilii o. Micheasz przywołał na pamięć 
znajdujące się w Lourdes słynne Sanktuarium, do którego zmierzają tysiące 
chorych pielgrzymów, aby prosić Maryję o łaskę zdrowia i wstawiennictwo 
u Jej Syna Jezusa Chrystusa.

Podczas Eucharystii udzielony został obecnym sakrament namaszczenia 
chorych, po czym nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczyste 
Te Deum. Mieszkańców, którzy nie mogli być w kaplicy, kapłan odwiedził 
w ich pokojach i tam udzielił im sakramentu namaszczenia chorych.

Po Mszy św. i uroczystym obiedzie wszyscy zebraliśmy się w świetlicy, 
by wysłuchać koncertu akordeonowego uczniów ze Szkoły Muzycznej w Sa-
noku.

W tym szczególnym dniu, cała nasza uwaga skupiała się na naszych 
podopiecznych. Dzień ten wzywa nas do traktowania z szacunkiem i miłością 
osób chorych nie tylko od święta, ale każdego dnia i przypomina, jak bardzo 
jesteśmy potrzebni my wszyscy, którzy otrzymaliśmy szczególną misję troski 
o chorych.
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W sposób niecodzienny kończą się – zainicjowane 
przez nasz Zakon – pierwsze podyplomowe studia z za-
kresu zespołowego duszpasterstwa w służbie zdrowia 
i pomocy społecznej, które trwały trzy semestry jako 
Szkoła św. Jana Bożego w ramach Wydziału Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra-
kowie. Niecodzienne jest to, że dyplomy ukończenia 
studiów oraz certyfikaty praktyk klinicznych absolwenci 
odbierali po uroczystej Eucharystii w bonifraterskim ko-
ściele pw. Świętej Trójcy w Krakowie, a także to, że na 
zakończenie edukacji absolwenci udali się do Wieczne-
go Miasta, by tam przy grobie bł. Jana Pawła II podzięko-
wać za wspólny czas nauki i prosić o błogosławieństwo 
na dalszą drogę. Pielgrzymka ta, która nieoczekiwanie 
splotła się z historycznym momentem dziejów Kościoła 
Powszechnego po decyzji o abdykacji Ojca św. Benedyk-
ta XVI, była dla nas czasem prawdziwie niezwykłym.

Udaliśmy się do Rzymu, odpowiadając niejako 
na zaproszenie przyszłych absolwentów do Wiecznego 
Miasta, złożone przez ks. abpa Zygmunta Zimowskiego, 
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia, podczas otwarcia Szkoły św. Jana Bo-
żego w łagiewnickim Sanktuarium we wrześniu 2011. 
Spośród 40 absolwentów Szkoły – kapelanów, braci 
i sióstr zakonnych oraz osób świeckich z różnych stron 
Polski, do Rzymu mogła udać się tylko część. Ze szcze-
gólną wdzięcznością udali się tam Ci spośród z nas, któ-
rym wyjazd umożliwiło stworzenie anonimowego Kole-
żeńskiego Funduszu Dobrej Woli.

W trakcie przygotowań do pielgrzymki pojawiła się 
inicjatywa, by grono osób udających się do Wiecznego 

Miasta poszerzyć o diecezjalnych duszpasterzy służ-
by zdrowia, którzy w Rzymie mogliby odbyć swoje co-
roczne spotkanie szkoleniowo-formacyjne. Tytułem do 
wspólnego pielgrzymowania było to, że właśnie kapłani 
w poszczególnych diecezjach, odpowiedzialni za rozwój 
duszpasterstwa chorych i służby zdrowia, są adresatami 
przesłania Szkoły – zespołowego wsparcia działalności 
kapelanów w szpitalach i domach pomocy społecznej. 
Ks. bp Stefan Regmunt, odpowiedzialny z ramienia 
Konferencji Episkopatu Polski za Duszpasterstwo Służ-
by Zdrowia, skierował do grona diecezjalnych duszpa-
sterzy swoje osobiste zaproszenie.

Ostatecznie obie inicjatywy połączyły się w przygo-
towaniach – w Watykanie i w bonifraterskim szpitalu 
na Wyspie Tybrzańskiej – międzynarodowej konferencji 
pt. Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy w zespo-
łach opieki duszpasterskiej, której uzupełnieniem były 
wspólne rozważania, modlitwy, dyskusje i dzielenie się 
doświadczeniami.

Wieczorem 18 lutego 2013 r. w gościnnych pro-
gach rzymskiego Domu Pielgrzyma „Sursum Corda” 
53-osobowe grono złożone z absolwentów, duszpaste-
rzy, wykładowców, przedstawicieli Zakonu Bonifratrów, 
kierownictwa Szkoły św. Jana Bożego i Papieskiego 
Uniwersytetu z Krakowa inauguracyjną Mszą św. pod 
przewodnictwem ks. bpa S. Regmunta rozpoczęło trzy-
dniowe spotkanie.

Dla wszystkich pielgrzymów był to czas intensyw-
ny, ale też pełen radosnych uniesień. Szczególnych prze-
żyć dostarczył dzień drugi – 19 lutego, który rozpoczął 
się o godz. 7.00 rano uroczystą Mszą św. w bazylice św. 

Szkoła św. Jana Bożego
– dar Zakonu Bonifratrów dla Kościoła w Polsce –

zakończenie studiów w Krakowie i Rzymie

BONIFRATRZY W SŁUŻBIE CHORYM | 25

SzKOŁA św. JAnA BOżEgO



Piotra przy ołtarzu, gdzie spoczywa bł. Jan Paweł II. 
Koncelebrze przewodniczył ks. abp Z. Zimowski, który 
wraz z koncelebrantami – bp. S. Regmuntem i bp. J. Re-
drado OH, O. Generałem Zakonu Bonifratrów J. Etayo 
i Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia ks. prof. 
S. Warzeszakiem – dziękował za dar Szkoły św. Jana Bo-
żego dla polskiego Kościoła i polecał Bogu owoce mię-
dzynarodowego spotkania.

Konferencja odbywała się w budynku Papieskiej 
Rady przy Via della Conciliazione. Wystąpili znamienici 
wykładowcy: abp Z. Zimowski, bp. Redrado – nazywa-
ny przez wszystkich „padrino”, tzn. ojcem chrzestnym 
Szkoły, gdyż jego wskazania spowodowały ukierunko-
wanie jej programu na zespoły duszpasterskie złożone 
z duchownych i świeckich. O. Generał J. Etayo mówił 
o jednym z najważniejszych dokumentów przyjętych 
ostatnio przez Kapitułę Generalną Zakonu – Duszpa-
sterstwo w stylu św. Jana Bożego. Dokument ten, uzna-
jąc posługę duszpasterską jako podstawę realizacji boni-
fraterskiego charyzmatu, stanowi zarazem nowoczesny 
podręcznik duszpasterstwa zespołowego dla wszystkich, 
którzy posługę tę będą świadczyć – zarówno dziś, jak i ju-
tro. Ks. dr Janusz Malski, Przełożony Generalny Wspól-
noty Cichych Pracowników Krzyża, opowiedział o szcze-
gólnej posłudze świadczonej osobom niepełnosprawnym 
w Polsce i na świecie – w Polsce Wspólnota realizuje 
bardzo bliski nam charyzmat, prowadząc wielkie dzieło 
posługi na rzecz osób niepełnosprawnych. Ks. dr Piotr 
Krakowiak, kierownik Szkoły i inicjator rzymskiego 
spotkania, mówił o nowoczesnej metodzie szkolenia 
kapelanów i ich współpracowników, stosowanej w USA 
– CPE (Clinical Pastoral Education). Metoda ta znaj-
duje aplikację w szkoleniu na rzymskim Camillianum, 
a także w bonifraterskich dziełach w Prowincji Zachod-
nioeuropejskiej (Irlandia, Anglia); pewne jej elementy 
zostały już zastosowane w praktykach klinicznych, które 
w naszych dziełach w Polsce odbywali studenci Szkoły. 
Kamilianin, ks. dr A. Chendi, podsekretarz w Papieskiej 
Radzie, przedstawił naukowy wykład o problemach 
bioetycznych współczesnej medycyny. Sesję przedpołu-
dniową zakończyły podsumowujące wystąpienia – prof. 

Małgorzaty Dudy, dyr. Instytutu Pracy Socjalnej UP JPII 
w Krakowie, oraz ks. prałata Dariusza Giersa z Papie-
skiej Rady, nieocenionego partnera we wszystkich dzia-
łaniach przygotowujących naszą pielgrzymkę.

Na sesję popołudniową przenieśliśmy się na Wyspę 
Tybrzańską, gdzie mieści się bonifraterski Szpital im. 
św. Jana Kalabity – miejsce szczególne zarówno dla bo-
nifraterskiej historii, jak i dla współczesnych mieszkań-
ców Rzymu i regionu Lazio, którym szpital ten od wie-
ków wiernie służy. Przyjął nas tu po bratersku o. przeor 
Benigno Ramos, przełożony wspólnoty na Wyspie, a za-
razem Radny Generalny Zakonu. W pięknej Sali konfe-
rencyjnej Ojciec Przeor przedstawił historię szpitala, po 
czym przedstawicielki Zespołu Opieki Duszpasterskiej 
– siostra zakonna i osoba świecka – opowiedziały o swej 
wielokierunkowej pracy, będącej przykładem realizowa-
nego w praktyce duszpasterstwa w stylu św. Jana Boże-
go, o którym mówił Ojciec Generał. Dla tworzących się 
w Polsce Zespołów Opieki Duszpasterskiej spotkanie 
to było szczególnie ważne i inspirujące. Zwłaszcza dla 
braci z Polski oraz przedstawicieli opiekunów praktyk 
klinicznych z naszych polskich dzieł.

Intensywny dzień spotkań, wykładów i dyskusji 
zakończyły wystąpienia współpracujących ze Szkołą 
i Zakonem: mgr Anny Janowicz, prof. Józefa Binnebe-
sela, dr. Dominika Krzyżanowskiego oraz mgr Alicji Ho-
mel – przedstawicielki opiekunów praktyk klinicznych. 
Swoistą klamrą duchową stał się Różaniec odmówiony 
dwujęzycznie w kaplicy św. Jana Kalabity. Uroczysta ko-
lacja w pięknym, historycznym refektarzu, z udziałem 
najwyższych władz Zakonu, przedstawicieli Papieskiej 
Rady i przełożonych Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
z Polski, stała się okazją do podziękowań dla gospoda-
rzy oraz wyrażenia serdecznych życzeń rozwijającej się 
w Polsce zespołowej opiece duszpasterskiej.

Pożegnalny dzień trzeci rozpoczął się w znajdują-
cym się opodal siedziby Papieskiej Rady kościele Santo 
Spirito. Msza św. koncelebrowana w miejscu będącym 
włoskim centrum Bożego Miłosierdzia i miejscu, w któ-
rym działa najstarszy nowożytny szpital Santo Spirito 
in Saxia, dopełniła duchowo treści wykładów i dyskusji 
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poprzedniego dnia. Dziękowaliśmy Bożej Opatrzności 
za to, że zgromadziła nas w tym świętym miejscu w tym 
świętym czasie, prosząc zarazem o wskazanie, czego od 
nas oczekuje i jakie zadania przed nami stawia? W tym 
też duchu utrzymana była homilia ks. prof. Stanisława 
Warzeszaka i słowa rozesłania ks. bp Stefana Regmun-
ta, któremu szczególnie wdzięczni jesteśmy za wspar-
cie i wytrwałą obecność na różnych etapach tworzenia 
i działalności Szkoły św. Jana Bożego.

Po wizycie w historycznych pomieszczeniach szpi-
tala Santo Spirito, który nadal działa jako miejska jed-
nostka służby zdrowia, i przejściu przez znajdujące się 
w nim unikatowe muzeum historii medycyny, nadszedł 
moment oficjalnego zamknięcia międzynarodowej kon-
ferencji i podziękowań za wspólnie przeżyty czas, za 
nowe znajomości i nowe inspiracje, po czym rozbiegli-
śmy się po Wiecznym Mieście, by zaczerpnąć jak naj-
więcej z jego atmosfery i jego świętości – dla siebie, dla 
najbliższych i dla spraw, którym służymy.

Wierzę, że czas, który minął od stycznia 2011 roku, 
gdy z inspiracji i przyzwolenia Ojca Prowincjała Euge-
niusza Kreta, zaczęły w naszych dziełach powstawać 
i szkolić się Zespoły Opieki Duszpasterskiej, jest współ-
czesną odpowiedzią na wezwanie św. Jana Bożego. Ze-
społy, które często nie bez problemów przygotowywały 
się do przyjęcia na praktyki studentów Szkoły św. Jana 
Bożego, stworzyły dla nich przyjazną przestrzeń i atmos-
ferę życzliwości. Miło było słyszeć liczne podziękowania, 
a nierzadko wyrazy zachwytu owymi praktykami. Po-
dziękowania te przekazuję – by nie umknęły, by dotarły 
do ojców przeorów, do braci, do dyrekcji dzieł, opieku-
nów praktyk i członków zespołów w całej Prowincji. Do-
pełnieniem niech staną się podziękowania dla Fundacji 
„Lubię Pomagać”, która wspólnie z nami przeszła drogę 
od Sali Br. Gabriela Ferrary w podziemiach krakowskie-
go klasztoru do grobu bł. Jana Pawła II w bazylice św. 
Piotra w Rzymie.

Wierzę, że nie zabraknie nam sił, inicjatywy i de-
terminacji, by dalej rozwijać to dzieło, na które zarówno 
Kościół w Polsce, jak i władze naszego Zakonu patrzą 
z uwagą i nadzieją.

Marek Krobicki 

fot. Dominik Krzyżanowski

Serdecznie zaprasza na rekolekcje:Serdecznie zaprasza na rekolekcje:

„GRZECHY GŁÓWNE „GRZECHY GŁÓWNE –– WCIĄŻ AKTUALNE”WCIĄŻ AKTUALNE”

BONIFRATERSKIE CENTRUM REHABILITACJI
PW. ŚW. BENEDYKTA MENNI

W PIASKACH

Rekolekcje skierowane do duchowieństwa, osób

konsekrowanych, pracowników służby zdrowia, wolontariuszykonsekrowanych, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy

oraz rodzin i opiekunów chorych przewlekle poprowadzi

ks. Jacek Niesyto COr – kapelan Bonifraterskiego Centrum

Rehabilitacji w Piaskach Marysinie.

Miejsce i program rekolekcji jest ściśle związany ze

SZPITALNICTWEM - charyzmatem braci Bonifratrów,

którzy od ponad 400 lat na ziemiach polskich służą

chorymw swoich ośrodkach.

Koszt pięciodniowych rekolekcji: 600 zł/ 1 osobę,

w terminach od 7 kwietnia do 8 grudnia 2013 roku

Informacje/zgłoszenia

tel.: +65 525 09 76 / tel. kom.:667582799 

e-mail: e.wojtkowiak@marysin.com.pl

www.marysin.com.pl
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Lekko
i

strawnie
Temat jedzenia i wszystko, co się z tym wiąże, chy-

ba nigdy jeszcze nie były tak szeroko obecne w naszej 
rzeczywistości jak teraz. Wystarczy włączyć telewizor, 
przejrzeć strony internetowe czy otworzyć kolorowe cza-
sopisma – wszędzie aż roi się od informacji, wskazówek, 
przepisów, dobrych rad, a także najprzeróżniejszych 
teorii związanych z odżywianiem, z których nierzadko 
jedne przeczą drugim lub wręcz się wykluczają Jak się 
w tym wszystkim odnaleźć?

Generalnie, większość z nas w jakimś okresie swo-
jego życia była, jest lub będzie na diecie. Jednak prak-
tyka wskazuje, że tylko stały, systematyczny i właściwy 
styl odżywiania w ciągu całego życia przynosi najlepsze 

efekty w postaci dobrego zdrowia i właściwej wagi ciała. 
Wiadomo nie od dziś – w myśl powiedzenia, że lepiej 
zapobiegać niż się leczyć – iż znacznie łatwiej jest utrzy-
mać odpowiednią wagę niż pozbyć się zbędnego balastu. 
Stosując drastyczne diety, wchodzimy na niebezpieczny 
teren – nagłe obniżenie ilości dostarczanych kalorii spra-
wia, ze organizm „uczy” się niejako funkcjonować przy 
mniejszej ilości energii, metabolizm ulega rozregulowa-
niu, w rezultacie po powrocie do stosowania normalnej 
diety nie tylko wracamy do swojej poprzedniej wagi, ale 
zazwyczaj zyskujemy jeszcze dodatkowe kilogramy, czyli 
następuje tzw. efekt jojo.

Jeśli chcemy czuć się „lekko” i dobrze wyglądać, 
musimy jeść „strawnie”, czyli traktować swój organizm 
po przyjacielsku. Oto kilka podstawowych, najczęściej 
popełnianych błędów, których rezultatem jest obarcze-
nie ciała swoistym „nadbagażem” w postaci zbędnych 
kilogramów.

Jemy za dużo
– to podstawowy błąd naszej diety. Aby utrzymać wła-
ściwą wagę, powinniśmy dostarczać organizmowi w po-
żywieniu tyle kalorii, ile jest on w stanie zużyć. Jeśli 
kalorii jest za dużo, organizm nasz szybko i z łatwością 
zmagazynuje zbędną energię w postaci tłuszczu, którego 
pozbycie się wcale nie jest już takie proste. Celem nale-
żytego odżywiania nie powinno być więc najedzenie się 
do pełnej sytości, lecz tylko zaspokojenie głodu.

Zjadamy za dużo tłuszczów i węglowodanów
– a są to składniki wysokoenergetyczne, często pozba-
wione ważnych składników odżywczych. Jeśli już mu-
simy jeść produkty węglowodanowe, to starajmy się 
wybierać te pełnoziarniste, tj. ciemne pieczywo, razowe 
makarony, brązowy ryż. Jeśli tłuszcze – to tylko roślinne, 
przede wszystkim zaś unikajmy słodyczy – to wróg nu-
mer jeden w walce z otyłością.

Jemy za rzadko
– nasz organizm funkcjonuje najlepiej, gdy regularnie 
otrzymuje posiłki średnio energetyczne. Spożywanie 4–5 
posiłków dziennie gwarantuje nam wzrost tempa meta-
bolizmu o kilka procent. Jedzenie 1–2 obfitych posiłków 
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powoduje rozregulowanie przemiany materii i jej spo-
wolnienie.

Jemy za szybko, w pośpiechu, byle co i byle jak
– przyrządzanie jedzenia i samo jedzenie powinno nam 
sprawiać przyjemność. Odżywianie się to jeden z naj-
ważniejszych obszarów naszego życia. Dlatego musimy 
w ciągu dnia znaleźć czas, aby w spokoju spożyć war-
tościowy posiłek. Jeśli jemy za szybko, w pośpiechu, 
na pewno zjemy więcej niż potrzebujemy, ponieważ 
mózg potrzebuje czasu, aby dotarła do niego informacja, 
że zaspokoiliśmy uczucie głodu. Dbajmy również o ja-
kość i wartość odżywczą posiłków – od tego w znacznym 
stopniu zależy stan naszego zdrowia i tym samym jakość 
życia.

Jemy za mało warzyw i owoców
– owoce i warzywa to w większości produkty niskoka-
loryczne i nie powinno ich zabraknąć w żadnym posił-
ku. Różne rodzaje owoców i warzyw zawierają bogactwo 
różnych cennych dla zdrowia składników – jedne są do-
skonałym źródłem witaminy A, inne charakteryzują się 
wysoką zawartością witaminy C, kwasu foliowego lub 
potasu. Wszystkie zawierają błonnik, który przyspiesza 
przemianę materii i pozwala pozbyć się toksycznych 
substancji. Dlatego tak ważna jest ich obecność, a także 
różnorodność w naszej codziennej diecie.

Jemy za mało żywności naturalnej,
nisko przetworzonej

– jeśli tylko możemy, starajmy się unikać gotowych, 
szybkich w przygotowaniu potraw, które pod względem 
odżywczym z pewnością nie mogą zastąpić świeżych, 
naturalnych produktów. W czasie utrwalania i modyfi-
kacji zachodzą procesy powodujące straty wielu waż-
nych składników odżywczych, a poza tym żywność taką 
charakteryzuje wysoka kaloryczność i zawartość wielu 
zwykle nieobojętnych, a czasami wręcz szkodliwych dla 
zdrowia substancji, takich jak konserwanty, barwniki, 
sztuczne aromaty itp.

Pijemy nieodpowiednie napoje
– często zapominamy, że napoje także mogą być źródłem 
dodatkowych, niekiedy znacznych ilości kalorii. Słodząc 

kawę czy herbatę dwoma łyżeczkami cukru, przy zało-
żeniu, że wypijamy 5–6 filiżanek dziennie, spożywamy 
dodatkowo około 240 kcal. Jedna niepełna szklanka 
coli to ponad 80 kcal, natomiast jeden kieliszek moc-
nego alkoholu może mieć tyle kalorii, co solidna prze-
kąska.

To tylko najważniejsze, można powiedzieć pod-
stawowe błędy żywieniowe, których wyeliminowanie 
z pewnością pozwoli nam poczuć się lepiej i „lżej”. 
Pamiętajmy jednak, że w odżywianiu – podobnie jak 
w każdej innej dziedzinie naszego życia – skrajności 
należy unikać. Jeśli od czasu do czasu pozwolimy so-
bie na małe „grzechy” żywieniowe, chociażby w okre-
sie świątecznym, z pewnością nie powinniśmy czuć 
wyrzutów sumienia, pod warunkiem jednak, że takie 
szaleństwa nie staną się naszym codziennym przyzwy-
czajeniem. Na koniec przepis na danie, które w swym 
składzie zawiera nie tylko zdrowe produkty, tj. szpinak, 
ziarna słonecznika, migdały czy oliwę z oliwek, ale także 
jest bardzo smaczne, proste i szybkie w przygotowaniu.

Renata Mikołajek 

Makaron ze szpinakiem i piersią z kurczaka
Składniki

250 g makaronu (rodzaj wg uznania), 1 podwójna pierś z kurcza-
ka, 150 g świeżego szpinaku lub 1 opakowanie mrożonego (może 
być również mrożony połączony ze świeżym), 4–5 ząbków czosn-
ku, 1 cebula, 150 ml słodkiej śmietany lub 30 g sera pleśniowego 
(najlepsza będzie gorgonzola lub błękitny lazur wg uznania), oli-
wa z oliwek, parmezan, ziarno słonecznika, płatki migdałów, sól, 
pieprz do smaku.

SpoSób przygotowania

Pokrojone w paski piersi kurczaka doprawić solą oraz świe-
żo zmielonym pieprzem. Wrzucić na rozgrzaną na patelni 
oliwę, podsmażyć z każdej strony, aż do zrumienienia. Prze-

łożyć do miseczki. Na tej samej patelni lekko zrumienić 
pokrojony w plasterki czosnek i drobno pokrojoną cebulę, 
dodać szpinak i całość lekko poddusić. Następnie dodać 
ser pleśniowy lub śmietanę (dla osób nie liczących kalo-
rii może być jedno i drugie), doprawić do smaku, dodać 
usmażoną wcześniej pierś z kurczaka. Do tak przygotowa-
nego sosu dołożyć świeżo odcedzony makaron (nieharto-
wany) i całość wymieszać, tak aby sos apetycznie oblepił 
każdą nitkę makaronu. Na rozgrzanej patelni (bez dodatku 
tłuszczu) uprażyć na złoty kolor płatki migdałów i ziarna 
słonecznika. Makaron wyłożyć na talerz, posypać startym 
parmezanem, ziarnami słonecznika i płatkami migdałów.
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Richard Leonard SJ

Gdzie do diabła jest Bóg?
Wydawnictwo WAM, Kraków 2011

Richard Leonard jest jezuitą. Kiedy jego 

dwudziestoletnia siostra, Tracey, zo-

stała sparaliżowana, matka zadała mu 

dramatyczne pytanie: Gdzie, do diabła, 

jest Bóg? Gdy cierpienie spotyka kogoś 

innego, mamy usta pełne frazesów. Gdy 

dotyka nas, wątpimy. Doświadczyw-

szy tego, autor napisał książkę o sensie 

cierpienia. Nie podaje gotowych recept 

na radzenie sobie ze zmaganiami, ale 

każdemu, kto je przeżywa, daje nadzie-

ję, jaka płynie z wiary.Zaprasza do od-

ważnego zmierzenia się z dręczącymi 

rozterkami, czy to za moje grzechy? 

Uchyla się jednak od taniego pociesza-

nia, a równocześnie demaskuje stereo-

typy o Bogu zadającym ból lub czyhają-

cym na człowieka.

Daniel Clark

Żywy czy martwy? Sens 
zmartwychwstania Jezusa
Wydawnictwo WAM, Kraków 2011

Chrześcijanie twierdzą, że Jezus z Na-

zaretu powstał z martwych. Wydarzenie 

to jest źródłem chrześcijańskiej nadziei 

i kluczem do odpowiedzi na podstawo-

we pytania egzystencjalne: Czy Bóg ist-

nieje? Jaki sens ma moje życie? Co sta-

nie się ze mną po śmierci? Daniel Clark, 

anglikański pastor, przedstawia historie 

ludzi, którzy uwierzyli w zmartwych-

wstanie Jezusa, choć często wcześniej 

nawet Go nie znali. Te opowieści poka-

zują działanie Zmartwychwstałego w ich 

życiu. Autor zachęca nas w ten sposób 

do poszukiwania obecności żywego 

Chrystusa także w naszej codzienności. 

Bo jeśli jednak Chrystus żyje, rodzą się 

kolejne, zaskakujące pytania…

William P. Young

Rozdroża
Wydawnictwo Nowa Proza, Warszawa 2012

Bohaterem nowej książki autora best-

sellerowej Chaty jest Anthony Spen-

cer – egoistyczny biznesmen, który 

dla osiągnięcia swoich celów jest go-

tów do wszelkich nieczystych zagrań. 

Skłócony z rodziną, bez przyjaciół żyje 

w ciągłym stresie, a smutki i żale topi 

w alkoholu. Któregoś dnia traci przy-

tomność i trafia na OIOM w stanie 

śpiączki. I wtedy właśnie jego duch 

przenosi się do wyimaginowanego świa-

ta, w którym spotyka osobliwe posta-

cie. Czy pomogą mu zrozumieć siebie 

i przekazać prawdę o życiu? Czy będzie 

miał czas na zmiany? Czy owo niezwy-

kłe doświadczenie czegoś go nauczy? 

Rozdroża to życiowa, ciepła opowieść 

o niełatwych decyzjach, wewnętrznej 

metamorfozie, przewartościowaniu swo-

ich poglądów pod wpływem różnych ży-

ciowych doświadczeń oraz o duchowych 

zmaganiach i boskiej Opatrzności.

William P. Young

Chata
Wydawnictwo Nowa Proza, Warszawa 2012

Napisana przez Williama P. Younga, by-

łego kierownika biura i pracownika hote-

lowego, a wydana na własny koszt przez 

dwóch pastorów – żadne z wydawnictw 

nie chciało jej przyjąć – Chata w ciągu 

roku stała się bestsellerem, tłumaczo-

nym na wiele języków. Według słów au-

tora książka powstała jako prezent dla 

jego sześciorga dzieci i ma być metaforą 

„domu, który budujesz na własnym cier-

pieniu”. Ustami swego bohatera Macka 

autor stawia podstawowe pytania – gdzie 

jest Bóg w świecie tak pełnym cierpie-

nia, dlaczego dopuszcza, by działo się 

tyle zła, a może w ogóle Boga nie ma? 

Odpowiedzi, jakie otrzymuje Mack, za-

dziwią Was i być może odmienią Wasze 

życie tak jak odmieniły jego. Na wraże-

nie, jakie wywiera Chata na czytelnikach, 

zapewne wpłynęły osobiste ciężkie prze-

życia autora, które doprowadziły u niego 

do kryzysu wiary. Chata jest beletrystycz-

ną alegorią jego osobistej podróży przez 

ocean zwątpienia aż do osiągnięcia wyba-

czenia, to piękna historia o tym, jak Bóg 

przychodzi do nas pogrążonych w naszych 

smutkach, uwięzionych we własnych roz-

czarowaniach, zdradzonych przez własne 

wyobrażenia. Nigdy nie zostawia nas tam, 

gdzie nas znajduje, jeśli się przy tym nie 

upieramy. Będziecie chcieli, żeby wszyscy 

przeczytali tę książkę!
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