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OD REDAKCJI

Od redakcji

Mijający 2018 rok z pewnością zapisze się
w naszej pamięci jako rok szczególny. Rok wielkiej
rocznicy odzyskania niepodległości i powrotu Polski po 123 latach nieobecności na mapę Europy. Nie
dostaliśmy tej niepodległości za darmo – złożyły się
na nią determinacja i polityczna rozwaga jednych,
a także patriotyzm i waleczność drugich, dla których
wolność znaczyła więcej niż życie. Wspominamy ich
teraz, nierzadko odgrzebując spod pokładów niepamięci ich imiona. Dla nas „późnych wnuków”, wolność i niepodległość stały się wartościami fundamentalnymi, na nich opieramy swą codzienność i swoje
pragnienia, temu właśnie staraliśmy się dać wyraz
podczas licznych uroczystości rocznicowych.
Gościem tego numeru kwartalnika jest ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
krakowskiego Szpitala Zakonu Bonifratrów dr hab.
n. med. Mirosław Szura, od niedawna członek największego i najbardziej prestiżowego na świecie
Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów. Pan Doktor nie tylko opowiada o swej drodze do zaszczytnego członkostwa, ale też o marzeniach, w których
wielka technika na co dzień służyć będzie pacjentom
– także w polskich szpitalach.
W niezwykle ciekawą podróż szlakiem bonifratrów na terytorium dawnej Litwy udali się bracia
Yuran, Tymoteusz i Seweryn. Wrócili pełni wrażeń,
z nadzieją, że burzliwe wody historii nie zdołają
ugasić w sercach wiernych pragnienia gorliwego wypełniania przykazania miłości.
Uwadze Czytelników pragniemy polecić artykuł
Marka Bebaka z cyklu „Z klasztornych Archiwów”
– tym razem o regułach i konstytucjach zakonnych.
O potrzebie odrodzenia się Narodu w uczciwości
i prawdzie pisze niestrudzony o. Leon Knabit, bonifraterski zielarz Jan z Dukli kontynuuje swą opowieść
o zaletach nawłoci, br. Błażej pisze o chorobach wieku podeszłego, a Renata Mikołajek zapewnia, że niezwykle zdrowy jest burak ćwikłowy. Oczywiście nie
mogło też zabraknąć sprawozdania z tradycyjnego
bonifraterskiego spotkania w Myczkowcach, a także
relacji z wydarzeń w poszczególnych bonifraterskich
dziełach.
Na to nadchodzące Boże Narodzenie całej Bonifraterskiej Rodzinie życzymy, by było wyjątkowe,
serdeczne i pełne rodzinnego ciepła, a Nowy Rok
2019 niech nam wszystkim przyniesie pokój i nadzieję.
Wesołych Świąt!
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Ku nowoczesności

krok po kroku
Z dr. hab. n. med. Mirosławem Szurą,
ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej krakowskiego Szpitala
Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego,
rozmawia Aleksandra Orman
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że podczas trwającego w dniach 21–25 października
w Bostonie Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów (American College of Surgeons),
największego na świecie towarzystwa naukowego
skupiającego chirurgów różnych specjalności, został Pan przyjęty do grona jego członków. Jaka była
Pana droga do tego prestiżowego gremium?
Jestem jednym z czterech Polaków, którzy do tego Towarzystwa należą. Moi poprzednicy to mój były szef prof.
Tadeusz Popiela, prof. Marek Krawczyk z Warszawy
i z Łodzi prof. Adam Dziki, który jest członkiem honorowym. Oczywiście bardzo się cieszę i traktuję to jako
swoiste wyróżnienie, że udało mi się zostać członkiem
tego szacownego Towarzystwa. Szacownego, bo wszyscy
jego członkowie mają prawo do używania po nazwisku
skrótu FACS (Fellow, American College of Surgeons),
co jest symbolem rozpoznawalnym na całym świecie
i w wielu miejscach znaczy więcej niż tytuły nauko-
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we. Świadczy, że chirurg, który go używa, zanim został
członkiem Towarzystwa, musiał spełnić rygorystyczne
kryteria zawodowe i etyczne, Zarząd Towarzystwa bowiem bardzo poważnie podchodzi do tego, kogo dopuszcza do swego grona. Z drugiej jednak strony – gdybym
pracował jako lekarz w Stanach Zjednoczonych, byłby
to po prostu kolejny etap rozwoju kariery zawodowej.
Jaka była moja droga? Kilka lat temu zaproponowano mi, żebym zaczął starać się o przyjęcie do ACS.
A więc idąc normalną drogą, złożyłem odpowiednią
aplikację zawierającą szereg szczegółowych danych dotyczących mojego dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego, przebiegu kariery, umiejętności, ilości
i rodzaju przeprowadzonych zabiegów. Wszystko to poparte zostało listami polecającymi kilku amerykańskich
chirurgów będących członkami Towarzystwa, a znających mnie i mój lekarski dorobek. Po szczegółowej
analizie mojej aplikacji kolejnym etapem była rozmowa
z dwiema osobami wytypowanymi przez Towarzystwo,
podczas której miałem się zaprezentować, opowiedzieć
o sobie i swoich planach. Wszystkie te informacje kolejny raz zostały przeanalizowane przez Zarząd, zanim
zapadła ostateczna decyzja. Szczerze mówiąc, ta droga
jest do przejścia przez każdego chirurga, oczywiście wymaga spełnienia wszystkich tych kryteriów, a także wytrwałości…
Jak wielu członków liczy Amerykańskie Towarzystwo Chirurgiczne?
Towarzystwo powstało w Chicago w 1913 roku, a więc
przeszło sto lat temu. Obecnie liczy blisko 64 tysiące
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członków z całego świata, przy czym w przeważającej
liczbie, bo ponad 90%, są to osoby pochodzące z Ameryki, co nie znaczy, że Towarzystwo skupia wyłącznie
chirurgów ze Stanów Zjednoczonych, ale też z Kanady
i z Ameryki Południowej, czyli z Meksyku, z Brazylii.
Europejczyków jest niewielu, są to głównie Brytyjczycy,
z Polski jest nas czterech, z Czech – dwie osoby, z Danii
– pięciu.
Podczas bytności w Ameryce wykonywał Pan zabiegi techniką robotową…
Lecąc na drugi koniec świata, zawsze staram się wykorzystać czas. Oprócz tego, że uczestniczyłem w Kongresie i uważam, że spotkania na takim poziomie powinny
odbywać się częściej i bliżej nas, skorzystałem z możliwości uczestniczenia w zabiegach wykonywanych robotem przez doktora Omara Kudsi w położonym koło
Bostonu Good Samaritan Medical Center. Roboty to
technologia, która w niedalekiej przyszłości pewnie nas,
chirurgów, zastąpi, ale dziś i jeszcze przez najbliższe lata
potrafi być dla nas wielce pomocna. Pomaga chirurgom
operować lepiej i mniej inwazyjnie.
Technika operacyjna polega na tym, że narzędzia
trzyma robot, a nie chirurg – jak np. w laparoskopii.
Chirurg siedzi kolo stołu operacyjnego i steruje robotem. Wykonuje wszystkie ruchy operacyjne, patrząc
w specjalny monitor, gdzie stereoskopowo widać całe
pole operacyjne w bardzo dużym powiększeniu. Robot

poprzez minimalizację ruchów chirurga pozwala wyeliminować wszelkie elementy związane z niedoskonałością człowieka, takie jak np. drżenie rąk, w efekcie operacja robotem przebiega bardziej płynnie. Ręce chirurga
przełożone są elektronicznie na ramiona robota, który
wykonuje wszystko za chirurga, ale pod jego kontrolą.
Według znawców tematu prawdopodobnie za jakieś
10 lat część zabiegów będzie wykonywana tylko przez
roboty wyposażone w sztuczną inteligencję. Maszyny,
niestety, potrafią wiele rzeczy zrobić lepiej, szybciej podejmują decyzje, i to, co my nazywamy doświadczeniem,
one mają wyuczone. W Stanach Zjednoczonych uważa
się, że w ciągu najbliższych kilku lat dwie specjalizacje
medyczne niejako stracą rację bytu – pierwsza to radiologia. Bardzo doświadczony radiolog swą diagnozę opiera na badaniach tysiąca, dziesięciu tysięcy pacjentów,
których wyniki analizował, natomiast robot ze sztuczną inteligencją analizuje informacje nie tylko uzyskane
z badań wykonanych przez danego lekarza, ale także ze
wszystkich dostępnych badań wykonanych przez tysiące
lekarzy na świecie, w związku z czym potrafi szybciej
podjąć właściwą decyzję co do leczenia pacjenta. Doświadczenie maszyny w miarę upływu czasu nie rośnie
tak jak u człowieka, rośnie natomiast liczba informacji,
jakie otrzymuje.
Drugą specjalizacją jest histopatologia, gdzie lekarz
nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem, tylko
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z pobranym od niego materiałem
do zbadania, a materiał ten jest rozpoznawalny w każdym urządzeniu,
podobnie jak osoba na zdjęciu wrzuconym do Internetu, który bez trudu
potrafi ją zidentyfikować. Inteligentne roboty to przyszłość medycyny,
przed którą prawdopodobnie nie
uciekniemy, i nie wiem, czy dobrze,
żebyśmy uciekali, bo to jest potężne narzędzie wspomagania naszej
pracy.
Czyli za jakiś czas pacjenta będzie operował nie chirurg tylko
inteligentny robot?
Na razie bardzo daleko nam do tego,
ale jak widzimy, samochody już zaczynają jeździć bez kierowcy, choć
musi jeszcze upłynąć parę lat, żeby
nauczyły się prowadzić dobrze. To
samo dotyczy chirurgii – oczywiście
pozostają aspekty psychologiczne,
etyczne, moralne. Dziś każdy z nas
by się wahał, czy poddać się zabiegowi wykonywanemu przez robota,
ale świat się zmienia, zmienia się
technologia, a także nasze myślenie,
możliwe więc, że w przyszłości tak
będzie.
A czy w Polsce w ogóle możliwe
jest wykonywanie takich zabiegów?
Niestety, polski system ubezpieczeń
zdrowotnych jest tak skonstruowany, że jakość nie idzie w parze z fi-
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nansowaniem, wręcz odwrotnie –
NFZ więcej płaci, jeśli pacjent leży
w szpitalu dłużej, a nie krócej. Wiele procedur, które można by wykonywać ambulatoryjnie, wykonuje się
w szpitalu, ponieważ za świadczenia
ambulatoryjne Narodowy Fundusz
Zdrowia nie płaci, podobnie jak nie
płaci, gdy zabiegi operacyjne wykonuje się techniką laparoskopową,
bezwzględnie lepszą dla pacjentów,
nie refunduje także zabiegów wykonywanych techniką robotową. A to
niestety – jako nowa technologia –
jest droższe niż klasyczna technika
operacyjna.
W Polsce pierwszy robot zakupiony został kilka lat temu w Szpitalu Uniwersyteckim we Wrocławiu,
gdzie wykonano pewną liczbę zabiegów, które były finansowane ze źródeł naukowych. Niestety, szpitalom
nie starcza pieniędzy na wykonywanie tego typu zabiegów. Ale to temat
na inną rozmowę. Szpitale są niedofinansowane. Taki prosty przykład
– jeśli koszt jednorazowego sprzętu,
a tylko taki jest używany, potrzebnego do wykonania jednej operacji
jest trzykrotnie więcej wart niż sama
operacja, to jak szpital może decydować się na wykonywanie takich
procedur. Nie tak dawno pierwszego robota w Krakowie zakupił Szpital Uniwersytecki, wykonano dwa

zabiegi i więcej się nie operuje, bo
nie ma finansowania. Technologia
jest świetna, cóż, kiedy nie można
z niej korzystać.
Czyli stać nas na to, żeby zakupić supernowoczesne urządzenie,
a nie stać nas, by je eksploatować
w praktyce.
Wiele mówi się o Ośrodku Terapii Protonowej w Balicach, ale nie
wykonuje się tam tyle procedur,
ile by można było. Jeśli procedura
wyceniona została na dwie trzecie
tego, ile naprawdę kosztuje, to tylko
szaleniec mógłby się decydować na
jej wykonywanie. Szpital ma leczyć
pacjentów, jeśli zdecyduje się na
bardzo drogą nowoczesną terapię,
która przynosi stratę finansową,
konieczność zaciągania długów, to
oznacza, że nie będzie miał za co
leczyć innych chorych. A efekt tego
jest taki, że rezygnuje się z nowoczesnych rozwiązań na rzecz rozwiązań
tańszych, nie do końca najlepszych,
ale jednak do zaakceptowania.
Jeśli chodzi o nowoczesność
w medycynie, to w stosunku do wielu krajów jesteśmy w tyle i wcale nie
dlatego, że nie mamy odpowiednio
wyszkolonych lekarzy. Przyczyną
jest niedoinwestowanie. Spędziłem
cały dzień na bloku operacyjnym
w Good Samaritan Medical Center,
żeby na własne oczy zobaczyć, jakie
są zalety tego typu zabiegów, nawiązać kontakty z ludźmi, którzy wykonują je na co dzień i mieć nadzieję,
że odpowiedni trening i przeszkolenie umożliwi kiedyś wykonywanie tych zabiegów także w naszym
szpitalu. Dziś może się to wydawać
mrzonką, zwłaszcza ze względu na
koszty z tym związane, ale chciałbym zwrócić uwagę, że krakowski
Szpital Bonifratrów ponad dwa lata
temu jako drugi szpital w Polsce,
a pierwszy prywatny zakupił sprzęt
laparoskopowy najnowszej generacji
o ultrawysokiej rozdzielczości 4K
(Ultra HD). Zdecydowaliśmy się postawić na jakość sprzętu, co skutkuje tym, że techniką laparoskopową
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wykonujemy rocznie 1200–1300
zabiegów, także onkologicznych,
pacjenci leżą krótko i mamy stosunkowo małą liczbę powikłań, a to
sprawia, że jako szpital stajemy się
dobrze postrzegani i przychodzą do
nas następni pacjenci.
Wszystkie te działania pozostają w zgodzie z ideą Zakonu Bonifratrów, która oparta jest na niesieniu ludziom pomocy, na „czynieniu
dobra” i można zauważyć, a jest to
obserwacja kilkusetletnia, że to procentuje.
W tę kilkusetletnią tradycję
złotymi zgłoskami wpisuje się
XVIII-wieczny bonifrater Ludwik
Perzyna, jeden z tych, którym zawód chirurga zawdzięcza swą nobilitację.
No cóż, nie wstyd przyznać, że zawód chirurga wywodzi się od cyrulików i golarzy i do XVIII w. był
zawodem rzemieślniczym, o czym
świadczy znak cechowy w krakowskich Sukiennicach. Dopiero pod
koniec XVIII w. za sprawą prof. Rafała Józefa Czerwiakowskiego, nazywanego ojcem chirurgii polskiej, chirurgia stała się dyscypliną naukową
na krakowskim Uniwersytecie.
Czy to nie symptomatyczne, że
w Krakowie mają swój początek
polskie dzieje Zakonu Bonifratrów, tu zaczęła się chirurgia uniwersytecka, więc może dziś Kraków stanie się centrum chirurgii
nowoczesnej…
Jako rodowity krakowianin bardzo
chciałbym, żeby Kraków był dobrze postrzegany. Lubię to miasto,
jest mi w nim dobrze, mimo złego
powietrza, i myślę, że wszystko to,
co się ostatnio działo – moje szkolenie, zakupienie robota przez Szpital
Uniwersytecki i wiele jeszcze innych
działań – zmierza do tego, żeby było
coraz lepiej.
Czy zawsze chciał Pan być chirurgiem?
Moi rodzice byli lekarzami, mama
psychiatrą, ojciec pediatrą, podobało mi się to, co robią, rzeczą natu-

ralną dla mnie było to, że myślałem
o medycynie. Na studiach, owszem,
interesowała mnie chirurgia, ale
nie jakoś szczególnie. Właściwie
wszystko rozstrzygnęło się dopiero
na stażu podyplomowym. Początkowo myślałem o ginekologii, bardzo
podobały mi się porody – przepiękny
akt pojawienia się na świecie nowego człowieka. Życie jednak zweryfikowało moje zamiary, trafiłem do
powstającego wtedy szpitala Rydygiera i wraz z całym personelem chirurgicznym zostałem oddelegowany
do I Kliniki Chirurgii Uniwersytetu
Jagiellońskiego do prof. Tadeusza
Popieli. Tam uczyłem się chirurgii
– najpierw jako pracownik szpitala
Rydygiera, potem jako pracownik
Szpitala Klinicznego, wreszcie jako
pracownik Kliniki Uniwersyteckiej.
Tak minęły 23 lata, a od trzech lat
mam przyjemność zarządzać Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Bonifratrów w Krakowie.
„Radość i przywilej kariery chirurga” – taki był temat tegorocznego Kongresu Amerykańskiego
Towarzystwa Chirurgicznego. Czy
dziś, po latach wykonywania swego zawodu czuje Pan ową radość
i satysfakcję z bycia chirurgiem.
Kariera naukowa i zawodowa wiąże się z pokonywaniem kolejnych

etapów – coś nowego osiągamy, coś
więcej potrafimy zrobić, lepiej pomóc pacjentom, inaczej jesteśmy
postrzegani. W tej wędrówce nie ma
końca, zawsze jeszcze można iść dalej. Obecny sukces cieszy mnie bardzo, ale to nie jest meta.
Zawsze też bardzo utożsamiam
się z miejscem, w którym pracuję.
I to, co robię, staram się robić jak
najlepiej. Jeśli mam czegoś nie robić najlepiej, jak potrafię, to lepiej,
żebym w ogóle tego nie robił. W pracy nie uznaję półśrodków, szkoda na
nie czasu, szkoda życia. Jak zajmuję
się działalnością naukową, to staram się to robić w miarę dobrze, jak
zajmuję się leczeniem pacjentów, to
staram się to robić jak najlepiej, jak
kieruję Oddziałem, to chcę, żeby ten
Oddział był najlepszy, a jak jestem
w tym Szpitalu, to zależy mi, żeby
był najlepszy.
I chyba tego właśnie chciałabym
Panu życzyć na Boże Narodzenie.
A moje życzenia są bardzo proste –
pacjentom chciałbym życzyć, żeby
nigdy nie musieli być pacjentami,
a Szpitalowi, żeby mógł się dalej
rozwijać – czyli szedł krok po kroku
ku nowoczesności zgodnie z bonifraterskim charyzmatem.
Dziękuję za rozmowę.
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Z życia zakonu

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Patronki Zakonu Szpitalnego
W obchodzoną co roku w trzecią
W zakończeniu listu Brat Generał
sobotę listopada uroczystość Najświętnapisał:
szej Maryi Panny Patronki Zakonu SzpiJak wiecie, za dwa miesiące roztalnego generał br. Jesus Etayo Arrondo
pocznie się LXIX Kapituła Generalna,
skierował do nas list, w którym czytamy:
której temat przewodni brzmi: „KształNabożeństwo do Najświętszej Maryi
tując przyszłość szpitalnictwa”. Jest to
Panny jest podstawą duchowości naszewydarzenie o wielkim znaczeniu dla
go Zakonu i jest zawsze obecne w całej
całego naszego Zakonu, który wsłuchu12.11.2018
jego historii, także dzisiaj. Jest to dziejąc się Prot.
wRzym,
głos
Ducha Świętego, pragnie
N. PG054/2018
dzictwo, które otrzymaliśmy od naszego
ujrzeć drogi, którymi winniśmy podążać
Założyciela i jesteśmy zobowiązani
do
w przyszłości,
ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY - PATRONKI ZAKONU
SZPITALNEGOaby pozostać wierni chakultywowania go każdego dnia, błagaryzmatowi i misji szpitalnictwa. Proszę
Moi drodzy Bracia, Współpracownicy oraz Członkowie Rodziny Szpitalnej św. Jana Bożego.
jąc o Jej opiekę i umieszczając pod Jej
Was wszystkich, zwłaszcza z okazji tego
17 listopada, w trzecią sobotę miesiąca, będziemy obchodzić w Zakonie
matczynym płaszczem życie każdego
święta, abyście wzywali Matkę Bożą,
uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Patronki naszej Rodziny Szpitalnej św.
z członków naszej Rodziny, podopiecznaszą
by nam błogosławiła,
Jana Bożego. Z tej okazji pragnę przesłać Wam
mojePatronkę,
najserdeczniejsze
a także zachęcić do obchodów tego święta
z radością i miłością
nych, ich rodziny, wszystkie osoby, życzenia,
któtowarzyszyła
nam do
i kierowała nami
naszej Matki.
re otaczamy opieką w naszych dziełach
w trakcie przygotowań i podczas KapiNabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny tuły
jest (…)
podstawą duchowości
apostolskich.
naszego Zakonu i jest zawsze obecne w całej jego historii, także dzisiaj. Jest
Zgodnie z zawartą w liście prośbą
Życzę wszystkim,
to dziedzictwo, które otrzymaliśmy od naszego Założyciela
i jesteśmy w imieniu włado kultywowania go każdego dnia,
błagając
Jej opiekę
i
Brata Generała w sposób szczególnyzobowiązani
posnym
i całejo Kurii
Generalnej,
radosnego
umieszczając pod Jej matczynym płaszczem życie każdego z członków naszej
wierzajmy Matce Bożej sprawę naszego
święta Najświętszej Maryi Panny, PaRodziny, podopiecznych, ich rodziny, wszystkie osoby, które otaczamy opieką
szpitala i całej wspólnoty
tronki naszego Zakonu. Niech błogosławi
w naszychbonifraterskiej
dziełach apostolskich.
w Batibo w Kamerunie, gdzie zaistniały konflikt poli- Ona naszemu ukochanemu Zakonowi i wszystkim członW życiu i w pismach św. Jana Bożego, Najświętsza Maryja Panna, „Zawsze Czysta”, jak zwykł o Niej
tyczny przeradza mówić,
się w wojnę
domową,
a także
bonifrakom
Rodziny
Szpitalnej
św. wJana
Bożego.
niezmiennie
zajmowała
centralne
miejsce. Po
wyjściu
z Królewskiego
Szpitala
Granadzie
i
po spotkaniu cierpiących
się z Mistrzemz Ávila,
postanowił
pielgrzymkę dopozdrowieniami
opactwa w Guadalupe.
terską rodzinę i wszystkich
uwagi
na bar-udać się na
Z braterskimi
Pisze o tym Castro, jego pierwszy biograf: Udał się w drogę do Matki Bożej z Guadalupe. Poszedł
dzo trudną sytuację
społeczną w Wenezueli.
tam, aby nawiedzić Ją i podziękować Jej za otrzymywaną dotychczas pomoc i łaski oraz prosić o
nowe wsparcie i pomoc do nowego życia, jakie zamierzał prowadzić. Mówił bowiem, że zawsze
odczuwał Jej łaskawość i pomoc we wszystkich trudnościach i potrzebach”. (Castro X)

Br. Jesús Etayo

Bonifraterskie 25-lecie Brata Andrzeja

Kościół el Sagrario, który znajduje się dziś w Grenadzie jest inny niż ten, który znał św. Jan Boży.
Wiemy dzięki świadectwu, że nasz Święty Założyciel był tam po wysłuchaniu kazania Mistrza z Avili,
który dzięki łasce Bożej doprowadził do jego nawrócenia. Później biografowie stworzyli i
W bonifraterskim
kościele pw. Świętej Trójcy
Brat Andrzej urodził się 12 marca 1967 roku w Sepodtrzymywali mistyczną legendę, w której Maryja Panna w towarzystwie św. Jana Ewangelisty
27 października br.
podczas
uroczystej
Mszy
św.
nasz
cyminie.
Do Zakonu
wstąpił
22sposób
kwietnia 1991 roku
ukazała się św. Janowi Bożemu i nałożyła mu na głowę cierniową
koronę, łącząc
w ten
poświęcenie
z pasją iJezusa
Chrystusa. To właśnie
w jednej zroku
kaplicrozpoczął w CieWspółbrat Andrzej
Zawalskii cierpienie
odnowiłnaszego
po 25 świętego
latach swą
w październiku
tego samego
znajduje się kalwaria, a obok niej kamienna tablica dająca świadectwo modlitwom z
profesję zakonną tego
i nakościoła
ręce brata
prowincjała Łukasza szynie nowicjat. Pierwsze śluby złożył 24 paździerprośbą o wstawiennictwo i łaskom Bożym otrzymanym dzięki Janowi Bożemu. (Por. Benavides, F,
Dmowskiego złożył
solenne
zobowiązanie
nika 1993
roku we Wrocławiu,
tam też 26 sierpnia
Grenada,
miasto które
urzekło Jana dalszego
Bożego. Przewodnik
dla podróżującego
szpitalnika. Grenada
2009. Str.
45-47)
wiernego wypełniania
bonifraterskich
ślubów. Mszy św. 1998 roku złożył profesję wieczystą.

przewodniczył i kazanie wygłosił brat Albert Chmielowski Dorociak.

Przez 25 lat swej posługi zakonnej pełnił różne
funkcje – był przeorem w konwentach we Wrocławiu,
Prudniku i Ząbkowicach Śląskich. Od wielu lat zajmuje
się także ziołolecznictwem. Od ostatniej Kapituły Prowincjalnej pełni funkcję przeora w Konwencie w Zakopanem.
Na wszystkie kolejne lata bonifraterskiego posługiwania życzymy Bratu Andrzejowi wielu łask Bożych,
a także radości i satysfakcji z bycia dobrym bratem.
Br. Paweł Kulka OH
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z życia zakonu

Pragnienia są jak kwiaty,
bez których nie ma owoców…
Zwracając się do wiernych na rozpoczęcie tegorocznego Adwentu Papież Franciszek powiedział: „W ciągu
tych czterech tygodni jesteśmy wezwani do porzucenia
zrezygnowanego i schematycznego stylu życia, ożywiając nadzieje i marzenia na nową przyszłość”. W tym
kierunku zmierza właśnie Ewangelia pierwszej niedzieli Adwentu (por. Łk 21,25-28.34-36) i przestrzega nas,
„byśmy nie dali się gnębić egocentrycznym stylem życia
i konwulsyjnymi rytmami dni”.
Czy moglibyśmy znaleźć trafniejsze bożonarodzeniowe życzenia niż te, wypływające z Ewangelii słowa
Papieża? Czyż nie potrzeba nam takiego właśnie przeżycia Świąt, abyśmy uświadomili sobie to, czego pragniemy, a zarazem odważyli się pragnąć więcej, marzyć
o lepszym świecie?
Często gotowi jesteśmy sceptycznie traktować pojawiające się w naszych głowach myśli o tym, że naprawdę
możemy zrobić jeszcze wiele dobrego – poczynając choćby od uśmiechnięcia się do osób siedzących obok nas
przy świątecznym stole…
Łatwiej jest ponarzekać, że świat zwariował i nie
mamy na niego żadnego wpływu. Łatwiej jest wygłosić
ów mocno niereligijny slogan „święta, święta i po świętach”, utwierdzać siebie i innych w przekonaniu o bezsensowności naszych działań, o niewielkim znaczeniu
chwil spędzonych razem, nie mówiąc już o znudzeniu

świąteczną liturgią i obrzędami, które przecież co roku
są takie same…
Niech czas Adwentu, w którym wołamy o światło
pośród ciemności, przemieni nas w Ludzi Nadziei, niech
zachęci – jak mówi Papież – do starania się o czujność,
patrzenia poza samych siebie, otwarcia umysłów i serc
na potrzeby naszych braci i na pragnienie nowego świata. Utwierdza nas w tym także ks. prof. Józef Tischner,
mówiąc: „Odkąd Jezus pokonał śmierć, żaden optymizm
nie jest w Kościele przesadą”.
Odkryjmy w niemowlęciu spoczywającym na sianie
naszego Zbawiciela, powierzmy Mu nasze troski i grzechy! Pozwólmy, by tak jak każde dziecko wprowadzające
w rodzinie nowy ład, to wyjątkowe Dzieciątko – Boży
Syn – poustawiało na nowo nasze sprawy i dało odwagę,
by marzyć.
Tego życzę – w tym szczególnym roku 100-lecia
polskiej niepodległości, tuż przed kolejną Kapitułą Generalną naszego Zakonu – całej Rodzinie Bonifraterskiej, a więc Braciom, Współpracownikom, Podopiecznym, Ofiarodawcom, Wolontariuszom i Przyjaciołom!
Maranatha! Przyjdź, Panie Jezu!
Br. Łukasz Dmowski OH
prowincjał

fot. Br. Wawrzyniec Iwańczuk
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podstawowe wartości

Podstawowe wartości Zakonu Szacunek

Szacunek

Kolejną wartością, zaliczaną do podstawowych
wartości Zakonu Bonifratrów jest szacunek, rozumiany
najczęściej jako poszanowanie innych, poważanie, człowieczeństwo, respekt, odpowiedzialność wobec naszych
współpracowników, zrozumienie, wizja holistyczna, promocja społeczna, zaangażowanie rodziny. Określenia te
na pewno wymagają rozszerzenia i stosownej interpretacji, uwzględniającej konkretne miejsce i czas.
W szacunku wobec kogoś na pewno nie chodzi
o służalczość, bezkrytyczne wykonywanie wszelkich
poleceń. Okazywanie szacunku nie może być wynikiem
strachu. Strach, lęk, obawa są jego wypaczeniem. We
wzajemnych relacjach między ludźmi nie może być
lęku. W szacunku chodzi o relację równoległą. Nie zawsze bywa ona symetryczna, ale zawsze musi być pozbawiona strachu, który nas paraliżuje.
Szacunek to także wzajemna tolerancja wobec
wszelkiej inności. W zespołach ludzkich, w których
zazwyczaj przychodzi nam pracować, konieczne jest,
byśmy akceptowali naszą inność i mimo niej potrafili
zgodnie współpracować.
Przykład okazywania szacunku dają papieże ostatnich dziesięcioleci. Być może pamiętamy wizytę papieża
Jana Pawła II w meczecie, gdzie ucałował świętą księgę
muzułmanów Koran, co po dzień dzisiejszy wzbudza
różne dyskusje. Papież nie miał wątpliwości, że drogą
do porozumienia i dialogu jest okazanie szacunku wobec tych wartości, które inna grupa religijna wyznaje.
3 kwietnia 1986 roku Jan Paweł II odwiedził rzymską
Wielką Synagogę. Była to pierwsza wizyta biskupa Rzymu w świątyni żydowskiej w tym mieście. W wygłoszonym wówczas przemówieniu papież wypowiedział słynne słowa, że Żydzi są „naszymi umiłowanymi braćmi
i – można powiedzieć – naszymi (chrześcijan) starszymi
braćmi”. W ślady św. Jana Pawła II poszli jego następcy
– 17 stycznia 2010 roku rzymską Synagogę odwiedził
Benedykt XVI, a 17 stycznia 2016 r. papież Franciszek.
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Szacunek dotyka także spraw związanych z nierównością społeczną czy promowaniem praw człowieka.
Podczas wystąpienia na Forum Ekonomicznym papież
Franciszek nawoływał do niwelowania istniejących dziś
w świecie różnic społecznych, różnic w poziomie życia
czy w poziomie ekonomicznym. Przypomniał, że Bóg
słucha głosu biedaków i że tak naprawdę jesteśmy winni im wiele rzeczy. A sprawiedliwość ludzka nakazuje,
żeby nie tracić ich z oczu, by próbować naprawiać czy
wręcz owe nierówności niwelować.
W orędziu na Wielki Post 2017 roku papież Franciszek odniósł się właśnie do problemu sprawiedliwości.
Problem równego rozdziału dóbr na świecie jest niezwykle palący, lecz nadal nierozwiązany. Jedna z organizacji
społecznych wyliczyła, że 1% ludności na świecie jest
w posiadaniu takich dóbr jak pozostałe 99%. Taka jest
olbrzymia dysproporcja.
Szacunek jako niepodważalna wartość znalazła
szczególne miejsce w Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ w grudniu 1948 roku. Jest to katalog praw uznawanych przez zdecydowaną większość narodów, niezależnie od tego, do jakich kręgów kulturowych przynależą. O wypełnianiu zawartych w Deklaracji postanowień
mówił między innymi papież Jan Paweł II w encyklice
Redemptor hominis. Czy jednak akceptacja „litery” Deklaracji Praw Człowieka, oznacza także wszędzie realizację ich „ducha”?
W ośrodkach bonifraterskich prawa człowieka
z założenia są respektowane, a Konstytucje Zakonu oraz
zasady ewangeliczne są ich rozwinięciem i pogłębieniem. Osoby nie będące katolikami w tym właśnie mogą
znaleźć wspólny mianownik. Okazywanie szacunku,
co wbrew pozorom nie jest łatwe i wymaga naszej nieustannej pracy, zawsze jest korzyścią obopólną. Warto
o tym pamiętać.

Grzegorz Waberski

z życia zakonu

Premier RP Mateusz Morawiecki
w Centrum Medycznym Bonifratrów w Warszawie
Warszawskie Centrum Medyczne Bonifratrów 8 października odwiedził premier RP Mateusz
Morawiecki. Szef rządu spotkał się
z pensjonariuszami i współpracownikami Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego prowadzonego przez
nasz Zakon.
„Matka Teresa z Kalkuty mawiała, że to, jak opiekujemy się osobami starszymi, jest miarą naszego
człowieczeństwa” – powiedział Premier podczas wizyty, zapowiadając
jednocześnie zwiększenie środków
na usługi rehabilitacyjne i opiekę
socjalną dla polskich seniorów.
W trakcie spotkania premier
Morawiecki podkreślił, że rząd PiS
zrobi wszystko, żeby zwielokrotnić
wydatki na domy seniora, które – jak
stwierdził – są niezwykle potrzebne.

„Oby jesień życia wszystkich naszych seniorów mogła być tak piękna jak tegoroczna, słoneczna polska
jesień” – dodał polityk.
Na zakończenie wizyty Premier podziękował zakonnikom

za prowadzenie takich placówek
– „To są dzieła, które powinny być
wspierane przez państwo, dlatego
my przeznaczamy środki na domy
opieki nad osobami starszymi” – dodał szef rządu.

Po raz czwarty
U stóp Wawelu, w kaplicy akademickiej Uniwersytetu Jana Pawła II radosną Mszą św. już po raz czwarty
zainaugurowała swą działalność Podyplomowa Szkoła
Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego.
Dziękowano Bogu za absolwentów lat poprzednich, polecając Patronowi Szkoły kolejne grono słuchaczy. Obecność prowincjała Zakonu Bonifratrów br. Łukasza i jego
przesłanie, a także piękne kazanie br. Alberta Chmielowskiego sac. z krakowskiej wspólnoty bonifraterskiej,
nadały tej inauguracyjnej Mszy św. prawdziwie rodzinny
charakter.

Dopełnieniem było spotkanie przy kawie i ciasteczku absolwentów i nowych słuchaczy z kierownikiem studiów ks. Grzegorzem Godawą. Absolwenci wspominali
czas własnych studiów i dzielili się wrażeniami z całorocznej nauki oraz wspólnych pobytów w Krakowie. Dla
wielu z nich był to czas wyjątkowy, czas ważnych spotkań z ludźmi, nabywania nowej wiedzy i doświadczeń
w dziedzinie niesienia pomocy innym. Miejmy nadzieję,
że najbliższy rok dla nowych słuchaczy będzie równie
ważnym i inspirującym doświadczeniem.
Marek Krobicki
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Uczciwość i prawda
Prymas Tysiąclecia, kardynał
Stefan Wyszyński zawsze z troską
myślał o człowieku, zwłaszcza o kobietach, których los na przestrzeni
dziejów był na ogół gorszy od losu
mężczyzny. W czasie rządów komunistycznych Kardynał domagał
się między innymi, by kobieta, jeśli
opiekuje się domem i dziećmi „na
całym etacie”, otrzymywała emeryturę na tych samych warunkach co
jej pracujący w fabryce mąż. Oczywiście pomysł nazwano utopią – bo
przecież nie stać nas na to – i o żadnym dodatkowym wynagrodzeniu
dla kobiety za jej pracę w domu
mowy nie było.
Widząc wielką nieuczciwość
ówczesnego systemu, zresztą nie
tylko w Polsce, lecz w skali całego
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obozu socjalistycznego, i znikomą
skuteczność, a raczej bezskuteczność podejmowanych, za to szeroko nagłaśnianych reform, powiedział kiedyś z mocą: „Polsce
potrzebna jest jedna reforma gospodarcza, żeby wszyscy przestali
kraść!”. Oczywiście, była to jeszcze
większa utopia niż emerytury dla
kobiet prowadzących swoje domy.
Poszukując recepty na współczesne
choroby naszego Kraju i Narodu,
dodałbym do słów Prymasa jeszcze jedną propozycję – żeby wszyscy przestali kłamać. Czy to jeszcze
jedna utopia? No tak, żeby wszyscy
przestali kraść i kłamać, to jest
trudne do przeprowadzenia. Nie
znaczy to jednak, że mamy patrzeć
i siedzieć z założonymi rękami.

Przyglądając się swemu najbliższemu otoczeniu, widzimy, jak wielu
Polaków nie kradnie i nie kłamie.
Tacy ludzie często uważani są za idealistycznych marzycieli, nierzadko
zresztą przez tak zwanych „normalnych” bywają usuwani poza nawias
życia publicznego i towarzyskiego.
Aby jednak zmowa przewrotnych
ich nie przemogła, powinni zwiększyć swą siłę przebicia i powinno ich
być więcej. I to właśnie jest zadanie
dla tych rzeczywiście normalnych
Polaków, do których pragniemy się
zaliczyć i my, Czytelnicy i Autorzy
bonifraterskiego kwartalnika.
Przeżywaliśmy niedawno uroczystości Stulecia Odzyskania Niepodległości. Pomrukiwania władzy
i opozycji jakby na trochę przycichły, szkoda, że nie ustały zupełnie.
Na pierwszym miejscu była Polska.
Orzeł Biały, biało-czerwona flaga,
Hymn Narodowy – wszystkie cztery
zwrotki, i pieśni patriotyczne śpiewane od pokoleń. Pokazał się Naród. Ten Naród, który poradził sobie
z zaborcami, z hitleryzmem i bolszewizmem, dziś daje pełną gwarancję,
że poradzi sobie z wypaczeniami
współczesnego systemu politycznego w Europie.
Dobrą zmianę przyjęliśmy
z ostrożną nadzieją. Stwierdzamy,
że na ogół w Kraju jest lepiej, ale
tu i ówdzie jesteśmy rozczarowani,
jak choćby zwlekaniem w sprawie
ustawodawstwa
antyaborcyjnego.
A już zupełne zażenowanie wzbudza proces legislacyjny. Dawniej
Senat składał się z ludzi, którzy
mieli odpowiedni wiek, wykształcenie i pozycję w społeczeństwie. Ich
doświadczenie i roztropność miały
nie dopuścić do powstawania ustaw
niedopracowanych,
podejmowanych bez należnego rozeznania, bez
umiejętności przewidywania skutków, ustaw podejmowanych przez –
strach powiedzieć – czyżby dyletantów?\ Dziś senatorowie – wybrani
przecież przez obywateli – tracą autorytet, a także ich zaufanie. A w tej

felieton ojca leona

sytuacji opozycja, choćby nawet tak
beznadziejna jak nasza, zaciera ręce
i może sobie zbić niezły kapitał polityczny.
Naród – zwróćmy uwagę –
chwilami ma już dosyć irytujących
sporów partyjnych, hamujących rozwój Kraju i psujących nasz obraz zagranicą. Chce bardziej bezpośrednio
wpływać na dzieje swoich małych
ojczyzn. Kto wie, czy nie będziemy
rychło świadkami wyłaniania się no-

wych przywódców na miarę naszych
czasów, dla których Polska będzie
najważniejszym motywem działania.
Zbliża się Boże Narodzenie. Na
początku drugiego stulecia Niepodległości obchodziliśmy święto Jezusa
– „Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi” (Ap.1). Obiektywni
historycy przyznają, że Jego Kościół
mimo błędów i niedoskonałości
walnie się przyczynił do utrzymania
świadomości religijnej i patriotycznej we wszystkich trzech zaborach.

Dzięki temu o wiele łatwiej było
zjednoczyć wszystkie ziemie polskie
po zakończeniu Wielkiej Wojny – bo
Naród wciąż trwał. Trzeba było tylko
„dorobić” do niego państwo. I to się
udało akurat sto lat temu.
Teraz przed Kościołem także
stoi wielkie zadanie, gdyż dzisiejsza niewola czy może raczej zniewolenie, delikatniejsza w wyrazie
zewnętrznym, jest o wiele bardziej
niebezpieczna od wszystkich po-

przednich. Pisał Zygmunt Krasiński
w swym Psalmie miłości:

Sługa Boży Biskup Jan Pietraszko,
o którym nawet SB pisała: „W wystąpieniach raczej nie porusza akcentów politycznych, przy czym należy
pamiętać, że całkowicie jest oddany
religii jako takiej”.
Przepraszam, że sam dałem tu
akcenty polityczne, ale potwierdzam
z mocą, że „całkowite oddanie się
religii jako takiej” przyniesie jako
owoc zastępy ludzi prawych, którzy
będą stanowili siłę odradzającego
się w uczciwości i prawdzie Narodu.
I zaśpiewamy z mocą: „Wspieraj jej
(Ojczyzny!) siłę swą siłą”.
Życzę Wam wszystkim, by to
nie było utopią, ale daną i wypracowaną rzeczywistością, odnawiającą
oblicze tej ziemi.
Tyniec, listopad 2018

Niczym Sybir – niczym knuty
I cielesnych tortur król!
Lecz narodu duch otruty –
To dopiero bólów ból!

O. Leon Knabit OSB
mnich tyniecki

Musimy zatem wziąć na serio
wymiar misyjny uczniów Chrystusa, „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam” (J, 21). Niech taktykę
działania wskaże nam krakowski

Moja Ojczyzna (fragment)
Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz,
i koronę
Słońca słońc blasku.
Dziadowie moi nie znali też innéj;
Ja nóg jej ręką tykałem;
Sandału rzemień nieraz na nich
gminny
Ucałowałem.
Niechże nie uczą mię, gdzie ma
ojczyzna,
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna
To ślad – lub – stopy.
Cyprian Kamil Norwid

fot. Andrzej Banaś
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z klasztornych archiwów

Reguły i konstytucje zakonne
Żadna biblioteka zakonna nie może obyć się bez
książek dotyczących prawa – zarówno kościelnego (kodeksu prawa kanonicznego), jak i prawa własnego, normującego relacje między przełożonymi i podwładnymi,
a także wskazującego różne sposoby realizacji rad ewangelicznych oraz praktyk ascetyczno-duchowych. Taki
zbiór zasad najczęściej nazywany bywa regułą. Reguły
zakonne zazwyczaj ograniczały się do podstawowych
norm dotyczących życia konsekrowanego, stąd też dodatkowo przygotowywano zbiór zasad obowiązujących
w konkretnym zakonie – zbiór prawa własnego, nazywanego konstytucjami.
Zakon Bonifratrów formalnie zatwierdzony został
przez papieża Piusa V bullą Licet ex debito w 1571 roku.
Papież nadał wówczas Zakonowi regułę św. Augustyna
(354–430), który po swoim nawróceniu pragnął w taki
sam sposób jak pierwsi chrześcijanie z Jerozolimy służyć
Bogu w jedności i wspólnocie dóbr ze swymi przyjaciółmi. To właśnie postanowienie stało się fundamentem
jego reguły. Reguła ta jest bardzo krótka, zawiera tylko

Św. Jan Boży na miedziorycie
z włoskiego wydania Konstytucji
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kilka rozdziałów, w których określone zostały obowiązki zakonników dotyczące miłości braterskiej, ubóstwa,
pokory i wstrzemięźliwości, a także troski o własne
zdrowie oraz o chorych współbraci. Była ona wszakże
jednym z najważniejszych dokumentów prawnych obowiązujących wszystkich członków Zakonu, nie dziwi
więc, że do dziś w zabytkowym księgozbiorze krakowskich bonifratrów – w najstarszym na ziemiach polskich
klasztorze – zachowało się kilka egzemplarzy dawnych
wydań Reguły św. Augustyna, które zwykle łączone były
z Konstytucjami zakonnymi. Stan zachowania tych książek świadczy o częstym ich używaniu – rogi kart bywają
zabrudzone i wytarte, niekiedy blok książki oddzielony
jest od oprawy, a w niektórych egzemplarzach na marginesach można odnaleźć podkreślenia czy niewielkie
glosy.
Pierwsze bonifraterskie Konstytucje zakonne zostały przygotowane podczas pierwszej kapituły, która
odbyła się w roku 1587, a wydano je w Rzymie dwa lata
później. Od tego czasu regularnie ukazywały się kolejne
wydania przygotowywane dla poszczególnych prowincji
zakonnych.
W języku polskim po raz pierwszy Konstytucje wyszły drukiem w Krakowie w roku 1652 i nosiły tytuł:
„Constitucie według ktorych bracia zakonu błogosławionego Iana Bozego zyc maią. Do druku podane. Przez X.
Krzysztofa Kuratynskiego kapłana tegoż zakonu”. Egzemplarz tego druku przechowywany jest obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie (sygn. 37574 I).
Zanim jednak ukazały się Konstytucje w języku polskim, w krakowskim konwencie św. Urszuli korzystano
z wydania włoskiego, zawierającego piękny miedzioryt
przedstawiający św. Jana Bożego. W skład publikacji
wchodziła Reguła św. Augustyna oraz Konstytucje. Dwa
najstarsze egzemplarze zachowane w Bibliotece i Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie pochodzą
z 1617 roku (sygn. 1185, 1189). W obu możemy znaleźć notki własnościowe zakonników. Pierwszy używany
był w 1666 roku przez brata Emmanuela Zaleyskiego
OH, sac. (zm. w 1685 r. w Przemyślu), do drugiego zaś
w 1683 roku wpisał swoje inicjały P.H. – niezidentyfikowany bonifrater.
Na terenie Rzeczpospolitej w kolejnych latach
ukazywały się następne edycje reguły i konstytucji, np.
w 1657 roku w Lublinie ukazała się łacińskojęzyczna
Reguła św. Augustyna przygotowana specjalnie dla bonifratrów, kolejne zaś, tym razem polskojęzyczne wydanie ukazało się w 1728 roku i nosiło tytuł: „Swiatło
Drog Niebieskich, Wielkiego w Kościele Bożym Luminarza Augustyna Swiętego Reguła y Konstytucya S. Jana
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Bozego, Dla Braci od Miłosierdzia…”. Ta bardzo cenna publikacja oprócz Reguły św. Augustyna i „Sposobu
przyjmowania do habitu S. Jana Bożego”, zawiera ponad
czterdzieści rozdziałów, w których wyjaśnione zostały
wszystkie aspekty życia wspólnotowego. Wymieńmy dla
przykładu kilka tytułów. I tak rozdział VI zatytułowany jest „O Rozmyślaniach, Postach, Dyscyplinach, y inszych ćwiczeniach Duchownych, które maią bydź czynione w naszym Zakonie”, rozdział VII – „O Słuchaniu
Spowiedzi Białychgłow Swieckich”, rozdział IX – „O wychowaniu Nowicyuszow, y co zacz ma bydź ich Mistrz”,
rozdział XVIII – „O Miłośći która ma być pokazowana
Gościom, y iako maią być częstowani”, rozdział XXXI
– „Co ma być czyniono, gdy ktory Pryor umrze”, zaś
rozdział XXXVIII – „Sposob grzebienia chorych, ktorzy
umieraią w naszych Szpitalach”.
Z innych edycji reguł i konstytucji Zakonu Bonifratrów wymieńmy jeszcze trzy wydania – dwa niemieckojęzyczne opublikowane w 1684 roku w Pradze oraz
w 1757 roku w Wiedniu, a także jedno włoskojęzyczne,
które wyszło w Rzymie w 1718 roku. Wydania niemieckojęzycznego z 1684 roku używali w XVIII wieku m.in.
brat Ewaryst Grund OH, sac. (zm. 1767 w Mińsku),
a po jego śmierci brat Benedykt Frankowicz (?) OH, sac.,
(sygn. 586-588).
Zachowały się jeszcze dwa inne egzemplarze tego
wydania. W jednym z nich (sygn. 511-513) znajdujemy ciekawy zapis mówiący o tym, że książkę na użytek

wspólnoty krakowskiej podarował w 1758 roku – zapewne podczas przeprowadzonej wówczas wizytacji –
ówczesny prowincjał Paschalis Stirtzelheimer, kapłan
i doktor medycyny, który został wypromowany w Akademii Zamojskiej, a w latach późniejszych pełnił obowiązki lekarza w szpitalu św. Jana Bożego w Warszawie.
Być może taki dar miał wówczas zachęcić braci do lektury tego ważnego zbioru praw i obowiązków. Wszak –
jak zauważyła s. dr hab. Bożena Szewczul, prof. UKSW
– „fakt, że konstytucje utrwalają postać założyciela lub
założycielki – ojca/matki wspólnoty oraz ukazaną przez
nich bezpieczną i pewną drogę do świętości, powinien
skłaniać zakonników do chętnego ich czytania i realizacji w codzienności zasad w nich zawartych. Jest to tym
bardziej ważne, że konstytucje przekładają jednocześnie
nauczanie Ewangelii na życie zakonników podejmujących naśladowanie Chrystusa, zwłaszcza w Jego posłuszeństwie Ojcu, a także w czystości i ubóstwie”1.
Marek Bebak
Cyt. za: s. Bożena Szewczul WNO, Od reguł monastycznych do konstytucji zakonnych, „Prawo Kanoniczne” 2017, nr 1, s. 60.

1

Reguła św. Augustyna, wydanie polskojęzyczne z 1728 r.
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konferencja naukowa

Konferencja naukowa u bonifratrów w Cieszynie
Kolejne dwa referaty wygłosili
dr Maksymilian Kuśka z Cieszyna,
który przedstawił dzieje bonifraterskich konwentów na Górnym Śląsku do roku 1780, oraz Petr Arijčuk z Jaromĕřa, który omówił rolę
prac Johannesa Georga Köppela
w pierwotnym barokowym wystroju cieszyńskiego kościoła braci miłosiernych. Po pierwszych trzech
odczytach nastąpiła dyskusja oraz
przerwa kawowa.
Po przerwie dr Beata Lejman
z Wrocławia omówiła historię konwentu bonifratrów we Wrocławiu
oraz wyposażenie jego wnętrz. Wykład ten był również ostatnim punktem programu sesji przedpołudniowej.
Obrady wznowiono o godzinie 14. Uczestnicy konferencji wysłuchali dwóch referatów – dr Petr
Jelínek mówił o księgach chorych
znajdujących się w archiwach śląskich konwentów bonifraterskich,
natomiast ks. prof. Józef Marecki przedstawił dzieje bonifratrów
w Polsce w okresie międzywojennym. Konferencję zakończyła owocna dyskusja, po czym uczestnicy
udali się do klasztornego Archiwum
cieszyńskich bonifratrów, gdzie mogli obejrzeć zabytkowy księgozbiór.
Podczas konferencji odbyła się
również promocja książki pod redakcją Maksymiliana Kuśki Bracia

ISBN 978-83-932300-7-5
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miłosierni – życie w służbie chorych
i potrzebujących, na którą złożyły się
materiały przygotowane przez prelegentów. Druk wydawnictwa został
dofinansowany przez Prowincję Polską Zakonu Bonifratrów oraz Zarząd
Powiatu Cieszyńskiego w ramach
projektu „Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 320 rocznicy rozpoczęcia budowy klasztoru i szpitala bonifratrów
w Cieszynie oraz 100-lecia służby
bonifratrów w odrodzonej Polsce
wraz z wydaniem wydawnictwa
konferencyjnego”.
Drugą pozycją przygotowaną
w roku bieżącym i również współfinansowaną przez Zarząd Powiatu
Cieszyńskiego w ramach projektu „Opracowanie historyczne materiałów źródłowych dotyczących
konwentu i szpitala bonifratrów
w Cieszynie w okresie I wojny światowej zawartych w księdze kapitulnej (AKBC 24, Capitel-Buch) oraz
ich publikacja w postaci tradycyjnej
oraz elektronicznej” był opracowany przez Maksymiliana Kuśkę tom
zatytułowany Konwent i szpital
bonifratrów w Cieszynie w latach
I wojny światowej (fragment Księgi
Kapitulnej).
Maksymilian Kuśka

BRACIA MIŁOSIERNI – ŻYCIE W SŁUŻBIE CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH

W sobotę 13 października
w refektarzu cieszyńskiego Konwentu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana
z okazji 320. rocznicy rozpoczęcia
budowy klasztoru i szpitala bonifratrów w Cieszynie oraz setnej rocznicy służby bonifratrów w odrodzonej
Polsce. Przybyło kilkudziesięciu
zaproszonych gości z kraju i zagranicy, między innymi burmistrz
miasta Cieszyna Ryszard Macura,
przewodniczący Zarządu Powiatu
Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek,
profesorowie cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, a także
przeorzy konwentów w Cieszynie
i Wrocławiu.
Konferencja rozpoczęła się
o godzinie 9. Przybyłych powitał
przeor cieszyńskiego konwentu, br.
Piotr Telma, po czym słowo wstępne
wygłosił kierownik Archiwum i Biblioteki OO. Bonifratrów w Cieszynie dr Maksymilian Kuśka. Autorem
pierwszego z referatów był dr Petr
Jelínek z Berna, który przedstawił
założenia projektu zatytułowanego
„Niemiecka prowincja zakonu św.
Jana Bożego do roku 1780”. Obecna, cieszyńska konferencja była
kolejną odbywającą się w ramach
tego projektu, po podobnych wydarzeniach, które w latach ubiegłych
miały miejsce w Brnie, Linzu i Bratysławie.

BRACIA MIŁOSIERNI
ŻYCIE W SŁUŻBIE CHORYCH
I POTRZEBUJĄCYCH

Orły farmacji

Bonifraterska Apteka Salus Infirmorum
nagrodzona Orłem Farmacji 2018
Bonifraterska Apteka Salus
Infirmorum, prowadzona przez
Konwent św. Ryszarda Pampuriego
w Warszawie została laureatką prestiżowej nagrody – Orły Farmacji.
Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że
przyznane zostało na podstawie opinii konsumentów, jest potwierdzeniem zaufania, jakim obdarzają nas
wszyscy szukający u nas pomocy.
Jak piszą twórcy Orłów Farmacji: „Nasz program został stworzony, aby spośród przeciętnych firm
na rynku wyróżnić te najlepsze.

Liderów branży, którzy wyznaczają
kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki
czemu mogą sprostać wymaganiom
swoich klientów. W odróżnieniu
od licznych programów, w których
uiszczenie opłaty jest jedynym warunkiem przyłączenia, Orły Farmacji mają przejrzyste kryteria, w które
wgląd ma każdy”.
Dziękujemy!

Ostatnie pożegnanie
Wieloletni przyjaciel Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi, a także darczyńca
i fundator Centrum Medycznego dr Wacław Łęcki
zmarł 11 października br. w wieku 95 lat.
Urodzony na Wołyniu w rodzinie o żywych tradycjach patriotycznych, żołnierz AK, w wywiadzie

zamieszczonym na łamach kwartalnika powiedział,
że dla niego patriotyzm to poświęcenie się dla Ojczyzny i dla społeczeństwa, to solidarność narodowa.
Dr Wacław Łęcki znaczną część swego życiowego dorobku przekazał Zakonowi Bonifratrów w Łodzi
na dokończenie budowy Centrum Medycznego, które
nazwane zostało jego imieniem.
W Krakowie 17 października br. zmarł w wieku
77 lat i 40 lat po złożeniu ślubów wieczystych Brat Maurycy Moniuszko OH. Spoczął
w bonifraterskim grobowcu na
Cmentarzu Rakowickim. Polecajmy zmarłego Brata Bożemu Miłosierdziu.
Niech odpoczywają w pokoju
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Szlakiem bonifratrów
na terytorium dawnej Litwy

Wody wielkie nie zdołają ugasić
miłości,
nie zatopią jej rzeki.
Pieśń nad Pieśniami 8,7
Podróż Apostolska papieża
Franciszka do krajów bałtyckich
(22–25 września 2018 r.) zmobilizowała nas do zrealizowania dawnego
pomysłu, aby zwiedzić miejsca związane z miłosierną posługą naszych
współbraci na terenach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (obecnie Litwa i Białoruś). Przez wiele
długich lat bonifratrzy szli z ofiarną
pomocą do chorych i ubogich w Wilnie, Mińsku, Grodnie, Nowogródku,

Rakowie i Wysokim Litewskim.
Niestety, wrogie nastawienie władz
państwowych uniemożliwiło charytatywną działalność naszego zakonu
na tych terenach. Jednak pamięć
o bonifratrach wciąż żyje, Kościół
znowu się odradza, a charyzmat św.
Jana Bożego w przedziwny sposób
ożywia się w działaniu innych zgromadzeń czy też ludzi dobrej woli.
I tak oto Chrystus Miłosierny znów
przychodzi do potrzebujących.
Była to dla nas nie tylko podróż
pamięci o naszych braciach w życiu zakonnym, ale również, dzięki
bratu Tymoteuszowi, połączyła się
z pamięcią o krewnych według ciała
Grobowiec bonifratrów na Rossie
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– w Postawach (na Białorusi) odwiedziliśmy grób pradziadków naszego
współbrata.
Nasza pielgrzymka zaczęła się
od Wilna, gdzie odwiedziliśmy hospicjum bł. Michała Sopoćki, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr
Jezusa Miłosiernego. Siostra Michaela Rak i jej współpracownicy opowiedzieli nam o pracy tego ważnego
ośrodka, który opiekuje się osobami
w terminalnym stadium choroby,
a także ze wzruszeniem wspominali wizytę Papieża w tym miejscu
dzień wcześniej. Niezwykła bliskość
charyzmatu i działanie Opatrzności
Bożej widoczne w organizacji hospicjum, którego działalność państwo pokrywa zaledwie w ok. 30%,
wywarły na nas prawdziwie wielkie
wrażenie. Jako bonifratrzy nie mogliśmy nie pomodlić się przy grobie
naszych braci na Rossie ani też nie
odwiedzić naszego byłego kościoła
św. Krzyża i klasztoru.
Następnego dnia ruszyliśmy do
sanktuarium maryjnego w Agłonie
(Łotwa), żeby wziąć udział w uroczystej Mszy św., której przewodniczył papież Franciszek. Pomimo
kapryśnej pogody i małego deszczyku wokół bazyliki Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny panowała
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ciepła atmosfera braterstwa, ludzkiej przyjaźni i łączenia się różnych
narodów w gorącej modlitwie do
Miłosiernego Pana. Po Mszy czekała nas najmniej przyjemna część
podróży, czyli przekraczanie granicy
łotewsko-białoruskiej, które – o dziwo – odbyło się bardzo sprawnie,
tak że już wieczorem piliśmy ciepłą
herbatę na plebanii w Postawach
w towarzystwie miejscowego proboszcza. Będąc blisko Budsławia,
nie mogliśmy nie odwiedzić najważniejszego sanktuarium maryjnego
na Białorusi, gdzie modliliśmy się
o odrodzenie zakonu, a także za ludzi potrzebujących i za wszystkich,
którzy okazali nam tyle dobra podczas tej wyprawy.
Kolejne spotkanie z realizacją charyzmatu miłosiernej posługi bliźniemu odbyło się w Mińsku,
w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Przełożona

s. Czesława Nowicka oprowadziła
nas po ośrodku, w którym mieści się
przedszkole, szkoła oraz centrum
pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Siostra z wielkim entuzjazmem
dzieliła się z nami doświadczeniem
pomocy bliźniemu, zaproponowała też różne formy współpracy
z naszym Zakonem, zaczynając od
warsztatów edukacyjnych, pracy
z wolontariuszami, a kończąc na
konkretnej pomocy chorym i ubogim.
Na Białorusi większość chrześcijan przynależy do obrządku
wschodniego (prawosławni), stąd
też nasza wizyta u apostolskiego
administratora dla grekokatolików
Sergiusza Gajeka MIC, z którym
omówiliśmy, między innymi, przygotowanie hymnu liturgicznego, czyli akatystu, ku czci św. Jana Bożego
w języku białoruskim.
Podczas pielgrzymki nie sposób było ominąć miejsc związanych
z prześladowaniem chrześcijan

Sanktuarium Matki Bożej w Agłonie

Na miejscu męczeńskiej śmierci Sióstr Nazaretanek

Przed obrazem Matki Boskiej
Budsławskiej

i mężnym świadectwem wierności
Chrystusowi. W Kuropatach (uroczysko pod Mińskiem) wspólną
modlitwą uczciliśmy pamięć o tych,
którzy oddali życie podczas wielkiego terroru komunistycznego – według różnych danych spoczywa tu
do 200 tys. ofiar represji stalinowskich. W Nowogródku natomiast
prosiliśmy o wstawiennictwo błogosławione Siostry Nazaretanki, które
zginęły w 1943 r. z rąk hitlerowców.
Pod koniec naszej podróży
zajechaliśmy do Wysokiego Litewskiego, gdzie do dzisiaj zachowały
się szczątki naszego byłego kościoła
i klasztoru. W tym miasteczku do
dziś krąży legenda o samotnym zakonniku, który błąka się jako duch
pośród ruin dawnego pałacu Sapiehów i klasztoru, jakby kogoś szukając i nie znajdując sobie spokoju. Pośród tych ruin snuły się rozmyślania
o poprzednich pokoleniach naszych
braci, o licznych prześladowaniach
chrześcijan oraz o żywotności naszej
wiary.
Powracaliśmy pełni wrażeń,
duchowo bardziej zjednoczeni
z sobą i z naszymi poprzednikami
oraz z nadzieją, że burzliwe wody
historii nie zdołają ugasić w sercach
wiernych pragnienia gorliwego wypełniania przykazania miłości.
Bogu niech będą dzięki!
Bracia Emanuel, Tymoteusz
i Seweryn
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Choroby
wieku
podeszłego
Epidemiologia geriatryczna
Według prognoz demograficznych w połowie
XXI wieku liczba osób w wieku powyżej 60. roku życia gwałtownie wzrośnie. Szacuje się, że w roku 2030
w krajach rozwiniętych osoby powyżej 65. roku życia
będą stanowiły 23% populacji, a w krajach rozwijających się 10%. Przygotowane przez ONZ prognozy dla
Polski na lata 2000–2050 przewidują, że liczba obywateli naszego kraju w wieku 60–64 lat wzrośnie o około
53%, w wieku 75–79 lat o około 75%, a osób powyżej
80. roku życia nawet o 155%. Z tego też względu coraz
pilniejszy staje się problem zapewnienia seniorom opieki medycznej odpowiedniej do ich potrzeb.
Procesy cywilizacyjne zachodzące w XXI wieku
niewątpliwie mają znaczny wpływ na wiele chorób powstających u osób starszych. Niektóre schorzenia warunkowane są nie tyle starzeniem się organizmu, co
w znacznie większym stopniu współczesnym stylem
życia. Postępująca globalizacja, technicyzacja, a wraz
z nimi wzrost tempa i zmiany sposobu życia powodują
stres, frustracje, potrzebę ciągłej rywalizacji, co skutkuje licznymi problemami psychicznymi i emocjonalnymi. Szybkie, niezdrowe tempo życia wywołuje choroby

sobą potrzebę zmiany trybu życia człowieka, można nazwać chorobami cywilizacyjnymi.
Epidemiologię geriatryczną cechuje wielochorobowość, czyli równoczesne występowanie kilku swoistych
lub odmiennie przebiegających procesów chorobowych
oraz ich współistnienie z fizjologicznymi zmianami starczymi, upośledzającymi sprawność psychiczną i fizyczną. Szacuje się, że po 65. roku życia u 80% ludzi pojawia
się jedna lub więcej chorób somatycznych. Najczęściej
są to choroby serca oraz nadciśnienie tętnicze w przebiegu miażdżycy, osteoporoza, choroby układu ruchu
związane ze zwyrodnieniami kości i stawów, zaćma, nowotwory. Do innych problemów geriatrycznych zalicza
się „zespół kruchości”, upadki, odleżyny, nietrzymanie
zwieraczy.
Osoby starsze w większym stopniu narażone są
także na schorzenia dotyczące sfery psychicznej. Z psychiatrycznych jednostek chorobowych wśród najczęściej spotykanych w tym wieku wymienia się otępienie (w przebiegu choroby Alzheimera, Parkinsona lub
miażdżyco pochodne), zaburzenia adaptacyjne, zespół
stresu pourazowego i inne. Zmiany dotyczące psychiki,
które mogą pojawiać się w starszym wieku, to przede
wszystkim spadek zainteresowania otaczającym światem, zwłaszcza rzeczami nowymi, zasadniczość i sztywność poglądów, lęk przed jakimikolwiek zmianami, osłabienie kojarzenia, skąpstwo, niecierpliwość, zbieranie
przedmiotów bezużytecznych, drażliwość, skłonność do
zamykania się w sobie i depresja.

Przyczyny starzenia się organizmu

Od dawna wiadomo, że starzenie się to proces złożony, wieloczynnikowy, uważa się ponadto, że jest genetycznie zaprogramowany. Argumentem przemawiającym za genetycznym uwarunkowaniem starzenia się są
genetycznie uwarunkowane choroby, w których proces
starzenia się przebiega szybciej niż zazwyczaj.
Druga grupa hipotez dotyczących
Coraz częściej obserwowany w społeczeństwie spadek
przyczyn starzenia się mówi o „zmęczeaktywności fizycznej ma niekorzystny wpływ na autoniu materiału”. W ciągu życia powstają w organizmie pewne uszkodzenia
nomiczny układ nerwowy człowieka, może też prowai wady, które gromadzą się, dając efekt
dzić do zaniku mięśni, zrzeszotnienia kości, nadciśniew postaci starzenia. Wprawdzie w konia, miażdżycy, otyłości i wielu innych schorzeń.
mórkach działają białka naprawcze
układu pokarmowego, układu krążenia, wpływa też na serwisujące stan techniczny organizmu, uważa się jedgospodarkę hormonalną i funkcjonowanie wielu narzą- nak, że ich sprawność z biegiem lat również spada. Inne
dów wewnętrznych. Coraz częściej obserwowany w spo- przyczyny starzenia to m.in. obniżenie się odporności
łeczeństwie spadek aktywności fizycznej ma niekorzyst- organizmu czy też zmniejszenie się zdolności przystosony wpływ na autonomiczny układ nerwowy człowieka, wawczych do zmian w otaczającym środowisku.
może też prowadzić do zaniku mięśni, zrzeszotnienia
kości, nadciśnienia, miażdżycy, otyłości i wielu innych Jak zapobiegać tym zmianom
schorzeń. Wszystkie choroby powstałe w wyniku nieZa wiele zmian zachodzących w psychice człowiesprzyjających zmian cywilizacyjnych, które pociągają za ka starzejącego się odpowiedzialne jest jego otoczenie.
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Spychanie osoby starszej na margines życia, monotonia
i szarzyzna dnia codziennego mogą stać się przyczyną
jej niezadowolenia, frustracji i zamykania się w sobie.
Traktowanie ludzi starych jak dzieci (używanie zdrobnień, lekceważenie ich zdania) również może wyrządzić
wiele szkody.
W sytuacjach, kiedy brak jest poważnych wskazań
do leczenia szpitalnego, leczenie powinno być prowadzone w domu. Starszy człowiek dużo lepiej funkcjonuje w znanym sobie otoczeniu. Drastyczna zmiana
tego otoczenia, jaką jest przeniesienie do szpitala, może
spowodować znaczne pogorszenie codziennego funkcjonowania! Niezwykle istotna jest też troska rodziny i otoczenia o sytuację socjalną człowieka starszego.

Choroby układu ruchu

Miażdżyca polega na odkładaniu się w świetle tętnic złogów cholesterolu, wapnia. Zmniejszają one znacznie światło tętnic, a co za tym idzie – utrudniają przepływ krwi. Choroba ta najczęściej występuje u mężczyzn
po 40. roku życia, natomiast u kobiet między 50. a 60.
rokiem życia. Pamiętając o tym, należy z dużą powagą
traktować każdy nowo pojawiający się ból w okolicy
zamostkowej u osób, które przekroczyły wyżej wymieniony próg wiekowy. Lekceważenie tego rodzaju bólów
może być przyczyną tzw. nagłej śmierci wieńcowej.

Układ oddechowy
Wraz z postępującym procesem starzenia się wzrasta objętość powietrza zalegającego w płucach, co za tym
idzie – zmniejsza się zdolność swobodnego oddychania,

Osteoporoza – najbardziej rozpowszechniona choroba
Choroby narządu ruchu są jednym
z najczęstszych schorzeń występujących
w wieku starszym – wskutek częstych powikłań w postau ludzi powyżej 60. roku życia. Są to
ci złamań może doprowadzić do inwalidztwa, nierzadko
przede wszystkim zmiany zwyrodniezaś do całkowitego uzależnienia od drugiej osoby.
niowe stawów, zwłaszcza stawów biodrowych, kolanowych i kręgosłupa, powodujące pogor- co skutkuje słabszym zaopatrzeniem komórek w tlen.
szenie się sprawności ogólnej, co może doprowadzić do Z wiekiem u człowieka obserwujemy zmniejszenie się
utraty samodzielności. Leczenie tych schorzeń to przede objętości, giętkości i elastyczności płuc, wynikające ze
wszystkim rehabilitacja wspomagana farmakologicznie, zmian kolagenowych w tkance płuc. Wraz z wiekiem
a przy braku poprawy i progresji zmian – leczenie chi- dochodzi ponadto do osłabienia mięśni oddechowych,
rurgiczne.
międzyżebrowych oraz przepony.
Reumatoidalne zapalenie stawów, mimo iż największa zapadalność na tę chorobę przypada na czwar- Układ pokarmowy i wydalniczy
W wieku starczym obserwuje się spadek produkcji
tą i piątą dekadę życia, występuje również u osób, które
przekroczyły 60. rok życia. Jej rozpoznanie zazwyczaj soków trawiennych i śliny, a także osłabienie perystalbywa wtedy utrudnione, ponieważ objawy nakładają tyki jelit. Obstrukcje, na które często skarżą się osoby
się na już istniejące zmiany. Osteoporoza – najbardziej starsze, są właśnie wynikiem owych zmian zachodząrozpowszechniona choroba w wieku starszym – wskutek cych w układzie pokarmowym.
W przypadku nerek zmniejszają się zarówno ich
częstych powikłań w postaci złamań może doprowadzić
do inwalidztwa, nierzadko zaś do całkowitego uzależ- wymiary, jak i wydajność, co sprawia, że krew gorzej
nienia od drugiej osoby. Dlatego też w leczeniu osób oczyszczana jest ze szkodliwych substancji. Filtracja nestarszych niezwykle ważne są właściwa opieka i zapo- rek u człowieka w wieku starczym spada o 50% procent
bieganie upadkom, a także współpraca z ortopedą oraz w porównaniu z poziomem filtracji u dwudziestolatka.
wczesna rehabilitacja po złamaniach.

Choroby układu krążenia
Jedną z najczęstszych chorób obecnego XXI wieku
jest miażdżyca, nazywana też arteriosklerozą, przynosząca najbardziej negatywne skutki w układzie sercowo-naczyniowym. W wyniku tego schorzenia następuje
niedotlenienie serca i mózgu, co prowadzi do choroby
niedokrwiennej serca, zawału serca, udarów mózgowych, przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
i in. Na pojawienie się objawów tej choroby duży wpływ
może mieć wadliwa dieta (wysokotłuszczowa i wysokokaloryczna), otyłość, cukrzyca „starcza”, stres, palenie
papierosów czy brak aktywności ruchowej.

Zakończenie

Przeciętny Szwed żyje obecnie średnio o 10 lat
dłużej niż Polak. Jednak aż 38% szwedzkich 80-latków
musi mieszkać w miejscach zapewniających im stałą
opiekę. Dlatego już dziś należy zastanowić się, na ile
system leczenia i opieki nad osobami starszymi będzie
w stanie poradzić sobie z rosnącymi potrzebami. Warto też postawić pytanie, jak powinny wyglądać kierunki
badań medycyny wieku podeszłego, by zapewnić wielokierunkowość rozwoju tej opieki i podniesienie jakości
życia osób starszych.
Br. Błażej Kozłowski OH
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Z zielnika bonifratrów

O jesiennych mimozach ciąg
dalszy, czyli nawłoć kanadyjska
(Solidago canadensis) i nawłoć
późna (Solidago serotina)
Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum
(Młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny)
Sentencja łacińska

Kiedy we wrześniu kończyłem pisać pierwszą część
artykułu o jesiennych mimozach, nie przepuszczałem, że
w jednej ważnej sprawie mogłem się pomylić. Nie chodzi
oczywiście o skład czy właściwości lecznicze nawłoci pospolitej, ale o to, że obecny, pogodowo niezwykły rok 2018
sprawił, iż prawie nie było kwietnia, a we wrześniu i październiku mieliśmy jeszcze sierpniowe słońce, toteż zarówno nasza rodzima nawłoć pospolita, jak i nawłoć kanadyjska przedłużyły sobie porę kwitnienia i złociste bukiety
mogliśmy robić jeszcze niemal do końca października. Być
może owo przedłużone kwitnienie sprawi, że dzięki temu
będziemy mieli więcej znakomitego nawłociowego miodu.
Powiedzmy zatem słów kilka o nawłociach kanadyjskiej
i późnej, zapowiedzianych w tytule artykułu.

Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)
W Polsce najczęściej nazywana bywa drzewkiem
Matki Boskiej, a także mimozą, głowienką rumianą, czy
nawłocią amerykańską. Jej piękny kwiatowy pióropusz
sprawia, że jesienne wazony i bukiety nie mogą się bez
niej obejść. Notabene jeśli takie nawłociowe bukiety chcemy pozostawić do zasuszenia, warto spryskać je mocnym
lakierem do włosów, unikniemy w ten sposób otwierania
się pochewek nasiennych i rozsypywania się nasiennego
puchu. Nawłoć kanadyjska pochodzi z Ameryki Północnej.
Porastała południową część Kanady oraz centralą część
Stanów Zjednoczonych. Znana była w medycynie Indian
oraz innych ludów zamieszkujących tę część kontynentu
amerykańskiego, a także z parków i ogrodów, gdzie złociła
się w promieniach kończącego się lata. Do Europy trafiła
jako roślina ozdobna, a pierwsze zapisy o jej pojawieniu się
pochodzą z roku 1645. Stopniowo stała się gatunkiem dziczejącym, niezwykle ekspansywnym. Pojedyncze jej okazy
można znaleźć nawet na wysokości 1200 m n.p.m.
W XIX w. opanowała Azję – w Chinach znana
była już od roku 1930 – a nawet Australię
i Nową Zelandię.
Nawłoć kanadyjska dorasta do 2 m
wysokości. Jej łodyga jest sztywna, pojedyncza, naga lub rzadko owłosiona, cienka i wewnątrz pusta. Liście lancetowate,
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z rzadka owłosione, o zaostrzonych końcach, na brzegu
ostro piłkowane, zmniejszające się ku wierzchołkowi łodygi. Kwiaty żółte, drobne, zebrane w koszyczki tworzące
na szczycie łodygi wiechowate kwiatostany. Listki okrywy
kwiatostanu stępione, bardzo nierówne, kształtu lancetowatego. Po liściach i kwiatach najłatwiej odróżnić ją od nawłoci pospolitej. Owocem są niełupki z puchem kielichowym rozsiewane przez wiatr. Kłącze rozgałęzione z silnie
rozbudowanym systemem korzeniowym.
Nawłoć kanadyjska najczęściej rośnie na nieużytkach,
na nasypach kolejowych, wysypiskach, w zaroślach nadrzecznych, rowach melioracyjnych, na mokrych łąkach,
czasami jako chwast w sadach. Wielu z nas uprawia ją
jako roślinę ozdobną w przydomowych ogródkach. Do prawidłowej wegetacji potrzebuje stanowisk słonecznych lub
półcienia oraz wilgotnej i przepuszczalnej gleby. Kwitnie od
lipca do października. Nasiona rozsiewane są przez wiatr.
Nawłoć kanadyjska nie jest roślina nadającą się na pożywienie, choć Indianie Ameryki Północnej zbierali jej nasiona i jedli korzenie gotowane. Surowcem leczniczym jest
kwitnące ziele zebrane w suche, słoneczne dni i wysuszone
w przewiewnym pomieszczeniu w temperaturze nieprzekraczającej 40°C.

Kilka słów o składzie chemicznym
Jakościowym składem chemicznym nawłoć kanadyjska nie różni się od nawłoci pospolitej, tak więc znajdziemy tu olejek eteryczny, saponiny triterpenowe, kwasy
diterpenowe, flawonoidy (pochodne kwercetyny, kemferolu
i izoramnetyny), pochodne kwasu kawowego oraz polisacharydy i karotenoidy (ksantofil).

Zastosowanie i działanie
Wykazuje działanie antyseptyczne, bakteriobójcze,
moczopędne, obniżające ciśnienie krwi, przeciwkaszlowe,
odtruwające, przeciwbólowe, przeciwgrzybiczne,
przeciwzapalne, ściągające i uszczelniające.
Odwar z ziela stosujemy wewnętrznie w chorobach nerek, dolegliwościach pęcherza
i przewodów moczowych, w dolegliwościach wątroby i pęcherzyka żółciowego,
w zaburzeniach przewodu pokarmowego,
przy bólach brzucha, nieżytach oskrzeli,
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astmie oskrzelowej, przeziębieniach, grypie i kaszlu, a także w nadciśnieniu tętniczym. Zewnętrznie – jako okłady
w dolegliwościach reumatycznych, w zapaleniu mięśni,
ścięgien, korzonków nerwowych, a także przy owrzodzeniach skóry, czyrakach oraz na trudno gojące się rany.

Nawłoć późna, olbrzymia
(Solidago serotina, Solidago gigantea)
Podobnie jak nawłoć kanadyjska pochodzi z Ameryki
Północnej, skąd sprowadzona została do Europy. W Polsce
znajdziemy ją głównie w rejonach południowo-wschodnich, a więc w Bieszczadach, Pieninach, w Beskidach
i w Sudetach, a także w dorzeczu Wisły; na
Warmii i Mazurach spotykana jest rzadko.
Nawłoć późna dorasta do 2,5 m wysokości. Łodyga ma zabarwienie od jasnozielonej do ciemnopurpurowej, jest
sztywna, w dole całkowicie naga, okryta
woskowym nalotem, w górze owłosiona.
Liście o widocznych trzech nerwach, podługowato-lancetowate albo lancetowate, o zaostrzonych końcach, na brzegach ostro piłkowane. Wszystkie
liście z rzadka owłosione, największe w środkowej części
pędu, ku wierzchołkowi łodygi zmniejszające się. Koszyczki kwiatowe dzwonkowate, na krótkich, lecz wyraźnych
szypułkach, zebrane w daleko odstające, jednostronnie
wiechokształtne kwiatostany. Kwiaty, żółte, bardzo małe,
brzeżne języczkowate i nieco dłuższe od wewnętrznych rurkowatych. Wiecha kwiatostanowa nawłoci późnej ma zarys piramidy, poszczególne gałązki wiechy nie przewieszają
się jak u nawłoci kanadyjskiej. Kwitnie późno w sierpniu
i wrześniu. Owocem jest niełupka z puchem kielichowym,
rozsiewana przez wiatr. Kłącze silnie rozgałęzione.

Bezpieczeństwo stosowania
Większość dostępnych w Polsce opracowań naukowych, zielarskich i medycznych, pisząc o nawłoci,
nie wskazuje na konkretny gatunek. Jest to nieco mylące. Wprawdzie zarówno nawłoć pospolita, kanadyjska,
jak i późna mają podobny skład chemiczny i prawie takie
samo zastosowanie, to jednak nie należy traktować ich jako
swoistego zamiennika. Wielość odmian rodzaju Solidago
stanowi dla zbieracza spore wyzwanie, może też rodzić
pewne niebezpieczeństwo. Do niedawna mylnie posądzano nawłoć o działanie alergizujące, co należy wykluczyć,
bo nie jest to roślina wiatropylna, nie wszyscy natomiast
wiedzą, że niektóre odmiany mogą być trujące, zwłaszcza
dla bydła domowego.

Kilka przepisów
Zapalenie zakrzepowe żył wg o. A. Klimuszki
Rp. Ziele nawłoci, ziele jemioły, ziele ruty, ziele serdecznika, kwiatostan głogu, kwiat wiązówki, kora wierzby, kwiat

bzu czarnego, liść brzozy – wszystkie składniki po 50 g. Pić
2–3 razy dziennie po szklance przed posiłkiem.
Mieszanka na drogi żółciowe i wątrobę o działaniu przeciwzapalnym, odtruwającym, przeciwskurczowym, żółciopędnym, pobudzającym trawienie i łagodnie moczopędna wg A. Ożarowskiego
Rp. Kwiat rumianku rzymskiego, ziele bylicy bożego drzewka, ziele lebiodki pospolitej, ziele szanty, ziele nawłoci,
kwiat bzu czarnego – po 50 g, ziele rdestu ptasiego – 25 g.
D.S. Napar z 1½ łyżki ziół na 1½ szklanki gorącej wody, pić
2/3 szklanki rano na czczo i wieczorem przed snem.
Mieszanka bonifraterska wg receptury z Wilna
Rp. Połonicznik nagi, rdest ostro gorzki – po
25 g, rdest ptasi – 50 g, kwiat wrzosu,
liść pokrzywy, skrzyp polny, liść borówki
brusznicy, korzeń lubczyka, korzeń pietruszki, liść brzozy, liść mącznicy, nawłoć pospolita wszystko po 100 g. D.S.
Ciepły odwar z 2 łyżek ziół na 2 szklanki
wody pić 3 razy dziennie przed posiłkiem po
½ szklanki w chorobach nerek, pęcherza moczowego i dróg moczowych.
Br. Jan z Dukli OH

Artykuł nie stanowi porady medycznej, lekarskiej czy farmaceutycznej. Czytelnik przed podjęciem jakiejkolwiek
decyzji, co do leczenia, powinien skonsultować się (w zależności od potrzeb) z lekarzem lub farmaceutą.
Bibliografia:
Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie, A. Ożarowski, W. Jaroniecki, IWZZ Warszawa 1987
Pierwszy Polski Słownik Ziołolecznictwa, Wiktor Janusz
Pajor
Fitoterapia i leki roślinne, Eliza Lamer-Zarawska, Barbara
Kowal-Gierczak, Jan Niedworok, PZWL 2007
Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik
Adama Fischera, M. Kujawska, Ł. Łuczaj i inni, PTL
Wrocław 2016
Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa, PWN 2000, 366
Przewodnik ziołolecznictwa ludowego, E. Kuźniewski,
J. Augustyn-Puziewicz, PWN 1984
Ziołolecznictwo, W. Poprzęcki
Sekrety roślin, Anne-France Dautheville, 2016
Wróćmy do natury – schorzenia skóry, schorzenia układu
pokarmowego, schorzenia układu moczowego, Maria
Treben
Wróćmy do ziół, O. Andrzej Czesław Klimuszko, 1987
IPiW „NOVUM”
Ziołolecznictwo Ojców Bonifratrów, o. Teodor Książkiewicz, RYTM
Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, K. Błecha, I. Wawer.
www.rozanski.li
www.beehappyplants.co.uk
www.luirig.altervista.org
www.commanster.eu
www.atlas-roslin.com
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Iwonicz

Św. Elżbieta Węgierska wzorem pomagania
– uroczystość patronalna
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, patronki
dzieł miłosierdzia i opiekunki ubogich, a także patronki
naszego Domu, wypadło w tym roku 17 listopada, tj.
w przeddzień Światowego Dnia Ubogich, którego hasło
„Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał” (Ps 34, 2-9) niezwykle głęboko wpisało się w przeżywanie patronalnego
święta przez całą społeczność iwonickiego DPS-u. Uroczystość poprzedził Dzień Skupienia, na który złożyły
się adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, a także wspólna Msza
św. z konferencją ks. michality Jana Seremaka na temat
Bożego Miłosierdzia oraz roli każdego z nas w głoszeniu
go światu.

Centrum uroczystości ku czci św. Elżbiety Węgierskiej w iwonickim Domu była Msza św. celebrowana
przez ks. Michała Bestera, wikarego iwonickiej parafii.
Eucharystia połączyła całą społeczność Domu – podopiecznych, personel, wolontariuszy, studentów pielęgniarstwa odbywających u nas praktyki, dzieci szkolne,
które swym śpiewem uświetniły liturgię, a także przedstawicieli społeczności lokalnej i zaproszonych gości.
W homilii ks. Michał wzywał do kształtowania w sobie
postawy miłosierdzia w stosunku do ludzi, których Bóg
stawia na naszej drodze, ale także do uczenia się przyjmowania miłosierdzia od innych. Po Mszy św. odbył
się uroczysty obiad, w atmosferze serdeczności i ciepła,
w poczuciu uczestniczenia we wspólnej misji niesienia
miłosierdzia potrzebującym.
Św. Elżbieta Węgierska swą postawą i posługą stała
się wzorem ewangelizacji. Obyśmy i my, zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka na II Światowy Dzień Ubogich, nie tylko „nie przegapili okazji do bycia łaskawymi,
ale także umieli korzystać z ewangelizacji ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli
zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę,
urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu
bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi”.
Alicja Rysz

Andrzejki
Co roku w bonifraterskim DPS w Iwoniczu Andrzejki stają się okazją do integracji i dobrej zabawy niepełnosprawnych mieszkańców placówki ze studentami
pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Krośnie. Na co dzień młodzi ludzie odbywają w naszym Domu praktyki, obejmując podopiecznych kompleksową opieką pielęgniarską, za to w wieczór andrzejkowy przemieniają się w radosnych i pełnych
entuzjazmu partnerów do tańca.
Niezwykle udane są te coroczne zabawy. Kolorowe
stroje naszych gości, dobra muzyka, desery przygotowane przez podopiecznych na zajęciach kulinarnych,
świetne nastroje, a przede wszystkim możliwość bycia
razem, wspólna zabawa – wszystko to sprawia, że podopieczni długo wspominają te chwile, zwłaszcza, że niektórzy studenci po odbyciu praktyk wracają tu w charakterze wolontariuszy.
Dziękujemy studentom z PWSZ w Krośnie za zaangażowanie i radość, którą wnoszą do naszego Domu.
Alicja Rysz
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Deszczowy Hubertus w Konarach
W bardzo, niestety, słotnej aurze odbył się tegoroczny Hubertus. Liczyliśmy na utrzymanie się wrześniowego babiego lata, stąd termin imprezy wyznaczony
został na niedzielę 28 września, a jej hasłem był tym
razem „Powrót do korzeni”. Tradycyjna już w Konarach
impreza w tym roku bowiem miała być częścią cyklu
wydarzeń sfinansowanych przez Ministerstwo Kultury
z udziałem Krakowskiego Forum Kultury. Stał się więc
tegoroczny Hubertus – zarówno dla miłośników koni,
jak też dla rodzin – spotkaniem z rekonstrukcją historyczną, husarią, średniowiecznym gulaszem, warsztatem kowalskim i rzemykarskim.
Długotrwała ulewa zgoniła uczestników konkursów skoków z odkrytych ujeżdżalni, ale na szczęście tuż
przed niedzielą udało się uruchomić NOWĄ! krytą halę
jeździecką, która przyjęła zmokniętych i zmarzniętych
gości. Tu czekały na wszystkich gorący bigos, rozgrzewająca herbatka, ale też różne atrakcje, rodzinne konkursy, prezentacje historycznych strojów i degustacja
dawnych, tradycyjnych potraw. Gorąca atmosfera dopingu przy hippicznych rywalizacjach i rodzinna radość ze
zwycięstw najmłodszych pociech, pozwoliła zapomnieć
o deszczowym początku.
Marek Krobicki

Mamy nowego busa w Iwoniczu

Wizyta studyjna w Zebrzydowicach
W konwencie w Zebrzydowicach 16 listopada odbyła się
wizyta studyjna współorganizowana przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Krakowie w ramach IX Tygodnia Ekonomii Społecznej. Tematem spotkania skierowanego do studentów z Instytutu Socjologii i Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego było „Miejsce warsztatów terapii zajęciowej w systemie
wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami działającym przy
Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach”.
Podczas wizyty Grzegorz Piotrowski, kierownik WTZ,
przedstawił prezentację o historii i działalności Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach w zakresie opieki nad osobami
chorymi i niepełnosprawnymi, a uczestnicy WTZ opowiadali
o swoich zajęciach w poszczególnych pracowniach. Na zakończenie studenci odwiedzili zebrzydowickie Warsztaty Terapii
Zajęciowej.

Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu dzięki
wsparciu PFRON-u pozyskał nowy 9-osobowy
samochód marki ford custom. Uroczyste poświecenie odbyło się 26 listopada br. przez ks. Henryka Molendę.
Nowy samochód będzie służył podopiecznym do różnego rodzaju wyjazdów, m.in. do
przychodni czy szpitala, ale także na spotkania
integracyjne i wycieczki krajoznawcze.
Samochód w pełni przystosowany jest do
przewozu osób z niepełnosprawnością, wszystkie
formalności związane z nowym pojazdem zostały
dopełnione, nasz ford gotowy jest do drogi. Możemy ruszać!
Alicja Rysz

Renata Mikołajek
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Myczkowce, 5–7 października 2018 r.

XVI Spotkanie Formacyjno-Integracyjne Rodziny św. Jana Bożego
Tradycyjnie już tegoroczne bonifraterskie Spotkanie Formacyjno-Integracyjne odbyło się w Ośrodku
„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Rozpoczęliśmy je koncertem bieszczadzkiego barda Piotra
Rogali „Rogalika”, który w piątkowy wieczór zaprosił
nas do swojego świata – świata połonińskich krajobrazów, a także wspomnień dawnego życia, po którym dziś
pozostały już tylko zarastające mchem mogiły.
Tematem przewodnim Spotkania była „Radość miłości – wychowawcze problemy naszych rodzin”. O tym,
jak ważne są międzyludzkie więzi, jak je budować w rodzinach i jakie problemy wynikają z ich braku, mówiła
pani Magdalena Piorowska-Fedyk, psychoterapeutka
z dominikańskiej Akademii Rodzinnej na warszawskim
Służewie, a br. Prowincjał zachęcał do zapoznania się
z adhortacją Amoris Laetitia (Radość Miłości) poświęconą małżeństwu i rodzinie, w której papież Franciszek
odnosi się do problemów współczesnych rodzin.
Spore emocje wzbudził sobotni konkurs wiedzy o Duchu Świętym, w którym udział wzięło około
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40 osób. Po podliczeniu punktów okazało się, że największą wiedzą wykazały się osoby ze Szpitala św. Jana
Grandego z Krakowa, które zdominowały niemal całe
podium. I tak po nader zaciętej walce wygrała i pierwszą
nagrodę zdobyła Katarzyna Łotak, drugie miejsce zajęły
ex aequo Dominika Bielec, Agata Lawczys i Jolanta Bielas, a trzecie siostra Rita Mentel, także ze Szpitala św.
Jana Grandego, oraz Krystsina Sadouskaya z Warszawy.
Po południu przy pięknej wrześniowej pogodzie,
wśród opadających z drzew liści przeszliśmy z krzyżem alejkami Ośrodka, rozważając w skupieniu kolejne
stacje Męki Pańskiej. Wspólna Droga Krzyżowa doprowadziła nas do kaplicy pod wezwaniem NMP Królowej
i Matki Pięknej Miłości na sobotnią Eucharystię. Zgodnie z tradycją, dzień zakończył się wieczornym biesiadowaniem przy grillu, rozmowami, śpiewami i tańcami
w rytm polskich przebojów.
Po niedzielnej Mszy św. wszyscy z niecierpliwością
czekali na doroczne zawody sportowe o Puchar Brata Prowincjała, tym razem przygotowane przez współpracowników i braci z Krakowa w zmienionej nieco
formule. Po raz pierwszy bowiem rywalizowały z sobą
nie poszczególne ośrodki bonifraterskie, ale pięć drużyn
utworzonych z zawodników z różnych ośrodków. Drużyny oznaczone zostały kolorami: czerwonym, niebieskim,
żółtym, pomarańczowym i pomarańczowo-czerwonym.
Zawodnicy zmierzyli się w pięciu konkurencjach
sportowych, były to: bieg z granatem, bieg w workach,
slalom z piłką, bieg ze skakanką oraz bieg chirurga. Ta
ostatnia konkurencja wzbudziła najwięcej emocji – zawodnicy po dobiegnięciu do wyznaczonego punktu musieli jak najszybciej założyć kompletny strój chirurgiczny

z życia zakonu

i wrócić na miejsce startu. Nie było to zadanie łatwe,
zwłaszcza że Komisja Sędziowska skrupulatnie sprawdzała, czy wszystkie elementy chirurgicznego stroju,
zwłaszcza maski, czepki i rękawiczki, zostały założone
prawidłowo.
Ostatecznie po dokładnym podliczeniu punktacji
okazało się, że I miejsce i Puchar Brata Prowincjała wywalczyła sobie drużyna Czerwonych, II miejsce zajęła
drużyna Niebieskich, III – ex equo drużyna Pomarańczowo-Czerwonych i Żółtych i wreszcie IV – drużyna Pomarańczowych. Ale tak naprawdę tej pięknej słonecznej

niedzieli nie było wygranych ani przegranych, było natomiast dużo dobrej zabawy, głośny doping kibiców i wyłącznie pozytywne emocje.
Tegoroczne bonifraterskie Spotkanie Integracyjne
zakończyło się – jak zwykle – wspólnym pamiątkowym
zdjęciem, do którego – jak zwykle – ustawił nas dyrektor
Ośrodka ks. Bogdan Janik, zapraszając do Myczkowiec
za rok.
Opracował zespół
fot. Mieczysław Orman
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Niezwykle zdrowy

burak
ćwikłowy

W dobie wszechobecnych reklam i nieustannych
promocji coraz to nowych tzw. cudownych artykułów
spożywczych, które rzekomo mają nas ochronić przed
większością chorób cywilizacyjnych, często zapominamy o zwykłych, ogólnie dostępnych, tanich i niezwykle
zdrowych naszych polskich produktach. Należy do nich
dobrze wszystkim znany burak ćwikłowy – jedno
z najpopularniejszych warzyw korzeniowych
w naszym kraju.
Najczęściej uprawiane odmiany
charakteryzują się kulistym kształtem
korzenia i intensywną barwą miąższu,
choć mogą też przybierać postaci nieco spłaszczone lub wydłużone. Zbiór
buraków przeznaczonych do długotrwałego przechowywania prowadzi
się na przełomie września i października, przed nastaniem jesiennych chłodów.
Częścią jadalną buraka są przede wszystkim
jego bulwiaste, rosnące pod ziemią korzenie, ale także
młode liście zwane botwiną, zrywane wraz z drobnymi
korzeniami po około 8 tygodniach od wysiewu.
Wprawdzie Polska jest największym producentem buraków ćwikłowych w Unii Europejskiej, to jednak ich spożycie w naszym kraju jest niewielkie. Może
to nieco dziwić, gdyż ich nieograniczona sezonowo
dostępność, a także niska cena powinny sprzyjać konsumpcji, zwłaszcza że są produktem o dużej wartości
odżywczej i cenionych walorach smakowych. Niejakim
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optymizmem może napawać fakt, iż w ostatnich latach
buraki stają się modne i coraz częściej są składnikami
potraw promowanych w programach kulinarnych i na
blogach internetowych.
Dlaczego są tak cenne? To przede wszystkim zasługa ich bogatego prozdrowotnego składu. Buraki są
źródłem wielu składników mineralnych, takich jak
potas, magnez i wapń. Wapń wzmacnia kości
i zęby, magnez zwalcza negatywne skutki
stresu oraz wspomaga funkcjonowanie mózgu, natomiast potas reguluje
ciśnienie krwi i pracę serca. Wbrew
powszechnym opiniom zawartość żelaza w burakach nie jest zbyt wysoka,
za to wykazują one bardzo pozytywny
wpływ na produkcję czerwonych krwinek m.in. ze względu na obecność kobaltu i kwasu foliowego. W roślinie tej
obecne są również dwa stosunkowo rzadko
występujące w żywności pierwiastki – cez i rubid, które
wykazują działanie przeciwnowotworowe, a także witaminy z grupy B, witaminy C i PP.
Buraki są produktem niskokalorycznym, o sporej
zawartości błonnika, toteż regularne ich spożywanie
nie grozi otyłością. Jednak osoby, które są na diecie redukcyjnej, a przede wszystkim chorujący na cukrzycę
muszą pamiętać, że buraki gotowane charakteryzują się
wysokim indeksem glikemicznym. Oznacza to, że po
ich spożyciu we krwi szybko wzrasta poziom glukozy,

ciekawostki żywieniowe

sporządzić np. buraczki zasmażane,
różnorodne sałatki, zapiekanki czy
nawet pasztet. Ostatnio bardzo popularnym daniem w restauracjach
jest tzw. carpaccio z buraka. Jest
to niezwykle smaczna, elegancka
i prosta w przygotowaniu potrawa.
Wystarczy tylko obrane ugotowane
lub upieczone buraki pokroić w cienkie plastry, np. na szatkownicy, ułożyć je
na półmisku z rukolą i polać sosem przygotowanym z oliwy, octu balsamicznego, miodu,
czosnku i przypraw. Na wierzchu można
posypać ulubionym serem, np. parmezanem, i uprażonymi, rozdrobnionymi orzechami.
Sok ze świeżego buraka ćwikłowego wprawdzie zawiera sporo
zdrowych składników, lecz smakowo jest mało atrakcyjny między innymi ze względu na obecność geosminu,
który nadaje burakom ziemisty posmak.
Zdecydowanie znacznie smaczniejszy
jest zakwas buraczany, który możemy spożywać w formie naturalnej lub przygotować
z niego tradycyjny barszcz czerwony,
szczególnie popularny podczas Świąt
Bożego Narodzenia. Proces kiszenia
sprawia, że buraki zyskują właściwości probiotyczne, zachowując
jednocześnie swoje właściwości
zdrowotne i maksimum wartości
odżywczych.

co z kolei powoduje równie szybkie
i wysokie wydzielanie przez trzustkę
insuliny – hormonu, którego celem
jest obniżenie nadmiaru cukru poprzez zmagazynowanie go w postaci glikogenu oraz inicjowanie procesu tworzenia tłuszczu z dostarczonej
glukozy.
Buraki ćwikłowe swą intensywną
barwę zawdzięczają barwnikom zwanym
betacyjaninami. Są to substancje wykazujące
silne właściwości przeciwnowotworowe
i przeciwstarzeniowe dzięki zdolności
do unieszkodliwiania tzw. wolnych
rodników w naszym organizmie. Betecyjaniny wraz z zawartym w burakach kwasem foliowym obniżają
ponadto poziom homocysteiny –
aminokwasu, którego zbyt wysoki
poziom prowadzi do zmian miażdżycowych, chorób serca, udarów
mózgu i zmian zakrzepowych. Te ważne
dla zdrowia barwniki nie występują zbyt
często w produktach spożywczych. Wśród polskich warzyw właśnie burak ćwikłowy jest
ich podstawowym źródłem. Dlatego też
ekstrakt z jego korzenia bardzo często
używany jest do barwienia żywności.
Podobnie jak większość warzyw burak sporo swoich właściwości prozdrowotnych traci podczas gotowania w wodzie. Dlatego
w trakcie obróbki termicznej – najlepiej w piekarniku – należy pozostawić go w skórce i dopiero później obrać.
Z tak przygotowanych buraków możemy

Renata Mikołajek

Zakwas buraczany
Składniki
Około 3 kg buraków, ok. 4 główki czosnku, ziele angielskie, sól, pieprz, opcjonalnie korzeń pietruszki, marchwi i selera
Sposób przygotowania

Surowe buraki obieramy, kroimy je dość grubo i układamy w kamiennym lub szklanym wcześniej wyparzonym naczyniu.
Obrane i przekrojone na pół ząbki czosnku wkładamy pomiędzy buraki, razem z liśćmi laurowymi i ziarenkami ziela angielskiego. Pomiędzy buraki można włożyć też obrane i pokrojowe warzywa, tj. marchew, korzeń selera i pietruszki. Całość
zalewamy przegotowaną, lekko przestudzoną wodą z dodatkiem soli kamiennej, w proporcji 1 łyżka soli na 1 litr wody.
Jeśli mamy chleb razowy przygotowany na naturalnym zakwasie, kładziemy na wierzch jedną kromkę, najlepiej piętkę,
która nie ulega tak szybko rozmoczeniu. Naczynie zakrywamy lnianą ściereczką i ustawiamy w ciepłym miejscu na co
najmniej 5 dni. Kromkę chleba możemy usunąć wcześniej.
Gotowy zakwas odcedzamy, przelewamy do mniejszego naczynia i przechowujemy w lodówce. Jest on doskonałą bazą na
tradycyjny barszcz wigilijny, ale można go również pić w formie naturalnej. Zakwas buraczany, podobnie jak wszystkie
kiszonki zawiera wytworzony w trakcie fermentacji kwas mlekowy mający dobroczynny wpływ na przewód pokarmowy.
Reguluje on florę bakteryjną w jelitach, eliminując z nich patogenne drobnoustroje, np. drożdżaki odpowiedzialne za zakażenia grzybicze. Wzmacnia i oczyszcza organizm, chroniąc go przed szkodliwymi czynnikami. Pomaga również w leczeniu
niedokrwistości.
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Red. Hubert Wołącewicz,
Bogusław Nosek

Polska i jej święci
Wydawnictwo WAM, Kraków 2018

Publikacja ukazuje kilkudziesięciu
świętych i błogosławionych – patronów
i orędowników Polski. Ich sylwetki i słowa opatrzone zostały pięknymi ilustracjami, modlitwami o ich wstawiennictwem oraz świadectwami i refleksjami
na ich temat wypowiedzianymi przez
Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz inne
znaczące postaci.

Ennio Morricone

Moje życie, moja muzyka.
Autobiografia

Joanna Bątkiewicz-Brożek

Rozmawiał Alessandro De Rosa

Jezu, Ty się tym zajmij!

Wydawnictwo WAM, Kraków 2018

o. Dolindo Ruotolo Życie i cuda

Barwna, wciągająca i pełna anegdot
opowieść Ennia Morricone o jego życiu:
od początków kompozytorskich przez
współpracę z najważniejszymi reżyserami włoskimi i światowymi, takimi jak
Leone, Pasolini, Bertolucci, Almodóvar,
aż po Oscara otrzymanego w 2016 roku
za muzykę do filmu Tarantino.
Zerkamy za kulisy show-biznesu. Dowiadujemy się, jak wielkie znaczenie
w życiu artystycznym Ennia Morricone ma żona, czy wytoczono mu proces
o plagiat i które gwiazdy rocka otwierają
swoje koncerty jego muzyką. Maestro
opowiada o przypadkach odrzucenia
i o momentach, kiedy sam odmówił
współpracy z gwiazdami. O tym, który
z wielkich twórców filmowych zbył jego
twórczość całkowitą obojętnością, a który go namiętnie pokochał. I o tym, dlaczego nie stworzył ścieżki dźwiękowej
do Mechanicznej pomarańczy.
„Bez cienia wątpliwości to najlepsza
z powstałych na mój temat książek, najbardziej autentyczna i szczegółowa, najlepiej dopracowana. I najbliższa prawdzie” – powiedział Ennio Morricone

Wydawnictwo Esprit, Kraków 2017
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Pierwsza biografia autora potężnej modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij”, mistyka, posiadającego przedziwny dar
wglądu w duszę człowieka. Napisał ponad 220 tysięcy imaginette, obrazków
z proroczym słowem skierowanym do
konkretnej osoby. O. Dolindo Ruotolo,
niezwykle ceniony przez o. Pio, który
często odsyłał do niego penitentów, był
kapłanem heroicznie wiernym Kościołowi, mimo licznych oskarżeń nieprzychylnych mu osób, które sprawiły, że
wielokrotnie stawał przed Świętym Oficjum oskarżany o herezję, a przez wiele
lat miał zakaz odprawiania Mszy Świętej
i głoszenia homilii.
Jest sługą bożym, obecnie trwa jego
proces beatyfikacyjny. Książka Joanny
Bątkiewicz-Skrzypczak, dziennikarki,
publicystki i tłumaczki zapewne poruszy
każdego, kto po nią sięgnie. „Od świadectw o neapolitańskim kapłanie trudno
się oderwać. A po przeczytaniu zostaje
dojmujące łaknienie poznawania księdza Ruotolo więcej i więcej” – pisze we
Wstępie ks. prof. Robert Skrzypczak.

John Powell SJ

W poszukiwaniu siebie
Wydawnictwo WAM, Kraków 2016

To Ty jesteś odpowiedzialny za to, jaki
masz dzień: dobry czy zły, i za to, czy
Twoje życie jest udane. Uświadom sobie, czego chcesz. Zacznij wszystko od
nowa! Kim tak naprawdę jesteś? Czy
rozumiesz siebie? Podejmujesz decyzje
świadomie czy źródła twoich motywacji
stanowią dla ciebie tajemnicę? Czy twoje
życie właśnie tak miało wyglądać?
John Powell dowodzi, że zapanowanie
nad własnym życiem tylko na pierwszy
rzut oka wydaje się trudne. Jasno określa źródło trudności, po czym pomaga
czytelnikowi uporać się z problemem,
prowadząc go przez wszystkie etapy tego
procesu. Czerpiąc z teorii uznanych psychologów, buduje model praktycznego
działania. Przywołuje też historie osób,
którym udało się pokonać wewnętrzne
bariery. Uświadamia, że nikt inny, tylko
my sami kierujemy autobusem naszego
życia. Chwyć mocniej kierownicę, zanim
się roztrzaskasz!

KURIA
PROWINCJALNA

00-213 Warszawa
ul. Bonifraterska 12
tel.: 22 635 77 17
e-mail: kuria@bonifratrzy.pl
www.bonifratrzy.pl

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ

tel.: 660 482 635
e-mail: zakon@bonifratrzy.pl
www.bonifratrzy.pl

POSTULAT

93-357 Łódź Chojny
ul. Kosynierów Gdyńskich 61a
tel.: 42 685 51 08
fax: 42 685 51 29
e-mail: postulat@bonifratrzy.pl

nowicjat

43-400 Cieszyn, pl. ks. Londzina 1
tel.: 33 853 50 59
e-mail: nowicjat@bonifratrzy.pl

WROCŁAW

SCHOLASTYKAT

Konwent Bonifratrów pw. Trójcy 
Przenajświętszej

50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59
tel.: 71 344 84 74

ŁÓDŹ

CIESZYN

Konwent Bonifratrów pw. Św. Rafała 
Archanioła

43-400 Cieszyn, pl. ks. Londzina 1
tel.: 33 852 05 62, (33) 852 02 68
fax: 33 852 02 68
e-mail: konwentcieszyn@bonifratrzy.pl

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
93-357 Łódź Chojny
ul. Kosynierów Gdyńskich 61A
tel.: 42 685 51 00
fax: 42 685 51 29
e-mail: konwent@bonifratrzy.lodz.pl
www.bonifratrzy.lodz.pl

IWONICZ

PIASKI

Konwent Bonifratrów 
pw. WniebowzięCIA N.M.P.

Konwent Bonifratrów pw. Św. Elżbiety 
Węgierskiej

38-440 Iwonicz, ul. Floriańska 19
tel.: 13 435 05 21, 13 435 13 14
fax: 13 435 05 21
e-mail: bonifratrzy_iwonicz@dps.pl

KATOWICE-BOGUCICE

Konwent Bonifratrów pw. Św.
Aniołów Stróżów

ul. Ks. Markiefki 87, 40-211 Katowice-Bogucice
tel.: 32 258 95 82
fax: 32 353 00 22
e-mail: konwent@bonifratrzy.katowice.pl
www.bonifratrzy.katowice.pl

KONARY-ZIELONA

Konwent Bonifratrów pw. Św. Józefa

ul. Bonifraterska 33 Konary, 32-031 Mogilany
tel./fax: 12 270 40 84
e-mail: konwent@bonifundo.pl

KRAKÓW

Konwent Bonifratrów pw. Trójcy 
Przenajświętszej

31-066 Kraków, ul. Krakowska 48
tel.: 12 430 61 22
e-mail: konwent@bonifratrzy.krakow.pl
www.bonifratrzy.krakow.pl

Konwent Bonifratrów pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa

63-820 Piaski, Osiedle Marysin 1
tel.: 65 573 97 37
fax: 65 525 09 78
e-mail: konwent@marysin.com.pl
www.bonifratrzy.marysin.com.pl

PRUDNIK

Konwent Bonifratrów pw. Św. Piotra 
i Pawła

48-200 Prudnik, ul. Piastowska 8
tel./fax: 77 436 26 05
e-mail: konwentprudnik@bonifratrzy.pl

WARSZAWA

Konwent Bonifratrów pw. Św.
Ryszarda Pampuri

00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3
tel.: 22 635 64 67, 22 635 68 19
fax: 22 635 65 58
e-mail: przeor@bonifratrzy.warszawa.pl

REKTORAT

Kościół pw. Św. Jana Bożego i Św.
Andrzeja Apostoła

00-213 Warszawa, ul. Bonifraterska 12
tel.: 22 831 41 40
e-mail: bonifraterska@bonifratrzy.pl

50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59
tel./fax: 71 344 84 74
e-mail: konwentwroclaw@bonifratrzy.pl

ZAKOPANE

Konwent Bonifratrów pw. Św.
Augustyna

34-500 Zakopane, ul. Krzeptówki 64
tel./fax: 18 207 09 09
e-mail: konwentzakopane@bonifratrzy.pl

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Konwent Bonifratrów pw. Św. Józefa 
Robotnika

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9
skr. poczt. 12
tel./fax: 74 815 54 56
e-mail: zabkowice@bonifratrzy.pl

ZEBRZYDOWICE

Konwent Bonifratrów pw. Św.
Floriana

34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Zebrzydowice 1
tel./fax: 33 876 65 60
e-mail: konwentzebrzydowice@bonifratrzy.pl

DROHOBYCZ

Konwent Bonifratrów pw. Jezusa 
Dobrego Samarytanina

Archidiecezja Lwowska
ul. Iwana Franka nr 53, 82100 Drohobycz,
Ukraina
tel./fax: 00380324433202
e-mail: bonifratry.drohobych@gmail.com

NAZARET

Konwent Bonifratrów pw. Świętej 
Rodziny

Holy Family Hospital
P.O. Box 8, 16100 NAZARET – Israel
tel.: (00972) 46508900
e-mail: Bonifratrzy.Nazaret@gmail.com

Bóg powołuje nas na różne sposoby
i w różnym czasie. Jeśli w swym sercu
rozważasz, jaką wybrać życiową drogę,
jeśli chciałbyś rozeznać swoje powołanie

przyjdź na Rekolekcje
Powołaniowe,
których temat brzmi „Mocni w Duchu”.

Czekam na Ciebie
od 11 do 15 stycznia 2019
w Klasztorze Bonifratrów w Łodzi.
Będziesz mógł nas poznać oraz doświadczyć
spotkania z chorymi, gdyż naszym
charyzmatem jest posługa wśród
chorych i ubogich.
Może sam kiedyś zostaniesz bonifratrem
(dobrym bratem), by iść za Panem na wzór
św. Jana Bożego i tak jak on pochylać się
z czułością nad chorymi i ubogimi…
Może zostaniesz wolontariuszem
i będziesz pomagał ludziom…
A może tylko zobaczysz, jak wygląda
życie zakonne…

Przekonaj się…
W programie rekolekcji: konferencje,
posługa wśród chorych, pomoc dla ubogich,
spotkania z braćmi, wspólna modlitwa
i posiłki. Będzie to czas spotkania z Jezusem
– w Eucharystii i w drugim człowieku.

Napisz lub zadzwoń
Brat Seweryn, tel. 660 482 635
e-mail: zakon@bonifratrzy.pl
www.bonifratrzy.pl
www.facebook.com/zakonszpitalny/

