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Od redakcji
Józef Placha

U progu jubileuszu – i nie tylko…

J

uż w trakcie korekty ninniejszego numeru „Lasek” dotarła do nas
radosna wiadomość. Mianowicie 9 października Ojciec Święty
Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót Sługi Bożej Matki
Elżbiety Róży Czackiej. Wiadomość ta została przekazana 10 października przez radio watykańskie. Jest to sygnał, który przybliża
nas do rychłej już beatyfikacji Założycielki Dzieła Lasek. U progu
jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża wiadomość ta nabiera szczególnego znaczenia.
Na łamach bieżącego numeru „Lasek” Przełożona Generalna
m. Radosław Podgórska FSK wprowadziła nas w to jubileuszowe
wydarzenie, organizując okolicznościową sesję, która miała miejsce
w dniach 29 września –1 października br. w Domu Rekolekcyjnym w Laskach, kaplicy M. Bożej Anielskiej i Domu Przyjaciół.
Mimo bogactwa jej treści jest to dopiero wstępny impuls dla nas
wszystkich związanych z Dziełem Lasek do pogłębionej refleksji
nad miejscem i rolą Zgromadzenia we współpracy z powołanym
wcześniej przez Różę Czacką Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi. Aż do 31 listopada 2018 roku, a więc do dnia stulecia
zarejestrowania przez władze kościelne Zgromadzenia, będziemy
starali się poszukiwać duchowej tożsamości całego Dzieła Lasek,
by tak piękny jubileusz uczcić jak najgodniej, oraz niejako na nowo
odkryć sens swojego osobistego powołania w nim do służby osobom
niewidomym. Na łamach naszego czasopisma będziemy chcieli
dzielić się przemyśleniami zaprezentowanymi podczas wprowadzającej w jubileusz sesji, licząc na jej owoce w Bogu jedynie znanych wymiarach.
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Jako środowisko Lasek – od samego początku otwarte także na
ekumenię – nie możemy pominąć jubileuszu 500-lecia Reformacji. Tej problematyce poświęcamy dość obszerny blok tematyczny,
posiłkując się dorobkiem takich autorów jak s. Maria Krystyna
Rottenberg FSK, ks. Alfons Skowronek i ks. Zygmunt Podlejski.
Mimo wciąż kontrowersyjnych opinii na temat ruchu ekumenicznego w Kościele, jako osoby zakorzenione w Ewangelii jesteśmy
niejako zobowiązani do poszukiwania jedności z wszystkimi, którzy
wykazują choćby minimum chęci do wzajemnego przebaczenia
i pojednania. Uczyć się tego możemy od ks. Władysława Korniłowicza i Matki Elżbiety Róży Czackiej, którzy w swej posłudze
odwoływali się do życia wewnętrznego Trójcy Świętej. Stąd przecież
zrodziła się w Laskach idea Triuno, która pośród różnorodności
przyjmowała możliwość życia w jedności. Oczywiście problem jest
bardzo złożony i wymaga ogromnego wysiłku nie tylko rozumu
i woli. W każdym razie tam gdzie mamy do czynienia z bólem
rozbicia, należy o tym spokojnie rozmawiać, i bijąc się także we
własne piersi, dążyć jednocześnie do mądrego porozumienia. Jest
to żmudny proces wspólnych poszukiwań, za którymi prędzej czy
później wyłoni się także nadzieja oparta na tym, co nas łączy;
natomiast to, co nas dzieli – jeżeli są to sprawy istotne – powinno
być nadal przedmiotem nieustającego dialogu – o czym w sposób
kompetentny pisze także Władysław Gołąb, nadając tej formie
porozumienia walor uniwersalny. Również refleksje ks. Edwarda
Engelbrechta i ks. Sławomira Szczepaniaka zmierzają w tym samym kierunku, podkreślając pozornie milczącą rolę Boga w relacji
do człowieka oraz otwartość Kościoła na wszystko, co sprzyja budowaniu jedności nie tylko wśród chrześcijan. Także zachęta Macieja
Jakubowskiego do adoracji i modlitwy – szczególnie różańcowej –
może być wielkim umocnieniem działań w tym kierunku.
W nurcie jubileuszowych uroczystości odnotować należy 70-lecie istnienia Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Sobie-
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szewie. Historię tej placówki oraz jej szczególne miejsce w służbie
niewidomym – i nie tylko – znajdziemy na stronie 36.
Ważne jest dla nas to wszystko, co miało miejsce 100 lat temu
w Fatimie. Pisaliśmy już o tym w poprzednich numerach. Tym
razem ten sam duch Maryjnej obecności został przybliżony przez
s. Janę Marię Ścigę, która dzieli się swoimi refleksjami z wakacyjnej
pielgrzymki do Medjugorie.
Zawsze interesowały nas wszelkiego rodzaju wydarzenia dotyczące środowiska osób niewidomych. Stąd relacje z wakacyjnego
turnusu osób niewidomych w Soczewce, z letniej wyprawy seniorów
na Podlasie oraz z Ogólnopolskiej Pielgrzymki Niewidomych do
Lublina.
Skoro już mowa o duszpasterstwie osób niewidomych, nie sposób pominąć przypadającej w tym roku 30. rocznicy śmierci ojca
Brunona Pawłowicza – długoletniego Krajowego Duszpasterza
Niewidomych.
Niestety bieżący numer „Lasek” aż nadto wypełniony jest wspomnieniami o tych, którzy już od nas odeszli. Wierzymy jednak,
że odeszli do Pana, by już z innej perspektywy nadal wspierać
Dzieło Lasek.
W wymiarze bieżących inicjatyw warto zastanowić się
nad perspektywą rozwoju TOnO – o czym pisze prezes Paweł
Kacprzyk – oraz zapoznać się z informacjami na temat Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, któremu życzymy wielu sukcesów i twórczego rozwoju.
Józef Placha

Z perspektywy zarządu

Paweł Kacprzyk

Nowe wyzwania i możliwości

K

iedy piszę ten tekst, kończy się sierpień, Laski i Rabka zaczynają tętnić gwarem powracających z wakacji uczniów.
Kolejny rok szkolny to nowe wyzwania i możliwości. Kolejny
raz rodzice powierzą swoje dzieci w ręce wychowawców, nauczycieli i rehabilitantów. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Stowarzyszenie (TOnOS) jak co roku dołoży wszelkich starań,
aby spełnić oczekiwania zarówno rodziców, jak i dzieci. Niestety bieżący rok jest kolejnym, w którym spadła liczba uczących
się. Tendencja ta utrzymuje się od wielu lat. Przyczyn tego jest
wiele, jest to zresztą chyba temat odrębnej dyskusji, jednak fakt
spadku liczby wychowanków, pomimo różnorodnych działań
promocyjnych, jest rzeczywistością. W tym kontekście jeszcze
pilniejszą staje się odpowiedź na pytanie, jaki kształt powinny
przyjąć przyszłe ścieżki działalności Towarzystwa. Edukacja niewątpliwie wciąż będzie główną gałęzią działalności, ale obok niej
należy rozwijać inne. Róża Czacka nie definiowała Lasek jako
szkoły czy ośrodka. Chciała holistycznego podejścia do osoby
niewidomej, zarówno do dziecka, jak i dorosłego.
Ze spadku liczby wychowanków wynikają również inne, typowo „materialne” problemy. Kwota otrzymywana przez Towarzystwo w ramach dotacji oświatowej jest niższa, tym samym
koszty i obciążenia pokrywane ze środków własnych Towarzystwa zwiększają się.
Tymczasem jednak kolejny rok szkolny stał się faktem.
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Poprzedzający go okres wakacji nie był czasem straconym.
Wakacje to szczyt działalności i pracy w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Gdańsku-Sobieszewie. Sam będąc
w Sobieszewie kilka dni, miałem okazję obserwować zaangażowanie i dbałość pracowników o każdego gościa. Zarząd Towarzystwa nie chce jednak ograniczać działalności Ośrodka jedynie do
okresu wypoczynkowego. Przez cały rok jest to miejsce spotkań
różnych grup. Poszukując źródeł poprawy finansów w Ośrodku,
planujemy otworzyć w nim socjalną spółdzielnię pracy. Pozwoli
to na odciążenie placówki z części kosztów. Jesienią tego roku
podpisana zostanie także nowa, korzystniejsza umowa dzierżawy
tamtejszych pól. Palącym problemem staje się modernizacja budynku, w którym znajdują się kuchnia i jadalnia. Kolejne kontrole
wskazują na niedostosowanie go do liczby osób oraz przestarzałą
konstrukcję. Chcąc rozwinąć, czy choćby utrzymać możliwość
przyjmowania większych grup, zmuszeni będziemy w niedalekiej
przyszłości poszukać środków na jego przebudowę lub budowę
nowej kuchni ze stołówką.
Wakacje również w samych Laskach były intensywne.
W pierwszych dwóch tygodniach przerwy letniej odbył się współorganizowany z Polskim Związkiem Niewidomych turnus rehabilitacyjny dla dzieci. Ta forma spotkania z rodzicami wydaje się
być najlepszą promocją. Pokazując rodzicom metody pracy i naszą ofertę, skutecznie możemy zachęcać ich do powierzenia nam
edukacji i rehabilitacji ich dzieci. Po każdym turnusie zgłaszają
się nowe osoby zainteresowane kształceniem w naszym Ośrodku.
Lipiec i sierpień to okres wzmożonych remontów. Bardzo
cieszymy się z odnowionego parkingu. Firma Strabag wymieniła
kolejny fragment nawierzchni, wymienione zostały również rury
wodne i grzewcze pod nową częścią parkingu. Mam nadzieję,
że w przyszłym roku remont zostanie zakończony i odnowiony
zostanie cały parking.
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Kolejną inwestycją mającą w perspektywie poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć koszty, jest montaż w części północnej
Lasek szlabanu i systemu monitoringu zewnętrznego. Monitoring
i kontrola szlabanu będzie możliwa z portierni obu męskich internatów. Podgląd będą mieli również portierzy w dyżurce przy
tzw. kostce.
Ważnym przedsięwzięciem, które udało się zrealizować, jest
powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TONO Praca. Plan powołania firmy zatrudniającej osoby niewidome pojawiał się już kilkakrotnie. Kilka miesięcy temu pani kierownik
Działu ds. Absolwentów – Krystyna Konieczna wystąpiła z tą
inicjatywą. Okazją do tego było pojawienie się projektu wspierającego powołanie tzw. przedsiębiorstw ekonomii społecznej,
czyli firm inwestujących spodziewane zyski w cele społeczne. Po
kilku miesiącach prac całego Działu ds. Absolwentów, przygotowywania dokumentacji, biznesplanu oraz po wielu dyskusjach,
w sierpniu przedsiębiorstwo zostało powołane. Obecnie TONO
Praca sp. z o.o. jest zarejestrowaną, posiadającą NIP i Regon
firmą. Pierwszym rodzajem działalności są usługi telefoniczne;
kończymy negocjować umowę z firmą ubezpieczeniową AVIVA.
Obecnie trwają szkolenia i testy; prawdopodobnie gdy ten tekst
trafi na łamy „Lasek”, AVIVA będzie już naszym kontrahentem.
Słów kilka o zależności spółki od Towarzystwa. Towarzystwo jest
stuprocentowym udziałowcem spółki, oznacza to, że jesteśmy
właścicielem firmy, która jednak nie obciąża nas bezpośrednio.
Prócz pieniędzy pozyskanych z projektu na tworzenie przedsiębiorstwa, Zarząd Towarzystwa zdecydował się dofinansować
spółkę pożyczką, która ma być zwrócona z przyszłych przychodów. Obecnie spółka zatrudnia pięciu niewidomych telemarketerów, a jej prezesem jest p. Jan Gawlik. Mam nadzieję, że jej
powołanie będzie elementem rozwoju naszej oferty skierowanej
do dorosłych osób z dysfunkcją wzroku.
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Powoli realizowane są prace związane z projektowaniem kilku inwestycji.
Najważniejsza z nich to nowy internat chłopców. Przyjęto
już plan organizacji wnętrza. Po kosmetycznych poprawkach
rozpoczęty zostanie kolejny etap, czyli przygotowanie projektu budowlanego.
Kolejna inwestycja: sala gimnastyczna – jest na etapie wizualizacji. Analizując różne koncepcje, przygotowujemy się do
wykonania projektu.
W końcu ostatnia, najtańsza inwestycja, czekająca na wykonanie, to Ogród Zmysłów. Podobne miejsca znajdują się w innych
ośrodkach. Ogród ma służyć poznawaniu różnych roślin, będą
tam również ścieżki o zmiennej fakturze do ćwiczeń z orientacji przestrzennej.
Wszystkie te projekty finansowane będą ze środków celowych. Staramy się, aby nie obciążały bardzo napiętego budżetu
bieżącego. I choć prawdopodobnie Zarząd nie uniknie komentarza o budowach w czasie kryzysu, to jeszcze raz chciałbym
zaznaczyć, to co mówiłem również na Zebraniu Ogólnym, że
środki celowe mogą być wydane tylko na konkretny cel, w żadnym wypadku nie mogą pokrywać innych bieżących kosztów.
Choć Towarzystwo powstało jako instytucja misyjna, trudno
uciec od codzienności i jej problemów. Zadaniem Zarządu jest
takie kierowanie, aby TOnOS mogło służyć niewidomym nie
tylko w ciągu kilku najbliższych lat, ale również dalej. Jak Państwo pamiętają, poprzedni rok zakończyliśmy dużym deficytem.
Obecny rok, pomimo redukcji kosztów, również jest czasem balansowania na krawędzi. Stale szukamy sposobów zwiększenia
przychodów. Oszczędności, których na co dzień szukamy, są
częstokroć niewystarczające. Jak już nieraz wspominałem, często
aby zaspokoić bieżące potrzeby, musimy sięgać do rezerw, a te
mogą się kiedyś skończyć. We wrześniu Zarząd będzie musiał
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przygotować wytyczne do budżetu 2018, który będzie musiał być
niezwykle oszczędny.
Kończąc podsumowanie ostatnich miesięcy, dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli wspierających naszą misję zarówno
duchowo jak i materialnie. Jestem wdzięczny również wszystkim
pracownikom, za ich pracę i zaangażowanie, często wykraczające
poza służbowe obowiązki.

Z życia Zgromadzenia Sióstr FSK
Matka Radosława Podgórska FSK

Jubileuszowy czas łaski

S

tulecie istnienia Zgromadzenia jest dobrą okolicznością, aby
pogłębić refleksję na temat jego miejsca w Kościele i w Dziele
Matki Elżbiety Czackiej, a także by spojrzeć z nadzieją w przyszłość naszej wspólnoty Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Można powiedzieć, że wchodzimy w nowy czas odczytywania
myśli Założycieli. Następuje wymiana pokoleń. „Zacny wiek”
osiągają siostry, które doświadczyły jeszcze „epoki apostolskiej”
naszego istnienia, choć większość z nich wstąpiła do zgromadzenia już po śmierci Matki Założycielki.
Nie zapominamy, że to Pan Bóg zgromadził nas z różnych
stron i dziękujemy Mu za bogactwo, w którym pozwala nam
uczestniczyć. Matka Elżbieta, pisząc na 25-lecie Dzieła, była pełna
wdzięczności za różnorodność osób i działań:
Tę organizację, jak świadczy historia Dzieła, wytworzyły konieczności życiowe, w których szukałam spełnienia woli Bożej.
Przez cały ciąg pracy stawałam przed warunkami, z których w ważniejszych momentach widziałam zwykle tylko jedno wyjście zgodne
z tym, co rozumiałam jako chwałę Bożą i dobro dusz. Można było
albo wybrać to wyjście, albo zaniechać wszelkiej pracy.
Także i rozszerzanie się zakresu pracy i powstawanie nowych jej
działów było zależne od potrzeb ludzi, którym należało dać pomoc
i od zjawiania się pracowników, którzy byli zdolni do poprowadzenia danej pracy. Ludzi tych Bóg dawał w różnych momentach
i w kolejności niezależnej od naszej woli. Odpowiednie działy pracy
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powstawały wtedy, gdy znajdował się człowiek, który mógł je poprowadzić. (8 VI 1935)
Pragniemy gorąco spotkać się – stanąć razem na duchowej
górze Moria, na Synaju lub na Górze Ojca i spojrzeć w przestrzeń
przyszłości. Jak najbliżsi zbierają się na „okrągłe” urodziny, mamy
nadzieję, że będzie z nami obecna „laskowa Rodzina” i Przyjaciele.
Matka Elżbieta podkreślała, że: Nie jesteśmy same dla siebie,
dlatego z pamięcią i szacunkiem dla historii i tradycji, chcemy
usłyszeć od osób nam bliskich – i zapamiętać – przesłanie, które
skierują do nas na dziś i na jutro. Po usłyszeniu inspiracji, czas
roku jubileuszowego pragniemy przeznaczyć na modlitwę, refleksję, a także na weryfikację naszej codziennej służby i życia –
w prawdzie, pokorze i wdzięczności Panu Bogu, że tak różnymi
ścieżkami prowadzi to Dzieło.
Prosimy wszystkich naszych Przyjaciół o modlitwę, aby czas
Jubileuszu był naprawdę czasem łaski i nawrócenia, czasem szczególnego Bożego błogosławieństwa i światła na dalsze wzrastanie:
bo Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, Boże mój, rozjaśniasz moje
ciemności. (por. Ps 18,29)
P.S.
Rok jubileuszowy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża rozpoczęto serią różnorodnych spotkań z Przyjaciółmi Lasek.
Poniżej załączamy program tych spotkań z nadzieją, że jeżeli
nie wszystkie, to przynajmniej niektóre z tekstów zaprezentowanych
w dniach 29.09.–1.10. br., uda nam się opublikować w następnych
numerach „Lasek”.
(redakcja)

Matka Radosława Podgórska FSK – Jubileuszowy czas łaski
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SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ W LASKACH
– PROGRAM
Piątek, 29 września 2017
17.00 Nieszpory – kaplica MB. Anielskiej
18.00 kolacja – Dom Rekolekcyjny
19.00 	powitanie, rozpoczęcie spotkania – m. Radosława Podgórska FSK
– sala św. Anny, DR
19.10 	wprowadzenie – Słowo o Matce Elżbiecie… – s. Alberta Chorążyczewska FSK
19.45 	Ewangelia dla niewidomych – dla Lasek – ks. Antoni Tronina
20.30 	Program słowno-muzyczny na podstawie słów Założycieli, z udziałem m.in. pp. Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa oraz Jolanty
i Małgorzaty Kaufman
21.30 	wprowadzenie w Słowo Boże liturgii dnia następnego – lectio divina
– o. Włodzimierz Zatorski OSB
Sobota, 30 września
7.30 	Jutrznia – ze słowem ks. bp. Grzegorza Rysia – kaplica MB. Anielskiej
8.00 śniadanie
			 DOM PRZYJACIÓŁ:
9.00 wprowadzenie w sesję poranną – m. Radosława
9.10 	Moc słowa jednania – duchowość Kościoła dziś – ks. bp Grzegorz Ryś
9.40 Niewidzialne piękno – ks. bp Michał Janocha
10.15 przerwa na kawę
10.45 	Mosty Ewangelii – Ludzie Lasek, tom II – Paweł Kądziela (prowadzenie), s. Maria Krystyna Rottenberg FSK, ks. Andrzej Gałka, Cezary
Gawryś (Więź), Grzegorz Polak, Maciej Jakubowski, Stanisław Badeński, Grzegorz Kukiełka
12.30 Eucharystia – kaplica MB. Anielskiej
13.30 obiad – DR
14.15	inauguracja wystawy w plenerze: Matka Czacka – s. Alberta Chorążyczewska FSK
15.00 	wprowadzenie w sesję popołudniową – s. Benita Hadamik FSK
15.05 Triuno – wspólnota Lasek – Elżbieta Przybył-Sadowska
15.45 	Czy słowom uda się przywrócić wiarygodność? – Maria Prussak
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16.30 kawa, podwieczorek
17.00 Posługa jednania – o. Tomasz Dostatni OP
17.30 	panele dyskusyjne – drogowskazy dla duchowości FSK w Dziele
Lasek – spotkania w kręgach
		1. Ewangelia – ewangelizacja: ks. bp Grzegorz Ryś, ks. Marek Gątarz, Paweł Wdówik, Maria Wołodko, m. Radosława Podgórska
		 2. S
 łowo – wartość słowa przekazu: prof. Maria Prussak, ks. Zenon
Hanas SAC, Tadeusz Konopka, s. M. Krystyna Rottenberg, Ignacy
Dudkiewicz, Elżbieta Przybył-Sadowska
		 3. Piękno – Sztuka: ks. bp Michał Janocha, Stanisław Niemczyk,
s. Alberta Chorążyczewska, dyr. Elżbieta Szczepkowska, Renata
Orzechowska (pracownia ceramiki w Laskach), Piotr Kusch
19.15 	Nieszpory – ze słowem o. Włodzimierza Zatorskiego OSB – kaplica
MB. Anielskiej
20.15 	ognisko – spotkanie z młodzieżą z Ośrodka i absolwentami, urozmaicone rodzimą twórczością: przy domu św. Teresy i św. Maksymiliana
Niedziela, 1 października
7.30 Jutrznia
8.00 	Eucharystia – kaplica MB. Anielskiej – ks. kard. Kazimierz Nycz
9.00 śniadanie
10.00 	Duchowa tyflopedagogika Matki Elżbiety Róży Czackiej – ks. Jan
Kochel
10.40 	panele dyskusyjne – drogowskazy dla duchowości FSK w Dziele
Lasek – spotkania w kręgach
		 1. Liturgia – o. Włodzimierz Zatorski OSB, Stanisław Badeński,
s. Dolores, s. Eligia Mendalka, Anna Faderewska-Kuszaj
		 2. Człowiek ... niewidomy: ks. Jan Kochel, ks. Bogdan Czupryn,
s. Benita Hadamik, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Józef Placha
		 3. Duchowość – o. Tomasz Dostatni OP, s. Faustyna Szulc, Paweł
Kądziela, ks. Jarosław Popławski, Maciej Jakubowski
12.30 podsumowanie drogowskazów
ok. 14.00 obiad i pożegnanie
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Władysław Gołąb

O dialogu

S

łowo „dialog” – od greckiego „dialogos” – oznacza rozmowę.
W „Encyklopedii Katolickiej” KUL-u znajdujemy następującą
definicję tego terminu: jest to „rozmowa mająca na celu wzajemne konfrontacje i zrozumienie poglądów, a także współdziałanie
w zakresie wspólnego poszukiwania prawdy, obrony wartości
ogólnoludzkich i współpracy dla sprawiedliwości społecznej i pokoju. Zakłada uznanie godności oraz wolności każdego człowieka
i jego prawa do wyrażania własnych poglądów (nawet obiektywnie błędnych) z racji światopoglądowego relatywizmu, wolności
sumienia i religii oraz tolerancji; uważany za podstawowy środek
regulujący stosunek Kościoła do świata”.
Zasady prowadzenia dialogu muszą być oparte na uznaniu
godności oraz wolności osobistej uczestników dialogu. Dlatego
dialog ma prowadzić do poznania prawdy, a nie przekonania
rozmówcy o słuszności własnych poglądów. Takiego rozumienia
dialogu domagają się: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
ONZ z 1948 roku oraz dokumenty Soboru Watykańskiego II.
Papież Jan XXIII zdefiniował trzy zasady prowadzenia każdego dialogu:
1) umiejętność słuchania swojego rozmówcy,
2) głębokie przekonanie, że rozmówca w czymś mnie przewyższa,
3) poczucie humoru, umiejętność śmiania się nawet z własnych błędów.
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W średniowieczu podczas poważnych dysput teologicznych
stosowano zasadę, że każda ze stron rozpoczyna swoje wystąpienie od zreferowania poglądów przeciwnika, a ten mógł
sprostować błędne ich rozumienie. Dopiero po takiej wymianie
przystępowano do merytorycznej dyskusji. Dziś całkowicie zaniechano tego zwyczaju. Często zależy nam przede wszystkim na
wypowiedzeniu tego, co nam leży na sercu. Dlatego taki dialog
rzadko prowadzi do poznania obiektywnej prawdy. Uczmy się
zatem umiejętności słuchania i chęci zrozumienia tego, co inny
stara się nam przekazać.
Druga zasada dobrego dialogu Jana XXIII każe nam na serio
traktować każdego rozmówcę. Nawet gdy prowadzimy rozmowę
z dzieckiem w przedszkolu, musimy pamiętać, że ono widzi świat
z zupełnie innej perspektywy, a zatem możemy i od niego czegoś
się nauczyć.
I wreszcie życie bez poczucia humoru jest bardzo smutne i nie
pomaga w drodze do poznania prawdy.
Wielkim orędownikiem dialogu był św. Jan Paweł II, który
w orędziu na XVI Światowy Dzień Pokoju 8 grudnia 1982 roku
pisał między innymi: „Prawdziwy dialog jest w końcu poszukiwaniem dobra przy pomocy środków pokojowych; jest upartym
dążeniem do sięgania po wszystkie możliwe formy negocjacji,
mediacji, arbitrażu, jest dążeniem do tego, by to, co zbliża, przeważało nad tym, co prowadzi do podziału i nienawiści. Jest on
uznaniem niezbywalnej godności ludzkiej. Opiera się na szacunku dla ludzkiego życia. Jest postawieniem na społeczną naturę
człowieka, na jego powołanie do nieustannej wspólnej wędrówki
wiodącej do zgodnego spotkania się rozumu, woli i serc ludzkich
zwróconych ku temu jedynemu celowi, który wyznaczył człowiekowi Stwórca”.
Zatem w ujęciu św. Jana Pawła II dialog to sposób komunikacji międzyludzkiej, w której podmioty rozmowy dążą przez słowo
do wzajemnego zbliżania się, zrozumienia i współdziałania. Ce-
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lem dialogu jest poszukiwanie tego co prawdziwe i sprawiedliwe
dla każdego człowieka, a zatem wymaga otwartości, by każdy
z uczestników dialogu miał możliwość przedstawienia własnego
stanowiska, ale też wysłuchał poglądów innych.
I teraz spójrzmy na naszą sytuację, na nasz dialog społeczny,
polityczny i religijny. Dwudziestego czerwca br. w Domu Przyjaciół Niewidomych w Laskach odbyła się konferencja organizowana przez rektora ks. dr. Sławomira Szczepaniaka i synów
Tadeusza Mazowieckiego w 90. rocznicę urodzin Premiera. Tematem konferencji było pytanie: „Czy dziś w Polsce możliwy jest
dialog polityczny?”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych i ruchów społecznych. Przypomnijmy, że premier Tadeusz Mazowiecki był wielkim propagatorem dialogu
społecznego. Tworząc Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, dobrał
sobie ludzi dialogu, z którymi udało mu się wyprowadzić Polskę
z zapaści społecznej, ekonomicznej i politycznej. Okolicznością
sprzyjającą był wielki ruch społeczny zwany „Solidarnością”. Dziś
solidarność stała się wartością historyczną, bez wpływu na życie
codzienne. Co więcej: dialog społeczny i polityczny opiera się na
zasadach „antydialogowych”:
1) nie ja mam słuchać swojego rozmówcy, tylko on mnie,
2) rozmówca w niczym mnie nie przewyższa i stara się mnie
pokonać, nawet spreparowanymi na ten cel argumentami,
3) poczucie humoru ogranicza się do tego, aby wyśmiać swojego rozmówcę.
Zatem, czy dialog jest nadal możliwy? Myślę, że nie. Przede
wszystkim musimy w sobie zwalczyć zasady „antydialogu”.
Tadeusz Mazowiecki kiedyś powiedział: „Laski są moją duchową ojczyzną”. Zachwyciło go życie w prawdzie, oparte na
zasadach ewangelicznych.
W Laskach spotykali się ludzie o bardzo zróżnicowanych
poglądach. Stosowany dialog prowadził zawsze do maksymalnie
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dobrych rozwiązań. Oczywiście, popełniano też błędy, bo taka
już jest natura człowieka.
Czy Laski są nadal tą „duchową ojczyzną”, gdzie dialog oparty
na zasadach nakreślonych przez Jana Pawła II znajduje miejsce
w życiu codziennym? Niestety, dialog często zastępujemy dyskusją, ale i ona powinna być prowadzona na zasadach dobrego
dialogu, szukając kompromisu, a nie prawdy za wszelką cenę.
Taka jest rzeczywistość.
Dziś, gdy obserwuję życie polityczne w Polsce, ze smutkiem
stwierdzam, że dialog nie prowadzi do prawdy, a dyskusja do
kompromisu. I obawiam się, że ten stan rzeczy nie da się łatwo
zmienić. Język polityków daleko odbiega od dobrych obyczajów,
a obrzucanie przeciwnika pomówieniami staje się chlebem powszednim.
Starajmy się w Laskach nadal tworzyć duchową ojczyznę dla
tych, którzy szukają siły i odwagi do budowania lepszego, chrześcijańskiego świata.
Świętej pamięci Premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu
gorąco dziękuję, że i on przyczynił się do tego, że Laski były
„duchową ojczyzną” dla wielu z nas.
Laski, 16 sierpnia 2017 r.

Rozmyślania
ks. Edward Engelbrecht

Bóg milczenia
Błogosławieni cisi, albowiem oni
na własność posiądą ziemię

(Mt 5,5)

1. Duński filozof i teolog Søren Kierkegaard (1813–1855) powiedział: „Ludzie cisi, tak nieliczni, to prawdziwi chrześcijanie”.
Człowiek milczący może być znakiem Absolutu. Bóg sam
promieniuje z jego wnętrza. Aby wykazać prawdziwość tej tezy,
Biblia przedstawia dzieje proroka Samuela, koncentrując się na
jego dzieciństwie.
2. Dzieciństwo to jest ściśle nakierowane przez pokorę matki.
Kiedy po wielu utrapieniach urodziła Samuela, wówczas dojrzała w niej myśl, że ta mała istota nie należy do niej, tylko do
Boga. I najcenniejszy skarb swojego życia zostawiła w Domu Pana
w Szilo pod opieką starego kapłana Helego, człowieka o słabej
woli, ale na swój sposób oddanego Bogu.
Po oddaniu dziecka Bogu, Anna wyśpiewuje swój piękny, pochwalny hymn (Magnificat), w którym wychwala Boga
za wszelkie dobrodziejstwa uczynione przez Boga w jej życiu
(1 Sm 2,1-10).
Matka odwiedza chłopca raz w roku i przynosi mu mały,
lniany efod, w którym służy on przed obliczem Pana.
3. Chłopiec żyje samotnie. Synowie Helego, źle wychowani chłopcy, jeszcze bardziej pogłębiają samotność Samuela. Na
szczęście nie ludzie są najważniejsi w otoczeniu chłopca, ale
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Pan, który swoją obecność związał z przechowywaną w Szilo
Arką Przymierza.
Samuel więc wzrastał przy Panu Bogu. Pismo Św. tak to relacjonuje: „Młody zaś Samuel rósł i coraz bardziej podobał się tak
Panu, jak i ludziom” (1 Sm 2, 26).
Nawet w czasie snu pragnie być blisko Pana Boga, tak jakby
chciał, aby ramiona i myśli Boga ogarnęły całą jego istotę.
I oto w ciszy rozlega się glos: „Samuelu…”. Dziecko budzi się
w ciemności nocy i biegnie do Helego (sądzi, że ten go woła). Heli
zdumiony tym faktem każe dziecku położyć się spać. Ale wołanie
trwać będzie nadal: „Samuelu!”. W końcu pouczony przez Helego
odpowiada chłopiec na tajemniczy głos: „Mów, Panie, bo sługa
Twój słucha” (1 Sm 3, 9).
Z ciszy i samotności wyrosło powołanie Samuela. Bóg powołuje go na proroka. Owa chwila wołania go po imieniu stanie się
dla niego niezapomnianą… I tak pozostał do końca swych dni
wielkim przyjacielem Boga.
4. Tym, który w sposób szczególny doświadczył ciszy w swoim ziemskim życiu, był Jezus Chrystus. Znamy Jego życie z kart
Ewangelii, która poświadcza, że Ten cichy i o pokornym sercu
Jezus obdarowywał wszystkich pokojem, łagodnością, miłością;
a czerpał to wszystko z siebie, z głębi swojego bytu, z Absolutu,
który jest wielkim milczeniem.
5. Człowiek milczący szybko odkrywa w Nim swojego Brata.
Bez większego trudu się z Nim zaprzyjaźnia i zachwycony pięknem Jego Bytu pragnie Go naśladować.
Ale i Jezus, kiedy spotyka człowieka cichego, przygarnia go
do siebie i łagodnie kształtuje w nim swoje Oblicze.
Dodać trzeba, że w takim człowieku wszelka nędza tego świata znajduje zrozumienie i schronienie.
6. Nasz świat tak bardzo rozbity politycznie, religijnie i społecznie potrzebuje natychmiast ludzi ciszy, ludzi milczących, bo
jest ich obecnie za mało, aby uzdrowić ten rozdarty świat.

ks. Edward Engelbrecht – Bóg milczenia

23

Ci, którzy otrzymali dar milczenia, powinni za niego Bogu
dziękować i pilnie go strzec. Przypomnę, że otrzymaliśmy go
wraz z łaską wiary, nadziei i miłości w sakramencie chrztu św.
Była to wielka chwila. Bóg zamieszkał w nas, aby obdarować nas
sobą i swoim milczeniem.
Ludzie żywej wiary, którzy pamiętali i rozwijali dar milczenia,
nigdy nie zagubili się w życiu. Zawsze, do ostatniego tchnienia,
byli przyjaciółmi Boga i darem dla bliźnich.
7. Na koniec naszych rozważań podam kilka praktycznych
wskazówek za o. L. Chenevièr’em1:
• uciszaj wewnętrzny hałas
• uciszaj wspomnienia
• uciszaj ciekawość
• uciszaj lęki
• oddalaj wewnętrzne dyskusje
• zwalczaj wewnętrzne obsesje
• odrzuć troskę o siebie samego
8. Mądry Syrach także poucza nas: „srebro swoje i złoto mocno zawiąż; słowom twoim spraw wagę i ciężarki, a ustom drzwi
i zasuwę!” (Syr 28, 24-25).

1

Rozmowy o milczeniu, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1984.

Konferencje w Laskach
ks. Sławomir Szczepaniak

Tajemnica Kościoła

P

o wyznaniu Trójcy Świętej kolejną jest tajemnica Kościoła.
W wyznaniu wiary mówimy: wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. To znaczy, że wyznajemy tak naprawdę to wszystko, co dzisiaj w odniesieniu do Kościoła jest odrzucane. Widzimy cały czas zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne,
jeśli chodzi o jedność Kościoła. Kościół jest podzielony.
Na konferencji Kardynał Raϊ opowiadał o Kościele na Bliskim
Wschodzie, w którym istnieje wiele różnych wyznań, odłamów.
Historia cały czas dokonywała podziałów, nie tylko poprzez to,
że poszczególne sobory nie były przyjmowane w tym czy innym
kościele, ale również dlatego, że niektóre z nich były bardziej
prześladowane, tępione, niszczone, odłączone. I to zadziwia, że te
małe kościoły istnieją i tworzą panoramę wyznaniową Bliskiego
Wschodu.
Jeśli mówimy o zagrożeniach wewnętrznych jedności Kościoła, mamy na uwadze wszystkie nurty heretyckie, schizmatyckie.
Natomiast z zewnętrznej strony zagrożenie jedności zawsze dokonywało się poprzez łączenie Kościoła z władzą i jej wpływ na
Kościół, którego jedność cały czas jest zagrożona.
Podobnie świętość Kościoła jest też w jakiś sposób zagrożona.
Często słyszymy o różnych złych rzeczach, które się dzieją w Kościele. Wtedy trudno jest nam rzeczywiście myśleć i zrozumieć,
dlaczego mówimy o „świętym Kościele”.
Powszechność Kościoła też jest kwestionowana. Niektórzy
ludzie mówią: ja właściwie nie potrzebuję Kościoła, to nie po-
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może mi być lepszym. To tak jakby przesłanie Kościoła ich nie
dotyczyło. Kwestionuje się powszechność Kościoła również ze
względu na wielość kultur. Mówi się: no, jak to, czy rzeczywiście
Kościół może współistnieć, rozwijać się w innych kulturach, nie
niszcząc tej kultury? Czy też dokonuje się to poprzez dominację?
To kolejny przymiot, który jest jakoś podważany.
Dzisiaj też kwestionuje się apostolskość Kościoła. Niektórzy
mówią: Pan Bóg tak, religia tak, ale bez tych ludzi, bez władzy
Kościoła. Dziwnie się poczułem, jak ktoś zadzwonił i zapytał: czy
to Kościół. Cóż, pomyślałem, może niezupełnie, nie roszczę sobie
prawa do tego, żeby uosabiać Kościół.
A zatem zastanówmy się, czy w tym zewnętrznym świecie
przymioty, atrybuty Kościoła: jedność, świętość, powszechność
i apostolskość są rzeczywiście czymś istotowym, wyrażają jego
istotę. Czy są to raczej przypadkowe historie, uwarunkowane
w jakiś sposób zewnętrzny.
Spróbujemy odpowiedzieć na pytania i ukazać, że te atrybuty
stanowią opis wewnętrznej istoty Kościoła, to co Go stanowi. Tak
naprawdę to są atrybuty działania Chrystusa w Duchu Świętym
w świecie po to, aby tworzyć Królestwo Ojca pomiędzy nami. Kościół jest tym szczególnym miejscem działania Chrystusa przez
Ducha Świętego, buduje i tworzy Królestwo Ojca, które ma nadejść. Kościół jest więc zapowiedzią tego Królestwa.
Jeśli mówimy: wierzę w jeden Kościół, to nie dlatego, że
wszyscy bardzo się kochają i łączą się w radosnym uścisku,
ale dlatego, że Chrystus jest jeden i On pociąga wszystkich do
siebie. Trzeba zawsze widzieć Kościół jakoby był okręgiem.
Poszczególne Jego członki są jakby punktami na tym okręgu.
Natomiast środkiem jest Chrystus. On jest jeden i ta jedność
będzie osiągnięta wtedy, kiedy wszyscy zrobią krok w kierunku
Chrystusa, Jego krzyża.
Jeśli wszyscy zrobią ten krok, to rzeczywiście wtedy wszystkie
punkty rozrzucone na okręgu będą bliżej siebie. My będziemy
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złączeni, zjednoczeni nie ze względy na to, że się wzajemnie
lubimy, ale ze względu na to, że przybliżamy się do Chrystusa.
Jeżeli się przybliżamy, to znaczy, że tę jedność budujemy. A zatem
jedność Kościoła wyraża się w jedności Chrystusa, który pociąga
i tę jedność buduje pomiędzy nami.
Świętość Kościoła to nie sytuacja, kiedy wszyscy mamy poczucie, że jesteśmy wspaniali, czyści, doskonali, nie mamy sobie
nic do zarzucenia. Świętość znaczy, że to jest coś, co jakby z zewnątrz przychodzi. Nie objawia się ona w tym, że my jesteśmy
tacy wspaniali, ale w tym, że Chrystus jest nieskalany.
Chrystus we wszystkim upodobnił się do człowieka, oprócz
grzechu. Stał się podobny do nas, oprócz grzechu. A więc rzeczywistość naszej słabości, naszego grzechu, naszej rutyny, przywiązania, ograniczenia, itd., nie ma w Nim żadnego odbicia, nie
ma śladu. I to jest ta Jego świętość, której nam udziela, którą
wypełnia cały Kościół.
Powszechność Kościoła, to znaczy, że jest dla wszystkich, ale
też obejmuje wszystkich. To znaczy jest otwarty na wszystkich. To
znaczy, że jest zupełny, pełny, powszechny, katolicki. Katolicki –
to słowo znaczy: zupełny, powszechny. Kościół powszechny oznacza pełne panowanie Chrystusa nad światem. W Nim wszystko
zostało stworzone i dla Niego wszystko zostało stworzone. On
jest Panem – Kyrios (gr. Κυριος, hebr. Adonai) .
W końcu apostolskość Kościoła wyraża się w tym, że to Chrystus został posłany przez Ojca, aby objawić światu Jego miłość.
Jeżeli wyznajemy, że wierzymy w jeden, powszechny i apostolski
Kościół, to tak naprawdę ukazujemy, wyrażamy naszą nadzieję.
To jest wyraz naszej nadziei. Nadziei na co? Że w Kościele się
dokonuje działanie mesjańskie. Że wszelkie zapowiedzi proroków
realizują się w Kościele. Bo to są właśnie zapowiedzi jedności,
świętości, powszechności i apostolskości.
A zatem ukazuje się nam znak nadziei. Kościół jest i ma być
znakiem nadziei dla świata. Ale w nim również ukazują się drogi
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działania dla nas. Wyznając: jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, tak naprawdę pokazujemy istotę Kościoła, która jest
dana nam wszystkim w Chrystusie i która jest obiecana. To jest
ta istota, której pełna realizacja dokona się w czasie ostatecznym.
I jednocześnie ta istota jest nam zadana do działania. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mówimy o jedności, to jakie jest nasze
zadanie? Naszym zadaniem jest budowanie na co dzień jedności, znoszenie barier, uprzedzeń, nieporozumień, odnajdywanie
obecności Chrystusa pośród nas.
Przyjęło się mówić, że mamy widzieć w każdym bliźnim
Chrystusa. Czasami po prostu się nie da, ale trzeba, patrząc na
naszego bliźniego, dostrzegać, że już Ktoś go ukochał. Wtedy
ja mam łatwiejsze zadanie, bo nie jestem pierwszy, który ma
postawionego przed sobą brata, siostrę do kochania. Ktoś już
to zrobił, mam już przetartą drogę. Jeśli zobaczę, że jest to ktoś,
kto jest umiłowany przez Chrystusa, będzie mi łatwiej. Muszę
widzieć, że on jest umiłowany przez Chrystusa. Wtedy rzeczywiście mogę podjąć to zadanie, nawet jeżeli jest trochę trudne.
I to jest budowanie jedności, to ciągłe spojrzenie na Chrystusa
i przez Niego na drugiego człowieka.
Jeżeli mówimy o świętości, uświęceniu Kościoła, to Chrystus uświęca Go swoją obecnością, mocą. Dla nas jest to przede
wszystkim zadanie walki z grzechem, zwyciężania zła poprzez
dobro. Jeśli mówimy o powszechności Kościoła, to naszym zadaniem jest realizowanie otwartości wobec świata i jej zachowanie.
Kościół nie jest jakąś enklawą wyjętą zupełnie ze świata. Chrystus
mówi: Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, proszę, żebyś ich
utwierdził, umocnił, byś ich ustrzegł od złego. A zatem mamy
otworzyć się na świat, porzucić nasze lęki, uprzedzenia. I w końcu
jeśli mamy realizować apostolskość Kościoła, to musimy zobaczyć nasze miejsce w posłannictwie. To znaczy zobaczyć nasze
świadectwo, jakie ono jest.
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Przyjrzyjmy się tym czterem zadaniom, które przed nami sto-

Jeśli mówimy o jedności, to oczywiście jej budowanie będzie polegało przede wszystkim na znoszeniu barier, znoszeniu
uprzedzeń, ale nie oznacza to, że jedność ma być jakimś uniformizmem, wszyscy tak samo. Nie chodzi o to, żebyśmy tak samo
myśleli, tak samo poznawali, odczuwali, mieli te same uczucia,
poglądy, ten sam sposób myślenia. To nie jest jeszcze jedność.
Jedność wyraża się przede wszystkim w wolności i w różnorodności.
Odnaleźć jedność w wolności każdego, nie niszcząc wolności
i różnorodności każdego. To jest coś niezwykłego. To znaczy, że
ta jedność ukazuje się przez wzajemną akceptację, ale w jaki sposób? To, że dostrzegamy w drugim człowieku to samo działanie,
które odnajdujemy w naszym życiu. W ten sposób budowano
jedność na początku Kościoła. To jest metoda, którą posługiwał
się święty Paweł i apostołowie.
Zauważmy, jak święty Paweł mówi o swoim życiu; spotkałem
Chrystusa, od Niego otrzymałem wiarę, siedem lat spędziłem na
pustyni, trzy jeszcze we wspólnotach, a później pojechałem do
Kefasa, żeby spotkać się z Jakubem. Piętnaście dni rozmawiali
razem, pod tchnieniem Ducha Świętego. Piętnaście dni rekolekcji
i Paweł wiedział o co chodzi, dowiedział się wszystkiego, co Kefas
przerabiał przez trzy lata. A jaka jest reakcja Pawła, kiedy powstają konflikty, trudności w Kościele? Początkowo apostołowie nie
chcą uznać jego misji, a kiedy wyznaje: słuchajcie, przeze mnie
Bóg działał tak i tak, a Piotr mówi: u mnie było tak samo, więc
podali sobie prawice na znak jedności, mimo że się nie znosili,
jeśli chodzi o charaktery. Apostołowie mówią Pawłowi: ty idź
do pogan, nie będziemy mieli problemu, rób swoje dzieło, ale
z daleka od nas.
Spójrzmy, różni ludzie, ale w tej różnorodności potrafili zobaczyć, że ten sam Duch Jego i nas prowadzi, mimo że mamy
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trochę inne poglądy. I to było budowanie jedności. Czyli Kościół
nie narzuca siebie, nie musi dominować po to, żeby tę jedność
utrwalać, zapewnić.
W Kościele każdy odnajduje swoje miejsce ze swoimi darami, zadaniami, ze swoimi słabościami i niemocą, swoją niepełnosprawnością. Jako że każdy ma swoje miejsce w Kościele, to
stajemy się zarazem jedni dla drugich pewnym wezwaniem, pomagamy sobie. Nawet przez słabości pomagamy sobie nawzajem
w realizowaniu misji Kościoła.
Tutaj ta jedność to nie jest jedność takiego świata republikańskiego, na której budowano systemy państwowe: republikę
grecką, ateńską. To nie są tego typu systemy, w które każdy wnosi
co najlepsze, wszystkie cnoty, zdolności; i te najlepsze rzeczy
wnosi po to, żeby utrwalić republikę. Kościół nie jest republiką,
wnosimy do Niego wszystko to, czym jesteśmy, to co słabe, po
to, żeby mogła ukazać się przede wszystkim miłość, nie tyle doskonałość, co miłość.
Jedność więc nie jest wyznaczona prawem. To nie jest przepis,
wedle którego mają mieć wszyscy po równo, jedność nie jest wyznaczona siłą, ale miłością. Ta różnorodność, która się dokonuje,
która jest obecna w Kościele, jest wynikiem wolności każdego,
poszanowania wolności. Pamiętajmy, że podziały tak naprawdę
są efektem grzechu, natomiast nie wynikają z samej wolności.
Podziały są nadużyciem wolności. Czyli możemy powiedzieć, że
ta jedność realizuje się w wolności, a wolność w jedności. Jeśli
będziemy widzieli to, co święty Paweł mówi: wszystko nam wolno, ale czy to nam czynić wypada? Wtedy rzeczywiście widzimy,
że wolność realizuje się w jedności ze względu na innych.
Jeśli mówimy o świętości, to ona nie wyklucza słabości ani
ubóstwa. Świętość dokonuje się w ubóstwie, w słabości. Wspólnota świętych w Chrystusie oznacza, że jesteśmy uświęceni
poprzez imię Jezusa Chrystusa, poprzez wyznawanie grzechu.
Jeśli zaczynamy wyznawać nasze grzechy, to tym samym jesteśmy
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uświęcani. To dziwne, że dzisiaj to zapomnieliśmy, od tego odeszliśmy. W Kościele pierwotnym było jasne, że jeżeli ktoś wyznaje
swoje grzechy, to doznaje uświęcenia, wewnętrznej przemiany.
Czasami spowiadam i widzę, że ktoś ma świetne rozeznanie
swojej sytuacji wewnętrznej, wtedy mówię: człowieku, ciesz się,
bo widzisz wspaniale, co Pan Bóg realizuje w twojej duszy, do
czego cię wzywa. Dla nas spowiedź jest natomiast miejscem samooskarżenia, często ponurego wyszukiwania grzechów i miejscem rozpaczy. Ależ to nie jest miejsce rozpaczy, że muszę o sobie
powiedzieć coś złego. Tu chodzi o to, żeby oddzielić od siebie to,
co było słabe i to, co było złe. Nie chodzi o to, żeby siebie oskarżać, odsunąć na bok, oddalić. Chodzi o to, żeby Pan Bóg stworzył
w nas serce nowe, serce czyste.
A zatem Kościół jest wspólnotą grzeszników, ludzi, którzy
chybili, okazali się niemocni, ludzi, którzy okazali się za słabi, ale
usprawiedliwionych grzeszników, pojednanych grzeszników; to
co trzeba szczególnie widzieć, to moment pojednania, usprawiedliwienia i wyzwolenia.
Jeżeli mówimy, wierzymy w święty Kościół, to wierzymy
w Kościół, który ciągle jest wezwany do przemiany, do uświęcenia. A to uświęcenie czasami realizuje się w bólach rodzenia,
nowe życie rodzi się w bólach. Czyli moc Boża nas obejmuje,
ukazuje się w naszych słabościach.
Jeśli mówimy, że Kościół jest katolicki, powszechny, to trzeba
przyjąć, że te słowa znaczą to samo. Katolikos pochodzi od przyimka katolu, czyli ogólnie, uniwersalnie. I to właściwie zawdzięczamy św. Ignacemu Antiocheńskiemu. Mówił, że tam, gdzie jest
Chrystus, tam jest Kościół katolicki. To znaczy powszechność,
katolickość jest związana z obecnością Chrystusa, który obejmuje
wszystko, katolickość w przestrzeni, całą ziemię; jest to też katolickość czasu, gdzie mamy do czynienia z całą historią.
Chrystus jest ten sam wczoraj i dziś, i na całym świecie. Czyli
jest to panowanie Chrystusa we wszystkich. Jest w tym obecna
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cała tajemnica Kościoła. Czyli w każdej wspólnocie jest cały obecny Kościół. W tym sensie każda Eucharystia jest obecnością całego Kościoła, jest sprawowana wobec całego Kościoła. Każde nasze
wyznanie Chrystusa jest udziałem w przestrzeni całego Kościoła.
W końcu Kościół jest apostolski, jest apostolski w cierpieniu.
Co to znaczy, że jest apostolski? Apostoł to znaczy posłany, ten
który jest wysłannikiem na spotkanie. I Kościół rodzi się poprzez spotkanie. Czasami ludzie myślą o Kościele jako o pewnej
instytucji, hierarchii, czy zbiorze dogmatów i zasad moralnych.
Należeć do Kościoła, to znaczy przyjąć te zasady moralne. To
znaczy przyjąć jego nauczanie i podporządkować się mu. Kościół
rodzi się poprzez spotkanie i poprzez świadectwo ludzi, którzy
uwierzyli Chrystusowi.
Na początku to jest świadectwo pustego grobu. Najpierw
przychodzi Maria Magdalena i mówi: zabrano Pana. Uczniowie
idą sprawdzić, kobiecie nie wierzą, szukają potwierdzenia. Dopiero później uczniowie mówią: widzieliśmy Pana, On naprawdę
zmartwychwstał i to świadectwo „widzieliśmy Pana, On naprawdę zmartwychwstał” staje się pierwszym znakiem, ale nie tylko.
To świadectwo odmienia ich życie, wyrywa z lęku, z nieufności,
sprawia, że nagle zupełnie inaczej patrzą na krzyż, na cierpienie.
To tylko Kościół ma jasną odpowiedź na problem ludzkiego
cierpienia i ludzkiej krzywdy. Uczniowie zobaczyli krzyż chwalebny, gdy Chrystus powraca i ogłasza, że jest żyjącym. Wtedy
Kościół zaczyna być apostolski i do dzisiaj ciągle rodzi się, buduje
się, umacnia poprzez doświadczenie, poprzez świadectwo życia.
Nawzajem dla siebie jesteśmy świadkami i posłanymi; nie tylko
biskupi, ale my również jesteśmy do tego wezwani. I stąd ten
charakter misyjny Kościoła, który należy do Jego istoty.
Ale to świadectwo zawsze będzie się dokonywało w cierpieniu, pośród przeciwności, prób, doświadczeń. Bo ludzie mają
prawo i chcą zobaczyć, czy to świadectwo jest prawdziwe. Chcą
się przekonać, czy ty tylko tak mówisz, a jak przyjdą doświad-
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czenia, chcą zobaczyć, co wtedy zrobisz. Więc nie dziwmy się, że
ta apostolskość również przebiega czasami wobec takich trudnych sytuacji.
Ale mówimy przede wszystkim, że wiara rodzi się ze słuchania, ze świadectwa, wiara rodzi się poprzez spotkania. Chrześcijaństwo jest nieustannym spotkaniem z Chrystusem i z Jego
świadkami, z Jego zmartwychwstaniem i na tym ono polega. To
nie tylko przynależność intelektualna i przekonaniowa czy też
polityczna. To przede wszystkim przylgnięcie do Tego, który
przychodzi w imię Pańskie.
Jeśli w ten sposób popatrzymy na Kościół jeden, powszechny,
apostolski, to rzeczywiście najpiękniej ten Kościół ukazuje się
w zgromadzeniu liturgicznym. Wtedy jesteśmy w różnorodności,
jesteśmy razem, zespoleni jednym słowem, obecnością Chrystusa. To samo słowo słyszymy, tym samym słowem żyjemy, tymi
samymi sakramentami się posilamy.
To znaczy, że rzeczywiście Chrystus jest pośród nas obecny, nas uświęca, przemienia. To pięknie zobaczyć zgromadzenie
przed Eucharystią i po Eucharystii. Zgromadzenie po Eucharystii
jest już zupełnie inne, odnowione przez Chrystusa. I widzimy
powszechność Kościoła, bo całość tajemnicy Kościoła w Nim
się ukazuje. I widzimy charakter apostolski, bo nieustannie jesteśmy umacniani poprzez świadectwo tych, którzy są wokół nas.
W takim Kościele wzrastajmy, taki Kościół jest znakiem nadziei
dla świata, znakiem Bożej obecności i obietnic, które realizujmy.

Z notatnika
Maciej Jakubowski

Nie zwlekajmy

J

eżeli są przed nami trudne doświadczenia, których nie będzie
można całkowicie uniknąć, to jednak ciągle można działać
na rzecz ich ograniczenia, złagodzenia, może „zawieszenia” (?),
może „odwołania” (?), przynajmniej częściowego. Mogą w tym
kierunku działać inicjatywy czysto pragmatyczne, ale także,
a może przede wszystkim, działania w sferze wiary i ducha.
Tego rodzaju działaniem zbiorowym była na przykład „Wielka
Pokuta” – zgromadzenie modlitewne na Jasnej Górze 15 października 2016 roku, zainicjowane przez świeckich (Fundacja Solo Dios
Basta). Ponad 100 tysięcy ludzi modliło się niemal cały dzień,
prosząc o przebaczenie grzechów własnych i narodowych, o przebaczenie winowajcom, o łaski nawrócenia i przemiany życia…
Podobny charakter miała akcja „Różaniec do granic”: 7 października, w święto Matki Boskiej Różańcowej w ponad 200
kościołach stacyjnych położonych w pobliżu granic kraju zgromadzili się pielgrzymi, by następnie po okolicznościowym nabożeństwie przejść do wyznaczonych punktów modlitwy wzdłuż
granic Polski, a o godzinie 14.00 odmawiali różaniec za Polskę i za cały świat. Sceptycy powątpiewają, prześmiewcy drwią,
a entuzjaści przypominają znaczenie modlitwy przed i w czasie
bitwy pod Lepanto, w czasie wyprawy Sobieskiego pod Wiedeń,
czy w roku 1920. Organizatorzy, tym razem wyraźnie wspierani
przez Episkopat, spodziewali się nawet miliona pielgrzymów nad
granicami. I tak rzeczywiście było. Czyż to nie jest najpewniejsza
ochrona kraju?
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Ze względu na odległość nie każdy mógł wziąć bezpośredni
udział w narodowej modlitwie. Jednakże każdy mógł się w nią
włączyć poprzez własne nawrócenie, modlitwę wstawienniczą,
uczynki pokutne i wyrzeczenia, cierpliwość w znoszeniu trudów i doświadczeń, i wreszcie poprzez służbę dobru: tworzenie
jakiegoś dobra, co kto może i potrafi, ile kto może i w jakiej dziedzinie, choćby tylko we własnym domu, we własnym otoczeniu,
choćby tylko na rzecz jednego człowieka potrzebującego pomocy
poprzez służbę pojednaniu, tak ważną w tym czasie podziałów,
konfliktów i kłótni. Sołżenicyn mówił, że pierwszą linię oporu
przeciw złu zbiorowemu tworzy przestrzeganie zasady: nie uczestniczyć. A więc nie uczestniczyć w języku pogardy, hejtu, pomówień, złośliwości. To minimum, od którego zaczyna się droga do
szukania porozumienia, dialogu, wspólnoty; wspólnego szukania
odpowiedzi na rosnące wyzwania chwili obecnej…
A ja wracam jeszcze raz do znaczenia adoracji. Adoracyjne
trwanie przed Chrystusem obecnym w świętej Hostii przynosi
odnowienie i umocnienie ducha, przywraca pokój, ale także zrozumienie, że dla Niego nie ma Greka ani Żyda, że jesteśmy ludźmi
przez Niego odkupionymi, że On jest wśród nas, i tych „z prawa”
i tych „z lewa” i tych, co są „pośrodku”. A wszyscy, którzy dostąpiliśmy chrztu, w Nim jesteśmy braćmi i siostrami, tylko o tym
nie wiemy, albo wiedzieć nie chcemy, i zadajemy Mu ból, warcząc
na siebie i walcząc ze sobą. Gdy ma się tę świadomość, łatwiej
znosić przeciwności i wady ludzi trudnych, łatwiej żyć w pokoju
i siać pokój wokół siebie oraz nie tracić nadziei. Długo by można
na ten temat mówić…
Ale adoracja może też budzić impuls, potrzebę i determinację
do napominania. Napominania siebie i innych. Bez słów gorzkich i raniących, z troską i z miłością. Napominania do czego?
Najogólniej: do pilnego nawrócenia!
Może tak mogłoby brzmieć dzisiaj takie napominanie:
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Bracia i Siostry, pojednajmy się z Bogiem! I starajmy się jednać
między sobą. Nie zwlekajmy! Czas jest niepomyślny.
Drogi Bracie, Droga Siostro! Pojednaj się z Bogiem. Porządkuj
swoje życie, odstępuj od zła i złych przyzwyczajeń, staraj się cierpliwie znosić przeciwności i budować pokój; czyń dobro, rozsiewaj
dobro i nie trać nadziei.
Nie zwlekaj! Pójdź do spowiedzi, przyjmij Komunię świętą!
Chrystus chce być z Tobą i w Tobie, chce cię obdarowywać miłością,
chce cię umacniać, dodawać ci sił…
A jeżeli w tej chwili nie możesz przystąpić do spowiedzi i uzyskać rozgrzeszenia, nie unikaj przynajmniej duchowej rozmowy
z mądrym kapłanem, by zyskać lepsze rozeznanie twojej sytuacji
duchowej i moralnej. I módl się za siebie i za innych, za „dobrych”
i „niedobrych”, za rodzinę i przyjaciół, za swój kraj i za świat cały.
W modlitwie nie ustawaj pod żadnym pozorem! Módl się w każdym czasie i miejscu: Jezusie Chrystusie, Synu Boga żywego, zmiłuj
się nade mną… Jezusie Chrystusie, Synu Boga Żywego, zmiłuj się
nad nami…
I takie mogłoby być to napominanie, wpisane na listę zadań
własnych. Myślisz, że ono byłoby potrzebne – Tobie albo komuś
w Twoim otoczeniu? Jeżeli tak, to rozpowszechniaj tę notatkę.
* * *
Przytoczę jeszcze myśl ks. Tomasza Halika: wiara nie jest ideologią, lecz drogą, i to drogą, która nie ma końca. Jeśli ktoś zaczyna
wierzyć, nie oznacza to, że wspiera się na filarach pewników, lecz
że wchodzi w chmurę tajemnicy i podejmuje wyzwanie: zanurz się
jeszcze głębiej!
I o to by pewnie chodziło także w tym napominaniu: Zanurz
się, jak najgłębiej! Ale tym bardziej nie zwlekaj z wejściem na tę
drogę.

Jubileusz Sobieszewa
Józef Placha

Jedni drugich brzemiona noście…

D

wudziesty czerwca 2017 roku to uroczysty dzień obchodów
70-lecia istnienia Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Sobieszewie. W 1946 roku to miejsce wybrał ówczesny
Zarząd TOnO. Po przekazaniu tego terenu w grudniu 1945 roku
przez władze Gdańska – już w 1949 roku odbyły się pierwsze
kolonie letnie dla dzieci niewidomych z Lasek.
Nawiązując do uroczystości jubileuszowych, wśród zaproszonych gości – oprócz władz regionalnych, przedstawicieli „Nowej
Pracy Niewidomych” z Warszawy oraz władz TOnO – znalazłem
się i ja. Zasadnicze uroczystości rozpoczęto w Domu św. Łucji
od przywitania przez s. Hiacyntę zaproszonych gości oraz – dokonanej przez nią – prezentacji multimedialnej historii Ośrodka
i jego bogatej oferty rehabilitacyjno-wypoczynkowej. Następnie odprawiono Mszę św., którą pod przewodnictwem księdza
proboszcza z parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej ks. Macieja
Kucharzyka odprawiali: o. Eugeniusz Pokrywka i ks. Stanisław
Łada. W gorący żar południa przez otwarte na oścież drzwi i okna
od czasu do czasu docierały chłodne podmuchy orzeźwiającego
powietrza. Całość starannie przygotowanej oprawy liturgicznej
sprzyjała skupieniu i modlitwie.
Po Mszy św. dokonano poświęcenia znajdującej się w pobliżu 600-metrowej ścieżki dydaktyczno-ekologicznej (o twardym
podłożu, wykonanym z pełnej kostki brukowej) pozwalającej
niewidomym na wielozmysłowe doświadczenie kontaktu z bogatą roślinnością: sosnami różnych gatunków, jałowcami i cisa-
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Msza św. – głównym celebransem był ks. proboszcz Maciej
Kucharzyk, a w koncelebrze byli: ks. Stanisław Łada i ojciec
Eugeniusz Pokrywka OP

Przecięcie wstęgi przez Matkę Radosławę podczas poświęcenia
ścieżki dydaktyczno-ekologicznej
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mi. Na niższych partiach tej niezwykłej ścieżki ścielą się wrzosy
i lawenda, funkia i macierzanka. I wreszcie – niejako w nagrodę
za trud przejścia całą ścieżką – ostatnie metry spaceru okraszone są krzewami agrestu i czarnej porzeczki, które w okresie ich
owocowania mogą stanowić doskonałe wsparcie dla organizmu.
Ten różnorodny zestaw roślin ubogacają odgłosy gnieżdżących
się tam ptaków oraz kojące brzęczenie pszczół i ledwo słyszalne
dźwięki innych owadów.
Po powrocie do Domu św. Łucji miały miejsce oficjalne przemówienia, w których dominował ton uznania i podziękowań
dla kierującej ośrodkiem s. Hiacynty. Z ramienia Zgromadzenia
FSK i Zarządu TOnO uczynili to: matka Radosława Podgórska
i prezes Paweł Kacprzyk. Wystąpienie Kazimierza Lemańczyka
to osobna historia. Niemal od samego początku – najpierw jako
wychowanek Lasek, a później jako prezes „Nowej Pracy Niewidomych” – korzystał on i wspierał rozwój tej placówki, finansując
ze środków wypracowanych przez spółdzielnię różnego rodzaju
sobieszewskie inwestycje.
Po wyśmienitym obiedzie można było zapoznać się z wystawą
pt. „Sobieszewo w służbie niewidomym” oraz wysłuchać koncertu
Gdyńskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Piotra Klemenskiego.
Z kolei wieczorem spotkaliśmy się przy ognisku, gdzie pałaszując pieczone kiełbaski z różnego rodzaju sałatkami usiłowaliśmy zaśpiewać coś okolicznościowego, co wyszło nam raczej
mizernie. Jednak to nie to, kiedy 49 lat temu po raz pierwszy
zetknąłem się z tą placówką. Byłem jeszcze wówczas studentem.
Z grupą krakowskiego środowiska akademickiego, skupionego
wokół ks. Adama Bonieckiego, w czasie wakacji opiekowaliśmy
się rodzinami osób niewidomych. Palone wówczas nad Martwą
Wisłą ogniska przyciągały wszystkich do siebie, a śpiew – zwłaszcza ballad, piosenek biesiadnych oraz powstańczych i ludowych
– zbliżał i dodawał tym spotkaniom niepowtarzalnego uroku.
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Gdyński Chór Kameralny

To nic, że od czasu do czasu wpadało się w krowie łajno, gdyż
miejsce owego „ogniskowania” znajdowało się na terenie wypasu
naszych sobieszewskich krów.
Pamiętam jedno z takich ognisk, kiedy odwiedził nas ojciec
Tadeusz Fedorowicz z Lasek. Mówił wówczas o swoich wojennych przeżyciach, wplatając wątki, które można nazwać ewangelicznym nauczaniem. Ale bez jakiegokolwiek nadęcia i moralizowania.
Uczestniczył też w tych spotkaniach wakacyjnych ksiądz
Bronisław Dembowski – ówczesny krajowy duszpasterz osób
niewidomych, który miał zawsze dobry humor i przyjazne słowo.
Nasza grupa krakowska w połączeniu z grupą studentów
warszawskich stworzyła dobrze rozumiejący się zespół, który pod
kierunkiem s. Klary Jaroszyńskiej i s. Rut Wosiek z Lasek włączał
się nie tylko w opiekę nad dziećmi i dorosłymi. Obieraliśmy do
obiadu ziemniaki i warzywa, przygotowywaliśmy także inne posiłki i zmywaliśmy naczynia. Dostarczaliśmy mleko „prosto od
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Gospodarstwo i pracownicy z lat 50. i 60.

krowy” na plażę, gdzie razem ze świeżymi kajzerkami z masłem
i dżemem nabierało ono niepowtarzalnego smaku.
Były to czasy, kiedy funkcjonowała jeszcze obora dla krów
i stodoła, gdzie składowano siano i słomę po żniwach. Obok były
także pomieszczenia na maszyny i narzędzia rolnicze.
Trzeba było również przynosić wodę w wiadrach ze źródła
znajdującego się nad brzegiem Martwej Wisły. Obiady donosiliśmy z kuchni znajdującej się w domu, nazywanego dzisiaj Dworkiem.
Funkcjonowała też łazienka z umywalkami i prysznicami –
osobnym dla mężczyzn i kobiet. A za tzw. „potrzebą” chodziło
się do drewnianej budki z wyciętym serduszkiem.
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* * *
A jak jest dzisiaj? Na stronie internetowej czytamy:
Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących. W Ośrodku przygotowaliśmy udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych m.in.: rozwiązania kolorystyczne czy specjalnie
przygotowany plac zabaw dla dzieci.
Oferujemy pobyty w przytulnych, w pełni wyposażonych domkach oraz w pokojach dwuosobowych z łazienką w Dworku oraz
w dwóch pawilonach: domu św. Maksymiliana i domu św. Józefa.
Dodatkowo dysponujemy świetlicą wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny oraz dwiema salami bankietowo-szkoleniowymi.
Ośrodek uzyskał wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne (wpis nr OD/22/36/10) tym
samym jest idealnym miejscem do przyjmowania gości niewidomych i niedowidzących. Bardzo sprawdzają się u nas pobyty rodziców z dziećmi niewidomymi lub niedowidzącymi, ponieważ nasz
Ośrodek jest bezpieczny i pełen udogodnień.
Zapraszamy również wszystkich, którzy z dala od zgiełku i pędu
codziennego świata poszukują przytulnego miejsca do zorganizowania Kolonii, Zielonej Szkoły, Konferencji, Rekolekcji czy Wieczorów Uwielbienia. Bliskość natury i morza oraz spokój i cisza
powodują, że każde przeżycie na terenie naszego Ośrodka staje się
głębsze i bardziej wartościowe, ponieważ nade wszystko każdy nasz
Gość ma możliwość zajrzeć w głąb siebie.
* * *
Szczególnie rok 1999 obfitował w rożnego rodzaju prace modernizacyjne – włącznie z wytyczeniem nowych ciągów komunikacyjnych oraz usprawnieniem kanalizacji. W 2004 roku otwarto
i poświęcono nowy budynek świetlicy (Dom św. Łucji), gdzie
znajduje się bogaty kompleks urządzeń rehabilitacyjnych. Budynek ten został wzniesiony na fundamentach domu, który spalił
się w 1992 roku.
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W 2004 roku otwarto i poświęcono plac zabaw dla dzieci niewidomych, a w 2006 roku powstał Dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego – jeszcze w Domu św. Łucji.
Od stycznia 2011 roku został ten dział przeniesiony do nowego
budynku św. Ojca Pio. Na tym terenie w 2012 roku oddano do
użytku Plac Zabaw im. Zofii Morawskiej.
Osiemnastego czerwca 2016 roku w dobudowanej części budynku Ojca Pio otwarto Przedszkole, które ma szansę na dalszy
rozwój i służebną działalność na tym etapie edukacji i rozwoju
dziecka niewidomego.
Należy też wspomnieć, że w tzw. Dworku (zbudowanym
w 1902 roku – został on później zmodernizowany i dostosowany
do potrzeb współczesnych) znajduje się kaplica pw. Matki Bożej
Gwiazdy Morza. Jest to centralne miejsce dla wszystkich, którzy
niezależnie od potrzeby rehabilitacji i wzmocnienia fizycznego,
mają także potrzebę odnowy duchowej. Krótko mówiąc: Sobieszewo jest dzisiaj placówką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, która wychodzi naprzeciw potrzebom integralnego rozwoju
– zarówno środowiska osób niewidomych jak i ludzi widzących.
* * *
Już po uroczystościach jubileuszowych w lipcu br. wybrałem
się wraz z żoną Małgorzatą do Sobieszewa. Po niemal pięćdziesięciu latach od pierwszego zetknięcia się z tą placówką oboje
stwierdziliśmy, że to już inna zupełnie rzeczywistość. Wprawdzie
patrzyliśmy na wszystko już z pozycji emerytów, co być może
powoduje, że obraz ten jest nieco zawężony do nostalgicznych
wspomnień. Tak czy inaczej jesteśmy pełni uznania dla rozwoju
tej placówki, i dla osób, które nią kierują – zarówno w wymiarze
Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego (s. Hiacynta Krech)
jak i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego
oraz Przedszkola (s. Ida Burzyk). Z wielkim uznaniem i szacunkiem patrzyliśmy również na pracowników kuchni i jadalni,
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a także osób dbających o porządek i sprawne funkcjonowanie
sprzętu rehabilitacyjnego i gospodarczego.
W czasie naszego pobytu przewinęło się przez Ośrodek wiele
osób – w zorganizowanych grupach i indywidualnie. Między
innymi wzbudziła nasze zainteresowanie grupa niewidomych
dzieci z Rabki – placówki TOnO. Była świetnie zorganizowana.
Zawsze coś się działo: albo wycieczki w okolice Gdańska i pobyt nad samym morzem lub zajęcia rehabilitacyjne na terenie
Ośrodka. Mogło się wydawać, iż tych zajęć jest za dużo. Ale na
tym właśnie polega racjonalny wypoczynek, gdy w odpowiednich
proporcjach ma miejsce aktywność różnego rodzaju oraz wolny
czas tylko dla siebie. I za to organizatorom tego turnusu należą
się gorące podziękowania.
Inna grupa, z którą zetknęliśmy się w Sobieszewie, to czteroosobowy zespół dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną ze Śledziejowic. Jeden z mężczyzn niemal zawsze
spoglądający gdzieś w dal, z lekkim półuśmiechem na ustach.
Nic nie mówił, ale w nieartykułowanych dźwiękach i bogatej
gestykulacji przekazywał otoczeniu więcej niż niejeden zapalony
krasomówca. Grupie tej pomagało trzech asystentów – w tym ich
kierownik: pan Rafał, z wykształcenia psycholog, który swoim
spokojem i rozwagą stwarzał klimat przypominający moje dawne
doświadczenia związane z pobytem w Trosly – małej miejscowości w północnowschodniej Francji. Tam właśnie w 1964 roku
zrodziła się wspólnota „Foi et Lumière” (Wiara i Światło) Jeana
Vaniera, która zapuściła już swoje korzenie na wszystkich kontynentach świata – między innymi w Polsce. Grupa ze Śledziejowic
jest jedną z nich.
O wiele liczniejszą była wspólnota osób niepełnosprawnych
intelektualnie z Nowego Sącza – o nazwie: „Radosne serca”. Grupa
ta, rozśpiewana i rozmodlona, przez spontaniczne zachowania
wnosiła klimat radości. Jedna z tych dorosłych osób nie rozstawała się ani na moment z maskotką-pajacykiem; był to mężczyzna,
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który dzierżył zabawkę w rękach niczym największy skarb. Widocznie dawało mu to poczucie pewności siebie i bezpieczeństwa.
Swoistego rodzaju podziw wzbudził widok niewidomego
chłopca w wieku wczesnoszkolnym. Nieustannie przebywał w objęciach swojej mamy lub – zwłaszcza w sytuacji konieczności
przemieszczania się z miejsca na miejsce – był zawieszony na
szyi i barkach swojego taty. Patrząc na twarz ojca można było
odczytać, że jest to dla niego najsłodszy ciężar.
* * *
Zetknięcie się z wielorakimi niepełnosprawnościami mobilizuje osoby sprawne do postawy otwarcia się i do pomagania
tym, którym jest w życiu trudniej. W relacji tej dochodzi do
przedziwnego dynamizmu dawania i brania. Wydaje się, że w tym
wzajemnym procesie przekazywania sobie siły do życia więcej
dają nam ci, którzy potrzebują naszej pomocy.
Niewątpliwie umocnieniem w takiej postawie jest możliwość
uczestnictwa w codziennej Eucharystii. Podczas naszego lipcowego pobytu celebrował ją ksiądz biskup Bronisław Dembowski
w asyście ojca Eugeniusza Pokrywki. Takie nieustanne uobecnianie Jezusa wśród nas – nie tylko podczas Mszy świętej – niewątpliwie pomaga pokonać wszelkie pokusy zniechęcenia i nie
pozwala na opadnięcia z sił. Z pewnością łatwiej nam wówczas
realizować ewangeliczne przesłanie: „Jedni drugich brzemiona noście…”.
Przesłanie to w Sobieszewie nabiera szczególnego znaczenia.

Wspomnienia z wakacji
s. Jana Maria Ściga FSK

Wakacje z Maryją

P

o długich miesiącach przygotowań, w kalendarzu pojawiła się
upragniona data 10 lipca 2017 roku, a kaplica Domu Dziewcząt już o 6.00 rano wypełniła się pielgrzymami i tymi, którzy
chcieli nas pożegnać. Mszę świętą odprawił ks. Piotr Buczkowski,
duszpasterz i katecheta niewidomych z Bydgoszczy, który otoczył duchową opieką naszą grupę. Jak się okazało, ks. Piotr ma
wiele talentów, którymi dzielił się z nami w podróży, ale o tym
za chwilę.
Po Mszy świętej zjedliśmy obfite śniadanie, a w tym czasie
nasi wspaniali kierowcy: p. Włodek Domański i p. Jan Kurasiewicz sprawnie zapakowali bagaże i już o godz. 7.30 pięćdziesięcioosobowa grupa wychowanków, wychowawców, sióstr wraz
z trzyosobową delegacją rodziców i przewodniczką p. Anią Wyką
mogła wyruszyć w drogę. W tym dniu naszym celem była Sło-

Hostel Pekarna z zewnątrz
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Jadalnia w hostelu

wenia, gdzie mieliśmy zatrzymać się na nocleg w Mariborze.
Trasa wiodła przez Czechy i Austrię. Po przejechaniu 1000 km
dotarliśmy do naszego hostelu i zmęczeni, z radością ułożyliśmy
się do snu.
We wtorkowy poranek obudził nas zapach parzonej kawy.
Po dobrym śniadaniu wyruszyliśmy w drogę przez malowniczą
Chorwację i tu ujawnił się pierwszy z talentów ks. Piotra, który
w niezwykły sposób potrafi opisywać niewidomym widoki, jakie podziwialiśmy z okien autokaru. Audiodyskrypcja pejzażu.
Rewelacja!
Pod wieczór dojechaliśmy do granicy z Bośnią i Hercegowiną,
doświadczając, że właśnie kończy się strefa Unii Europejskiej.
Kolejki na granicy i dość obcesowe traktowanie pielgrzymów
nie zdołało jednak wytrącić nas z równowagi, tym bardziej, że
od Medziugorie dzielił nas jakiś kwadrans drogi. Około godz.
20.00 dojechaliśmy na miejsce. Przed nami widok na dwie smukłe
wieże kościoła św. Jakuba w Medziugorie, parafii prowadzonej
przez franciszkanów. Wzruszenie. Radość. I w sercu słowa Maryi, które tak często powtarza w swoich orędziach: „Dziękuję, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
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Kościół św. Jakuba w Medziugorie

Hotel św. Benedykta w Medziugorie

Zakwaterowanie w dwu- i trzyosobowych pokojach z klimatyzacją i własnymi łazienkami to najlepszy sposób na wypoczynek
po długiej podróży. Tak na marginesie, do hotelu „Św. Benedykt”
przybyliśmy w dniu jego liturgicznego święta. Wydaje się, że ten
wielki patron Europy czuwał nad nami nawet poza jej oficjalną granicą…
Po śniadaniu wyruszyliśmy z panią Anią – naszą wspaniałą
przewodniczką – na spacer po Medziugorie. Ta śródziemnomorska miejscowość, położona 25 km od Mostaru, otoczona
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Przywitanie z Maryją w kościele św. Jakuba

s. Martyna ogląda z Ewą figurę Jezusa
Zmartwychwstałego

jest górami. Jej nazwa „Medziugorie” oznacza w języku chorwackim „między górami”, co oficjalnie można przetłumaczyć na
„Międzygórze”. Miejscowość stała się znana dzięki objawieniom
maryjnym, które rozpoczęły się 24 czerwca 1981 roku. Maryja
ukazała się wówczas szóstce dzieci. Część z nich ma objawienia
do dziś. Ponieważ objawienia wciąż trwają, nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska Kościoła na ich temat, choć głosów w tej
sprawie jest wiele. Zostawmy tę kwestię teologom. To, co dla nas
istotne, Medziugorie jest miejscem pokoju, gdzie ludzie z całego
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P. Ewa pokazuje Madzi figurę
Matki Boskiej

świata przyjeżdżają po łaskę nawrócenia i duchowe owoce modlitwy,
która nieustannie płynie w paciorkach różańca.
W drugiej części dnia wyjechaliśmy do Matczynej Wioski, założonej przez o. Slavko Barbarica na
potrzeby opuszczonych i zaniedbanych dzieci. Siostry ze świeckimi
prowadzą tu przedszkole, warsztaty
oraz fizjoterapię. Dzieci mieszkają
w domkach jednorodzinnych w sześcioosobowych rodzinkach
ze swoimi wychowawcami. Część z nich po ukończeniu edukacji
powraca, aby podjąć pracę i służyć swoim doświadczeniem. Po
wysłuchaniu świadectwa jednej z pracownic, mogliśmy obejrzeć

Nasza grupa na tle pomnika o. Slavko w Matczynej Wiosce
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figurę Matki Bożej – takiej samej, która znajduje się przy ołtarzu
polowym w Medziugorie. Pani Ania podpowiedziała nam, że jest
to okazja do osobistego spotkania z Maryją. Oglądanie przerodziło się więc w modlitwę… Następnie poszliśmy pospacerować
w pięknym ogrodzie św. Franciszka.
Nasz codzienny plan „Wakacji z Maryją” łączył odpoczynek
z programem modlitewnym przy kościele św. Jakuba, w którym uczestniczyli wszyscy pielgrzymi. Wieczorem, całą grupą,
z przygotowanym wcześniej transparentem i pieśnią na ustach,
wyruszaliśmy na miejsce modlitwy. To robiło wrażenie…. Widzieliśmy to w uśmiechniętych twarzach innych pielgrzymów
i w serdecznych pozdrowieniach miejscowych.
W czwartek nikt nie narzekał na wcześniejsze wstawanie,
bo w tym dniu pojechaliśmy do Chorwacji, na plażowanie nad
Adriatykiem. Po drodze ks. Piotr odprawił dla naszej grupy Mszę
świętą w chorwackim Lourdes na Riwierze Makarskiej.
Chorwacja charakteryzuje się pięknym połączeniem wysokich gór z morzem. Wśród takich widoków nawet kamienista

W drodze na wieczorną modlitwę
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Msza święta naszej grupy

Chorwackie Lourdes

plaża nie przeszkadzała nam w zażywaniu kąpieli, a czysta i ciepła
woda zachęcała do zabawy i nikt nie mógł się oprzeć urokowi
tego miejsca.
W czasie gdy odpoczywaliśmy nad morzem, do naszego hotelu przybyła pielgrzymka mężczyzn z Polski. To grupa „Wojow-
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Jakub i Mariusz pływają na materacu

Agata zażywa kąpieli z pomocą s. Marty i p. Małgosi

ników Maryi” prowadzona przez ks. Dominika Chmielewskiego
SDB. Panowie bardzo szybko zaprzyjaźnili się z nami i służyli
wszelaką pomocą. A pomoc przydała się już następnego dnia,
kiedy o godz. 5.30 wyruszyliśmy na Górę Objawień z różańcem
prowadzonym przez Ivana – jednego z widzących.
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Agatka wnoszona przez mężczyzn na specjalnej lektyce

Modlitwa w miejscu objawień Matki Bożej

Po trudach wspinaczki i duchowych przeżyciach na Górze Objawień pojechaliśmy odpocząć w malowniczym miejscu położonym
niedaleko Medziugorie. Wodospady Kravica to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie w życiu widziałam. Szum spadającej wody,
zewsząd otaczająca zieleń, to doznania, o których trudno zapomnieć.
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Kąpiel wśród wodospadów

s. Liliana z Mateuszem

W sobotę wspólnie z grupą mężczyzn wyjechaliśmy do Tihaliny, miejscowości położonej około 30 km od Medziugorie, gdzie
w kościele parafialnym znajduje się figura Maryi wskazana przez
widzących jako ta, która jest najbardziej podobna do Matki, którą
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Modlitwa przy figurce
Matki Bożej w Tihalinie

widzą w trakcie objawień. Po
wspólnej Eucharystii i modlitwie o uzdrowienie każdy mógł
osobiście pomodlić się przy figurce.
Bezpośrednio z Tihaliny
pojechaliśmy do „ETNO-SELO” – wioski etnograficznej,
gdzie mogliśmy zobaczyć tradycyjne bałkańskie domki z kamienia, ogród i farmę ze zwierzętami. Ale to nie był koniec
atrakcji. Okazało się, że w tym
miejscu znajduje się piękny basen, z którego oczywiście skorzystaliśmy, i restauracja, gdzie zajadaliśmy „palaczinki” – pyszne
regionalne naleśniki.
Niedzielę spędziliśmy dosyć intensywnie. O godz. 11.00 w auli
św. Jana Pawła II przy kościele została odprawiona Msza święta
dla Polaków. Było tam kilka tysięcy naszych rodaków, którzy
w tym czasie przyjechali z różnych stron kraju. Nasza młodzież
przygotowała oprawę liturgiczną: Mateusz i Wiktoria czytania,
a s. Zdzisława psalm. Było to piękne świadectwo naszej obecności
w Medziugorie.
Po Eucharystii był czas na wspólne spacery, rozmowy, czy
lody w miejscowych kawiarniach. Kiedy już wszyscy szczęśliwie
wrócili do hotelu, odbył się konkurs wiedzy o Medziugorie. Każda
dobra odpowiedź była nagradzana! Rywalizacja była zacięta, co
świadczy o ogromnej wiedzy, jaką nasi pielgrzymi zdołali przyswoić w czasie pielgrzymowania. Prawdą jest, że podróże kształcą!
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Wioska z kamienia – Etno Selo – p. Adam i s. Zdzisława z chłopakami

Gdy zrobiło się nieco chłodniej, pojechaliśmy do Mostaru,
malowniczego bałkańskiego miasteczka położonego nad rzeką
Neretwą, z charakterystycznym kamiennym mostem, wpisanym
na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Poniedziałek upłynął nam na plażowaniu koło Drvenika na
Chorwacji. Tym razem oprócz kąpieli można było popływać
łódką i zwiedzić zabytkowy klasztor franciszkanów z kościółkiem
pochodzącym z XV wieku.
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Maja na basenie

Ewelina, p. Teresa, Magda, s. Marta, Zuzia i Patrycja
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Widok na zabytkowy most i miasteczko Mostar

Przejażdżka łódką po Adriatyku

Czas ujawnić drugi talent księdza Piotra! To zamiłowanie do
fotografii. Większość zamieszczonych w tym reportażu zdjęć pochodzi właśnie ze zbiorów księdza, którymi się z nami podzielił.
Dziękujemy!
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Kościół franciszkanów w Drveniku

We wtorek znów trzeba było wcześniej wstać, by zdążyć przed
upałem wejść na górę Križevac. O godz. 5.30 wyruszyliśmy z hotelu. Część z nas poszła na drogę krzyżową do parafii, pozostali
rozpoczęli wspinaczkę w górach. Na szczyt góry prowadzą
kolejne stacje drogi krzyżowej.
Na szczycie mieszkańcy okolicznych wiosek ustawili wielki, betonowy krzyż na pamiątkę
1900 rocznicy męki Chrystusa.
W krzyżu wmurowane są też
relikwie Krzyża Świętego, które na tę okazję dostali z Rzymu.
Od tego momentu skończyły się klęski żywiołowe, które
Krzyż na Križevac
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Miejsce śmierci o. Slavko
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niszczyły zbiory winogron i tytoniu. 24 listopada 2000 roku, o.
Slavko wyruszył na swój codzienny spacer na Križevac. Po zakończeniu drogi krzyżowej, którą co piątek odprawiał dla parafian,
poczuł się gorzej, stracił przytomność i zmarł. Ojciec Slavko,
oddany dziełom Maryi, swoją ostatnią drogę przeszedł razem
z Jej Synem. Nie sposób przejść obojętnie obok tej symbolicznej
śmierci. Dziś pielgrzymi zanoszą swoje prośby do Nieba za wstawiennictwem o. Slavko.
W środę, w dniu wyjazdu, uczestniczyliśmy we Mszy św.
w języku chorwackim w kościele parafialnym. Po śniadaniu i pożegnaniach z właścicielami hotelu wyjechaliśmy w drogę powrotną do Słowenii, gdzie nocowaliśmy w znanym już nam hostelu
w Mariborze.
Do Lasek powróciliśmy 20 lipca przed 21.00. Na zakończenie
naszych wakacji z Maryją podziękowaliśmy za Jej opiekę podczas
dziękczynnej Eucharystii w kaplicy Domu Dziewcząt, skąd niosła
się echem śpiewana przez nas z całego serca pieśń w języku chorwackim: Gospa Majka Moja, Kraljica Mira, Gospa Majka Moja Ti
(Maryja Matką moją, Królową Pokoju, Panią i Matką moją jest).
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Krystyna Śmigielska

Wakacje w Soczewce
26.06–10.07.2017 r.

W

ramach corocznych wakacji dla osób niewidomych i niedowidzących przyjechaliśmy do Soczewki, gdzie mieści
się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Mazowsze”.
Wyjazd ten, jak zawsze, ma charakter rekolekcyjno-wypoczynkowy. Zamieszkaliśmy w różnych pawilonach w wygodnych
pokojach. Duża jadalnia; sześcioosobowe stoły przykryte kolorowymi obrusami. Smaczne i obfite dania podawane były w sposób
estetyczny. W jednej z sal usytuowano kaplicę z Najświętszym
Sakramentem. Msze święte były odprawiane codziennie, można też było uczestniczyć w medytacjach prowadzonych przez
ks. Andrzeja Gałkę.
Soczewka, oddalona od Płocka o ok. 10 km, otoczona jest
pięknymi lasami. W pobliżu znajduje się dość duże jezioro z plażą i wypożyczalnią kajaków, łodzi i rowerów wodnych. Teren
ośrodka zadrzewiony; rosną tam sosny, świerki, lipy, modrzewie,
są szpalery z tui przyciętych w różne kształty, klomby kwiatowe,
oczka wodne, a za ogrodzeniem brzozy. Są alejki z ławkami i fontanna z rzeźbą kobiety z dzieckiem.
Blisko ośrodka znajduje się kościół pod wezwaniem Matki
Boskiej Częstochowskiej. W głównym ołtarzu obraz z wizerunkiem Matki Bożej w srebrnej sukience i w koronie. Po prawej
stronie obraz św. Józefa z Dzieciątkiem na ręku, w oknie witraż
z Matką Boską Ostrobramską. Wszędzie dużo kwiatów. Pierwszy
proboszcz, ks. Paweł Kwiatkowski, został okrutnie zamordowany
23 września 1939 r. Po odejściu Niemców parafianie przenieśli
ciało księdza na cmentarz. W miejscu rozstrzelania wybudowano
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pomnik. Na płycie wyryto wizerunek mężczyzny, który osuwa się
na klęczki, rękoma chwytając krzyż.
Dwudziestego ósmego czerwca jedziemy dwoma autokarami
na zwiedzanie Płocka. Zaczynamy od Sanktuarium Miłosierdzia,
związanego z obecnością tutaj, w latach trzydziestych XX wieku,
siostry Faustyny Kowalskiej. Uczestniczymy w Mszy św. w kaplicy, w której znajdują się Jej relikwie. W centrum za ołtarzem
– obraz Jezusa Miłosiernego. Na bocznej ścianie – duży portret
siostry Faustyny otoczony gablotami z wotami. Zwiedzamy budujące się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Następnie udajemy się do Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa
Antoniego Juliana Nowowiejskiego, które jest jednym z najstarszych tego typu muzeów w Polsce. Powstałe w 1903 r. zachwyca
bogactwem zbiorów o różnej tematyce, wśród nich: rzeźby, obrazy, rękopisy i starodruki, tkaniny, wyroby złotnicze i metalowe,
znaleziska archeologiczne, rzemiosło artystyczne i użytkowe,
militaria, meble, ceramika i szkło. Numizmatyka i medalierstwo,
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filatelistyka, kartografia, fotografia. Najstarsze pamiątki przeszłości to skamieliny, zęby mamuta, narzędzia kamienne, narzędzia
z epoki brązu i żelaza oraz urny. Z XI w. zachowała się biżuteria
i broń. Wśród rękopisów z okresu od XII do XVI w. jest Biblia
Płocka z XII w., „Perykopy ewangeliczne” z ok. 1160 r., „Dyplom
lokacyjny miasta Płocka” z 1237 r., „Objawienia św. Brygidy”
z 1400 r.; starodruki reprezentowane są przez pierwsze wydanie
paryskie „Pana Tadeusza” z 1834 r. i późniejsze z 1858 r. wydane
w Warszawie.
W zbiorach muzeum znajduje się malarstwo z różnych szkół:
włoskiej, hiszpańskiej, holenderskiej i niemieckiej. Ciekawe są też
przykłady malarstwa polskiego, m.in. Matka Boska Różańcowa
z XVII w., Matka Boska Polna J. Malczewskiego, obrazy Czesława
Moniuszki: Koncert Jankiela (1907 r.) i obraz przedstawiający cesarza Maksymiliana I nadającego herb kapitule płockiej w 1518 r.,
odzyskany po II wojnie światowej w 2016 r.
Do najcenniejszych rzeźb należą dwie Piety z Drobina
z XIV w. Z czasów nowożytnych pochodzą dwie figury św. Hieronima i św. Jana Chryzostoma z 1755 r. Ciekawe są też rzeźby
ludowe, m.in. Chrystusa Frasobliwego i figurki Matki Boskiej
ze Skępego.
Jednym z najstarszych zabytków sztuki złotniczej są: puszka czerwińska z XII w., kielich z pateną z XIII w., oraz herma
św. Zygmunta z trzynastowiecznym diademem. Ołtarzyk polowy
żony Zygmunta III Wazy. Wiele kielichów, monstrancji, relikwiarzy, pastorałów i mis liturgicznych.
Do najstarszych tkanin należy bogato haftowany gotycki ornat z katedry płockiej z XV w., gobeliny i kolekcja pasów kontuszowych (ponad 100 sztuk).
Płock to miasto z wielowiekową historią, w której zamykają
się dzieje całego kraju i narodu. Przykładem jest katedra pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – jedna
z pięciu najstarszych katedr polskich. Była wielokrotnie przebu-
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dowywana. Jest reliktem czterech okresów: romantyzmu, gotyku,
renesansu i klasycyzmu. W murach swych gościła królów Polski,
książąt mazowieckich, biskupów, rycerzy i szlachtę. W bocznej
kaplicy wspólny grób Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, oraz kilkunastu książąt piastowskich (w tym jednej
kobiety) – ich szczątki wydobyto spod posadzki i umieszczono
w tej kaplicy w XIX w. Piękne jest położenie katedry – sylwetka
z dwoma wieżami góruje na wyniosłym zboczu nad Wisłą, co
obserwujemy ze statku, którym płyniemy na godzinny rejs po
rzece w atmosferze pełnej radości i spokoju. Piękne zakończenie
bardzo interesującego dnia.

30 czerwca jedziemy do Włocławka i Ciechocinka. Dojeżdżając do Włocławka, zatrzymujemy się na tamie. Schodzimy
w dół na nadbrzeże do miejsca, skąd wrzucono do wody ks. Popiełuszkę. Murowana tablica z informacją, na niej znicze. Kilka
drewnianych krzyży, chorągiewki. Na pobliskim cyplu Krzyż.
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Jedziemy do Katedry. Tu wita nas bp Bronisław Dembowski.
Przepiękna gotycka bryła (XIV w.). Na sklepieniu – niebo usiane
gwiazdami, obraz w głównym ołtarzu ukazuje Wniebowzięcie
(XIV w.). Na dole apostołowie wpatrzeni w centralną grupę –
Chrystus wita Matkę – oboje są już w przestrzeni nieba, gdzie
oczekują aniołowie. W tle piękne witraże – też sceny maryjne
(projekt J. Mehoffera, tuż przed wojną). Bardzo piękny ołtarz
w kaplicy Najświętszego Sakramentu – srebrne blachy (XVIII w.)
– wszystko lśni blaskiem pełnym dostojeństwa i tajemniczości.
Z prawej strony zaznaczone miejsca, gdzie w Kaplicy Matki Bożej
przyjął święcenia ks. Stefan Wyszyński (3 sierpnia 1924 r.). Tutaj
w sierpniu 1939 r. odbyła się konsekracja biskupa Michała Kozala, który aresztowany w październiku, zginął w Dachau. Wiele
tu nagrobków i ołtarzy, ale nic o nich nie wiemy. Na drzwiach
– sylwetki polskich świętych. Z boku Katedry – pomnik prymasa Wyszyńskiego.
W Ciechocinku wsiadamy do meleksów i jedziemy przez
40 min. po uzdrowisku. Głos z głośnika opowiada o mijanych
obiektach. Potem spacer – kwietny zegar, kwietniki z pelargonii,
aksamitek i begonii. Łabędzie i kaczki, wszędzie zieleń i kwiaty. Spotkanie pod „Grzybkiem” (fontanna solankowa) i powrót
do Soczewki.
4 lipca, we wtorek, jedziemy na wycieczkę do Torunia. Przybywamy do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Budowę rozpoczęto pod
koniec 2012 r., a w maju 2016 r. kościół konsekrowano. W sumie
dobre wrażenie. Centralna bryła na kopule zwieńczona złotą
koroną. Najpierw kaplica Polskich Męczenników – na czarnym
tle (marmury) biała śliczna Madonna, za nią napis z Ewangelii –
„Nie ma większej miłości niż kto życie swoje odda za przyjaciół”.
Kaplica poświęcona Polakom, którzy pomagali Żydom, ukrywali
ich i z tego powodu ponieśli śmierć. Setki nazwisk, a pozostało
także wolne miejsce na ewentualne nowe informacje o niezna-
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nych dotąd męczennikach. Windą wyjeżdżamy na wyższy poziom. Na ścianach malowidła przedstawiające spotkania Jana
Pawła II z różnymi ludźmi. Przechodzimy do części centralnej
– figura Jana Pawła II naturalnej wielkości, z wyciągniętą prawą
ręką, klęczącego przed Krucyfiksem, obok obraz Matki Boskiej
z prywatnej kaplicy Jana Pawła w Watykanie, który „wyprosił”
od Papieża w 2004 r. ks. Mirosław Drozdek, twórca Sanktuarium
na Krzeptówkach. Pod koniec życia ks. Drozdek przekazał obraz o. Rydzykowi, z intencją wybudowania kościoła – wotum
wdzięczności za Papieża Polaka.
Bardzo oryginalny relikwiarz w formie Księgi Biblii. Nawiązanie do Biblii, która podczas uroczystości pogrzebowych leżała na
trumnie Jana Pawła II. W relikwiarzu umieszczono kroplę Krwi
Papieża. Przed świątynią jest figura Jana Pawła.
Ruszamy na zwiedzanie starówki Torunia. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Nasz przewodnik – świetny, ma mnóstwo
wiadomości, opowiada dużo i barwnie. Miasto liczy ponad 780
lat. W czasach krzyżackich wspaniałe, bogate centrum handlowe.
Od połowy XV w. do rozbiorów miasto należy do Korony Polskiej. Po wojnie założono tu Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Przepiękna gotycka Katedra św. Janów, z XIII w. W prezbiterium
XIV-wieczne malowidło ścienne – ukrzyżowanie Chrystusa. Kościół jest trójnawowy halowy. Odnowienie świątyni zajęło 30 lat.
Na podłodze starte płyty dawnych nagrobków.
Na rynku toruńskim oglądamy pomnik Kopernika i sylwetkę
bosego Flisaka, grającego na skrzypkach. Wdług legendy przed
plagą żab w mieście uratował Toruń właśnie ten chłopak, wyprowadzając je do odległych bagien. W zamian dostał wysoką
nagrodę i rękę córki burmistrza. Oglądamy jeszcze dom ojca
Kopernika, w którym być może urodził się astronom. Ostatni
punkt, to żywe muzeum piernika. Dwoje młodych ludzi w zabawny sposób prezentuje sposób przygotowania ciasta, a potem
każdy może przygotować jakąś formę piernika (niejadalnego),
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którą potem się wypieka i dostaje na pamiątkę. Jeszcze zakupy
pierników i wracamy do domu.
5 lipca, w czwartek, jedziemy do Golubia-Dobrzynia. Zwiedzamy zamek krzyżacki powstały na przełomie XIV i XIV w. zbudowany w stylu gotyckim, przebudowany przez Annę Wazównę
(siostrę Zygmunta III Wazy) w stylu renesansowym. Anna mieszkała tu bardzo długo (pochowana jest w Toruniu). W połowie
XX wieku zamek był w dużej mierze zniszczony przez huragany.
Odzyskał świetność w ciągu ostatnich 40 lat – jest to duża zasługa
Tadeusza Kwiatkowskiego, zwanego kasztelanem dobrzyńskim.
Od lat odbywają się tutaj turnieje rycerskie z międzynarodową
obsadą.
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Następnie udajemy się do Sanktuarium w Skępem, w miejsce,
gdzie pastuszkom objawiła się Matka Boska. Na pamiątkę tego
wydarzenia powstała rzeźba przedstawiająca brzemienną Maryję
(wys. 95 cm). Kościół i klasztor z XVI w. Obiekt duży, z ładnym
czworobocznym ogrodem i pięknymi krużgankami wokół kościoła. Zdobią je przejmujące sceny drogi krzyżowej. Jedziemy
do Płocka, gdzie przez godzinę spacerujemy po śródmiejskim
deptaku.
Na zakończenie chcę podkreślić piękno i wyjątkowość krajobrazu okolic Płocka w rejonie Mazowsza. Dolina Wisły, strome
wysokie skarpy, z których co jakiś czas otwierają się widoki na
płynącą, miejscami bardzo szeroko, z licznymi łachami i wyspami
Wisłę. Aż po Płock sięga powstałe w latach 70. Jezioro Włocławskie, które otaczają łagodne pagóry porośnięte lasami.
Zbliża się koniec naszego pobytu w Soczewce. Jak zawsze
nasze siostry i ks. Andrzej szykują nam radosne zakończenie
turnusu. Jest grill, śpiewy, upominki i dobre życzenia.
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Letnia wyprawa seniorów klubu „Piękna jesień”

W

Letnia wyprawa seniorów...

dniach 8–9 lipca br. seniorzy z Klubu „Piękna Jesień”
przebywali na Podlasiu. Odwiedzili Krzyżewo i Tykocin.
W pierwszym dniu wycieczki gościli w Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnym w Krzyżewie. Korzystali z oferowanych tu
zabiegów i przejazdów bryczką do lasu, spacerowali i spotkali
się wieczorem przy ognisku. Poznali też piękną historię Krzyżewa, wsi położonej w powiecie wysokomazowieckim, w gminie
Sokoły.
Na przełomie XIX i XX w. czterystuhektarowy majątek należał do rodziny Czajkowskich, która w 1903 r. sprzedała go
Bronisławie Karpowicz. Historyczny awans wsi rozpoczął się
w 1913 r., kiedy oddano do użytku Szkołę Rolniczą, utworzoną
przez właścicielkę ziem i jej córkę – Stefanię. Była przeznaczona
dla synów drobnych rolników. Miała przygotować ich do samodzielnej pracy we własnym gospodarstwie. Kosztem 33 tys.
rubli w złocie, nie licząc wartości ofiarowanego drewna, powstała
szkoła z internatem oraz przyszkolne zabudowania gospodarcze.
Fundatorka ofiarowała ponadto 40 mórg ziemi i zobowiązała się
do łożenia corocznie kwoty 5 tys. rubli na utrzymanie obiektów,
nauczycieli, pokrywanie kosztów kształcenia uczniów z biedniejszych rodzin. Pierwszych uczniów ściągnęła tu osobiście Stefania Karpowicz, jeżdżąc po wsiach i agitując rolników na rzecz
oddawania swoich synów do szkoły, w tym obowiązkowo dzieci
pracowników folwarku. Przybywali też ci, którzy dowiedzieli się
o szkole z anonsów prasowych czy kościelnych ambon. Terenowy
zasięg oddziaływania kursów w Krzyżewie był bardzo rozległy.
Wśród osiągnięć wynikających z łączenia dydaktyki z praktyką
wymienić można też upowszechnienie w okolicy hodowli wy-
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sokowydajnych zwierząt gospodarskich, jak np. trzody chlewnej
rasy wielkiej białej angielskiej, krów holenderek, początki nowoczesnego sadownictwa i warzywnictwa.
W okresie II wojny światowej szkoła nie funkcjonowała. Uruchomiono ją ponownie w 1945 r. i upaństwowiono. Została zorganizowana jako Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego
o dwuletnim cyklu nauczania. Od początku wśród nauczycieli
znalazła się też fundatorka i była właścicielka szkoły Stefania
Karpowicz, ucząca języka francuskiego, geografii, ogrodnictwa.
Z nauki korzystało przeciętnie trzykrotnie więcej młodzieży niż
w okresie przedwojennym.
Władze oświatowe i polityczne zlikwidowały liceum krzyżewskie w 1951 r. Po zamknięciu szkoła została przeniesiona
do Karolewa koło Kętrzyna. W krzyżewskiej szkole umiejscowiono administrację PGR oraz lokatorów z miejscowego PGR.
Taki stan utrzymany był przez 7 lat. Powrót szkoły do Krzyżewa
nastąpił na początku 1958 r. Do dziś uczy się w niej młodzież
z okolic Krzyżewa.
W 2016 r. na terenie szkolnym powołano Zakład Aktywizacji
Zawodowej, który zatrudnia 28 osób niepełnosprawnych i 12
pracowników pełnosprawnych.
W niedzielę rano seniorzy uczestniczyli we Mszy świętej
w parafialnym kościele w Sokołach. Potem zwiedzali Tykocin,
miasto leżące na lewym brzegu Narwi, nazywane „perłą baroku”. Spacerowali po tykocińskim rynku, sfotografowali się pod
pomnikiem Stefana Czarnieckiego, jednym z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce. Nawiedzili
okazały kościół św. Trójcy. Spotkali się z właścicielką domu przy
Placu Czarnieckiego 10, Marią Markiewicz, z Centrum Badań
nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie. Następnie
w dawnym Domu Talmudycznym wysłuchali prelekcji o tykocińskich Żydach, wygłoszonej przez Jana Maciejewskiego, i zwiedzili
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synagogę. Pobyt w Tykocinie zakończył się poczęstunkiem na
miejscowym zamku.
Lipcowa wyprawa pozwoliła nie tylko poznać Podlasie, ale
także ucieszyć się latem, odetchnąć czystym powietrzem, poczuć
zapach pół i łąk, posmakować miejscowych specjałów.
Potwierdzeniem są prace przesłane na Konkurs „Podlaskie
klimaty”. Przedstawiamy nagrodzone: wiersz Pani Małgorzaty
Dymowskiej „Krzyżewo (zapis liryczny)” i fotografię Pani Krystyny Oleszczuk „Portret z lipą”. Zapraszamy też do obejrzenia
naszej galerii na stronie (www.promocjaikariera.pl/aktualnosci).
Małgorzata Dymowska

Krzyżewo
(zapis liryczny)
Wita nas aleja lipowa
koronami drzew zasklepiona
niezwykła droga
zapachem zbieranego
nektaru nasycona.
W oddali pola, łąki, lasy
w różnych odcieniach zieleni
i te przestrzenie otwarte
niczym niezakłócone.
Na polach zboża
wiatrem potrącane
kołyszą się raz w jedną
raz w drugą stronę.
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Małgorzata Dymowska – Krzyżewo

W innym zaś miejscu
pasą się konie
dorodność, potęga
niczym nieskalana
ciszę przerywa rżenie
chwile trwa i milknie.
Cóż to za widok
doznania niesłychane
w rześki poranek
przeżywane.
Przyroda mnie ośmiela
dodaje wigoru
przechadzam się po dróżkach
zbieram zioła.
Po co to czynię ?
Nie wiem
instynktem nakłaniana
układam starannie
przyglądam się kwiatom.
Zagadka wyjaśniała się sama
gdy wracam do domu
z Alą, Basią i Olkiem.
Rozmowy się toczą
gdy milkną
rozlega się pytanie
co tu tak pięknie pachnie?
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Wiem już
po co to robiłam
susząc zioła
w promykach podlaskiego słońca.
By zabrać do Warszawy
szum wiatru
oraz ciszę w zapachu utrwaloną
zatrzymać
wspomnienie woni Podlasia
w naszych domach.
A mieliśmy tylko podotykać
powąchać, posmakować
nie było mowy o tym
aby się w Podlasiu r o z m i ł o w a ć.
Krzyżewo, wakacje w pigułce 2017 r.

30. Rocznica śmierci
ojca Brunona Pawłowicza
Zofia Krzemkowska

Pozostanie w naszej pamięci…

T

rzynastego października mija 30. rocznica śmierci o. Brunona Zygmunta Pawłowicza – franciszkanina szczególnie
zasłużonego dla duszpasterstwa niewidomych, który w latach
1981–1986 był Krajowym Duszpasterzem niewidomych.
Ksiądz Jan Twardowski tak mówi o swoim kapłaństwie:
Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam
i przed kapłaństwem klękam.
W lipcowy poranek mych święceń,
dla innych szary zapewne –
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie.
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Jadę z innymi tramwajem –
biegnę z innymi ulicą –
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą.
A jak wyglądało kapłaństwo o. Brunona Pawłowicza? Gdzie
się do niego przygotowywał? Komu chciał służyć i pomagać?
Czym zjednywał otoczenie? Na te i inne pytania znalazłam odpowiedź w książce Aleksandry Słowik: „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu: o. Bruno Pawłowicz (1942–1987) franciszkanin”,
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1995.
Urodził się 21 czerwca 1942 r. w miejscowości Łysów Siedlecki na Podlasiu. Rodzicami byli: ojciec Edmund – cieśla i stolarz;
matka, Feliksa, prowadziła dom. Siostry: Jadwiga, Zofia, Janina
– po niej Zygmunt, późniejszy o. Bruno. W dzieciństwie był delikatny, chorowity, często się przeziębiał. Jako dorastający chłopiec
nieśmiały, uprzejmy, bezkonfliktowy, gorliwy w modlitwie. Zawsze najważniejszy był dla niego kontakt z drugim człowiekiem.
Jako kapłan spowiadał wszędzie, gdzie było to możliwe.
Droga do kapłaństwa prowadziła przez seminarium w Niepokalanowie w latach 1957–68. Realizowało ono program humanistyczny, z nauką języków: łaciną, niemieckim i rosyjskim.
We Mszy św. prymicyjnej uczestniczyły między innymi dwie
osoby niewidome: s. Hieronima z Lasek i nauczycielka szkoły krakowskiej, matematyczka Maria Oczkowska-Ruszkiewicz,
która nauczyła Ojca brajla. Znał to pismo w chwili uzyskania
święceń, stosował je w korespondencji z niewidomymi, pisząc
okolicznościowe życzenia świąteczne.
Pracę magisterską napisał na temat: „Dialog duszpasterski
z niewidomymi”. Badania ankietowe przeprowadzał w Krakowie,
Łodzi i Lublinie. Prowadząc badania w Łodzi, odwiedził łódzkich
niewidomych w ich domach. Miał szczególny dar nawiązywania kontaktu z niewidomymi – stwierdza M. Ruszkiewicz. Po
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raz pierwszy zetknął się z niewidomymi właśnie w Krakowie.
Była to pierwsza placówka duszpasterstwa niewidomych w Polsce. Podyplomowo ukończył jeszcze dwuletnie studium filozofii
w Akademii Teologii Katolickiej oraz defektologię.
Ojciec Bruno miał szerokie zainteresowania kulturalne; przygotowywał ciekawe spektakle teatralne, przykładem może być
„Syn Marnotrawny” na kanwie przypowieści ewangelicznej; ładnie śpiewał, grał na akordeonie, co przydawało się szczególnie
podczas pielgrzymek i przy ogniskach.
Duszpasterstwo niewidomych w Łodzi skupiało się wokół
duszpasterstwa akademickiego salezjanów i jezuitów. Szczególnie lubiły i ceniły Ojca niewidome dzieci za jego autentyczność,
wspólny z nimi śpiew, organizowanie konkursów i przedstawień.
Na zaproszenie ks. Benona Kaczmarka o. Bruno Pawłowicz
odwiedzał Bydgoszcz, by spotykać się z niewidomymi. Wygłaszał
też rekolekcje w Laskach, Sobieszewie i w Muszynie. Jako Duszpasterz Krajowy organizował ogólnopolskie pielgrzymki np. do
Swarzewa na Kaszubach, gdzie mieszkaliśmy u rodzin marynarzy.
Będąc w Muszynie, wędrowaliśmy do Kosarzysk, bo Ojciec lubił
wędrować po górach. W Muszynie obchodziliśmy wraz z wczasowiczami 25-lecie jego kapłaństwa. Były kwiaty, serdeczne słowa
i wspólna kawa. Wyraz naszej wdzięczności za to, co dla nas robi.
Takie przeżycia się pamięta.
W seminariach o. Bruno spotykał się z przyszłymi kapłanami,
mówiąc im o współpracy z niewidomymi. W pracy magisterskiej o. Brunona znalazłam następującą definicję duszpasterstwa niewidomych: „Opiekę duszpasterską nad niewidomymi
rozumiem jako działalność pewnej grupy ludzi (widzących, ale
też niewidomych) zmierzającą do pogłębienia i ożywienia działalności religijnej w pewnym środowisku niewidomych w sposób
uwzględniający specyfikę niewidomych”. W ciągu ostatnich lat
przytoczona definicja poszerzyła się o nowe formy działania,
wymagałaby więc uzupełnienia.
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Miał synowsko-ojcowski kontakt z o. Fedorowiczem, powszechnie znanym wśród niewidomych nie tylko z Lasek.
W roku 1966 został przeniesiony do Gdyni. Na Wybrzeżu
przebywał 10 lat, zajmując się szczególnie dziećmi o obniżonej
sprawności intelektualnej. W latach 1986–87 był w Lublinie przełożonym klasztoru franciszkanów.
Ojciec pracował nie tylko w Polsce. Krótko przed wypadkiem
przebywał na Białorusi, gdzie udzielał ślubów, chrzcił, spowiadał,
sprawował Eucharystię, służąc ludziom żyjącym na obczyźnie,
spragnionym kapłańskiego polskiego słowa.
Ojciec Bruno Pawłowicz zginął w wypadku samochodowym
na trasie Lublin–Warszawa 13 października 1987 roku w wieku 45
lat. Odszedł ktoś bliski, kapłan, zakonnik, który był przyjacielem
niewidomych. Dlatego jego nagłe odejście było trudne do zaakceptowania. Pogrzeb stał się manifestacją bólu całego środowiska
niewidomych i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zetknęli
się z Ojcem.
Teraz, w 30. rocznicę jego śmierci chcemy mówić o Ojcu
ludziom, którzy go już nie poznali osobiście, aby pamięć o nim
nie zaginęła.
P.S.
Kilka słów o tym, jak obecnie pracuje duszpasterstwo niewidomych.
Zależy to w dużej mierze od miejscowych warunków, od tego,
czy duszpasterz zna naszą problematykę, a nie spotyka się z nią po
raz pierwszy, czy nie jest nadmiernie obciążony innymi obowiązkami, czy przyjął tę funkcję dobrowolnie. Ważne, czy znajduje
wsparcie wśród niewidomych należących do duszpasterstwa, czy
może na nich liczyć, gdy jest taka potrzeba, czy konsultuje z nimi
plany działalności.
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Młodzi niewidomi w większości uczęszczali na lekcje religii
w szkole, powinni więc chcieć poszerzać i aktualizować wiedzę
dotyczącą wiary i praktyk religijnych. Nie stronić od wspólnoty
niewidomych. Dobrzy brajliści mogą zgłosić się do czytań liturgicznych, do opracowania i odczytania modlitwy powszechnej,
zaś osoby śpiewające do psalmu responsoryjnego, niewidomi
mogą prowadzić stacje Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście czy
różaniec. Ci, którzy mają uzdolnienia organizacyjne, mogą włączać się do urządzania corocznej majówki, wspólnego opłatka czy
pielgrzymki. Możliwości jest wiele. Mamy wśród nas przewagę
osób słabowidzących. Ich pomoc osobom całkowicie niewidomym w dotarciu do duszpasterstwa jest pożądana.
Argument – często wypowiadany przez niewidomych – mam
swoją parafię blisko miejsca zamieszkania – nie przekonuje mnie.
Parafia jest bardzo ważna, ale jedna Msza św. w miesiącu we
wspólnocie niewidomych powinna nas obowiązywać, będąc
świadomym wyborem. Tu poza Eucharystią i modlitwą możemy
spotkać się z kapłanem i innymi uczestnikami, posłuchać komunikatów terenowych organów PZN. Być może zechcemy z którejś oferty skorzystać osobiście, albo rozpropagujemy ją wśród
niewidomych przyjaciół. Nie zmarnujmy okazji bycia razem. To
pomaga! Wyjście z domu, znalezienie się wśród innych też.
Warto też wznowić zarzuconą formę odwiedzania niewidomych nieopuszczających domu z powodu starości czy dodatkowych schorzeń. Te osoby czują się odrzucone, zapomniane,
nikomu niepotrzebne, a jeszcze tak niedawno były, podobnie jak
my, aktywne. Oczywiście, jeżeli sobie takich wizyt życzą. Dobre,
serdeczne słowo krzepi, jest najskuteczniejszą terapią psychiczną.
Można ich pocieszyć, wysłuchać, udzielić informacji, co dzieje
się w środowisku. Dotyczy to nie tylko przebywających w rodzinnych domach, ale też samotnych niemających już rodziny,
przebywających w szpitalach lub domach opieki.
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30. Rocznica śmierci ojca Brunona Pawłowicza

Stworzenie dwuosobowych zespołów chętnych do bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka jest możliwe. W myśl
twierdzenia „Dobro powraca”. Na ogół nie da się obarczyć tym
diecezjalnego duszpasterza niewidomych ze względu na jego
liczne obowiązki kapłańskie, ale może on być koordynatorem
tych działań, informowanym na bieżąco o ich przebiegu. Byłoby
to pięknym kontynuowaniem pracy duszpasterskiej o. Brunona Pawłowicza.
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Katarzyna Piekarczyk

Wspomnienie o Ojcu Pawłowiczu

P

o ukończeniu krakowskiej szkoły masażu, podjęłam pracę
w szpitalu rehabilitacyjnym na Kaszubach. Tam właśnie ponownie spotkałam Ojca Brunona Pawłowicza. W latach osiemdziesiątych został on oddelegowany na Wybrzeże, by pełnić posługę jako krajowy duszpasterz niewidomych. Nasze pierwsze
spotkanie miało miejsce w czasie, gdy jako nastolatka uczyłam
się w Laskach. Teraz już jako osoba dorosła miałam możliwość
poznania go w innym wymiarze jego powołania.
Człowiek niezwykłej skromności, bardzo serio traktujący
swoje kapłaństwo i służbę niewidomym, a jednocześnie empatyczny, pełen cichej radości, którą emanował. Czasy były trudne,
ludzie, z którymi się stykał, często sfrustrowani, zwłaszcza ci
nowo ociemniali, niejednokrotnie pozostawieni samym sobie,
bezradni w nowej rzeczywistości. A on szedł z pomocą bez spoglądania na zegarek, pogodę czy zdrowie. Nie okazując zniechęcenia czy braku cierpliwości. Bez cienia przesady mogę powiedzieć, że dla mnie jego duchowe wsparcie i pomoc w tych
prozaicznych, codziennych trudach były bezcenne, dawały siłę
i nadzieję. Bez podnoszenia głosu czy wywierania presji potrafił
łagodzić napięcia i rozognione emocje, które jakże często są pogłębianiem konfliktów. Nigdy nie stronił od ludzi, dzielił się sobą
w radościach i smutkach. Po prostu był. Zwyczajny i niezwyczajny
Ojciec Bruno Pawłowicz.

Bratnie Stowarzyszenie
Władysław Gołąb

Towarzystwo Pomocy
Głuchoniewidomym

T

owarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym powołane zostało
19 października 1991 roku. Rzeczywistym twórcą stowarzyszenia był mgr Józef Mendruń – ówczesny dyrektor do spraw
Rehabilitacji w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Niewidomych, a zarazem członek Komisji do Spraw Głuchoniewidomych
Europejskiej Unii Niewidomych (od 1995 roku przewodniczący
tej Komisji). Jak pisała red. Grażyna Wojtkiewicz „likwidowanie
barier, które powoduje głuchota i ślepota, jest jednym z celów
nowo powołanego Towarzystwa. Działają w nim różni ludzie
dobrej woli, naukowcy i praktycy, a także zainteresowani, czyli
głuchoniewidomi, zjednoczeni chęcią niesienia pomocy innym.
Warto wymienić choćby kilku z nich. Jest więc: Tadeusz Gałkowski – psycholog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Czesław Kosakowski – prof. Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Toruńskiego, dr Tadeusz Majewski – autor książki o rehabilitacji
głuchoniewidomych (…) prof. Maria Góral – otolaryngolog”*.2
Przewodniczącym nowego stowarzyszenia został mgr Józef
Mendruń, a jego najbliższą współpracowniczką mgr Elżbieta
Oleksiak. W 2004 roku funkcję przewodniczącego Zarządu Towarzystwa przejął mgr Grzegorz Kozłowski – głuchoniewidomy
o głębokim uszkodzeniu zarówno zmysłu wzroku jak i słuchu.
Z Grzegorzem Kozłowskim można porozumiewać się tylko

* Pochodnia, grudzień 1991 r.
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przez specjalny aparat słuchowy z mikrofonem dla rozmówcy
lub w systemie Lorma (alfabet punktowy na dłoń – polega na
kreśleniu linii lub punktów na dłoni). Sam Grzegorz Kozłowski
ma doskonale wyrobiony głos i jest świetnie rozumiany przez
rozmówcę. Kozłowski stał się swego rodzaju ikoną Towarzystwa.
Wszedł do wielu rad i komisji w administracji ogólnopolskiej.
W systemie demokratycznym wszystko się jednak zmienia.
W dniu 10 czerwca 2017 roku na walnym zebraniu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Grzegorza Kozłowskiego
nie wybrano na kolejną kadencję. Mimo że wszyscy członkowie
z ustępującego Zarządu w głosowaniu indywidualnym otrzymali
absolutorium.
Na przewodniczącego Zarządu większością głosów wybrany został Michał Drzewek, młody pełnosprawny wolontariusz
i przewodnik. Poza tym do Zarządu wybrano: Kamilę Skalską,
Agnieszkę Orzech, Annę Jurkowską, Ewę Skrajnowską, Małgorzatę Książek, Małgorzatę Benisz-Stępień i Mateusza Ciborowskiego.
Z tego składu tylko Agnieszka Orzech jest głuchoniewidoma,
a Mateusz Ciborowski niewidomym. Wszyscy pozostali członkowie Zarządu są osobami pełnosprawnymi. Zarząd ukonstytuował
się następująco: wiceprzewodniczące – Małgorzata Książek i Małgorzata Benisz-Stępień, sekretarz – Anna Jurkowska, skarbnik
– Ewa Skrajnowska. Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie
pięciu osób. Do Komisji wszedł po trzynastu latach przerwy
mgr Józef Mendruń, który odmówił zarówno kandydowania na
przewodniczącego Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Komisji został Maciej Szanser.
Jak będzie rozwijała się dalsza działalność Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, trudno dziś przesądzić. Gdy Towarzystwo rozpoczynało swoją działalność w 1991 roku, Józef
Mendruń postawił na współpracę z ośrodkami naukowymi oraz
bratnimi organizacjami. Poza wyżej wymienionymi przez p. Grażynę Wojtkiewicz naukowcami, wśród założycieli znaleźli się
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także: przewodniczący Zarządu Głównego PZN Tadeusz Madzia,
sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych Józef
Hendzel oraz piszący te słowa Władysław Gołąb – prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Chodziło o jak najszerszą
współpracę zarówno ze środowiskiem naukowym, jak i stowarzyszeniami zrzeszającymi członków niewidomych i głuchych.
Ze swej strony życzę Towarzystwu Pomocy Głuchoniewidomym
nowych sukcesów i dalszego rozwoju.

W zaciszu izdebki
Krystyna Kozyra*

Radosne tajemnice różańcowe
Tajemnica I
Zwiastowanie
Wówczas się Ewangelia rozśpiewała
cudownym urzeczywistnieniem.
Piękna akord najwyższy – Ave – Amen!
Nieba Dzień rozpoczęty zorzy ekstatyczną jasnością.
Ave Maria! Imię emanuje słonecznym zwiastowaniem
Kiełkuje Amen dziewicze,
Owocem brzemienne, rozprasza, odrzuca ćmę snu.
Ave Maria, Amen.
Brzmijcie organy, cytry złoto dźwięczne,
uwielbiajcie wszyscy Adonai nieustającą adoracją.
Dziewico najczystsza – Ideału Matko!
Bóg otworzył – życia Amen.
Pełnaś Ewangelii – łaski Naczyniem. Alleluja!
Łąki adorują schylone kornie Imię Panny.
Maryja Aniołowi mówi: Amen!

* Absolwentka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Laskach (1936–2017).
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Tajemnica II
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Wciąż nie słyszę Twych radosnych kroków,
tajemnico nawiedzenia Elżbiety szczęśliwych progów.
Módl się za mnie, Matko Światła i Zbawienia.
Nazareńska Lilio płodna, łaski pełna po brzeg duszy,
miłosiernie Bogu wierna, błogosławionej nadziei godna!
Broń mnie przed obojętnością, sercu memu suknię uszyj,
miłowanie zszyj z wiernością.
O, Stokrotko nieskalana, przydrożnych, polskich kapliczek,
bez pożądań miłująca chwałę Boga trójjedyną
serdeczniej niż wszystkie słońca.
Daj mi wzlecieć do Jezusa, Twego Syna, mego Pana.
Matko Boga i narodów i Matko kruszyny chleba,
wiem, że nieświęte są mej duszy progi,
za mało wiary, nadziei, miłości.
Codziennie czekam Twego Nawiedzenia
– nawet Elżbieta aż tak nie czekała.
Matko pomocy nieustającej,
brzemienna Jutrznio Bożego wschodu,
Synowi Twemu Magnificat śpiewam.
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Tajemnica III
Boże Narodzenie
W Betlejem, tam, w judzkim mieście,
a może nad Wisłą, gdy zechcesz,
o, zechciej się, Boże, narodzić.
Patrz, serca nasze strwożone,
choć Twoją mocą stworzone
na obraz i podobieństwo groty,
którą sobie wybrałeś.
Groty ciemnej i ciasnej,
a przecież świętej i jasnej,
gdy Twoja Gwiazda w niej wschodzi,
gdy Słowo Ciałem się staje.
Wszystko, co posiadamy, weź, Boże,
weź i nas samych w Twoje najświętsze Ręce.
Przyjm od nas w upominku garść ludzkich dobrych uczynków,
to takie jasne świeczki w Twojej zimnej stajence.
Płacz Twój aż tu słyszymy,
wśród wiosny i wśród zimy,
wśród lata i jesieni.
Płacz Twój taki żałosny w dzieciach nienarodzonych,
dla których zabrakło miejsca w naszym polskim Betlejem.
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Tajemnica IV
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Ofiarowaliśmy sobie siebie wzajemnie.
O, światło Boże,
światło zamknięte w ludzkim niemowlęctwie,
a jaśniejące chwałą wśród żniwnych pól nieba!
O, Tajemnico Bożej myśli i serca wcielonego,
Tyś jest wywyższeniem uniżenia.
Prawości Symeona tak nam wszystkim trzeba.
Bądź uwielbiona przez pojednanie światła
z naszą smugą cienia.
Wrośnij w nasze oczy Bożymi iskrami.
Niech Twoje światło wciąż patrzy i patrzy
w nasze z mroku utkane adwentowe serca.
Tajemnica V
Znalezienie Pana Jezusa w Jerozolimskiej Świątyni
Twoje życie, Boży Synu, w Ewangelii opisane.
A jednak, jak Maria i Józef, wciąż szukamy Twoich śladów,
wciąż pytamy – gdzie odszedłeś.
Dotykałam Ściany Płaczu w Świętym Mieście Jeruzalem.
Codziennie do Ojca w Niebie Izrael listy wysyła.
Kto je zbierze? Kto policzy?
Mój wiersz też Niebu powierzam
polskiej modlitwy ekspresem:
błagam ciebie Ojcze Nasz,
o Świątynie i o świętość dla Wybranego Narodu,
Ojcze umiłowanego Syna! Amen.

s. Jana Maria Ściga FSK – Ufność
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s. Jana Maria Ściga FSK

Ufność
jest taka
przestrzeń
w sercu
gdzie milkną
wszystkie słowa
gdy przytulasz mnie
do ramion Krzyża
nie pytam
po co?
jak długo?
wierzę
że to miłość
wiem
że Ty wiesz
i niech to
wystarczy
31.01.2004
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W Bielskim kościele
gdy w sobotnią noc
usypia zmęczone
miasto
opadają
powieki witryn
i cichnie
uliczny gwar
Ty oświetlasz
blaskiem
Eucharystii
najciemniejsze
zaułki dusz
w ciszy adoracji
dokonuje się
tajemna
transfuzja
kiedy
w moje rany
wtłaczasz
życie
styczeń 2015

s. Jana Maria Ściga FSK – Modlitwa do Matki
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Modlitwa do Matki
zrodziłaś mnie
w sercu Boga
kolebce świata
otuliłaś
kłosami łask
gdy dojrzeją
staną się chlebem
wydanym za mnie
Patronko
boskich i ludzkich
spraw
naucz mnie
życiem
śpiewać
Magnificat
oddawać
wszystko
by odnaleźć
Pełnię
26.05.2014

500-lecie reformacji
Józef Placha

W poszukiwaniu jedności

T

rzydziestego pierwszego października 2017 roku mija 500.
rocznica ogłoszenia 95 tez Marcina Lutra na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze, w wyniku czego doszło do rozłamu
w Kościele.
Z bólem trzeba przyznać, że za rozłam w 1517 roku odpowiedzialni są również katolicy, co podkreślali w swoim czasie zarówno
Jan Paweł II jak i Benedykt XVI. A papież Franciszek 31 X 2016
roku – a więc u progu jubileuszu – swoją obecnością w szwedzkiej
miejscowości Lund dał wyraz pragnieniu wspólnego dochodzenia
do jedności – mimo niemal 500 lat trwającego bolesnego podziału.
Tegoroczny jubileusz należałoby więc wykorzystać w celu wspólnego budowania mostów porozumienia, a nie szukania różnic między katolikami i innymi wyznaniami. Co więcej, należałoby wzmóc
wspólne wysiłki w kierunku kontynuowania prawdziwych reform;
będzie to zgodne z odwieczną naturą Kościoła, który powinien stale
rozwijać się i odpowiadać na wyzwania współczesności. Szkoda,
że zabrakło tego ducha w XVI wieku. Historii nie można jednak
odwrócić, ale można i trzeba mądrzej budować teraźniejszość.
W związku z powyższym również na łamach naszego czasopisma chcemy włączyć się w ten proces budowania jedności, przypominając sylwetki kapłanów rzymskokatolickich, których można
nazwać prekursorami ekumenizmu w Polsce. Jest ich z pewnością
wielu wśród tych, którzy już odeszli do Pana, oraz wśród żyjących.
Wybraliśmy tych, którzy swoją działalność ekumeniczną łączyli –
bardziej lub mniej – ze środowiskiem Lasek. Ponadto swoje cier-
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pienia związane z chorobą ofiarowywali w intencji zjednoczenia
chrześcijan, co bodaj więcej znaczy niż niejedna okolicznościowa
konferencja ekumeniczna czy wykład akademicki na ten temat.
Zaprezentujemy fragmenty opracowania s. Marii Krystyny Rottenberg FSK „Aby byli jedno”, poświęconego ekumenicznej pasji
siostry Joanny Lossow z Lasek, która pozostawiła po sobie wiele materiałów, dokumentujących jej troskę o jedność chrześcijan. Zgromadzone są one w archiwum „Joannicum” na Piwnej w Warszawie.
Przytoczone fragmenty opracowania s. Marii Krystyny Rottenberg
nie wyczerpują wszystkich pokładów wiedzy tam zgromadzonej.
Biorąc z kolei ograniczone ramy naszego czasopisma, możemy
jedynie dokonać czegoś, co można nazwać „wypisami” interesującego nas zagadnienia.
Wybór ten poprzedzą dwa teksty s. Marii Krystyny Rottenberg:
„Moje ekumeniczne credo” oraz „O czym marzy biskup Zdzisław
Tranda”. Niezależnie od tego, jako materiały uzupełniające, załączamy fragmenty wypowiedzi ks. Alfonsa Skowronka oraz ks.
Zygmunta Podlejskiego, którzy niejako „z zewnątrz” rzucą nieco
światła na poruszane zagadnienie oraz zwrócą uwagę na perspektywy dalszego dążenia do jedności.
* * *
s. Maria Krystyna Rottenberg FSK

Moje ekumeniczne credo

M

ój Przyjaciel i Mistrz ks. prałat Charles Molette (†2013)
poprosił, by umieścić na jego grobie słowo CREDO oraz
zdanie J.H. Newmana: „Ex umbris et imaginibus in veritatem”
[Z cieni i symboli do prawdy]. Taka była Jego droga wiary, taka
jest też droga Kościołów chrześcijańskich do jedności w Chrystusie, który sam jest „drogą, prawdą i życiem”.
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Rzut oka na przebytą drogę jest szczególną okazją, by podziękować Bogu za to, co – mimo wielkich trudności i bolesnych
nieporozumień – udało się osiągnąć. Świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje wspólnego świadectwa chrześcijan ożywionych
pragnieniem pojednania z Chrystusem oraz pojednania między
sobą.
Święty Jan Paweł II niestrudzenie mówił i pisał, że warunkiem pojednania jest przebaczenie, które nie jest możliwe bez
wewnętrznej przemiany i nawrócenia będących dziełem łaski.
„Zaangażowanie ekumeniczne musi się opierać na nawróceniu
serc i na modlitwie”. Jego następca papież – senior Benedykt XVI,
a dziś papież Franciszek nie ustają w wysiłkach dla przezwyciężenia istniejących podziałów.
Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz mówił: „nikt nie jest
obcy”. Taka była i jest tradycja Dzieła Lasek. Moim modlitwom
i działaniom towarzyszyła od początku nadzieja pełnej jedności
przy wspólnym stole eucharystycznym.
W chwili, gdy moja czynna służba jedności w Ośrodku Jana
XXIII „Joannicum” zdaje się dobiegać końca, chciałabym uczynić
swoimi słowa św. Teresy Benedykty – Edyty Stein:
„Świat składa się z przeciwieństw, ale na końcu nic z tych
przeciwieństw nie pozostanie. Ostoi się tylko wielka miłość”.
„Miłość będzie naszym życiem wiecznym i już tu musimy do
niej zbliżyć się tak, jak to tylko możliwe. (…) Bóg nie odmówi
swej łaski, gdy wiernie uczynimy «to trochę», co możemy. A «to
trochę0187 biorąc bezwzględnie znaczy dla nas bardzo wiele.
Musimy się przy tym strzec, by nie badać i nie mierzyć, ile już
na tej drodze postąpiliśmy. To wie sam Bóg”.
Paryż, 30 maja 2014

s. Maria Krystyna Rottenberg FSK – O czym marzy biskup...
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O czym marzy biskup Zdzisław Tranda

Z

okazji 10. rocznicy ogłoszenia Karty Ekumenicznej [w lutym 2010 roku] podkreślając rangę tego wydarzenia biskup
Zdzisław Tranda mówił: „Przypomina mi się pewna anegdota,
którą przed laty opowiedział znany malarz, zmarły przed kilkoma dniami prof. Jerzy Nowosielski (z Kościoła Prawosławnego)
przy okazji jednego ze spotkań po nabożeństwie ekumenicznym w Krakowie. Biedny drwal żydowski zajmował się wyrębem drzew w lasach i transportowaniem ich drogą wodną do
tartaków. Miał niewielką siekierę, z ogromnym wysiłkiem ścinał
drzewa, ładował po jednym pniu na nieduży wóz i wiózł nad
rzekę, po której ścięte drzewa, połączone w tratwy, spławiał dalej. Kiedyś pomyślał sobie tak: gdybym miał mechaniczną piłę,
gdybym mógł zatrudnić robotników i ścięte drzewa wozić nad
rzekę traktorem, to wtedy byłby plusk, to byłaby fala! Profesor
Nowosielski spuentował anegdotę w taki oto sposób: gdyby tak
połączyć katolicką organizację, ewangelickie zwiastowanie Słowa
Bożego, prawosławną pobożność i gorliwość wolnych Kościołów”.
To, co proponuje się w Karcie Ekumenicznej, kończy myśl
biskup Zdzisław Tranda, powodować ma, aby powstał „plusk
i fala”. Dlatego taki nacisk został położony w Karcie na pojęcie
„wspólnie”. Wspólnie działać, wspólnie prowadzić dialog. Również w rozdziałach o więzi z judaizmem, o relacjach z islamem
oraz z innymi religiami bardzo wyraźnie została podkreślona
potrzeba prowadzenia dialogu i rozwijania go. (…) Wszystko
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wspólnie. [Zob. W dążeniu do jedności. Wybór kazań ekumenicznych z lat 2000–2011, s. 175-176]
Pasterz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, małego liczebnie, ale mocnego duchem, kocha swój Kościół, kocha
swoją dawną parafię w Zelowie, kocha ludzi, których spotkał na
swej drodze, bez względu na ich przynależność religijną czy wyznaniową.
Trudno sobie wprost wyobrazić styczniową oktawę modlitw
o jedność chrześcijan w Warszawie bez jego zawsze dyskretnej
obecności. Nigdy też nie odmówił, nawet poproszony w ostatniej chwili o wygłoszenie homilii, gdy zawiódł umówiony wcześniej kaznodzieja.
Siostra Joanna Lossow, której rodzony ojciec był ewangelikiem reformowanym, darzyła szczególnym szacunkiem i przywiązaniem duchownych i świeckich przynależących do tego Kościoła. Jako mała dziewczynka słyszała często w swoim domu
rodzinnym w Gryżynie słowa pracujących tam ludzi: „Pan Józef
Lossow jest taki dobry, taki szlachetny i prawy, choć … kalwin”.
Po latach, w moim klasztorze na Piwnej, słyszałam niejeden raz
z jej ust podobne wyrazy podziwu, szacunku i wdzięczności pod
adresem biskupa Zdzisława Trandy – niech nam wybaczy tę poufałość – „naszego Biskupa … choć ewangelika reformowanego”.
Na naszej już pół wieku trwającej drodze do jedności wszystko nas łączy. Rodzina Trandów – jak i moja – pochodzi z Kresów Wschodnich, ale została wcześniej niż moja przesiedlona
do Wielkopolski. Kresy Wschodnie to swoiste „laboratorium
jedności” z powodu różnorodności kultur, religii, narodowości
ich mieszkańców. Ludzie z Kresów, tak Wschodnich (Lwów) jak
i Zachodnich (Poznań, Wschowa, Leszno), nie muszą długo szukać, by znaleźć w swoich rodowodach jakichś „obcych”, „innych”,
„swoich” i „nie swoich”. Historię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce współtworzyli od samego początku, oprócz
Polaków, przybysze z Francji, Czech, Niemiec, Szkocji, Holandii
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i Szwajcarii. Polskość była dla nich samych lub dla ich potomków
świadomym i dojrzałym wyborem. Taka sytuacja kształtuje osobowości mocne, świadome swoich korzeni, a zarazem głęboko
przywiązane do ojczystej ziemi, języka, obyczaju, religii.
Dwaj bracia: Zdzisław i Bogdan urodzili się w Poznaniu, ale
obaj zachowali coś z galicyjskiej wrażliwości, otwartości, gotowości przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi, kimkolwiek
by był. Taki był też syn śp. ks. Bogdana, a bratanek ks. biskupa.
Zdzisława Trandy, ich następca jako Proboszcz parafii warszawskiej. śp. ks. Lech Tranda. Nie zapomnę nigdy, ile wysiłku wkładał
ten ostatni w organizowanie transportów żywności i lekarstw do
miasteczka Równe i okolic na Ukrainie, gdzie mieszkają ewangelicy reformowani, ale nie tylko oni byli adresatami tych darów,
lecz wszyscy potrzebujący.
W Warszawie, w czasie stanu wojennego, parafia ewangelicko-reformowana była bodaj pierwszą, która podzieliła się otrzymanymi z zagranicy darami, z kościołem św. Marcina na Starym
Mieście, gdzie już 13 grudnia 1981 rozpoczął swą działalność
Prymasowski Komitet Pomocy Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. I to trwało tak długo, jak długo sytuacja tego wymagała.
Miałam szczęście widzieć z bliska niezliczoną ilość razy,
w prezbiterium kościoła św. Marcina i w wielu innych kościołach
Stolicy, księdza biskupa Władysława Miziołka i księdza biskupa
Zdzisława Trandę. Złączeni mocną więzią modlitwy o jedność
chrześcijan, byli dla mnie i są nadal uosobieniem tego, co biskup
Władysław wyraził w swoim herbie: MINISTRARE – znaczy
służyć, a biskup Zdzisław słowami: minister Verbi Dei – sługa
Słowa Bożego. Warszawska ekumenia miała i ma w osobach
nieodżałowanego. śp. Biskupa Władysława Miziołka jak i obecnego wśród nas Czcigodnego Jubilata biskupa Zdzisława takich
duchowych mistrzów.
Kiedy zmarł ks. Tomasz Bojasiński, biskup Tranda żegnał Go
w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej w przeddzień pogrze-
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bu w Laskach, jako kapłana, przyrodnika, entomologa, artystę
– zakochanego w pięknie stworzenia – i żarliwego ekumenistę. O tym ostatnim rysie Zmarłego powiedział: „Myślę, że
wiele przez mądry ekumenizm możemy się uczyć wzajemnie
od siebie” […] „Bo właśnie mądry ekumenizm prowadzi do
zbliżenia, do poznania się wzajemnego, do pogłębienia więzów
braterskich. Droga do jedności jest daleka, długa, trudna, ale
droga do zbratania się, do współżycia, do współdziałania jest
prosta. Na niej potrzeba miłości, wzajemnej miłości. I czyż to
nie jest ogrom Bożej mądrości, cudownej Bożej mądrości, że
on (ks. Tomasz) patrzył na nas z miłością, i że my dzisiaj, także
my z Kościołów nierzymskokatolickich, możemy go z miłością
i serdecznością wspominać”. [Zob. Aby byli jedno. Pasja życia
siostry Joanny Lossow, s. 214].
Życie naszego Czcigodnego Jubilata – biskupa Zdzisława
Trandy, słusznie nazywanego „budowniczym mostów”, nie było
usłane różami. Nie wszystko w jego macierzystym Kościele, jak
i w Polskiej Radzie Ekumenicznej w latach, kiedy był Przewodniczącym, szło po jego myśli. Kontrowersji nigdy nie brakowało,
na tematy polityczne i społeczne, kwestie moralne i bioetyczne,
ale jak pisze na łamach „Jednoty” [11-12, 2010, s. 4] Dorota
Niewieczerzał: „zawsze fascynowała mnie w Nim niezwykła
umiejętność słuchania ludzi. Będąc jego rozmówcą wiesz, że
z cierpliwością i prawdziwym zainteresowaniem wysłucha do
końca tego, co masz do powiedzenia. Jest to w moich oczach
dowód czegoś więcej niż tylko dobrego wychowania. W tym
właśnie pełnym szacunku i gorliwej otwartości w stosunku do
drugiego człowieka ks. Zdzisław wyraża swoją odpowiedź na
Boże wezwanie”. W pełni podzielam opinię Autorki powyższego świadectwa.
Podziwiałam jego „siłę spokoju”, kiedy nastał w naszym kraju
czas dzikiej niekiedy lustracji na podstawie IPN-owskich „teczek”,
jego troskę o to, by ferując nawet słuszne skądinąd wyroki nie
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niszczyć człowieka: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”. Złożoność każdej sytuacji pozostawiała zawsze w jego przekonaniu
miejsce najpierw na „domniemanie niewinności”, a następnie
i w każdym przypadku na chrześcijańskie miłosierdzie.
Wracając do pytania zawartego w tytule: O czym marzy biskup Zdzisław Tranda? A jest to przecież nasze wspólne marzenie
– a więc plusk i fala – marzenie o jedności, o pokoju, o pojednaniu, o wspólnocie, o komunii: wołanie o niemożliwe. Wszak to
Bóg jest Panem historii i tylko On jest sprawcą jedności. Ludzką
rzeczą jest marzyć – mimo wszystko.
Nasze nadzieje i zwątpienia splatają się z adwentowym oczekiwaniem: „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość”
(Iz 9,1). To już bliska droga do wyśpiewania: „Blasku chwały
Bożej Ty, światło z światła narodzone, spraw by serca ku Twej
czci w górę były podniesione”. Aleksandra Błahut-Kowalczyk,
teolog luterański i poetka podpowiada: „tu drga już w powietrzu
myśl, że to, co niemożliwe, staje się możliwe”. [Jednota 11-12,
2010, s. 34].
Warszawa, 10 października 2015
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Maria Krystyna Rottenberg FSK

Ludzie pojednania – świadkowie nadziei1

Z

AMIERZENIEM s. Joanny, którego nie udało się jej doprowadzić do końca, było opublikowanie eseju o ludziach, którzy już odeszli, a z którymi jak najściślej współpracowała przez
wiele lat.
Zaczęła od nakreślenia sylwetki trzech księży rzymskokatolickich, którzy ofiarowali swe życie dla sprawy jedności, a których
Bóg powołał do wieczności w ciągu sześciu miesięcy jednego
roku 1982. Był to trudny czas stanu wojennego. Klasztor na Piwnej stał się siedzibą Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom
Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, powołanego do życia
dekretem prymasa Polski z dnia 17 grudnia 1981, miejscem,
gdzie, jak nigdy może przedtem i potem, spotykali się ludzie
wierzący i niewierzący, chrześcijanie różnych wyznań, wyznawcy różnych religii, ludzie szukający, ludzie wątpiący, odchodzący i powracający, wszyscy ludzie dobrej woli, tworzący jedną
świętomarcińską wspólnotę2.
s. Maria Krystyna Rottenberg, Aby byli jedno, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2005, s. 199–215.
2
Zob. Władysław Rodowicz, Komitet na Piwnej. Fakty – dokumenty – wspomnienia. Przedmowa bp. Bronisława Dembowskiego. Biblioteka „Więzi”, tom
79. Warszawa 1994. Powstały 17 grudnia 1981 r. Komitet Pomocy Osobom
Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, przekształcony został dekretem
z dnia 15 września 1983 w Prymasowski Komitet Charytatywno-Społeczny.
Nie bez znaczenia jest fakt, że przewodniczącym Komitetu był bp Władysław
Miziołek, a jego zastępcą ks. prof. Bronisław Dembowski. O działalności
Komitetu można mówić również w aspekcie ekumenicznym, gdyż jego pra1
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(…)
W tym właśnie czasie, tak brzemiennym w wydarzenia, miała
siostra Joanna oddać Bogu i pożegnać trzech swoich wielkich
przyjaciół – kapłanów. Odeszli do wieczności: ks. dr Józef Zawadzki MIC, Stanisław Szymański SJ oraz ks. Tomasz Bojasiński.
Wszyscy trzej, pisze s. Joanna, jeden niezależnie od drugiego, nie
wiedząc o sobie wzajemnie, oddali się Bogu na ofiarę w jednej
i tej samej intencji ut omnes unum sint.
Oto syntetyczna wersja szkiców siostry Joanny przechowywanych w archiwum Joannicum.
Ks. dr Józef Zawadzki MIC
Ks. Józef Zawadzki urodził się 24 marca 1904 roku w Moskwie.
Po zdaniu matury skierował swe kroki najpierw do Lasek, gdzie
pracował jakiś czas jako wychowawca w Zakładzie dla Niewidomych. Wielki wpływ na młodego wychowawcę wywarli ks.
Władysław Korniłowicz i matka Elżbieta Czacka. Następnie udał
się do Wilna, gdzie ukończył seminarium duchowne oraz Wydział Teologii na Uniwersytecie im. Stefana Batorego, uzyskując
stopień doktora teologii. W dniu 4 kwietnia 1931 roku otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego (1876–1955). Pracował później jako asystent na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Wileńskiego. Studiował też w Louvain w Belgii. W czasie drugiej wojny światowej pełnił funkcję
kapelana Armii Krajowej, biorąc czynny udział w Ruchu Oporu.
Po wojnie został ojcem duchownym w seminarium olsztyńskim.
cownicy jak i podopieczni, nie mówiąc o ofiarodawcach z kraju i z zagranicy,
byli ludźmi różnych wyznań i światopoglądów. Ich kilkuletnia obecność „na
Piwnej” stanowi piękny przykład „miłości stosowanej”, ponad wszelkie różnice
i podziały. To samo można powiedzieć o licznej rzeszy dobroczyńców Dzieła
Lasek, bez których ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży
niewidomej nie mógłby po prostu istnieć. Ale podobne studium wykracza
poza ramy niniejszej rozprawy.
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W roku 1951 otwiera się nowa karta w życiu ks. Józefa Zawadzkiego. Wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. W rok
później, dnia 24 września 1952 złożył swe pierwsze śluby zakonne, a po trzech latach śluby wieczyste na ręce ówczesnego prowincjała marianów, ks. Władysława Łysika w Gietrzwałdzie. Jako
marianin ks. Józef pracował w seminarium swego zgromadzenia w Gietrzwałdzie jako wykładowca filozofii, następnie przez
dziewięć lat był kapelanem Szpitala Bielańskiego w Warszawie,
spowiednikiem wielu żeńskich zgromadzeń zakonnych i księży
studiujących na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Ostatnie lata życia spędził w Górze Kalwarii, służąc niestrudzenie wszystkim, których Bóg postawił na Jego drodze.
Ks. Józef Zawadzki był człowiekiem o bogatej osobowości
i wszechstronnych zainteresowaniach. Miał wielu przyjaciół,
utrzymywał kontakty z ludźmi ze świata nauki i kultury, był powiernikiem wielu z nich. Był jednak przede wszystkim kapłanem
i zakonnikiem. Odznaczał się mądrością serca, bezpośredniością,
dobrocią, ogromną kulturą, doświadczeniem duszpasterskim
oraz wrażliwością na sprawy Boże. Dzielił się tym wszystkim
z innymi w pracy formacyjnej i dydaktycznej. Kochał szczególnie konfesjonał, w którym z wielką cierpliwością i miłością
prostował ludzkie ścieżki, wskazując na Boga, który jest Ojcem
miłosiernym, na moc Krzyża Chrystusowego, na wszechpotężne
orędownictwo Niepokalanej Dziewicy – Wspomożycielki i Matki
wszystkich ludzi. Kapłaństwo ks. Józefa rozkwitało w całej pełni,
gdy sprawował święte obrzędy. Zawsze z wielkim namaszczeniem
odprawiał mszę świętą, jakby to była jego pierwsza w życiu msza.
W dobie odnowy liturgicznej włączył się w jej najbardziej żywotny
i zdrowy nurt. Pozostawał w stałym kontakcie ze zdrową teologią,
opartą na Piśmie Świętym, Tradycji i aktualnych dokumentach
kościelnych. W dyskusjach teologicznych był bardzo ostrożny
i odpowiedzialny za każde słowo. Włączył się czynnie w dzieło
jedności chrześcijan, uczestnicząc już w pierwszych spotkaniach

Maria Krystyna Rottenberg FSK – Ludzie pojednania...

105

ekumenicznych w Warszawie. Pozostawał w życzliwym kontakcie
z biskupem Zygmuntem Michelisem KEA, ks. Ottonem Krenzem
KEA oraz ks. Jerzym Klingerem KP. Ekumenizm rozumiał jako
realizację arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa: „aby wszyscy byli
jedno” [J 17, 21]. Pozostawał przy tym zawsze głęboko zakorzeniony w doktrynie katolickiej i bronił nienaruszalności depozytu
wiary. Bronił każdego człowieka, w szczególności dzieci, ubogich
i cierpiących. Tym ostatnim poświęcił wiele lat swego życia jako
kapelan szpitala, przecierając, w trudnych czasach PRL, ścieżki
przyszłym kapelanom, by mogli bez przeszkód pełnić posługę
kapłańską wśród chorych.
W ostatnich miesiącach życia sam wstąpił na krzyż i stał się
pacjentem tego samego szpitala, w którym przedtem był kapelanem. Walcząc z chorobą cywilizacji, która go powoli i systematycznie unicestwiała, znosił cierpienia nie do opisania. Chętnie
powtarzał słowa św. Jana Chryzostoma: „za wszystko Bogu niech
będą dzięki”. Ale czasem wyrywały mu się też słowa pokornej
skargi: „tyle złego na grzesznika”.
Ksiądz Józef był zakonnikiem. Wstąpił do Zgromadzenia
Księży Marianów jako człowiek dojrzały, w dwudziestym roku
kapłaństwa, mając lat 47, ale już wcześniej słyszał głos wzywający
go do pójścia tą drogą. Ciągle czegoś jeszcze szukał i czekał na
bardziej wyraźny znak Boży. Kiedy go otrzymał, nie wahał się już
ani przez chwilę i wszedł na drogę życia zakonnego. Poddał się
kierownictwu młodszego od siebie magistra i ochotnie włączył się
do grona nowicjuszy nastolatków. Od pierwszego dnia nowicjatu
stał się kimś niesłychanie bliskim dla wszystkich. Był doktorem
teologii, proszono więc Go często o zabranie głosu w dyskusji
i oddawano mu ostatnie słowo. Bardzo jednak nie lubił, gdy nazywano go doktorem, i prosił, by go nie przezywać. Wiedziano
i z szacunkiem mówiono o tym, że odprawia rozmyślania z Meditationes św. Tomasza z Akwinu. Bez końca mógł opowiadać
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o Laskach, o księdzu Korniłowiczu, o matce Czackiej i wielu
wybitnych postaciach, z którymi zetknął się w życiu.
Był człowiekiem prawdziwie ubogim i bardzo posłusznym,
zawsze serio traktował ślubowane rady ewangeliczne i wszelkie zobowiązania zakonne. Starał się nie mieć nic poza tym, co
konieczne, a jeśli już coś miał, dzielił się z innymi, nawet gdy
w grę wchodziły ukochane jego książki. Zawsze był do dyspozycji
przełożonych i uprzedzał ich życzenia. Chciał upodobnić się
jak najdoskonalej do Chrystusa i jego Matki, pragnął być blisko
Nich. Piękną cechą jego charakteru była niekłamana pokora,
której dał wyraz w testamencie, prosząc, by nie wygłaszano
przemówień na jego pogrzebie. Ta pokorna prośba doskonale
odpowiadała całemu jego życiu nacechowanemu prostotą,
uległością i dziecięcym stosunkiem do Boga. W Bogu widział
przede wszystkim miłosiernego Ojca, a w ludziach swych braci
i siostry.
(…)
I na koniec tych wspomnień o ks. Józefie Zawadzkim siostra
Joanna dołączyła list z 25 kwietnia 1981, skierowany do niej
z okazji Świąt Wielkanocnych roku 1981, który był ostatnim
rokiem jego życia:
„Kochana, droga Siostro, czuję potrzebę wyznać przed Siostrą, że swoje cierpienia, – obiektywnie niewielkie, a subiektywnie dokuczliwe – ofiarowuję przede wszystkim ut unum sint. To
Wyście, i Ojciec, i Siostra, i inni, tak mnie wychowali, że ta idea
utkwiła mi głęboko w duszy. Krzyżem moim jest, że dotychczas
nie czuję się na siłach, żeby służyć dalej w Laskach i drogim mi
również Siostrom Wizytkom. To niby naturalne, że z latami siły
opadają i naprawdę przyjmuję ten stan z ręki Dobrego Boga, ale
ofiara pozostaje. Doznałem bardzo dużo serca od ludzi, aż to
krępuje. W moim ludzkim kapłaństwie to morze łaski, miłosierdzia i miłości Bożej oraz smugi ponure mojej grzesznej nędzy.
Jest za co dobremu nieskończenie Bogu dziękować, jest za co Go
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przepraszać! Serdecznie kochaną Siostrę i wszystkich szczerych
ekumenistów pozdrawiam, Siostrze i Wszystkim dziękuję i pragnę trwać w miłości nieobłudnej, w pragnieniu ut unum sint”.
Siostra Joanna jest zdania, że powołanie ekumeniczne ks.
Zawadzkiego zrodziło się w nim pod wpływem ks. Władysława
Korniłowicza i środowiska Lasek, gdzie w młodości pracował
jako wychowawca, a zarazem tercjarz franciszkański. Bez wątpienia, w dalszym rozwoju duchowości ks. Zawadzkiego ogromną
rolę odegrali księża marianie, do których wstąpił w dojrzałym
wieku. I to jest czynnik drugi. Czołowymi postaciami tej rodziny
zakonnej był biskup Jerzy Matulewicz (1871–1927), odnowiciel
Zgromadzenia Księży Marianów, założonego w drugiej połowie XVII wieku w Polsce przez ojca Stanisława Papczyńskiego
(1631–1701). Księża Marianie pracowali w Charbinie, gdzie Stolica Święta ustanowiła ordynariat dla Rosjan katolików obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego: archimandryta o. Fabian Abrantowicz (1866–1946), o. Andrzej Cikoto (1892–1952), o. Tomasz
Podziawo (1906–1975) i inni. Zachował się referat ks. Józefa
Zawadzkiego (Idea i czyn ekumeniczny w Zakonie Marianów),
ukazujący postać bp. Matulewicza i placówek Księży Marianów
na Wschodzie.
Trzecim czynnikiem, który, bez wątpienia, wywarł wpływ na
duchowość ks. Zawadzkiego, była jego kultura osobista, gruntowne studia filozoficzne i teologiczne w Wilnie. Wilno, dodajmy,
z natury swej było środowiskiem sprzyjającym ekumenizmowi,
tak jak Lwów i w ogóle kresy wschodnie. Wielowyznaniowość
i różnorodność etniczna tego regionu, gdzie krzyżowały się różne
kultury, języki i tradycje, same przez się skłaniały do szerszego
spojrzenia na chrześcijaństwo. Ksiądz Zawadzki był, jak wiemy,
dobrym tomistą i za św. Tomaszem z uwagą i uszanowaniem
starał się poznać poglądy ludzi inaczej myślących. Ta cecha predysponowała go do dobrych kontaktów z innymi ludźmi. Mimo
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dość znacznej różnicy wieku łączyła go serdeczna i wieloletnia
przyjaźń z ks. Zygmuntem Michelisem. Uczestniczył wiernie
w laskowskich rekolekcjach ekumenicznych, nie bacząc na trudności i niewygody. Entuzjazm dla tych spotkań nie opuszczał go
nigdy aż do czasu, gdy złożyła go ciężka choroba.
W szpitalu odwiedzali go jego ewangeliccy przyjaciele z kościoła Świętej Trójcy: ks. Jan Walter i siostra Regina Witt.
Ksiądz Stanisław Szymański SJ
Stanisław Szymański urodził się w Smolicach (pow. Gostyń Poznański) dnia 18 marca 1918 roku i tam został ochrzczony w dniu
25 marca. Rodzice jego Walenty i Marianna, z domu Gabrysiak,
do roku 1914 mieszkali w Kaliszu. Po jego spaleniu na początku pierwszej wojny światowej tułali się, aż w końcu osiedlili się
w Smolicach, gdzie urodził się Stanisław jako ich czwarte dziecko. Po nim było jeszcze dwóch synów i córka. Niełatwo było
rodzicom utrzymać tak liczną gromadkę.
Stanisław uczęszczał do szkoły podstawowej w różnych miejscowościach – w Smolicach, Krotoszynie, Kobiernie k. Krotoszyna i w Koninie. Tu, od roku 1932, rozpoczął naukę gimnazjalną
uwieńczoną świadectwem maturalnym w czerwcu 1937 r. Dnia
15 lipca 1937 roku wstępuje do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu. W sierpniu 1939 roku pojechał na studia filozoficzne do Krakowa, lecz z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej,
gdy wszystko uległo rozproszeniu, zawędrował do Lwowa, a po
trzech miesiącach wrócił na pierwszy rok filozofii do Starej Wsi.
Drugi i trzeci rok filozofii studiował w Nowym Sączu, teologię
zaś do roku 1946 w Kolegium Starowiejskim. Licencjat z filozofii
i teologii otrzymał w czerwcu 1946 r. w Lublinie.
Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 30 grudnia 1944. Od
maja do października 1945 r. przebywał w Poznaniu, pracując
w duszpasterstwie przy uruchomieniu i odbudowie tamtejszej
placówki przy ul. Szewskiej.
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Lata 1946–1949 spędził w Bydgoszczy, oprócz jednego roku
1948, kiedy przebywał w Radomiu. W Bydgoszczy został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa (1949) za kontakty z organizacją
niepodległościową. W lutym tegoż roku uciekł przez okno gmachu
SB i ukrywał się w Częstochowie, we Wrocławiu, w Nysie, a następnie
od lipca 1949 do 1952 w Lubiniu w klasztorze ojców benedyktynów,
nosząc ich habit. Tutaj, jako brat Stefan, prowadził małe seminarium,
a od września 1952 do marca 1953 był ojcem duchownym Małego
Seminarium Duchownego Archidiecezji Poznańskiej.
W pierwszy piątek marca 1953, w Gostyniu, został powtórnie
aresztowany. Skazany na osiem lat więzienia, odsiadywał wyrok
w różnych miejscowościach: w Poznaniu, Bydgoszczy, Koronowie, Zielonej Górze, Grudziądzu, we Wronkach. W maju 1956
roku wyszedł na wolność dzięki amnestii.
W latach 1956-1959 pracował w Warszawie przy ul. Świętojańskiej. Na przełomie 1959/1960 roku odbył swoją trzecią
probację w Czechowicach pod kierunkiem księdza Edwarda Bulandy SJ. W dniu 2 lutego 1961 złożył uroczystą profesję
zakonną czterech ślubów na ręce ówczesnego prowincjała, ks.
Wawryna. W tym samym roku został posłany do Olsztyna na
stanowisko ojca duchownego Warmińskiego Seminarium Duchownego i pracował tam do 1964 roku, z gorliwością krzewiąc
wśród alumnów duchowość ekumeniczną. W tym okresie swego
kapłaństwa przeżywał głęboko problemy odnowy liturgicznej
i ruchu ekumenicznego. Tego rodzaju zainteresowania miał już
w czasach licealnych w Koninie, gdzie ubolewał na przykład nad
niewłaściwym odnoszeniem się uczniów do Żydów.
W latach 1964-1968 był rektorem domu nowicjackiego w Kaliszu. Oddawał się z właściwą sobie gorliwością pracy rekolekcyjnej, brał czynny udział w prowadzeniu ludowych misji Serca
Jezusowego, angażował się coraz mocniej w sprawy ekumeniczne.
Zaczął nawiązywać w Kaliszu serdeczne kontakty z chrześcijanami innych wyznań, sam, z własnej inicjatywy ich odwiedzał
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i inaugurował braterskie pogadanki, zapraszał ich też do swego
domu zakonnego, do stołu i na konferencje dla nowicjatu. Organizował w kościele Jezuitów w Kaliszu msze święte w obrządku
wschodnim i zapraszał chór prawosławny do odśpiewania pięknych melodii wschodniej liturgii.
Zwolniony z funkcji rektora w Kaliszu, przeniósł się do
Warszawy. Odtąd mógł oddać się już całkowicie umiłowanej
sprawie jedności chrześcijan. Jeszcze w Kaliszu, w 1965, został
członkiem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Pracował nad
przystosowaniem Dyrektorium Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan w Rzymie, przygotowywał materiały na Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan, pisywał artykuły i opracowania dla diecezjalnych i parafialnych ośrodków ekumenicznych, opracowywał
kazania dla Biblioteki Kaznodziejskiej pod kątem potrzeb ruchu
ekumenicznego, brał udział w licznych posiedzeniach i dialogu
ekumenicznym, wygłaszał prelekcje i publikował swe artykuły
w czasopismach „Homo Dei” i „Ateneum Kapłańskie”. Nadal
prowadził rekolekcje i misje ludowe w całej Polsce.
Lata ukrywania się przed SB, tułaczki po kraju, pobyt u benedyktynów – to wszystko pogłębiło w nim zrozumienie ważności
problematyki ekumenicznej. Toteż, pracując jeszcze w seminarium olsztyńskim, nawiązał kontakt z Ośrodkiem ds. Jedności
Chrześcijan, który powstał przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej jeszcze przed Soborem Watykańskim II.
W roku 1969, w czasie wizyty ówczesnego generała Towarzystwa Jezusowego, księdza Pedro Aruppe w Polsce, ks. Stanisław
poprosił go o możliwość wyjazdu na rok studiów ekumenicznych
do Francji. Uzyskawszy pozwolenie pod koniec czerwca 1970
roku, wyjechał najpierw na parę miesięcy intensywnego kursu
języka francuskiego do Paryża. Od października zapisał się do
Instytutu Wyższych Studiów Ekumenicznych (Institut Supérieur
d’Etudes Oecuméniques), powołanego do życia w 1967 przy Instytucie Katolickim. Z tego Instytutu mieli wyjść profesorowie,
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animatorzy, znawcy problematyki ekumenicznej, mający służyć
radą i pomocą biskupom w diecezjach.
Ks. Szymański zwiedził następnie Instytut Ekumeniczny
w Strasburgu, pojechał do Taize, do Rzymu, Szwajcarii i Niemiec.
Po roku wrócił do Polski wszechstronnie przygotowany do pracy
ekumenicznej i wzbogacony nowymi kontaktami na Zachodzie.
Od roku 1971 zamieszkał w Warszawie, a od 1974 w Otwocku. Tam znajdował dla siebie więcej skupienia i swobody co do
wyjazdów na rekolekcje, na pracę pisarską i działalność w Komisji
Episkopatu ds. Ekumenizmu.
W tym czasie zaczyna się w nim rozwijać straszna choroba
Parkinsona, skomplikowana ponadto przez stwardnienie rozsiane, które powoli podcinają jego dynamizm. Choroba stopniowo
paraliżuje mięśnie (nie może już sam się ubierać), potem odbiera
mu głos. Do końca jednak ks. Szymański odprawia mszę świętą
i spowiada. Przeniesiony w krytycznym stanie do Kalisza, gaśnie,
walcząc ze swą coraz bardziej ogarniającą go słabością i pracując
do ostatka ku zbudowaniu wszystkich.
Na tydzień przed śmiercią złamał nogę. Po jej zoperowaniu
wywiązała się wysoka gorączka, która doprowadziła do zgonu
dnia 23 lipca 1982 roku.
W uroczystościach pogrzebowych dnia 26 lipca wzięli udział
liczni przyjaciele, współbracia zakonni, kler miasta Kalisza, zgromadzenia zakonne i wierni, szczelnie wypełniający kościół. Przybyły delegacje z Warmińskiego Seminarium Duchownego, a także
osobisty przyjaciel ks. Szymańskiego, prowincjał benedyktynów,
o. Karol Meisner3.
Siostra Joanna Lossow daje takie świadectwo o ks. Stanisławie Szymańskim:
„Można śmiało nazwać ks. Stanisława Szymańskiego jednym
z prekursorów ruchu ekumenicznego w Polsce. Jego wkład w tej
3
Biogram ks. S. Szymańskiego opracowany na podstawie materiałów nadesłanych do Joannicum przez ks. Piskorka SJ.
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dziedzinie jest znaczący. Jeszcze przed Soborem Watykańskim II
starał się krzewić ducha ekumenicznego w naszym kraju”.
W dniu 5 listopada 1963 r. [w Laskach] wziął udział w posiedzeniu przygotowawczym do mającego się rozpocząć w grudniu
tegoż roku studium ekumenicznego dla księży. Miało ono na celu
przygotowanie uczestników do podejmowania samodzielnych
zadań duszpasterskich w duchu ekumenicznym. Według notatek
s. Joanny na tym posiedzeniu byli obecni następujący księża:
ks. Tadeusz Fedorowicz, ks. Krzysztof Małachowski, ks. Stanisław
Nagy, o. Tomasz Pawłowski OP, ks. Jan Palusiński SDB, o. Tomasz
Podziawo MIC, ks. Antoni Żmijewski. Uczestniczyły też siostry
franciszkanki służebnice Krzyża: s. Stefana Hołyńska, s. M. Janina
Borkowska, s. Teresa Dziarska, postulantka i s. Joanna Lossow.
W latach 1963-1971 odbyło się w Laskach 15 kilkudniowych
sesji ekumenicznych dla księży. Ks. Szymański wraz z innymi
księżmi brał czynny udział w tych sesjach, wygłaszając prelekcje
i prowadząc dyskusje. Często służył Słowem Bożym, w czasie
nabożeństw ekumenicznych. Był bardzo cenionym kaznodzieją
i ojcem duchownym.
W roku 1964 poprowadził pierwsze rekolekcje ekumeniczne
w Laskach dla grupy księży. Odtąd ekumeniczne rekolekcje dla
księży odbywają się w Laskach co roku.
W dniu 12 maja 1964 roku, wspomina s. Joanna, ks. Szymański z trzema innymi księżmi wziął udział w bardzo ważnym
posiedzeniu w sprawie skoordynowania i rozwinięcia pracy ekumenicznej w Polsce. Posiedzenie odbyło się w gmachu Wyższego
Seminarium Metropolitalnego w Warszawie. Przewodniczył mu
bp Jerzy Modzelewski.
27 grudnia 1965 r. została utworzona ośmioosobowa Międzydiecezjalna Komisja Liturgiczna pod przewodnictwem bp. Modzelewskiego, do której został powołany również ks. Szymański.
10 lutego 1966 r. uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu
Polski powołana została Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu
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pod przewodnictwem bp. Jerzego Modzelewskiego, w skład której
weszli członkowie dotychczasowej Komisji Międzydiecezjalnej,
a więc i ks. Stanisław Szymański.
W 1974 r. ks. Szymański mianowany został sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, której członkiem był od czasu
jej powstania aż do 1980, kiedy sam musiał podać się do dymisji
z powodu ciężkiej choroby. Już dwa lata wcześniej prosił o zwolnienie go z funkcji sekretarza.
Od roku 1962 wydawano skrypt na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, zawierający oprócz modlitw i nabożeństw
osiem kazań. Należy podkreślić, że do pierwszych dziesięciu
skryptów wszystkie kazania (to znaczy osiem kazań każdego
roku) napisał sam ks. Szymański. Przez kilka lat sam opracowywał także część liturgiczną tego skryptu. Aż do czasu swej ciężkiej
choroby pisał również kazania na styczniowy Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan dla Biblioteki Kaznodziejskiej.
Angażował się w duszpasterstwo ekumeniczne w kwestiach
dotyczących małżeństw „mieszanych” i przy innych okazjach. Na
zaproszenie różnych ośrodków w kraju wygłaszał kazania z okazji styczniowego Tygodnia Modlitw o Jedność, nie żałując nigdy
wysiłku i trudów podróży. W pracy dla jedności chrześcijan, w jej
różnych aspektach, był wprost niestrudzony. Delikatne zadania
duszpasterskie wobec małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej podejmował ofiarnie i skutecznie. Można by go nazwać
tytanem pracy. Kosztowało go to wiele wyrzeczeń, musiał pokonywać liczne przeszkody, ale trwał wiernie i innych do tego zachęcał.
Gdy dotknął go ciężki krzyż w postaci choroby Parkinsona,
jego aktywność została sparaliżowana. Lecz Bóg udzielił mu łaski,
iż całą tę niemoc i upokorzenia z nią związane mógł ofiarować
za wielką i świętą sprawę, którą tak umiłował. Wierzymy, że Pan
ją przyjął4.
4

Opracowane na podstawie materiałów s. Joanny Lossow (AJ)
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Ksiądz Tomasz Seweryn Bojasiński
Trzecim kapłanem rzymskokatolickim z kręgu ekumenicznych
przyjaźni siostry Joanny, który ofiarował swe cierpienia w intencji
jedności chrześcijan był ks. Tomasz Seweryn Bojasiński.
Urodził się 3 kwietnia 1926 r. w Szczytnie nad Utratą w powiecie sochaczewskim i tam spędził dziecinne lata. Do szkoły chodził
w Warszawie i tam zastała go wojna. Maturę zdał 30 lipca 1945 roku.
W kilka miesięcy później wstąpił do Seminarium Duchownego.
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1950 roku,
a magisterium z teologii w zakresie muzyki kościelnej na ATK
w Warszawie 16 grudnia 1974 roku. Napisano o Nim: Homo
viator 5. Sądząc po licznych zmieniających się parafiach w ciągu
trzydziestu dwu lat kapłaństwa, w których pełnił na ogół funkcję
wikariusza, zwykle nie dłużej niż dwa lata, raz jeden kapelana
sióstr Rodziny Marii w Aninie, a wreszcie rezydenta i wikariusza
w kościele św. Marcina (1966–1982), praca parafialna, zwłaszcza
administracja, nie bardzo go pociągała. Dopiero chyba u św. Marcina zadomowił się na dobre. A jakim był kapłanem, świadczą
liczne pisane i niepisane świadectwa tych, którzy mieli szczęście
się z nim zetknąć. Siostra Joanna zachowała w pamięci rozliczne
„kwiatki” z życia ks. Tomasza. Wszyscy wiedzą, że grywał chętnie
na flecie. Kiedy dowiedział się, że ktoś z jego przyjaciół choruje,
zaraz się do niego wybierał, by zagrać mu na flecie jakąś ulubioną
melodię, siostrze Reginie Witt grywał nawet przez telefon, gdy
nie mógł osobiście.
Sam już ciężko chory, prosił siostrę Joannę, by przekazała
księdzu Wittenbergowi – proboszczowi II parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Puławskiej – słowa przeproszenia, że nie
spełnił jakiejś jego prośby odnośnie do naprawy organów6. Zmarł
14 czerwca 1982 w 56 roku życia i 32 roku kapłaństwa.
5
Zob. Wspomnienia o ks. Tomaszu Bojasińskim, [w:] Chrześcijanie, t. 13,
s. 67–212.
6
Na podstawie wywiadu z s. Joanną w październiku 1998 r.
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W przeddzień pogrzebu ks. Tomasza Bojasińskiego w Laskach bp Zdzisław Tranda KER, otwierając swe przemówienie
fragmentem Psalmu 27: Pan światłością moją i zbawieniem moim,
kogóż miałbym się lękać..., powiedział m.in.:
„Trudno uwierzyć, że ks. Tomasz Bojasiński zakończył swoje
doczesne życie. Zgodnie ze słowami jego testamentu, w którym
tak wyraźnie powiedział: «wierzę w życie wieczne i zmartwychwstanie» – podkreślam, zakończył doczesne swoje życie.
Byliśmy prawie rówieśnikami, był zaledwie trzy i pół miesiąca młodszy ode mnie. Mnie przypada zaszczyt pożegnać Go
od siebie i w imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej. Bo ks. Tomasz był ekumenistą, był wiernym
uczestnikiem nabożeństw w Tygodniu Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Przy tej okazji poznaliśmy się.
Ks. Tomasz Bojasiński był księdzem, ale był także przyrodnikiem, entomologiem. I myślę, że właśnie jako przyrodnik – wierzący przyrodnik – mógł dopatrywać się ogromu mądrości Bożej.
Jako entomolog zajmował się tymi malutkimi stworzeniami, jakimi są owady. W ich życiu mógł widzieć cuda Bożej mądrości.
Ale powtarzam, mógł je dostrzegać jako człowiek wiary. W tej
dziedzinie miał wiele wspólnego z moim najstarszym bratem,
który tą samą dziedziną się zajmuje, a jako ksiądz miał wiele
wspólnego ze mną i moim młodszym bratem Bogdanem, którzy
jesteśmy księżmi.
Myślę, że ks. Tomasz dopatrywał się też ogromu Bożej mądrości w tej możliwości zbliżenia się i zbratania Kościołów
chrześcijańskich. I właśnie dlatego był tak wiernym uczestnikiem
nabożeństw w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Pozwólcie, że wspomnę jeden dzień, było to chyba trzy lata
temu. Ks. Tomasz Bojasiński owego wieczoru udzielał ślubu komuś ze swojej rodziny, kuzynowi czy kuzynce, a był wówczas
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Z powodu tego ślubu
spóźnił się, ale przyszedł na nabożeństwo i opowiadał potem, że
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skrócił swój pobyt na ślubie u bliskich sobie ludzi z rodziny, gdyż,
jak im i nam powiedział, muszę być u braci mariawitów, modlimy
się o jedność chrześcijan. [...]
Ta jego serdeczność, ta jego życzliwość budziła w nas serdeczność i życzliwość dla niego i szacunek.
Myślę, że wiele przez mądry ekumenizm możemy się uczyć
wzajemnie od siebie. [...] Bo właśnie mądry ekumenizm prowadzi do zbliżenia, poznania się wzajemnego, do pogłębienia
więzów braterskich. Droga do jedności jest daleka, długa, trudna,
ale droga do zbratania się, do współżycia, współdziałania jest
prosta. Na niej potrzeba miłości, wzajemnej miłości. I czyż to
nie jest ogrom Bożej mądrości, cudownej Bożej mądrości, że on
na nas patrzył z miłością i że my dzisiaj, także my z Kościołów
nierzymskokatolickich możemy go z miłością i serdecznością
wspominać. [...]
Ks. Tomasz lubił muzykę. Myślę, że i w tym dopatrywał się
tej cudownej Bożej mądrości, która ukształtowała w człowieku
umiłowanie tego, co piękne, tego, co dobre.
Ale przede wszystkim ks. Tomasz był księdzem. [...] i chociaż jest nam smutno, siostry i bracia, że On odszedł [...] niech
zabrzmią jeszcze raz te słowa jego testamentu: «Wierzę w życie
wieczne i w zmartwychwstanie». Stąd też te słowa Psalmu 27,
który na wstępie przeczytałem, są tak mądre i uczyć nas mają
ufności nawet w takiej smutnej chwili, kiedy patrzymy na trumnę
księdza Tomasza. [...] Niechaj nas wszystkich Bóg w tej nadziei
i w tej pewności wiary utrzymuje, abyśmy i my zawsze wyznawać
mogli: wierzę w życie wieczne, wierzę w zmartwychwstanie przez
Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela. Amen”7.

7
Są to fragmenty przemówienia bp. Zdzisława Trandy KER spisane z taśmy
magnetofonowej. Wersja skrócona. Pełna wersja dostępna w opracowaniu:
Chrześcijanie, t. 13, s. 140–142.
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ks. Alfons Józef Skowronek

Stan i perspektywy ekumenii1
(…)

G

dzie jest światło, tam pojawiają się też smugi cienia. W ostatnich (…) latach ruch ekumeniczny przeżył wiele faz: po
entuzjastycznej fazie początków, kiedy to wielu sądziło, iż jedność
chrześcijan leży już w zasięgu dłoni, nastąpiły fazy otrzeźwienia
i zawodu, niekiedy okresy kryzysów i doskwierającej depresji.
Można by tu zwrócić uwagę na trzy fenomeny ze sfery oficjalnej
ekumenii. Przerwany na dobre – według niektórych – dialog
z Kościołami prawosławnymi został podjęty na nowo. Rzymska
Komisja Dialogu ze Światową Federacją Luterańską przygotowuje, po wielu porozumieniach, dokument o apostolskości Kościoła.
A Wspólnota Kościoła Metodystów przyłącza się do Wspólnej
Deklaracji o konsensie między Światową Federacją Luterańską
i rzymskim Sekretariatem do Spraw Ekumenizmu „w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu” (dokumentu podpisanego uroczyście przez dwa wymienione gremia w Augsburgu
31 X 1999). W świetle tych danych trudno mówić o zastoju czy
„zimie” w ekumenicznych zbliżeniach 2.
W tym miejscu należałoby może wziąć głębszy oddech i wychylić się poza (domniemane) oczekiwanie, iż tu i teraz winien
nastąpić szczegółowy bilans aktualnie podejmowanych na niwie

1
Za: ks. A. J. Skowronek, Stan i perspektywy ekumenii, „Studia Bobolanum”
1 (2008) s. 5–9.
2
W. Kasper, Die Zukunft der Őkumene, http:/schoenstatt.de/news/2005; tenże,
Őkumene zwischen Ost und West, „Stimmen der Zeit“ 2003, s. 151–163.
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ekumenii wysiłków i inicjatyw. Samo suche wyliczenie dziesiątków oficjalnych dokumentów-świadectw ekumenicznych porozumień, uzgodnień i zbliżeń jest niemożliwe już z tej racji, że
rozsadziłoby wąskie ramy krótkiego eseju. Ograniczymy się zatem do najważniejszego, węzłowego punktu kontrowersji między
luteranami i Watykanem, kwestii usprawiedliwienia grzesznika
przez łaskę albo z uczynków, od którego rozwiązywania będzie
zależała najbliższa i finalna przyszłość ekumenii. Z pola widzenia
wyłączone zostają Kościoły prawosławne, dla których ta sprawa
nie jest tematem dialogu z Kościołem ewangelickim, albowiem
w Kościele wschodnim nauka o usprawiedliwieniu nigdy nie
odgrywała centralnej roli – także nie u greckich Ojców Kościoła.
Nauka o usprawiedliwieniu z łaski, przez wiarę stanowi – według teologii luterańskiej – articulus stantis et cadentis ecclesiae
(„artykuł, na którym Kościół stoi i upada”). Wydaje się, iż oczom
wielu aktualna sytuacja ekumenii jawi się tak, jakoby po stronie
zarówno ewangelickiej jak i katolickiej przeważał pogląd, że ów
drugi musi przejść do mojego obozu z rozwiniętym sztandarem.
Rzym zdaje się zaś ze swej strony postulować, by uzgodniona
między Watykanem i Światową Federacją Luterańską augsburska
Deklaracja o usprawiedliwieniu (1999) była tak długo poddawana zabiegom relektury, aż pokryje się w pełni z Dekretami
Soboru Trydenckiego. Natomiast teologowie luterańscy domagają się bezwarunkowego przyjęcia klasycznej luterskiej nauki
o usprawiedliwieniu jako jedynego kryterium, na bazie którego
mierzone być muszą wszystkie inne dogmatyczne wypowiedzi.
Tego warunku nie spełnią jednak nie tylko teologowie katoliccy,
lecz także anglikanie, metodyści czy baptyści, a przede wszystkim
także teologowie prawosławni, ponieważ w takiej konstelacji
rzeczy wszyscy razem musieliby stać się luteranami.
Podejmowanej ciągle problematyce usprawiedliwienia z wiary
świeże kontury nadać może promowana niedawno przez Jana
Pawła II na Doktora Kościoła (1997) prosta kobieta, którą trudno
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podejrzewać o uprawianie teologicznego rzemiosła: św. Teresa
z Lisieux. Jest to tym bardziej intrygujące, że głosu udziela jej
szwajcarski teolog ewangelicki, Frank Jehle, z zamiłowaniem
oddający się pracy nad jej życiem i dziełem3. U Teresy z Lisieux
trudno oczywiście doszukiwać się dosłownej luterańskiej formuły
simul iustus et peccator (człowiek „jednocześnie usprawiedliwiony i grzesznik”), treściowo jednak w jej pismach obecnej. Jehle
cytuje obficie z dzieł sławnej i popularnej świętej. Oto seria niepowiązanych ze sobą a wspaniałych, teologicznie nienagannych
wypowiedzi Teresy. „Mocny Bóg lubi okazywać swą moc przez
to, iż posługuje się nicością”. „Nie, ja nie jestem święta; nigdy nie
dokonywałam czynów ludzi świętych. Jestem maleńką duszą, którą Bóg obsypał łaskami”. „Czuję się, jak celnik, wielką grzesznicą”.
„Czuję się tak nędznie”. Ujmująca w swej prostocie i głębokiej
wierze jest znana przypowieść św. Teresy o windzie. „Żyjemy
w stuleciu odkryć, człowiek teraz już nie podejmuje trudu wchodzenia po schodach, u bogatych schody doskonale zastępuje winda. I ja chciałabym znaleźć taką windę, która podniesie mnie do
Jezusa, jestem bowiem za mała, by piąć się po uciążliwych stopniach doskonałości. Dźwig, który ma wynieść mnie do nieba, to
Twoje ramiona, o Jezu. Do tego ja nie muszę rosnąć, przeciwnie,
muszę pozostać małą. (...) Istnieje dźwig, który podniesie mnie
do nieskończonych pomieszczeń miłości. (...) Jezus sam będzie
musiał płacić wszystkie koszty podróży i uiścić cenę za wstęp do
nieba”. Jest to postawa absolutnej bierności, daleka od wszelkiej
myśli o osobistym „zasługiwaniu sobie” na niebo!
Tutaj, niejako na półmetku tych refleksji o stanie ekumenii,
można pokusić się o doraźną ocenę obecnego jej stanu i przyszłości. Można posuwać się naprzód na tym polu, formułując raczej konstruktywne pytania, i to wcale nie takie nowe. Wspólnie
3
Vortrag von Frank Jehle vor der Evangelisch/Römisch-katholischen Gesprächskommission der Schweiz in Bern am 28. August 1988, http://www.mypage.
bluewin.ch.
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z braćmi i siostrami innych Kościołów powinniśmy przedyskutować np. takie kręgi spraw: Jaką metodę zastosować w ekumenicznym dialogu? Jak swe funkcje postrzegają eksperci dialogów?
Co rozumiemy przez jedność? Czy jedność oznacza jednolitość?
Czy luteranie muszą stać się katolikami a katolicy luteranami?
Albo też bardziej operatywne byłoby może mówienie o „pojednanej różnorodności”? Albowiem metoda „wszystko albo nic”
zabija w zarodku ekumeniczny dialog i zawraca go w końcu na
drogę ekumenii powrotu w wyznaniowe getta – ewangelickie
albo katolickie. W ekumenii, a raczej w międzywyznaniowych
kontrowersjach („ekumenia” w sensie międzywyznaniowego dialogu była wtedy jeszcze słowem obcym – w XIX w. i pierwszych
dziesięcioleciach XX w.)4 mówiono co najwyżej o osiąganych
kompromisach, przy czym termin ten miewał często notowania negatywne (zgniły kompromis, kompromisy kompromitują
itp.). Dlaczego nie można by mówić o kulturze kompromisu?
Znakomitą szkołą tej kultury są z całą pewnością ekumeniczne
dialogi prowadzone zarówno przez Kościoły lokalne jak i w skali
międzynarodowej.
(…)

4
Teologia kontrowersyjna, czyli teologiczna polemika z chrześcijańskimi
„innowiercami”, zyskała klasyczny kształt w XVII w. pod piórem nadwornego
teologa rzymskiego kard. Roberta Bellarmina w jego jednostronnie polemicznym dziele Disputationes de controversiis christianae fidei, w dużych partiach
ścierającym się jednostronnie i bezkrytycznie z tezami Reformacji, nadmiernie
akcentując pozycje katolickie.

ks. Zygmunt Podlejski – Zjednoczenie chrześcijan...

121

ks. Zygmunt Podlejski

Zjednoczenie chrześcijan –
koniecznym marzeniem1
To co nas łączy, jest o wiele silniejsze od tego,
co nas dzieli (Jan Paweł II )

E

kumenizm jest ruchem, propagującym porozumienie
i współpracę między kościołami chrześcijańskimi. Celem
porozumienia i współpracy jest ostateczne przywrócenie jedności
chrześcijan. Środkiem zaś do tego celu jest szeroko pojęty dialog,
obejmujący nie tylko samych chrześcijan. Dialog ten obejmuje
także wyznania niechrześcijańskie i ludzi niewierzących. Sprawa brzmi gładko i pięknie, przypomina jednak nieco wyprawę z motyką na słońce. A jednak jesteśmy wszyscy skazani na
wspomnianą wyprawę, na zuchwałe marzenie, na próbę realizacji
powszechnej miłości, bo tylko w ten sposób możemy na dłuższą
metę ocalić ludzki gatunek i wspólną łódź. Dobrze, że właśnie
chrześcijanie, po euforii okresu reformacji, wyciszyli się nieco,
zreflektowali i liżąc rany, stwierdzili, że trzeba koniecznie spróbować wyciągnąć rękę do wzajemnej zgody. Być może zrozumieli, że
miłość jest ważniejsza od prawdy; że miłość jest jedyną prawdą.
W poprzednich wiekach rozbijano Kościół właśnie w imię
prawdy. Pod jej sztandarem maszerowały jednak o wiele częściej
niezdrowe ambicje, niekontrolowane emocje, pospolita głupota,
przerażająca niewiedza, ukochanie władzy i zastraszająca nieZa: ks. Zygmunt Podlejski, Ból i nadzieja. Reformatorzy Kościoła, Lublin
1999, s. 7–14.

1
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nawiść. Wszyscy wielcy i mniejsi aktorzy wydarzeń deklarowali
swoją bezgraniczną miłość do Pana naszego Jezusa Chrystusa
i Jego Kościoła. Byli nadęci, pewni siebie, błyskotliwie kłótliwi,
ale i autentycznie pobożni, świątobliwi, niesamowicie pracowici,
odważni, gotowi do oddania życia za swe przekonania. Wielu
z nich, znajdujących się po różnych stronach barykady, oddało
swe życie, postępując zgodnie z sumieniem. Zasilili niezliczony
poczet męczenników. Niech im będzie cześć i chwała!
Prawdziwymi gwiazdorami reformacji XVI wieku byli prawie
wyłącznie kapłani katoliccy, którzy przed swoim biskupem wyrażali swoje dobrowolne adsum, czyli gotowość służenia Kościołowi
katolickiemu w miarę możliwości i sił. Pana Boga wzywali przy
tej okazji zarówno biskup udzielający święceń jak i adepci. Kapłanami byli Wyclif, Hus, Zwingli i Luther. Calvin zrezygnował
z kapłaństwa najprawdopodobniej z powodu ojca, który popadł
w ostry zatarg z biskupem i kanonikami katedralnymi w Noyon.
Fakt, że zasadniczym motorem rozbicia Kościoła w XVI wieku
stali się głównie jego kapłani, będący znakomitymi i wybitnymi
teologami, zmusza do smętnej zadumy i refleksji. Reformatorzy
chcieli jednak Kościół przede wszystkim zreformować – czego
ten koniecznie i pilnie potrzebował – a nie rozbić. Ostatecznym
rezultatem ich poczynań było jednak rozbicie nie tylko Kościoła,
ale także samego ruchu reformacyjnego, co też zmusza do smętnej zadumy i refleksji.
Jestem głęboko przekonany, że mimo wiekowej wrogości
chrześcijańskich wyznań między sobą, każde z nich i chyba wszyscy ich wyznawcy uważali rozbicie chrześcijaństwa za potworne zło i bezprzykładną hańbę. Potężny cień smutku zawisł nad
chrześcijaństwem, które wszystkim swoim wrogom dostarczyło
zupełnie gratis żałosnego widowiska z dalekosiężnymi, tudzież
krwawymi skutkami oraz nie dających się zbić argumentów,
świadczących o jego nieudolności i bezradności. Szukano winy
prawie zawsze u innych. Bito się w cudze piersi, aż trzeszczało
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i napawało obrzydzeniem. Mur wrogości rósł, obcość rodziła
getta. Chrześcijanie żyli i realizowali się w odrębnych światach,
często w tym samym miasteczku czy wiosce. Tak bardzo przyzwyczaili się do podziałów, że przestali myśleć o ich przyczynach
i możności ich usunięcia.
I oto pojawił się w Rzymie stary człowiek w białej sutannie,
Jan XXIII, który tak jakoś zaczął mówić o konieczności pojednania chrześcijan, że pojęcie ekumenizmu zrobiło błyskawiczną
karierę. Chrześcijan niekatolików zaczęto niemal pieszczotliwie
nazywać braćmi odłączonymi, przymiotnik katolicki zaczęto coraz
częściej zastępować słowem chrześcijański. Prawda, że już wcześniej, w XIX i na początku XX wieku, powstało coś w rodzaju
ruchu ekumenicznego w łonie protestantyzmu. Jego pionierem
był przede wszystkim Jonathan Söderblom, syn szwedzkiego pastora, późniejszy proboszcz parafii szwedzkiej w Paryżu, profesor
teologii w Paryżu i Upsali, wreszcie arcybiskup Upsali. Söderblom
otrzymał w roku 1930 pokojową Nagrodę Nobla. Jego główną
pasją był właśnie ekumenizm, pojęty jako próba usuwania barier
między wyznaniami chrześcijańskimi i tworzenia przyjaznych,
dobrosąsiedzkich stosunków między protestantyzmem a katolicyzmem. O jakiejkolwiek przyszłej fuzji wyznań chrześcijańskich
realnie nie myślał. Był zbyt dobrze zorientowany w dogmatycznych różnicach i mocno przekonany o bezwzględnej słuszności
nauki Luthra i zdobyczy reformacji. Okazuje się, że pojęcie ekumenizmu chrześcijańskiego przeszło od tamtego czasu gruntowną ewolucję. Nabrało o wiele głębszego znaczenia i zarysowało
odważne, dalekosiężne perspektywy i nadzieje. Dziś oznacza nie
tylko dobrosąsiedzkie stosunki, ale wyraźną tendencję do totalnego rozwiązania problemu, do ostatecznego zjednoczenia rozbitego chrześcijaństwa. Tak pojmował ekumenizm Buono Papa
Jan XXIII i taki testament powierzył soborowi powszechnemu,
nie wiedząc w jaki sposób tak pojęty ekumenizm kiedyś dojdzie
do skutku. Papież Roncalli zawierzył Duchowi Świętemu. On
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potrafi wszystko, czego ludzie nie potrafią i nie są w stanie sobie
nawet wyobrazić.
Pojęcia ekumenizmu zaczęto tymczasem tak często używać,
że przeważnie nadużywać. Wszystko stało się nagle w Kościele
ekumeniczne; włącznie z piernikami bożonarodzeniowymi i choinką. Pojęcie stało się modne, nabrało barwy sloganu i zaczęło
spełniać rolę wytrycha, pasującego do wszystkich zamków. Dla
bardzo wielu chrześcijan przestało cokolwiek oznaczać. Zaczęto
więc mówić ostatnio o wyraźnym kryzysie ekumenizmu, o jego
niemożności i obumieraniu. Jeśli jeszcze stosunkowo niedawno
temu rozpoczynano religijne referaty, przemówienia i wykłady
w duchu hurra ekumenicznym, dzisiaj zaczyna się prawie zawsze
od niemal rytualnego twierdzenia, że ekumenizm tkwi w agonii
i trudno go będzie uratować.
Heinz Rüegger, teolog protestancki i pełnomocnik szwajcarskiego związku ewangelicznego do spraw ekumenizmu w Bernie,
spróbował zajrzeć za kulisy obecnego kryzysu ekumenicznego.
Zajrzał, zastanowił się i doszedł do wniosku, że u podłoża tak
zwanego kryzysu leży cały szereg niekoniecznie poprawnych założeń, związanych z samym pojęciem ekumenizmu i perspektywą jego rozwoju. Założenia te są wprawdzie zrozumiałe, ale
co najmniej problematyczne. Wielu fachowców i obserwatorów
zakłada, że:
a) ekumenizm stanowi próbę osiągnięcia porozumienia
między homogenicznymi, czyli jednolitymi, zwartymi, jasno
określonymi blokami wyznaniowymi, co nie pokrywa się z rzeczywistością;
b) współcześni chrześcijanie identyfikują się całkowicie
z którymś z tradycyjnych wyznań, co w wielu wypadkach mija
się z prawdą;
c) ekumenizm powinien owocować coraz bardziej widocznym zbliżeniem i porozumieniem;
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d) ekumenizm powinien ciągle entuzjastycznie ekspandować w postępie co najmniej arytmetycznym;
e) ruch ekumeniczny powinien spełniać rolę lokomotywy,
pociągającej za sobą odważnie i teologicznie jednocześnie całą
resztę chrześcijan, którzy sami z siebie nie są w stanie jego założeń zrealizować.
Autor powiada, że kto z takimi założeniami pragnie ruchowi
ekumenicznemu zbadać puls, dojdzie wnet do fatalnej diagnozy.
Nie ruch ekumeniczny przeżywa ostry niż, ale pewne założenia,
które przyjmuje się fałszywie za konieczny jego wyraz. Na Zachodzie kryzys przeżywają poszczególne wyznania chrześcijańskie.
Tutaj mówi się często o kryzysie ekumenizmu, żeby pokryć własne, wewnętrzne kłopoty. Trzeba nareszcie skończyć z gorzkimi
żalami i realistycznie spojrzeć na to, czym ekumenizm faktycznie jest, czym być powinien i czym być może. Z takiego punktu
widzenia stanowi według szwajcarskiego autora zdumiewającą
historię sukcesu.
Kardynał Edward Idris Cassidy powiedział słusznie, iż wspomnienia mają to do siebie, że są krótkotrwałe. Mamy tendencję do
zapominania, jak daleko faktycznie zaszliśmy w tych 30 latach od
zakończenia II Soboru Watykańskiego. Można się bowiem grubo
mylić, chcąc obecną sytuację ocenić, nie uwzględniwszy w pamięci
sytuacji wyjściowej sprzed II Soboru Watykańskiego.
Sukces ruchu ekumenicznego zaznacza się w wielu wspólnych
akcjach, podejmowanych coraz częściej przez wspólne instytucje
na różnych szczeblach; w stopniowym wyzwalaniu się od uprzedzeń i strachu przed kontaktem; w coraz lepszym poznawaniu
się; w demontowaniu zbyt ostrych granic, między innymi przez
mieszane małżeństwa; w narastaniu świadomości wreszcie, że
inni chrześcijanie nieco inną drogą kroczą do Ojca Niebieskiego
i nie wszystko na tej drodze jest naganne, wręcz przeciwnie, wiele
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można się od innych nauczyć i własną drogę w ten sposób ubogacić.
Myśl ekumeniczna stała się czymś oczywistym, koniecznym
i sama przez się zrozumiała. Jan Paweł II powiedział: Ekumenizm,
ruch w kierunku jedności Chrześcijan, nie jest li tylko jakąś „przylepką” do tradycyjnej działalności Kościoła. Przeciwnie, należy on
organicznie do jego życia i działania i musi dążenie do wspólnoty
przeforsować. Papież dodał: To, co nas łączy jest o wiele silniejsze
od tego, co nas dzieli.
Ruch ekumeniczny zatrzymał na moment oddech, co wielu
niesłusznie uważa za jego kryzys. Sztabowcy różnych wyznań
chrześcijańskich uświadomili sobie nagle, że załatwiwszy kwestie peryferyjne i przygotowawszy grunt pod dalsze rozmowy,
stanęli wobec problemów zasadniczych, wobec istotnych różnic,
z którymi w końcu też trzeba się uporać. Być może wstrzymanie oddechu potrwa dłuższy czas, jako że wiele istotnych spraw
trzeba zupełnie od podszewki przemyśleć i przemodlić. Nikt nie
jest w stanie dzisiaj przewidzieć w jaki sposób, jakimi drogami
myśl ekumeniczna jutro podąży. Należy ufać, że Duch Święty
znajdzie w odpowiednim czasie najlepszy sposób zgromadzenia
wszystkich zainteresowanych pod jednym wspólnym dachem.
Jakiekolwiek ludzkie prognozy i hipotezy na ten temat należy
traktować jako interesujący materiał do rozmów i dyskusji przy
kawie, co nie znaczy, że takie rozmowy i dyskusje są daremne
i niepotrzebne. Debaty towarzyskie na temat ewentualnej fuzji
lub federacji wyznań chrześcijańskich, na swój sposób przygotowują teren pod ostateczne zwycięstwo ekumenizmu, które będzie jednak dziełem Wichru, który tchnie w sposób nie dający
się przewidzieć.
(…)
Jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów ewangelickich, Gerhard Ebeling, uczeń Dietricha Bonnhoeffera, wyrażał
wiele razy pogląd, że nie popiera kokieteryjnego ekumenizmu,
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który nie wchodzi w głąb kontrowersyjnych zagadnień gwoli
zachowania tak zwanego świętego spokoju. Oto słowa Ebelinga:
Autentyczną ekumeniczną szansę przegapia się dzisiaj wszędzie
tam, gdzie montuje się porozumienie bez zgłębienia przeciwieństw,
gdzie interes zjednoczenia ważniejszy jest od prawdy.
Chrześcijaństwo stoi przed wielką szansą. Nasze czasy są – jak
powiedział Jan Paweł II – momentem łaski, przez co podkreślił,
że sukces ekumenizmu i ewentualne zjednoczenie chrześcijan,
będą dziełem Ducha Świętego. Duch Święty potrafi dokonać
rzeczy zaskakujących, niepojętych i gigantycznych. Trzeba, aby
wszyscy chrześcijanie zaufali Jego tchnieniu i oddali się żarliwej
modlitwie w intencji ostatecznego porozumienia i zjednoczenia.

200-lecie urodzin Matki Pauliny
s. Hieronima Broniec FSK

Zgromadzenie Matki Pauliny von Mallinckrodt

W

niemieckim czasopiśmie brajlowskim „Lux Vera” nr
6/2017 (Organ der Arbeitsgemeinschaft der katholischen
Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum [Grupa Robocza Katolickich Stowarzyszeń Niewidomych w obszarze krajów
języka niemieckiego]) przeczytałam opis uroczystości jubileuszu
200-lecia urodzin Matki Pauliny von Mallinckrodt – założycielki
niemieckiego zgromadzenia Schwestern der Christlichen Liebe
(SCC). Mamy dług wdzięczności wobec tej kongregacji, więc
ośmielam się prosić o zamieszczenie w „Laskach” tłumaczenia
tego tekstu, wykonanego przez p. Urszulę Kusch. W 1979 r.
odwiedził o. Tadeusza Fedorowicza prałat Wolfgang Rüemer –
światowy duszpasterz niewidomych – z zaproszeniem do Paderborn, w celu wydrukowania brajlem, dla polskich niewidomych,
Ewangelii wg św. Łukasza. Ojciec Fedorowicz przyszedł do mnie
z tym zaproszeniem, bo wiedział, że przed wstąpieniem do zgromadzenia pracowałam w Wydawnictwie Polskiego Związku Niewidomych jako kopistka, więc wiedziałam, co to jest brajlowska
maszyna drukarska. Odmówiłam ze względów osobistych: „Nie
lubię niemieckiego od czasu śmierci mojego ojca z rąk Gestapo”; również musiałabym mieć lektorkę dobrze znającą ten język
i Pismo Święte, bo nie jest to łatwy tekst do kopiowania. Siostra,
która zrobiłaby to dobrze była przełożoną w Parafii w Izabelinie
i wycofanie jej z tej pracy nie było możliwe, więc odetchnęłam na
rok. Następnie pomyślałam, że tu chodzi o służbę, a nie o moje
upodobania. Znalazłam sobie lektorkę – Ewę – studentkę filologii
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Od lewej: s. Mediatrix, s. Hieronima, s. Theresiane, s. Bernardine

niemieckiej i powiedziałam, że pojadę. Dla niej była to wspaniała
okazja do ćwiczenia języka. Ewa okazała się nieoceniona.
Po poznaniu sióstr kierujących drukarnią i dwóch innych
osób powiedziałam: „Jakby nawet więcej Niemców nie było na
świecie, to dla kontaktu z s. Mediatrix, biskupem Nordhuesem
i dr. Rossem – prezesem DKBW [Deutsches Katholisches Blindenwerk – organizacji w znacznej mierze finansującej przedsięwzięcie] – warto uczyć się języka niemieckiego”. Póki co nie
umiałam nic. Moja praca nie skończyła się w ciągu jednych wakacji. Przez kolejnych siedem lat w letnie miesiące drukowałam
w Paderborn dla Polski Nowy Testament z wyjątkiem Ewangelii
wg św. Jana – bo tę kupiłam od Zielonoświątkowców – i Ewangelii
wg św. Mateusza, którą udało się przy pomocy ks. Prymasa Wyszyńskiego wydrukować w Polsce. W Paderborn byłam jeszcze
parę razy z s. Elżbietą albo sama poproszona przez dr. Rossa o wydrukowanie paru ksiąg Pisma Świętego dla naszych wschodnich
sąsiadów. Kiedy przyszedł stan wojenny i bieda otrzymywaliśmy
od przyjaciół z Paderborn dużo różnego rodzaju pomocy nie
tylko do drukowania książek (pierwsze w Laskach stanowisko
komputerowe dla osoby niewidomej – komputer z osprzętem
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i drukarką) – ale również pomoce szkolne, środki czystościowe,
odzież, bieliznę, żywność.
Z wielką wdzięcznością myślę o Siostrach ze Zgromadzenia
Matki Pauliny von Mallinckrodt oraz o niemieckiej organizacji
dla niewidomych DKBW*.
Margrita Appelhans

200 świec urodzinowych dla Pauliny
„To, jak świętujemy wraz z dwusetnymi urodzinami Matki
Pauliny Jej życie i dzieło, niech dla wszystkich, którzy czują się
Jej bliscy, będzie impulsem, by rozpoznać dary Boga we własnym
życiu i wypełnić swoje indywidualne powołanie”.
(ulotka Sióstr Miłości Chrześcijańskiej z okazji 200. urodzin
założycielki, błogosławionej Pauline von Mallinckrodt)
„Pozwól mi być jak lampka przed Najświętszym Sakramentem”.

T

ą myślą, którą zanotowała Pauline von Mallinckrodt podczas
rekolekcji, rozpoczął Arcybiskup Hans-Josef Becker Mszę
Pontyfikalną, odprawioną w wigilię dwusetnych urodzin założycielki Zgromadzenia Sióstr Miłości Chrześcijańskiej [Schwestern
der Christlichen Liebe] w Katedrze w Paderborn.
Na początku Przełożona Prowincji, s. Maria Ancilla König
witała zgromadzonych na nabożeństwie: „My, Siostry Miłości
Chrześcijańskiej, cieszymy się, że możemy z Państwem obchodzić te urodziny. 200 lat temu przyszła na ten Jego świat jak dar.
To samo już jest powodem, by świętować. Msza Pontyfikalna ku
czci Matki Pauliny jest naprawdę dobrym uszanowaniem dzieła

* Tłum. Ursula Weber-Kusch.
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jej życia”. Arcybiskup Becker określił nabożeństwo to jako uroczystość dziękczynienia dla i za Siostry Miłości Chrześcijańskiej,
i jako uroczyste dziękczynienie dla arcybiskupstwa za świadectwo
tej wielkiej niewiasty, Matki Pauline, i za dobroczynną do dziś
działalność Jej zgromadzenia.
Nawiązując do ewangelii o krzewie winnym i jego latoroślach,
wyjaśniał w swoim kazaniu, że nie chodzi o urodzaj przynoszenia
owoców. Pierwsze przesłanie tego tekstu jest zawarte w słowie
„zostać”. „Pauline von Mallinckrodt starała się w swoim życiu stale o to, by być w łączności z Chrystusem”. Na dowód tego cytował
znowu myśli Błogosławionej: „Daj, Jezusie, żebym Twój obraz we
mnie czyniła wyraźnym. Żebym tylko z Ciebie i w Tobie, i z Tobą,
i przez Ciebie żyła”. To ścisłe połączenie pomogło też znosić ciężkie porażki. „W czasie Kulturkampfu niemal zniszczono dzieło Jej
życia. Nie pozwoliła odebrać sobie odwagi. Kontynuowała drogę
tak, by znowu dzieło rozkwitło – do dziś”. Założone przez Matkę
Pauline Zgromadzenie Sióstr Miłości Chrześcijańskiej pracuje
w Niemczech, Ameryce, Chile, Argentynie, Urugwaju, Boliwii
i na Filipinach. Choć zgromadzenie poprzez brak powołań dzieli
też los większości zakonów.
Arcybiskup Becker zakończył kazanie: „Możemy widzieć
w Niej wzór i czcić orędowniczkę”. W modlitwie wiernych podjęto więc i intencje Matki Pauliny, i Jej zgromadzenia. W drodze
do Domu Macierzystego, do którego siostry zaprosiły na spotkanie, rozdały 200 świec urodzinowych przechodniom jako znak
miłości i ciepła.
W kaplicy Domu Macierzystego s. Maria Ancilla przywitała
wielu reprezentantów Kościoła, świata polityki i przedstawicieli
społeczeństwa, m. in. środowisk niewidomych, również przedstawicieli rodziny von Mallinckrodt. Niektórzy goście zabrali głos.
Herbert Foit, przewodniczący DKBW (Deutsches Katholisches
Blindenwerk / Niemieckie Katolickie Dzieło Niewidomych) wręczył świecę z wizerunkiem Matki Pauliny przed krzyżem całym
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w promieniach, na odwrocie z napisem w czarnym druku i w
brajlu „DKBW e.V.”. Gdyż DKBW i Zgromadzenie łączy wiele lat współpracy w bibliotece w Bonn, w IBZ (Internationales
Blinden-Zentrum / Międzynarodowe Centrum Niewidomych)
w Landschlacht (Szwajcaria nad Jeziorem Bodeńskim) i w Drukarni w Paderborn, założonej jeszcze przez samą Matkę Paulinę.
Otwarty czas spotkań oferował przestrzeń do rozmów; zakończono je („statio”) ciszą i modlitwą przy grobie Matki Pauliny.
* * *

Krótka biografia Matki Pauliny*
Naszą założycielką jest Pauline von Mallinckrodt. Urodzona
w roku 1817 w Minden (Westfalia). Dzieciństwo i młodość spędziła w Akwizgranie (Aachen).
Pauline była dzieckiem radosnym, otwartym, wykazującym
również wyraźne zainteresowania społeczne. Śmierć matki prze* Tłum. Ursula Weber-Kusch.
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rwała jednak 17-letniej Pauline beztroskie dzieciństwo i czas
młodości. Musiała przejąć opiekę nad trojgiem młodszego rodzeństwa i prowadzenie dużego gospodarstwa domowego.
W tym samym czasie mogła rozwijać swoje horyzonty poprzez liczne podróże przez Niemcy i kraje europejskie. Delektowała się pięknem przyrody, cieszyła zwiedzaniem zabytków
i wydarzeniami kultury, a przede wszystkim interesowała się
żywo wszelkimi instytucjami socjalnymi.
W Paderborn, gdzie rodzina zamieszkała po przejściu na
emeryturę ojca, Pauline znalazła szerokie pole napięć społecznych. Z całą siłą zaangażowała się w działalność na rzecz biednych i chorych, założyła „Ochronkę dla Małych Dzieci” („Kleinkinder-Bewahranstalt”) jako miejsce dziennego pobytu, gdzie
niedługo potem przyjęła też pierwsze dzieci niewidome. One
doświadczały Jej szczególnej troski i opieki pedagogicznej.
Działalność Pauline wypływała z głębokiej religijności. W ciągu lat dojrzewało w Niej pragnienie, by oddać się jako siostra
zakonna do całkowitej dyspozycji Bogu. Lecz ponieważ nie znalazła zgromadzenia, które podejmowało się opieki i edukacji
niewidomych, po dłuższym poszukiwaniu zdecydowała się na
założenie własnego zgromadzenia.
W dniu 21 sierpnia 1849 r. Pauline von Mallinckrodt założyła
Kongregację Sióstr Miłości Chrześcijańskiej.
Wspólnota tak szybko się rozrastała, że siostry niedługo
mogły podjąć się też innych zadań wychowawczych, szkolnych
i charytatywnych.
W życiu w duchu Ewangelii chcą przekazać Miłość Chrystusa
innym
• poprzez złagodzenie nędzy
• poprzez wychowanie i edukację
• przez służbę na chwałę Bożą i modlitwę wstawienniczą.
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Ponieważ podczas Kulturkampf zamknięto większość placówek w Niemczech, Pauline von Mallinckrodt przejęła zadania
w innych krajach europejskich, jak również w północnej i południowej Ameryce.
„Dobry Bóg wszystko czyni dobrze. Należy Jego w każdym
czasie chwalić i wielbić, i chodzić pogodnie swoją drogą przez
życie”. [Pauline von Mallinckrodt; 1872]
Charakterystyczne dla Pauline von Mallinckrodt były:
• ukierunkowanie na wolę Bożą i świadomość odpowiedzialności socjalnej wynikającej z Ewangelii
• bogactwo pomysłów i empatia
• odwaga i zmysł sprawiedliwości, otwartość na wyzwania
Jej czasu
• nawiązanie i rozbudowa bogatej sieci kontaktów
• zaufanie w miłujące prowadzenie Boga na wszystkich drogach.
Matka Pauline zmarła 30 kwietnia 1881 r. w Paderborn. Miejsce ostatniego spoczynku znajduje się w kaplicy św. Konrada
w ogrodzie Domu Macierzystego w Paderborn, dziś miejsce przyciągające wielu ludzi poszukujących pomocy.
W dniu 14 kwietnia 1985 r. Pauline von Mallinckrodt została
beatyfikowana. Jest wzorem człowieka, który darzy życiem i pomaga w odnalezieniu jego pełnego sensu. Daje przykład chrześcijańskiej miłości.

Ogólnopolska Pielgrzymka
Niewidomych
Zofia Krzemkowska

„Idźcie i głoście”
Pielgrzymowanie to podróż wewnętrzna w siebie
Jan Paweł II

K

rajowe Duszpasterstwo Niewidomych wśród wielu form
posługi religijnej co dwa lata organizuje dwudniową pielgrzymkę dla niewidomych.
Ósmego i dziewiątego września spotkaliśmy się w Lublinie
w Katedrze pw. Matki Boskiej Płaczącej. Było nas około 1400
osób z Warszawy, Lasek, Żułowa, Łodzi, Gdańska, Wejherowa,
Bydgoszczy, Bielska-Białej, Garwolina, Grodziska Maz., Hrubieszowa, Lublina, Nowego Sącza, Wrocławia, Suwałk, Ełku.
Lublin – miasto położone na siedmiu wzgórzach, podobnie
jak Rzym, obchodzi w bieżącym roku 700-lecie istnienia. To tam
znajduje się Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej, Okręg i koło PZN, Spółdzielnia dla Niewidomych, która włączyła się w organizację pielgrzymki. W Lublinie działa Fundacja – „Świat wg Ludwika Braille’a” – Ryszarda
Dziewy, gdzie wydawany jest miesięcznik „Sześciopunkt”, także
w brajlu.
Pielgrzymów przywitał Krajowy Duszpasterz Niewidomych
ks. dr Andrzej Gałka, który przewodniczył całej pielgrzymce.
Przywitali nas również: prezes Zarządu Głównego PZN Anna
Woźniak-Szymańska, a także Sekretarz Elżbieta Oleksiak.
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W imieniu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi głos zabrał
prezes Paweł Kacprzyk. Matka Radosława, przełożona generalna, poinformowała o obchodach 100-lecia Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża w 2018 roku.
Obszerna część pielgrzymki poświęcona była modlitwie. Koronkę do Miłosierdzia Bożego przygotowało Duszpasterstwo
Niewidomych z Wrocławia. Każdą dziesiątkę poprzedzało rozważanie prowadzone przez uczestników pielgrzymki. Drogę Krzyżową prowadził Diecezjalny Duszpasterz Niewidomych z Lublina
ks. Emil Chomontowski. Kolejne stacje prowadzili przedstawiciele grup z różnych miast.
Podczas spotkań zostały wygłoszone dwie konferencje nawiązujące do hasła pielgrzymki: „Idźcie i głoście”. Pierwszego dnia
wygłosił ją ks. prałat Adam Lewandowski, kustosz Sanktuarium.
Drugiego dnia pielgrzymki, 9 września 2017 r., konferencję wygłosił niewidomy ks. Kazimierz Kuśnierz, który w przeszłości
reprezentował Lublin w Głównym Sądzie Koleżeńskim.
W każdym dniu centralnym wydarzeniem była Eucharystia,
podczas której aktywny udział brał Ryszard Dziewa, prezes Fundacji Świat wg Ludwika Braille’a, który jest wyróżniającym się
brajlistą w Polsce. Czytał tekst liturgiczny i wspólnie z niewidomą
studentką anglistyki w Lublinie prowadził Modlitwę Powszechną.
Drugi dzień rozpoczął się Godzinkami. Otrzymaliśmy „Dowód Tożsamości Chrześcijanina” następującej treści: „Jestem
dzieckiem Boga, należę do Kościoła”. – Będzie to ważna pamiątka
przywieziona do rodzinnego domu z pielgrzymki.
Różaniec przeplatany odpowiednio dobranym śpiewem przygotowały panie z Żułowa. Z przyjemnością się ich słuchało. Dobrze zharmonizowane głosy, odpowiedni repertuar dostosowany
do okoliczności pielgrzymkowych. Piękny był również występ
dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Lasek z programem: „Matka Czacka – wspomnienia”.
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Mszy św. kończącej pielgrzymkę przewodniczył abp Stanisław
Budzik. Celebrowali ją diecezjalni duszpasterze niewidomych
przybyli z pielgrzymami.
W trakcie Eucharystii miała miejsce procesja z darami. Przeważały ofiary pieniężne, ale był też m.in. chleb, wino mszalne, sękacz. Pielgrzymi z Bydgoszczy przynieśli obraz – mozaikę
błogosławionego biskupa Kozala w związku z 75. rocznicą Jego
śmierci, którą obchodzić będziemy w styczniu 2018 roku. W końcowej części Mszy św. prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska
wręczyła księdzu biskupowi „certyfikat wdzięczności”.
Spaliśmy, jak zawsze, u rodzin. Ci, którzy nas gościli, otrzymali od pielgrzymów pisemne podziękowania i skromne upominki.
Tą drogą składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy
nas gościli, zapewniając nocleg i dwa posiłki. Dziękujemy organizatorom terenowym i krajowym za przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznej pielgrzymki. Byliśmy tam po raz pierwszy. Dziękujemy też szczególnie serdecznie naszym diecezjalnym
duszpasterzom niewidomych oraz przewodnikom, bez których
pomocy nie moglibyśmy pielgrzymować. Ich pozyskanie nie jest
rzeczą łatwą.
Obradujący duszpasterze zastanawiali się nad propozycjami
miejsca pielgrzymki niewidomych za dwa lata. Rozważane były:
Kielce, Płock, gdzie powstaje Sanktuarium św. Siostry Faustyny
oraz Trzebnica na Śląsku. A więc do zobaczenia za dwa lata!
Czekamy na każdego, na nowych pielgrzymów. Warto podjąć
trud wspólnej modlitwy, bo modlitwa do pokarm dla duszy, a w
Lubelskiej Katedrze Płaczącej Madonny tego pokarmu było dużo.
Błogosławiony bp Michał Kozal powiedział: „Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem,
mierzy się jego umiejętnością i gorliwością w wykonywaniu planów Bożych”.

Korespondencja
Anja Pfaffenzeller1

Edukacja dla niewidomych – wrażenia z Niemiec,
Brazylii i Polski2

N

a początku chciałabym złożyć specjalne podziękowania dla
całego kierownictwa i personelu Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach, którzy umożliwili mi zwiedzenie ich
placówek w Laskach i Gdańsku: Marcie, Monice, Urszuli, s. Idzie,
s. Agacie, s. Benicie i prof. Bogusławowi Markowi, bez których ta
wizyta byłaby niemożliwa.

1
Anja Pfaffenzeller, założycielka Bats in Action – Morceagos am Acao przygotowawczej szkoły dla dzieci i młodzieży w Brazylii
2
Tłum. z języka angielskiego Stanisław Placha.
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Urodziłam się w Niemczech i tam skończyłam swoją edukację
przed wyjazdem do Brazylii z zamiarem rozwinięcia projektu
rehabilitacyjnego dla niewidomych. W ciągu ostatnich czterech tygodni odwiedzałam różne instytucje dla niewidomych
w Polsce, wśród nich znalazł się ośrodek w Laskach. Sama będąc
niewidoma, chciałabym podzielić się wrażeniami ze sposobów
edukowania niewidomych ze swojej perspektywy jako ucznia,
nauczyciela i obserwatora.

1. Niemcy
W Niemczech nadal mamy tylko kilka szkół dla niewidomych,
jednak coraz więcej niewidomych dzieci jest przyjmowanych
w szkołach masowych. Chciałabym wspomnieć moje doświadczenia z późniejszych lat szkolnych podczas nauki od siódmej
klasy do końca szkoły średniej. Była to wyjątkowa szkoła z dobrym zapleczem. Dla mnie szkoła ta była specjalna z kilku wzglę-
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dów: posiadaliśmy wszystkie potrzebne materiały naukowe i ciągle podejmowaliśmy wyzwanie osiągania tych samych rezultatów
co normalni uczniowie, często nawet wyższych, a nasze internaty
były rozsiane po całym mieście, więc wielu z nas musiało korzystać z transportu publicznego, by dostać się do szkoły. W szkole
średniej nie mieliśmy żadnego nauczyciela, który z nami zostawał, więc sami musieliśmy przygotowywać sobie jedzenie, robić
zakupy i podstawowe porządki. Doświadczenia te przygotowały
mnie do samodzielności podczas mojego życia uniwersyteckiego
i dzięki temu miałam przewagę nad uczniami, którzy dopiero co
opuścili dom rodzinny.
2. Brazylia

Po ukończeniu uniwersytetu udałam się do Brazylii w ramach
programu wymiany. Podczas mojego pobytu w Fortalezie poznałam osoby niewidome i dostrzegłam, że wiele z nich ma bardzo
utrudnione możliwości, by się uczyć i być niezależnymi od innych.
W konsekwencji tych spostrzeżeń zaczęłam myśleć nad możli-
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wością rozpoczęcia projektu dla niewidomych i wsparcia ich, by
dać im możliwość osiągnięcia większej samodzielności w życiu.
Jednak zrealizowanie tego marzenia zajęło mi wiele lat. Gdy tylko
skończyłam mój trening w Kanthari International w Indiach (www.
kanthari.org), byłam gotowa, by zacząć moją brazylijską przygodę.

Analizując źródła przeszkód, z którymi zmagało się wielu
niewidomych, dużo nauczyłam się o brazylijskim systemie edukacji, zwłaszcza w odniesieniu do edukacji specjalnej. Obowiązkowe jest, aby szkoły masowe przyjmowały uczniów z niepełnosprawnością, pozostało tylko kilka szkół specjalnych w większych
miastach. Jednak w wielu przypadkach szkoły i nauczyciele nie
są przygotowani do skutecznego nauczania niewidomych dzieci. Nie mają odpowiednich materiałów, nie ma przeszkolonych
w tym kierunku nauczycieli. Rodzice zazwyczaj chronią swoje
dzieci i nie zezwalają na interwencję. W rezultacie wielu uczniów
opuszcza szkoły będąc analfabetami. Uczestniczą w lekcjach tyl-
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ko werbalnie bez, albo z bardzo nikłą możliwością, nauki brajla
i innych użytecznych technik. W domach rodzice zwykle traktują
ich jak inwalidów i nie pozwalają rozwijać im niezależności. Stąd
stają się dorosłymi, którzy nie są w stanie stawić czoła życiu,
będąc daleko od swoich rodzin.

By rozwiązać ten problem, założyłam Bats in Action (Laski
w Akcji), realizujący projekty rehabilitacyjne dla niewidomych
dzieci i młodych dorosłych; np. mogą uczestniczyć w projekcie,
który zakłada życie w czymś na kształt regularnego domu. Muszą gotować, chodzić na zakupy i sprzątać. W czasie codziennych rutynowych czynności nabywają zdolności właściwe dla
samodzielnego życia. Są u nas dzieci, które uwielbiają jazdę na
rowerze czy wspinanie się na drzewa. Są nastolatki i osoby dorosłe, które podróżują nawet 200 km, żeby dostać się do centrum,
chodzą w górę i w dół po wyboistych drogach daleko od miasta.
W miarę możliwości przygotowujemy książki, materiały edukacyjne i egzaminacyjne dla niewidomych uczniów uczęszczających
do szkół masowych, zwiększając szansę na ich aktywny udział
w zajęciach. Jednak jesteśmy świadomi, że ich szanse są zawsze
bardziej ograniczone.
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3. Polska

Odwiedzenie w Polsce szkoły w Laskach było dla mnie niezwykle interesujące. Byłam pod wrażeniem ogromnego kompleksu z tak wielką ilością obiektów specjalnie zaprojektowanych, tak
aby zaspokajały potrzeby uczniów zmagających się z problemami
wzrokowymi, a często również z innymi niepełnosprawnościami.
Szkoła przypominała mi moje osobiste doświadczenia związane
z edukacją w Niemczech. W porównaniu do edukacji integracyjnej jaka jest w Brazylii, odniosłam wrażenie, że tutaj, w tym
wyjątkowym otoczeniu, uczniowie mają dużo więcej możliwości
uczenia we właściwy dla dzieci niewidomych sposób i przez to
osiągania zamierzonych celów.
Z drugiej strony uczniowie są przyzwyczajeni do specjalistycznego sprzętu, więc mogą mieć trudności w świecie widzących,
gdzie nie wszystko jest tak łatwo osiągalne dla niewidomych. To
może być wielkie wyzwanie po opuszczeniu szkoły. W Brazylii
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szkoły z internatami zostały zniesione dawno temu. Obecnie jest
niemożliwym dla rodziców wyobrażenie sobie tego, że zostawią
swoje niewidome pociechy w szkolnym internacie.
Jest to duże wyzwanie, szczególnie dla osób zamieszkujących małe mieściny i wsie, gdzie nie są dostępne żadne specjalne
usługi. Internat w szkole w Laskach jest niezwykle ważny dla
niewidomych uczniów ze względu na to, jak daleko mieszkają
ich rodziny. Z mojego doświadczenia związanego z internatem
wiem, jak bardzo był on potrzebny do osobistego rozwoju i uzyskania niezależności. Jednakże zaobserwowałam, że uczniowie
w Laskach nie mają wielu możliwości opuszczenia szkolnego
kampusu, by wchodzić w interakcje ze społeczeństwem. Za moich
czasów szkolnych miałam w zwyczaju spotykać się z przyjaciółmi
na lodach albo zapuszczać się na samotne wycieczki na zakupy.
Tego typu czynności nie wydają się być czymś prostym dla polskich uczniów.
Czuję, że nie ma jednej właściwej ścieżki. Szkoły specjalne
takie jak w Laskach mają wiele zalet przyczyniających się do
lepszej nauki i ułatwiających zdobycie niezależności, ale mają też
tendencję do izolowania uczniów od rzeczywistego świata i ich
rówieśników. Z drugiej strony edukacja integracyjna często nie
daje szansy niewidomym z ich szczególnymi umiejętnościami,
czy nawet ogranicza ich podstawową naukę, ale daje możliwość
interakcji z widzącymi rówieśnikami i nauki, jak przystosować się
do świata, który nie jest stworzony specjalnie dla niewidomych.
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* * *
Szanowni Państwo!
Prenumeruję Wasze czasopismo i w numerze 1-2 2017 znalazłam
w dziale „Ze wspomnień” bardzo ciekawy pamiętnik pana Wacława Czyżyckiego „Z Krakowa do Lasek”. Na str. 140 znajduje
się następujący fragment: „Drugie przedstawienie, które graliśmy
dla pana Zygmunta Serafinowicza, nosiło tytuł: „Jak klasa Ib
odkryła nowy ląd”. Było ono chyba na podstawie jakiejś książki
dla młodzieży”. (Przygotowaniem tych przedstawień zajmowała
się p. Alicja Gościmska).
Przypadkowo mogę tu posłużyć pomocą; w dzieciństwie dostałam i przeczytałam tę książkę. Podaję dane z okładki: autor:
Eugenia Kobylińska-Masiejewska, tytuł: „Jak Ib odkryła Nowy
Ląd”, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1960. Wydanie drugie poprawione.
Może to zainteresuje autora wspomnienia.
Pozdrawiam serdecznie – Joanna Geiger

Wspomnienia
Władysław Gołąb

Śp. ks. Marian Dwornicki

D

wudziestego piątego sierpnia w Żułowie, w Domu Pomocy
Społecznej dla Niewidomych Kobiet, w wieku 96 lat zmarł
kapelan senior, ks. kanonik Marian Dwornicki – w służbie kapłańskiej 68 lat, w tym 35 lat w Dziele Niewidomych. Gorliwy
kapłan i wspaniały człowiek. Mszę świętą w „Domu Nadziei”
w Żułowie – przy trumnie z ciałem Zmarłego – celebrował ks.
bp Józef Wróbel. W koncelebrze wzięło udział około 30 księży. Zmarłego pożegnali przełożona generalna Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża matka Radosława Podgórska oraz przedstawiciele miejscowej wspólnoty. Ks. prof.
Antoni Tronina, aktualny kapelan Domu, odczytał testament
duchowy Zmarłego napisany w 2003 r. Właściwy pogrzeb odbył
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się następnego dnia w kościele parafialnym w Struży położonej w pobliżu Kraśnika. Parafia ta została utworzona w latach
pięćdziesiątych ubiegłego wieku przez ks. Mariana Dwornickiego. Mszę świętą w Struży celebrował ks. abp Stanisław Budzik w koncelebrze kilkudziesięciu księży. Uczestniczyła w niej
cała wspólnota parafialna. Zmarłego żegnali: przedstawiciele
miejscowej wspólnoty, a z ramienia Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi prezes honorowy, a zarazem szwagier Zmarłego,
Władysław Gołąb.
A oto tekst testamentu duchowego śp. ks. Mariana Dwornickiego:
Testament księdza Mariana Dwornickiego
Dziękuję miłującemu mnie Bogu za wszystko dobro, które z Jego
pomocą spełniłem w swoim życiu. Ale też przepraszam Miłosiernego Boga za braki, zaniedbania i grzechy, których nie zdołałem
się uchronić. Przepraszam również tych ludzi, którzy doznali ode
mnie jakichś przykrości, a nie zostali przeze mnie przeproszeni.
Proszę Cię, Boże, o Twe Miłosierdzie na resztę mojego ziemskiego życia, aby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, mojej Patronki i Niebiańskiej Matki, mogło się podobać to
moje życie Najlepszemu Bogu w swej całości i swych szczegółach
i aby zostało przyjęte jako mój wkład – mimo swej mizerności
– w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, mego Mistrza, Pana
i Odkupiciela. I o to proszę Boże Miłosierdzie i Najświętsze Serca
Jezusa i Maryi na resztę mej doczesności, na godzinę mej śmierci
i na całą moją wieczność…
Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi oraz Bożemu Miłosierdziu
oddaję siebie i wszystkie miłe mi i życzliwe osoby żyjące i zmarłe.
Żułów, 3.04.2005, w Święto Miłosierdzia Bożego
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Marian Dwornicki urodził się 28 lipca 1921 r. w Zaklikowie,
niewielkim miasteczku nad rzeką Sanną, prawym dopływem
Wisły, 80 km na południe od Lublina. Ojciec – Jan Dwornicki,
był mistrzem budowlanym, a matka – Michalina ze Słapczyńskich, prowadziła dom. Państwo Dworniccy mieli sześcioro
dzieci. Najstarszy, Stanisław, został zamordowany w Katyniu, bo
walczył o Polskę w 1939 r. w stopniu porucznika artylerii przeciwlotniczej. Do dziś z rodzeństwa żyje tylko Justyna. W domu
rodzinnym w Zaklikowie liczyły się: praca, rzetelne wykonywanie codziennych obowiązków i modlitwa. Do miejscowego
kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej było blisko,
około 200 metrów od domu. Marian do szkoły powszechnej
uczęszczał w Zaklikowie, a do Państwowego Gimnazjum i Liceum w Nisku. W 1938 r. zdał małą maturę i podjął naukę
w liceum humanistycznym. W 1939 r. wojna przerwała naukę.
Przez pierwsze lata okupacji pracował początkowo w tartaku, a następnie w sklepie spółdzielni spożywców. Powołanie
kapłańskie wystąpiło u Mariana już w piątej klasie szkoły powszechnej. Później Bóg kilkakrotnie wyraźnie je potwierdził.
Gdy dowiedział się, że władze niemieckie zezwoliły na otwarcie
Seminarium Diecezjalnego w Lublinie z tymczasową siedzibą
w Krężnicy Jarej, w 1944 r. podjął w nim naukę. Na Jego roku
było 15 kleryków, a po przeniesieniu seminarium do Lublina
doszedł szesnasty – kapucyn.
Święceń kapłańskich uczestnikom kursu, w dniu 26 czerwca
1949 r., udzielił ks. bp Zdzisław Goliński. W sierpniu ks. Marian objął funkcję wikariusza w parafii pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Nałęczowie. Ta pierwsza placówka była
twardą szkołą dla młodego kapłana. Zamieszkał u sióstr urszulanek szarych w odległości kilometra od kościoła. Objął także
stanowisko katechety w miejscowych szkołach. Jego rozkład
tygodniowych zajęć obejmował: 27 godzin nauczania w szkole
podstawowej i 3 godziny w technikum. Ks. Marian był jedynym
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wikariuszem w parafii, a zatem poza katechezą codziennie odprawiał Mszę św., asystował przy ślubach, przewodniczył obrzędom pogrzebowym, miał stałe godziny spowiedzi i załatwiał
setki spraw parafialnych. Proboszcz, ks. prałat Aleksander Miszczuk (1905–1982), był po obozie koncentracyjnym. Widocznie
ks. Marian dobrze wywiązywał się ze swoich zadań, bo dzięki
interwencjom ks. Miszczuka był w Nałęczowie aż do połowy
1955 r., kiedy to przeniesiono Go do parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku.
15 listopada 1957 r., za zgodą ks. Mariana, ks. dziekan Stanisław Niedźwiński oddelegował Go do Kolonii Struży, jako
rektora kaplicy pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej (kaplica z XVIII w. ufundowana przez Zamoyskich, zbudowana
na planie trójkąta równobocznego o ramieniu długości 13 m.).
Ksiądz Dwornicki zamieszkał w wynajętym pokoju w Struży.
Pierwszym Jego przedsięwzięciem było wybudowanie drewnianej
przybudówki do kaplicy, aby w ten sposób powiększyć kościół,
a ponadto stworzyć miejsce na katechezę. Przybudówka służyła
wiernym już podczas pasterki w 1957 r. Protesty władz w tej
sprawie i nakładane grzywny ciągnęły się aż do początku lat
sześćdziesiątych. Nowa parafia praktycznie zaistniała dopiero
od 1959 r., kiedy rozdzielono księgi parafialne. Tu odbywały
się chrzty, śluby, pogrzeby, tu była prowadzona dokumentacja
tych wydarzeń, chociaż grzebanie zmarłych odbywało się nadal
w Kraśniku.
Następne dwadzieścia lat to mozolne budowanie parafii strużańskiej. Ksiądz Marian zakupił ziemię pod budowę nowego kościoła i plebanii. Parafia oficjalnie, za zgodą władz państwowych,
była erygowana dopiero 15 września 1975 r., a w maju 1976 r.
ks. Marian otrzymał formalną nominację na proboszcza. Z chwilą
erygowania parafii założył też dwuhektarowy cmentarz, położony w pobliżu kościoła. Ksiądz Marian był dobrym proboszczem
zarówno w sensie duchowym jak i materialnym. Kontraktował
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uprawę konopi oraz uprawiał czarną porzeczkę. Każdy grosz zbierał skrupulatnie, aby nowa parafia stanęła na twardym gruncie.
Chyba jednak w jeszcze większym stopniu troszczył się o duchowy wymiar tworzonej parafii. Zwalczał alkoholizm, wciągał do
pracy w kościele wiernych świeckich oraz wspierał osoby zagubione. Najlepszym dowodem przywiązania się parafian do swego
proboszcza był fakt, że do końca Jego życia pamiętano o Nim.
Przyjeżdżano do Żułowa na jego imieniny, zapraszano na parafialne święta, a gdy przybył na Strużę aby odprawić Mszę świętą
z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia kapłaństwa, zbudowano dla
Niego bramę tryumfalną. Na pogrzeb w dniu 28 sierpnia przybyła
cała wieś, mimo że był to dzień roboczy.
W dniu 3 czerwca 1981 r., w związku ze złym stanem zdrowia,
ks. Marian przeniósł się do Sobieszewa i objął funkcję kapelana
tamtejszego domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża. Tam też podczas turnusów letnich poznali Go niewidomi. Po pożarze pawilonu, 14 marca 1992 r., siostry 3 września
opuściły Sobieszewo, a ks. Marian przeniósł się z niewidomymi
paniami do Żułowa, gdzie zakorzenił się w tej niezwykłej wspólnocie ludzi modlitwy. Warto w tym miejscu dodać, że ks. Marian
Dwornicki, jeszcze jako kleryk, jeden dzień spędził w Żułowie
(przypuszczalnie w 1947 r.), towarzysząc ówczesnemu biskupowi
Stefanowi Wyszyńskiemu. Żułów, prostotą życia i serdecznością,
jaką niewidome panie i siostry przyjmowały swojego biskupa,
zrobił na nim wówczas ogromne wrażenie.
W 1985 r. ks. bp Bolesław Pylak nadał ks. Dwornickiemu
godność kanonika honorowego Kapituły Zamojskiej, a w 1997 r.
– Kapituły Lubelskiej. Księdza Mariana Dwornickiego cechowała
wielka odpowiedzialność, świadomość misji kapłańskiej oraz
zwykła ludzka życzliwość. Nigdy nie pozwalał sobie na kazanie
bez rzetelnego przygotowania się, a nawet spisania konspektu.
Osoby, nad którymi sprawował opiekę duszpasterską, prawdziwie
Go obchodziły. Nie powstrzymywał się nawet przed kapłańskim
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„ruganiem”, gdy uznał to za konieczne. A przy tym pochylał się
nad każdą biedą i starał się nieść konieczną pomoc. To, co robił,
traktował na serio. Gdy prowadził katechezę, kupował w antykwariatach wiele książek, aby zaspakajać duchowe potrzeby
swych wychowanków. Nie trawił Go głód posiadania, chętnie
pozostawał przy małym. Gdy Mu się proponowało coś kosztowniejszego, najczęściej odpowiadał: „Po co mi to? Wystarcza mi
to, co mam”.
Wszystkie swoje oszczędności przekazywał na dobre cele.
Jeszcze na Struży wspierał Katolicki Uniwersytet Lubelski i biednych parafian. Po podjęciu służby w Dziele Niewidomych wszystkie oszczędności przekazywał na sprawy inwestycyjne Sobieszewa i Żułowa. Wspierał też czasopismo „Laski” oraz wydanie
„Encyklopedii osób zasłużonych dla środowiska niewidomych”.
Drogi i czcigodny Księże Marianie. W imieniu Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi i swoim własnym składam Ci gorące
podziękowanie za piękną służbę. Byłeś przykładem dla mnie i dla
wielu innych, jak należy realizować Ewangelię w życiu codziennym. Obserwowałem Cię od stycznia 1955 r., kiedy pobłogosławiłeś na Jasnej Górze mój związek małżeński z Justyną, Twoją
siostrą. Myślę, że Twoja modlitwa i obecność w dużym stopniu
przyczyniły się do tego, że szczęśliwie przeżyliśmy ze sobą już
ponad 62 lata. I tak jak powiedziałem w kościele na Struży w dniu
Twego pogrzebu, proszę Cię, abyś przed tronem Najwyższego
wspieraj Dzieło Lasek i nas samych.
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* * *
Poniżej załączamy fragment artykułu Urszuli Buglewicz
pt. „Kapłan wielkiego serca” („Niedziela” nr 38 z 17.09.2017),
w którym Autorka przytacza kilka świadectw o śp. ks. Marianie Dwornickim, potwierdzających słowa tytułu publikowanego tekstu.
Redakcja
Jak wspomina jeden z uczniów śp. ks. Mariana Dwornickiego
o. Łukasz OCD: Jako pierwszy proboszcz w Stróży był gorliwym
kapłanem i prawdziwym ojcem parafii. Wprowadził nas w tajemnicę wiary, przygotował do przyjęcia sakramentów; każdy
z nas czuł się przez niego osobiście prowadzony. Nauczył nas
zdrowych zasad moralnych i solidnych podstaw wiary, które
ukształtowały nasze sumienia i serca. – O. Łukasz wspominał
pierwsze piątki miesiąca, które w parafii obchodzone były przez
większość wiernych. W nabożeństwach ku czci Serca Pana Jezusa
uczestniczyły nie tylko dzieci po I Komunii św. czy szkolne, ale
niemal cała parafia. – On całym sobą kochał Pana Jezusa i uczył
nas tej miłości – podkreślał.
Tę opinię potwierdza ks. Andrzej Dudziński, sędzia Sądu
Metropolitalnego i kapelan Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata
Alberta w Lublinie. – W dzieciństwie mieszkałem na terenie parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku,
ale ze względu na rejonizację uczęszczałem do szkoły w Stróży.
Ks. Mariana pamiętam więc od dziecka, odkąd tylko sięgam
pamięcią – mówi kapłan. – Był moim katechetą w szkole podstawowej; nie przypominam sobie, by „urwała się” chociaż jedna
lekcja. Wymagał od nas dużo, ale od siebie jeszcze więcej. Nauczył
nas kochać Pana Jezusa i Matkę Najświętszą. Z perspektywy czasu
mogę wspomnieć o dwóch rysach jego duchowości, na których
zbudował parafię – eucharystycznym i maryjnym. W pierwsze
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piątki miesiąca kaplica była wypełniona wiernymi jak w niedziele.
W ołtarzu na pierwszym miejscu znajdował się obraz Matki Bożej
Częstochowskiej, propagował nabożeństwo pierwszych sobót
miesiąca. Nawet obrazki komunijne były z wizerunkami Serca
Jezusa dla chłopców i Serca Maryi dla dziewczynek – wspomina
ks. Dudziński. W jego opinii śp. ks. Marian był tytanem pracy
duszpasterskiej. Zawsze pogodny, miał niesamowitą pamięć; każdego znał z imienia i nazwiska, nawet po wielu latach pamiętał
o szczegółach.
Ks. Grzegorz Stąsiek, obecny proboszcz Stróży, również wskazuje na dwa rysy duchowości – chrystusowy to miłość Serca
Jezusowego, a maryjny to osobiste zawierzenie Matce Bożej. – Ta
duchowość na stałe wpisała się w postawę naszych wiernych. Nawet dziś duchowni z okolicznych parafii rozpoznają mieszkańców
Stróży, bo podczas spowiedzi i aktu żalu dodają wyuczone przez
ks. Mariana słowa: „bo kocham Pana Jezusa” – mówi proboszcz.
Mirosław Chapski, wójt gminy Kraśnik, poznał ks. Mariana
przed wielu laty przez swoją żonę. Właśnie w jej rodzinnym domu
kapłan zamieszkał jako rektor kaplicy i duszpasterz powołanego
przy niej ośrodka. – Przy pierwszym spotkaniu potraktował mnie
jak dobrego znajomego i od tej pory drzwi naszych domów zawsze były otwarte. Zawsze też przysyłał nam własnoręcznie napisane listy i kartki z życzeniami. – Kolejne pokolenia mieszkańców
Stróży nauczył, jak wiernie służyć Bogu, ojczyźnie i ludziom.

s. Hieronima Broniec FSK – śp. Krystyna Kozyrowa
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s. Hieronima Broniec FSK

śp. Krystyna Kozyrowa

Ó

smego lipca 2017 r. odeszła do Domu Ojca Krystyna Kozyrowa, z domu Myślińska, ur. 22 lutego 1936 r. w Zagórowie
k. Konina. Urodziła się z wadą wzroku. Mimo starań rodziców
o uratowanie wzroku, leczenie nie dało żadnych rezultatów.
Po wybuchu wojny i wysiedleniu przez Niemców, rodzina
Myślińskich zatrzymała się w Warszawie na Jelonkach, czyli blisko Lasek. Stąd mała Krysia trafiła do przedszkola w Laskach. Do
końca życia wspominała ten czas z wielką miłością. Koleżanki
i kolegów, świecką przedszkolankę i ukochaną s. Germanę, która
pozwalała jej mieszkać z chłopcami, bo oni się czasem bili, ale nie
kłócili się jak dziewczyny. Swoje pierwsze chwile w przedszkolu
laskowskim po latach Krystyna opisała w wierszu: „Pamiętam”,
wydanym w antologii „Aby żyć” (Warszawa, 1998).
PAMIĘTAM
Dawno to było, ale pamiętam,
że ktoś przygotował dla mnie łóżko
– w sypialni dla niewidomych dzieci.
Pamiętam, że ktoś przede mną gorące mleko postawił
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– w jadalni dla niewidomych dzieci.
Wiem, że ktoś w nocy cerował pończochy,
strząsając z powiek żwir sennych godzin
– w szwalni dla niewidomych dzieci.
Pamiętam pierwszą książkę,
jak z kaszy rozsypanej niezdarne palce budowały słowa
– w szkole dla niewidomych dzieci.
Złożone ręce w cieniu kaplicy
lepiły Bogu łódkę glinianą.
Popłynął w niej – niepewny jutra
i pozapalał lampy na wzburzonym niebie.
Jeszcze radością pracy mnie obdarowano,
bym mogła cieszyć się powszednim chlebem.
Melodie leśnych ścieżek dotąd znam na pamięć,
starannie zgarniam, mieszam dobre echa
i modeluję cegły z najjaśniejszych głosów.
Niech urosną w oczach sosen ściany domu
– otwartego dla wszystkich przyjaciół niewidomych dzieci.
luty 1975 r.
Kiedy przyjechałam do Lasek w październiku 1946 r., Krystyna była już w IV klasie. Mieszkałyśmy w Domu św. Alojzego.
Ona była w grupie starszych od nas obu dziewczynek, ale szybko
poznałyśmy się i zaprzyjaźniły – jak się okazało – na całe życie.
Krystyna była bardzo słaba i chorowita, gdy miała 15 lat ważyła 29 kg. Rodzice wciąż starali się leczyć jej oczy. Zabierali ją do
wielu lekarzy, a nawet czasem do zielarzy, powodowało to nieraz
długie miesiące nieobecności w szkole. Tym sposobem w V klasie
drogi nasze się zeszły. Ona prędko nadrabiała zaległości w nauce
i uczyła się bardzo dobrze. Często pełniła odpowiedzialne funkcje
w samorządzie szkolnym czy w grupie internatrowej. Mimo swojej kruchości fizycznej, chętnie pomagała innym w czym mogła.
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Po VI klasie, w czasie kolonii letnich w Sobieszewie, Krysia dostała od mamy list, że czeka na nią w domu niespodzianka. Okazało
się, że to młodszy braciszek, Andrzej. Starsza siostra Krysi po
studiach z historii sztuki wyszła za mąż i zamieszkała w Szczecinie; wcześnie zmarła. Po latach Andrzej zamieszkał w Szwecji,
a kiedy zobaczył, że mąż Krysi pracuje, mama jest chora, dzieci
Krysi chodzą do szkoły, a Krystynie jest za trudno i nie może ona
fizycznie poradzić sobie w opiece nad ciężko chorą mamą, zabrał
mamę do siebie. Ojca zabrał wcześniej. Opiekował się rodzicami
serdecznie i utrzymywał kontakt z siostrą i jej rodziną.
Krysia była sprawna manualnie, więc kiedy po szkole podstawowej przeszliśmy do zawodówki, wybrała tkactwo. Dziewiarstwa maszynowego uczyli się prawie wszyscy chłopcy. Trzyletnią edukację zawodową kończyliśmy dyplomem mistrzowskim
z wybranego zawodu. Szkołę skończyliśmy w 1955 r., ale jeszcze
przez parę miesięcy robiliśmy w Laskach szczotki, czekając na
zorganizowanie spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” i po
troszku wykruszaliśmy się z grupy z różnych powodów. W 1956 r.
niektórzy zabrali się do zdobycia matury; taka możliwość istniała
w różnych szkołach warszawskich – były to przeważnie szkoły dla
pracujących. Związek nie dotrzymał obietnicy zorganizowania
jednej klasy w określonej szkole.
Krysia i ja podjęłyśmy pracę w Wydawnictwie PZN. W 1960 r.
Krystyna i nasz kolega z klasy Staszek założyli rodzinę. Dał im
Pan Bóg 2 wspaniałe córki: starszą Agnieszkę, która jest biologiem i fotografem-artystą, oraz Elżbietę, która została architektem. Obie założyły rodziny, a Ela obdarowała rodziców dwojgiem
wnuków.
Kiedy spotkałyśmy się na pogrzebie Matki Czackiej w 1961 r.,
Krysia, już mężatka, oczekująca pierwszego dziecka, powiedziała do mnie: zobacz, jaka jestem gruba, ważę 48 kilo. Na moje
przerażenie, że odważyła się wejść w taki tłum, powiedziała:
przecież ja ostatnia z was siadałam na kolanach Matki Czackiej.
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Nie byłaby pewnie taka odważna, gdyby wiedziała, że córeczka
urodzi się za cztery dni. Po trzech latach urodziła się druga córka,
Elżbieta. W tym samym czasie Krystyna straciła resztkę wzroku.
Życie stało się trudniejsze: gotowanie, pranie, sprzątanie. Staszek
pracował w spółdzielni i studiował.
Krysia pisała do mnie w listach o swoim życiu i pracy w domu,
o wychowywaniu dzieci. Sama bardzo mało widziała i bała się,
że dziecko może zrobić sobie krzywdę. Kiedyś napisała do mnie:
Agnieszka chodzi po mieszkaniu jak piesek na czterech łapkach,
a ja wszystko, czym mogłaby sobie zrobić krzywdę, gdyby jej
wpadło w rączki: zapałki, nożyczki i inne ostre albo za ciężkie
przedmioty noszę przywiązane do paska. To wszystko było dla
niej bardzo trudne, bo mąż był w pracy, a ponadto on był także
całkiem niewidomy. Było jej jeszcze trudniej, kiedy straciła resztkę wzroku, która jej jednak w codziennych zajęciach pomagała.
Była aktywna nie tylko w domu, pisała wiersze, brała również
udział w konkursach literackich Polskiego Radia, w których zdobywała nagrody za swoją twórczość. Wchodziła również w skład
jury konkursów literackich.
Przez jakiś czas oboje z mężem śpiewali w chórze w parafii
na Wilanowie, a potem założyli chór składający się niemal wyłącznie z osób niewidomych przy kościele św. Marcina. Ks. rektor Dembowski stworzył dla nich nazwę „Cantores Martinenses
Senza Batuta”. Chór śpiewał nie tylko w Polsce, ale i za granicą,
przeważnie w demoludach ze względów paszportowych i może
materialnych. Kobieta ma zawsze więcej zajęć w domu, a poza
tym Krystyna – jak już pisałam – była słaba fizycznie, a z wiekiem
coraz słabsza. Dlatego odeszła z chóru. Mąż wytrwał i nawet po
śmierci mistrza, pana Głowackiego, został w nim jako odpowiedzialny. Dom Kozyrów był zawsze otwarty i gościnny. Na
rodzinne uroczystości zapraszali przyjaciół i były to serdeczne
spotkania. Jestem przekonana, że wszyscy, którzy ich znali, są
wdzięczni za przyjaźń i pamiętają o nich w modlitwie.

Odeszli do Pana
s. Rut Wosiek FSK
31 lipca 2017 roku odeszła do Pana

śp. Siostra Edwarda

od Matki Boskiej Bolesnej

Przeżywszy lat 93; życia zakonnego – 65; profesji zakonnej – 63.

S

iostra Edwarda – Stanisława Pogwizd urodziła się 2 lutego
1924 roku we wsi Mystków, pow. Nowy Sącz. Była dziewiątym, najmłodszym dzieckiem Józefa Pogwizda i jego żony Marii
z Jasińskich. Sakrament Chrztu św. przyjęła 6 lutego roku, a sakrament bierzmowania w roku 1935. Jej rodzice mieli małe gospodarstwo rolne. Pięcioro dzieci zmarło we wczesnym dzieciństwie, a z pozostałej czwórki jeden z dwóch braci zmarł w wieku
dwudziestu kilku lat. Wkrótce po urodzeniu Stanisławy zmarł
także ich ojciec; matkę z najmłodszą córeczką wziął do siebie
wujek (brat mamy) z sąsiedniej wioski Paszyn. W Paszynie Stasia poszła do szkoły w wieku sześciu lat i w drugiej klasie przy-
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stąpiła do Pierwszej Komunii świętej. Kiedy skończyła czwartą
klasę, zmarła jej babcia, a wujenka zdecydowała, że dziewczynka
skończy naukę i pójdzie zarabiać na siebie (naukę uzupełniła
dopiero po wielu latach jako eksternistka w Szkole Podstawowej
dla Pracujących w Pruszkowie w 1973 roku). We wspomnieniach,
spisanych z okazji pięćdziesięciolecia profesji w listopadzie 2003
roku, s Edwarda napisała: Mama nie miała nic do powiedzenia,
była biedną osobą i sama musiała pracować u obcych ludzi, mnie
także wysłano do pracy. Poszłam do krewnych wujenki, pomagałam w gospodarstwie. Całe moje dzieciństwo i wiek dorastania
naznaczone było ciężką pracą i łzami.
Po wybuchu drugiej wojny światowej, żeby uniknąć wywiezienia do pracy w Niemczech, poszła do pracy w dużym gospodarstwie w Mystkowie. Mimo to wiosną 1944 roku, w Poniedziałek
Wielkanocny została zabrana przez żandarma na wywózkę do
Niemiec. Podróż pociągiem towarowym trwała cały tydzień. Na
dworcach większych miast ubrania nasze były poddawane tak
zwanemu „gazowaniu”, a my – kąpielom. Tak dojechaliśmy do
Berlina. Zwieziono nas do tajnego gestapowca, który wraz z synem
prowadził duże gospodarstwo ogrodnicze. Na miejscu okazało się,
że pracuje tam już dwanaście kobiet z okolic Śląska. Z naszego
transportu dołączono następnych dwanaście. Zamieszkałyśmy
wszystkie w baraku. Łóżka były piętrowe. Praca nasza trwała od
piątej rano do osiemnastej, z dwoma krótkimi przerwami na śniadanie i obiad…
Jubileuszowe wspomnienia Siostry przywołują więcej obrazów z tamtego okresu. To było nie tylko doświadczenie ciężkiej
pracy i głodu na obczyźnie, ale także bezpośrednie spotkanie
z okrucieństwami wojny: Był to ostatni rok wojny, dniem i nocą
były nieustanne bombardowania okolic Berlina. Gdy taki alarm
zastał nas w polu, musiałyśmy radzić sobie same, a uciekać w drewniakach było bardzo trudno. Najbardziej bałyśmy się bomb, które
eksplodowały w ziemi. Pamiętam, jak kiedyś jedna z takich bomb
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spadła obok naszego schronu, ziemia posypała się nam na głowy,
tak się wówczas wystraszyłam, że w kółko powtarzałam: Przecież
ja się nie boję, nie boję się, nie boję… Gdy zdarzył się wieczór, że
było cicho, wychodziłam przed barak i prosiłam Matkę Bożą, by
mi pomogła, modliłam się do Niej, nie pamiętam jak, ale miałam
taką ufność i potrzebę. Z chwilą, gdy do Berlina zbliżał się front
i wkraczała Armia Czerwona, byłyśmy już zdane same na siebie …
Dalej pisze o tym jak zagrzebała ciało przyjaciółki przy bunkrze i musiała szybko uciekać z pozostałymi piechotą do Polski
– przeważnie nocami. Nie miała zresztą ani gdzie, ani do kogo
wracać. Ktoś ze znajomych skierował ją do Chrzanowa. Tam znalazła pracę u samotnej kobiety z dwojgiem dzieci. W tym czasie
coraz częściej myślała o wstąpieniu do zakonu, ale przeszkodą
okazał się nie tyle brak wykształcenia czy materialne ubóstwo,
ale wiek, chociaż nie miała jeszcze trzydziestu lat.
W Chrzanowie nawiązała kontakt z modlitewną grupą dziewcząt tworzących tzw. „Kółko religijne” i postanowiła już nic nie
szukać i nic na ten temat nie czytać, chciała o tym powracającym
pragnieniu zapomnieć. Znalazła pracę w przedszkolu „Caritas”
prowadzonym przez siostry Służebniczki Starowiejskie, obserwowała ich życie i w dalszym ciągu nie umiała sobie odpowiedzieć
na pytanie, co ma ze sobą dalej zrobić. Wreszcie przypadkiem
znalazła w „Rycerzu Niepokalanej” informację o Laskach i napisała list. Gdy dostała odpowiedź, spakowała walizkę i pojechała
z koleżanką do Warszawy. Nie mogły się dowiedzieć, jak do tych
Lasek dojechać i ostatecznie musiały wziąć taksówkę. W Laskach
przyjęła ją s. Maria Franciszka Tyszkiewicz: Zostawiłam swoje rzeczy i poszłyśmy do kaplicy. Weszłam w chwili, gdy Ojciec Tadeusz
[Fedorowicz] błogosławił Najświętszym Sakramentem. Było to na
zakończenie wieczornych modlitw sióstr.
Do aspiratu Stanisława została przyjęta 2 kwietnia 1952 roku;
pierwszą profesję złożyła 25 października 1953 roku; profesję
wieczystą 24 października 1959 roku.
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W postulacie i nowicjacie pracowała głównie w kuchni centralnej. Po pierwszej profesji została skierowana do pracy w magazynie żywnościowym, gdzie pracowała pod kierunkiem s. Błażei
i s. Benigny. Przez dwadzieścia lat, głównie już z s. Błażeją i przy
pomocy kandydatek i postulantek, robiły przetwory dla całego
Ośrodka. Wspomina: był to czas, że kisiłyśmy 25–30 dużych beczek
ogórków i kapusty, nie licząc różnych przetworów owocowych.
W tym okresie dwukrotnie zmieniała pracę, przez rok była
w parafii w Izabelinie (1961–1962). Bardzo serdecznie wspominała swoje kontakty z ks. Aleksandrem Fedorowiczem. Potem
rok pracowała w gospodarstwie i podwórzu (1973–1974). Z tego
okresu wspominała serdecznie współpracę z ówczesnym dyrektorem administracyjnym Stanisławem Mitraszewskim i innymi
świeckimi współpracownikami.
Po reorganizacji gospodarstwa w Laskach, zimą 1984 roku,
została przeniesiona do Żułowa, gdzie przez kolejnych prawie
trzydzieści lat była odpowiedzialna za gospodarstwo Zakładu.
W listopadzie 2003 roku przeżyła w Laskach swój Jubileusz 50-lecia profesji.
W miarę upływu czasu i słabnącego zdrowia jej aktywność się
zmniejszała. W lutym 2015 roku została przeniesiona na Oddział
Chorych Sióstr do Domu św. Rafała w Laskach. W ciągu ostatnich
dwóch lat jej życia początkowo starała się uczestniczyć w spotkaniach wspólnoty, rekreacjach, a przede wszystkim we wspólnych
modlitwach, nie tylko w domowej kaplicy, ale też chętnie korzystała z możliwości wyjazdu wózkiem na nabożeństwa do kaplicy
Matki Bożej Anielskiej, lub też, z pomocą sióstr, udawała się na
spacery po terenie Ośrodka, który przez trzydzieści lat jej pobytu
w Żułowie bardzo się zmienił.
W ostatnich miesiącach stan ogólny zdrowia Siostry wyraźnie
się pogarszał, a w ostatnich tygodniach nie opuszczała już swego
pokoju. Ten stan wymagał nieustannego czuwania i pomocy
ze strony pielęgniarek i odwiedzających. Wśród otaczających
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Siostrę, w ostatnim tygodniu w dzień i w nocy, była p. Urszula
Kropornicka z Żułowa. Na kilka dni przed śmiercią odwiedził ją
także wierny przyjaciel Żułowa – prof. Andrzej Sękowski.
Siostra odeszła do Pana przed północą 31 lipca 2017 roku.
Eksportacja zwłok z domowej kaplicy nastąpiła po Jutrzni następnego dnia, o godz. 7.45. Modlitwie przewodniczył ks. Kazimierz Olszewski. Przyszli też pozostali księża: ks. Tomasz Bek,
zastępujący ks. Rektora ks. Michał Wudarczyk oraz przebywający
w Laskach podczas wakacji neoprezbiter z parafii w Laskach – ks.
Łukasz Duda.
Msza św. pogrzebowa sprawowana była w sobotę 5 sierpnia
o godz. 12.00 w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach, po
której odbyła się dalsza część uroczystości pogrzebowych na
cmentarzu zakładowym.
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s. Rut Wosiek FSK
13 sierpnia 2017 roku odeszła do Pana

śp. Siostra Michalina

od Trójcy Przenajświętszej

Przeżywszy lat 85; powołania zakonnego 60; profesji zakonnej 58.

S

iostra Michalina – Janina Halesiak urodziła się 2 marca 1932
roku w Majdanie Sieniawskim, powiat Jarosław, woj. Rzeszowskie, jako czwarte z sześciorga dzieci miejscowych rolników:
Kazimierza Halesiaka i jego żony Heleny, z domu Wolanin. Była
ich jedyną córką. Miała pięciu braci: trzech starszych i dwóch
młodszych od siebie.
Sakrament Chrztu św. otrzymała w kościele parafialnym
w Majdanie 6 marca, a Pierwszą Komunię św. przyjęła podczas
wojny – jak wspominała – w pożyczonej sukience i pantofelkach.
Wybuch wojny, pół roku po ukończeniu przez nią siedmiu
lat, uniemożliwił zdobycie nawet podstawowego wykształcenia.
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Podczas przesuwających się po jej rodzinnych stronach kolejnych
frontów przeżyła wraz z rodziną nie tylko powszechny wojenny
głód, kiedy zabrali im jedną krowę, a druga zdechła, ale i rodzinną tragedię, kiedy Niemcy w okrutny sposób zamordowali jej
starszego szesnastoletniego brata. Ich ojciec był świadkiem zadawanych synowi męczarni i próbował bezskutecznie ofiarować się
w zastępstwie syna na śmierć, ale został odpędzony. Wydarzenie
to zapadło w pamięć Janiny na zawsze, tak jak wspomnienie widoku codziennej modlitwy ojca na kolanach. Wspominała także
głęboką religijność mamy, od której dzieci czerpały praktycznie
całą swoją wiedzę religijną, słuchając w długie zimowe wieczory
jej opowieści ze Starego Testamentu czy żywotów świętych. Mała
Janka miała też obrazki św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz św.
Małgorzaty Marii Alacoque i kiedy nikt nie widział, próbowała
się przebierać, żeby się do nich upodobnić.
Po zakończeniu wojny na podejmowanie nauki w szkole było
już za późno. Mając trzynaście lat, zaczęła pracować, żeby choć
trochę zarobić i pomóc rodzinie, choć marny to był zarobek. Za
to chętnie pomagała, razem w koleżankami, w różnych pracach
w kościele parafialnym. Myśl o życiu zakonnym coraz silniej jej
towarzyszyła, ale była świadoma, że brak świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej realizację tych marzeń raczej uniemożliwiał.
Pewnego razu przyjechała jednak do Majdanu dawna parafianka,
która mieszkała w Warszawie i namawiała sąsiadkę (późniejszą
pracownicę Lasek p. Zofię Kamieniec), żeby poszła do Karmelu,
bo tam potrzebują siostry do kontaktów zewnętrznych. Sąsiadka
się nie zdecydowała, ale zaproponowała Jankę, o której marzeniach wiedziała, i która oczywiście nie zawahała się ani chwili.
Pomimo oporów rodziców, pojechała do Warszawy do klasztoru
na Wolskiej, gdzie spędziła cztery szczęśliwe lata. Najpierw jako
siostra posługująca w zewnętrznych kontaktach, potem – przez
dwa lata – już za klauzurą, gdzie złożyła pierwsze śluby. Jednak
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dwuletni pobyt za klauzurową kratą okazał się zbyt trudny fizycznie i skutkował poważnymi kłopotami zdrowotnymi.
W porozumieniu z lekarzami przeorysza Karmelu skontaktowała się z matką Benedyktą Woyczyńską (kontakty Lasek z warszawskim Karmelem były wtedy bliskie dzięki zaangażowaniu
duszpasterskiemu Ojca Korniłowicza aż do jego śmierci w 1946
roku). Po załatwieniu formalności prawnych przez Księdza Prymasa Wyszyńskiego, mającego wówczas tzw. „specjalne uprawnienia” na terenie PRL, Siostra przyjechała do Lasek. Zaprowadzono mnie do Mateńki – wspomina – Matka przytuliła mnie,
zrobiła krzyżyk na czole i życzyła, żebym wytrwała w Laskach do
końca życia.
Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
została przyjęta 31 października 1956 roku. Pierwszą profesję
złożyła 15 sierpnia 1959 roku; profesję wieczystą 15 sierpnia
1965 roku.
Jako postulantka wyjechała z innymi siostrami do porządkowania świeżo odzyskanego przez siostry kościoła św. Marcina
i klasztoru. Potem pracowała w klasztornej kuchni. W klasztorze
przeżyła też nowicjat i po profesji wróciła do Lasek, gdzie pracowała w gospodarstwie zakładowym, głównie w oborze. W swoich jubileuszowych wspomnieniach, spisanych z okazji 50-lecia
profesji w listopadzie 2009 roku, notuje z właściwym sobie poczuciem humoru: Jak pracowałam w oborze, to często, prawie
codziennie, przychodził Pan Marylski. Lubił z nami żartować, pytał
gdzie lepiej pracować: w kuchni czy w oborze. Odpowiadałam, że
w kuchni, bo jak się źle ugotuje, to zjedzą świnie, a jak świnie nie
zjedzą, to już kłopot.
Należąc do Domu zakonnego św. Franciszka, pracowała kolejno w różnych działach gospodarczych: w kuchni centralnej
i magazynie żywnościowym. Dwukrotnie w Domu św. Teresy,
w spiżarni (lata 1965–1968 i 1971–1973). Bardzo mile wspomina
pracę u chłopców. Pisze: Podkarmiałam ich, za co miałam uwagi
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od wychowawców, że chłopcy marudzą przy obiedzie, bo na przerwie byli u s. Michaliny.
W latach 1975–1976 pracowała w gospodarstwie w Sobieszewie. W latach 1977–1979 opiekowała się w rodzinnym Majdanie
chorymi rodzicami. Po śmierci ojca w 1978 roku została przeniesiona do Żułowa – wraz z chorą mamą, która po pewnym czasie
powróciła do Majdanu.
W tym okresie, 14 stycznia 1980 roku, w drodze z Żułowa do
Lasek uległa wypadkowi samochodowemu, jadąc wraz z Matką
Almą i ks. Stanisławem Piotrowiczem. W pamiętnym wypadku
poniósł śmierć kierowca p. Ludwik Mroczkowski, poważnie ranny został ks. Piotrowicz, wstrząsowi uległa Matka Alma, a s. Michalina trafiła do szpitala w Lublinie. Po operacji szczęki przez
wiele tygodni mogła pić tylko przez rurkę.
W 1984 roku, po pogorszeniu się stanu zdrowia matki, ponownie wyjechała do rodzinnego domu. Mama zmarła w maju
1985 roku, a Siostra Michalina wróciła do Lasek i pracowała
w Domu Rekolekcyjnym. Na dwa lata wyjechała do pracy w kuchni w klasztorze warszawskim, a w 1987 roku wróciła do Lasek,
gdzie została skierowana do pracy administracyjnej w Domu św.
Maksymiliana.
Ten ostatni okres swojej aktywnej pracy wspominała ze szczególnym wzruszeniem. Wszystko było tu dla niej dobre i przynosiło radość: Współpraca ze świeckimi była bardzo dobra. To był mój
najdłuższy okres pobytu w jednej pracy i życia w jednym miejscu.
Starałam się, aby to, co robię, było na chwałę Panu Bogu i służyło
niewidomym. Z myślą o chłopcach zasadziłam drzewa owocowe,
aby mogli sami korzystać z ogrodu. Także hodowane przeze mnie
winogrona na jesień sprawiały chłopcom wielką radość. W otoczeniu szkoły i internatu zaprojektowałam dwie kapliczki. Jedną
wykonałam sama, z pomocą p. Szczepana [Porockiego], a drugą
według mojej myśli wykonał Andrzej Haba, uczeń szkoły św. Maksymiliana. Te miejsca sprzyjały spotkaniom chłopców na wspólnej
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modlitwie i śpiewaniu pieśni czy Litanii do Matki Bożej. Cały teren
wokół szkoły przez te lata systematycznie porządkowałam i dla
bezpieczeństwa część została ogrodzona. Praca w tym domu dała
mi możliwość kontaktu z niewidomymi chłopcami, którzy często
szukali pomocy, czasu drugiej osoby, aby móc zwierzyć się ze swoich
trosk i kłopotów. Jestem Bogu wdzięczna za ten czas, kiedy mogłam
bezpośrednio służyć niewidomym.
Na terenie internatu jest szkoła, o którą też starałam się dbać,
hodując kwiaty, ale przede wszystkim była tam okazja do nawiązania kontaktów z wieloma nauczycielami. Nasze relacje można
określić jako rodzinne. Tak jak tego pragnęła nasza Matka. Moje
poczucie humoru ułatwiało mi kontakt z ludźmi i przetrwanie
trudnych momentów w życiu, których też nie brakowało.
Kolejne poważne choroby i postępujący z wiekiem spadek sił
stopniowo ograniczały tę jej aktywność. Przez jakiś czas próbowała poruszać się pomiędzy Domem św. Maksymiliana i Domem
św. Teresy, do którego należała od momentu jego utworzenia
w 1988 roku, oraz „centralą” z kaplicą Matki Bożej Anielskiej.
Korzystała ze specjalnie skonstruowanego dla niej trzykołowego
wózko-roweru, przedziwnego pojazdu z siodełkiem i pedałami, który wszyscy w Laskach znali, ale chyba nikt z niego poza
s. Michaliną nie korzystał, także później. Ostatecznie, po poważnym upadku do piwnicy, przyjęła propozycję przełożonych, by
całkowicie przenieść się do Domu św. Rafała, gdzie od sierpnia
2008 roku zamieszkała na Oddziale Chorych Sióstr. Podczas swego jubileuszu 50-lecia profesji tak to wydarzenie podsumowała:
Mam więcej czasu na modlitwę, a do pracy za wiele się nie biorę,
ale odwiedzam siostry leżące. Moje życie to dziękowanie Panu
Bogu za łaskę powołania i wszelkie dobro, którego w moim życiu
było dużo, ale też zwracam się do Miłosierdzia Bożego, świadoma
swoich słabości.
Ostatnie lata życia Siostry Michaliny upływały chyba dokładnie według tak zarysowanego „scenariusza” – w postępu-
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jącej coraz większej słabości i uzależnieniu od pomocy sióstr.
Mimo postępującej choroby, odejście Siostry do Pana nastąpiło
zupełnie niespodziewanie w niedzielę 13 sierpnia o godz. 17.00,
w obecności dyżurujących pielęgniarek: s. Anity i p. Marii oraz
zawiadomionych telefonicznie Matki Radosławy i przełożonej
s. Roncalli. Zdążył także dojść ks. Kazimierz Olszewski, który
udzielił Siostrze sakramentu chorych i absolucji.
Wiadomość o odejściu Siostry do Domu Ojca została przekazana zgromadzonym w kaplicy Matki Bożej Anielskiej siostrom
podczas wspólnie odmawianej modlitwy różańcowej.
Eksportacja z domowej kaplicy odbyła się tego samego dnia
o godz. 20.00. Modlitwie przewodniczył ks. Kazimierz Olszewski.
Pogrzeb odbył się w czwartek 17 sierpnia o godz. 14.00.
Notatkę o Siostrze Michalinie zakończy modlitwa, którą przed
ośmiu laty zamieściła ona w swoim jubileuszowym wspomnieniu,
a która powstała w 1992 roku w czasie rekolekcji prowadzonych
przez Ojca Tadeusza Fedorowicza:
Boże, Ty znasz najlepiej wszystkie moje pragnienia, wysiłki
w dążeniu do Ciebie i także moje słabości, które utrudniają pracę
nad dążeniem do Ciebie.
Tak, Panie, Ty powiedziałeś: >Chodź za Mną<.
Jezu, idę za Tobą, a czasem się wlokę i oglądam się, ale jedyne
pragnienie Ty, Jezu, znasz i ufam Twemu Bożemu Sercu, które
mnie ogarnia i tuli do siebie.
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s. Rut Wosiek FSK
26 sierpnia 2017 roku odeszła do Pana

śp. Siostra Jozafata

od Najświętszej Rodziny

Przeżywszy lat 91; życia zakonnego 59; profesji zakonnej 56.

S

iostra Jozafata – Helena Zwierko – urodziła się 2 lutego 1926
roku w Sienkowiczach, powiat Lida (obecnie Białoruś). Sakrament Chrztu św. otrzymała 30 maja 1926 r., a sakrament Bierzmowania w 1936 roku – w kościele parafialnym w Lipniszkach.
W swoich wspomnieniach spisanych z okazji 50-lecia profesji,
w listopadzie 2011 roku, podkreśliła, że zależy jej na przywróceniu prawdziwej daty urodzenia, która została zmieniona omyłkowo w akcie repatriacyjnym przy jej wyjeździe z ZSRR i pozostała we wszystkich późniejszych dokumentach oraz dowodach
osobistych (z aktem zgonu włącznie!), gdzie jest podawana jako
20 czerwca 1926 roku. Prawdziwa data pozostała jej tylko „na
pamiątkę” w rosyjskim świadectwie urodzenia.
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Zmiana ta miała dla niej wielkie znaczenie ze względu na to,
że najważniejsze wydarzenia swego życia odnajdywała w dniach
poświęconych Matce Bożej: 2 lutego 1926 – Ofiarowanie Pańskie,
Matki Bożej Gromnicznej, to dzień urodzin, pierwsza Komunia
św. – 15 sierpnia 1935, a rok później, też 15 sierpnia, bierzmowanie. Pierwsza profesja 11 lutego 1961, profesja wieczysta 11 lutego
1967 i wreszcie odejście do Pana w dniu jubileuszowej uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia 2017 roku.
Helena była najstarszym z siedmiorga dzieci Józefa Zwierko i jego żony Emilii z domu Mulicy. Małżeństwo jej rodziców
było naznaczone problemami właściwymi dla ziemi, z której się
wywodziła. Mama – Emilia pochodziła ze zubożałej szlachty
tzw. „zagonowej” (znanej z Trylogii Sienkiewicza), a tata – nie
dość, że prosty i ubogi robotnik (kolejarz-maszynista) to jeszcze
prawosławny i rodzinnie głęboko zakorzeniony w swojej wierze.
Miłość pokonała te opory. Józef Zwierko przed ślubem przeszedł na wyznanie rzymskokatolickie, a błogosławiący związek
proboszcz za ten akt ich pochwalił, z zapewnieniem Bożego
błogosławieństwa. Mama modliła się gorliwie o kapłaństwo dla
swego przyszłego pierworodnego, którym okazała się jednak
Helenka, a owocem tej modlitwy, jak była przekonana, było jej
bardzo wczesne i realizowane wbrew przeciwnościom powołanie zakonne. Miała trzech młodszych braci: Stefana, Edwarda
i Czesława oraz trzy siostry: Jankę, Olę i zmarłą w niemowlęctwie
Leokadię.
Jako najstarsza od wczesnych lat życia opiekowała się młodszym rodzeństwem. Babcia i mama prowadzały ją do odległego
o cztery kilometry kościoła i pobliskiej cerkwi, uczyły na pamięć podstawowych modlitw po polsku i po rusku, przekazywały
prawdy katechizmowe. Potem to do niej należało przekazywanie
tej wiedzy młodszemu rodzeństwu.
Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 i zmieniającej się na jej
ojczystej ziemi przynależności państwowej, między wkraczaniem
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wojsk radzieckich i niemieckich, jej ojciec musiał się ukrywać
(podczas pierwszej wojny był legionistą), mama próbowała sobie
radzić z gospodarstwem, ale Helenkę i starszych chłopców porozsyłała na służbę w okolicznych gospodarstwach, co w miarę
możności łączyli z nauką w szkole. Helenka miewała już w tych
latach, w wieku szesnastu lat, pierwsze oferty od chłopców, które
jej zupełnie nie interesowały. Od pierwszej Komunii świętej miała
wielkie pragnienie przyjmowania Pana Jezusa częściej i zazdrościła dzieciom, które miały taką możliwość. Mieszkała cztery
kilometry od kościoła i nie mogła tego połączyć z obowiązkami
służby.
Natomiast po zakończeniu wojny i włączeniu jej „małej ojczyzny” do Republiki Białoruskiej w ramach ZSRR – bardzo pragnęła
wyjechać do Polski (czyli powstałej już Polskiej Republiki Ludowej – PRL). Taką możliwość w ramach tzw. „repatriacji” mieli
Polacy z terenu przyłączonego do ZSRR na mocy postanowień
z Jałty. Jej mama poczuwała się do obowiązku opieki nad chorą
teściową.
Ostatecznie 7 kwietnia 1946 roku tato wyjechał z trzema synami (9, 11 i 17 lat) oraz dziewiętnastoletnią Helenką. Po dwóch
tygodniach podróży w towarowych wagonach zostali skierowani
do warmińskiej części ówczesnych „Ziem Odzyskanych”. Zatrzymywali się w opuszczonych przez Niemców miasteczkach: Bartoszycach i Korszach w poszukiwaniu dla siebie miejsca do życia,
możliwości pracy oraz szkoły dla chłopców. Ostatecznie osiedlili
się w Rastembergu czyli obecnym Kętrzynie, mieście powiatowym, gdzie były jakieś zakłady oraz kilka szkół. Najstarszy z braci
wkrótce zdecydował się wyjechać na Śląsk, gdzie podjął naukę
i wstąpił do wojska (pracował przez sześć lat jako żołnierz zawodowy). Ojciec dostał pracę na kolei, a dwaj młodsi bracia poszli
do szkoły pozostając pod opieką Helenki, której ojciec powierzył
całkowitą odpowiedzialność za ich wychowanie, a także za prowadzenie gospodarstwa. Oddawał jej całą pensję, ale kupienie
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czegokolwiek w najbliższej okolicy było trudne, a wyjeżdżając nie
mogli ze sobą zabrać większych bagaży, choćby pościeli czy ubrań
na zmianę. Nie był to więc łatwy okres dla młodziutkiej dziewczyny. Liczyli na to, że rozstanie z mamą i siostrami nie będzie
trwało długo. Babcia zmarła rzeczywiście w kilka tygodni po ich
wyjeździe, więc zaczęli wysyłać kolejne pisma o pozwolenie na
przyjazd pozostałej rodziny, co trwało przez okres prawie dziesięciu lat. W tej sytuacji Helenka nie mogła pójść ani do pracy,
ani do szkoły, ale zyskała wymarzony blisko położony kościół
i mogła przystępować często do Komunii świętej.
Kiedy przeczytałam w „Rycerzu Niepokalanej” w 1947 roku
ogłoszenie, że Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża przyjmują
kandydatki z dobrym zdrowiem, wiek do 30 lat, pierwszy odruch
był – to zgromadzenie dla mnie! Ponieważ od najmłodszych lat
kochałam świętego Franciszka. Ale cóż, mogłam tylko marzyć,
nie mogłam zrealizować… – pisała w swoim wspomnieniu jubileuszowym… Zostałam członkiem Milicji Niepokalanej 27 lipca
1947 roku. Wtedy oddałam się Niepokalanej na własność. Wstąpiłam do III Zakonu św. Franciszka, żeby choć w ten sposób służyć
Jezusowi. 8 grudnia 1948 roku przyjęto mnie do nowicjatu, potem
po roku profesja. Kochałam Jezusa i jakoś trudno było zrobić innemu miejsce w moim sercu. I tak czekałam jedenaście lat z hakiem.
Oprócz prowadzenia domu, to sama trochę szyłam, wiązałam na
drutach czy szydełkiem. W takich momentach jest okazja do kontemplowania Boga. Dużo czytałam książek o tematyce religijnej.
Każdy swój czyn Bogu ofiarowywałam, nawet idąc po trawie czy po
kamieniach, myślałam o Bogu, żeby każdy krok był na Jego chwałę
i tak zżywałam się lepiej z moim Jezusem i Jego Matką. Zawsze
przez Maryję prosiłam Jezusa.
I tak dotrwała do 1956 roku, kiedy po polskim „październiku”
została otwarta granica do ZSRR. Bracia zdobyli paszporty, żeby
pojechać po matkę i siostry, zostawili im potrzebne dokumenty
do starania się o wyjazd i musieli wracać. Wszyscy trzej byli już
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żonaci. Wreszcie mama wraz w siostrami przyjechała do Polski
22 października 1957 roku. Helenka wobec tego chciała od razu się
zgłosić do zgromadzenia, ale jej kierownik duchowy kazał czekać
jeszcze rok. Powiedział: Czekałaś dziesięć lat, możesz i ten jeden.
Bo trzeba tu dodać, że w tym trudnym czasie oczekiwania
na realizację powołania Helenka ukończyła w 1950 roku diecezjalny kurs katechetyczny w Kętrzynie, a w 1951 – w Gietrzwałdzie i w latach 1957–1958 podjęła intensywną pracę katechetki,
dojeżdżając jako „Kontraktowa nauczycielka religii rzymskokatolickiej” do szkół przy parafiach w Czernikach, Biedaszkach,
Bajorach, Sławkowie, Wyskoku, w końcu w Srokowie. Przy tej
okazji spotkała też na swojej drodze duchowej dwóch ważnych
(nie tylko dla niej) kapłanów. Pierwszym był ówczesny kanclerz
Kurii Olsztyńskiej ks. Stanisław Kobyłecki, którego znamy ze
wspomnień śp. siostry Jany Brudzińskiej FSK (w książce: „Zaślubiona Wschodowi”) jako jej małego ucznia Stasia, którego wraz
z kolegą wyprawiała przez graniczny wtedy Zbrucz, żeby po polskiej stronie mogli się zgłosić do Małego Seminarium (ks. Infułat
Stanisław Kobyłecki zmarł w 1987 roku w Podkowie Leśnej pod
Warszawą). Drugim był ks. Henryk Gulbinowicz (przyszły arcybiskup wrocławski i kardynał), który jej powiedział o Laskach:
Tam jest dobry Duch Boży. Idź do Lasek, będziesz miała co robić.
Helena bała się jednak pisać, bo miała już skończone 31 lat,
a w Laskach przyjmowali do 30 lat. W końcu przekonała ją wizytatorka katechetyczna Stefania Łagodzińska: Powiedziała, że gdzie
przyjmują wdowy, tam przyjmą i spóźnione wiekiem powołanie.
Więc napisałam.
Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
została przyjęta 16 lipca 1958 roku; Pierwszą profesję złożyła
11 lutego 1961 roku; Profesję wieczystą – 11 lutego 1967 roku.
W ciągu prawie sześćdziesięciu lat swego życia zakonnego
należała głównie do wspólnot zakonnych w Warszawie i Laskach
oraz przez rok – w Żułowie.
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W postulacie i nowicjacie pomagała, wraz z innymi siostrami,
w sprzątaniu kościoła św. Marcina podczas remontu po jego odzyskaniu przez Zgromadzenie. Pomagała też w klasztornej pralni
oraz w zakrystii. W latach 1961–1969 była wychowawczynią
w grupie specjalnej Internatu Dziewcząt. Przez rok (1965–1966)
pracowała w polu i gospodarstwie w Żułowie. W latach 1966–
1969 w klasztorze warszawskim służyła jako przewodniczka niewidomych mieszkanek domu przy ul Piwnej. Kolejny rok to praca
w laskowskiej pralni, a od 1971 do 1987 była zatrudniona jako
pomoc wychowawcza w Internacie Chłopców. W latach 1987–
2002 wróciła do Warszawy, gdzie pomagała w Duszpasterstwie
Niewidomych, odwiedzając mieszkających na terenie Warszawy
samotnych niewidomych. W latach 2002 do 2010 była w Domu
św. Franciszka w Laskach, pomagając na furcie i w refektarzu.
W roku 2010 zamieszkała na stałe w Domu św. Rafała na
oddziale chorych sióstr. W tym też okresie, 19–20 listopada 2011
roku, przeżyła swój zakonny Jubileusz 50-lecia Profesji. Podczas
uroczystości podzieliła się z zebranymi także swoją osobistą refleksją na temat swego imienia zakonnego:
Otrzymałam imię Jozafata. Zaproponowała mi je Matka Generalna i równocześnie ja sama je sobie wybrałam, na uczczenie
i pamiątkę mego Ojca – Józefa. Powiedziałam sobie wtedy: jak nie
mogę być Józefa, to będę Jozafata – będzie Jozef i tata. A Matka
Benedykta dlatego dała mi to imię, że blisko moich stron rodzinnych św. Jozafat żył i umarł – żebym się modliła o zjednoczenie
chrześcijan i nawrócenie Rosji, co czynię nieudolnie.
Dowiedziałam się też kiedyś, że imię to oznacza Sąd Ostateczny,
sąd sprawiedliwy, czyli Jozafat – Dolina Cedronu, Dolina Jozafata,
tam gdzie Jezusa sądzono, gdzie ma być Sąd Ostateczny, wedle posłania Ojców Kościoła. Kiedyś tak słyszałam od mego Proboszcza.
Z mego imienia – Jozafata – kiedyś na modlitwie takie miałam rozmyślanie, że jest w nim faza i jota – mam oddać wszystko
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Bogu, co do joty, a bliźnim, być fazą, przez którą ma płynąć dobro.
Jozafata, Jota-faza.
Ostatnie miesiące życia Siostry stawały się coraz wyraźniej
czasem cierpienia i milczącego odchodzenia. Już nie opuszczała
swego pokoju, potem łóżka. W kwietniu przeszła poważny zawał
serca, po którym przez kilka dni siostry zmieniały się na czuwaniu przy niej w dzień i w nocy. Była coraz słabsza. Tak jak mówiła o ważnych chwilach swego życia oddawanych Matce Bożej
w różne Jej święta, to na swoje ostateczne SPOTKANIE odeszła
także w Jej wielkie święto, upamiętniające 300-lecie Koronacji
Jasnogórskiego Obrazu, w sobotę 26 sierpnia 2017 roku około
godziny 17.45 po udzieleniu przez ks. Kazimierza Olszewskiego
sakramentu namaszczenia chorych i absolucji.
Eksportacja z kaplicy domowej odbyła się tego samego dnia
o godz. 22.30.
Msza św. pogrzebowa była sprawowana w środę 30 sierpnia
o godz.14.00.
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s. Alverna Dzwonnik FSK
4 września 2017 roku odeszła do Pana

śp. Siostra Rut

od Wierności Bożej

Przeżywszy lat 85; życia zakonnego 53; profesji zakonnej 51.

S

iostra Rut – Barbara Teresa Wosiek urodziła się 18 września
1932 roku w Zbarażu na Ukrainie, w kresowym miasteczku powiatowym Drugiej Rzeczpospolitej, liczącym kilka tysięcy
mieszkańców (w większości Ukraińców i Żydów oraz stosunkowo
niewielkiej liczby Polaków). Znane było szerzej, jak siostra lubiła
przypominać, głównie z „Trylogii” Sienkiewicza. Rodzice – Jadwiga z Turczaniewiczów (†1963) i Leon Wosiek (†1996) byli
nauczycielami.
Siostra Rut bardzo cieszyła się powrotami po latach do miejsca urodzenia. W jubileuszowych wspomnieniach w 2016 roku
pisała: Pamięć o Zbarażu pozostała mi na wiele lat tylko w urzędowych dokumentach i dowodzie osobistym (jako „miejsce urodzenia
w ZSRR!”), no i w […] spotkaniach z ludźmi, którzy pamiętali.
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Dopiero w ostatnich latach XX wieku kolejne wydarzenia z wielkiej polityki – pozwoliły mi kilkakrotnie odwiedzić moje rodzinne miasto, już w niepodległej Ukrainie. Nie znalazłam żadnych
śladów po naszym dawnym domu, a po kościele – zabezpieczone
prowizorycznie ruiny. I znowu – niespodziewanie – właśnie w dniu
moich 82. urodzin znalazłam się tam […] w ramach pielgrzymki
TRIUNO szlakiem Matki Elżbiety Czackiej. W pielgrzymce mogła
uczestniczyć także moja rodzona siostra i wspólnie znalazłyśmy się
w tym samym kościele, odbudowanym już z dużym pietyzmem
przez ojców bernardynów.
W tym to kościele pw. św. Antoniego z Padwy 15 października
1932 roku została ochrzczona. Ważnymi wydarzeniami z pierwszego okresu życia, które wspominała po latach, były dla trzyletniej Basi narodziny w 1935 roku młodszej i jedynej siostry – Marii
(znanej w Laskach jako Lilka), śmierć dziadka Michała Turczaniewicza, który był inspektorem szkolnym i postacią dość znaną
w tamtej okolicy, m.in. z otwartej postawy ekumenicznej, a jako
historyk s. Rut zwykle dodawała: no i śmierć innego „Dziadka”,
czyli Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W ostatnich latach przed wojną poważnie zachorowała na
gruźlicę. Wspominała to wydarzenie z właściwym sobie humorem: …(zaraziłam się podobno od niańki mojej siostry, która
umarła na tzw. „galopujące suchoty”), co wtedy równało się i dla
mnie z wyrokiem śmierci. Wozili mnie do Jaremcza na Huculszczyźnie, paśli tartymi żółtkami i śmietaną i nie tylko wyżyłam, ale
jeszcze w roku szkolnym 1938/39 ukończyłam chlubnie pierwszą
klasę oraz uczestniczyłam w drużynie zuchowej (Ojciec mój był
komendantem miejscowego hufca harcerskiego).
Nadszedł rok 1939 – wybuch II wojny światowej. Najpierw
atak na Polskę nazistowskich Niemiec od zachodu, a 17 września – wkroczenie armii sowieckiej od wschodu. Cały świat, jak
wspominała po latach siostra Rut, rozleciał się nieprawdopodobnie
szybko, prawie z dnia na dzień […] Najpierw były to alarmy lotni-
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cze i fala uciekinierów, wśród nich też przejeżdżająca przez moje
miasto w kierunku granicy z Rumunią – kolumna samochodów
rządowych z prezydentem RP Ignacym Mościckim. I wreszcie,
właśnie w dniu moich siódmych urodzin – kolumna sowieckich
czołgów z krasnoarmiejcami w charakterystycznych spiczastych
czapkach z czerwoną gwiazdą.
W wojennych warunkach Basia kontynuowała naukę w szkole, choć zmuszona była powtarzać pierwszą klasę, tym razem z językiem wykładowym ukraińskim. Tę drugą, choć znowu pierwszą, klasę ukończyłam jeszcze w zbaraskiej szkole z dyplomem
„pochwalną hramotą”, udekorowaną portretami Lenina i Stalina.
Siostra zachowała ten dokument na pamiątkę i prezentowała
podczas wspomnieniowych rekreacji we wspólnocie.
Następne wydarzenia polityczne i „zmiana frontu” ZSRR
zmusiły rodzinę Wośków do wieloletniej wojennej tułaczki. Poprzedziło ją aresztowanie ojca, którego wyciągnął z więzienia
były uczeń – enkawudysta… Gdy rozpoczęły się pierwsze wywózki na Sybir, rodzina czekała z przygotowanymi tobołkami.
Zdążyli na szczęście w ostatniej chwili przenieść się na wieś pod
Tarnopolem, gdzie rodzice dostali pracę w szkołach: ukraińskiej
i polskiej. Wkrótce i tam zaczęło być niebezpiecznie z powodu
ataków band mordujących rodziny polskie. Przed zbliżającym
się frontem i powrotem „zwycięskiej” już wtedy armii sowieckiej
w 1943 roku, udało im się uciec jednym z ostatnich pociągów (z
tobołkami ubrań i pościeli) w głąb ówczesnego Generalnego Gubernatorstwa. Zatrzymali się u dalekiej rodziny w Nowym Sączu.
Tam, jak zapisała s. Rut, zaznałyśmy w pełni wojennego głodu
i bezdomności, tatę Niemcy zabrali do kopania fortyfikacji w górach, mama próbowała handlować resztkami pościeli na ulicy, a my
z siostrą także próbowałyśmy sprzedawać jakieś melony, zdobyte
na podmiejskiej działce znajomych. W Nowym Sączu przyjęła
sakrament bierzmowania, w roku 1943 lub 1944, z rąk biskupa
Mariana Fulmana, wkrótce po jego uwolnieniu. Jak to w czasie
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wojennej zawieruchy bywało, nie otrzymała żadnego pisemnego
poświadczenia tego wydarzenia. Z kolei w styczniu 1945 roku
przeżyła oblężenie miasta – z wysadzeniem zamku królewskiego
i mostu na Dunajcu. Trzynastolatka zapamiętała z tych dni drastyczne obrazy stosów trupów na ulicach…
W tym czasie na tajnych kompletach prowadzonych przez
rodziców Barbara kończyła szkołę powszechną, a po zakończeniu
działań wojennych rozpoczęła naukę w gimnazjum. Już z promocją do klasy drugiej wyjechała z rodziną do Łodzi, gdzie ojciec
dostał pracę w urzędzie wojewódzkim (jako geograf). Mieszkali
początkowo w pobliskim Ozorkowie, skąd dojeżdżała do nowego
Gimnazjum im. Emilii Sczanieckiej. W samej Łodzi w 1950 roku
zdała maturę. Wkrótce przeniosła się z rodzicami do Warszawy;
zamieszkali na Muranowie, który świeżo odbudowano po wojennych zniszczeniach.
Wejście w dorosłość okazało się dla Barbary twardą szkołą
życia i zburzyło jej plany na przyszłość. Pragnęła podjąć studia medyczne, jednak sytuacja polityczna w kraju i szczególnie
nasilony w tym okresie reżim stalinowski to uniemożliwił. We
wspomnieniach wyjaśniała: Kończyłam liceum matematyczno-fizyczne, z fizyką i chemią, stopnie miałam dobre. Byłam przewodniczącą szkolnego samorządu, a więc organizowałam wszelkie akcje
społeczne i imprezy, wyjeżdżałam też na różne akcje i szkolenia
społeczne, nawet na randkę z chłopakiem umówiłam się w prosektorium, żeby się sprawdzić i w tej dziedzinie; tzw. „pochodzenie
społeczne” też miałam nie najgorsze, czyli wszystko, jak trzeba –
poza jednym: n i e n a l e ż a ł a m d o ZMP. No i się okazało, że
szans dostania się nie tylko na wymarzony kierunek studiów, ale
na jakikolwiek – nie mam i mieć nie będę.
Gdy dowiedziała się o istnieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pojechała do Lublina z zamiarem studiowania
psychologii. Ale i wtedy nie skończyły się jej „przygody”. Władze prędko zlikwidowały na KUL psychologię i została, całkiem
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niespodziewanie, studentką filozofii. Dodatkowo musiała eksternistycznie uzupełnić maturę z łaciny, której nie miała w matematyczno-fizycznym liceum. Świadoma, że wielkiego filozofa z niej
nie będzie, jak to sama krytycznie określiła, równolegle podjęła
studia polonistyczne.
Czas kulowski zaowocował długą przyjaźnią z ks. Józefem Pastuszką, ówczesnym dziekanem. Zamieszkała w małej wspólnocie
„domu akademickiego”, czyli w drewnianym nieogrzewanym
domku letniskowym sióstr szarytek, w Krężnicy Jarej i dojeżdża
pociągiem do Lublina. Kapelanował tam ówczesny doktorant –
ks. Ignacy Tokarczuk, a dom prowadziły „Ósemki”. Tam też spotkała „Mamę” Dembińską – kuratorkę domów akademickich na
KUL, przyszłą s. Henrykę, franciszkankę, której obłóczyny były
okazją do pierwszego przyjazdu do Lasek.
W 1954 roku otrzymała dyplom Wydziału Nauk Humanistycznych KUL pierwszego stopnia ze specjalnością bibliotekarską, a rok później, broniąc pracę o liryce Norwida, dyplom
magistra filologii polskiej. Co zaskakujące, świeżo upieczona pani
magister z KUL od razu dostała pracę w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w Warszawie. Może dlatego, że rozpoczynał
się właśnie w Polsce okres „odwilży” – wkrótce uwolniono ks.
Prymasa i stopniowo reaktywowano zlikwidowane wcześniej
pisma katolickie… Może zaś dlatego, że PWN był środowiskiem
otwartym i trochę na specjalnych prawach. Młoda polonistka szybko odnalazła się w środowisku warszawskiej inteligencji: była
jednym z „członków założycieli” Klubu Inteligencji Katolickiej,
uczestniczyła przy wykluwaniu się kształtu miesięcznika „Więź”,
wraz z grupą przyjaciół próbowała tworzyć teatr katolicki w podziemiach kościoła Wszystkich Świętych, zaś pierwsze przedstawienia wystawiali w kościele św. Marcina. Z KIK-iem spotykali
się w Laskach i w Izabelinie – u s. Teresy Landy i ks. Alego Fedorowicza. Poznała s. Marię Gołębiowską, s. Katarzynę Steinberg,
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ks. Stanisława Kluza, p. Antoniego Marylskiego. W ten sposób
wchodziła powoli także w środowisko Lasek.
Całe swoje życie, ale w szczególności pracę w PWN, s. Rut
odczytała jako Boże prowadzenie i przygotowanie do tego, co
ją czeka w przyszłości, swoiste „przyśpieszone przygotowanie
zawodowe”.
W wydawnictwie podjęto niełatwą inicjatywę opracowania
pierwszej po wojnie Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Barbara
została wysłana na praktykę do znanego francuskiego wydawcy „Larousse”. Po powrocie na młodą „starszą redaktorkę” spadła odpowiedzialność za cały dział literatury powszechnej w tej
trzynastotomowej encyklopedii. Często brakowało opracowań
i nie było specjalistów, więc potrzebne teksty przygotowywała
sama, stając się specjalistką od najbardziej egzotycznych literatur.
Wszelkie zaś „wpadki” niosły ze sobą konsekwencje – polityczne
i… finansowe. Czasy to były ciekawe. Z właściwym sobie humorem s. Rut wspomina z tego okresu, że po trosze z konieczności,
a po trosze z ciekawości uzupełniła kulowskie wykształcenie
filozoficzne przez zaliczenie dwuletniego „Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu” przy Komitecie Wojewódzkim PZPR. Fakt
ten po latach został podkreślony w nocie biograficznej pióra
o. Joachima Bara, który zachwycił się, że jest w Polsce zakonnica
z takim dyplomem. W formie anegdoty przytaczała też siostra
po latach historię podejmowanych przez Urząd Bezpieczeństwa
prób „wykrycia szpiega kard. Wyszyńskiego” w gronie redakcji
Encyklopedii oraz fakt, że nazwisko owego agenta zostało rozszyfrowane po dwuletnich poszukiwaniach notatką: „Barbara
Wosiek – wstąpiła do zakonu”.
Laski przewijały się wciąż w życiu Barbary. To w Klasztorze
na Piwnej – należącym wtedy do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego – kończyła kurs dla redaktorów i przez okna miała okazję
oglądać pozostawione w kompletnej ruinie wnętrze kościoła – po
pokazowej odbudowie fasady.
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Znowu oddajmy głos s. Rut: Do Lasek jeździłam coraz częściej,
ale zupełnie nie interesowało mnie życie zakonne. Z s. Teresą rozmawiałam o św. Tomaszu i w koedukacyjnym gronie czytaliśmy
„Traktat o człowieku”. Z s. Marią – o Liebercie, którego „Listy do
Agnieszki” przepisywałam na maszynie. Z obydwiema – o roli judaizmu w chrześcijaństwie i o antysemityzmie. Fascynowała mnie
w tym odwaga Matki Elżbiety, która w skomplikowanych warunkach przedwojennych decydowała się powierzyć taką rolę w kształtowaniu ideowych podstaw Dzieła właśnie Żydówkom… Z ks.
Stanisławem Kluzem i p. Marylskim – wreszcie – o docierających
do Polski wpływach nowych ruchów przedsoborowych w Kościele
powszechnym. Nigdy potem tylu godzin dziennych i nocnych nie
spędziłam na rozmowach o sprawach istotnych. Ale nie było w tym
zupełnie zainteresowania życiem zakonnym.
Nie mogła zresztą nawet brać tego pod uwagę ze względu
na wieloletnią ciężką chorobę mamy. Jadwiga Wosiek zmarła
w czerwcu 1963 roku i na propozycję s. Henryki oraz Antoniego Marylskiego pochowana została na zakładowym cmentarzu
w Laskach. Odtąd przyjazdy Barbary stały się jeszcze częstsze
i nurtować ją zaczęły myśli o zgromadzeniu. Gdy jednak podzieliła się nimi ze swoim spowiednikiem, o. Tadeuszem Fedorowiczem, stanowczo zaprotestował, wyjaśniając, że ma całkiem inne
rzeczy do zrobienia. Decyzja została odroczona, ale Bóg wzywał.
W listopadzie 1963 roku wiedziała już, że jej drogą jest życie
zakonne i Laski. Tym razem o. Tadeusz pobłogosławił decyzję.
Barbara miała 31 lat, kwestia przyjęcia jej do zgromadzenia musiała więc przejść przez Radę, a w pracy czekał ją jeszcze okres
trzymiesięcznego wymówienia. Do Lasek przyjechała 1 lutego
1964 r. 11 lutego została przyjęta do postulatu. Nowicjat rozpoczęła 5 stycznia 1965 roku, a pierwszą profesję (6 stycznia
1966) i profesję wieczystą (6 stycznia 1972) złożyła w kościele
św. Marcina.
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W postulacie jej kierowniczką była s. Maria, mistrzynią nowicjatu – s. Alma. Wówczas nowicjat trwał jeden rok, siostry
składały śluby trzy razy w roku: w styczniu, w lutym i w sierpniu,
w zależności od daty rozpoczęcia nowicjatu. Siostra Rut wstąpiła
do nowicjatu z s. Krzysztofą; dołączyły do grupy przyjętej w sierpniu 1964 r. (s. Terezja, s. Mirosława, s. Elia i s. Maria Wanda). Do
nich doszły jeszcze w sierpniu 1965 s. Edyta i s. Maria Jolanta.
Całe swoje życie zakonne s. Rut była w Laskach lub na Piwnej.
Pierwszą wspólnotą był Dom św. Franciszka i praca w Dziale
Brajla u s. Moniki Bohdanowicz. Wkrótce jednak okazało się,
że dla zgromadzenia przydatny będzie jej staż redaktorski. Gdy
choroba uniemożliwiła s. Teresie dokończenie książki o Ojcu
Korniłowiczu, s. Rut otrzymała zadanie (była to także decyzja
osobista ks. Prymasa) napisania jej od początku w oparciu o notatki i wspomnienia s. Teresy. Siostra Rut określiła to jako: nagłe
„wrzucenie” mnie do samych korzeni Lasek, które kochałam, ale
o których nie miałam pojęcia.
Było to jednocześnie swoiste otwarcie długiego etapu życia
s. Rut, wypełnionego pracą twórczą, opracowywaniem, często po
nocach, tekstów o Laskach, o zgromadzeniu, o ludziach, o historii. Przeżywała pokusę, by podjąć bardziej konkretne, widoczne
na zewnątrz zajęcia, jak choćby palenie w kilku piecach centralnych zamiast „nocnych dyżurów” przy maszynie do pisania,
których efekty bywały nikłe. Zapamiętała na lata lekcję s. Henryki
o tym, że w Konstytucjach jest mowa o kochaniu pracy cichej
i niewidocznej, i żeby się zastanowiła, czy na pewno taka znowu
cicha i niewidoczna jest, gdy lata z wiadrami popiołu i wszyscy się
tym zachwycają. Odtąd do końca życia w ten sposób podchodziła
do zadań wyznaczanych jej przez przełożonych.
Mniej więcej jeden rok (1969/1970) pracowała w internacie
chłopców, ale po upadku, w którym uszkodziła kręgosłup, nie
była w stanie wrócić ani do tych obowiązków, ani tym bardziej
do biblioteki. Skierowana została wówczas na studia na ATK,
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które ukończyła z dyplomem magistra teologii w 1973 roku.
Swoją wiedzą służyła potem przez wiele lat, prowadząc lekcje
w postulatach i nowicjatach, także poza Laskami i Piwną (np.
dojeżdżała z wykładami do nowicjatu ojców augustianów w Łomiankach, gdy zakon odradzał się w Polsce; parę razy też przy
okazji różnych spotkań międzyzakonnych, a dwa razy nawet na
spotkania Przełożonych Wyższych na Jasnej Górze).
Przez 46 lat uczestniczyła w spotkaniach sióstr zajmujących
się historią zgromadzeń. Zaczynała jeszcze ze śp. s. Vianneyą
Szachno, w ostatnich latach często zmieniały się jej towarzyszki
z naszej wspólnoty, a s. Rut była niezmiennym filarem tych spotkań i niosła w sobie historię…
W Zgromadzeniu uczestniczyła w kolejnych kapitułach generalnych, jakie w tym czasie się odbywały, na ogół też współredagowała ich dokumenty, w tym także posoborowe Konstytucje. Była przełożoną laskowskich domów zakonnych (św. Rafała:
1974–77; Matki Boskiej Jasnogórskiej: 1977–1980; św. Franciszka:
1986–1989). Przez sześć lat (1980–1986) była też odpowiedzialna
za Bibliotekę Wiedzy Religijnej – w zastępstwie s. Marii Gratii,
która była w tym czasie przełożoną Domu św. Rafała. Tak się
złożyło, że prawie cały ten czas przypadł na stan wojenny, głównie więc pilnowała całości magazynów i lokalu zajętego przez
Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności
i ich Rodzinom. Oddajmy znowu głos s. Rut: Były to lata barwne,
chociaż oczywiście także tragiczne. W każdym razie mieszkałam
samotnie, całkiem pośrodku kręcących się w dzień i w nocy świeckich osób – zresztą żyliśmy w przyjaźni, która w wielu wypadkach
trwa do tej pory. Wspólnie przeżyliśmy wtedy także napad uzbrojonych „służb” na nasz Klasztor wraz z porwaniem trzech tzw.
„bramkarzy”, czyli członków Komitetu, pełniących ochronny dyżur
na furcie klasztornej. Byłam nie tylko świadkiem tego wydarzenia,
ale można powiedzieć, że czynnie w nim uczestniczyłam, bo za-
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stępowałam wtedy Przełożoną Klasztoru s. Goretti, która była na
spotkaniu przełożonych w Laskach (było to dnia 3 maja 1983 roku).
Siostra Rut brała udział w pracach dwóch Komisji Episkopatu
Polski (Realizacji Uchwał Soborowych – pod przewodnictwem
bp. Bohdana Bejzego i Charytatywnej – pod przewodnictwem
bp. Czesława Domina). Na pierwszych etapach procesu beatyfikacyjnego Ojca Korniłowicza przygotowywała materiały (wspólnie jeszcze z ówczesnym sekretarzem ks. Prymasa – ks. Józefem Glempem, a pod kierunkiem o. Jerzego Mrówczyńskiego).
Na prośbę bp. Bohdana Bejzego współpracowała ponadto przy
wydawaniu drukiem tekstów, których nigdy nie przepuściłaby
peerelowska cenzura, ukrytych w zbiorowych, wielotomowych
seriach książkowych: W nurcie zagadnień posoborowych oraz
Chrześcijanach. Opracowanie spuścizny s. Rut to jednak zadanie
na odrębne dzieło.
Od 1990 roku, po nagłej śmierci s. Viannei, aż do roku 2010,
do licznych zadań s. Rut doszła odpowiedzialność za archiwum
zgromadzenia, wraz z fizycznym przeniesieniem go z Piwnej
na II piętro Domu św. Rafała. Pracowała już wtedy na etacie
w Związku Niewidomych i przejmowała od ks. Michała Janochy
redakcję miesięcznika Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych
„CREDO”, który ostatecznie redagowała przez prawie 10 lat. Była
członkiem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i wikarią generalną (1995–2001).
Jako archiwistka siostra często korzystała ze zgromadzonych
materiałów w przeróżnych publikacjach i opracowaniach, a także udostępniała je innym w miarę potrzeby lub konieczności,
mając „inwentarz” oraz „bazę danych” we własnej głowie. Przez
wszystkie te lata spisywała ponadto kronikę zgromadzenia i zbierała materiały do „Karty z Życia Zgromadzenia”, stanowiąc jej
jednoosobową Redakcję. Wydała 405 numerów Karty i napisała
około 140 nekrologów. Odczytywała jako łaskę możność poznania, bezpośrednio po ich odejściu do Domu Ojca, sióstr, które po
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tej stronie nieraz mało i powierzchownie znałam, a teraz mogłam
jakoś to dopełnić i przyczynić się do zachowania tego „śladu”’, który
każda z nich przecież pozostawiła w tej naszej stuletniej historii.
Podejmowała siostra te wszystkie prace, nie zważając na swój
wiek, na coraz słabsze siły. Dzielnie podejmowała też wyzwania
i nie lękała się nowych technologii (jak zmieniające się programy
komputerowe i współczesne środki komunikacji), choć kosztowało ją to coraz więcej czasu i nerwów. Znamy wierszyk, który
przed laty napisała na swoje imieniny, i który przypominała nam
żartobliwie, dając sygnał, ile ją jednak kosztuje ta, wydawać by
się mogło, niepozorna praca:
Siostra Rut –
Wyciągnęła nogi
pisząc n e k r o l o g i.
Ciało laskowskiej ziemi
duszę oddaje Bogu
prosząc, by nikt już dla niej
nie pisał nekrologu!
Miałyśmy w sercu te słowa, gdy dotarła informacja o śmierci
s. Rut od Wierności Bożej. Jej odejście poprzedził miesiąc intensywnej pracy nad nekrologami trzech sióstr, dwoma numerami
„Karty” (za lipiec i sierpień) i codzienne życie w wierności modlitwie oraz obowiązkom we wspólnocie.
Taki był i poniedziałek 4 września. Dzień, który Jezus zaplanował na spotkanie z Siostrą twarzą w twarz. W nocy poczuła się
gorzej – odczuwała silny ból w plecach i poprosiła o pomoc dyżurującą pielęgniarkę (podobny incydent miała już dwa miesiące
wcześniej). Gdy więc nie pojawiła się na modlitwach porannych,
zaniepokoiło to siostry i s. Agnieszka poszła jej szukać. W tym
czasie s. Rut stawiła się już w domowej kaplicy i podczas Mszy
świętej jak zwykle czytała Słowo Boże. Potem była na śniadaniu,
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po którym, jak co dzień, porządkowała stoły. Przed obiadem
zgłosiła, że nie przyjdzie do refektarza, bo ból wraca. Otrzymała
więc dożylnie lek przeciwbólowy i wzmacniającą kroplówkę,
w czasie której „tłumaczyła się”, że zgłosiła to tak dla porządku,
żeby nie zrobić jakiegoś większego kłopotu i że to pewnie od kręgosłupa i na pewno minie, tak jak w lipcu. A mierzone parametry
serca (zarówno w nocy, jak i w dzień były prawidłowe). Powiedziała, że zamierza teraz zająć się kroniką Zgromadzenia, skoro
„sobie poleguje”, korzystając z przyłóżkowego stolika. Obiecała
też zadzwonić, gdy kroplówka się skończy.
Zmarła w swoim pokoju ok. godz. 16.30, w czasie, gdy s. Anita
pomagała innym chorym siostrom. Wyglądało na to, że najspokojniej zasnęła, z pogodną twarzą, bez oznak cierpienia, bez
„znaków” szukania pomocy.
Tego samego dnia o godz. 19.30 odbyła się eksportacja; obecni
byli: ks. Michał Wudarczyk, ks. Kazimierz Olszewski, ks. Edward
Engelbrecht. Oprócz sióstr, które przyszły po nieszporach i różańcu odmówionym w intencji śp. s. Rut, oraz p. Lilki byli też
zaprzyjaźnieni: pp. Ziołkowscy, pp. Gołąbowie, Teresa Cwalina,
Urszula Weber-Kusch.
Ksiądz Kazimierz następnego dnia pięknie powiedział o tej
śmierci, która tak bardzo nas zaskoczyła, że choć w suplikacjach
modlimy się: „od nagłej a niespodziewanej śmierci wybaw nas,
Panie”, ale dotyczy to osób, które są nieprzygotowane, które są
dalekie od Boga, a s. Rut była blisko Boga, wierna modlitwie
i obowiązkom.
Siostry ze wspólnoty wspominają tę wierność s. Rut na co
dzień. Tak traktowała swój dyżur w refektarzu: pomagała przy
zbieraniu ze stołów, segregowała chleb i inne pozostałości jedzenia. Wycierała naczynia i roznosiła, robiła wszystko, co było
w danym momencie potrzebne. W kaplicy jej obowiązkiem było
czytanie na Mszy św., chyba że było jakieś święto i s. Vera zaproponowała inaczej.
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Po Mszy św. zawsze odwoziła z kaplicy s. Michałę do refektarza, a później do pokoju. W refektarzu często najpierw znosiła
naczynia ze stołu, aby było co zmywać, a dopiero potem siadała
do stołu, żeby zjeść śniadanie.
Ubóstwo realizowała wiernie, przyjmując warunki i okoliczności dane przez Boga. Gdy na stole pojawiały się zapiekanki,
bardzo trudne do zjedzenia dla osób starszych, s. Rut zawsze je
brała i „walczyła” z nimi, aby tylko nic się nie zmarnowało. Kiedy
musiała wyjechać do Warszawy, zazwyczaj nie chciała robić kłopotu i nie prosiła o podwiezienie jej samochodem. Z wdzięcznością jednak i pokorą przyjmowała decyzję, że zostanie zawieziona
i przywieziona.
Zawsze pamiętała, by w dniu imienin sióstr lub przy innych
okazjach, ważnych dla Domu czy Zgromadzenia, mieć przy sobie
aparat fotograficzny i uwiecznić te wydarzenia.
Pogrzeb Siostry Rut odbył się w czwartek, 7 września 2017
roku, o godz. 12.00 w Laskach.

Nekrologi
4.05 w Żułowie w wieku 45 lat zmarła Małgosia Pęcak.
Mieszkanką Domu Nadziei była od 10 marca 2005 r. Mszę św.
pogrzebową w kaplicy domowej sprawowali: ks. kapelan Antoni
Tronina i ks. Jacek Ponikowski z Niepołomic, który przyjechał
z rodzonym bratem Małgosi – Tadeuszem. Pogrzeb odbył się na
cmentarzu w Kraśniczynie 6 maja.
28.05 w Żułowie w wieku 79 lat zmarła Maria Muzyczek.
W Domu Nadziei przebywała tylko cztery dni. Pogrzeb odbył
się w jej rodzinnej parafii w Chełmie.
9.06 w Żułowie zmarła w wieku 95 lat Genowefa Mrozek.
W Domu Nadziei przebywała sześć lat. Uroczystości pogrzebowe
miały miejsce w Krasnymstawie w kościele Matki Bożej Pocieszenia.
28.06 w Szpitalu Bielańskim w wieku 93 lat zmarła Genowefa
Włodarczyk, Mama p. Bogdana Włodarczyka i Babcia p. Anny
Płóciennik – wieloletnich współpracowników i mieszkańców
Ośrodka w Laskach. Pogrzeb odbył się 30 czerwca w Ostrołęce.
23.08 w wieku 75 lat, w rodzinnym domu w Kuziach pod
Łomżą zmarł Józef Gawrych – Tata siostry Agnes. Pogrzeb odbył
się 25 sierpnia o godz. 11.00. Mszę św. pogrzebową w kościele
parafialnym w Kuziach sprawował miejscowy Proboszcz.
7.09 w Warszawie w wieku 90 lat zmarła Katarzyna Kujawska.
Jako szesnastoletnia sanitariuszka Szarych Szeregów, pseudonim „Kasia – Dudek”, brała udział w Powstaniu Warszawskim.
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Po wojnie studiowała psychologię na Uniwersytecie Poznańskim,
następnie medycynę na Akademii Medycznej. Związana z duszpasterstwem niewidomych w Laskach.
Od 1976 r., tj. od momentu powstania przy kościele św. Marcina w Warszawie grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym
Maranatha była jej członkiem i animatorem. Pamiętamy ją jako
człowieka otwartego i pogodnego. Zawsze gotowa do pomocy,
wyrozumiała i cierpliwa. Szczególną modlitwą ogarniała osoby
niepełnosprawne.
Msza święta pogrzebowa odprawiona została w czwartek
14 września 2017 r. o godz. 11.00 w kościele św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach.
30.09 w Warszawie w wieku 86 lat zmarł Józef Kacprzyk –
Ojciec prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Pawła
Kacprzyka. Na pogrzeb, który odbył się 3.10.br. w parafii NMP
Królowej Polski w Olecku, udała się delegacja sióstr oraz pracowników z Lasek

Inne wydarzenia
3.06 Grupa młodzieży z Ośrodka w Laskach wyjechała na
kolejne, XXI Spotkanie Młodych – „LEDNICA 2000”
– które odbyło się pod hasłem: Idź i kochaj!, a jego
szczególnym celem było dziękczynienie za zeszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W spotkaniu
uczestniczyło ponad 50 tysięcy młodych. Był to już
drugi rok po niespodziewanej śmierci inicjatora „Lednicy” i głównego organizatora wieloletnich spotkań
– o. Jana Góry OP, którego dzieło kontynuuje obecnie
jeden z jego dawnych wychowanków – o. Wojciech
Prus OP, wraz z innymi dominikanami i setkami wolontariuszy z całej Polski. Do zgromadzonej młodzieży
za pośrednictwem telebimu Ojciec Święty Franciszek
wygłosił swoje przesłanie, a osobiście przemawiali:
Prymas Wojciech Polak oraz ks. bp Grzegorz Ryś.
		W Laskach tego dnia w godzinach 21.00–22.45 w kaplicy Matki Bożej Anielskiej uroczystą Mszę św. koncelebrowali: ks. rektor Sławomir Szczepaniak i ks. Tomasz Bek. Liturgię ubogacała laskowska schola.
4.06 W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Polsce,
a szczególnie w Archidiecezji Warszawskiej, obchodzono X Święto Dziękczynienia. W nawiązaniu do obchodzonego w Polsce Roku św. Brata Alberta Chmielowskiego – hasłem Święta Dziękczynienia były słowa
„Dziękujemy za chleb”. Procesja z relikwiami św. Brata
Alberta wyruszyła z Placu marszałka Józefa Piłsudskiego o godz. 8.00; relikwie nieśli kolejno: współbracia
i siostry założonych przez Niego zgromadzeń, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i innych stanów. Na ostatnim odcinku przy ul. Sobieskiego
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dołączyli do procesji księża biskupi i duchowieństwo.
O godz. 12.00 Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej
przewodniczył i wygłosił homilię kardynał Francesco
Montenegro metropolita archidiecezji Agrigento. Po
Eucharystii był czas wspólnotowego świętowania na
placu przy Świątyni, gdzie z myślą o rodzinach z dziećmi były przygotowane przez wolontariuszy gry i zabawy.
5.06 W zakopiańskim Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
na Krzeptówkach odbyły się uroczystości związane
z odnowieniem Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce
Niepokalanemu Sercu Maryi. Mszy św. przewodniczył
abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski, który też odczytał i podpisał Akt
Zawierzenia. Przy ołtarzu towarzyszyli mu kardynałowie: Kazimierz Nycz, Stanisław Dziwisz oraz metropolita krakowski Marek Jędraszewski, a także prymas
Polski Wojciech Polak oraz bp Virgílio do Nascimento
Antunes – biskup diecezji Coimbra z Portugalii, były
rektor Sanktuarium w Fatimie. Wśród uczestników
uroczystości obecni byli: prezydent RP Andrzej Duda
z Małżonką, premier Beata Szydło, przewodniczący
Sejmu i Senatu oraz członkowie Rządu RP.
12.06 W sali Domu św. Franciszka odbył się ostatni w tym
roku szkolnym wykład s. Alberty, wprowadzający
w duchowość Sługi Bożej Matki Elżbiety.
17.06 W Rabce dziewięcioro uczniów w kaplicy św. Franciszka przyjęło sakrament bierzmowania, którego udzielił ks. Dariusz Pacula, proboszcz z parafii św. Teresy.
W czasie homilii na przykładzie życia św. Brata Alberta
mówił o działaniu Ducha Świętego, który przychodzi
do naszych serc i działa w życiu każdego człowieka.
Dzień bierzmowania został zaplanowany w liturgicz-
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nym dniu wspomnienia Świętego, którego szczególnie
czcimy w tym roku – Roku św. Brata Alberta. Wybrzmiały życzenia dla bierzmowanych, by każdego
dnia stawali się i byli ,,dobrzy jak chleb” w nawiązaniu do przesłania św. Brata Alberta: Powinno się być
dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić
się, jeśli jest głodny.
18.06 Miały miejsce uroczystości związane z 15. rocznicą
śmierci i 110. rocznicą urodzin Ojca Tadeusza Fedorowicza. Zbiegło się to z 50-leciem posługi kapłańskiej
w Laskach ks. Kazimierza Olszewskiego. Wspólne
świętowanie rozpoczęła modlitwa przy grobie Ojca
Tadeusza, której przewodniczył przybyły z Włocławka
bp Bronisław Dembowski. Mszę św. pod przewodnictwem bp. Dembowskiego sprawowali: ks. rektor
Sławomir Szczepaniak, ks. Kazimierz Olszewski i jego
młodszy krewny ks. Tomasz Olszewski. W homilii ks.
Biskup wspominał rolę, jaką Ojciec Tadeusz i jego
kierownictwo duchowe odegrało w kształtowaniu się
jego powołania kapłańskiego. Po Mszy św. w imieniu
parafian Księdzu Jubilatowi dziękowały panie z kółka
różańcowego, a w imieniu środowiska Lasek przemówili: prezes honorowy TOnO Władysław Gołąb, prezes
Paweł Kacprzyk oraz Matka Radosława.
		W czasie uroczystej liturgii wprowadzono do Wspólnoty Kościoła dwóch nowo ochrzczonych: Tymona
i Igora.
		Po Mszy św., około godz. 12.15, licznie przybyli goście, siostry i mieszkańcy Ośrodka przeszli do Domu
Przyjaciół na XV doroczne spotkanie wspomnieniowe. Izabela Broszkowska mówiła o powstającej książce
„Szczęśliwe życie. Rzecz o Księdzu Tadeuszu Fedoro-
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wiczu”, której jest autorką. Maciej Jakubowski odczytał
fragmenty listów Ojca Tadeusza, w tym wzruszającego
listu do wspólnoty sióstr w Żułowie. Na zakończenie,
też zgodnie z tradycją, Piotr Szkolik przedstawił fragment przygotowywanego przez siebie filmu o Ojcu pt.
„Jesteś Panie, dziękuję, przepraszam, bądź wola Twoja”.
Przyjacielskie spotkanie zakończyła agapa w „Kawiarence u Przyjaciół”.
19.06 W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach odbyła się
ostatnia w roku szkolnym konferencja ks. Sławomira
Szczepaniaka – Jedni drugich brzemiona noście.
20.06 W Laskach o godz. 16.00 odbył się koncert na zakończenie roku szkolnego w Szkole Muzycznej.
Wszyscy uczniowie z Ośrodka w Rabce wzięli udział
w XV Spartakiadzie Integracyjnej Dzieci i Młodzieży
na miejskim stadionie w Rabce-Zdroju. Spartakiadę
rozpoczęła sztafeta z pochodnią, w której biegł nasz
uczeń, a następnie na czas zmagań rozpalono na stadionie znicz olimpijski. Uczniowie wzięli udział w różnych konkurencjach i zdobyli medale. Gorąca atmosfera udzieliła się wszystkim i to nie tylko ze względu
na wyjątkową tego dnia pogodę.
22.06 Mszą św. o godz. 8.30 w kaplicy Domu Chłopców
rozpoczęła się doroczna uroczystość ślubowania oraz
pożegnania Absolwentów. Program artystyczny przygotowali sami Absolwenci oraz ich młodsi koledzy.
23.06 W kaplicy Matki Bożej Anielskiej na zakończenie roku
szkolnego była sprawowana Msza św. koncelebrowana
przez trzech katechetów: ks. rektora Sławomira Szczepaniaka, ks. Tomasza Beka i ks. Michała Wudarczyka.
Po niej nastąpiło rozdanie świadectw w poszczególnych szkołach oraz rozjazd dzieci i młodzieży do domów rodzinnych.
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		Rabka. Zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się
Mszą św., której oprawę liturgiczną przygotowali
uczniowie. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na
przedstawienie, podczas którego złożono życzenia
wszystkim Tatusiom w dniu ich święta. W tym dniu
edukację w naszej szkole zakończyła Zuzanna Smyczek, stając się absolwentką gimnazjum. Dalszy etap
jej kształcenia będzie miał miejsce w Krakowie.
24.06 W teatrze „Rampa” w Warszawie pod honorowym patronatem Ambasadora Ukrainy w RP, Anndrija Deszczycy, w ramach projektu „Otworzyło się życie”, miał
miejsce koncert Orkiestry Symfonicznej Narodowego
Teatru im. Mari Zanikowskiej ze Lwowa z udziałem
niewidomych solistów z Ukrainy. Jako gość specjalny
wystąpiła też p. Anna Faderewska-Kuszaj, absolwentka
OSW w Laskach, nauczycielka Szkoły Muzycznej im.
Edwina Kowalika w Laskach.
		Tego dnia w godzinach południowych przyjechała
do Rabki 16-osobowa grupa niewidomych panów
z Niepołomic i z Warszawy wraz z przewodnikami
i p. Józefem Markiewiczem, by aktywnie wypoczywać
w górach.
26.06 W Soczewce koło Płocka rozpoczął się dwutygodniowy turnus wczasowo-formacyjny dla osób niewidomych z całej Polski wraz z przewodnikami.
		Tego samego dnia w Laskach rozpoczęła swój pobyt na
turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym liczna, ponad 70-osobowa grupa rodzin z niewidomymi dziećmi, uczęszczającymi głównie do szkół integracyjnych.
2.07 Chór „Słoneczny Krąg” z Żułowa został zaproszony
przez ks. proboszcza Edwarda Łatkę na uroczystości
odpustowe do Surhowa.
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7–20.07 Wychowankowie Ośrodka w Rabce, pod kierunkiem
p. Małgorzaty Starmach, wraz z wychowawcami i rehabilitantami przebywali na obozie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Sobieszewie. W programie były
codzienne wyjścia nad morze, zajęcia rehabilitacyjne w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne,
muzyczne i kulinarne. Odbyły się także atrakcyjne
wycieczki do Gdańska: na Starówkę i do ZOO oraz na
Hel. Wszyscy wrócili wypoczęci i bardzo zadowoleni.
10.07 Z Lasek do Medziugorie wyjechała 50-osobowa grupa
dzieci i młodzieży z przewodnikami, wśród których
byli ich rodzice, wychowawcy oraz sześć sióstr. Odpowiedzialna za grupę była s. Jana Maria, a duchową opieką służył pielgrzymom ks. Piotr Buczkowski
– duszpasterz niewidomych z Bydgoszczy, który jest
również katechetą w tamtejszej szkole dla niewidomych. Pilotką i dobrym duchem całego wyjazdu była
p. Anna Wyka, która w bardzo ciekawy sposób opowiadała o Medziugorie. Nasz zakładowy autokar prowadzili p. Włodek Domański i p. Jan Kurasiewicz.
11.07 Do Żułowa przybyli członkowie Chełmskiego Koła
Polskiego Związku Niewidomych z p. Beatą Chraściną
– prezesem Koła i p. Waldemarem Koziołem – zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie. Byli oni w Domu Nadziei i przy kawie
spotkali się z s. Rufiną i p. Pauliną Stafijowską.
30.07 Na pielgrzymkę do Włoch wyruszyła grupa pracowników Ośrodka w Laskach. Organizatorką i przewodniczką była p. Anna Chojecka, której jako tłumaczka
pomagała s. Dominika. Pielgrzymi powrócili 10 sierpnia.
		W Ośrodku w Rabce przez cały lipiec spędzali wakacje
goście indywidualni z rodzinami i grupy zorganizowa-
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ne: 39-osobowa grupa dzieci z Domu Dziecka z Gliwic,
prowadzonego przez siostry służebniczki, wspólnota
osób niepełnosprawnych ,,Arka” ze Śledziejowic.
		W Laskach 14–22 i 22–30 lipca po raz kolejny w dwóch
turnusach miały miejsce tygodniowe rekolekcje ,,Spotkania Małżeńskie” rodzin z całej Polski. Tygodniowy
turnus rekolekcyjny kończył się odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i „weselną agapą”.
1.08 W całej Polsce, także w Laskach, o godz. 17.00, jak co
roku, zabrzmiały syreny alarmowe i dzwony kościelne upamiętniające „GODZINĘ W” – w 73. rocznicę
Powstania Warszawskiego. Podczas wieczornej Mszy
św. w kaplicy Matki Bożej Anielskiej modliliśmy się za
poległych podczas Powstania.
2.08 W święto Matki Bożej Anielskiej w kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Laskach przeżywaliśmy
doroczny Odpust Porcjunkuli.
		Tego dnia o godz. 11.00 w Żytomierzu w kościele oo.
Bernardynów, dawnym seminaryjnym, czyli w tym
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samym, w którym rodziło się i kształtowało powołanie Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej miała miejsce
uroczystość Profesji Wieczystej s. Marii Julii od Hojności Bożej – Juli Jędraszko. (Przed stu laty, 19 marca
1917 r., Róża Czacka złożyła tam swoje pierwsze śluby w III Zakonie Świętego Franciszka). Mszę świętą
koncelebrowało kilkunastu kapłanów, głównie ojców
franciszkanów, pod przewodnictwem prowincjała
o. Daniela OFM. Homilię wygłosił o. Mirosław. Wśród
koncelebransów byli: o. Tadeusz, sercanin, proboszcz
w Zadniestrzu w rodzinnej parafii s. Julii oraz ks. Wiktor SAC z drugim kapłanem z nowego kościoła na
Malowance, z najbliższego sąsiedztwa żytomierskiego
domu. Siostry przybyłe na tę uroczystość odwiedziły
miejsca związane z życiem Matki Elżbiety: Berdyczów
i Białą Cerkiew.
3.08 W Laskach modliliśmy się przed przywiezionymi
z Piwnej relikwiami św. Charbela – libańskiego mnicha i pustelnika maronickiego (1828–1898) – słynnego z licznych cudownych uzdrowień dokonanych za
Jego pośrednictwem. Relikwie te zostały przywiezione
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przez pielgrzymów do Polski i przekazane do Centrum
św. Jana Pawła II w Łagiewnikach.
5.08 Z Lasek wyruszyła grupa pielgrzymkowa, którą pożegnał i pobłogosławił ks. Michał Wudarczyk. Grupa
liczyła w tym roku 24 osoby. Wśród pielgrzymów było
7 osób niewidomych z przewodnikami i 3 siostry z odpowiedzialną za grupę s. Edytą. Na trasie dołączył do
grupy ks. Tomasz Bek. Nasi pielgrzymi w Babicach
dołączyli do idącej z Warszawy grupy biało-żółtej 37.
Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmiało: Synu,
oto Matka twoja.
15.08 W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w kaplicy Matki Bożej Anielskiej miała miejsce
Profesja Wieczysta s. Aleksandry od Tchnienia Bożego
– Aleksandry Maczugi.
25–26.08 W Rabce s. Alberta, z pomocą techniczną p. Jarka Drywy, przygotowali wystawę o Matce Elżbiecie
Róży Czackiej pt. ,,Powracająca obecność”. Cieszyła
się ona dużym zainteresowaniem. Przed kaplicą zostały umieszczone dodatkowe tablice wprowadzające
zwiedzających w treść wystawy, która, w październiku
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i listopadzie ubiegłego roku była prezentowana w Laskach, a w czasie wakacyjnym w Sobieszewie.
26.08 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w tym roku miała szczególny charakter ze względu na 300. rocznicę koronacji Jasnogórskiego Obrazu.
		O godz. 11.00 na wałach i błoniach Jasnej Góry była
sprawowana Msza św., transmitowana przez radio i telewizję, z udziałem licznie przybyłych pielgrzymów
oraz najwyższych władz państwowych. W koncelebrze,
pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego abpa
Salvatore Pennacchio, uczestniczyli prawie wszyscy
biskupi polscy. Homilię wygłosił ks. prymas Wojciech
Polak, a przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki odczytał ponowienie tekst
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.
27.08 W Rabce odbył się ,,Spacer Pamięci” z udziałem Rabina z Synagogi Żydowskiej w Krakowie. Trasa wiodła
od amfiteatru do Cmentarza Żydowskiego niedaleko Domu św. Tereski. Przed budynkiem szkoły miało
miejsce spotkanie wspomnieniowe, w czasie którego
organizatorzy opowiedzieli tragiczną historię związaną z domem ,,Willa Tereska”, gdzie podczas II wojny
światowej więziono i mordowano Żydów.
29–30.08 W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach odbyła się doroczna Sesja Sierpniowa dla pracowników
Ośrodka. Po Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy Matki Bożej Anielskiej, zebranych w sali Domu Przyjaciół
powitała dyr. Ośrodka p. Elżbieta Szczepkowska. Wysłuchano wykładów: prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i mgr Zuzanny Jastrzębskiej-Krajewskiej na
temat uzdolnień matematycznych u dzieci, również tych
niepełnosprawnych. Drugiego dnia Sesji astronom dr
Krzysztof Ziołkowski zaprezentował „Piękno Wszech-
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świata”. Wykład ilustrowany był fascynującymi zdjęciami Wszechświata. Kolejne wykłady były poświęcone
problematyce edukacji seksualnej młodzieży, a także roli
duszpasterzy i psychologów. Mówili o tym: dr n. med.
Justyna Holka-Pokorska i ks. Mirosław Nowosielski.
1.09 W Ośrodku w Rabce odbyła się Sesja Pedagogiczna,
która rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy św. Franciszka sprawowaną przez ks. kapelana Józefa Kapcię i ks.
Andrzeja Iwaniuka – salwatorianina. Po Mszy św. jako
pierwsza prelegentka wystąpiła s. Alberta Chorążyczewska FSK, mówiąc o wystawie pt. ,,Powracająca
obecność” – przybliżającej postać Założycielki Dzieła
Lasek. W sali wykładowej, jako drugi prelegent wystąpił pan Józef Placha z Lasek z wykładem pt. ,,Rola
wiary religijnej w integralnym modelu rewalidacji
osób niewidomych”. „W takiej perspektywie rozwoju
– jak stwierdził prelegent – stwarzamy szansę odkrycia bardziej pogłębionego sensu życia naszym wychowankom – w wymiarze przekraczającym ich fizyczne
i psychiczne ograniczenia. Wiara religijna rozumiana
podmiotowo daje wręcz nieograniczone możliwości
ich rozwoju nie tylko na płaszczyźnie życia duchowego”. Po przerwie zabrała głos pani psycholog Katarzyna
Wnęk-Joniec z Krakowa. Wykład o skutecznym wsparciu dawanym dziecku: ,,Lepiej rozumiem – mądrzej
prowadzę… Lepiej rozumiem – mądrzej kocham…”
miał charakter warsztatowy.
Inne wydarzenia przygotowały Anna Pawełczak-Gedyk i Bożena Mikołowicz – na podstawie informacji placówek z Żułowa, Rabki i Sobieszewa oraz Karty Zgromadzenia FSK redagowanej przez śp. Rut Wosiek FSK.
W związku z odejściem siostry Rut do Pana redakcja „Lasek” składa Jej gorące
podziękowania za współpracę z naszym czasopismem. Wieczny odpoczynek
racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.

Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok
Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 50 zł (pięćdziesięciu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku
przeznaczonym dla posiadacza rachunku)
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