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Od redakcji
Na początku przepraszam za błędną informację, która ukazała
się w poprzednim numerze „Lasek” (5/2017) – na stronie piątej,
w drugim akapicie, dziewiąty wiersz od dołu. Prostując i uzupełniając tę informację, powinna ona brzmieć następująco: „30 listopada 1918 roku zakończyły się pierwsze rekolekcje postulantek.
A następnego dnia – 1 grudnia – Matka Czacka zatrudniła je do
pracy z niewidomymi. I ten dzień przyjmuje się jako początek
istnienia Zgromadzenia. Tak więc do 1 grudnia 2018 roku –
w stulecie powstania Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic
Krzyża – w sposób szczególny będziemy starali się poszukiwać
duchowej tożsamości całego Dzieła Lasek …” I dalej już tak jak
w tekście pierwotnym.

W prostocie małego Dziecka

C

hciałbym, aby obecny numer „Lasek” był swoistego rodzaju świąteczną kartką, jak również ważnym przekazem dla
wszystkich, którzy zechcą zapoznać się z jego treścią. Niech naszym
Przewodnikiem będzie kardynał Stefan Wyszyński, którego rozważania nad tajemnicą Bożego Wcielenia wypełniły puste miejsca
pomiędzy zamieszczonymi tekstami. Przypominają one, że Jezus
narodził się w Betlejem nie po to, aby stać się władcą tego świata,
ale by nas jeszcze bardziej uczłowieczyć; co nie umniejsza Jego
zasadniczego posłannictwa, jakim jest zbawienie, które dokonało
się przez fakt Wcielenia, Krzyż i Jego Zmartwychwstanie.
Prostota przekazu tej prawdy o Jezusie jest również świadectwem niezwykłej pokory i świętości Prymasa Tysiąclecia. Idąc jego
śladem, spróbujmy przywołać atmosferę tamtego zbawczego wy-
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darzenia, odkrywając ją także w miejscach naszego bytowania nie
tylko w Laskach: w rodzinach, w zaangażowaniu w pomoc osobom
niewidomym, w kaplicy zakładowej, w parafii, czy wreszcie tam,
gdzie spotykamy się na co dzień, by wypełnić zlecone nam przeróżne zadania.
Świętość – jak ufamy – w perspektywie bliskiej już beatyfikacji
Założycielki Dzieła Lasek, powinna być znamienną cechą i sposobem bycia osób z naszego środowiska. Co oczywiście nie wyklucza
mniejszych lub większych sprzeniewierzeń i zmagania się z różnego
rodzaju ludzkimi słabościami. Wszak prawdziwa świętość z natury
swojej wystawiana jest na nieustające próby. Zrozumienie w tych
złożonych uwarunkowaniach konieczności Bożej ingerencji sprawia, że owa świętość staje się nam bliższa i jest wyzwaniem dla nas
wszystkich, a nie tylko dla osób wybranych.
W Betlejem była wówczas święta i cicha noc – w niej narodził
się Jezus. Oby narodził się On także w naszych skołatanych sercach,
przeżywających nieraz grozę ciemnej nocy. Odkrycie wtedy Jego
obecności być może sprawi, że nawet najciemniejsza noc duszy
rozświetli się, oczyści nas i odnowi.
W imieniu całego zespołu redakcyjnego „Lasek” życzę naszym
Drogim Czytelnikom prawdziwego wyciszenia, głębokiej wiary
w nieustającą obecność Jezusa w nas i pośród nas, z nadzieją, że
w małym Dziecku, jakim był Jezus, gdy przyszedł na świat, odnajdziemy to, co w życiu najważniejsze.
Józef Placha

Może Bóg przyjść do stajni, czyż nie może przyjść do
duszy mojej, choćby nie różniła się niczym od… stajni?
kard. Stefan Wyszyński

Z perspektywy zarządu

Paweł Kacprzyk

Czas oszczędzania czasem budowania

R

ok szkolny rozpoczął się na dobre, wszystkie szkoły i internaty pracują pełną parą. Odbywają się zajęcia edukacyjne oraz
rewalidacyjne. Dziś w końcówce listopada myśli biegną już do
Świąt Bożego Narodzenia i do okresu noworocznego. Zostańmy
jednak jeszcze trochę w czasie jesiennym.
W październiku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
uczestniczyło w organizacji XV edycji Konferencji Międzynarodowej REHA FOR THE BLIND IN POLAND. Wraz z Fundacją
Szansa dla Niewidomych przez trzy kolejne dni spotykaliśmy
się ze środowiskiem niewidomych osób w Polsce. Pierwszego
dnia podczas uroczystej gali na warszawskim Torwarze zostały
wręczone nagrody Idol w kilku kategoriach. Miło mi poinformować, że w kategorii edukacja statuetkę otrzymała dr Kamila
Miler-Zdanowska, pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej,
członek zarządu TONOS*.
Kolejne dwa dni to sesje merytoryczne i panele dyskusyjne.
Podczas wspomnianych sesji Towarzystwo reprezentowała pani
Krystyna Konieczna, przedstawiając jedną z form pracy z dorosłymi niewidomymi pt. Aktywność seniorów z dysfunkcją wzroku
„Klub Seniora – Piękna Jesień”, kolejny panel pt. Pomiary z wykorzystaniem komputera – poprowadził pan Jan Gawlik. Jeden
z wykładów dotyczących nauki dzieci niewidomych w ośrodkach
i ponad stuletniej roli Lasek w tym procesie przedstawiała również s. Benita Hadamik.
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Niezależnie od prelekcji przez trzy kolejne dni konferencji
można było spotkać przedstawicieli Towarzystwa na wystawie
prezentujących naszą działalność.
W październiku również odbyło się Spotkanie Przyjaciół w Laskach. W ten sposób Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża
rozpoczęły obchody stulecia Zgromadzenia. Podczas trwających
trzech dni spotkań można było posłuchać interesujących prelekcji, uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, ale przede wszystkim
spotkać osoby, dla których idee Matki Czackiej są bliskie.
Wielokrotnie pisałem i mówiłem, że możemy stanąć w obliczu sytuacji, kiedy Zarząd będzie musiał podjąć radykalne środki
oszczędnościowe. Kolejne lata pokazywały, że oszczędności, choć
zwiększane systematycznie, nie równoważą kosztów. Ostatecznie
po podsumowaniu kosztów i w kontekście zmniejszonej od września dotacji oświatowej, Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę
o wprowadzeniu planu oszczędnościowego. 23 października br.
na spotkaniu z pracownikami przedstawiono intencje zawarte
w tym programie i rozpoczął się dialog społeczny ze Związkami
Zawodowymi, dotyczący szczegółowych rozwiązań. Żeby dokładniej przedstawić przyczynę i skalę tematu, pozwolę sobie
zacytować w tym miejscu fragmenty wystąpienia, które usłyszeli
zgromadzeni pracownicy.
Kiedy pięć lat temu Towarzystwo nie wypłaciło części wynagrodzeń, spowodowało to powołanie grup zadaniowych. Była grupa
finansowa, komunikacji, ideowa czy gospodarcza. Sytuacja zagrożenia osobistych finansów spowodowała aktywność. Pokłosiem
tych grup, było rozpoczęcie zmian w strukturze gospodarowania,
ale również w samym Zarządzie. (…)
W kolejnych latach w Zarządzie pojawiły się nowe twarze.
Mniej więcej trzy/cztery lata temu przyjęto plan reorganizacji.
Niestety z powodu braku zgody w Zarządzie zostały zrealizowane jedynie jego elementy, a nie całość. Pozwoliło to Towarzystwu
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„złapać oddech”, ale nie uzdrowiło sytuacji. Rezerwy nadal się
kurczyły, choć wolniej.
Ostatnie dwa lata to zmiany w statucie, m.in. wpisanie do niego
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej czy zmiana
trybu wyborów. Prowadzono również doraźne oszczędności. Zamknięto pralnię, łączono stanowiska, zmniejszano koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych, zredukowano również etaty
w niektórych z nich.
Te działania nie przyniosły jednak wystarczających efektów.
Ostatnie zebranie walne wybrało zarząd na cztery lata, równocześnie przyjmując Uchwałę kierunkową dotyczącą obniżenia
kosztów i odbudowania rezerw finansowych. Jako Zarząd Stowarzyszenia jesteśmy zobligowani do jej wykonania. Od kilku miesięcy
analizowaliśmy sytuację zarówno kosztową, jak i przychodową.
Ostatecznym katalizatorem podjęcia decyzji było zmniejszenie się
dotacji wrześniowej w stosunku do sierpnia o 113 tys., co w skali
roku daje ponad milion trzysta tysięcy. (…)
Wszyscy mówią i słyszę to od dawna, że są potrzebne zmiany. Co się jednak dzieje, kiedy następuje próba ograniczenia czy
zmienienia przyzwyczajeń, znamy to przecież wszyscy. Pierwsze
jest pytanie, dlaczego u mnie, a nie u kogoś, a następnie następują
propozycje zmian w innych działach. (…) Dlatego te propozycje
dotyczą wszystkich. Także mnie czy innych pracujących w Towarzystwie członków Zarządu. Dotyczą pracowników świeckich
i dotyczą również sióstr.
Wrócę na chwilę do naszych rezerw, Towarzystwo nie ma długów i chcę to jasno podkreślić, natomiast pozyskujemy mniej środków niż wydajemy. Grozi nam sytuacja, że kiedy skończą nam
się rezerwy gdzieś około stycznia/lutego, Towarzystwo znów nie
wypłaci części wynagrodzeń. A tej sytuacji chcemy uniknąć. (…)
Prawdopodobnie, gdyby pierwszy plan restrukturyzacji został
ukończony, dziś bylibyśmy w innym miejscu, ale nie jesteśmy. Nieleczone choroby się pogłębiają.
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Dla mnie to jest etap, oprócz redukcji kosztów przedstawimy propozycje przychodowe, które uruchomiliśmy lub uruchamiamy. Chciałbym, aby było ich więcej, ale każda inwestycja wymaga nakładów,
a tych w tej chwili nie mamy. Stale jednak szukamy nowych możliwości. Wierzę głęboko, że po tym etapie nastąpi moment odbudowy
rezerw i inwestycji, że w ciągu roku/dwóch lat wyjdziemy na prostą.
Może ten kryzys spowoduje, że pojawią się osoby chcące poprowadzić
nowe projekty, z pomysłami na zwiększenie przychodów. (…)
Nie jestem politykiem, więc niczego nie obiecam, ale mogę
powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby w ciągu najbliższych dwóch
lat odzyskać równowagę finansową. Dopuśćmy jednak możliwość,
że Laski/Towarzystwo musi się zmienić we wszystkich działach nie
tylko u innych, ale też w moim dziale.
Plan zawiera czternaście punktów o charakterze zarówno
przychodowym, jak również kosztowym. Chcemy zwiększyć
przychody poprzez lepsze gospodarowanie infrastrukturą, a tam
gdzie nie będzie to uszczerbkiem dla naszej działalności statutowej rozwijać usługi i działalność gospodarczą. Dobrym przykładem może tu być Dział Transportu. W całym procesie nie
do podważenia jest rola kierowników i dyrektorów placówek
organizacyjnych TONOS, którzy przygotowują budżety i plany
kosztów dla swoich działów. Zarząd zdaje sobie sprawę, że propozycje przedstawione są dla wielu osób trudne do przyjęcia, że
często dotykają dziedzin i przyzwyczajeń obrosłych długą tradycją, ma jednak przekonanie, że są to kroki konieczne. Osiągnięte
oszczędności pozwolą unowocześnić i rozwinąć działalność tyflopedagogiczną, aby dzieci i młodzież ucząca się w placówkach
Towarzystwa mogła zdobywać wiedzę w jak najlepszych warunkach, a dorosłym niewidomym będzie można zapewnić wsparcie
rewalidacyjne oraz na rynku pracy.
Wkrótce w poszczególnych placówkach rozpoczną się spotkania opłatkowe, 15 grudnia na głównym opłatku Towarzystwa
będziemy gościć Jego eminencję kardynała Kazimierza Nycza.
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Zarządu Towarzystwa i własnym składam życzenia dobrych,
błogosławionych Świąt. By ten czas był okazją do pojednania,
zbliżenia się do siebie oraz wzajemnego zrozumienia. Życzę, aby
doświadczenie dobra i ludzkiej życzliwości było stale obecne
w życiu każdego z nas.
* OD REDAKCJI: „Idola Specjalnego” Fundacji Szansa dla Niewidomych
otrzymał Paweł Kacprzyk – prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Obydwu nagrodzonym osobom redakcja „Lasek” składa serdeczne gratulacje.

Ale pomyślę, że i ci, którzy mnie otaczają, i wszyscy
ludzie, przez wszystkie pokolenia ziemi, są równie ważni
jak ja, bo On przyszedł dla nich wszystkich i dla każdego
z osobna, tak samo jak przyszedł dla mnie. Skoro On przyszedł dla każdego, jak nieskończona jest godność i wartość
każdego człowieka, dla którego sam Bóg stał się Człowiekiem, aby jego zbawić i przebóstwić! A ja myślałem – może
podświadomie – pomimo skromnego mniemania, jakie
mam o sobie, że jestem najważniejszy… To tamten jest najważniejszy, ten drugi, każdy spotkany na ulicy czy w tramwaju, mój brat! Jutro już nie będę rozpychał się w tramwaju,
nikogo nie potrącę, zrobię tamtemu miejsce… Jaki on jest
ważny, jak oni wszyscy się liczą! Jak mogłem dotąd tego
nie dostrzegać, nie zauważać, nie rozumieć!
Podziękuję Bogu nie tylko za to, że pomyślał o mnie,
ale że pomyślał o nich wszystkich, o każdym człowieku.
Podziękuję Mu za narodzenie każdego człowieka. Podziękuję Mu za to, że On stał się Człowiekiem dla mnie i dla
nich wszystkich.
kard. Stefan Wyszyński

Bożonarodzeniowe życzenia
Matka Radosława Podgórska FSK

Wierność charyzmatowi
O Pierwszy i Ostatni (Ap 1,17)...
Stworzyciel nieba stał się poddany cieśli;
Bóg wiecznej chwały stał się poddany ubogiej dziewicy!
Czy widziano kiedyś coś podobnego?
Czy słyszano o czymś podobnym?
Zatem nie bójcie się być posłusznymi, być poddanymi...
Zwykła prostota jest „jak woda Siloe, co płynie łagodnie” (Iz 8,6)

Św. Antoni z Padwy

W Zwiastowaniu Maryja usłyszała, że stanie się
Matką Emmanuela – Boga z nami.
Odpowiedziała „tak” – duchowo wstępując w nieznaną
przestrzeń życia –
Anioł odszedł i pozostała cisza.
Narodzenie Syna Najwyższego ...
Nie pada pytanie, dlaczego tak ...
Maryja zachowywała w sercu i rozważała.
Oddawała wszystko Najwyższemu.
Przyszli pasterze a potem mędrcy ...
Tajemnicę Wcielenia podobnie przeżywała w sercu Czcigodna Sługa Boża matka Elżbieta Czacka. Potrafiła zatrzymać się
w zmaganiu i trosce o życie Dzieła i Zgromadzenia, które powołała, by zanurzyć się w Obecności Jezusa.
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W Wigilię 24 grudnia 1927 r. napisała:
Ten sam, zupełnie ten sam, który był przed wiekami... On sam
zapala serce moje miłością ku Niemu, ku Bogu memu. On sam
otwiera mi oczy i pozwala widzieć rzeczywistość swojej Obecności.
Wszystkim Przyjaciołom i Czytelnikom życzę
cichości serca Maryi adorującej Syna – Słowa Ojca,
które stało się Ciałem
mocy Jej zawierzenia – bo Bóg obiecał,
że On „będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego królestwo nie będzie miało końca” (Łk 1,33)
oraz daru pokoju od Tego, który jest Pierwszy i Ostatni
(Ap 1,17) w całym nadchodzącym Roku 2018.
Z zapewnieniem łączności serca i modlitwy w Adoracji Słowa
Wcielonego, proszę gorąco o pamięć w modlitwie, abyśmy przeżyły nadchodzący Jubileusz 100-lecia powstania Zgromadzenia
z pokorą i prostotą, w zasłuchaniu tego, co Pan Bóg mówi do nas
w swoim Słowie, abyśmy były jak najbardziej wierne charyzmatowi w służbie Dziełu Lasek.
Chociaż Bóg-Człowiek mieszka w każdej świątyni murowanej, kamiennej czy drewnianej, to przede wszystkim
pragnie mieszkać w naszej świątyni ducha, w sercu człowieka. Można powiedzieć, że najwspanialsza świątynia jest
zaledwie stacją przystankową, na której oczekuje Bóg, aby
wejść do duszy człowieka. Jak na dworcu kolejowym oczekuje się, aby wejść do pociągu i jechać dalej, tak w świątyni
katolickiej czeka Bóg-Człowiek, aby nam ułatwić kontakt
ze Sobą, aby wejść do naszych serc.
kard. Stefan Wyszyński
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bliżają się święta Bożego Narodzenia, związana z nimi wieczerza wigilijna, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń,
śpiewanie kolęd, obdarowywanie się prezentami i wreszcie pasterka. W tym roku, jak zawsze, wszystko przebiegać będzie w podobny sposób. I ja chciałbym z Państwem przełamać się opłatkiem, tym białym chlebem symbolizującym czyste, otwarte serce.
Drodzy członkowie Dzieła Lasek, zarówno ci z Polski, jak
i z zagranicy, tworzący nierozerwalną Wspólnotę; życzę Wam
radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia w pokoju i spokoju; pokoju, który daje nam Nowonarodzony Bóg – Człowiek,
i spokoju, który gwarantuje nam sprawiedliwie rządzone państwo.
Czcigodny Zarządzie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, życzę wszelkich sukcesów, zarówno tych materialnych –
aby deficyt w bilansie przestał być koszmarną wizją przyszłości,
oraz ideowych – aby niewidomi w prowadzonych przez TOnO
placówkach czuli się bezpieczni i byli dobrze przygotowani do
dalszego życia. Równocześnie chciałbym przeprosić za wszelkie
błędy, jakie popełniłem w kierowaniu tym pięknym Dziełem.
Kochane Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża, wraz z Wami płaczę nad pustym Postulatem
i z bólem żegnam te Siostry, które w tym roku odeszły do Pana.
O siostrze Almie pisałem w jednym z poprzednich listów. Dziś
chciałbym wspomnieć dwie ostatnio zmarłe Siostry: Rut i Roncallę. O siostrze Rut po jej śmierci ks. Edward powiedział: „Zmarła wielka lampa Zgromadzenia”. Dla mnie siostra Rut była osobą,
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z którą można było spokojnie i twórczo rozmawiać na każdy
temat. Z kolei siostra Roncalla pochylała się nad każdą biedą. Po
jej śmierci płakali niewidomi, dla których nie szczędziła serca,
i pracownicy świeccy. Poza tym była tytanem pracy. Mimo ciężkiej choroby, nie oszczędzała się. Pełniąc funkcję przełożonej, pamiętała o wszystkich. Z troską zadajmy sobie pytanie: Co zrobić,
abyśmy wraz z naszymi Siostrami Franciszkankami mogli cieszyć
się nowymi powołaniami? Święta Matka Teresa z Kalkuty dałaby
prostą odpowiedź: „Musisz się zmienić ty i ja”. Inaczej mówiąc:
trzeba w Dziele więcej świętych sióstr i świętych pracowników
świeckich. Tylko świętość daje wzrost.
Drodzy pracownicy świeccy, bardzo często całym sercem oddani Dziełu Lasek; życzę Wam pełnego poczucia bezpieczeństwa
w naszej laskowskiej Wspólnocie. Pamiętajcie, że nie jesteście najemnikami, ale członkami tej Wspólnoty i wszystko, co się w niej
dzieje, bezpośrednio Was dotyczy. Jakże chciałbym, aby słowa
Matki Elżbiety Czackiej: „Do moich dzieci dużych i małych”
nadal były aktualne, gdy padają z ust przełożonych kierujących
Dziełem. Matka Elżbieta pokonywała wszystkie przeszkody gorącą modlitwą i głęboką wiarą w Opatrzność Bożą.
I wreszcie kochani wolontariusze, Wy – jak pani Ania – służący niewidomym już od 55 lat, i Wy, którzy niedawno podjęliście tę
piękną służbę, niech Wam Dziecię z betlejemskiej groty szczodrze
błogosławi, a w sercach Waszych niech zagości radość z dobrze
pełnionej służby.
Przez 40 lat kierowałem pracami Zarządu (1975–2015).
W tym czasie nawiązałem ścisłą współpracę z władzami samorządu terytorialnego. Dziś chciałbym gorąco podziękować Staroście, Wójtowi, Dyrektorom Kampinoskiego Parku Narodowego
za pomoc i piękną współpracę. W najbliższym roku czekają nas
nowe wybory samorządowe. Będę się modlił, aby wybory te nie
zaprzepaściły dobra, które zostało zbudowane, ale by było ono
pomnażane, ku pożytkowi całej Wspólnoty.
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Kochani Przyjaciele! Łamiąc się opłatkiem z najbliższymi,
będę pamiętał o Was wszystkich i życzył, aby Dobry Bóg błogosławił Wam zarówno w pracy zawodowej i społecznej, jak
i w życiu osobistym.
Laski, 27 listopada 2017 r.

Nie inne, nie lepsze, tylko prawdziwie ludzkie, człowiecze ciało wzięło Niemowlę w Betlejem z Przeczystej
Panienki, Matki Boga-Człowieka. Człowieczeństwo Jego
przemawia do nas zwykłym językiem ze żłobu zwierzęcego.
Jest to głos ludzki, nasz głos płaczu i łez. Wspólny los Syna
Człowieczego z synami człowieczymi.
Bóg w pieluszkach – to wcielenie się w codzienność
ludzką, to wejście całkowite w „narodzenie ludzkie”, to
pełne przyznanie się do człowieczeństwa i do wszystkich
wiążących się z nim losów. Bóg dzieli z człowiekiem wspólny los na ziemi, w najdrobniejszych szczegółach jego życia.
Cała prostota codzienności staje się udziałem Boga, podobnie jak każdego człowieka. Prawdziwy Pośrednik między
Ojcem a Jego dziećmi ukazuje się w ukryciu… pieluszek.
Rozważyć pieluszki Boga złożonego w żłobie, to niezwykle zdrowe dla człowieka przeżycie. (…) Kariera każdego człowieka zaczyna się na ziemi – w pieluszce, choćby
dziś nosił mundur ambasadora czy generała. I na pieluszce
– może nieco większej – się skończy, jeśli na łożu śmierci
nie zbraknie nam pieluszki. Trzeba więc szanować to, z czego człowiek wyrósł i do czego niechybnie jeszcze wróci.
kard. Stefan Wyszyński

Z notatnika
Maciej Jakubowski

Przyjdź Panie Jezu
Czekam na święta Bożego Narodzenia,
czy wypatruję Bożego Przyjścia?

W

porządku kalendarza liturgicznego Adwent jest czasem
przygotowania i oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, ale w porządku historycznym jesteśmy w czasie oczekiwania
na Boże Przyjście – tak to sobie nazwałem: na powtórne przyjście
Chrystusa, tym razem w Chwale i Mocy, a nie w cichości żłóbka.
Mamy więc takie określenia obecnej epoki historycznej: Adwent
dziejów albo drugi Adwent. Św. Jan Paweł II tak pisał na ten temat:
Myślimy o tym przyjściu Syna Człowieczego, które już należy do
naszej historii… A zarazem wiemy, że po tamtym przyjściu mamy
wciąż przed sobą drugie przyjście Syna Człowieczego, Chrystusa.
Żyjemy w drugim Adwencie, w Adwencie dziejów świata, dziejów
Kościoła, i codziennie – sprawując Eucharystię – powtarzamy:
Oczekujemy Twego przyjścia w chwale… oczekiwanie, które skierowane jest ku przyszłości, jest nam zawsze ukazywane jako chwila
już bliska i obecna. W dziele zbawienia nie można niczego odkładać na później. Ważne jest każde teraz! „Teraz bowiem zbawienie
jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli” (Rz 13,11) – pisze Apostoł i porównuje tę chwilę obecną do przesilenia się nocy i dnia – do
świtu. [Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, Wyd. M, Kraków,
2011, s.176].
Papież Franciszek mówił: Nic nie jest bardziej pewne w wierze chrześcijan, niż to „spotkanie”. Spotkanie z Panem. A kiedy
nadejdzie ten dzień, my chrześcijanie chcemy być jak owi słudzy,
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którzy spędzili noc z biodrami przepasanymi i zapalonymi pochodniami: trzeba być gotowym na przychodzące zbawienie, gotowym
na spotkanie. Jakie będzie to spotkanie? Objęcie w ramiona, wielka radość…
Żadna noc nie jest tak długa, aby zapominać o radości świtu.
Jeśli pozostaniemy zjednoczeni z Jezusem, to zimno chwil trudnych
nas nie sparaliżuje; a nawet jeśli by cały świat miał przemawiać
przeciw nadziei, jeśli by mówił, że przyszłość przyniesie tylko
ciemne chmury, to chrześcijanin wie, że w tej samej przyszłości
znajduje się powtórne przyjście Chrystusa… Poznawszy Jezusa,
nie możemy czynić nic innego, jak tylko badać historię z ufnością
i nadzieją… To wszystko, co jest nieprzejrzyste, pewnego dnia
stanie się światłem…
Każdego dnia naszego życia powtarzamy to wezwanie, które
pierwsi uczniowie w ich ojczystym języku aramejskim wyrażali słowami Marana tha, a które znajdziemy w ostatnim wersie
Biblii: „Przyjdź, Panie Jezu” (Ap 22,20)… Cóż to za łaska, jeśli
w modlitwie, w trudnych dniach tego życia słyszymy Jego głos
odpowiadający i uspokajający nas: „Oto niebawem przyjdę” (Ap
22,7). [katecheza w czasie audiencji ogólnej, 11.10.2017].
Oczekiwanie na przyjście Jezusa z radością, ufnością i nadzieją pomimo wszelkich przeciwności i mroków świata, pomimo
„zimna chwil trudnych”? Tak, ale dla tych, którzy starają się żyć
blisko Jezusa. A co z tymi, którzy są od Niego daleko albo przeciw Niemu? A co z tymi, którzy może nie są całkiem daleko, ale
pozostają jakoś na uboczu, może by chcieli, ale żyją omotani kokonem nawyków, przyzwyczajeń, codziennego zabiegania; może
uwikłani w sieć spraw czy interesów nie całkiem przejrzystych,
może wstydliwych lub po prostu – grzesznych? Papież Franciszek
zdaje się mówić właśnie do nich, ale także do wszystkich, także
do mnie: zawstydź się! Przyjrzyj się sobie i zawstydź się. A jeżeli
odczujesz wstyd, to dobrze, bo wstyd jest łaską, gdyż otwiera
drzwi do uzdrowienia [homilia, Dom św. Marty, 6.11.2017].
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I jeszcze – to w nawiązaniu do innej papieskiej nauki – zdobądź się na akt odwagi i pokory: Idź i szukaj pomocy kapłana,
który pomoże ci rozpoznać twój grzech, nazwać po imieniu tę
ranę, i wyjść z sytuacji grzechu: Trzeba tego dokonać i być wyrazistym. W ten sposób Pan nas leczy [homilia, Dom św. Marty,
28.09.2017].
A uleczeni Jego przebaczeniem i miłością, znajdziemy się –
taką trzeba mieć nadzieję – wśród tych, którzy oczekują spotkania
z Panem z ufnością, nadzieją i tęsknotą, wypatrując dnia Jego
nadejścia.
Chociaż pewnie taka bezgraniczna i niezachwiana ufność,
nadzieja, tęsknota i radość jest udziałem świętych, a dla nas nieświętych jakiś element niepewności i lęku pozostaje. Niemniej:
Marana tha. Panie, przyjdź, i nie zwlekaj…

Najwspanialszym dziełem Boga w porządku przyrodzonym jest człowiek. Stworzony na obraz i podobieństwo
Boże, mało co mniejszy od aniołów, uwieńczony chwałą
i czcią przez Stwórcę – człowiek staje między ziemią a niebem jako król i władca ziemi i jako dziedzic niebios.
Wyposażony przez najlepszego Stwórcę w bogactwa
rozumu, woli i serca, wyniesiony ponad świat roślinny
i zwierzęcy pięknem, dostojnością i zaletami ciała i duszy
– człowiek w całej swej naturze, w swej postawie, w swych
dążeniach i przeznaczeniu jest królem stworzeń i błogosławieństwem ziemi.
Czyż to nie przesada? Nie! To jest tylko oddanie czci
Bogu! W chwili gdy wiek XX zaczął okres spalania ludzi
w piecach, trzeba całą piersią krzyczeć o tych prawdach!
kard. Stefan Wyszyński

Rozważania
ks. Edward Engelbrecht

Przyjaźń, która odsłania Boga
1. Mówić o prawdziwej przyjaźni nie jest łatwo. Zwłaszcza
w dzisiejszym czasie, kiedy gubi się przyjaźń na rzecz płytkiej
przyjemności. A mimo to tęsknimy za nią, bo bez niej życie może
stać się koszmarem.
Przemyślmy więc zagadnienie przyjaźni, odwołując się do
tych, którzy zaznali jej „smaku”. Mam na myśli św. Augustyna,
a szczególnie fragmenty z IX rozdziału „Wyznań”. Cytuję:
Gdy zbliżał się dzień, w którym miała odejść (św. Monika)
z tego życia – ów dzień Ty znałeś, a my nie wiedzieliśmy o nim
– zdarzyło się, jak myślę, za tajemnym Twoim zrządzeniem, że
staliśmy tylko we dwoje, oparci o okno, skąd się roztaczał widok
na ogród wewnątrz domu, gdzieśmy mieszkali w Ostii u ujścia
Tybru. Tam właśnie, z dala od tłumów, po trudach długiej
drogi nabieraliśmy sił do czekającej nas żeglugi. W odosobnieniu rozmawialiśmy jakże długo. Zapominając o przeszłości,
a wyciągając ręce ku temu, co było przed nami, w obecności
Prawdy, którą jesteś Ty – wspólnie zastanawialiśmy się nad
tym, czym będzie wieczne życie zbawionych (…) I jeszcze wyżej
wstępowaliśmy, rozmyślając i mówiąc z zachwytem o Twoich
dziełach. Doszliśmy do naszych dusz i przekroczyliśmy je, aby
dotrzeć wyżej, aż do krainy niewyczerpanej obfitości, gdzie na
wieki karmisz Izraela pokarmem prawdy (…) I tak w żarliwej
tęsknocie mówiliśmy o niej, dotknęliśmy jej na krótkie mgnienie
całym porywem serca. Westchnęliśmy i zostawiając przy niej
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uwiązane pierwociny ducha, wróciliśmy do gwaru naszych ust,
gdzie każde słowo zaczyna się i kończy.
2. Wstępna lektura tego tekstu uświadamia nam, że przyjaźń
to pewien rodzaj wiedzy, pewien rodzaj wzajemnego poznania
się. Dzięki temu dwie osoby znajdują się we wzajemnych, ścisłych
relacjach. Ich dusze „drgają” jakby w tym samym rytmie. I co
ciekawe – w tym samym akcie nawiązuje się kontakt z tym, co
Piękne i Pełne.
Żeby to zrozumieć, trzeba się zaprzyjaźnić. I tak dwie skończone istoty doświadczają Tego, który jest Nieskończony. A dokonuje się to w cichym, wspólnym przebywaniu ze sobą. Po prostu
– trzeba razem stać „przy oknie” i patrzeć w tę samą stronę, w tym
samym kierunku.
3. Tekst św. Augustyna, chociaż jest świadectwem osobistej historii życia, jest nam wszystkim dobrze znany z własnych przeżyć.
Czytając te zdania, wracamy pamięcią do chwil, które zostawiły
niezatarty znak w naszej psychice. Było to coś tak wzniosłego,
że absolutnie przeniknęło i ocaliło żywotność naszego istnienia.
4. Spróbujmy teraz jeszcze głębiej pochylić się nad tym tekstem:
Gdy zbliżał się dzień, w którym miała odejść z tego życia…
Świętą Monikę, matkę Augustyna, cechowały silne uczucia
religijne i macierzyńskie, które wycisnęły piętno na kształtującym
się życiu Augustyna. Widać to doskonale, kiedy musiał przeżyć
śmierć swojej matki. Przyznaje wprost: „Dusza moja była rozdarta, a życie wydawało się wzburzone, bo było to przedtem wspólne
życie jej i moje”.
Doświadczenie egzystencjalne Augustyna ukazuje, że przyjaźń to coś więcej niż zwykłe bycie ze sobą razem. Przyjaciel jest
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jakby częścią mojej istoty. Kiedy odchodzi, czuję się tak, jakbym
umarł razem z nim.
Cóż więc za ryzyko zawierać prawdziwą przyjaźń z drugim
człowiekiem? I drugie pytanie: czy można ją w jakimś sensie
ocalić? Myślę, że tak, o ile to, co absolutne, wieczne i szlachetne
wkroczy w tę przyjaźń.
I tak doszliśmy do miejsca, w którym dotykamy w przyjaźni to, co jest konieczne: świadomość Boga. Ona (świadomość
Boga) nadaje ludzkiej egzystencji szczególną rangę. To dzięki
przyjaźni ludzki byt „gromadzi” w sobie jakby nadmiar światła
i wzniosłości.
Staliśmy tylko we dwoje oparci o okno…
Oboje – matka i syn – spoglądali ku temu, co jest i co zagraża
człowiekowi. Dzięki temu, że są razem, ten oglądany świat jest
rozpoznawany wnikliwiej, co z kolei ich rozwija i pogłębia.
Żadne z nich nie byłoby w stanie pokonać tej drogi samotnie.
Warto też zauważyć, że żadne z nich nie wysuwa się naprzód – ani
matka, ani syn. Oboje przewodzą sobie i oboje za sobą postępują.
W przyjaźni nie ma pierwszeństwa!
Może dlatego takie spotkanie cechuje łagodność, urok, oddanie i spokój. To „podoba” się Bogu. On wkracza w tę głębię
i piękno. I kształtuje na swój wzór i podobieństwo.
Poeta Dante w 28. pieśni „Raju” opisuje uśmiech, jakim go
obdarowuje ukochana Beatrycze. On skupia się na tym wejrzeniu i widzi w jej oczach Boga otoczonego aniołami. I tak dwie
kruche istoty ziemskie przeżywają piękno bytu ludzkiego… bo
się prawdziwie przyjaźnią!
Z dala od tłumów…
Dobrą, żywą przyjaźń cechują:
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a) Bycie razem. To wymóg, to konieczność. Postawmy pytanie: czy to „bycie razem” da się wytłumaczyć jedynie sympatią,
podziwem, czy uwielbieniem drugiej osoby? Czy wchodzi też
w grę korzyść duchowa czy materialna, miłe spędzenie czasu?
Więc co jest istotą bycia razem? Odkrywanie i uznanie niepowtarzalności danej osoby, której nie da się nigdy i przez nikogo
„podrobić”. Co więcej, w przyjaźni człowiek odnajduje siebie
samego. Dopóki nie poznał przyjaciela, to jakby nie był sobą.
Także przyjaciel, przebywając z nim, doświadcza tego samego.
Po prostu – obaj „istnieją”, bo zaistniała przyjaźń między nimi.
W darze przyjaźni otrzymali samych siebie. Są „my”, tworzą bytową jedność.
b) Ta jedność („my”) stawia wysokie wymagania! W przyjaźni
należy tak żyć, aby to, co małe (przywary, egoizm, żądza władzy,
ociężałość serca), koniecznie niszczyć, aby tym nie „zatruć” przyjaciela. Wniosek sam się nasuwa: w dobrej przyjaźni osiągamy
coraz większą doskonałość moralną.
Odosobnienie…
Święty Augustyn dostrzegł, że tych dwoje zaprzyjaźnionych
ludzi chętnie przebywa „z dala od tłumów”. To wycofanie się,
to nie „egoizm we dwoje”, to potrzeba serca, to powściągliwość
płynąca z szacunku do przyjaciela i do przyjaźni. To jest owa
szlachetna postawa, która wyklucza zadawanie gwałtu i cierpienia. W przyjaźni nie ma miejsca na nieczułość. Ile z takiej
postawy wypływa piękna! Człowiek zaczyna głębiej rozumieć
rzeczy, pogodniej patrzeć na wszystko, co dzieje się dookoła. Czy
może być inaczej, kiedy mam przyjaciela, który mnie rozumie,
którego przyjaźń pomaga w pokonywaniu przykrości, na które
codziennie natrafiam.
Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, czym będzie wieczne
życie zbawionych…
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Bycie razem Moniki i Augustyna zmierza ku temu, co wieczne. Skąd się to bierze? To przyjaźń sprawia, że pragniemy, aby
ta druga osoba nie tylko była, ale aby była jeszcze pełniejsza,
żywotniejsza, jaśniejsza. I ona też tego pragnie. Cieszy się i gdzieś
w głębi serca mówi: „Przyjacielu, bez ciebie świat nie byłby tak
piękny i cenny”. Mało, nie wyobraża sobie, że taki świat miałby
przestać istnieć.
Trafnie to ujął Gabriel Marcel w „Le mort de demain”: Kochać, to powiedzieć – ty nie umrzesz. Tak więc z ludzkiej przyjaźni
wywodzi się bezpośrednia rzeczywistość istnienia nieba. Przy
tym, tak dla Augustyna, jak i dla Moniki, owa „vita beata”, to nie
żadna utopia, lecz konkretny, istniejący stan szczęścia. W istocie
oznacza to, że bez nieba trudno jest żyć na ziemi.
Czy zawsze przyjaciele zdają sobie sprawę z tej tak wzniosłej rzeczywistości?
Zatęsknijmy za serdeczną przyjaźnią, o ile jeszcze nie posiadamy jej w pełni.
W żarliwej tęsknocie…
W świetle przyjaźni dostrzegamy to, co nam zagraża: czy to
niedoskonałość, która jest w nas, czy coś poza nami. I tak pobudzeni do tego, co doskonałe, przeżywamy bolesne doświadczenie,
bo przeczuwamy znacznie więcej, niż potrafimy zrozumieć; więcej wyczuwamy, niż naprawdę posiadamy. Przy tym to, co zostało
zrealizowane i zostało osiągnięte, staje się dla nas nie tym, czego
oczekiwaliśmy. Człowiek nawet w przyjaźni jest „homo viator”.
Dlaczego tak się dzieje, że i w przyjaźni czujemy egzystencjalny niedosyt?
Może dlatego, że przyjaźń sprawia i budzi w nas bezmierność,
wzniosłość i piękno tak wielkie, iż tylko Bóg może w pełni odpowiedzieć na tę tęsknotę. Warto więc wiedzieć, że istota przyjaźni
to umiejętność w skończonym widzieć Nieskończonego.
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Dotknęliśmy jej na krótkie mgnienie całym porywem serca…
Tu pojawia się platoński symbol „wzlotu”, który prowadzi od
ludzkiej przyjaźni „do tego, co jest w górze”, a więc do Boga.
Natura ludzka pragnie wzbić się i dotrzeć do światła, do tego,
co dalej niż „mgła własnego istnienia”. I kiedy tego doświadczy,
choćby na krótkie mgnienie serca, „rozżarza” się jego duch… jest
szczęśliwy, bo przeżył niebo już tu na ziemi.
Wróciliśmy do gwaru naszych ust…
Po owych jakby mistycznych chwilach trzeba ponownie zderzyć się z rzeczywistością, która stawia nam pytanie: czy nie ulegliśmy złudzeniu? Dopiero po długim, spokojnym skupieniu
(najlepiej modlitewnym) upewniamy się, że to przyjaźń dobra
i mądra wyniosła nas poza ograniczone człowieczeństwo i doprowadziła do tego, co jest realne, ale niewymierne… i trudne
do przekazania.
Podsumujmy nasze rozważania o przyjaźni: prawdziwa przyjaźń otwiera zarówno na bliźniego, jak i na Boga. Wiadomo jednak, że przyjaźń może być czymś bardzo trudnym. Jednak dzięki
niej nasze życie staje się autentyczne i aktywne. Warto przeto
zaryzykować, aby być DAREM DLA INNYCH I SAMEMU DOŚWIADCZYĆ ŁASKI.
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ks. Sławomir Szczepaniak

Wierzę w Jezusa Chrystusa*

B

oże Narodzenie to objawienie Chrystusa, zatem wypada nam
pokłonić się i wyznać razem z Mędrcami, że wierzymy w Jezusa Chrystusa.
Jeśli mówimy: wierzę w Jezusa Chrystusa, to tak naprawdę
mówimy o trzech rzeczach. Po pierwsze o tym, że Jezus Chrystus
jest postacią historyczną. Choć encyklopedia radziecka z 20. roku
podaje, że jest to postać mityczna i legendarna. Natomiast Swetoniusz, Tacyt i Pliniusz potwierdzają istnienie Jezusa, Jego życie
i działalność. Ich świadectwo uznaje się za całkowicie wiarygodne, ponieważ są ludźmi wywodzącymi się z innego kręgu
wyznaniowego, innego kręgu kulturowego.
Jednak nie chodzi tylko o to, aby udowodnić istnienie Jezusa
Chrystusa jako postaci historycznej, ale o coś więcej. Mianowicie
o to, że chrześcijaństwo, które od Chrystusa się wywodzi, jest
wydarzeniem i to jest coś nowego. To nie jest jakaś doktryna ideologiczna, ale jak święty Paweł mówi: „..nadeszła pełnia czasu..”.
Zastanówmy się, co znaczy owa „pełnia czasu”.
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg objawił się
w Jezusie Chrystusie.
W kulturze helleńskiej, szczególnie późniejszego okresu,
powstały wielkie systemy filozoficzne: neoplatonizm, stoicyzm,
sceptycyzm, epikureizm. Te systemy obiecywały człowiekowi
pewną formę zbawienia. Platon głosił, że mądrość filozoficzna jest
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zbawieniem duszy. Zbawienie obiecywano poprzez osiągnięcie
doskonałości. Był to świetny pomysł, ale ludzie na tej drodze byli
pozostawieni sami sobie – sami musieli przestrzegać określonych
zasad, sami zdobyć wszystkie cnoty. A natura człowieka niestety
jest słaba i ograniczona, więc w gruncie rzeczy spełnienie takich
obietnic nie mogło być możliwe. Okazuje się, że człowiek mimo
pewnego wysiłku nie jest w stanie sprostać takim wymaganiom.
Jeśli święty Paweł mówi, że nadeszła pełnia czasów, to ta
pełnia czasów nie oznacza drogi doskonałości człowieka. I nie
znaczy, że Pan Bóg przychodzi do człowieka, kiedy jest on na
samym szczycie swoich możliwości, własnej doskonałości, tylko
wręcz przeciwnie. Bóg do nas przychodzi, kiedy nie jesteśmy
mocni, kiedy mamy ograniczenia, kiedy jesteśmy słabi. Właśnie
w takim momencie Bóg staje się człowiekiem, przychodzi na
ziemię i daje siebie.
A zatem dla nas to jest niezwykłe wydarzenie, które zmienia nasze życie, nasze postępowanie i nasze widzenie świata. Są
w życiu człowieka szczególnie istotne momenty, np. jesteśmy
świadkami wypadku kogoś bliskiego, śmierci czy narodzin dziecka. Te sytuacje przejmują nas do głębi, pokazują, że coś musi się
zmienić, coś musi wyglądać inaczej.
Bywają takie doświadczenia, o których możemy powiedzieć:
od tego momentu nie jestem tym samym człowiekiem. Wczoraj
położyłem się spać z myślą, że wszystko jest za mną, ale w nocy
miałem jakieś ocknięcie, iluminację, dzięki której stwierdziłem,
że trzeba się cieszyć każdym momentem życia, każdym uśmiechem ludzi, których spotykam w autobusie, cieszyć się życzliwością ludzi, którzy mówią: zobacz, upuściłeś coś na ziemię, teczka
jest otwarta. Jeżeli takimi zwyczajnymi rzeczami będziemy umieli
się cieszyć, to wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej.
Może się wydarzyć coś takiego, że nagle zmieniamy nasze
widzenie, nasz sposób patrzenia na innych ludzi. Do tej pory
byli zagrożeniem dla nas i dla naszej wolności. A w pewnym
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momencie stają się pomocą. Dzięki nim doświadczamy radości,
a każdego spotkanego człowieka postrzegamy inaczej, „przyjmujemy”. I to jest to wydarzenie.
Chrystus przychodzi i wyznajemy to wydarzenie, nie ideologię, nie jakąś postawę moralną. Zanim była postawa moralna,
zanim były wszystkie przekonania, w jaki sposób żyć, najpierw
był Jezus Chrystus. Czyli najpierw jest wydarzenie – obecności
Jezusa pośród nas. To znaczy mamy Kogoś, kto się pozwolił tulić, ale jednocześnie ten Ktoś również nas prowadzi, pokazuje
nam drogę, drogę miłości, nie mądrości filozoficznej, ale miłości
zmieniającej. To jest dla nas ważna rzecz, którą ukazuje Chrystus.
Jeśli mówimy: wierzę w Jezusa, to wierzę w wydarzenie, które
nas odmienia. Święty Jan mówi:
[To wam oznajmiamy], co było od początku,
cośmy usłyszeli o Słowie życia,
co ujrzeliśmy własnymi oczami,
na co patrzyliśmy
i czego dotykały nasze ręce –
bo życie objawiło się. (1J 1,1-2)
W jaki sposób objawia się życie? Mnóstwo rzeczy czujemy.
Czujemy, że jesteśmy głodni, że chce się nam spać, że potrzeba
nam odpoczynku, że odczuwamy potrzebę miłości, uznania, akceptacji. Czujemy, że ogarnia nas gniew, że jesteśmy zazdrośni.
Wiele wiemy, ale gdzie w tym wszystkim jest życie? Kiedy czujemy, że żyjemy? Myślimy, w jaki sposób ono przebiega, czego możemy się jeszcze obawiać, do czego dążymy, jakie było wcześniej,
po co istniejemy. A gdzie jest to „życie” samo w sobie?
Mądrzy ludzie mówią, że czujemy, że żyjemy, kiedy nam coś
bezpośrednio zagraża, kiedy cierpimy, coś nas boli albo się radujemy. Wtedy rzeczywiście rozumiemy, co to znaczy żyć, bezpo-
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średnio je odczuwać. Życie daje się odczuć dzięki pośrednictwu
czegoś lub kogoś, czy poprzez wspomnienia…
Ostatnio otrzymałem informację, że zostały odkryte jakieś
miejsca kaźni gestapo. Na jednej z cegieł było napisane: „Wolności, ten cię naprawdę doceni, kto cię stracił”.
Podobnie może być z naszym życiem. Ten je doceni, kto znajdzie się w obliczu zagrożenia. Jeśli jednak wierzymy w Jezusa,
w Tego, który jest wydarzeniem, wierzymy, że to Pan Bóg staje
się człowiekiem, że przychodzi do nas po to, abyśmy mogli doświadczyć Go i doznać, co znaczy tak naprawdę żyć. Chrystus
nawet w udrękach pokazuje, co to znaczy żyć.
* * *
Święty Jan mówi: Słowo stało się ciałem. Ale co to znaczy?
Słowo to coś doskonałego, to idea, słowo to rozumienie, to coś
czystego, nieskalanego.
Próbując przekonać słuchaczy, mówię: mamy wiele pojęć,
których używamy. Przykładem może być słowo „pies”. Czy ktoś
z was widział „psa” jako takiego? Zapewne widzieliście kundla,
jamnika, pudelka, wyżła, ale nikt nie widział „psa”. Rozumiemy,
że pojęcie jest czymś całkowicie czystym, my natomiast widzieliśmy jakieś konkretne wyobrażenie tego pojęcia.
Wyobraźmy sobie: Jezus, który jest Słowem, tym czystym
pojęciem, czystym Synem Ojca, nagle staje się ciałem. Ksiądz
Santorski szukał tłumaczenia dla pojęcia „ciało”. Po polsku to
nawet ładnie brzmi. Ale po grecku „sarks” znaczy, że staje się
mięchem, gnatem, „zczłowieczył się”. To tak, jakbyśmy powiedzieli: zeszmacił się, spodlił. Jeżeli to zrozumiemy, to również
zrozumiemy, że Chrystus tak naprawdę niczym się nie brzydzi.
On rodzi się w szopce. Prorok Izajasz w siódmym rozdziale
mówi, że były tam zwierzęta: wół i osioł, które rozpoznały Pana.
A człowiek nie zawsze rozpoznaje. Dlaczego głupi osioł i powolny
wół rozpoznali, a człowiek nie?
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Jeśli była to grota czy szopa pełna zwierząt, to był tam również
gnój. To znaczy, że Bóg rodzi się w rzeczywistości nie takiej, jaką
my byśmy przygotowali: bialutką, elegancką, wygodną, pieluszki
itd. ON przychodzi na ziemię do rzeczywistości, która dotyka tak
naprawdę głębi naszego człowieczeństwa, wszystkiego tego, co
znaczy być człowiekiem. A więc jest to niezwykłe wydarzenie,
szczególny Dar dla człowieka.
To jest ciągle ogromne wezwanie i zarazem pytanie. Skoro
Bóg dotyka tego, co jest najbardziej podłe w życiu człowieka, to
dlaczego ja tego wszystkiego się brzydzę? Dlaczego jestem bardziej bezwzględny w swoich sądach, w swoim sposobie widzenia
świata niż Pan Bóg? Jeśli w moim sercu nie ma chęci uczestnictwa
w tym, co jest słabe, a czasami może podłe, to znaczy, że Pan Bóg
jest bardziej ludzki niż ja.
Mówimy: Wierzę w Jezusa Chrystusa. To znaczy, że ten Jezus,
który przychodzi z Nazaretu jest również Chrystusem. Chrystus,
to jest tytuł. Imię Jezus znaczy: Bóg zbawia. Chrystus znaczy
Mesjasz – namaszczony przez Boga. Trudno jest współczesnym
przyjąć do wiadomości, że Jezus jest Mesjaszem, posłańcem Bożym. Natanael pyta: Cóż może być dobrego z Nazaretu? Wszystkie proroctwa mówią: Mesjasz, jeżeli przyjdzie, to nie będzie ktoś
z Galilei, tylko z Judei.
Ewangeliści Mateusz i Łukasz pokazują nam piękną konstrukcję, że Jezus Chrystus pochodzi z Judei, z rodu Dawida i jest
potomkiem Mojżesza. Przychodzi na świat tam, gdzie Samuel
powołał i namaścił Dawida na króla. To jest to samo pole pasterskie pod Betlejem. Znaki, jakie towarzyszą Jego narodzeniu,
są tymi samymi znakami, które były przy narodzeniu Mojżesza.
A więc wytracenie wszystkich pierworodnych, cudowne ocalenie
i uratowanie. Wszystkie te znaki są obecne. Uznanie przez Mędrców jest znakiem uniwersalnym. Jego posłannictwo jest również
potwierdzeniem tych wszystkich znaków.
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Święty Jan zadaje Jezusowi pytanie: czy Ty jesteś tym, który
miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Dlaczego takie pytanie, jakby zwątpienie, pojawia się w sercu świętego Jana? Osoby, które miały wizje prorockie, doskonale rozumieją problem,
ponieważ w wizjach czas nie jest określony. Ich prawdziwość na
tym polega, że pokazują nam wszystko naraz, bez chronologii.
Jeśli święty Jan miał wizję prorocką dotyczącą Mesjasza, to
również nie widział chronologii wydarzeń. W całości zobaczył tę
wizję ostateczną, którą być może my zobaczymy na końcu czasów
i dlatego Jan pyta Jezusa: Czy Ty jesteś tym, który miał przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać? Bo znaki były zupełnie inne.
On mówił: oto siekiera jest przyłożona do pnia, oto imadło jest
już w Jego w rękach, przewieje, oczyści, wyplewi, wyrżnie. Tymczasem co robi Jezus? Uzdrawia, wskrzesza, pochyla się, podnosi,
a więc czyni coś zupełnie innego.
Kiedy uczniowie przychodzą do Chrystusa, On do nich mówi:
idźcie i powiedzcie Janowi: niewidomi wzrok odzyskują, chromi
chodzą, głusi słyszą. To są te znaki mesjańskie, które pokazują
łagodność, cierpliwość, troskę, a nie sąd i oczyszczenie. Chrystus
pokazuje Kim jest, odpowiada wprost na pytanie Jana. To znaczy,
że ma doskonałą świadomość, Kim jest od dwunastego roku
życia. Mówi: czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Innym razem powie: tu jest coś więcej
niż świątynia.
Chrystus wskazuje na siebie jako na Tego, który jest Panem
szabatu, który jest kimś więcej niż świątynią. Jest znakiem Bożej
obecności na ziemi. Tak naprawdę jest tym Pomazańcem, który
przyszedł nas zbawić. A co to znaczy zbawić? To znaczy odkupić,
zmazać winę.
Na początku człowiek żył w raju, w jedności z Bogiem. Chodzili sobie w rajskim ogrodzie, spotykali się, rozmawiali ze sobą.
Po grzechu pierworodnym człowiek został wyrzucony z ogrodu,
stracił tę możliwość bycia z Panem Bogiem, bycia twarzą w twarz
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na co dzień. To znaczy, że straciliśmy coś istotnego i sami sobie
tego dać nie możemy. Potrzeba, żeby nas Ktoś podniósł z tego
upadku, żebyśmy odzyskali to, co było kiedyś, a co utraciliśmy.
To się nazywa odkupienie.
Dlatego się mówi: szczęśliwa wina, bo Chrystus nie tylko
przychodzi, aby nas podnieść, ale jeszcze daje nam coś, co pozwala nam osiągnąć pełnię. Chrystus Mesjasz przychodzi nas
odkupić, abyśmy mogli chodzić w obecności Boga, abyśmy mogli
zrealizować w pełni to, do czego zostaliśmy powołani i wezwani.
Ostatnia rzecz; skoro mówimy: wierzę w Jezusa Chrystusa,
to znaczy, że poprzez zbawcze wydarzenia z Nazaretu i Betlejem
narodził się Jezus Chrystus, który może nas odkupić. Jezus chce
okazać nam łaskę i doprowadzić do całej pełni życia, nie tylko
w historii całej ludzkości, ale w historii życia każdego z nas. To
wydarzenie może zmieniać nasze spojrzenie na świat i sposób
patrzenia na ludzi.
Wracam do stwierdzenia, że Pan Bóg jest bardziej ludzki niż
my bywamy w stosunku do naszych braci. My ciągle dzielimy
ludzi, w jakiś sposób osądzamy, tworzymy pewne wymagania.
Mówimy: ten ma prawo, a ten nie ma, ten jest bogobojny, a ten
nie, a więc nie ma prawa… Jednego obecność jest dla nas radością, a drugiego żałobą. Oznacza to, że my stawiamy się ponad
Panem Bogiem, który jest bardziej ludzki. Myślę, że od Niego
trzeba się uczyć tego, co znaczy być prawdziwie człowiekiem,
w jaki sposób patrzeć na ten świat, nie przekreślając nikogo.
* Laski, 2013

Przesłanie z uroczystości
patronalnych
Józef Placha

U progu bramy do nieba

S

iódmego października w Rabce – z okazji święta patronalnego
Domu świętej Tereski – nauczyciele i uczniowie zaprezentowali spektakl pt. „Brama do nieba”. Anioł, który pojawił się
w pierwszej scenie, oznajmił, że dwa tysiące lat temu przyszedł
na świat Zbawiciel, który wszystkim otworzył bramę do nieba.
Wśród zgiełku i przepychanek każdy chciał skorzystać z szansy dostania się do nieba. Jednak drugi anioł ostudził ten zapał.
Uważał, że należy przedtem zajrzeć do „Księgi Życia”. Tym, który
sprawdzał zasługi kandydatów do nieba był św. Piotr. Ale przedtem wysłuchał ich autoprezentacji.
Zaczął od Nauczycielki. Wydawało się jej, że wystarczy mieć
wyższe wykształcenie, akt mianowania na najwyższy stopień zawodowy i różnego rodzaju nagrody. Okazało się jednak, że te
wszystkie walory gromadziła, zaniedbując obowiązki rodzinne.
A zatem jeszcze nie mogła przekroczyć bramy nieba.
Kolejnym kandydatem był Uczeń, który chełpił się najwyższymi ocenami w szkole. Święty Piotr nawet go pochwalił, ale jednocześnie wytknął mu, że bywał niegrzeczny, nie szanował osób
starszych i żuł gumę w kościele. A więc też nie był jeszcze gotowy.
Następną osobą była Siostra Zakonna, która wzorowo wręcz
prowadziła lekcje religii i dużo się modliła. Jednak „Księga Życia” pokazała jej częste spóźnianie się oraz dawanie innym nie
zawsze dobrego przykładu, co również i ją zatrzymało u progu
bramy nieba.
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Wreszcie pojawił się Ksiądz, który chwalił się dużą liczbą
udzielonych chrztów i ślubów oraz spowiedzi. W związku z tym
święty Piotr uważał, że ów ksiądz niepotrzebnie zawraca mu
głowę. Jednak na wszelki wypadek zajrzał do Księgi, która wykazała opieszałość w odmawianiu brewiarza i awersję do głoszenia
kazań. Musiał więc jeszcze popracować nad sobą.
Podobnie stało się z Lekarzem, który myślał, że setki przeprowadzonych badań i wypisanych recept umożliwią mu wejście
do nieba. Jednak bez wyrozumiałości dla chorych i bez wystarczającej dozy ciepła i serdeczności dla pacjentów na razie było
to niemożliwe.
Wydawało się więc, że pewna uboga Kobiecina, która nie
mając nic i nie narzekając na ten stan rzeczy, wejdzie wprost
do nieba. Ale fakt, że nie starała się o poprawienie swojego losu
powstrzymał świętego Piotra przed uchyleniem jej bramy nieba.
Na sam koniec zjawił się Biznesmen, który oprócz dzielenia
się z innymi swoim kapitałem przyszedł jednocześnie z wypeł-
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nioną banknotami kopertą, by niejako kupić sobie bilet do nieba.
To oczywiście wywołało tylko oburzenie u świętego Piotra i przypomnienie wszystkim, że za niebo „płaci się” jedynie Miłością.
* * *
Oto droga, która prowadzi do osobistego spotkania z Bogiem.
Wiąże się to też z doświadczaniem największego Daru, jakim jest
przyjmowanie Łaski – Daru Bożej Miłości. Uczynki – owszem, są
konieczne, ale bez otwarcia się na Łaskę Bożą nie osiągniemy nieba, bowiem zawsze będziemy potrzebować Bożego Miłosierdzia.
Wiedział coś na ten temat papież Franciszek, który w 2015 roku,
odwiedzając więźniów w Boliwii, powiedział o sobie: „Stoi przed
wami człowiek, któremu wybaczono wiele grzechów…”. Z kolei
Paweł VI swego czasu wyznał: „Dla mnie zawsze było wielką Bożą
tajemnicą, że staję w swojej nędzy wobec miłosierdzia Bożego.
Jestem niczym, jestem nędznikiem. Bóg Ojciec bardzo mnie kocha, chce mnie zbawić, chce, bym wyszedł z tej nędzy, w której
trwam, ale ja sam nie jestem w stanie tego zrobić. Posyła więc
swego Syna, Syna, który przynosi Boże miłosierdzie, przemienione w akt miłości do mnie…”.
Podobną ocenę sytuacji można zauważyć u świętej Teresy od
Dzieciątka Jezus, patronki Ośrodka w Rabce i Domu Chłopców
w Laskach, która nie uważała się za osobę świętą. Mówiła: „nigdy
nie dokonywałam czynów ludzi świętych. Jestem maleńką duszą,
którą Bóg obsypał łaskami”.
Cóż więc mogą powiedzieć naprawdę wielcy grzesznicy? Wydaje się, że tym bardziej w takiej sytuacji jedynym ocaleniem jest
Boże Miłosierdzie. Oczywiście – o ile w nie szczerze uwierzymy.
Warto o tym pamiętać, przypominając sobie piękne uroczystości
patronalne zarówno w Domu Świętej Tereski w Rabce (7.10),
opisane powyżej, oraz w Domu Chłopców w Laskach (3.10),
gdzie z tej okazji odbył się między innymi ciekawy „teleturniej”,
w którym stanęli naprzeciw siebie nauczyciele i wychowankowie
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tego Domu. Ów „teleturniej” miał zasadnicze przesłanie: pokora
rodzi olbrzymów.
Z kolei patron Domu Dziewcząt w Laskach – święty Stanisław
Kostka, o którym mówi się, że został stworzony do wyższych rzeczy – a przy tym uważał się jedynie za skromne narzędzie Boga.
Podczas uroczystości 18 września dał się nam poznać jako bliski
Przyjaciel – niemal starszy kolega. Tym razem uroczystość patronalna zorganizowana pod hasłem: „Piknik ze Stasiem” uzmysłowiła nam, że ze świętością bardzo często idzie w parze uśmiech
i autentyczna radość.
I wreszcie święty Maksymilian Kolbe – patron Domu Chłopców i Szkoły Specjalnej w Laskach (19.10), który poniósł męczeńską śmierć, oddając swoje życie za współwięźnia w obozie
w Auschwitz. Jest to najwyższy wyraz miłości, jakiej uczy nas sam
Jezus Chrystus, który oddał swoje życie za każdego z nas.
* * *
Należałoby sobie życzyć, aby prawdziwa Miłość – w jej codziennym i choćby najskromniejszym wymiarze – była wspólnym mianownikiem różnych form dążenia do świętości dla nas
wszystkich. Ufając przy tym w nieograniczone Miłosierdzie Boże,
być może brama do nieba uchyli się wówczas na tyle, że – mimo
naszych grzechów i rożnego rodzaju słabości – spotkamy się
z Bogiem „twarzą w twarz”.

Przygotowania do jubileuszu
zgromadzenia FSK
Trwająca obecność
Dla Czcigodnej Sługi Bożej Matki Czackiej kluczem do
bramy Nieba stał się Krzyż. To była droga Jej świętości zakorzenionej w Bożej Opatrzności i Bożym Miłosierdziu.
29 września br. – w ramach trzydniowej sesji pt. „Spotkanie
Przyjaciół w Laskach” – rozpoczęto przygotowania do obchodów
stulecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża, które 1 grudnia 2018 r. będziemy świętować w sposób
szczególny.
Z dorobku wspomnianej wyżej sesji poniżej publikujemy
wystąpienia: ks. Antoniego Troniny, ks. Jana Kochela i o. Włodzimierza Zatorskiego OSB.

s. Alberta Chorążyczewska FSK wprowadza w wystawę
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W związku z przygotowaniem naszego środowiska do Jubileuszu siostra Alberta Chorążyczewska FSK zaaranżowała
wystawę pt. „Trwająca obecność”, umieszczoną na ścianach
budynku Archiwum w Laskach. Oficjalnie została ona otwarta
30 września br. w ramach wspomnianej sesji. Jest to kontynuacja ubiegłorocznej wystawy zorganizowanej w związku ze
140. rocznicą urodzin Matki Czackiej (1876–1961), stąd pewne treści zostały powtórzone. Tym razem „przewodnikiem” po
wystawie została niedawno zmarła s. Rut Wosiek FSK, której
tekst opublikowany swego czasu w drugim tomie „Chrześcijan”
(pod red. bpa Bogdana Bejzego), stanowi istotną część wystawy. Koncepcja artystyczna: wybór zdjęć archiwalnych z życia
Matki i Dzieła Lasek oraz śródtytuły dla poszczególnych „kart”
wystawy są autorstwa s. Alberty. Natomiast montaż techniczny
wykonał p. Jarosław Drywa.
Podczas otwarcia s. Alberta wprowadziła nas w najważniejsze założenia ekspozycji, a aktorzy zaprzyjaźnieni ze środowi-

Maja Komorowska (z prawej) i Wiesław Komasa
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Spojrzenie na fragment wystawy

skiem Lasek: Maja Komorowska i Wiesław Komasa odczytali
fragmenty wspomnień o Matce Czackiej autorstwa s. Stefany
Hołyńskiej FSK.
W niniejszym materiale prezentację wystawy zaczniemy od
tych treści, które wprost nawiązują do okresu powstania Zgromadzenia – włącznie z rokiem 1917, poprzedzającym datę powołania Zgromadzenia oddanego służbie osobom niewidomym,
w którym Matka przywdziała habit III Zakonu św. Franciszka,
i któremu była wierna do końca życia.
Jest to ta cezura czasowa, która między innymi upoważnia
do tego, że już teraz możemy przeżywać Rok Jubileuszowy. Także
elementy graficzne wystawy (zdjęcia archiwalne) potraktowaliśmy wybiórczo z uwagi na ograniczone ramy naszego periodyku.
Redakcja
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s. Rut Wosiek FSK
s. Alberta Chorążyczewska FSK

s. Rut Wosiek

s. Alberta Chorążyczewska

Trzy wojenne lata…
Trzy wojenne lata (1915–1918) spędziła Róża Czacka w Żytomierzu, który jako stolica diecezji łucko-żytomierskiej skupił
uchodźców z całej niemal wschodniej połaci kraju.
Zamieszkała początkowo wraz ze swoją towarzyszką w domu
bezhabitowych sióstr III Zakonu św. Franciszka. Był to zresztą
okres po kasacie większości zgromadzeń zakonnych i zakazie
noszenia habitów. Róża Czacka myśli już wtedy o powołaniu
specjalnego zgromadzenia, którego celem byłaby służba niewidomym. Odbywa samotny nowicjat pod kierunkiem swego
spowiednika, profesora seminarium żytomierskiego, ks. Władysława Krawieckiego. Składa śluby zakonne, przyjmując imię
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Dokument z czasu wojny

Elżbieta. Kiedy zostaje cofnięty zakaz noszenia habitów, decyduje
się obrać tę formę życia zakonnego i ten strój jako całkowicie
jednoznaczny i ułatwiający zupełne oddanie się Bogu. W 1917 r.
za pozwoleniem władz kościelnych przyjmuje habit III Zakonu
św. Franciszka.
Wie, że nie są to jej własne plany
Po przesunięciu się linii frontu, wiosną 1918 r., a więc jeszcze
przed zakończeniem wojny, wraca do Warszawy. Wkrótce uzyskuje pozwolenie na przyjmowanie pierwszych kandydatek do
nowego zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Podobnie jak przedtem, podejmując postawione przed nią przez
Boga zadanie zorganizowania w tak szerokim zakresie opieki nad
niewidomymi, i tym razem Róża – Matka Elżbieta – nie liczy się
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z ewentualnymi i rzeczywistymi trudnościami, jakie mogą obalić
jej plany. Po prostu ciągle, a raczej coraz głębiej wie, że nie są to
jej własne plany, ani jej własna wola. A trudności wyrastają ze
wszystkich stron. Zakład w ciężkich wojennych i powojennych
warunkach egzystuje na krawędzi ostatecznej nędzy. Jakieś ukwestowane, nieraz nadpsute produkty stanowią w praktyce całą
podstawę utrzymania wciąż rosnącej gromadki.
Raczej zaczynać jeszcze raz wszystko na nowo,
niż iść na jakikolwiek kompromis
Obok trudności materialnych pojawiają się i inne. Decyzja Róży
Czackiej i jej powrót w habicie oznaczały jawne i oficjalne określenie katolickiego charakteru instytucji. Wielu spośród jej dotychczasowych współpracowników krok ten uznało za nader
ryzykowny. Był nawet taki moment, o którym Matka pisze wiele
lat później, że była zdecydowana odejść od swego Dzieła, zostawić
je innym, a sama zaczynać gdzieś indziej od początku.
Ale też tylko taką możliwość brała pod uwagę: raczej zaczynać
jeszcze raz wszystko na nowo, niż iść na jakikolwiek kompromis
w tym, co uważała za fundament swego Dzieła.
W pamiętniku pisze o tym (28 VIII 1927): od początku widoczną jest rzeczą, że Bóg żąda bezwzględnego stanowiska katolickiego […]. Bóg żąda od nas, byśmy strzegli tego charakteru Dzieła
i żąda od nas, byśmy na każdy dzień obowiązki nasze spełniali, bez
względu na to, czy ciężko lub łatwo, czy spotykają nas upokorzenia
lub zaszczyty. […] Obojętnym jest, czy po ludzku udane będą nasze
usiłowania i czy uwieńczone będą pomyślnym rezultatem, nie o to
chodzi. Pan Bóg żąda od nas aktów cnót, a pomoc nam daje z innej
strony, tak jakby chciał nam pokazać, że my sami niepotrzebni
jesteśmy, a że mocen jest wszystko bez nas dać. Starania najmniej
udane w oczach ludzi, są najbardziej udane w oczach Boga.
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Te słowa były pisane już z perspektywy doświadczenia – tamtego i wielu następnych.
Pomoc przyszła z niespodziewanej strony
Wtedy, w momencie zagrożenia bytu całego Zakładu, Matka
podjęła to pozorne ryzyko bez wahania – i rzeczywiście pomoc
przyszła z niespodziewanej strony. Zmienił się Zarząd Towarzystwa, do nowego weszli ludzie w pełni przekonani do katolickiego
charakteru Dzieła, wśród nich przyszły najbliższy współpracownik Matki – Antoni Marylski. Świeckie wychowawczynie były
stopniowo zastępowane przez siostry. Sióstr było jednak jeszcze
za mało i nie miały odpowiedniego przygotowania. Siłą rzeczy
większość obowiązków administracyjnych, organizacyjnych
i wychowawczych musiała wziąć na siebie sama Matka Elżbieta.
I właśnie wtedy – po raz trzeci już – przeżyty wstrząs znowu okazuje się kryzysem wzrostu. Pomoc przychodzi z niespodziewanej
strony. W życie Matki Elżbiety i jej Dzieła, po śmierci ks. Krawieckiego, wkracza w 1922 r. Ojciec – ks. Władysław Korniłowicz.
Przez Ojca włączają się w dzieło nowi ludzie
W ciągu pierwszych lat jego kierownictwo było nieco dorywcze, bo Ojciec pełnił równocześnie funkcje dyrektora konwiktu
i wykładowcy na KUL-u. Do Warszawy i Lasek, gdzie w międzyczasie od 1922 r. przenoszono Zakład – tylko dojeżdżał. Już
jednak w tym okresie dzięki szerokim horyzontom myślowym
i licznym kontaktom otworzył przed Dziełem nowe perspektywy.
W r. 1930 osiedlił się w Laskach na stałe i od tej pory związał całe
swoje duszpasterstwo i apostolstwo z Dziełem Matki. Przez Ojca
włączają się w Dzieło nowi ludzie – i to właśnie tacy, jakich Matce
najbardziej było potrzeba. Dostarczało ich w większości „Kółko”
– grupa młodzieży akademickiej i młodej inteligencji skupiającej

44

Przygotowania do jubileuszu zgromadzenia FSK

się od pierwszych lat powojennych wokół Ojca. To spośród nich
wyszło wielu najbliższych współpracowników świeckich Dzieła,
niektórzy z nich zasilali też szeregi młodego Zgromadzenia lub
III Zakonu św. Franciszka.
Pierwszym i głównym celem Dzieła jest…
Pomoc i współpraca młodych, pełnych zapału ludzi była dla
Matki czymś ogromnie cennym w tych trudnych chwilach – ale
nie tylko wtedy. Nie z konieczności i nie tylko z powodu małej
liczby sióstr Matka tak chętnie przyjęła tę współpracę. Nie zapominajmy, że kiedy tworzyła Zgromadzenie, była już od ośmiu lat

Przed domkiem św. Jana Marii Vianeya w Laskach
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założycielką i prezeską Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
i Zgromadzenie widziała od początku jako jedną z równorzędnych gałęzi Dzieła, ściśle związaną z pozostałymi – to znaczy
z samymi niewidomymi i z ideowymi pracownikami świeckimi.
Rozumianemu w ten sposób Dziełu ks. Korniłowicz wspólnie
z Matką nadał w r. 1924 nazwę Triuno, która miała podkreślać
jedność tych jego trzech ludzkich gałęzi, a zarazem i trzech celów:
charytatywnego, wychowawczo-tyflologicznego i apostolskiego,
który widziała Matka jako służbę niewidomym na duszy, ludziom
nieznającym Boga lub Go szukającym. Nazwa ta miała także
oznaczać i przypominać, że pierwszym i głównym celem Dzieła
jest oddawanie czci Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.
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Czterdzieści lat przed epoką soboru
Tak więc współpraca sióstr ze świeckimi, wspólnota celu i podjęcie współodpowiedzialności za Dzieło, do jakiej w naszych
czasach wezwał zakony Sobór – w Dziele Matki były postulowane teoretycznie i realizowane w praktyce na czterdzieści blisko
lat przed Soborem. Pierwszą konsekwencją takiego rozumienia
Dzieła musiała być oczywiście jego maksymalna otwartość i brak
schematyzmu.
Pan Bóg wskazuje potrzeby
W kręgu Lasek wyrastają coraz to nowe placówki apostolskie:
Dom Rekolekcyjny, księgarnia, wydawnictwo i kwartalnik „Ver-

Kaplica w Domu Rekolekcyjnym w Laskach
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bum”, coraz ściślej wiąże się z Dziełem istniejąca już od 1919 r.
Biblioteka Wiedzy Religijnej Ireny Tyszkiewiczowej, przyszłej
siostry Marii Franciszki.
Matka obserwuje ten rozwój spokojnie – znowu odczytując
w każdym jego kolejnym etapie nowe zadania wyrastające przed
Dziełem. Jak zrobić – pisze w liście z 16 V 1932 r. – żeby móc
wszystkie te gałęzie Dzieła związać w jedną organizację: „Verbum”
i dom rekolekcyjny przeciwko ślepocie duchowej. Dzieci, których
coraz więcej się gromadzi w kaplicy i po książki […]. P. Tyszkiewiczowa chce i swoją bibliotekę do Dzieła włączyć, wreszcie samo
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. A w konferencji z 7 VIII
1933 r. stwierdza: Nie tylko jest Zgromadzenie, nie tylko jest sama
opieka nad niewidomymi i praca dla niewidomych w Laskach. Bóg
dziwnymi drogami to Dzieło prowadzi, jego definitywnej formy nie
mamy, ale może z czasem Bóg nada mu ją. […] Ktoś się wyraził,
że domy powstają nad zgromadzonymi ludźmi.
Pan Bóg wskazuje potrzeby, stawia wymagania, a my gnani
koniecznością tworzymy te mury. Te ramy, te mury tworzą się na
już istniejącej komórce i to świadczy, że wypełnia się zamierzenia
Boże, że nie jest to dzieło rąk ludzkich.
Widzenie jedności Dzieła Bożego
Takie widzenie jedności Dzieła Bożego, obejmującego najróżnorodniejsze placówki i cele, takie włączenie do niego zgromadzenia zakonnego z założeniem z góry, że – jak powie Matka w jednej
z konferencji (9 VIII 1933): nie ma u nas murów, jednolitego
życia o jednym celu… – było na owe czasy nie tylko rewelacją, ale
nierzadko powodem zgorszenia. Swoje listy i konferencje Matka
adresuje do: moich Dzieci dużych i małych. Bo rzeczywiście czuła
się ich Matką, wszystkich w równym stopniu: tych ubranych po
świecku i tych w habitach, widzących i niewidomych, małych
i dorosłych. I – co ważniejsze jeszcze – oni wszyscy także trakto-
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Adoracja w laskowskiej kaplicy, lata trzydzieste XX w.

wali ją jak Matkę. W Dziele nie odgranicza się Zgromadzenia od
ludzi świeckich – pisała – jedni od drugich mogą się czegoś nauczyć,
byleby każdy był na swoim miejscu i był posłusznym narzędziem
w ręku Boga (7 VIII 1933). Do nas, nawet do życia świeckiego,
potrzeba powołania… (Notatki, 25 XII 1927) Tu nie można być
letnim, tu musi się dać całą swoją krew aż do ostatniej kropli i tylko
taki człowiek tu zostanie (29 XII 1932).
Wzorem św. Franciszka
Cytowane fragmenty pisane były na trzydzieści lub więcej lat
przed konstytucją „Lumen gentium” o powszechnym powołaniu
do świętości w Kościele (rozdział V). Podobny charakter mają też
wszystkie wypowiedzi Matki, dotyczące formacji sióstr. Matka
sięga zawsze przede wszystkim do teologicznych podstaw życia
zakonnego – przed i ponad prawnymi sformułowaniami. Wzorem
św. Franciszka, którego obrała za patrona Dzieła i Zgromadzenia
– życie sióstr, jak i życie całego Dzieła chciała oprzeć na Ewangelii.
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Z przyjęcia Ewangelii jako głównej podstawy życia musiało
wyniknąć natychmiast postawienie na pierwszym miejscu w tym
życiu prawa miłości i podporządkowanie jej wszelkich praw
i regulaminów. W zebranych już po wojnie (1950 r.) wskazówkach
Matki dla przełożonych znajdziemy sformułowanie jakby wprost
zaczerpnięte z Dekretu „Perfectae caritatis”: Celem życia zakonnego jest, jak wiadomo, dążenie do doskonałości przez pełnienie
rad ewangelicznych. Ale uświęcenie polega w pierwszym rzędzie
na miłości Boga i bliźniego. Wszystko inne jest tej miłości podporządkowane. Dlatego wszystkie jego zadania powinny zmierzać do
pomnożenia i pogłębienia miłości i jej powinny służyć. Ona jest
alfą i omegą całego życia zakonnego, jego początkiem, jego kresem,
jego metodą formacji.
Tylko na Opatrzności Bożej
Drugim franciszkańskim rysem Dzieła i Zgromadzenia miało być
budowanie wszystkiego tylko na Opatrzności Bożej – bez szukania jakichkolwiek trwałych ludzkich zabezpieczeń. W jednym
z listów (4 XII 1928 r.) Matka pisze: Mam przekonanie, że z nami
tak jest, jak ze św. Piotrem: póty trzymamy się na powierzchni
wody, póki ufamy. Jak ufność nasza słabnie, pogrążamy się w trudnościach na pozór bez wyjścia. Skąd przyjdzie pomoc? Nie wiem.
Pan Jezus ją daje zawsze w sposób nieznaczny, kapaninką, nie tak,
by nas od razu uspokoić. Ale tak, by ufność naszą zwiększyć.
I w tym nie miała wątpliwości
Matka była realistką. Zdawała sobie doskonale sprawę, że praktyczna realizacja tych założeń nie będzie łatwa ani prosta, że
będzie przez wielu traktowana jako szaleństwo. Nie zawsze też
i nie w pełni spotykała się ze zrozumieniem – nawet ze strony najbliższych.
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A jednak i w tym nie
miała wątpliwości, że jest
na właściwej drodze i że nie
swoją własną wolę wypełnia. Pewność tę pogłębiało
u Matki niezwykle głębokie
i znowu – nie bójmy się tego
nadużywanego słowa – prekursorskie widzenie istoty
Kościoła. Można chyba powiedzieć, że Matka była zafascynowana tajemnicą Kościoła. Chciała, żeby jej Dzieło żyło
życiem Kościoła i kierowało się jego prawami. W „Dyrektorium”
(12 VIII 1928 r.) pisze: Całą moc swoją Zgromadzenie będzie
czerpało z mocy Kościoła […]. Jedynie nauka Kościoła wskaże
Zgromadzeniu po wszystkie czasy, jaką drogą powinno ono kroczyć.
Do tego źródła więc należy się zwracać, gdy potrzeba odnowienia
ducha.
Wsłuchanie się Matki w głos Boży
W konferencji z 17 X 1937 r. stwierdza: Zgromadzenie musi się
zastosować do obecnych czasów i odpowiedzieć ich potrzebom,
a jeśli chodzi o niewidomych, musi być uchwycona linia świętości,
która odpowie wszystkim czasom. Jeśli się szuka świętości w źródłach Kościoła i idzie za głosem Bożym, pełniąc wolę Bożą przez
doskonałe posłuszeństwo – cel na pewno będzie osiągnięty.
I wreszcie w konferencji z 15 IV 1944 r. mówi: W Kościele jest
cudowna pełnia rzeczy niezmiennych, która sprawia, że Kościół jest
zawsze młody, zawsze dostosowuje się do czasów, w których żyje,
i do pokoleń danej epoki…
To wsłuchanie się Matki w głos Boży, przekazywany w nauce
Kościoła, zaznaczyło się przede wszystkim w postawieniu w cen-
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Matka Czacka z dwiema nowicjuszkami, przed kaplicą w Laskach,
1926 r.

Nowicjuszka
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trum życia religijnego Dzieła modlitwy liturgicznej, a zwłaszcza
Mszy św. Drugą konsekwencją śledzenia żywej i aktualnej myśli
Kościoła było przyjęcie przez Matkę – znowu za pośrednictwem
ks. Korniłowicza – nauki św. Tomasza jako podstawy formacji
intelektualnej w Zgromadzeniu i całym Dziele. Laski lat trzydziestych, a zwłaszcza związane z nimi placówki „Verbum”, odegrały
własną i chyba niebłahą rolę w przeniesieniu na polski grunt
obu tych nurtów odnowy katolicyzmu: ruchu odnowy liturgii
i odrodzenia myśli św. Tomasza.
Liturgia i myśl św. Tomasza zaważyły…
Liturgia i myśl św. Tomasza zaważyły nie tylko na formacji religijnej i intelektualnej w Dziele, nadając jego życiu w tych dziedzinach piętno realizmu, szacunku dla prostoty i piękna, zrozumienia dla społecznego sensu modlitwy liturgicznej. Wpływ św.
Tomasza daje się zauważyć także w rozwiązywaniu przez Matkę
codziennych życiowych problemów – w jej realistycznym widzeniu potrzeb i możliwości człowieka, w całościowym traktowaniu
go, w szacunku wreszcie dla jego niepowtarzalnej osobowości.
Zaważył wreszcie św. Tomasz na koncepcji świętości, jaką Matka
formułowała w swoich pismach i konferencjach. Największą jej
troską było ciągłe przypominanie o konieczności łączenia życia
modlitwy z codzienną pracą i doskonałym spełnianiem obowiązków. Sama – obdarzona niezwykłymi łaskami, o których
wspomina raz po raz w pamiętniku pisanym na polecenie Ojca
– także we własnym życiu szukała tej najpełniejszej jedności,
w której Bóg sam zaciera wszelkie granice między miłością do
Niego a służbą człowiekowi potrzebującemu pomocy: Chciałabym, by siostry nauczyły się kierować ku Bogu poprzez całą prozę
życia (29 XII 1934).
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Głęboki szacunek dla prawdy
Od św. Tomasza przyjęła także Matka głęboki szacunek dla prawdy, którą chciała uczynić podstawą życia w Dziele. Podstawą
i najważniejszą rzeczą – pisze w 1936 r. – jest uświadomienie
sobie, że nie można myśleć o świętości, nie będąc przede wszystkim
uczciwym człowiekiem. Myśl o prawdzie jako o najpewniejszej
– chociaż znowu po ludzku sądząc: ryzykownej – podstawie
życia w Dziele stale wraca w pismach i konferencjach Matki:
W Zgromadzeniu powinna panować prawda aż do bohaterstwa.
Wszelkie niedopowiedzenia, wszelkie ukrywanie zła jest rzeczą
niedopuszczalną („Dyrektorium” 12 XII 1928). Życie w naszym
Dziele powinno być ugruntowane na prawdzie. […] Nie może być
nawet cienia udawania i nieprawdy. Ukochanie prawdy aż do ostatnich granic ma być cechą naszego Zgromadzenia i Dzieła – prawdy,
która idzie wprost od Boga i staje wobec Boga… (7 VIII 1933).
Mówiąc o najgłębszych fundamentach Dzieła,
Matka używa słowa „Krzyż”.
Z notatek i krótkich wzmianek w listach Matki odczytać można
jeszcze jedną kartę jej życia – mało widoczną i ujawnianą na
zewnątrz. Mówiąc o najgłębszych fundamentach Dzieła, Matka
używa słowa „Krzyż”. Wprowadziła je do nazwy Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, do haseł, słów powitania
używanego w Laskach, do wezwań rozpoczynających i kończących zajęcia sióstr. Matka wierzyła w nadprzyrodzoną wartość
cierpienia podejmowanego jako krzyż. Sama w ten właśnie sposób przyjęła przecież kiedyś własną ślepotę. Jej najgorętszym pragnieniem było, aby i inni niewidomi w cierpieniu związanym nieodłącznie z ich kalectwem potrafili zobaczyć krzyż, który może
stać się bezcennym kapitałem łaski dla nich samych i źródłem
ich apostolstwa wśród tych, których nazywała „niewidomymi
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na duszy”. Także od sióstr żąda w „Dyrektorium” codziennego
świadomego ofiarowania właśnie jako krzyża wszystkich cierpień, trudności i przykrości, jakie je spotykają – na intencje Ojca
Świętego, Kościoła i Ojczyzny oraz w intencji zadośćuczynienia
za grzechy własne i całego świata, a zwłaszcza za duchową ślepotę
ludzi.
Czego szukać mamy u ludzi?
Nie waha się u korzeni swego Dzieła stawiać właśnie krzyża. To
jest wielkie słowo. Ale przypomnijmy sobie, kto je wypowiada.
Przecież właśnie z przyjęcia przez młodą Różę Czacką krzyża
ślepoty wyrosło całe jej późniejsze życie i Dzieło. A potem?
Kolejne ciężkie choroby i operacje, budowanie z niczego, bez
ludzi, bez pieniędzy, mimo przeszkód i niezrozumienia ludzkiego. To nie były drobiazgi i nie o drobne kamyczki potykała
się Matka na swojej drodze. Cierpienie jest nieuniknione – pisze.
Nie można osiągnąć wyższego stopnia świętości bez cierpienia.
Człowiek, który żyje dla Boga, musi dźwigać krzyż, który mu Bóg
zsyła. Dlatego trwanie u stóp krzyża powinno być naszą drogą
– jest drugi krzyż, który powinniśmy nieść i któremu służymy.
Jest to krzyż wszystkich cierpiących, a zwłaszcza ślepota fizyczna
czy duchowa […]. Czego szukać mamy u ludzi? – Służenia cierpieniu. Trzeci krzyż – to jest nasz własny krzyż, który nie przez
wyobraźnię sobie fabrykujemy, nie przez miłość własną. Mówię
tu o krzyżu, który z ręki Bożej przychodzi. Utrata zdrowia, strata
wolności. Krzyż bardzo ciężki. To jest dobry, zdrowy krzyż, który
należy dobrze przyjąć… – te słowa pisała Matka podczas wojny
(18 I 1940). Dobry, zdrowy krzyż… – Matka sama była ranna
podczas oblężenia Warszawy, dom warszawski przy ul. Wolność
zburzony, zabudowania w Laskach zniszczone, część mieszkańców Zakładu ewakuowana… Był to czas, kiedy słowa Matki
wypełniły się w życiu...
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Nie tylko w tamtych wojennych latach
Sprawdzały się zresztą nie tylko w tamtych wojennych latach. Na
kartkach pamiętnika widać, ile tego było na co dzień do przyjęcia
i ofiarowania – poza samym krzyżem ślepoty. Jakieś wyznanie na
ten temat wyrywa się także w jednym z listów (5 XII 1935): Pisałam wczoraj i pewnie niepotrzebnie o cierpieniach wewnętrznych,
które przechodzę. Wiem, że są one dobre dla mnie i o to chodzi
tylko, bym dobrze przez nie przeszła. Widzę zresztą, że nie ja jedna
przechodzę przez specjalnie dotkliwe cierpienia, ale w przerażający sposób widzę wszędzie teraz cierpienie: czy w Laskach, czy
w rodzinie mojej, czy też ogólnie w świecie. I to przytłacza mnie
strasznym ciężarem.
Wchodząc do jej pokoju, czuli się jak w kaplicy
Tak niewiele wiemy o ostatnich latach życia Matki, o blisko dziesięciu długich latach spędzonych z dala od spraw Dzieła […].
Wiele lat przedtem pisała Matka w liście z 28 II 1932 r. o swojej
pracy, najbardziej zewnętrznie czynnych i twórczych etapach
swego życia jako o wychodzeniu z okresów stałej modlitwy. […]
Jednak życie moje najproduktywniejsze – kończy Matka te rozważania – jest na pewno w modlitwie. Ci, którzy Matkę odwiedzali podczas ostatniej choroby, wspominają wrażenie jakiegoś
wielkiego zjednoczenia Matki z Bogiem, mówią, że wchodząc
do jej pokoju, czuli się jak w kaplicy. O tym, w jaki sposób te lata
dopełniły miary krzyża, wie tylko Bóg.
W Jej życiu zobaczyć i odczytać
Czy słowo „świętość” jest w stosunku do Matki słowem na wyrost?
– o tym będą – jak ufamy – myśleć i decydować ludzie do tego
powołani. Ale zanim to nastąpi, my sami – wychowani już w zna-
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15 maja 1961 r. o godz. 17.15 odeszła do Pana, Sługa Boża Matka
Elżbieta Róża Czacka, fotografia pośmiertna

jomości soborowych sformułowań o powszechnym powołaniu do
świętości – mamy chyba nie tylko prawo ale obowiązek zadać to pytanie. Może nie w ten sposób: czy Bóg zechce wyniesienia Matki na
ołtarze? Ale na pewno powinniśmy się starać w jej życiu zobaczyć
i odczytać to, co nam, tutaj, w tym właśnie Dziele wyrosłym z życia i ofiary Matki, miał Bóg do powiedzenia właśnie przez Matkę,
która tak bardzo świadomie nie chciała niczego innego, jak tego
tylko, żeby być Jego narzędziem, możliwie najbardziej przezroczystym naczyniem niosącym innym Jego wolę i Jego łaskę. W tych
samych osobistych notatkach Matki czytamy i takie zdanie: Dał mi
łaskę, że płaczę z miłości i wdzięczności ku Niemu. Rozumiem, że
wszystko jest łaską w moim życiu (2 XII 1927). A w dwa lata potem
napisała: W dzisiejszych rekolekcjach zrozumiałam jeszcze silniej, że
te wszystkie łaski, które Bóg mi dał i daje, nie są tylko dla mnie, ale
że są przede wszystkim dla tych dusz, które Bóg mi daje, abym je ku
Niemu prowadziła (18 III 1929).
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Chyba właśnie my…
Chyba właśnie my, w różnym czasie i w różnej formie powołani
przez Boga do współpracy w Dziele Matki – powinniśmy próbować odczytywać, czym te łaski były, czy i jak miały owocować nie
tylko w życiu Matki. Myślę, że na stawianiu sobie takich właśnie
pytań polega to, co Sobór nazywa „powrotem do źródeł” i co tak
bardzo zaleca nie tylko zakonom, ale całemu Kościołowi.
Dlatego powinniśmy pytać, co znaczą na wczoraj i na dziś
tak często przez nas odczytywane słowa o prawdzie aż do granic
bohaterstwa, i o jedności Dzieła. I tamte słowa: Straszną rzecz
napisałam w Dyrektorium i tego nie żałuję: Gdyby Dzieło nie było
na chwałę Bożą, niech przestanie istnieć.

Chociaż mówimy, że jesteśmy teraz strasznymi demokratami, to jednak ciągle jeszcze śnią nam się korony
i gdzieś w teczce pod ręką zawsze je nosimy. Jak się spotkamy z człowiekiem, który na nas ufnie spogląda i przychodzi, bo nas potrzebuje, zaraz nakładamy koronę na głowę
i od razu jesteśmy „nasza dostojność”, „nasza królewska
mość”. Ale gdy idziemy „do stajenki, do Jezusa i Panienki”,
to widzimy, że przed nami leży człowiek, tylko człowiek!
A wszystko, co w Nim królewskie i Boskie, jest starannie
ukryte. Dobrze czyni Kościół, że przynajmniej raz w roku
nas, ludzi dorosłych, dorastających, poważnych i starzejących się prowadzi od nowa do stajenki, do Jezusa i Panienki. Pokazuje, kim właściwie jesteśmy i jakimi mamy być.
kard. Stefan Wyszyński
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ks. Antoni Tronina

Ewangelia dla niewidomych

M

otto: Jezus powiedział: „Przyszedłem na ten świat, aby sądzić. Ci, którzy nie widzą, odzyskają wzrok, ci zaś, którzy
widzą, staną się ślepcami”. Kiedy to usłyszeli niektórzy faryzeusze
obecni przy Nim, zapytali: „Czy my też jesteśmy ślepi?”. Jezus im
odpowiedział: „Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu; ponieważ jednak teraz stwierdzacie: Widzimy – pozostajecie
w grzechu” (J 9,39-41).
Matka Czacka: „Gdyby mi dano do wyboru, wybrałabym
raczej ślepotę fizyczną niż tę, która unieszczęśliwia na całą wieczność”.
Propozycję tematu tego wystąpienia rozumiem jako zachętę
do rozważenia dwu kwestii: (1) Co Ewangelia (i szerzej, orędzie
biblijne) mówi do niewidomych; (2) Jakie szczególne orędzie
otrzymało przed stu laty Dzieło Lasek, a zwłaszcza Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Na koniec (3) przytoczę
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kilka myśli Założycieli Dzieła, aby ukazać ewangeliczne korzenie
szczególnego charyzmatu posługi względem niewidomych duchowo.
Ks. Tomasz Bojasiński zadbał o to, aby w Biblii Tysiąclecia
zastąpić słowo „ślepy” przez „niewidomy”. Mimo to na 80 miejsc,
w których pojawia się to słowo (gr. tyflos), jego postulat nie został
uwzględniony w 22 przypadkach. Chodzi tu o teksty, które mówią
o ślepocie duchowej. Wymieńmy spośród nich tylko te, które
znamy z Nowego Testamentu. Św. Mateusz z upodobaniem odnosi epitet „ślepi” do faryzeuszy, uważających się za duchowych
przewodników narodu (Mt 15,14; 23,16-26). W tym samym znaczeniu użył go św. Paweł (Rz 2,19). Wreszcie dwukrotnie (2 P 1,9
i Ap 3,17) termin „ślepy” oznacza chrześcijan, którzy zaniedbali
troski o rozwój życia nadprzyrodzonego. To rozróżnienie pomiędzy człowiekiem niewidomym a ślepcem duchowym posłuży za
punkt wyjścia tych wstępnych rozważań.
(1) Ewangelia dla niewidomych
Na Wschodzie, a więc i w Palestynie, zawsze było wielu niewidomych. Przyczyny tego kalectwa są zróżnicowane: intensywny
blask słońca, zapylenie powietrza, spadek temperatury w nocy,
brak higieny, insekty, a wreszcie starość. Są ludzie niewidomi od
urodzenia, są okaleczeni na wojnie czy w wyniku zemsty ludzkiej, są wreszcie przypadki kalectwa tłumaczone próbą ze strony
Boga. Biblijny Tobiasz był przykładem cierpliwego znoszenia
tego doświadczenia. Prawo biblijne nie dopuszczało niewidomych do pełnienia funkcji kapłańskich (Kpł 21,17-24), choć nie
wykluczało z udziału w liturgii. Także ślepych zwierząt nie wolno było składać na ofiarę Bogu (Kpł 22,22). Prawo Mojżeszowe
brało w obronę niewidomych (Kpł 19,14), a sam Jezus zachęcał,
by ich zapraszać do stołu (Łk 14,13). Ewangelia mówi o licznych
uzdrowieniach niewidomych: w Kafarnaum, w Betsaidzie, Jerychu i Jerozolimie; cuda te są przedstawiane w sztuce wczesno-
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chrześcijańskiej (katakumby Domitylli, sarkofagi) jako ilustracja
miłosierdzia Chrystusa, który jest światłem świata.
W kanonie ksiąg Starego Testamentu obowiązuje podział
na trzy wielkie działy. Są to: Prawo, Prorocy i Pisma. Tradycja
żydowska uważa Prawo Mojżeszowe za najświętszą część Biblii,
pochodzącą wprost z objawienia Bożego. Pierwsze słowa Księgi
Rodzaju mówią, że na początku była tylko ciemność (Rdz 1,2).
Miała ona własny byt, niezależny od światła, które zostało stworzone później (1,3). Pogląd ten jest fundamentalny dla pojmowania ludzkiej ślepoty i jej znaczenia. Bóg stworzył światło jako
byt pozytywny, rządzący się własnymi prawami. Światło nie ma
źródła w słońcu, księżycu czy gwiazdach, gdyż one zostały powołane do bytu dopiero w czwartym dniu stworzenia (Rdz 1,14-19).
W takim razie poranny świt czy zmierzch wieczorny nie zależą
od wschodu i zachodu słońca. Dzień i noc stanowią ramy dzieła
stworzenia, w które zostaną wpisane ciała niebieskie dopiero po
ich stworzeniu.
Pierwszy człowiek został ożywiony tchnieniem Bożym (Rdz
2,7: tchnienie życia) i obdarzony światłem życia, odmiennym od
światła na niebie. „Tego wszystkiego dokonuje Bóg dla człowieka
(…), aby oświecić go światłem żyjących” (Hi 33,29-30). Dzięki
temu światłu ludzie żyją i mogą widzieć. Tradycja biblijna lokalizuje to światło życia w sercu. Osoba ludzka obejmuje trzy sfery,
które wzajemnie się przenikają i umożliwiają kontakt ze światem
zewnętrznym. Pierwsza to sfera emocji związanych z myśleniem:
przebiega ona od serca do oka. Druga sfera odpowiedzialna jest
za mowę i łączy usta z uszami. Trzecia natomiast odpowiada za
działanie, łącząc ręce z nogami. Pierwsza z tych sfer ma związek ze ślepotą. „Złe oko” człowieka o zazdrosnym sercu zakłóca
wewnętrzną harmonię (por. Mk 7,21-22).
Biblia nie nazywa jednak ślepcem nawet Samsona (Sdz 16,21)
ani króla Sedecjasza (2 Krl 25,7), których pozbawiono wzroku.
Izaak (Rdz 27,1) i Jakub (Rdz 48,10), podobnie jak później kapłan

62

Przygotowania do jubileuszu zgromadzenia FSK

Heli (1 Sm 3,1) i prorok Achiasz (1 Krl 14,4) cierpieli na osłabienie
wzroku związane ze starością. Biblia zna też czasowe pozbawienie
wzroku (Rdz 19,11; 2 Krl 6,18). Izraelici wierzyli, podobnie jak
inne ludy starożytne, że tylko Bóg może przywrócić wzrok niewidomemu. Z biegiem czasu pojawia się w księgach biblijnych
metaforyczne rozumienie ślepoty. Takie przesunięcie akcentu
stało się możliwe dzięki zetknięciu diaspory żydowskiej z kręgiem
kultury greckiej. Najlepszym przykładem jest tu historia Tobiasza.
Księga Tobiasza powstała w środowisku hellenistycznym. Jest
tam wprost mowa o ślepocie Tobiasza (Tb 7,6, ale tylko w kodeksie Synajskim). Opowiadanie biblijne o nim i jego rodzinie
potwierdza rosnące w tym okresie zainteresowanie chorobami
ocznymi. Przypuszczalnie mowa tam o zaćmie (leukoma) spowodowanej uszkodzeniem rogówki przez ptasie odchody. Anioł
Rafał („Bóg leczy”) pouczył młodszego Tobiasza o leczniczym
działaniu rybiej żółci, ale ostatecznie to sam Bóg przywraca
wzrok (Tb 11,14-17).
W Nowym Testamencie szczególnie częste są ewangeliczne
opisy uzdrowień dokonanych przez Jezusa. Synoptycy pozostawili relacje z trzech odrębnych wydarzeń. Jedno z nich miało
miejsce poza Betsaidą (Mk 8,22-26). Ewangelia św. Marka nadaje
temu wydarzeniu kluczowe znaczenie. Od tego momentu aż do
przybycia pod Jerycho dokonuje się zmiana w działalności Jezusa.
Na końcu tej sekcji, opisującej drogę do Jerozolimy, znajduje się
podobne opowiadanie o uzdrowieniu niewidomego (Mk 10,4652). Ewangelista umieścił w tych ramach narracji obraz Jezusa
formującego swych uczniów. Poznają oni prawdę zbawczą stopniowo, podobnie jak niewidomy stopniowo odzyskuje wzrok.
Historia Bartymeusza stanowi z kolei podstawę paralelnych opowiadań u Mateusza (9,27-31 i 20, 29-34) oraz Łukasza (18,3453). Symboliczny charakter tych uzdrowień będzie szczególnie
widoczny w Ewangelii św. Jana, o której powiemy w drugiej części
niniejszej refleksji.
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(2) Ewangelia dla Lasek
Biblia mówi często o ślepocie duchowej ludzi, którzy nie chcą
otworzyć się na Bożą prawdę. Izajasz (43,8) nazywa tak czcicieli
bałwanów: lud niewidomy, chociaż ma oczy. Podobnie Ewangelista Marek (3,5) określa niewiarę jako zaślepienie serca. Chrystus
przyszedł na świat nie tylko, by przywracać wzrok fizyczny, ale
zwłaszcza duchowy. Ilustracją tej prawdy jest krótkotrwała utrata
wzroku przez Szawła pod Damaszkiem po to, by mógł on wejść na
drogę prostą (Dz 9,11). W znaczeniu przenośnym ślepota to niemożność poznania prawdy, zwykle zawiniona. Tak Biblia mówi
o sędziach, którzy za łapówki wydają niesprawiedliwe wyroki (Wj
23,8; Pwt 16,19) i tak nazywa nierozumnych bałwochwalców (Iz
44,9n). Taka ślepota wobec prawdy ściąga na winnych Boży sąd
(Pwt 28,28n). Paweł opisuje potęgującą się ślepotę ludzi, którzy
znikczemnieli w swych myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich
serce (Rz 1,21). Duchowej ślepocie Ewangeliści poświęcają sporo
uwagi. Jezus charakteryzuje duchowych przywódców i nauczycieli jako ślepców (Mt 15,14; 23,16-26). Ironia ich sytuacji polega
na tym, że będąc pogrążeni w duchowej ignorancji uważali się
za lepiej widzących. Ci, którzy odrzucają naukę Jezusa, ściągają
na siebie trwałą ślepotę (J 12,40). Jest to bowiem stan zawiniony
niechęcią do poznania prawdy (Jk 1,23n), wynik działania szatana (2 Kor 4,4). Z tego powodu potrzeba cudu, aby człowiek mógł
zrozumieć, kim jest Jezus. Podobnie wierzący, którzy powracają
do dawnego stylu życia, są ślepcami, gdyż nie widzą sprzeczności
pomiędzy wiarą a swoim postępowaniem (1 J 2,11).
W naszej medytacji zatrzymamy się nad zakończeniem dziewiątego rozdziału Ewangelii św. Jana. Cała ta scena opiera się na
dialogu Jezusa z człowiekiem niewidomym od urodzenia. Ewangelista z wyraźną ironią analizuje pojęcie ślepoty duchowej: jest
ona stanem chorobowym, ale też obrazem zawinionej niewiary.
Dogłębna lektura tekstu pozwala scharakteryzować poszczególne osoby i grupy, będące świadkami cudu/znaku: Obok Jezusa
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i uzdrowionego człowieka są tam obecni rodzice, sąsiedzi i faryzeusze. Ukryta w narracji ironia ma uwypuklić głębszy sens
wydarzeń. Być ślepym to nie wierzyć w znaki Jezusa i nie uznawać
Jego pochodzenia od Ojca. Faryzeusze uporczywie uważają, że
pochodzenie Jezusa jest niejasne (w.29). Argument ten jest szczególnie osobliwy w zestawieniu ze stwierdzeniem, że znane miejsce Jego pochodzenia nie pozwala uznać Go za Mesjasza (J 7,27).
W Janowej relacji zupełnie brak inicjatywy ze strony niewidomego. Jezus zauważa go, aby ukazały się w nim wielkie „dzieła Boże”
(w.3). Niewidomy posłusznie spełnia polecenia Jezusa. Narrator
podkreśla jednak, że na razie wiedza tego człowieka o Jezusie jest
niepełna. Choć został uzdrowiony przez Jezusa, to nie widział
Go, aż do ponownego spotkania (J 9,37). Wcześniej jego wiara
była zawężona do kategorii starotestamentalnych: gdy zapytano:
«A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?»
Odpowiedział: «To prorok» (J 9,17). Dopiero powtórne spotkanie
z Jezusem i zobaczenie Go pozwala temu człowiekowi uwierzyć
w Niego jako w Syna Człowieczego (J 9,35n).
Opowiadanie o cudownym uzdrowieniu nabiera nowej dynamiki, gdy dowiadujemy się więcej o jego okolicznościach. Dopiero
pod wpływem informacji, podanej celowo z opóźnieniem (J 9,14:
szabat) zaczynamy je czytać jako kolejny etap konfliktu Jezusa
z faryzeuszami (por. J 5,1-8). Naruszenie szabatu przez Jezusa było
oczywiste i Żydzi musieli uznać je za grzech. Niejednoznaczne
postawy wobec Niego prowadzą do refleksji nad pochodzeniem
Jego władzy od Boga. Niezwykłe znaki służą uwiarygodnieniu
misji Jezusa. Jan informuje o rozdwojeniu wśród faryzeuszy (por.
J 7,43). Faryzeusze u Jana pojawiają się zwykle w sytuacji konfliktów z Jezusem. Wysłuchanie opinii uzdrowionego i jego rodziców nie prowadzi do zmiany ich wrogiej postawy, ale raczej do
rozszerzenia represji na osoby związane z Jezusem i przyjmujące
Jego naukę. Jest to dowód ich wewnętrznej ślepoty.
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Niewidomy zobaczył Jezusa, bo w Niego uwierzył. Przeciwnie
faryzeusze: widzieli, ale wobec Jezusa zachowywali się jak niewidomi, nie dostrzegając rzeczy oczywistych. Grzech i ślepota są
ze sobą powiązane, gdyż są skutkiem odrzucenia światła (J 3,19).
Obietnica dotyczy czasów ostatecznych, kiedy to niewidomi odzyskają wzrok. Mówili o tym już synoptycy (Mt 11,5; Łk 7,22), ale
św. Jan szerzej rozwinął ten temat w swej eschatologii.
(3) Ślepota duchowa w myśli Matki Czackiej
Janowa medytacja o wrodzonej ślepocie człowieka posłużyła
założycielom Dzieła Lasek do ukazania specyfiki tego Dzieła.
Sługa Boży, ks. Władysław Korniłowicz, podjął temat duchowej
ślepoty już w rekolekcjach głoszonych siostrom nowo powstałego
Zgromadzenia przed ich pierwszą profesją. W pierwszej konferencji (12 lipca 1925 roku) mówił do nich:
„Wasze powołanie jest nie tylko kontemplacyjne, ale czynne.
Macie czynić dobrze ludziom, opiekować się niewidomymi na
ciele i duszy, szerzyć Królestwo Boże na ziemi, stać się same solą
ziemi i światłością świata, według miary, na jaką was stać, macie
nieść innym niewidomym światło i miłosierdzie. Dziecko Boże
nie może ukryć swego światła, lecz nim promieniuje na zewnątrz.
Macie urabiać innych na dzieci Boże, nieść im ducha Bożego
i przeciwdziałać ślepocie świata – temu największemu złu. Albowiem nie ślepota fizyczna, ale tamta, co zakrywa przed duszą
to, co wieczne i Boże, jest prawdziwym nieszczęściem. Ratując
od tej ślepoty niesiecie światło na zdarcie łuski z oczu, które nie
widzą światłości prawdziwej, jedynego szczęścia”.
Trzeba tu zauważyć, że ks. Korniłowicz nie był wtedy jeszcze formalnie związany z Dziełem Lasek (nastąpiło to dopiero
w roku 1930). Jako spowiednik Matki Czackiej czuł się jednak
odpowiedzialny za duchowy kształt Dzieła, a zwłaszcza Zgromadzenia. Matka sama w swych Notatkach świadczy o stopniowym
rozeznawaniu charyzmatu Dzieła:
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„Bóg sam wskazuje drogę Dziełu i dlatego forma zewnętrzna,
forma prawna, wcześniej czy później znaleźć się musi. Coraz
jaśniej widać, że Bóg daje nam jako cel uczynków miłosiernych
zarówno niewidomych na ciele, jak i ślepych na duszy. Bóg też
sam wskazuje nam, jakich ludzi chce mieć do tej pracy” (26 października 1927).
W Dyrektorium pojawia się wkrótce myśl o czynnej roli niewidomych w realizacji specyficznego charyzmatu Dzieła:
„Niewidomi, niosący z poddaniem się woli Bożej krzyż swego
kalectwa, powinni być apostołami wśród widzących, ślepych duchowo, nieznających Boga i dalekich od Niego na skutek niewiary
i grzechu” (23 lipca 1929).
Z czasem powstają w Dziele Lasek instytucje służące ludziom
widzącym, ale także niewidomym na duszy. Wśród tych osób są
„ludzie cierpiący i złamani życiem, którzy szukają rozwiązania
problemu cierpienia i pociechy w bólu, oraz niewierzący lecz poszukujący Boga”. To właśnie z myślą o nich założono z inspiracji
ks. Korniłowicza Bibliotekę Wiedzy Religijnej i Wydawnictwo
„Verbum”. To dla nich zaczął Ojciec tworzyć Dom Rekolekcyjny,
który w krótkim czasie stał się ośrodkiem apostolstwa wśród
polskiej inteligencji.
Podsumowaniem niniejszej refleksji niech będą słowa Matki,
zapisane w „Historii Triuno”:
„Od samego początku, prócz opieki nad niewidomymi, miało
Dzieło nasze również jako cel zadośćuczynienie za duchową ślepotę świata. To założenie harmonizowało w pełni z działalnością
księdza Władysława Korniłowicza, który miał już za sobą długoletnią pracę apostolską, zwłaszcza w sferach inteligencji”.
Najcenniejszym darem, jaki Matka przekazała Zgromadzeniu,
jest jej akt ofiarowania codziennego krzyża „na zadośćuczynienie
za grzechy świata, a w szczególności za duchową ślepotę ludzi”.
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ks. Jan Kochel

(…) nie ma psychologii (pedagogiki) niewidomego,
jest psychologia (pedagogika) człowieka, który nie widzi…

Matka Elżbieta Czacka

Duchowa tyflopedagogika
Matki Elżbiety Róży Czackiej

I

nspiracją dla ponownego spojrzenia na wkład Matki Elżbiety
Róży Czackiej w rozwój tyflopedagogiki1 stały się jej słowa:
Tyflologowie i psychologowie powszechnie zgadzają się na jedno, mianowicie że w zasadzie nie ma psychologii niewidomego,
że jest psychologia człowieka, który nie widzi, a więc jest pozbawiony jednego narzędzia dla poznania otaczającego go świata2.

Por. A. Gościmska, Torowała nowe drogi niewidomym. Róża Czacka – Matka
Elżbieta jako tyflolog i wychowawca, Laski 1983; J. Kuczyńska-Kwapisz, Wkład
Matki Elżbiety Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji
jej myśli, Warszawa 2011; Taż, The Impact of Mather Elżbieta Róża Czacka on
the Educational Model of the Visually Impaired, Warszawa 2015.
2
Matka Elżbieta Czacka, O niewidomych (Pisma, t. III), oprac. M. Banaszek,
Warszawa 2008, s. 158.
1
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Chociaż Matka Czacka przywołuje te słowa w kontekście
nieporozumień i przesądów dotyczących niewidomych, to myśl
ma charakter uniwersalny. Nie ma psychologii, pedagogiki czy
duchowości niewidomych, jest psychologia – pedagogika – duchowość człowieka, który nie widzi. Właściwa antropologia jest
więc gwarantem skutecznej psychologii, pedagogiki czy duchowości niewidomych.
Człowiek pozbawiony jednego zmysłu (…) nie jest skazany
na bytowanie roślinne, ale może w sobie zrealizować pełnię
najwyższego życia ludzkiego – życie duchowe3
– przekonuje Matka Elżbieta. Biblia „pełnię życia” określa mianem świętości (por. Mt 5, 48; Ef 4, 24–26; 1 Tes 4, 1–7; Jk 1, 2–4)4.
W perspektywie jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża warto spojrzeć „duchowymi oczyma” Sługi
Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej na antropologiczny fundament – podmiot wychowania, na potrzebę rozwoju duchowego
i wychowania religijnego niewidomych oraz aksjologiczną perspektywę integralnej edukacji niewidomych.
1. „Duchowe okulary” – osobiste doświadczenie
Pierwsze moje doświadczenie i spotkanie z osobami niewidomymi i Dziełem Lasek miało miejsce w latach osiemdziesiątych.
Byłem jeszcze klerykiem, kiedy ks. Antoni Tronina przywiózł
mnie tutaj i wprowadził w klimat i charyzmat Lasek.
Tamże, s. 159.
Św. Jan Paweł II w Liście apostolskim Novo millennio ineunte (2001) pisał
o pedagogice świętości: „Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania (…). Dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim
dążenie do tej «wysokiej miary» zwyczajnego życia chrześcijańskiego” (NMI
31).
3
4
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Z tego okresu utkwiło mi mocno w pamięci spotkanie z dziećmi niewidomymi z przedszkola. Pamiętam, że naprzeciw mnie
wyszła kilkuletnia niewidoma dziewczynka, dotknęła mojej ręki
i przełamując moją niepewność z lekkością i radością, zaprosiła
mnie: „Chodź, pokażę ci moją szafkę”!
Pomyślałem sobie: „Jak to, ty pokażesz mi (widzącemu),
poprowadzisz, będziesz uczyć poruszać się…?”. I rzeczywiście
z wielką gracją oprowadziła mnie po tym „swoim świecie”. To
była moja pierwsza lekcja tyflopedagogiki. Nabyłem wówczas
przekonania, że tyflopedagogika ma swoją własną dydaktykę,
w której nie tyle my (widzący) jesteśmy pedagogami (przewodnikami) niewidomych, ile – może o wiele bardziej – niewidomi
są pedagogami (przewodnikami) dla nas.
Niewidomy Przedszkolak dał mi piękną lekcję, którą zapamiętałem sobie na całe życie: nauczyciel zawsze może uczyć się
od swojego ucznia, jeśli potrafi wejść w „jego świat”, jeśli potrafi słuchać „jego uszami”, patrzeć „jego oczyma” i czuć rytm
„jego serca”.
O innym doświadczeniu zaczerpniętym z życia Stefana kard.
Wyszyńskiego usłyszałem w Żułowie w „Domu Nadziei”. Kiedyś
Prymas odwiedził Laski i spotkał się z dziećmi. Jakiś maluch witał
dostojnego Gościa, lecz mówił bardzo cicho i niewyraźnie. Ksiądz
Prymas zauważył, że nie słyszy i nie rozumie tego, co dziecko do
niego mówi. Rezolutny maluch bez skrępowania wypalił: „No, to
się nachyl”! I wielki Kardynał pokornie pochylił się, by wysłuchać
tego, co niewidome dziecko chciało mu powiedzieć.
Oto kolejna, istotna lekcja tyflopedagogiki: potrzeba pokory,
pochylenia się nad człowiekiem niewidomym, uważnego wsłuchiwania i umiejętnego dzielenia się, które otwiera nowe możliwości oddziaływania wychowawczego.
Osobiste doświadczenia i mądre przykłady, wzorce osobowe
to „duchowe okulary”, które pozwalają dostrzec podmiot integralnej tyflopedagogiki. Jest nim człowiek obciążony wadą wzro-
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ku – niewidomy, ociemniały, słabowidzący; człowiek wrażliwy,
o bogatej i złożonej osobowości, otwierający przed nauczycielami
i wychowawcami nowe perspektywy dydaktyczno-wychowawcze.
2. Antropologiczny fundament – podmiot tyflopedagogiki
W dobie szerzącego się „redukcjonizmu antropologicznego” (papież Benedykt XVI) czy też nowej „ekologii człowieka” (papież
Franciszek) istnieje potrzeba jasnego określenia antropologicznego fundamentu pedagogiki ogólnej, w tym tyflopedagogiki: Kim
jest niewidomy uczeń, wychowanek, podopieczny?
W tekstach Matki Elżbiety Róży Czackiej można znaleźć odpowiedź. W trzecim tomie jej pism odnajdujemy rozdział zatytułowany „Dziecko niewidome”, w którym Matka zwraca uwagę
na nieporozumienia i przesądy dotyczące osób niewidomych,
specyfikę życia duchowego niewidomych oraz potrzebę odpowiedniego wychowania5. Myślą przewodnią są przywołane słowa:
„nie ma psychologii (pedagogiki) niewidomego, jest psychologia (pedagogika) człowieka, który nie widzi”. Oto fundament
antropologiczny – konkretny człowiek, który nie widzi, który
pozbawiony jest jednego z kilku naturalnych narzędzi poznania
otaczającego nas świata.
Matka Elżbieta wskazała na właściwy obraz (godność) człowieka niewidomego i burzyła szereg nieporozumień i przesądów
dotyczących niewidomych. Stwierdziła np.
Ślepota jest czymś tak groźnym i tak niepojętym dla widzącego,
że niejednokrotnie wytwarza on sobie o niej zupełnie błędne
pojęcie (…). Zdarza się, że widzący w zupełnym niezrozumieniu
niewidomego mówią o nim przy nim tak, jakby on nie tylko
nie widział, ale i nie słyszał, a co ważniejsze, nie rozumiał tego,
5

E. Czacka, O niewidomych, s. 154-186.
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co się o nim mówi. Tego rodzaju pogląd na ślepotę nie tylko
jest bolesny i poniżający dla niewidomego, ale jest również
szkodliwy społecznie, gdyż nie pozwala postawić niewidomego
we właściwy sposób i na właściwym miejscu w społeczeństwie6.
Człowiek, który po raz pierwszy styka się z niewidomym, ma
najczęściej znikomą wiedzę na temat jego potrzeb i możliwości.
Uważa ślepotę za największe nieszczęście i wyraża zdziwienie,
gdy przekonuje się, że większość niewidomych potrafi sobie radzić w życiu codziennym, w sprawach osobistych i zawodowych.
Niewidomi uczą się, pracują i biorą czynny udział w życiu społecznym.
Gruntowna wiedza tyflologiczna i psychologiczna pozwoliła
Matce Czackiej zauważyć:
(…) jeśli niewidomy jest skądinąd normalny, nie ma innych
kalectw lub obciążeń dziedzicznych i otrzymał od początku
właściwe wychowanie i wykształcenie, to jego psychika będzie
się różnić od psychiki widzącego tylko brakiem tych wrażeń
i wyobrażeń, które ściśle otrzymuje się za pośrednictwem wzroku, oraz pewnym ograniczeniem sfery aktywnej, które brak
wzroku wywołuje u niego. To «tylko» to nie jest mało (…).
Ale nie jest to ten stan ubóstwa wewnętrznego i niezaradności
życiowej, za jaki uważają zwykle widzący życie niewidomego7.
Antropologia biblijna przypomina o godności każdej osoby
ludzkiej stworzonej na „obraz i podobieństwo” Boga (Rdz 1, 27)
i o znanej prawdzie, że człowiek nie jest tylko ciałem, a jego sfera
działania nie ogranicza się do zmysłów (1 Tes 5, 23)8.Człowiek
Tamże, s. 157n.
Tamże, s. 158n.
8
H.W. Wolff, Antropologie des Alten Testaments, Berlin 1980; A. Piwowar,
Antropologia, w: M. Rosik (red.), Teologia Starego Testamentu, t. I, Wrocław
6
7
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to jedność psycho-fizyczno-duchowa z wszystkimi jej możliwościami i ograniczeniami.
Matka Elżbieta zauważa:
(…) człowiek pozbawiony jednego zmysłu (…) nie jest skazany
na bytowanie roślinne, ale może w sobie zrealizować pełnię
najwyższego życia ludzkiego – życie duchowe. Ślepota stanowi
dla niego przeszkodę, ale nawet nie zubożenie, jeśli zważymy,
jak wielkie bogactwa życia duchowego może mu dać dobre
znoszenie lub przezwyciężenie ciężaru ślepoty9.
Matka Czacka podkreślała godność, autonomię i samowystarczalność osób z dysfunkcją wzroku. I na tak rozumianej bazie
antropologicznej formułowała postulaty tyflopedagogiczne oraz
wskazywała na możliwości rozwoju duchowego niewidomych.
Przekonywała nauczycieli i wychowawców, że przez odpowiednie
wychowanie i wykształcenie można doprowadzić niewidome
dzieci, młodzież i dorosłych do znacznej samodzielności10:
Pod względem intelektualnym niewidomy nie stoi niżej od
widzącego. Bystrością i jasnością sądu, zdolnością abstrakcji,
2011, s. 33–95; S. Szymik, Antropologia, w: M. Rosik (red.), Teologia Nowego
Testamentu, t. I, Wrocław 2008, s. 233–267.
9
E. Czacka, O niewidomych, s. 159n.
10
Wśród niewidomych nie brak wzorców osobowych: świętych, myślicieli,
profesorów, artystów, działaczy politycznych, np. Dydym Ślepy Aleksandryjczyk († ok. 398) – pustelnik i teolog ery patrystycznej; św. Otylia/Odylia (†
ok. 720) z Hohenburga (Alzacja); św. Małgorzata z Città di Castello (†1320)
– mistyczka; Edward Bernard Raczyński (1891–1993) – dyplomata, polityk
i pisarz, prezydent RP na uchodźstwie; Edwin Kowalik (1928–1997) – pianista
i kompozytor, laureat V Konkursu Chopinowskiego; Janusz Skowron – pianista jazzowy; Jan Krępa – profesor matematyki; Andrzej Adamczyk – doktor
fizyki jądrowej; Jerzy Szczygieł – pisarz; Andrzej Bartyński – poeta; Marek
Kolbarczyk – właściciel firmy Altix itd.
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ścisłością rozumowania dorównywa on całkowicie, rozumie
się przy odpowiednim wyrobieniu i zależności od wrodzonych
danych, tym samym funkcjom u widzącego. Pod względem
intelektualnym góruje on często nad widzącym zdolnością skupienia uwagi i pamięcią11.
Założycielka Dzieła Lasek miała świadomość, że dobre wychowanie niewidomego jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ trzeba połączyć profesjonalną wiedzą tyflologiczną z oddziaływaniem pedagogicznym i terapeutycznym oraz stałą formacją
duchową12.
3. Rozwój duchowy i wychowanie religijne niewidomych
Tyflopedagogika jest subdyscypliną pedagogiki specjalnej, która
zajmuje się „wyjaśnianiem problemów teoretycznych i praktycznych związanych z edukacją i rewalidacją dzieci niewidomych,
ociemniałych i słabowidzących, [a] także empiryczną weryfikacją
problemów związanych z deprywacją [łac. deprivare – „pozbawiać”] wzrokową i oceną ich znaczenia dla procesu nauczania
i uczenia się”13.
Bez wątpienia Sługa Boża Matka Elżbieta Czacka jako pierwsza w Polsce zajęła się określeniem celów, zadań i metod kształcenia i rehabilitacji osób niewidomych14. Pierwsza podjęła „spraE. Czacka, O niewidomych, s. 163n.
Por. Matka Elżbieta Róża Czacka, Teresa Landy, Memoriał o wychowaniu
i wykształceniu niewidomych dzieci i młodzieży, Laski, grudzień 1932 [maszynopis, Biblioteka Tyflologiczna].
13
A. Rakowska, Tyflologia. Tyflopsychologia. Tyflopedagogika, w: Encyklopedia
pedagogiczna XXI wieku, t. VI, Warszawa 2007, s. 868.
14
Dzieło tyflopedagogicznej refleksji kontynuowali m.in. M. Grzegorzewska,
J. Doroszewska, Z. Sękowska, K. Klimasiński, J. Kuczyńska-Kwapisz, E. Więckowska, T. Majewski, R. Ossowski, J. Placha, M. Kalbarczyk, H. Wereda,
S. Kotowski.
11
12
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wę niewidomych”15 i wyznaczyła ideał wychowawczy. „Ideałem
wychowawczym – jak trafnie zauważa s. Elżbieta Więckowska
FSK – jest dla Matki Elżbiety niewidomy zrewalidowany fizycznie
i psychicznie, o mocnym zdrowym charakterze, realizujący swoje
konkretne, ludzkie życie na miarę danych mu uzdolnień i powołania, a ponadto niosący ciężar kalectwa jako cząstkę Krzyża
Chrystusowego, która została mu powierzona”16.
Warto zauważyć, że wśród istotnych zadań rehabilitacyjnych
i edukacyjnych Dzieła Lasek centralne miejsce zajmuje duchowy
rozwój i wychowanie religijne osób z dysfunkcją wzroku. Duchowa tyflopedagogika jest wciąż aktualnym wyzwaniem dla współczesnych osób odpowiedzialnych za Triuno. Matka Elżbieta od
początku istnienia Dzieła była całkowicie przekonana, że od sposobu działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, jego
charakteru zdecydowanie katolickiego o mocnych podstawach
tyflologicznych, zależy przyszłość spraw niewidomych w Polsce17.
Formacja religijna w pedagogii Matki Czackiej zajmowała
miejsce centralne, gdyż wynikała z prymatu Boga i Jego Królestwa. W „Notatkach” czytamy:
W obecnych czasach dużo się mówi o pracy społecznej i o instytucjach społecznych, a ludziom coraz gorzej i ciężej na świecie.
Coraz gorzej i coraz ciężej, bo ludzie nie znają Pana Jezusa
i nauki Jego w Kościele i ludzie odrzucają to, co jedynie może
nauczyć ich żyć, i to, co jedynie dać może szczęście. Ideałem
naszego Dzieła jest zrealizowanie tego królestwa Chrystusowego na ziemi.
Matki Elżbieta Róża Czacka, Sprawa niewidomych w Polsce, Wydawnictwo
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Warszawa 1936, s. 4.
16
Wprowadzenie, w: O niewidomych, s. 13.
17
Por. J. Kuczyńska-Kwapisz, Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój
tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli, s. 45n.
15
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«Królestwo Boże w was jest» (Łk 17, 21). Zacząć musimy od
tego, by to królestwo Chrystusowe w każdym z nas było. By życie
nasze opierało się na cnotach teologicznych, a uczynki nasze by
z nich płynęły. Prawdziwie owocnym będzie życie nasze, jeżeli
mieć będziemy głęboką wiarę i ufność w Opatrzność Bożą,
która miłosiernie kieruje całym życiem naszym (Warszawa 4
IX 1927)18.
Założycielka Dzieła Lasek przekonywała swoich współpracowników – świeckich i osoby konsekrowane – że człowiek pragnie czegoś większego. Odczuwa głód wielkiej miłości. Jeśli nie
zostanie ona zaspokojona, człowiek na dłuższą metę nie może
żyć, bo nie znajdzie odpowiedzi na to, co najbardziej istotne:
Miłość nie w uczuciach albo w słowach tylko, ale miłość, która
chce przede wszystkim spełnienia woli Bożej i umiejąca cierpieć
wszystko, co Bóg w miłosierdziu swoim ześle lub dopuści19.
Matka Elżbieta bardzo dbała o formację duchową sióstr i wychowawców20. Wymownym tego dowodem są dokumenty i ideowe założenia Dzieła Triuno oraz zbiór notatek i konferencji duchowych wygłoszonych przez Matkę w latach 1930–1947. Matka
precyzyjnie wskazuje na istotny cel duchowości Zgromadzenia
i całego Dzieła:

18
Matka Elżbieta Czacka, Notatki (Pisma, t. I), red. M. Prussak, Warszawa
2006, s. 61n.
19
Tamże, s. 62.
20
J.M. Popławski, Wychowanie do życia chrześcijańskiego według pism Matki Elżbiety Czackiej (†1961), „Roczniki Teologii Duchowości” 2/57 (2010),
s. 187–203; por. J. Placha, Integralny model rewalidacji na podstawie „doświadczenia Dzieła Lasek” w świetle chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, Warszawa 2012.

76

Przygotowania do jubileuszu zgromadzenia FSK

Siostry powinny szczególną miłością i opieką otoczyć niewidomych, gdyż to, po uświęceniu własnym, jest głównym celem
Zgromadzenia. Zgromadzenie zaś powinno być podporządkowane Dziełu, które powstało w celu oddawania chwały Bogu
przez nauczanie niewidomych doskonałego znoszenia swego
kalectwa z miłości ku Bogu. Niewidomi zaś, doskonale niosący
krzyż swego kalectwa, powinni być apostołami wśród widzących, ślepych duchowo. To jest cel całego Dzieła. Zrealizowanie
tego zadania leży w rękach przede wszystkim wychowawczyń
i wychowawców. Dlatego siostry powinny przede wszystkim
przykładem swoim wychowywać niewidomych21.
Przekonanie, że głównym celem formacji duchowej jest wynagrodzenie Bogu za duchową ślepotę ludzi, mocno utrwala
w świadomości „ludzi Lasek” ich codzienna modlitwa – akt ofiarowania krzyża:
Panie, Boże mój,
Tobie ofiaruję krzyż mój całodzienny
z miłości ku Tobie,
w zjednoczeniu z Męką Pana Jezusa,
na większą cześć i chwałę Twoją,
na intencję Ojca Świętego,
Kościoła świętego i Ojczyzny,
na zadośćuczynienie za grzechy moje,
za grzechy całego świata,
a w szczególności za duchową ślepotę ludzi.
Wnikliwa analiza aktu ofiarowania pozwala dotrzeć do biblijnych i teologicznych źródeł duchowości. Matka Elżbieta przekonywała, że przyjęte cierpienie jednoczy z Chrystusem: „Kto
21
Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium (Pisma, t. II), red. M. Prussak, Warszawa 2007, s. 285.
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najbardziej kocha, tego najściślej z Sobą jednoczy, daje mu żyć
Swoim życiem. Pozwala mu cierpieć z Sobą i za Siebie to, co by
sam inaczej w swojej Męce wycierpiał” (25 I 1928) – pisała Matka
Elżbieta. Cierpienie nas oczyszcza, uzdrawia, odrywa od ziemi
i przebóstwia. Tę ostateczną rolę Matka przypisywała bezpośredniemu zetknięciu się z Bogiem, które jest nie tylko radością, ale
i trudnym doświadczeniem22. Dojrzały wychowawca zdaje sobie
sprawę, że nie jest możliwe wychowanie bez właściwie przeżytego
kryzysu (doświadczenia). Poprzez swoją ustawiczną formację
i rozwój osobowościowy powinien uczynić wszystko, by samemu
nie być źródłem niepożądanych kryzysów (doświadczeń) swoich
wychowanków. Nie powinien natomiast chronić ich przed tym
cierpieniem, które jest konsekwencją ich własnych słabości, naiwności i błędów. Cierpienie mądrze wykorzystane wychowawczo
uczy odróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa, szczęścia
od kryzysu życia23. Wzorem formacji duchowej jest tu mądrze
kochający (miłosierny) ojciec z przypowieści Jezusa, który nie
cofa miłości wobec błądzącego syna, ale też nie przeszkadza mu
cierpieć – nieść swój krzyż (por. Łk 15, 11-32).
4. Aksjologiczna perspektywa integralnej edukacji
niewidomych
Papież Franciszek w adhortacji O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie wyróżnił kilka aktualnych wyzwań, przed którymi
staje współczesny świat. Wśród wyzwań kulturowych zwraca
uwagę na zagrożenia wynikające z procesu sekularyzacji, który
„zmierza do sprowadzenia wiary i Kościoła do sfery prywatnej
i wewnętrznej. (…) Negując wszelką transcendencję, spowodował
on wzrastającą deformację etyczną, osłabienie poczucia grzechu
osobistego i społecznego oraz stopniowy wzrost relatywizmu, co
22
23

Por. J. Stabińska, Matka Elżbieta Czacka, s. 186.
M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002, s. 75n.
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powoduje ogólną dezorientację, zwłaszcza w okresie dojrzewania
i młodości, tak bardzo narażonym na zranienia przez zmiany”
(EG 64)24. To zagrożenie dotyka wszystkich, a zwłaszcza ludzi
młodych, którzy żyją w szybko zmieniającej się rzeczywistości,
poddanej kulturze konsumpcji i tzw. kulturze instant („wszystko
– od razu – natychmiast”), wobec zaniku ideałów i autorytetów,
żyjących w poczuciu mocy i niewłaściwie rozumianej wolności,
kultu seksualności, sukcesu i relatywizmu moralnego25. Papież
zauważa: „Żyjemy w społeczeństwie informatycznym, dostarczającym nam chaotycznie danych, wszystkich na tym samym poziomie, i w końcu prowadzi to nas do straszliwej powierzchowności
w chwili postawienia kwestii moralnych. W rezultacie konieczna
okazuje się edukacja, która nauczałaby krytycznego myślenia
i proponowała proces dojrzewania w kręgu wartości” (EG 64).
W jakim „kręgu wartości” winna rozwijać się edukacja niewidomych? W którą stronę powinny podążać wychowanie i formacja? Na jakie wartości wskazuje Matka Elżbieta?
4.1. Edukacja i rewalidacja, która uczy krytycznego myślenia
i proponuje uznane, tradycyjne wartości kulturowe i religijne
Dobre wychowanie niewidomego jest złożonym procesem dydaktycznym, który powinien łączyć kształcenie z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Istotne jest tu jasne określenie celów rehabilitacji (rewalidacji) niewidomych i słabowidzących26.
Jednym z najważniejszych zadań zarówno wychowawczych, jak
i terapeutycznych osób niewidomych jest pomaganie im we wła24
Papież Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, Kraków 2013
(skrót: EG).
25
Z. Melosik, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, w: Z. Kwieciński,
B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 2, Warszawa 2006, s. 68–91.
26
Por. S. Kotowski, Cele rehabilitacji niewidomych i słabowidzących, Warszawa 2015.
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ściwym ustosunkowaniu się do własnej sytuacji i możliwości,
z uwzględnieniem jednocześnie swoich ograniczeń. Róża Czacka
trafnie dostrzegła dwa często występujące niebezpieczeństwa:
Jedno polega na stawianiu niedostatecznych wymagań w stosunku do niewidomych przez źle zrozumianą litość nad nimi.
Niewidomy rozumie i odczuwa, czy wymaga się od niego
wszystkiego, na co go stać pod względem wysiłku, zaradności
i umiejętności. Nie należy, aby przed sobą lub przed innymi
zasłaniał kalectwem lenistwo lub inne swoje wady. Z drugiej jednak strony powinien znać granice swoich możliwości
i przyjmować z prostotą i męstwem ograniczenia, które ślepota
wkłada na niego. Brawura i pyszałkowatość są u niewidomego
równie niemiłe jak niedołęstwo mające na celu wywołanie litości. Dobre wychowanie powinno zmierzać równocześnie do
zwalczania i jednego, i drugiego. Rozumie się, że zajęcie takiego
stanowiska wobec ślepoty nie jest rzeczą łatwą ani dla wychowawcy, ani dla wychowanka. Wymaga ono od jednego i od drugiego zrozumienia, że kalectwo nie jest czymś przypadkowym,
tylko że ma ono głębszy sens, gdyż wydobywa przez cierpienie
istotne wartości duchowe człowieka. Zrozumienie to powinno
się łączyć z głębokim umiłowaniem Prawdy i przekonaniem,
że Prawda, choćby bolesna, zawsze wyzwala człowieka, dając
mu prawdziwą wielkość. Jeśli zrozumienie to oprze się o żywą
wiarę, o chrześcijańską Miłość i o świadomość obowiązku niewidomego wobec jego braci, przekształci ono słabość w siłę,
tworząc dzieła miłosierdzia i pomocy27.
Umiłowanie prawdy, żywa wiara, chrześcijańska miłość i świadomość obowiązku wobec braci – oto specyficzny katalog wartoMatka Elżbieta Róża Czacka, s. Teresa Landy, Memoriał o wychowaniu
i wykształceniu niewidomych dzieci i młodzieży.

27
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ści, który prowadzi do dobrego wychowania, do „przekształcania
słabości w siłę” – przekonuje Sługa Boża Matka Elżbieta.
4.2. Formacja i towarzyszenie niewidomym wychowankom,
dzięki czemu możliwe jest kształtowanie w nich nawyku
świadomego podejmowania wyborów życiowych
Środowisko Lasek stało się miejscem edukacji, wychowania
i przygotowania do samodzielnego życia dzieci i młodzieży przez
profesjonalnie przygotowanych nauczycieli i wychowawców –
tyflopedagogów. Podstawowa praca wychowawcza realizowana
jest w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w którym internaty,
w miarę możliwości, zastępują wychowankom dom rodzinny.
„W okresie, kiedy Matka kierowała Zakładem, mieli oni niewielki
kontakt ze swoimi rodzicami – jak zauważa Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. Najczęściej wyjeżdżali do domu wyłącznie na wakacje.
W związku z tym w Laskach starano się, aby środowisko internatu
było podobne w miarę możliwości do rodzinnego. Podstawowa
praca wychowawcza odbywała się w grupach internatowych.
Grupa stanowiła pierwszą odrębność, dającą poczucie zadomowienia w wyznaczonym miejscu i w zespole społecznym. (…)
Taka organizacja ułatwiała samodzielne poruszanie się i orientację, a także wykonywanie potrzebnych czynności życia codziennego i wiele prac domowych. (…). W pracy wychowawczej była
ważna stała obecność wychowawców w grupie, uczestniczących
we wszystkich pracach i zabawach, podobnie jak w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko”28. Taka stała formacja i towarzyszenie
stwarza najbardziej sprzyjający klimat dla prawdziwego wychowania29, które ma dążyć do integralnego kształtowania niewidomych wychowanków „w harmonijnym rozwoju wrodzonych zalet
J. Kuczyńska-Kwapisz, Wkład Matki Elżbiety…, dz. cyt., s. 68n.
Por. Z. Marek, Pedagogika towarzyszenia, Kraków 2017; F. Jalics, Towarzyszenie duchowe. Wspólne wzrastanie w wierze, tł. A. Ziernicki, Kraków 2017.
28
29
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fizycznych, moralnych i intelektualnych oraz stopniowym nabywaniu coraz większego poczucia odpowiedzialności za właściwe
kształtowanie własnego życia i dążenie do prawdziwej wolności
tak przez nieustanny wysiłek, jak i przez odważne i wytrwałe
przezwyciężanie przeszkód…” (por. DWCH 1)30.
4.3. Mądre korzystanie i umiejętne wdrażanie niewidomych
w „społeczeństwo informatyczne”
Rozwój informatyki przyczynia się do stopniowego ograniczania
barier komunikacyjnych osób niewidomych i słabowidzących.
Elżbieta Róża Czacka była pionierką w Polsce w wykorzystywaniu najnowszych metod i środków dydaktycznych w tyflopedagogice. Dziś coraz więcej niewidomych staje się posiadaczami
komputerów, z których umiejętnie korzysta. Szkoły, do których
uczęszczają dzieci z dysfunkcją wzroku, odważnie korzystają
z pomocy multimedialnych, np. na lekcjach historii lub wiedzy
o społeczeństwie łatwiej i szybciej można odwoływać się do tekstów źródłowych; dostępne są także książki w brajlu i w wersji
dźwiękowej. Bardzo istotne są wycieczki uczniów niewidomych
i słabowidzących do muzeów i miejsc pamięci narodowej, które
są przygotowane do przyjmowania osób z dysfunkcją wzroku.
(…) Coraz bardziej dostępne stają się również projekcje filmów
i sztuk teatralnych z audiodeskrypcją – werbalnym opisem treści
wizualnych.
Nie uciekniemy od „społeczności informatycznej”, potrzeba
jednak unikać powierzchowności, banalizacji i komercjalizacji
w edukacji z wykorzystaniem multimediów. Ideałem jest edukacja i wychowanie, które uczą krytycznego myślenia i wspierają
dojrzewanie w oparciu o uznane, tradycyjne wartości kulturowe
i religijne.
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, w: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Poznań 2002 (skrót: DWCH).
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* * *
Zbliżająca się setna rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża jest dobrą okazją do przypomnienia istotnego wkładu Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej w edukację niewidomych i rozwój Dzieła Lasek. W kontekście
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 papież Jan Paweł II zauważył,
że „wszystko powinno zmierzać ku pierwszoplanowemu celowi
Jubileuszu, jakim jest ożywienie wiary i świadectwa chrześcijan.
Aby to świadectwo było skuteczne, trzeba rozbudzić w każdym
wierzącym prawdziwą tęsknotę za świętością, mocne pragnienie nawrócenia i osobistej odnowy w klimacie coraz żarliwszej
modlitwy i solidarności z bliźnimi, zwłaszcza z tymi najbardziej
potrzebującymi”31. Ożywienie wiary i świadectwa chrześcijan
oraz prawdziwa tęsknota za świętością połączona z modlitwą i solidarnością z potrzebującymi to równie aktualne cele jubileuszu
Zgromadzenia. Jasno określony cel pomaga odkryć znaki nadziei
i nowe wyzwania. Bez wątpienia jednym z nich jest pogłębiona
refleksja nad duchową tyflopedagogiką Matki Czackiej. Oznacza to powrót z odnowionym zapałem do źródeł i charyzmatu
Zgromadzenia, najpełniej wyrażonego w codziennym akcie ofiarowania jako „zadośćuczynienie (…) za duchową ślepotę ludzi”.

Tertio Millennio Adveniente − list apostolski papieża Jana Pawła II z 1994,
dotyczący przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
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Liturgia

L

iturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność
Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała
jego moc (konstytucja o liturgii świętej – Sacrosanctum concilium,
Rozdział I, pkt. 10).
Sobór nie pisze tak ani o dogmatach, ani o moralności, ani
o modlitwie osobistej, ale jedynie o liturgii. Dlaczego tak jest?!
Wiąże się to z podstawową prawdą o człowieku, że jest on stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Mówi o tym Biblia na
samym początku w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju:
A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz,
podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad

84

Przygotowania do jubileuszu zgromadzenia FSK

ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył
mężczyznę i niewiastę (Rdz 1,26n).
Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga oznacza,
że Bóg jest dla nas źródłem tożsamości i punktem odniesienia
w naszym życiu. Dopiero w Nim naprawdę możemy odnaleźć
siebie. Dlatego relacja do Boga jest fundamentem naszego życia.
W Nim znajdujemy właściwy wzór i punkt odniesienia. To nie
nasze wyobrażenia i marzenia na własny temat są właściwym
punktem odniesienia, ale Bóg i to, co On nam objawia, kim
sami jesteśmy. To się przekłada na dwa istotne pytania: Kim On
jest dla nas? i kim my jesteśmy dla Niego? To jedynie Bóg może
nam powiedzieć, co jest naprawdę dobre i On może natchnąć
nas do pragnienia tego, co prowadzi do naszego wzrostu. Inaczej
mówiąc, jedynie przed Bogiem można powiedzieć w pełni „ja”.
Jednak ta prawda o naszym podobieństwie do Boga wcale
nie jest dla nas taka oczywista. Po pierwsze Bóg jest dla nas
misterium. On się niejako „ukrywa”. Prawdę o naszym podobieństwie do Niego musimy odkryć. Przy czym dzisiaj często
jawnie się jej zaprzecza, odzierając człowieka z misterium, jakim
jest on sam dla siebie. Aby zrozumieć sens liturgii, trzeba wpierw
poznać prawdę o tym, że sami jesteśmy dla siebie misterium,
że sami właściwie nic nie wiemy o sobie, że sami jedynie siebie
poznajemy, a to co najistotniejsze w nas jest stale przed nami
ukryte i stale pozostaje misterium. W życiu, w którym jesteśmy
pogrążeni, w przeżywaniu codzienności, tego co się wydarza, co
nas spotyka, kiedy staramy się na to wszystko reagować, wydaje
się nam, że my to my i że najlepiej wiemy kim i jacy jesteśmy.
Tak jest, dopóki nie zaczniemy się samych siebie pytać o prawdę
naszej tożsamości, o wiedzę o sobie. Nasza zwykła „oczywistość”
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nie tylko okazuje się złudzeniem, ale jest jednocześnie przeszkodą
na drodze wiary.
Jak jednak wejść w kontakt z Bogiem, który nie jest z tego
świata? Nie możemy tego zrobić według własnego pomysłu, nie
potrafimy tego zrobić sami z siebie, ale jedynie w sposób, w jaki
nam wskaże sam Bóg. Człowiek w istocie jest odpowiedzią na
Boże wezwanie. Ten porządek jest niezmiernie istotny: to Bóg
powołuje człowieka, a człowiek odpowiada. Odnosi się to przede
wszystkim do fundamentu naszego życia:
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze
grzechy (1 J 4,9n).
Miłość Boga do nas jest pierwsza. Bóg zaś okazuje nam swoją
miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli
jeszcze grzesznikami (Rz 5,8).
Ten porządek wskazuje nam jednocześnie naszą drogę:
wpierw musimy usłyszeć Boże wezwanie, aby można było na
nie autentycznie odpowiedzieć. Jest to jedna z najbardziej fundamentalnych zasad życia wewnętrznego. Można chyba powiedzieć
więcej: mogę osiągnąć coś istotnego w moim wnętrzu jedynie
wówczas, gdy będzie to odpowiedź na Boże wezwanie. Ta zasada
jest uniwersalna, odnosi się do każdego człowieka. Ponadto, co
jest bardzo ważne, wskazuje ona drogę: stanięcie przed Bogiem,
aby usłyszeć Jego słowo, a następnie pójście za Nim, uczenie się
od Niego – naśladowanie Go. Taka jest droga chrześcijanina.
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Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali
chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni
w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki
chwale Ojca (Rz 6,3n).
Chrystus w ten sposób stał się naszą drogą do pełni życia,
do jedności z Bogiem. On jest jedynym Pośrednikiem między
nami a Bogiem.
[Chrystus] przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście
daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy
w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście
już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami
świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie
apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam
Chrystus Jezus… W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego (Ef 2,17–20; 3,12).
Liturgia jest wspólnym działaniem Chrystusa i nas oraz naszym działaniem w Chrystusie. I ponieważ jest to dzieło Kościoła,
czyli Ciała Chrystusa, gdzie On sam jest Głową, podczas liturgii
osiągamy przystęp do Boga i to w sposób, jaki jest Mu miły. Tak
się stało, bo Jezus, wcielony Syn Boży, jako Człowiek wypełnił
w pełni Boży zamysł odnośnie do nas i dzięki temu wszedł do
„przybytku niebieskiego”.
Liturgia jest wspólnym, w Kościele, stanięciem przed Bogiem.
Pan Jezus powiedział: gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię
moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). Chrystus obiecuje, że
jest obecny we wspólnocie. Nie ma takiej obietnicy w odniesieniu
do samej jednostki. Stwarzając człowieka mężczyzną i kobietą,
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stworzył nas do wspólnoty i tylko we wspólnocie miłości, czyli
w komunii jesteśmy w stanie stać się sobą. Warunkiem autentycznego kontaktu z Bogiem jest miłość w relacji do bliźniego:
Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził,
jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (1 J 4,20).
Modlitwa osobista niesie z sobą ogromny bagaż subiektywności, która nie daje gwarancji autentycznej relacji z Bogiem.
Liturgia, wspólne stanięcie przed Bogiem w imię Jezusa oraz
z Nim, daje nam pewność realnej więzi. Przy czym słowa: „w imię
Jezusa” oznaczają również: „w miłości na wzór Jego miłości”.
W ten sposób liturgia jest dla nas szkołą właściwej relacji do
Boga. Wpierw przez to, że nam przypomina całe dzieło Bożego
zbawienia w historii aż do wcielenia i misji Syna, a ponadto pociąga nas i włącza w samo to dzieło. Szczytem liturgii jest Eucharystia, która cała jest ukierunkowana na komunię, czyli zjednoczenie z Chrystusem, a w Nim z Ojcem w Duchu Świętym. I taki
jest w istocie sens całej liturgii: włączenie nas z całym światem
w komunię w Bogu, która jest rzeczywistością istniejącą, choć na
ziemi niedostrzegalną w sposób namacalny. Kiedy jednak wchodzimy w objawione nam misteria, ta komunia staje się dla nas
coraz bardziej realną prawdą. Stąd podczas liturgii najważniejsza
dla nas jest postawa otwartości, wsłuchania się w objawianą prawdę, by przez jej przyjęcie i osobistą odpowiedź na nią, osiągnąć
w niej udział. Ale jak to się realizuje? Co to znaczy w praktyce?
Nie każdy, kto mówi Mi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa
niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest
w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: «Panie, Panie, czy nie
prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych
duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów
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mocą Twego imienia?» Wtedy oświadczę im: «Nigdy was nie
znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości». Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia
je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój
zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się
wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale
był utwierdzony. (Mt 7,21-25)
Konieczne jest słuchanie i wypełnianie, czyli życie zgodne z usłyszaną nauką od Jezusa.
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje
Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie,
nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca». (J 14,23n)
Liturgia jest źródłem i szczytem, a nie jedynym miejscem,
gdzie osiągamy komunię z Bogiem. Jest źródłem, bo z niej czerpiemy w całym życiu, w każdym jej wymiarze i jest szczytem,
bo podczas niej dochodzi do pełni w ziemskim wymiarze nasza
komunia z Bogiem w Chrystusie.

Szkoła Muzyczna
Beata Dąbrowska

Wizyta w Herzbergu
Muzyka nie potrzebuje tłumacza
Muzyka łączy narody
Niemożliwe staje się możliwe

K

olejny raz uczniowie Szkoły Muzycznej w Laskach spotkali
się z młodzieżą z Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMAG)
w Herzbergu. W dniach 18–22 września 2017 r. młodzież
uczestniczyła w spotkaniach, warsztatach i wycieczkach. Podczas
spotkań o charakterze muzycznym, podobnie jak w poprzednich
latach, głównym wykonawcą był chór „Leśne Ptaki”.
W tym roku zakwaterowani byliśmy wspólnie z młodzieżą
niemiecką i ich nauczycielami w bursie szkoły katolickiej w miasteczku Heiligenstadt. Ze strony niemieckiej projekt koordynowali nauczyciele gimnazjum: p. Britta Kluwe, p. Claudia Oelze,
p. Christian Gödeke; a ze strony polskiej: p. Martyna Sojka-Pudzianowska, p. Grzegorz Bożewicz i autorka tekstu.
W poniedziałek w godzinach wieczornych zostaliśmy przywitani przez Gospodarzy w holu bursy. Po kolacji spotkaliśmy
się na warsztatach muzycznych. Obie grupy prezentowały swe
umiejętności. Każdy występ był nagradzany gromkimi brawami.
Niewątpliwą atrakcją dla dzieci z Lasek była możliwość obejrzenia instrumentów dętych blaszanych. Były tuby, puzony, saksofony oraz instrument perkusyjny o nazwie cajon.
We wtorek relaks na basenie. Korzystaliśmy z różnych atrakcji,
m.in. jakuzzi, kąpieli bąbelkowej, biczy wodnych, itp. Popołudnie
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spędziliśmy na przygotowaniach i próbach do środowego koncertu. Wieczorem zapoznaliśmy naszych przyjaciół z zasadami
gry w goalballa. Na początku nasi niewidomi uczniowie rozegrali
kilka pokazowych meczów, a potem spontanicznie powstawały
nawet drużyny mieszane. Współzawodnictwo sportowe bardzo
zbliżyło młodzież.
W środowe przedpołudnie byliśmy na warsztatach w gospodarstwie agroturystycznym. Jedna grupa zapoznawała się z prostymi sposobami wykorzystania i przetwarzania wełny, druga
natomiast zgłębiała tajniki pracy z wikliną. Na pamiątkę każdy
z uczestników mógł wziąć wykonany przez siebie przedmiot.
Najważniejszym wydarzeniem całego tygodnia był koncert,
który odbył się późnym popołudniem w środę 20 września w auli
EMAG z udziałem publiczności i przedstawicieli władz lokalnych.
Z wielką radością przyjęliśmy obecność na koncercie pani Gundel
Hammer, wielkiej dobrodziejki Lasek. Dyrektor gimnazjum, pani
Brigitte Gotz, powitała nas serdecznym przemówieniem, w którym
wyraziła radość z kontynuowania wymiany młodzieży z Polski
i Niemiec. Podczas koncertu wystąpili gospodarze – szkolna orkiestra dęta, oraz zespół instrumentów dętych, a także soliści. Swój
program zaprezentowali również nasi uczniowie:
• pianiści: Bartosz Wróbel, Maciej Wójcik, LuuHathi Nguyen,
Mirela Moldovan, Marcin Otrębski;
• Misha Okhrimchuk: śpiew z akompaniamentem fortepianu
– kompozycja własna;
• zespół „Wata cukrowa”: dwa utwory wokalno-instrumentalne z akomp. p. Martyny Sojki-Pudzianowskiej;
• Mirela Moldovan: trzy piosenki z akomp. Grzegorza Bożewicza.
Na zakończenie koncertu wystąpił chór „Leśne Ptaki” pod dyrekcją p. Martyny Sojki-Pudzianowskiej. Chór wykonał następujące utwory: „Rzeczka” – muz. Witold Lutosławski (1913–1994)
tekst Julian Tuwim, „Modlitwa o pokój” – muz. Norbert Blacha
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(1959–2012) tekst Mirosław Hanusiewicz, „Siyahamba” tradycyjna piosenka Zulu; „Viva la musica” – muz. Iván Erőd (ur. 1936).
Występ naszej młodzieży został gorąco przyjęty przez zgromadzoną publiczność. Wracając do bazy noclegowej, pomimo
późnej pory i zmęczenia, w autokarze słychać było radosne śpiewy szczęśliwych chórzystów.
W czwartek przez cały dzień zwiedzaliśmy Halle. Obejrzeliśmy niektóre zabytki, np. wypukły herb miasta i posąg Jerzego
Fryderyka Haendla, a następnie udaliśmy się do muzeum, które
jest poświęcone temu wielkiemu kompozytorowi. Poznaliśmy
miejsce urodzenia kompozytora, historię jego życia i twórczości.
Obejrzeliśmy również instrumenty z epoki (np. klawesyn, organy). Nasza młodzież miała możliwość gry na niektórych z nich.
Wieczorem – po raz kolejny – spotkaliśmy się na zawodach
sportowych. Rywalizacji nie było końca! Młodzież bawiła się do
późnych godzin wieczornych.
W piątek odbyliśmy pożegnalny spacer malowniczymi uliczkami Heiligenstadt. Zjedliśmy lody, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Po wczesnym lunchu i serdecznym pożegnaniu ruszyliśmy
w drogę powrotną. Zatrzymaliśmy się w Rzepinie, w Hotelu Park,
którego właścicielka, p. Jadwiga Leszczyńska, przyjęła nas, jak
zwykle nie pobierając opłaty za nocleg i posiłki. W podziękowaniu zaśpiewaliśmy naszej dobrodziejce krótki koncert i podarowaliśmy na pamiątkę ceramiczną figurkę anioła wykonaną
w Laskach.
Serdecznie dziękujemy organizatorom wyjazdu: pani dyrektor
Brigitte Gotz, nauczycielom i młodzieży z Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium w Herzbergu, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Młodzieży, która sfinansowała koszty przejazdu, oraz
p. Jadwidze Leszczyńskiej.
Gorąco dziękujemy również wszystkim naszym przyjaciołom
w Laskach, którzy przyczynili się do tego, że nasz wyjazd do Niemiec doszedł do skutku.
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Chór „Leśne Ptaki”

Pożegnalne zdjęcie na tle jednego z kościołów w Heiligenstadt

Beata Dąbrowska – Wizyta w Herzbergu

Zespół rytmiczny „Wata cukrowa” w składzie: LuuHathi
Nguyen, Julita Bugajska, Julka Krynicka, Julka Żukowska
i Wiktoria Kawka

Warsztaty w gospodarstwie agroturystycznym. Co można
zrobić z kłaczka wełny? Np. piłeczkę. Na zdjęciu od lewej:
Marcin Otrębski, LuuHathi Nguyen i Julita Bugajska
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Szkoła Muzyczna

Muzeum Jerzego Fryderyka Haendla
– Bartek Wróbel
i Maciek Wójcik wraz
z p. Beatą oglądają
klawesyn

Muzeum Jerzego
Fryderyka Haendla –
Marcin Otrębski gra
na organach

Bez aureoli
W tłumaczeniu na język polski nazwisko Noël, przybrane
przez Marie Rouget, oznacza Boże Narodzenie, stąd m.in. decyzja o przywołaniu tej ważnej postaci francuskiej literatury na
łamy świątecznego numeru naszego czasopisma.
23 grudnia tego roku mija 50. rocznica jej śmierci. Marie
Noël – podobnie jak Matka Czacka – była pod wielkim wrażeniem książki Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Jezusa Chrystusa”. Pod koniec swojego życia Marie Noël utraciła częściowo
wzrok. Warto więc przybliżyć tę postać w naszym środowisku,
mimo że jej twórczość w Polsce jest prawie nieznana.
(Redakcja)
ks. Zygmunt Podlejski

Marie Noël*
1883–1967

E

ncyklopedyczna notatka zaznacza, że Marie Noël nazywa
się właściwie Marie Rouget. Jest znaną na obszarze języka
francuskiego autorką i poetką liryczną, która otrzymała za całość
swojej twórczości między innymi nagrodę Académie Française.
Żyła w latach 1883-1967 w Auxerre (Burgundia). Urodziła się
16 lutego. Opiewała w formie pieśni Boga i swoich. Po niespełnionej miłości pozostała do końca życia sama. Z powodu śmierci młodszego brata, który zmarł w Boże Narodzenie, przyjęła
pseudonim Noël. Przeżywała kryzysy wiary, które zaciążyły na jej
twórczości. Od 1920 roku prowadziła na prośbę abbé Mugniera
dziennik Notes intimes, który ukazał się w 1959 roku.
Walter Nigg, który był entuzjastą „świętych bez aureoli” przyjrzał się bliżej sylwetce Marii Noël i odkrył w niej jedną z wielkich
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mistyczek XX wieku.
Była córką nauczyciela
gimnazjalnego z Auxerre. Ojciec był agnostykiem i antyklerykałem,
bo takim należało wtedy
być jako nauczyciel, ale
jego żona uczęszczała
regularnie do kościoła,
chrzciła dzieci i uważała
się za katoliczkę. Ojciec
dbał o solidne wykształcenie Marii. Pozwalał jej
czytać Szekspira, Tołstoja, Balzaka, Verlaina’a i innych, co nie
wchodziło w normalny program nauczania. Maria pokochała
literaturę. Podziwiała wielkich pisarzy, poetów i sama zapragnęła pisać. Od dziecka pokochała Boga, co zawdzięczała przede
wszystkim babci. Babcia była osobą głęboko wierzącą. Jej wiara
była prosta, daleka od bigoterii. Babcia zabierała dziewczynkę
w każdą niedzielę do kościoła, gdzie razem uczestniczyły we
Mszy Świętej i śpiewały nieszpory. Maria wyczuwała w katedrze
tajemniczą obecność, choć słuchając kazań, nachodziły ją poważne wątpliwości w wierze. Opowiedziała kiedyś o nich babci, która
powiedziała do wnuczki z głębokim przekonaniem: „Zostaw to.
To nie jest nasza sprawa. Pan Bóg sobie poradzi z wszystkimi
naszymi wątpliwościami”.
Gdy Maria miała dwanaście lat, wstąpiła w drodze do szkoły
do pustej katedry. Szła powoli i po cichu, bo tak trzeba się było
zachować w kościele. Nagle „upuściłam szkolną mapę, pobiegłam do przodu, położyłam z miłością głowę na ołtarzu Serca
Jezusowego i poprosiłam Jezusa o pierścionek małżeński”. Nigdy
potem nie mogła zrozumieć swego postępowania. Pytała siebie:
„Jak mogłam coś takiego zrobić?!”. Miała jednak świadomość, że
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wtedy stało się coś ważnego, co ją na zawsze połączyło z Jezusem.
Rok później przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Napisze
później: „Z drżeniem spotkałam po raz pierwszy Pana, który miał
się stać jedynym towarzyszem mojej drogi”.
Maria kochała muzykę. Brała lekcje fortepianu, jak prawie
wszystkie panienki z dobrych domów. Grała z ogromnym zaangażowaniem i pasją, co zauważyła tylko babcia, która wyczuwała,
że jest we wnuczce coś, czego nie rozumie; coś tajemniczego
i niepokojącego. Maria zachłystywała się muzyką Bacha, Mozarta
i Beethovena. Była ułożoną, przykładną i posłuszną córką, choć
odczuwała pewien rodzaj zniewolenia. Napisze później: „Byłam przez całe życie najłagodniejszym zwierzęciem domowym,
zwierzęciem, które nosi ciężary; psem na łańcuchu; kanarkiem
w klatce”.
Nigg powiada, że właściwa historia Marii Rouget zaczęła
się w jej piętnastym roku życia. Robiła wtedy wrażenie nieco
egzaltowanej nastolatki, która wieczorem klękała do modlitwy.
Jak wyzna później, pewnego razu padła na kolana i usłyszała
głos Boga. Bóg zapewnił ją pewnej nocy, że jest gotów zrobić
dla niej wszystko. Poprosiła Go o trzy rzeczy: żeby mogła wiele
wycierpieć, zostać poetką i świętą. Była wtedy przekonana, że
nie ma większych rzeczy na świecie. W jej modlitwie ujawniła
się głupota i próżność nastolatki. Sama doszła do tego wniosku,
skoro wnet potem prosiła Boga, żeby ją nie wydawał na pastwę jej
nieumiarkowanych pragnień. Pan Bóg słuchał uważnie jej słów
i potraktował je poważnie.
Maria Rouget musiała wiele cierpieć. Nie były to cierpienia
fizyczne, lecz cierpienia wewnętrzne, które potem określi jako
„burzę duszy”. Napisze później, że cierpienia duchowe stanowią
jej formę wiary. Zaczęło się wtedy, gdy się zakochała. Młody człowiek, do którego się zbliżyła z ufnością, który zapewniał o wzajemności wobec niej, zostawił ją dla innej kobiety. Była głęboko
rozczarowana. W jej sercu powstała nieuleczalna rana. Z bólem
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musiała patrzeć na szczęście swego narzeczonego u boku innej
dziewczyny. Tęskniła za normalną, ziemską miłością, ale nigdy
więcej jej nie doświadczyła.
Potem doszły cierpienia związane z Bogiem. Były to cierpienia natury religijnej, metafizycznej. Nie mogła zrozumieć istoty
zła, co ją straszliwie męczyło. Miała osiemnaście lat, gdy „sprzedała Bogu swego ducha”. Bóg stał się jedynym towarzyszem jej
życia. Była na zewnątrz osobą nieśmiałą, niezbyt urodziwą, ale
miała jasny, pogodny, żywy, błyskotliwy umysł. Lubiła myśleć.
O wszystkim. Odważnie myślała o Bogu, świecie i ludziach. Napisze potem: „Jest wiele inteligentnych osób, które nie myślą”. Doszła do wniosku, że trzeba zrezygnować z czytania gazet z powodu
wstrętu do kłamstwa. Trzeba zrezygnować z radia z powodu
wstrętu do hałasu. Jej ulubioną książką stało się O naśladowaniu
Chrystusa Tomasza á Kempis. Dzięki tej książeczce odnalazła
swoją duszę. „Tam nauczyłam się od Boga kochać bezinteresowną
miłością, która niczego nie oczekuje od umiłowanego”.
Maria Noël nie podzielała antyklerykalizmu swoich czasów,
ale krytycznie oceniała „klerykalny kwas”, który stał się źródłem
wielu nieporozumień i błędów. Zapytała kiedyś sama siebie: „Co
musi Bóg myśleć, gdy przeczyta jakiś traktat teologiczny?”. Pocieszyła się stwierdzeniem, że Pan Bóg traktatów teologicznych na
szczęście nie czyta. Krytycznie oceniała kaznodziejów. Zanotuje
pewnego dnia: „Kazanie naszpikowane teologią. Ten teolog zachowuje się jak stary, wierny sługa, który zna Boga od małego;
któremu pomaga każdego poranka ubrać się w dogmaty. Czy
Pan Bóg rozpoznaje siebie w lustrze, które sługa Mu podstawia?”.
Maria Noël nie miała nic przeciwko duchowieństwu, ale nie
znosiła ludzi, którzy o Bogu wiedzieli wszystko. Dogmaty były jej
zdaniem „klatką dla Ducha Świętego”, ale przyznawała lojalnie,
że w dogmatach także można znaleźć Pana Boga, ale nie przede
wszystkim i nie tylko. Jej jedyną pasją stało się myślenie o Bogu.
Była w stanie nieustannej modlitwy, z czego nie zdawała sobie
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sprawy. Pozostała mimo „burzy duszy, czyli ciemnej nocy”, którą
między innymi przeżywali św. Jan od Krzyża, Tereska z Lisieux
i matka Teresa z Kalkuty, wierna Jezusowi. Zrozumiała, że Bóg
nie jest Bogiem łagodnym, spokojnym. Bóg jest wichurą, burzą,
żywiołem. Zapisała w swoim dzienniku, że pewnego dnia przeżyła straszliwe, szokujące doświadczenie Boga: „Ukazałeś mi się bez
oblicza. W tym dniu Cię zobaczyłam. I o mało co nie umarłam”.
Bóg był dla Marii niepojęty. Niepojęte było dla niej Jego stworzenie. Obrona Boga, jak to czynili apologeci wszelkich maści
włącznie z przyjaciółmi biblijnego Hioba, wydawała jej się bezsensowna. Jej zdaniem całe Boże stworzenie jest okrutne. Napisała: „Stworzenie nie jest chrześcijańskie. W całości zbudowane na
konieczności mordowania jedną kreaturę przez inną”. Człowieka
nie wyłączając. Nie mogła pojąć istoty zła. Jakiekolwiek próby
zrozumienia zła przez teologów i kaznodziejów uważała za naiwne i śmieszne. Zło było dla niej nieodgadnioną, ciemną zagadką.
Pytała w swoim dzienniku: „Kto je spowodował? (...) Boję się
książek, które je omawiają; które bardziej męczą niż pomagają.
Kto może odpowiedzieć? Nikt. Nawet Kościół. Przestałam czytać
i szukać. Cierpiałam”.
Burza duszy, czyli ciemna noc duszy pogrążyła Marię w 1920
roku. Miała trzydzieści siedem lat. Jej szamotanina wewnętrzna
trwała do jej grobowej deski. Napisała pod koniec życia: „Przeżyłam i wytrzymałam ten czas posuchy i pustynnej burzy. W tych
strasznych latach nie miałam nikogo, komu mogłabym się powierzyć. Byłam zupełnie sama ze sobą. Walczyłam ramię w ramię
z wewnętrznym wrogiem”. Podobnie jak matka Teresa z Kalkuty,
Maria Noël postępowała tak, jakby wszystko było w porządku.
Zgodnie z nakazami wiary i miłości. Wiedziała, że niebo i piekło
nie są realnymi miejscami, ale stanami duszy.
Drugim życzeniem piętnastolatki była chęć zostania poetką.
O poezji i poetach miała niejakie pojęcie. Już wtedy wiedziała, że
prawdziwa poezja jest darem Boga. Prawdziwego poety nie moż-
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na utożsamiać z zaangażowanym w sprawy tego świata pisarzem,
który wymyśla sensacje, nurza się często w błocie, żeby zrobić
sobie nazwisko i sprzedać jak najwięcej książek. Maria wzdychała:
„Gdybym miała skrzydła jak gołębica! Jakże chciałabym lecieć,
żeby znaleźć pokój”. Pan Bóg wysłuchał jej życzenia. Zaczęła na
papier nanosić swoje myśli, spostrzeżenia, marzenia, przeczucia
i wizje. Była najprawdziwszą poetką, z czego zrazu nie zdawała
sobie sprawy. Pisała do szuflady i nie marzyła o karierze.
Maria miała kontakty z duchowieństwem. Jednym z jej dobrych znajomych był ksiądz Henry Bremond, pisarz i krytyk
literacki; ktoś, kto się na poezji znał, o czym świadczy jego książka
Poezja i modlitwa. Bremond odwiedził Marię, wczytał się w jej
wiersze i w końcu powiedział: „Mademoiselle, pani musi się z tym
pogodzić, pani jest genialna. Jest coś w pani wierszach, czego dotychczas nie było u żadnego z poetów, coś – jak to nazwać – tak,
teraz wiem: jest to filuterność anioła”. Nigg powiada, że Maria
Noël posiadała rzeczywiście dar widzenia i przeżywania piękna,
tego, co godne miłości i poezji. Nie była poetką, która zrobiła światową karierę. I dodał, że tam, gdzie poezja prowadzi do
światowego sukcesu, staje się bestsellerem – tam jest zapoznana
albo jej w ogóle nie ma.
Natchniona poetka z Auxerre zajmowała się na co dzień zarządzaniem kilkoma domami, które należały do rodziny Rouget,
gospodarstwem domowym, odwiedzała regularnie ciocię i miała
swój stały kąt w kościele parafialnym. Ubierała się skromnie,
nie zwracała uwagi na opinie sąsiadów, była przez innych ledwo
zauważona.
Trzecie życzenie piętnastolatki dotyczyło świętości. Trudno
powiedzieć, czy wyrażając takie życzenie, wiedziała, o co prosi.
Była to w każdym razie prośba nader śmiała. Maria była przekonana, że Bóg obdarzył ją łaską modlitwy. Nigg napisał, że Maria
przeżywała misterium świętości; że dotknął ją boski promień;
że zanurzyła się w boskiej światłości. Maria była duszą wybraną.
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Przeżywała tajemnicze, mistyczne zaślubiny z Jezusem. Była świętą, choć próbowała swoją świętość ukryć. O jej świętości świadczy
jej dziennik Notes intimes, który prowadziła regularnie od 1920
roku przez następne trzydzieści osiem lat. Krytycy stawiają jej
wewnętrzne zwierzenia obok dzienników Kierkegaarda i Juliena
Greena. W dzienniku Marii nie ma żadnych notatek dotyczących
zewnętrznych wydarzeń. Dla niej liczy się tylko to, co dzieje się
w jej duszy. Jej dziennik jest permanentną spowiedzią przed Bogiem. Sama powie, że „do tego dziennika wrzucam wszystko, co
we mnie niedobre, jak się wyrzuca niepotrzebne graty do kąta za
domem”. Zaczęła pisać, przeżywając głęboki kryzys wewnętrzny.
Chciała sobie w ten sposób pomóc. Uważała, że jej pisanie niewiele ma z literaturą wspólnego. Kiedyś zanotuje, że jej notatki
stanowią dla niej coś w rodzaju środka na przeczyszczenie.
O swoich wewnętrznych przeżyciach rozmawiała pod koniec
życia z księdzem Arthurem Mugnierem, który był w kręgach paryskich uznanym literatem. Wysłuchał zwierzeń Marii, przeczytał
jej Notes intimes i był wstrząśnięty. Dostrzegł w jej dzienniku
ogromne walory literackie, przede wszystkim jednak świadectwo
dojrzewania duszy wybranej do świętości. Radził usilnie opublikować dziennik, który jego zdaniem mógłby być wielką pomocą
dla wielu ludzi, którzy poszukują Boga.
W drodze do świętości Kościół był dla Marii Noël mocną
podporą, zwłaszcza liturgia. Zapisała w swoim dzienniku słowa,
które są ważne i ciągle aktualne: „Niektórzy żądni nowości duchowni wysilają się, żeby oddalić się coraz bardziej od tradycyjnej liturgii, żeby otworzyć bogatą w słowa religię na przyszłość.
Chcą przez trafniejsze słowa uzyskać więcej owoców w duszach
narodu. Z postanowieniem uczynienia kultu Bożego bardziej
ludowym, pozbawiają go świętej, setki lat starej piękności ... Zapominają, że jej mistyczna siła polega na tym, żeby wielkie masy
podnieść na poziom ponadprzeciętny, na poziom od wieków
wybranych. Wierni nie muszą wszystkiego rozumieć. Słowo Boże
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przemawia w różny sposób. Bóg przemawia do człowieka nie
tylko poprzez mniej lub bardziej przekonujące słowa ludzi, ale
także poprzez milczenie; poprzez wewnętrzne poruszenie, które
dzieje się bez słów”.
Maria Noël była zafascynowana fenomenem świętości. Miała
do świętych bardzo osobisty stosunek. Analizowała ich życie,
zachowania, słowa i cnoty. Wiedziała, że świętość nie jest cnotą,
moralną perfekcją. Istotą świętości jest obecność Boga w człowieku. Często powtarzała: „Wierzę w świętych obcowanie”. Postanowiła reprezentować Boga przez świętość, bez słów. Pod konie
życia wyznała: „Byłam, mój Boże, do końca niesiona na Twoich
rękach jak sparaliżowana na Twoich drogach”.
Pod koniec życia miała poważne kłopoty ze wzrokiem. Myślała o śmierci. Zdążyła jeszcze zanotować że „wszyscy umierają.
Nikt nie wie, jak się umiera. Umieranie jest dziełem, którego nie
można się nauczyć ani wypróbować. Nikt nigdy nie wiedział
i nie będzie wiedział czym jest śmierć… Tylko zmartwychwstały
Chrystus… Ale On milczał”.
Maria Noël zmarła 23 grudnia 1967 roku w Auxerre. Niewielu
mieszkańców miasta zarejestrowało jej odejście. Odeszła po cichu, tak jak żyła. Jej dramat z Bogiem odbył się poza widownią.
Dopiero wgląd w jej twórczość literacką, zwłaszcza w jej Notes
intimes, pozwolił odkryć całe bogactwo jej osobowości. Julien
Green napisał: „Życie każdego z nas jest tajemnicą, do której tylko
Pan Bóg posiada klucz; w której kryje się anioł”.
* Za: Ks. Z. Podlejski, Bez aureoli, IV, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON,
Kraków 2016.

W zaciszu izdebki
s. Jana Maria Ściga FSK

Zapiski z adoracji
błogosławiona
bezsilność
co wezbrała
w duszy
falą łaski
która ból
z każdym
„fiat”
przemienia
w pokoju
przystań
choć jeszcze
nie wiem
kto i kiedy
przybije
do mego
brzegu
wierzę
że w oczekiwaniu
jest już
zapowiedź
nadziei
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Wcielenie
Przyszedłeś
na świat
jak człowiek
A przecież
w mocy Ducha
I choć ziarno
prorockich mów
nie zdołało
poruszyć
ziemi Izraela
Ojciec
ukrył Cię
w Swej dłoni
I gniew Heroda
Cię nie dosięgnął
Aż dorosłeś
do Pełni Dni
Ojciec i Duch
byli z Tobą
zawsze
A świadkiem
został Jan
i wody Jordanu
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Wcielenie
jest darem Trzech
nie Jednego
I gdyś umarł
na krzyżu
to pękło serce Ojca
i uleciał Duch
A powróciwszy
życiem jak pełnią
złączył
tajemnicę Trzech
co są Jedno
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Pasterz Baranka
od poczęcia
chroniłeś
Jego życie
przed
ukamienowaniem Matki
przed
chłodem nocy
w której
miał się narodzić
przed
gniewem Heroda
kiedy
ranił kolana
na egipskich
kamieniach
namaszczałeś
Jego rany
oliwą
jakbyś chciał
opatrzyć Go
na całe
zło świata
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a gdy podrósł
i Matka
oddała Go
twojej opiece
wieczorami
w swoim
warsztacie
wśród
zapachu
cedrowych
desek
prosiłeś Boga
o światło
jak wprowadzić Go
w Jego
człowieczeństwo
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Z tyflopedagogicznych rozważań
W październiku (16–18), podczas tegorocznej edycji Międzynarodowej Konferencji REHA for the Blind in Poland, której współorganizatorem było Towarzystwo Opieki
nad Ociemniałymi, s. Benita Hadamik FSK wygłosiła referat
nawiązujący do stuletniej tradycji pracy z osobami niewidomymi w Dziele Lasek. Poniżej prezentujemy tekst tego referatu.
(Redakcja)
s. Benita Hadamik FSK

Ze stuletnią tradycją w pracy z osobami
niewidomymi w XXI wiek
Sztuka tkwi nie tylko w posiadaniu wiedzy
o czymś, ale także w przekazywaniu jej

/Cyceron/
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ażdy jubileusz jest okazją do spojrzenia w przeszłość, do
zauważenia całego bogactwa historii, doświadczenia i zaangażowanych ludzi. Dla Lasek jest to ponad sto lat, dla Fundacji
Szansa dla Niewidomych to już 25 lat. Stajemy przed pytaniem,
co w tak długim okresie zrobiono na rzecz niewidomych, jak
również zastanawiamy się nad tym, co robimy dzisiaj, i do czego
powinniśmy dążyć w kolejnych latach działalności?
Podstawowym założeniem powstałej na początku ubiegłego wieku instytucji: Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża było i jest
służenie sprawie niewidomych oraz stałe wzbogacanie wiedzy
i wykorzystywanie możliwości, jakie daje rozwój techniki i nowe
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technologie. Fundamentem tak pojętej służby niewidomym są
idee, jakie pozostawiła Matka Elżbieta Róża Czacka. Wciąż aktualne i uznawane przez nas są Jej słowa:
Laski to dom niewidomych, tam całe życie koncentruje się wokół nich, wszystko ma im służyć, tak jednak, by nie wyrabiać
w nich jakiegoś poczucia odrębności. Przeciwnie – również
osoby niewidome służyć mają Bogu i bliźnim w miarę swoich
możliwości.
Trzeba dążyć do tego, by jak najwięcej dzieci niewidomych
otrzymało odpowiednie wychowanie. Wyodrębnienie osób niewidomych nie jest celem, jest tylko środkiem, mającym ułatwić
naukę i reedukację wymagającą specjalnych metod i sposobów.
Z czasem, w miarę możności i warunków niewidomi powinni
wrócić do świata widzących, do swoich środowisk naturalnych,
tak, aby nie stanowili odrębnego, zamkniętego świata.
Celem wciąż aktualnym, który przyświecał tworzącemu się
Dziełu, było prowadzenie placówek kształcących i wychowujących dzielnych niewidomych, którzy mieli stać się pionierami
sprawy i służyć innym niewidomym swoją pracą i przykładem,
znajdując w tym radość.
Należy pamiętać, że w czasie kiedy Laski powstawały, tylko
nieliczna grupa niewidomych osób w Polsce miała możliwość
zdobycia wykształcenia, zawodu czy podjęcia pracy zarobkowej.
Nikt nie czuł się odpowiedzialny za całość sprawy niewidomych.
Zmianę tej sytuacji rozpoczęła hrabianka Róża Czacka – późniejsza Matka Elżbieta, która po ostatecznej utracie wzroku podjęła
świadomie zadanie, jakim było wzięcie odpowiedzialności za to,
co później sama nazwała „sprawą niewidomych w Polsce”. Dzieło
Lasek wyrosło z osobistego doświadczenia Matki Elżbiety. Utrata
wzroku spowodowała odkrycie niezwykle ważnej prawdy, że
cierpienie przeżywane w łączności z Chrystusem, z Jego krzyżem,
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daje siłę i moc duchową, pozwala wyjść z samotności i przekroczyć własną słabość. Podjęła wysiłek przygotowania osób
niewidomych do tych ról społecznych, które uznawano wówczas
za dostępne, jak również podejmowała wielki wysiłek wychowywania całego społeczeństwa do akceptacji osób niewidomych
w tych rolach społecznych, do których byli przygotowani.
Pracą Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Matka Elżbieta kierowała tak, by tworząc placówki modelowe i modelową
instytucję obejmującą działaniem wszystkie potrzeby osób niewidomych na każdym etapie ich życia, nadawać sprawie niewidomych właściwy kierunek rozwoju. Za właściwy kierunek
uznała utworzenie instytucji o charakterze katolickim w oparciu
o nowoczesne podstawy tyflologiczne. Całość podjętych działań określono jako „dzieło niewidomych”, i obejmowało osoby
niewidome, siostry oraz ideowych współpracowników świeckich. Matka współdziałała z wybitnymi pedagogami, wśród nich:
z Marią Grzegorzewską, Janiną Doroszewską, Włodzimierzem
Dolańskim. Podejmowała współpracę z różnymi instytucjami,
w tym z Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej założonym i kierowanym przez prof. Marię Grzegorzewską.
Za sprawą Róży Czackiej nastąpiło ostateczne ustalenie polskiej wersji alfabetu punktowego w systemie Ludwika Braille’a
i zatwierdzenie opracowanego w Laskach systemu polskich skrótów ortograficznych (PSO). Środowisko Lasek w imieniu wszystkich niewidomych zabierało głos w sprawie ustawowego unormowania opieki nad niewidomymi. Domagano się prawodawstwa
gwarantującego odpowiednie warunki nauki i pracy osobom
niewidomym. Przedstawiano jak wygląda sytuacja niewidomych
w innych krajach, które oprócz zabezpieczenia finansowego ułatwiały zdobycie zawodu i pracy. Starania te poskutkowały wydaniem w 1932 r. pierwszej ustawy o obowiązku szkolnym dla
niewidomych.
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Popularyzacja zagadnień tyflologicznych była próbą zwrócenia uwagi społeczeństwa na sprawę niewidomych. Chodziło, i nadal chodzi, o to, by wszyscy poczuli się współodpowiedzialni. Doświadczenie pojedynczych osób jest niewystarczające. Konieczne
jest oparcie się na wielu podstawach, na wielu doświadczeniach
oraz korzystanie z dorobku nauki. Potrzebna jest wymiana doświadczeń między osobami niewidomymi i widzącymi. Inteligentny, dobrze wykształcony i przygotowany do samodzielnego
życia niewidomy może w sposób poglądowy nauczyć widzących,
jak pomagać osobom niewidomym, jak się wzajemnie rozumieć.
Laski to środowisko, które pomimo pozorów izolacji, jest
ukierunkowane w swoich najgłębszych założeniach na przygotowanie do życia wśród innych i z innymi osobami.
Jako kontynuatorzy tych działań staramy się poszukiwać nowych form współpracy osób niewidomych z widzącymi, pogłębiać wiedzę tyflopedagogiczną i wychowywać społeczeństwo do
akceptacji osób niewidomych. Uczestniczymy w procesie tworzenia i adaptacji materiałów dydaktycznych, wypracowywaniu
form diagnozowania, wspierania rozwoju małego niewidomego
dziecka, metod wszechstronnej rewalidacji uczniów. Przyjmujemy studentów, magistrantów z wielu uczelni w Polsce, którzy
mają możliwość korzystania z bogatych zbiorów Biblioteki Tyflologicznej. Ośrodek w Laskach stara się realizować ideę rewalidacji integralnej, holistycznej – wspierającej niewidomego
w harmonijnym, całościowym rozwoju jego osobowości i wszystkich jego możliwości: fizycznych, intelektualnych i duchowych.
Sferę duchową Matka Elżbieta uważała za szczególnie istotną
dla poczucia godności, osiągnięcia samodzielności, akceptacji
i rozumienia roli i sensu krzyża, jakim jest niepełnosprawność.
A nawet poszła dalej i głębiej, mówiąc o przyjęciu krzyża braku
wzroku jako daru i zadania danego w życiu przez Pana Boga.
Najcenniejszą rzeczą, jaką możemy dać osobie niewidomej i jej
najbliższym, jest – zdaniem Matki – pomoc w akceptacji siebie
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w sytuacji istnienia niepełnosprawności. A taka pełna akceptacja
jest możliwa tylko wówczas, gdy nieunikniony ciężar niepełnosprawności rozumie się jako wezwanie do udziału w krzyżu Pana
Jezusa podjętym dla zbawienia świata.
Jak dzisiaj podejmować te zagadnienia? Matka przekazała
nam, że o tych trudnych sprawach można rozmawiać tylko wtedy,
gdy istnieje szacunek i przyjaźń. Tylko we wspólnocie ludzi rozumiejących się te ważne i delikatne sprawy można podejmować.
Krzyż niepełnosprawności jest do uniesienia, gdy ma się oparcie
we wspólnocie. Dlatego Laski próbują być wspólnotą otwartą na
osoby niewidome i współpracę z nimi, a także otwartą dla osób
widzących, zwłaszcza poszukujących odpowiedzi na ważne pytania współczesnego świata, szukających swojej drogi życiowej.
Obecnie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi stara się
iść wytyczoną przez Założycielkę drogą. Głównym zadaniem
i misją Lasek niezmiennie jest służba dla niewidomych i współpraca z osobami niewidomymi. Nadal zasadniczym, choć nie
jedynym zadaniem, jest edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją
wzroku. Realizując ten cel, TOnO we współpracy z powołanym
przez Matkę Czacką w 1918 roku Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, prowadzi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach,
Szkołę Specjalną w Rabce, Przedszkole i Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka Niewidomego oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie, Dom Pomocy Społecznej dla
Niewidomych Kobiet w Żułowie koło Lublina, Dom Pomocy
Społecznej dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach niedaleko Krakowa.
Zgromadzenie, w odpowiedzi na prośby płynące z różnych
miejsc świata, rozszerza działalność poza granice kraju. Zakłada i prowadzi szkoły dla niewidomych w Indiach: w Bangalore
i Nongbach oraz w Afryce: w Rwandzie – Szkołę w Kibeho oraz
na Ukrainie: w Żytomierzu i Starym Skałacie.
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Dostosowana do możliwości rozwojowych dziecka edukacja
specjalistyczna bez wątpienia jest najkorzystniejsza. Jednak starannie przygotowany i zaangażowany tyflopedagog to nie wszystko. Niezmiernie ważne jest środowisko wychowawcze i rozumienie specyficznych potrzeb dziecka niewidomego. Niestety zdarza
się, choć rzadko, że nawet najbliższe otoczenie nie w pełni zna
i rozumie potrzeby dziecka niewidomego.
W Dziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego pomoc psychologiczną i tyflopedagogiczną mogą uzyskać już najmłodsze dzieci i ich rodzice. Edukację rozpoczynają
w przedszkolu, a następnie uczą się w szkołach podstawowych,
ponadpodstawowych i policealnych. W Laskach działa również
Szkoła Muzyczna.
Jakie są nasze dzieci? Mają kochających rodziców; są radosne,
czasem trochę smutne, czasem wesołe i nawet rozbrykane, a przy
tym ciekawe świata i zainteresowane zabawkami, zabawami,
uczeniem się i fascynującymi zajęciami; – jak wszystkie dzieci…
Nasze dzieci są w wieku od kilku miesięcy do dwudziestu
czterech lat; są niewidome lub z poważną dysfunkcją wzroku; są
dotknięte dodatkowymi deficytami; mają równoczesne uszkodzenie słuchu i wzroku; wiele cierpi na epilepsję; niektóre z nich
mają całościowe zaburzenia rozwoju, w tym autyzm.
Jak pracujemy z naszymi dziećmi? Przede wszystkim odbywają się zajęcia lekcyjne w poszczególnych szkołach, gdzie
prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie realizacji
podstawy programowej na poszczególnych etapach kształcenia.
Diagnoza medyczna, z którą przychodzą do nas, jak również ta,
która zostaje postawiona w trakcie procesu terapeutycznego, staje
się nieodzownym elementem i stanowi podstawę wyboru odpowiednich form wspierania i tworzenia planów terapii; dla każdego
dziecka opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny zgodnie z wymogami określonymi przez MEN.
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Program edukacyjny wzbogacamy o wiele dodatkowych zajęć indywidualnych wspierających rozwój i samodzielność naszych dzieci:
• naukę orientacji przestrzennej, terapię widzenia, rehabilitację ruchową, zajęcia na pływalni, hipoterapię, dogoterapię,
zajęcia z ceramiki i drewna, dziewiarstwa i tkactwa oraz innych,
zgodnych z zainteresowaniami i zdolnościami uczniów;
• korzystanie z nowoczesnych technologii;
• indywidualne zajęcia edukacyjne w tym usprawnianie manualne, przygotowanie do nauki i nauka brajla;
• grupowe i indywidualne zajęcia – stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się;
• zajęcia sportowe i zabawa, imprezy towarzyskie, wyjazdy –
poznawanie świata;
• przygotowanie do zdobycia określonego zawodu;
• pomoc w znalezieniu pracy i wspieranie pracodawcy zatrudniającego naszego absolwenta.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
im. Róży Czackiej przygotowuje do samodzielnego życia niewidome i słabowidzące dzieci z całej Polski.
Pokonywanie trudności musi się dokonywać jednocześnie
na dwóch płaszczyznach: duchowej i cielesnej. Płaszczyzna cielesna – brak wzroku – wymaga pokonania barier zewnętrznych,
trudności w przemieszczaniu się, lęków, napięć i tych wszystkich
przeszkód, które utrudniają życie. O wiele trudniejsza wydaje
się płaszczyzna duchowa, pytania: dlaczego istnieje cierpienie,
dlaczego mnie to spotkało?
W ponad stuletniej historii Dzieła zauważamy, jak bardzo
ważna jest specjalistyczna pomoc, w co z pewnością nikt nie
wątpi; budzi już jednak wątpliwości forma realizowania początkowych etapów nauki – w szkolnictwie specjalistycznym czy
integracyjnym, inkluzyjnym? Nadal również pozostaje otwarte
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pytanie: jaką formę wsparcia zawodowego osób z dysfunkcją
wzroku podejmować: na chronionym czy otwartym rynku pracy? Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie
osobom zainteresowanym możliwości indywidualnego wyboru
spośród różnych form pomocy. Osoby niewidome dobrze przygotowane i zrehabilitowane kończą studia, pracują, stają się samodzielne, są otoczone szacunkiem i uznaniem. Nie zapominajmy
też, że nawet niewielkie wsparcie może bardzo wiele pomóc.
Dalsze lata działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi z pewnością dopiszą nowe zadania i nowe rozwiązania.
Jedna rzecz, ufamy, nie zmieni się – jest to służba niewidomym
i potrzeba współpracy z osobami niewidomymi. Wpatrzeni
w krzyż Chrystusa i wierni wezwaniu pozostawionemu nam
przez Założycielkę: „Przez krzyż, do nieba”, będziemy podejmować nowe zadania, aby sprostać nowym wyzwaniom, jakie niesie
współczesność, pamiętając, że w nowe jutro, budowane wczoraj,
idziemy dzisiaj.
Kończąc, przytoczę wypowiedź jednej z uczennic naszego
Ośrodka: „Kocham ten świat za jego piękno i harmonię, choć
go nie widzę. Chłonę go tak, jak potrafię, zmysłami: dotykiem,
słuchem, węchem i smakiem”.

Z lekturty czasopism
s. Elżbieta Więckowska FSK

Szkoła w Kibeho realizuje nauczanie metodą
ośrodków pracy

W

numerze 1/2017 czasopisma naukowego „Szkoła Specjalna” zamieszczony jest artykuł Kornelii Czerwińskiej
i Angeliki Bajkiewicz Metoda ośrodków pracy w edukacji dzieci
niewidomych w Ruandzie [s. 5-16].
Autorki znalazły się w szkole dla niewidomych w Ruandzie
w ramach projektu szkoleniowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji Usłyszeć Afrykę. W artykule opisują krótko
sytuację niewidomych w Ruandzie, referują sposób adaptowania metody ośrodków pracy do sytuacji społeczeństwa ruandyjskiego, sposób przygotowywania miejscowych nauczycieli
do nauczania tą metodą, oraz przydatność metody w nauczeniu
dzieci niewidomych:
„Zastosowanie metody ośrodków pracy w Ośrodku dla
Niewidomych w Kibeho
Kształcenie uczniów z dysfunkcją wzroku w Ośrodku
dla Niewidomych w Kibeho opiera się na dorobku polskiej
tyflodydaktyki. Metoda ośrodków pracy została przyjęta jako
metoda wiodąca w pierwszym etapie edukacyjnym. Program
nauczania dostosowano zarówno do teoretycznych założeń tej
metody, jak i specyfiki kraju afrykańskiego. Został on napisany przez polską tyflopedagożkę pełniącą funkcję dyrektora
ośrodka i zaakceptowany przez Ministerstwo Szkolnictwa
w Ruandzie. Ma on dość ubogą formę i jest napisany z użyciem prostych słów i zwrotów, dzięki czemu mogą go zro-
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zumieć nauczyciele słabiej władający językiem angielskim.
Program nauczania jest doskonale dostosowany w zakresie treści do warunków kulturowych, geograficznych, społecznych Ruandy. Pojawiają się w nim ośrodki tematyczne
związane z obchodami świąt ruandyjskich, lokalnymi zwyczajami, tamtejszymi problemami, chorobami i sposobami
zapobiegania im, poznawaniem najbliższego środowiska.
Przygotowanie takiego programu wymagało dużej pracy nad
poznaniem i zrozumieniem lokalnych zwyczajów, kultury,
geografii, języka. Przykładowymi dostosowaniami programu
w wymienionych aspektach jest uwzględnienie w nim takich
zagadnień, jak:
• najważniejsze miejsca w dystrykcie;
• wycieczka na plantację kawy, herbaty;
• poznanie procesu sporządzania herbaty, kawy w fabryce;
• poznanie lokalnych ujęć wody;
• zawody, uprawy, zwierzęta w Ruandzie;
• znaczenie i zagrożenia związane z porą suchą i porą deszczową;
• roślinność pory suchej i pory deszczowej;
• promocja jedności, współpracy i rozwoju;
• niebezpieczeństwa zagrażające jedności, współpracy
i rozwojowi, takie jak np.: bieda, korupcja, brak sprawiedliwości, morderstwa, kolonizacja;
• konsekwencje nienawiści;
• działania podejmowane na rzecz budowania pokoju
w najbliższej okolicy;
• prawa dziecka w Ruandzie (prawo do jedzenia, rodziny,
wyrażania się, edukacji, imienia);
• potrzeby człowieka: powietrze, woda, jedzenie, ubranie,
bezpieczeństwo, edukacja, pomoc medyczna, elektryczność,
transport;
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• obrona przed drobnoustrojami;
• najczęstsze choroby: AIDS, malaria;
• problem zanieczyszczanej wody;
• znaczenie higieny, sposoby zapobiegania chorobom
(Bajkiewicz, 2013)”.
Założeniem metody ośrodków pracy jest realizacja materiału począwszy od treści bliższych uczniom, a skończywszy
na odleglejszych, trudniejszych zagadnieniach. W Ośrodku dla
Niewidomych w Kibeho najpierw omawiane są treści najbliższe uczniowi (szkoła), następnie środowisko rodzinne (niestety
dla wielu dzieci nie jest ono najbliższym środowiskiem), potem
zagadnienia dotyczące flory i fauny, aż po wstęp do zagadnień
społecznych. Koncentryczny układ treści zakłada rozszerzanie
omawianych zagadnień w każdym roku pracy. Tak więc w klasie III układ treści rozpoczyna się od rodziny, poprzez tematy
obejmujące sektor, do którego należy Kibeho, aż do najbardziej
odległej tematyki, jaką jest dla uczniów ruandyjskich market
w mieście (miejsce, w którym najczęściej mieli okazję być po raz
pierwszy z wycieczką szkolną).
Wiadomości o metodzie ośrodków pracy nauczyciele kibehowskiej szkoły otrzymali w czasie wstępnego szkolenia zorganizowanego przez dyrekcję ośrodka. W celu poszerzenia wiedzy
teoretycznej i dydaktycznej na temat tej metody, a także zwiększenia kompetencji tyflopedagogicznych nauczycieli, w 2012 r.
zrealizowany został projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych
i Fundacji Usłyszeć Afrykę Wspieranie rozwoju szkolnictwa specjalnego w Ruandzie poprzez realizację cyklu szkoleń dla kadry pedagogicznej ośrodka dla Niewidomych w Kibeho. Analiza stosowania metody ośrodków pracy w placówce wykazała, iż nauczyciele
posługiwali się głównie metodami podającymi i koncentrowali
się na pamięciowym opanowaniu przez uczniów podawanych
informacji, nie wykorzystywali wielu pomocy dydaktycznych,
w sztywny sposób odtwarzali zalecenia metodyczne zawarte
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w materiale szkoleniowym opracowanym przez dyrekcję ośrodka”. [s. 11–12].
* * *
Autorki nie wymieniają imienia s. Rafaeli Nałęcz, ale my
wiemy, że to Ona przejęła metodę ośrodków pracy od prof. Marii
Gerzegorzewskiej i twórczo zastosowała w prowadzonej w Ruandzie szkole. Od samego początku istnienia placówki aż do
końca swojego twórczego życia była jej dyrektorem. Siostra Jana
Maria Ściga, która przez kilka lat współpracowała z siostrą Rafaelą, wspomina: „Siostra Rafaela od początku pracowała metodą
Ośrodków Pracy. Ja dużo się uczyłam z konspektów prowadzonych przez s. Julię FSK. Kiedy zaczęłyśmy tworzyć programy do
naszej szkoły, w oparciu o podstawę programową przeznaczoną
dla szkół powszechnych, kupowałyśmy podręczniki w czarnym
druku i na ich kanwie tworzyłyśmy program realizowany metodą
ośrodków pracy, dostosowaną do afrykańskiej rzeczywistości
kulturowej, społecznej oraz tamtejszej flory i fauny. Ja pisałam
programy, a s. Rafaela je sprawdzała, poprawiała i zatwierdzała.
Programy wysyłałyśmy też do Ministerstwa Edukacji oraz do Dyrektora Departamentu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Konspekty do prowadzenia zajęć powstawały w języku angielskim, ale
tłumaczyliśmy je na kinyarwanda, ponieważ lekcje w młodszych
klasach bazowały na tym języku, a język angielski wprowadzany
był stopniowo. Osobiście hospitowałam zajęcia na wszystkich
etapach edukacji wczesnoszkolnej. S. Rafaela bardzo starała się
o pomoce szkolne, a wiele z nich wykonała własnoręcznie. Była
w tym bardzo twórcza i mimo licznych obowiązków poświęcała wiele godzin na ich przygotowanie. Zwłaszcza gdy chodziło
o pomoce do matematyki czy geografii. Jeździłyśmy również po
gotowe pomoce dla niewidomych do sąsiedniej Ugandy”.
To uzupełnienie jest ważne zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym. Gdyby nie Zgromadzenie Sióstr Fran-
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ciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek i „spiritus movens” placówki
w Kibeho – siostra Rafaela Nałęcz, która wykorzystała i rozwinęła
tam swój talent i swoje długoletnie doświadczenie pedagogiczne,
wówczas trudno byłoby mówić o tym wszystkim, o czym piszą – skądinąd interesująco – autorki artykułu, zamieszczonego
w „Szkole Specjalnej”.
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Niezależnie od bieżących informacji z działalności Dzieła
Matki Czackiej od czasu do czasu sięgniemy do archiwalnych
materiałów, w myśl założeń, że najstarsze źródła są niewątpliwie cenną informacją o czasach minionych, ale także mogą być
inspiracją dla lepszego zrozumienia obecnych zjawisk i problemów.
Poniżej drukujemy tekst z roku 1947 – a więc mija już 70 lat
od daty jego powstania. Materiał został wydrukowany w 25 numerze pisma CARITAS – poświęconemu zagadnieniom katolickiej akcji dobroczynnej w Polsce. Mimo upływu czasu, innego
języka i być może odmiennego stawiania problemów, istota
sprawy niewidomych i troska o jak najlepsze sposoby przystosowania osób z dysfunkcją wzroku do życia pozostaje wciąż ta
sama.
Redakcja
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lepota jest kalectwem, które najbardziej może porusza ludzkie serca. Spośród ewangelicznych opowieści o cudownych
uzdrowieniach, których dokonał Chrystus Pan, opisy przywrócenia przezeń wzroku niewidomym przemawiają do nas w sposób
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specjalny. Sam Jezus – światłość świata – zdaje się odczuwać
szczególniejsze miłosierdzie dla tych, co oto „siedzą wedle drogi
żebrząc” i nie widzą, że „Jezus Nazareński mimo idzie”, ale którzy, usłyszawszy o nim, wołają: „Synu Dawidów, zmiłuj się nade
mną!”1.
I gdy my, ludzie dzisiejsi, patrzymy na żałosne postacie
ociemniałych, na ulicach naszych miast i miasteczek, wówczas
– obok głębokiego współczucia – doznajemy również głębokiej
przykrości, że poza jałmużną nic im dać nie możemy. I czujemy
jak gdyby żal, że tą ulicą nie przejdzie teraz Jezus, nie zatrzyma się, nie położy swych miłosiernych rąk na zamknięte oczy
ślepca-żebraka i nie rozewrze ich swoją wszechmocną litością.
I z uczuciem przerażenia i lęku, wobec tej strasznej tajemniczej
ślepoty, z męką bezradności w obliczu tego nie udźwignionego
krzyża, wciskamy jałmużnę w wyciągniętą dłoń i odchodzimy
pośpiesznie, nie znajdując, a może i nie próbując nawet znaleźć
słów, które byłyby jakimś pomostem między nami a tym oto, jak
mówimy, niewidomym.
Tak i mówimy i myślimy: niewidomy, ociemniały... I zapominamy dodać to, co najważniejsze: niewidomy, ociemniały c z ł o w i e k. Nie tylko oczy zamknięte lub zniekształcone, lub oczy,
których po prostu nie ma. Nie tylko ręka wyciągnięta po datek.
Nie tylko twarz, jakże często będąca martwą maską o nieczytelnym wyrazie. Ale właśnie c z ł o w i e k.
Tak, tą ulicą na pewno już nie przejdzie historyczny Jezus
z Nazaretu, Chrystus z ewangelii. On przyjdzie dopiero „sądzić
żywych i umarłych”. Ale na tej ulicy, pod tym murem, stoi nasz
brat w Chrystusie Jezusie, też „syn człowieczy”, chrześcijanin –
a więc „drugi Chrystus”, którego wyciągnięta dłoń nie tylko czeka
na zimny pieniądz, ale pragnie właśnie spotkać się z wyciągniętą
ręką drugiego c z ł o w i e k a.
1

Łuk.18, 35–39.
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„Byłem niemocny i w ciemnicy, a nie nawiedziliście Mnie” –
powie Jezus na Sądzie Ostatecznym2.
A jakaż jest bardziej bezradna i bezbronna i jakaż – poza
grzechem – głębsza ciemnica od tej, w której trwa ociemniały
człowiek, jeśli nie „nawiedzą” go właśnie inni ludzie, widzący
w nim w s p ó ł c z ł o w i e k a, któremu można i trzeba pomóc
i to nie, jak bezdusznemu ciału, ale jak człowiekowi, powołanemu do tych samych, wielkich, Bożych przeznaczeń, jak dziecku
wspólnego Ojca?
Ślepota jest nieszczęściem nie tylko w samej swej istocie,
ale jest nim i dlatego także, że łączy się zazwyczaj z poczuciem
wielkiej samotności, jakiejś niezgłębionej przepaści, dzielącej od
reszty ludzi, tych, którzy w i d z ą, którzy poruszają się swobodnie,
którzy pracują, są użyteczni, a którym się wydaje, że nieunikniony
los niewidomego – to być ciężarem rodziny lub społeczeństwa,
co najwyżej grajkiem lub sprzedawcą ulicznym, a najczęściej
– żebrakiem... Dla wielu ludzi pozostaje rzeczą absolutnie nie
przenikającą do ich świadomości, że dola niewidomych może być
istotnie osłodzona dla nich samych i że ociemniały może i powinien pracować i stać się przez to użytecznym, wartościowym
członkiem narodowej i ludzkiej społeczności. Ale – i to właśnie
stanowi sedno zagadnienia – pod warunkiem, że otrzyma odpowiednie wychowanie, wykształcenie ogólne i zawodowe oraz
odpowiednią opiekę.
Dlatego też sprawa niewidomych posiada jakby dwie strony:
jedną – humanitarną, polegającą na polepszeniu losu nieszczęśliwych, drugą – społeczną, polegającą na możliwie najlepszym
użyciu sił ludzkich, które albo marnują się bezczynnie, albo nawet
stają się szkodliwe, obciążające organizm społeczny. Dla zrozumienia jednak, co należy uczynić dla niewidomych w Polsce,

2

Mat. 25, 43
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trzeba wiedzieć, co można w ogóle dla niewidomych uczynić,
trzeba poznać, do czego niewidomy jest zdolny.
Ludzie, widzący na ogół, nie zdają sobie sprawy z tego, ile sił
i zdolności pozostaje temu, kto wzrok utracił, albo go nigdy nie
miał, i jak dalece te zdolności i siły nadają się do kształcenia. Są
całe dziedziny życia ludzkiego i działalności ludzkiej zupełnie
i w stopniu niemniejszym, niż dla widzącego, dostępne również
dla niewidomych, są całe sfery życia duchowego nietknięte przez
kalectwo. Wyrobienie tych władz, które niewidomi posiadają na
równi z widzącymi, a które czasem są jakby w uśpieniu, dla braku jakiegokolwiek ćwiczenia, jest głównym celem wychowania
i kształcenia ogólnego, oraz fachowego niewidomych.
W „Tygodniu Miłosierdzia”, który ma w nas ożywić chrześcijańską miłość bliźniego, miłość rozumną, szukającą jak najlepszych sposobów przyjścia z pomocą cierpiącym naszym braciom,
musimy także – na wzór Chrystusa Pana – zatrzymać się przed
niewidomym człowiekiem, przede wszystkim tym n i e w i d o m y m c z ł o w i e k i e m, k t ó r y j e s t d z i s i a j j e s z c z e
d z i e c k i e m i p o m y ś l e ć, c o m o ż e m y d l a ń z r o b i ć.
Pan Jezus pytał ewangelicznych ślepców: „Co chcecie, abym
wam uczynił?”3. Nie naszą jednak jest rzeczą zadawać to pytanie,
bo nie w naszej leży mocy przywrócić światłość ich oczom, ale
obowiązani jesteśmy wiedzieć i rozumieć, że należy niewidomym
dzieciom i młodzieży dać jak najodpowiedniejsze w a r u n k i
r o z w o j u, co możliwe jest jedynie w s p e c j a l n y c h z a k ł a d a c h. Społeczeństwo nasze musi uświadomić sobie wielką
potrzebę niesienia planowej i skutecznej pomocy i opieki niewidomym.
Tej właśnie potrzebie służy i służyć chce w możliwie najszerszym zakresie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, mające
3

Mat. 20, 32.
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swą główną siedzibę w Laskach pod Warszawą. Chcielibyśmy
opowiedzieć właśnie tym wszystkim, których miłość chrześcijańska skupiła przy „Caritas” o tym osiedlu, powstałym specjalnie
dla niewidomych. Wszystko, cokolwiek tu jest, wszyscy, którzy
tu przebywają, mają właśnie ten cel: służyć Panu Bogu – w niewidomych.
Kiedyś, przed dwudziestu kilku laty, nie było tutaj nic. No,
oczywiście, nie tak zupełnie nic! Pod mazowieckim niebem szumiał mazowiecki, sosnowy las i jałową pustką świeciły piachy
podwarszawskie, ubogiej gleby. Nieopodal, sznurem chłopskich
chat, rozciągała się wieś zwana Laski. Ale w roku 1922 wśród
rudych pni sosen zahuczały siekiery i młoty. Na skraju lasu zaczął
się dźwigać pierwszy dom; a raczej skromny, drewniany domek.
Zamieszkała w nim gromadka niewidomych kobiet i dziewcząt
wraz z obsługującymi je Siostrami zakonnymi. Do tego czasu
przebywały one w Warszawie, gdzie miało swoją siedzibę, założone w 1910 roku, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi oraz
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, powołane
w roku 1918 specjalnie do służenia niewidomym. Gdy jednak
ciasnota lokalu warszawskiego coraz bardziej dawała się we znaki,
Opatrzność – przez ręce dobrego człowieka – ofiarowała Towarzystwu szmat ziemi i oto można się było przenieść z wynajętego
mieszkania w Warszawie na własny grunt i pod własny dach.
Ciężko było i trudno, czasem głodno. Do Warszawy wędrowało się polnymi drogami, przez błoto i śnieg, przez owe szczere
piachy, po żywność, po wszystko, co należało ukwestować, aby
wyżywić wzrastającą stale liczbę niewidomych i Sióstr. Dziękowało się Bogu za każdy przeżyty dzień! Ale dzieło się rozrastało, potrzeby mnożyły. Trzeba było budować, trzeba było założyć jakieś
gospodarstwo. Ale za co? Odwołano się wówczas do ofiarności
społeczeństwa polskiego, w kraju i zagranicą. Posypały się ofiary,
te właśnie najmilsze sercu: drobne a liczne i w sumie stanowiące
pomoc ogromną. Można było zakupić żywy inwentarz. Mleko
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od własnych krów niewidome dzieci zawdzięczały braciom zza
oceanu. A czymże było nabycie własnych koni! Nastały lepsze
czasy. Obok pierwszych dwóch domów zaczęły się wznosić inne.
Uparte ludzkie ręce wezwały, płony zda się, grunt, aby rodził nie
tylko jałowce i macierzankę. Zafalowało żytem pierwsze pólko,
zazieleniły się pierwsze zagonki ziemniaków. Uśmiechnęły się
oczy do pierwszych róż, które zakwitły przed kaplicą. Bo oczywiście stanęła kaplica. Prosta i uboga. Z zewnątrz przypomina
zakopiańskie, wiejskie kościółki, ale wnętrze jej nie jest podobne
do żadnego innego kościoła. Jest ono trochę, jak las szumiący za
ścianą. Sklepienie wsparte na prostych sosnowych pniach pokrytych korą. Ołtarz otoczony ich półkolem. I czasem rozśpiewany
ptak wleci przez drzwi otwarte, zakołuje nad drewnianym krzyżem, szukając wylotu. Chciałoby się mu pomóc: oto tutaj, oto tędy
– ptaszyna jednak po chwili sama ujrzy paciorkami błyszczących
oczek prostokąty światła, kędy jej droga.
A dzieci? Te dzieci, dla których właśnie owa kaplica została
zbudowana? Tak, im naprawdę, gdy tu przybędą ze świata, trzeba
pokazać, powiedzieć: Oto tutaj, oto tędy!
– Chodź, idziemy teraz w stronę ołtarza. Naturalnie, możesz
go „obejrzeć”!
I ciekawe, spragnione rączyny dotykają mensy, nieśmiało
pieszczą Dzieciątko w stojącym obok żłobku, a nawet... tak, mogą
„zobaczyć” umęczone Ciało Jezusa, nie na własne oczy wprawdzie, ale własnymi paluszkami. Bo krzyż górujący nad ołtarzem
da się łatwo zdjąć, po prostu, jakby zstępował do wyciągniętych
dziecięcych rąk. Ale potem, kiedy przeminą pierwsze dni, jest
coraz łatwiej, i czasem, gdy gromadka małych chłopców wtargnie
do kaplicy, trzeba ją wstrzymywać raczej niż prowadzić. Przecież
oni to, niewidomi chłopcy, służą do mszy św., wstępują na stopnie
z ampułkami w ręku, przenoszą mszał... A jacy bywają zaradni,
jak przedsiębiorczy w swoim codziennym, szkolnym i internato-
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wym życiu! Czyż saneczki i huśtawka lub po prostu galopada po
schodach mają być udziałem tylko widzących dzieci?
Wejdźmy do szkoły! Szliśmy tu – po raz pierwszy – ze
struchlałym sercem, czasem po prostu mając ochotę zawrócić
w ostatniej chwili. Niewidome dzieci! Cóż może na świecie głębiej
zatargać niż widok takiej oto siedmioletniej buzi, wzniesionej ku
słońcu, którego nie widzi, i pary maleńkich łapin, szukających
drogi po zalanym światłem korytarzu?
Ale nie, nie cofajmy się! Mamy przecież poznać jeszcze jedną
stronę rzeczywistości ludzkiego życia. Stoimy przed dużym 3-piętrowym budynkiem, który nosi nazwę św. Stanisława. Dzwonek
wzywa na przerwę szkolną. I oto, musimy usunąć się na bok, bo
ze schodów, niby lawina, pędzi gromada chłopców. Jak wszystkie
Janki i Wojtki w każdej powszechnej szkole, muszą przez te 10
minut wybiegać się i wyhałasować, czasem pomocować i wytłuc
setnie. Nawet Kazik, który z wojennej burzy wyszedł nie tylko pozbawiony wzroku, ale również prawej ręki i nogi. A dziewczynki?
I one także, jak wszystkie inne Hanie i Jadzie, spacerują pod rękę,
trajkocą i śmieją się, powierzają sobie swoje radości i strapienia,
wzorem swych własnych siostrzyczek, tych, które widzą. I, jak
tamte, widzące dzieci i młodzież, mówią o lekcjach i książkach,
o zadaniach i stopniach, a gdy za chwilę znajdą się w klasie, będą
zdobywać te same wiadomości, które są w zwykłych szkołach,
tylko w sposób nieco odmienny.
Tak, jak oczy dzieci, widzących po liniach druku, tak palce
niewidomych biegną po szeregach wypukłych punktów pisma
Braille’a – i, jak pióro, tak również i dłutko, posuwa się po zeszycie, tylko że zeszyt ten jest ujęty w ramy metalowej tabliczki. Ręce
niewidomych odkryją z radością na kuli specjalnego globusu
daleką Amerykę czy Azję, ulepią niewidzianego nigdy wzrokiem
niedźwiedzia, czy ot, domowego Burka, będą coraz sprawniejsze,
coraz bardziej zaradne.
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Ale do tego wiedzie droga daleka, od pierwszych nauk, udzielanych maleńkim przedszkolaczkom. Zapoznajmy się z tą gromadką. Oto czteroletni Jacuś, który przybył w ubiegłym roku
z wojennej tułaczki jeszcze nie ochrzczony i w wielkim momencie
przyjęcia go do Kościoła bożego, zawołał na całą kaplicę:
– Kto mnie chrzci?
A potem, oglądając ofiarowany sobie kwiatek o wilgotnych
płatkach, pytał:
– Czy kwiatek też jest ochrzczony?
Jacuś – to typ bardzo przedsiębiorczy i zdarza się, że trzeba
hamować jego zapędy, gdy np. zechce otworzyć okno i przekonać
się: „Co by to było, gdybym ja sfrunął z 3-piętra?” Oczywiście,
nie wszystkie dzieci są jak Jacuś, i nieraz trzeba wiele trudu,
aby przełamać w nich lęk przed „nieznanym” i niezaradność.
Najważniejsza lekcja w tym pierwszym okresie ich życia, to właśnie nauka zaradności, orientacji, zręczności w wykonywaniu
najprostszych rzeczy, uważnego posługiwania się dotykiem i słuchem, które mają zastąpić im zmysł wzroku. Nieporadne zrazu
paluszki, nauczą się potem tylu rzeczy, tych potrzebnych w codziennym życiu i tych, co będą im odtwarzać świat, w którym
żyją i o którym uczą się. Ileż radości wzbudza każdy przedmiot
poznany i każdy wykonany!
Szkoła i internat mają za zadanie przygotować niewidomą
młodzież do życia możliwie najbardziej samodzielnego. Po ukończeniu szkoły powszechnej, część uczniów uczęszcza do gimnazjum zawodowego i ranki spędza w warsztacie, na nauce muzyki
czy masażu, który będzie kiedyś ich zawodem, po południu zaś
na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących. 2 chłopców zdało
obecnie egzamin do jednego z warszawskich liceów, 5 dziewcząt
przygotowuje się do matury licealnej, jeden z wychowanków
studiuje historię na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie. Kilku
absolwentów szkoły przechodzi kurs masażu i w czasie wakacji
odbywało już praktykę w szpitalach. W innych domach Towa-
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rzystwa istnieją warsztaty szczotkarskie i trykotarskie, zatrudniające kilkadziesiąt dziewcząt i kobiet. I pomyśleć: ilu spośród
niewidomych grajków ulicznych i żebraków, iluż z tych, którzy są
ciężarem rodziny i społeczeństwa, uniknęłoby tego losu, gdyby
w swoim czasie znalazło się w szkole dla niewidomych! I ciężko
jest, że nie sposób i teraz przyjąć tych wszystkich, pozbawionych
wzroku! Każde przyjęte dziecko, to nadzieja, że będzie to człowiek
dany Kościołowi, Polsce i światu, człowiek świadomy swoich
ludzkich obowiązków i swoich ludzkich praw, umysł otwarty na
wielką rzeczywistość Prawdy, Dobra i Piękna, serce zbudzone do
miłowania Boga i bliźnich.
Laski pragną wychować niewidome dzieci i młodzież tak, aby
w pełni przyjmując bolesny krzyż kalectwa, odnalazły tajemniczy
sens swego cierpienia i dostrzegły w nim źródło ukrytych sił,
a nawet radości, która zawsze wytryśnie tam, gdzie ludzki krzyż
zespoli się z krzyżem Boga-Człowieka. Huragan wojny przeszedł
i przez Laski. Ogień i pociski zniszczyły część rozbudowanego
już znacznie osiedla. W czasie wojny zasadą było z konieczności:
„aby przetrwać”, ale dziś wszystko się dźwiga ku nowemu życiu,
nowej pracy. Korytarze i sale szkolne zadudniły znowu tupotem
dziecięcych i młodzieńczych stóp, rozdzwoniły się gwarem młodych głosów. Ściągają do Lasek dzieci i młodzież, szukając opieki
i wiedzy. Wszystkim im pragnęłoby się dać światło wiary i nauki,
radość pracy i warunki odpowiednie do ich kalectwa, wszystkich
chciałoby się wyprowadzić ze stanu opuszczenia i niedoli, z mroku niewiedzy, z męki bezczynności, wszystkich wwieść na wielki
gościniec prawdziwie ludzkiego i chrześcijańskiego życia.
Przed Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi leży ogromne pole pracy, pracy, która wówczas dopiero stanie się w pełni
wydajną, gdy będzie wsparta ofiarną pomocą całego polskiego
społeczeństwa. Zewsząd napływają zgłoszenia o przyjęcie do zakładów. O jakże boleśnie wielką cyfrę powiększyła się liczba niewidomych dzieci i młodzieży! I jak, niestety, wzrasta i dziś! Plon
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żałosny minowych pól – to dzieci, które przybywają do Lasek,
pozbawione światłości oczu. Setki i tysiące czekają na miejsce,
a tylko część ich może być przyjęta, z powodu braku i tego miejsca
i środków. Aby odbudować zniszczone domy, aby rozbudowywać
się dalej, aby wyżywić i ubrać wychowanków, Laski apelują do
całej Polski, bo wszak o dzieci całej Polski chodzi, o nasze własne
dzieci! Od nas wszystkich oczekuje niewidome dziecko pomocy,
prawdziwie ludzkiej i prawdziwie katolickiej.
„Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocnikiem”4. To nie tylko człowiek tymi słowy przyzywa Bożego
miłosierdzia. Bóg również nimi przypomina człowiekowi jego
obowiązek względem bliźniego. A według nauki Kościoła nasz
obowiązek wobec potrzebujących, to nie tylko wsparcie ich bezpośrednie przez jałmużnę, ale to również wspieranie – w miarę
możności – instytucji dobroczynnych oraz tworzenie możliwości
pracy dla tych, którzy pracować mogą.
Tak. „Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocnikiem!” Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża, posługujące
niewidomym, modlą się za nich w codziennym pacierzu: „Daj
im radość z widzenia światłości Twojej, Jezusie, Synu Dawidów,
zmiłuj się nad nami!” a Syn Dawidowy, Syn Człowieczy, chce im
świadczyć miłosierdzie naszym sercem, naszymi rękoma.
I dla nas, wierzących w Świętych Obcowanie, nie będzie to
tylko jednostronna dobroczynność. W mistycznym ciele Chrystusa istnieje wszakże przedziwnie cudowna wymiana dóbr. Za
dni straszliwej wojny dopełniała się wielka, krwawa, i bezkrwawa
ofiara ekspiacyjna – zadośćuczynienie Bogu za winy nas wszystkich. Miliony cierpiały, miliony ginęły. I gdy nasze życie – tak czy
inaczej – układa się jakoś obecnie, tysiące i miliony ofiar wojny
cierpią dotąd i cierpieć będą aż po kres życia. A ileż spośród
napływających do zakładów dzieci – to właśnie ofiary wojny, to
4

Ps. 9.
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może ci, którzy nieświadomie i niewinnie składają Bogu ofiarę
przebłagalną za grzechy innych członków mistycznego ciała Pana
Jezusa? A reszta, ci którzy utracili wzrok z innych powodów, to
przecie również cierpiąca cząstka Bożego Kościoła, walczącego
– bo jeszcze tu na ziemi – ale i cierpiącego zarazem.
Niewidomi z konieczności muszą brać wiele od innych, ale
mogą i chcą również dawać. W czasie powstania ociemniali starsi
chłopcy przenosili rannych i zdarzało się, że cierpiący żołnierze
ich tylko posługę przyjąć chcieli. Niewidome dziewczęta pomagały w kuchni szpitalnej, prały bieliznę. Na wiosnę tego roku
wychowankowie Zakładu urządzili z własnej inicjatywy koncert
na rzecz powodzian i jakże radosna była dla nich świadomość,
że mogli innym pośpieszyć z pomocą! A gdy na jednym z przedstawień szkolnych obecni byli zagraniczni goście, Szwajcarzy,
odjeżdżając wyznali, że celem ich przybycia było dać coś z siebie
niewidomym, ale że to oni sami, właśnie oni, zostali obdarowani.
To tylko zewnętrzne, dostrzegalne przejawy tej tajemniczej
wymiany – poprzez caritas-miłość – która z natury swej chce się
udzielać i która wszystko łączy. Jak gdyby symbolem jej, uchwytnym dla oczu, był obrazek nieraz widziany w laskowej kaplicy,
podczas ciężkich lat wojny, gdy brakło światła: Wieczorne nabożeństwo. Kapłan wobec przenajświętszego Sakramentu odczytuje modlitwy. A obok, klęczący ministrant, blaskiem trzymanej
w ręku świecy, blaskiem, który do jego oczu nie przenika, służy
i kapłanowi i społeczności wiernych – i daje chwałę Bogu.
Na Boże Narodzenie 1946 roku młodzież szkolna Lasek odegrała „Jasełka” Marii Konopnickiej. W całość jednolitą, prostą
i uroczą, tryskającą życiem, a pełną zadumy, jak te nasze szerokie
pola, krzepką i tak właśnie aż do samego dna polską, stopiły się
słowa poetki z pięknymi melodiami, specjalnie do nich skomponowanej muzyki.
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W głębi sceny, na tle gwiaździstego nieba, kolorową zapaską
okryta, z koroną na płowych warkoczach, w aureoli ze złotych
kłosów, Maryja, Królowa Polski, tuli Dzieciątko. Stanęli przed nią
w barwnym przyodziewku Krakowiacy i Górale, Ślązacy i Mazury. Pierwszy raz po wojnie stęskniony wzrok i słuch syci się tęczą
polskiego stroju i dźwiękiem polskiej pieśni.
Ale – to nie było tylko przedstawienie! To istotnie ze wszystkich stron kraju przyszły tu polskie dzieci, te spod Krakowa
i tamte z ziemi pomorskiej i zewsząd. Niewidome, to prawda,
ale których droga ta sama i wspólny z tymi, co widzą, cel, ten
właśnie ujęty w kształt obrazu: Bóg podawany rękoma Maryi,
Bóg z gwiaździstego nieba, zstępujący w rzeczywistość polskiego życia.
I stanęli wszyscy kołem
tak jak wyszli z chat,
i huknęli: Pochwalony!
na caluśki świat...
Odhuknęły góry, lasy:
Pochwalony po wsze czasy
Bóg nasz i nasz Brat!

Odeszli do Pana
s. Alverna Dzwonnik FSK
2 listopada 2017 roku odeszła do Pana

śp. Siostra Roncalla
od Miłości Bożej

Przeżywszy lat 71; życia zakonnego 50; profesji zakonnej 48.

S

iostra Roncalla – Gertruda Sobańska urodziła się 1 grudnia 1946 r. w Gorszewicach, wsi położonej w województwie
wielkopolskim, powiat szamotulski, gmina Kaźmierz. Rodzice:
Pelagia z domu Nowaczyk i Ignacy Sobańscy mieli pięcioro dzieci. Gertruda urodziła się jako czwarte dziecko.
Sakrament chrztu przyjęła w dzień Bożego Narodzenia,
25 grudnia 1946 r., w kościele parafialnym pw. Narodzenia Naj-
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świętszej Maryi Panny w Kaźmierzu. Tam też przyjęła Pierwszą
Komunię św. w 1957 r., a 23 czerwca 1963 r. otrzymała sakrament
bierzmowania, z rąk bp. Tadeusza Ettera.
Duży wpływ na dzieci, na ich wiarę, wywarł ojciec, który
zmarł na raka płuc, gdy Gertruda miała 13 lat. Wstępując do
zgromadzenia, nie wahała się stwierdzić, że odszedł „w opinii
świętości”. Jego przykład życia oddanego Bogu i pełnego modlitwy przywołała Siostra ponownie we wspomnieniach z okazji
25-lecia profesji w 1993 r., z mocnym przekonaniem, że jego
modlitwie zawdzięcza realizację powołania w zgromadzeniu:
Tata nie chciał być w szpitalu, więc mama go zabrała do domu,
cierpiał strasznie, nie chciał przyjmować środków przeciwbólowych, […] powiedział: Pan Jezus cierpiał, to i ja mogę trochę pocierpieć. Cały czas w ręku miał różaniec i ten różaniec głośno odmawiał i wtedy powiedział, że ból jest mniejszy. Zmarł świadomie,
11 września, mając na ustach: Jezus, Maryja. Zresztą mój tata
nie wyszedł rano z domu zanim nie ukląkł i nie zmówił pacierza,
a wieczorem wspólnie razem modliliśmy się. […] Do kościoła też
chodziliśmy z tatą, gdy była zima i śnieg, to tata szedł pierwszy i robił nam ślady, a my za tatą – jakże jesteśmy za to wdzięczni tacie.
To, że jestem w Zgromadzeniu to modlitwa taty, wierzę w to mocno.
Gertruda po ukończeniu szkoły podstawowej, wówczas 7-klasowej, pragnęła iść do szkoły pielęgniarskiej. Zdała egzamin i została przyjęta, ale ostatecznie została w domu, ze względu na
chorobę mamy. W 1961 r. zaczęła pracować jako księgowa Kółek
Rolniczych i podjęła w Poznaniu kursy gotowania i pieczenia oraz
szycia. Ukończyła dwuletnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego
w Kaźmierzu z wynikiem bardzo dobrym.
Jednocześnie w parafii kaźmierzowskiej dała się poznać jako
gorliwa parafianka, łącząc swoje obowiązki domowe i opiekę
nad mamą z aktywnym udziałem w życiu Kościoła: nosiła obraz
w procesjach, pomagała przy ubieraniu ołtarzy na Boże Ciało.
Wezwanie Boże do oddania Mu czegoś więcej, czegoś z siebie,
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usłyszała już w 1957 r., po przyjęciu Pierwszej Komunii św. Od
tego czasu, choć do kościoła parafialnego miała cztery kilometry,
zaczęła przyjmować Jezusa w Eucharystii we wszystkie niedziele
i pierwsze piątki miesiąca, a po zakończeniu szkoły podstawowej
– codziennie.
Czuła się wezwana do służby Panu Bogu poprzez pomoc
cierpiącym, potrzebującym bliźnim. Marzyła o zgromadzeniu,
które zajmuje się chorymi, aby tam zrealizować to Boże wołanie.
Po przeczytaniu artykułu o Laskach zamieszczonym w „Rycerzu
Niepokalanej” przyjechała do Lasek w styczniu 1967 r.
Do postulatu została przyjęta 19 lutego 1967 r., do nowicjatu
– 14 sierpnia 1968 r. Pierwszą profesję złożyła 15 sierpnia 1969
r.; śluby wieczyste – 15 sierpnia 1974 r.
W postulacie pracowała w kasie zakładowej, oprócz tego miała codziennie dwie godziny lektoratu w „Hoteliku” u pań niewidomych przepisujących książki, a w niedzielę przychodziła do
pomocy w Internacie Dziewcząt lub do Domu Rekolekcyjnego.
W nowicjacie przy obłóczynach obrała imię zmarłego w 1963
r. Papieża Jana XXIII – Angela Roncallego, obecnie świętego. Siostra wspominała, że jeszcze przed wstąpieniem do Zgromadzenia
miała wielkie nabożeństwo do Jana XXIII i doznała od Niego
wielu łask i opieki, jak zaznaczyła we wspomnieniach: ustrzegł
mnie od zgubnych dróg.
Po nowicjacie została na Piwnej, pomagała w refektarzu, dyżurowała w zakrystii, pomagała w Duszpasterstwie Niewidomych. Ukończyła wówczas roczny kurs katechetyczny oraz kurs
pielęgniarski, co było realizacją pragnienia jej serca, jakim była
służba chorym. Ze wspomnień Siostry wiemy szczegółowo, jak
ta posługa wyglądała.
Od 1971 r. przyjeżdżała z Piwnej do Lasek do pracy w starej
infirmerii. W 1973 r. została przeniesiona do Domu św. Franciszka i pracowała jako pielęgniarka w infirmerii. Z Lasek jeździła do
szpitala na Bielany, by uczyć się robić EKG, a do Szpitala Dzie-

s. Alverna Dzwonnik FSK – śp. Siostra Roncalla

137

ciątka Jezus, by uczyć się fizykoterapii. W 1976 r. pojechała do
Żułowa, gdzie do 1978 r. była pielęgniarką, a następnie wróciła do
Lasek, już do nowego szpitalika i do Działu Lekarskiego. Potem
jeszcze raz pojechała do Żułowa, gdzie oprócz posługi chorym,
pracowała również w biurze.
Czas od września 1982 do sierpnia 1984 r. to praca w ośrodku
w Sobieszewie. Tu przydało się zdobyte prawo jazdy.
W 1984 r. siostra Roncalla wróciła do Lasek, zamieszkała we
wspólnocie św. Rafała. Pracowała w kasie zakładu, jednocześnie
prowadziła korespondencję z ofiarodawcami, którzy wpłacali
ofiary na budowę Żułowa. W kasie zakładu pracowała do r. 1990,
kiedy to ze względu na uszkodzenie nerwów czuciowych w obu
rękach odeszła z tego działu. Przeprowadzona w Konstancinie
operacja tylko częściowo rozwiązała problem i s. Roncalla do
dawnej pracy już nie wróciła. Objęła natomiast pracę w biurze,
zajmując się meldunkami i sprawami kadrowymi sióstr, aż do
r. 2016.
W latach 1992–2007 pełniła funkcję ekonomki domowej we
wspólnocie św. Rafała.
W lutym 2010 r. zdiagnozowano u Siostry szpiczaka. Rozpoczęły się lata walki z chorobą. Stan Siostry bardzo pogorszył
się w sierpniu tego roku, ponieważ jednak pojawiła się szansa
na nowy rodzaj chemii, wydawało się, że i tym razem uda się
chorobę pokonać. Taką nadzieję miała też s. Roncalla. Jednak
osłabienie organizmu i powracające infekcje sprawiły, że stało
się inaczej.
Dzień Wszystkich Świętych był czasem świadomych pożegnań; przyjechała z Piwnej Matka, przychodziły siostry. Mimo
że wydawało się, że stan jest ciężki, Siostra rozpoznawała wszystkich. Z trudem dobierała słowa, ale potrafiła się zmobilizować,
aby powiedzieć to, co najważniejsze. Prosiła, aby wszystkich przeprosić i przekazać, że wszystkich kocha.
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Drugiego listopada od godz. 6.00 siostry nieustannie towarzyszyły modlitwą: najpierw różaniec – na prośbę s. Roncalli
tajemnice radosne – potem Jutrznia i Msza św. I dalej różaniec
przeplatany koronką do Bożego Miłosierdzia. Gdy ks. Kazimierz
Olszewski przyszedł przed Mszą św. udzielić Siostrze absolucji,
powitała go pozdrowieniem: Pochwalony Jezus Chrystus. Po Mszy
św. przychodzili pracownicy z biura i inni mieszkańcy Lasek
zaprzyjaźnieni z Siostrą.
Przynależąc do Domu św. Rafała, s. Roncalla zawsze z dużą
troską i miłością odnosiła się do chorych sióstr, zainteresowana
była ich potrzebami, chętna do pomocy. Gdy w ostatnich miesiącach zaistniała potrzeba podjęcia obowiązków przełożonej,
s. Roncalla – sama schorowana i słaba – podjęła to zadanie z całą
miłością i poddaniem woli Bożej. Ta gotowość Siostry była wypełnieniem słów, którymi zakończyła swoje wspomnienia jubileuszowe w 1993 r:
Panu Bogu niech będą dzięki […], ponieważ On jeden tylko
rozumie i wie, co w danej chwili i w danym momencie jest dla
mnie najlepsze, a moim zadaniem jest to przyjąć i nie zmarnować
tego skarbu, jaki Pan zsyła, aby przez to znaleźć się w Niebieskich
Laskach, gdzie będzie wspaniale.
* * *
Siostra Roncalla zmarła we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych około godz. 11.30, otoczona modlitwą sióstr,
przyjaciół i obecnego od rana ks. Kazimierza.
Eksportacja ciała śp. s. Roncalli nastąpiła o godz. 15.00. Licznie zebrane siostry, świeccy współpracownicy Dzieła Lasek, wieloletnie i najbliższe współpracownice z administracji – trwali
wspólnie na modlitwie, której przewodniczył ks. Michał Wudarczyk.
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Msza św. pogrzebowa sprawowana była w poniedziałek, 6 listopada, o godz. 12.00 w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach. Po Mszy św. – pogrzeb na cmentarzu zakładowym.
* * *
Zapamiętam Kochana Siostro Twoje WIELKIE SERCE, Twoją
autentyczną troskę w chorobie, czy innym trudzie. Zawsze zauważyłaś każdą potrzebę, bo patrzyłaś sercem. Byłaś bardzo wrażliwa
i wyrozumiała. Kochałaś siostry, kochałaś niewidomych, kochałaś świeckich współpracowników. Byłaś dla nich wszystkich jak
Mama. Dawałaś siebie, często z zapomnieniem o sobie i swoich
dolegliwościach, które były przecież poważne.
Zawsze interesowałaś się Dziełem Lasek, życiem zgromadzenia, pochylałaś się nad konkretnym człowiekiem. Szukałaś
najlepszego rozwiązania, pomocy, nie umiałaś przejść obojętnie.
Lubiłaś żartować. W miarę możliwości śledziłaś nowości na facebooku Zgromadzenia, Towarzystwa i na stronie Triuno.
Zawsze przy różnych spotkaniach prosiłaś o modlitwę, z wiarą
w moc modlitwy. Dziękuję Kochana Siostro za to świadectwo.
Nie myślałam, że nasze spotkanie zanurzone w Tajemnicy świętych obcowania, będzie ostatnim, tu na ziemi. Kochana Siostro,
dziękuję za Twoją życzliwość, za miłość siostrzaną. Proszę, módl
się za nami.
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Katarzyna Piekarczyk*
Siostrze Roncalli

Moja nadzieja
Nie pośmiejemy się już razem
W zaciszu biura nie pogadamy
Przy porannej kawie
Nie obejmie mnie więcej
Zatroskane spojrzenie Twoich oczu
I po włosach nie pogładzi czułość
Rozchyliwszy delikatnie zasłonę modlitwy
Wymknęłaś się po cichu z objęć życia
By przekroczyć próg…
Powiernico moich smutków i radości
Wierna przyjaciółko drogi
Wreszcie odpoczniesz po trudach
Których los Ci nie szczędził
A gdy dzień ostatni dopali się we mnie
Wierzę, że naprzeciw mi wyjdziesz
Jak dawniej – wpół drogi
Dotkniesz pełnią radości
I sercem przytulisz
Warszawa, listopad 2017

* Absolwentka Lasek.
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s. Alverna Dzwonnik FSK
14 listopada 2017 r. odeszła do Pana

Siostra Alicja Tarkowska
od Jezusa Hostii

Przeżywszy lat 87; życia zakonnego 62; profesji zakonnej 60.

S

iostra Alicja – Zofia Ewa Tarkowska urodziła się 29 czerwca
1930 r. we wsi Rzewuski Stare, w powiecie siedleckim, gmina
Przesmyki, woj. mazowieckie. Była jednym z sześciorga dzieci
Aleksandry z Kozłowskich i Antoniego Tarkowskiego. Podczas
swojego złotego jubileuszu w 2007 r. s. Alicja wspominała: Tego
dnia, w którym miałam się urodzić, gdy Tatuś jechał po panią
położną – a było to w samą sumę, w święto Piotra i Pawła, biły
dzwony. Tatuś modlił się, by to dziecko było kapłanem lub zakonnicą. I Pan Bóg wysłuchał. Dowiedziałam się o tym, jak byłam
już w zakonie.
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Ochrzczona została 6 lipca 1930 roku w kościele parafialnym
pw. św. Jakuba w Przesmykach. Tam też w 1939 r. w wieku 9 lat
przyjęła sakrament bierzmowania z rąk bpa Czesława Sokołowskiego. Nie znamy dokładnej daty tego wydarzenia, ale znaczące
jest, że sufragan podlaski objął rządy nad diecezją po śmierci
swego poprzednika w maju 1939 r., zaś po wybuchu wojny wykazał wielką troskę o życie duchowe w diecezji, m.in. poprzez
nawiedzanie najbardziej nawet oddalonych parafii.
Rodzice siostry Alicji prowadzili małe gospodarstwo. Zofia
pomagała im w pracy i jednocześnie w pobliskich Przesmykach
uczyła się w szkole podstawowej. Gdy miała 16 lat, wyjechała
z domu rodzinnego do Siedlec, aby kontynuować naukę w tamtejszej Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Królowej
Jadwigi. Dziewiątą klasę, ukończyła w czerwcu 1949 r., robiąc
tzw. małą maturę.
W tym samym roku, po wakacjach, dziewiętnastoletnia Zofia
wstąpiła do Karmelu w Warszawie. Swoją drogę powołania tak
wspominała: Do szesnastego roku życia nie myślałam, by zostać
zakonnicą. Mając szesnaście lat, odbyłam taką gruntowną spowiedź, w czasie której odczułam, że mam być zakonnicą. Dobrze
się złożyło: było po okupacji i Tatuś zapisał mnie do szkoły średniej w Siedlcach. Bardzo się z tego ucieszyłam: będę miała szkołę.
W Siedlcach bardzo dobrze było rozwinięte apostolstwo młodzieżowe, a ja chłonęłam. Zaczęłam chodzić na Mszę świętą codziennie.
Gdy poinformowała Tatę, że nie będzie kontynuować nauki,
ale wstępuje do klasztoru, usłyszała od niego: „Dziecko, rób jak
uważasz, ja ci nie będę przeszkadzał”.
W Karmelu złożyła śluby czasowe na trzy lata jako s. Maria
Imelda od Jezusa Hostii. W czwartym roku życia zakonnego
zachorowała. Po dwumiesięcznej kuracji została wyleczona, ale
lekarze odradzali powrót do Karmelu, natomiast nie było przeciwwskazań, by po roku przerwy podjęła życie w jakimś zgromadzeniu czynnym.
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Zofia wróciła do rodziców na siedem miesięcy, potem podjęła
pracę w Ursusie jako pomoc domowa. O Laskach usłyszała od
Matki Klary w Karmelu, która – jak to zapamiętała s. Alicja –
była wraz ze swoją rodziną wychowywana przez Laski, przez Ojca
Korniłowicza i dużo mówiła o Laskach.
Po kilku miesiącach Zofia zgłosiła się do Zakładu do pracy
w szwalni. Przyjazd do Lasek (8 lipca 1954 r.) poprzedziła pielgrzymką na Jasną Górę, gdzie u stóp Matki Najświętszej złożyła,
jak napisała: całą swoją przeszłość, która jest tak dziwna i szczególna, i od tej chwili rozpocznę niejako nowe życie.”
Swój przyjazd do Lasek tak wspominała: Akurat siostry wychodziły z kaplicy po rannej Mszy świętej. Zapytałam jedną z sióstr,
do kogo mam się zwrócić – przyjechałam do pracy. Ta siostra
poprosiła Panią Morawską, która na wstępie powiedziała, że będę
miała bardzo małą pensję. Odpowiedziałam: «Nie zależy mi na
pensji – ja chcę wstąpić do Zgromadzenia». Wtedy Pani Morawska
odesłała mnie do s. Marii Gołębiowskiej – przełożonej, przed którą
otworzyłam całą duszę. Z wszystkiego się zwierzyłam. Otrzymałam odpowiedź: złożyć papiery 11 lutego, na święto Matki Bożej
z Lourdes. I tak się stało. Zostałam przyjęta.
Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
wstąpiła 19 lutego 1955 r., postulat rozpoczęła 27 lutego 1955 r.,
a nowicjat – 14 sierpnia 1956 r. Pierwszą profesję – jako s. Alicja
od Jezusa Hostii złożyła 15 sierpnia 1957 r., Śluby Wieczyste
15 sierpnia 1963.
W grudniu 1956 r. Zgromadzenie otrzymało od Prymasa
Wyszyńskiego kościół i klasztor na Piwnej. Wszystkie postulantki
wyjechały do Warszawy, aby pomóc przy porządkowaniu odbudowywanego kościoła i urządzaniu domu zakonnego. Siostra
Alicja – już jako nowicjuszka – pozostała w Laskach sama. Była
ostatnią nowicjuszką, która składała pierwsze śluby w kaplicy
w Laskach. Kolejne nowicjaty miały już pierwszą profesję w ko-
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ściele św. Marcina. Przed ślubami miała krótkie spotkanie z Matką Czacką, która pobłogosławiła ją, kreśląc jej na czole krzyżyk.
Pracowała w postulacie siedem lat jako „ciocia postulatu”
przy s. Teresie Landy i s. Marii Franciszce Tyszkiewicz. Z tego
okresu, z marca 1962, pochodzi list do m. Benedykty Woyczyńskiej, w którym napisała:
Zachwycam się warunkami, w jakich pracuję. Wiele godzin
w Domu św. Elżbiety jestem sama. Wokoło cisza głęboka, las, słońce
i często zaglądające do karmnika sikorki, kowalik, dzięcioł, sójki
i wiewiórki. W tej swojej pustelni uczę się znajomości Boga. Dziękuję i zachwycam się, że nawet w Laskach mam aż takie warunki.
Jak potrzeba, to oczywiście z radością biegnę do centrali, szczególnie
na rekreacje, po takim wzorowym milczeniu są bardzo pożądane.
I jeszcze podpis – mała Alicja.
Potem pracowała trzy lata w Internacie Dziewcząt, w pierwszej grupie, z s. Iwoną Cukiert i s. Szczęsną Thieda. Od października 1962 r. przeszła do pracy w Szpitaliku, który wówczas mieścił
się w baraku naprzeciw kaplicy. Pracując tam, ukończyła trzymiesięczny kurs pielęgniarski (styczeń-maj 1964 r.), zorganizowany
przez Referat do Spraw Zakonnych w Warszawie, działający pod
opieką Prymasa Wyszyńskiego. W Szpitaliku s. Alicja pracowała
trzy lata. A następnie w latach 1966-1972 należała do wspólnoty
żułowskiej. Pielęgnowała chore mieszkanki domu i wykonywała
inne zadania, włącznie z pracą w polu. W tym czasie dokształcała
się w pielęgniarstwie pod kierunkiem s. Martyny Goszczyńskiej.
W tej dziedzinie wykazywała duże uzdolnienia, a przede wszystkim okazywała wielkie serce pacjentom.
Po siedmiu latach pracy w Żułowie zachorowała i wróciła do
klasztoru na Piwnej. Podjęła pracę w szwalni centralnej, gdzie
s. Leona Bojarska uczyła ją szyć „zakonne rzeczy”. W szwalni
pracowała do 2010 r., a więc blisko 40 lat, z jednym tylko rokiem
przerwy, gdy była refektarką Domu w Rabce (sierpień 2003 –
czerwiec 2004). Na Piwnej oprócz szycia wykonywała też inne
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prace. Zajmowała się pielęgniarstwem, robiła zastrzyki, dostarczała lekarstwa z apteki, pomagała w refektarzu, zmywała, miała
dyżury w kościele. Z czasem zakres pracy w szwalni stawał się
coraz mniejszy.
Tym co można było zauważyć na co dzień, była Siostry dziecięca prostota i radość, zakochanie w Bogu, rozmodlenie, młodość ducha. Chorobę swoją przyjmowała prosto z ręki Boga, nie
ukrywając, ale i nie skupiając się na niej. W obliczu przeżywanych
trudności we wspólnocie we wcześniejszym okresie „mała Alicja”
dzieliła się swymi przemyśleniami z m. Benedyktą: Jak bardzo
siebie nie rozumiem. Jedno tylko rozumiem, że Bóg, pomimo nędzy,
niecierpliwości, skrajności itd. wziął mnie do swojej służby. Taką,
jaką jestem prowadzi, uczy, krzyżuje, ociera łzy, odsuwa to wszystko, do czego serce się przylepia i te miłosierne Jego ręce kocham,
całuję i pragnę Im całkowicie służyć. (5.01.1962) Wcześniej zaś
postanowiła: Chcę naprawdę być dobrą, świętą. Dobrze, że coś jest
trudno. (18.12.1961) I tak Siostra żyła.
W sierpniu 2010 r. s. Alicja przeszła do wspólnoty św. Rafała
w Laskach, na oddział chorych sióstr. Początkowo włączała się
jeszcze w dyżury w refektarzu, z czasem, gdy sił coraz bardziej
ubywało, więcej pozostawała w pokoju. W kaplicy domowej
uczestniczyła w codziennej Mszy św. i wspólnych modlitwach.
Wzruszający był zawsze moment przyjmowania Komunii świętej,
gdy s. Alicja składała pobożnie dłonie i wychodziła do przodu
naprzeciw księdza z Hostią, a po przyjęciu Pana Jezusa głośno
i wyraźnie mówiła: „Amen”. Zachowała jasną i pogodną twarz.
Miała w sobie i okazywała wiele życzliwości i wdzięczności za
wszystko. Umiała się pięknie dziwić i zachwycać tym, co widziała
czy słyszała.
W sierpniu tego roku, po śmierci s. Michaliny Halesiak, z którą przez kilka lat mieszkała w jednym pokoju w Domu św. Rafała,
nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia. We wtorek, 7 listopada, ra-
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zem z s. Placydą i s. Karolą przyjęła sakrament chorych. W nocy
z 10 na 11 listopada siostry podjęły całonocne czuwanie i od tej
pory przy s. Alicji ciągle ktoś był. We wtorek, 14 listopada, po
godzinie 14.00 siostry rozpoczęły wspólną modlitwę przy jej
łóżku. Podczas odmawiania Nieszporów i modlitwy Ojcze nasz,
przy słowach „…bądź wola Twoja” s. Alicja umarła.
Eksportacji ciała o godz. 20.00 przewodniczył ks. Edward
Engelbrecht. Obecny był również ks. Waldemar Kluz. Msza św.
pogrzebowa była sprawowana w piątek, 17 listopada, o godz.
12.00 w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach.
Rozważając na tle obrazu Bożego Narodzenia narodzenie każdego człowieka, podziękuję Bogu Ojcu, że pomyślał
o takim człowieku, który się nazywa ..., – to znaczy, że
pomyślał… o mnie.
O! Jakże w świetle Bożego Narodzenia wygląda wielkość mojego człowieczeństwa! To nic, że jestem taki czy
inny… Człowiekiem jestem. Jak ogromna wielkość mieści
się w pojęciu mojego człowieczeństwa! Napisał poeta z Harendy w swej „Księdze ubogich” – a może najbogatszych?
– „Wszak człowiek jest tylko człowiekiem”. A mnie się chce
wołać, gdy patrzę w Żłób Betlejemski: „Wszak człowiek jest
aż człowiekiem!”. Bo nieskończona jest wartość człowieczeństwa, skoro nawet Bóg – Człowiekiem. I po co? Po to,
abym ja – ten ja, który nieraz tak źle o sobie myśli i który
jeden wie, jaki naprawdę jest – był „jako bogowie”. On stał
się Człowiekiem, aby mnie przebóstwić. Przyszedł, aby być
moim Przyjacielem, Bratem, Towarzyszem mej ludzkiej
drogi, aby mnie zbawić, Sobą nakarmić i zaprowadzić do
Ojca.
kard. Stefan Wyszyński
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15 października 2017 r. w wieku 92 lat w Polanicy-Zdroju zmarła
Dyoniza Szydłowska, Mama p. Lucyny Pilaszek. Pochowana
została 18 października w grobie rodzinnym w Polanicy.
8 listopada 2017 r. – przeżywszy 87 lat – zmarła Zofia Kurek.
W latach 1980–2009 – z przerwą 1990–1993 – była pracownikiem
naszego Zakładu. Najpierw jako kierowniczka pralni, a potem
jako krawcowa i pracownik kuchni w Przedszkolu. Mieszkała na
terenie Zakładu razem z niewidomą córką Ewą – absolwentką
naszego Ośrodka. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 11
listopada o godz. 11.00 w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach, a pogrzeb odbył się w Słomczynie, gdzie została pochowana w grobie rodzinnym.
2 listopada 2017 r. w Warszawie zmarł mgr inż. Zdzisław Sowa
– inspektor nadzoru budowlanego, który przez kilka lat był zatrudniony w Laskach na zasadzie prac zleconych w zakresie porządkowania dawnych i bieżących inwestycji budowlanych.
13 listopada 2017 r. w wieku 98 lat zmarł ojciec siostry Teresy
FSK – Stanisław Stańczyk. Msza święta żałobna została odprawiona 15 listopada o godz. 12.00 w kaplicy Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Następnie Zmarłego odprowadzono na
cmentarz zakładowy.
30 listopada 2017 r. po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 84 lat
zmarł w Szczecinku Władysław Witkowski – ojciec siostry Lidii
FSK. Pogrzeb odbył się 4 grudnia, w którym uczestniczyła liczna
grupa sióstr i osób świeckich z Lasek.

Inne wydarzenia
18.09 Z okazji święta patronalnego Domu Dziewcząt odbył
się „Piknik ze Stasiem”. Po uroczystej Mszy św. w kaplicy centralnej miały miejsce w Internacie przeróżne
zabawy, loteria, dyskoteka i poczęstunek – można było
spróbować swojskie jadło i ciasta, była również wata
cukrowa i fontanna czekolady.
2.10 Rabka. Dzieci i młodzież wraz z wychowawcami byli
na wycieczce w mini-ZOO w Więciórce, prowadzonym przez ks. Dariusza Sikorskiego, salwatorianina.
W tej samej wspólnocie jest również ks. Daniel Banaszkiewicz, który prowadził wrześniowe rekolekcje
w Laskach. Atrakcją i niespodzianką była przejażdżka
na osiołku.
• W Domu Rekolekcyjnym w Laskach zamieszkał
ks. Paweł Szczęsny z diecezji toruńskiej, który w Warszawie studiuje liturgikę (II rok studiów doktoranckich), a w swojej diecezji jest ceremoniarzem.
3.10 Święto patronalne Internatu Chłopców. Obchody
o godz. 16.00 rozpoczęła Msza św. w kaplicy Matki
Bożej Anielskiej, której przewodniczył ks. Michał
Wudarczyk. Następnie uczestnicy ze śpiewem przeszli
do Domu Chłopców, gdzie rozpoczął się teleturniej
– niespodzianka, podczas którego w rywalizujących
ze sobą drużynach znaleźli się wychowankowie oraz
przedstawiciele kadry ośrodka: s. Jana Maria – kierowniczka Internatu Dziewcząt, Dorota Gronowska – dyr.
Szkoły Podstawowej, Stanisław Badeński – dyr. szkół
ponadgimnazjalnych, Damian Reśkiewicz – absolwent
Lasek i członek Zarządu TOnO. W teleturnieju prowadzonym przez p. Agnieszkę Zakrzewską i jej brata
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Rafała zwyciężyli, po zaciętej, bardzo emocjonującej
i wyrównanej walce, wychowankowie Domu Chłopców.
		Tego dnia wieczorem w kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej siostry pod przewodnictwem ks. Tomasza Beka
modliły się podczas nabożeństwa Transitus, upamiętniającego przejście św. Franciszka z tego świata do
życia wiecznego.
4.10 Uroczystość Świętego Franciszka z Asyżu. Wspólnota
w Żułowie modliła się za całe Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek. Po Mszy św. panie, pracownicy i wszyscy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej złożyli
Siostrom życzenia, obdarowując je czerwonymi różami, a także własnoręcznie wykonanymi krzyżykami
nawiązującymi do pozdrowienia: Przez krzyż do Nieba.
5.10 Wspólnota żułowska gościła młodzież z IV Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu. Szkoła zorganizowała rajd rowerowy śladami Sługi Bożego ks. Wyszyńskiego. Uczestnicy rajdu poznali
fakty i miejsca związane z pobytem Kardynała w Żułowie, a także spotkali się z mieszkankami Domu Nadziei.
7.10 W święto Matki Bożej Różańcowej włączyliśmy się
w inicjatywę „Różaniec do Granic”, modląc się o pokój i pojednanie dla Polski i świata. W Laskach różaniec był odmawiany na naszej „północnej granicy”,
w Domu Chłopców, gdzie prowadził modlitwę ks. Tomasz Bek, w centrum – w Domu św. Rafała i na naszej
„południowej granicy” – w szpitaliku, gdzie modlitwę
prowadził p. Czesław Kurek.
• Tego samego dnia pracę duszpasterską w naszym
Ośrodku w Laskach rozpoczął ks. Waldemar Kluz
z diecezji przemyskiej. Ksiądz zamieszkał w Domu
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Rekolekcyjnym i przez rok będzie pomagał naszym
księżom.
• Święto Patronalne Szkoły św. Tereski w Rabce. Obchody rozpoczęły się uroczystą Eucharystią koncelebrowaną przez pięciu kapłanów pod przewodnictwem
ks. Dariusza Paculi – proboszcza parafii św. Teresy
z udziałem ks. Pawła Duźniaka – proboszcza parafii św.
Marii Magdaleny, ks. prałata Józefa Kapci – kapelana
szkoły, ks. Jacka Ponikowskiego – dyrektora Domu dla
Niewidomych Mężczyzn z Niepołomic, ks. Rafała Gudwańskiego – dyrektora Domu Rekolekcyjnego ,,Betania”. Msza Święta była sprawowana z prośbą o obfitość łask i Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem
św. Tereski dla wszystkich domowników i Przyjaciół
Szkoły oraz w intencjach Różańca do granic, o pokój
w Polsce i na świecie. Swoją obecnością zaszczyciła
szkołę burmistrz Miasta Rabki-Zdrój Ewa Przybyło,
radni Powiatu Nowotarskiego: Leszek Świder, Marek
Szarawarski oraz wizytator z Delegatury Kuratorium
Oświaty w Nowym Targu – Alicja Sienkowiec. Na uroczystość wspólnego świętowania przyjechali goście
z Lasek: prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Paweł Kacprzyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – Matka
Radosława Podgórska, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach Elżbieta Szczepkowska, Józef
Placha – redaktor czasopisma „Laski” oraz delegacja
młodzieży wraz z wychowawcami. Licznie przybyli
goście z Rabki: ofiarodawcy, lekarze, przedstawiciele
instytucji z którymi szkoła współpracuje oraz siostry
ze zgromadzeń rabczańskich. Po Mszy świętej s. Alberta Chorążyczewska zaprezentowała – swojego autorstwa – wystawę plenerową o Matce Elżbiecie Róży
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Czackiej pt. Powracająca obecność. Następnie goście
udali się do sali widowiskowej, gdzie uczniowie wraz
z nauczycielami wystawili spektakl pt. Brama do Nieba, którego głównym przesłaniem było ukazanie, jak
ważna jest codzienna praca nad sobą w dążeniu do
stawania się świętym.
8.10 Dzień Absolwenta w Domu Dziewcząt w Laskach. Był
to czas spotkań, rozmów, wspomnień oraz modlitwy
za zmarłych kolegów, wychowawców, przyjaciół, darczyńców i siostry.
• Tego samego dnia w kościele św. Marcina w Warszawie miało miejsce spotkanie z okazji 90. urodzin
ks. bp. Bronisława Dembowskiego (przypadających
2 października). Po Mszy św. w intencji Jubilata, celebrowanej o godz. 11.00, na korytarzu klasztornym
zgromadziły się zaprzyjaźnione z ks. Biskupem środowiska: Klub Inteligencji Katolickiej, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Maranatha”, przedstawiciele
„Więzi” oraz duże grono osób „niezrzeszonych”, dzię-
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kując ks. Biskupowi za wierną przyjaźń, otwartość,
życzliwość i pamięć przez te wszystkie lata. Zebrani
złożyli Jubilatowi serdeczne życzenia oraz odśpiewali
Plurimos Annos!
10.10 Dotarła do nas informacja, że Papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do opublikowania dekretu o heroiczności cnót Matki Elżbiety Róży Czackiej oraz sześciu innych Sług Bożych,
wśród których jest jeszcze jeden Polak – o. Serafin
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Kaszuba OFMCap. Obecnie trwają intensywne prace nad zakończeniem na etapie diecezjalnym procesu
o domniemanym cudzie uzdrowienia Karolinki Gawrych za wstawiennictwem Matki, by móc całą zebraną
i przetłumaczoną dokumentację przekazać Kongregacji.
• Tego dnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich
trwało V Ogólnopolskie spotkanie osób odpowiedzialnych za Nową Ewangelizację, w którym uczestniczyła
m. Radosława jako przedstawicielka Konsulty żeńskiej
w Zespole KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Członkowie
Zespołu wraz z jego przewodniczącym abp. Grzegorzem Rysiem spotkali się na obiedzie w klasztorze
na Piwnej.
11.10 Pielgrzymka uczniów i pracowników Ośrodka w Rabce
do Zakopanego, do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – „Polskiej Fatimy”. W tym
szczególnym miejscu uczestnicy brali udział we Mszy
św., a następnie poznali historię kościoła, który powstał jako wotum wdzięczności za ocalenie życia Ojca
Świętego Jana Pawła II. Sanktuarium związane jest
z orędziem Matki Bożej Fatimskiej, a jego charyzmatem jest propagowanie i praktykowanie Nabożeństwa
Pierwszych Sobót Miesiąca.
12.10 W świetlicy Domu Dziewcząt w Laskach odbyło się
spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Taneczną niespodziankę i scenkę „Z życia
internatu” dla swoich wychowawczyń przygotowały
dziewczęta ze wszystkich grup – od najmłodszej,
do najstarszej.
13.10 Dzień Edukacji Narodowej w ośrodku w Rabce. Zaprezentowano pokaz multimedialny, którego tematem
było grono pedagogiczne. Po słodkim poczęstunku
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odbyły się szkolne zawody w wioślarstwie halowym.
Były one możliwe dzięki uprzejmości pani Bronisławy
Kufel-Włodek, prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Salwator w Krakowie, która wypożyczyła trzy
profesjonalne ergometry i przyjechała do naszej szkoły
z absolwentami z Ośrodka dla Niewidomych w Krakowie: Robertem Niesieczyńskim – mistrzem Polski
i Europy w „pływaniu” na ergometrach wioślarskich
i Łukaszem Matyją. Pomagali oni w organizacji zawodów. W konkurencjach uczestniczyli prawie wszyscy
uczniowie, mamy, nauczyciele i wychowawcy.
14.10 Wszystkie grupy z internatu w Rabce wraz z przewodnikami: rodzicami, wychowawcami i s. Irminą,
pielgrzymowały do Wadowic, gdzie zwiedzano Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła II. Następnie, po
Mszy św. koncelebrowanej przez 11 kapłanów w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, uczestnicy
zwiedzili kaplicę papieską z relikwiami św. Jana Pawła
II, kaplicę chrztu, w której maleńki Karol był ochrzczony, oraz kaplicę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na
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zakończenie wycieczki była degustacja papieskich kremówek.
• Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dawniej zwanego
po prostu Dniem Nauczyciela, w Laskach świętował
cały zespół pedagogiczno-wychowawczy. Obchody
rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy pw. Matki Bożej
Anielskiej, następnie uczniowie składali życzenia nauczycielom w swoich szkołach.
• Ten dzień stał się także okazją do podziękowania
dr Dorocie Święcickiej za 51 lat służby lekarskiej
w Ośrodku. Siostra Ancilla odczytała tekst podziękowania, przygotowany przez dyr. Piotra Płóciennika
(który nie mógł przybyć osobiście). Do podziękowań
dołączyła też dyr. Elżbieta Szczepkowska, przedstawiciele uczniów, w tym ukochane przez p. Doktor przedszkolaki. Jedna z klas przygotowała specjalnie na tę
okazję przedstawienie nawiązujące do drogi życiowej
i zawodowej p. Doktor. Warto dodać, że młodzież dotarła do wielu ciekawych szczegółów biograficznych
i bardzo skrupulatnie policzyła wszystkie dzieci, wnuki i prawnuki dr Doroty, wymieniając ich z imienia!
W odpowiedzi p. Doktor zaskoczyła swoją uwagą, że
nie wymieniono jednak wszystkich wnuków. Po chwili konsternacji uczestników uroczystości, p. Doktor
dodała: „Wy wszyscy jesteście moimi wnukami!”. Pod
adresem p. Doktor padło wiele ciepłych słów wdzięczności.
• Wieczorem w świetlicy Domu Dziewcząt odbyło
się spotkanie uczestników tegorocznej pielgrzymki
do Medziugorie. Wyjątkową Mszę św. – z audiodeskrypcją czynności liturgicznych – sprawował ks. Piotr
Buczkowski, duszpasterz niewidomych z Bydgoszczy
i duchowy opiekun pielgrzymki. Było to dla wszystkich
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bardzo dużym przeżyciem, gdyż większość obecnych
uczestniczyła po raz pierwszy w tak celebrowanej liturgii. Po Eucharystii uczestnicy pielgrzymki spotkali się
w świetlicy na prezentacji zdjęć z podróży i dzieleniu
się wrażeniami. Nie zabrakło również pomocników ze
wspólnoty Wojownicy Maryi, którzy pielgrzymowali
po Chorwacji.
15.10 Pielgrzymka pracowników Lasek do Gietrzwałdu
i Świętej Lipki. Wyjazd zorganizował Dział Administracji z p. Sabiną Dudek i p. Grażyną Rzeźnicką.
Pielgrzymi wyruszyli z Lasek o godz. 7.00 zakładowym autokarem, z Włodzimierzem Domańskim jako
kierowcą. Uczestniczyło ok. pięćdziesięciu osób z różnych działów razem z ks. Michałem Wudarczykiem.
Najpierw pielgrzymi nawiedzili sanktuarium w Gietrzwałdzie, gdzie 140 lat temu miały miejsce objawienia
Matki Bożej, do tej pory jedyne w Polsce zatwierdzone
przez Kościół. W tym roku sanktuarium obchodziło
również 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej.
Pielgrzymi o godz. 11.00 uczestniczyli we Mszy świętej, a potem mogli zobaczyć piękny okoliczny teren
wraz ze stacjami drogi krzyżowej. Podczas drogi do
Gietrzwałdu pp. Pilaszkowie otrzymali wiadomość,
że mama p. Lucyny jest umierająca. Wszyscy podjęli modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia w jej
intencji. Do Świętej Lipki pielgrzymi dojechali ok.
godz. 15.00. Uczestniczyli w koncercie organowym. Po
sanktuarium w Świętej Lipce grupę oprowadził jeden
z ojców jezuitów, którzy są kustoszami tego miejsca.
Obecnie Matka Boża jest tam czczona w obrazie będącym wierną kopią ikony z bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie. W przeszłości
była tam figurka wyrzeźbiona przez więźnia ocalone-
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go za przyczyną Maryi od kary śmierci, umieszczona
na lipie, która od momentu umieszczenia tam figurki
przestała tracić liście nawet na zimę.
16.10 Wielu pracowników i wychowanków Ośrodka
w Laskach wyjechało na warszawski Torwar, gdzie
odbywała się uroczysta Gala, organizowana przez
Fundację „Szansa dla Niewidomych” w ramach akcji
„Jesteśmy razem”. Akcja ta jest ogólnopolskim projektem, mającym na celu promocję środowiska niewidomych i słabowidzących.
16–18.10 XV edycja Międzynarodowej Konferencji REHA for
the Blind in Poland pod hasłem: „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich”.
Organizatorem była Fundacja Szansa dla Niewidomych, a jednym ze współorganizatorów wydarzenia
–Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.
• W tym roku przypada 25. rocznica powstania Fundacji Szansa dla Niewidomych – pomysłodawcy i organizatora corocznych Konferencji REHA. Patronat
honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.
Ze środowiska Lasek do Komitetu Honorowego zostali zaproszeni: Paweł Kacprzyk – Prezes Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz Władysław
Gołąb – Prezes Honorowy TOnO. Referat przewodni
„Polski model usprawniania i usamodzielniania ludzi
z niepełnosprawnością wzroku oraz wyrównywanie
ich życiowych szans” wygłosili państwo Jadwiga i Jacek Kwapiszowie. Siostra Benita Hadamik FSK, reprezentująca Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach, wygłosiła referat pod tytułem: „Ze stuletnią tradycją w pracy z osobami niewidomymi w XXI
wiek”. Pani Krystyna Konieczna – kierownik Działu
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ds. Absolwentów w Laskach – zaprezentowała m.in.
działania prowadzone na rzecz Klubu Seniora – Piękna
Jesień. W związku z jubileuszem Fundacji Szansa dla
Niewidomych dyrektor Fundacji Elena Świątkowska
wygłosiła referat: „25 lat pracy dla polskich niewidomych”. Podczas Konferencji zaprezentowana została
międzynarodowa wystawa tyflorehabilitacyjna, prezentująca sprzęt rehabilitacyjny i nowoczesne technologie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością
wzrokową.
19.10 Święto Domu przy szkole św. Maksymiliana. Św.
Maksymilian powiedział: „Tylko miłość jest twórcza”.
W tym duchu Mszą św. rozpoczęto uroczystości. Po
Mszy św. miały miejsce: występy uczniów, przemówienia i poczęstunek. Dyskutowano o niedawno obejrzanym filmie o św. Maksymilianie: „Dwie korony”.
20–21.10 Dom Rekolekcyjny w Laskach gościł grupę Odnowy w Duchu Świętym Maranatha działającą przy kościele św. Marcina. Na spotkanie przyjechał z Włocławka bp Bronisław Dembowski, który przed 41
laty (19.10.1976) zapoczątkował tę wspólnotę, oraz
z Warszawy – ks. rektor Andrzej Gałka, jej obecny
opiekun duchowy.
21.10 W ramach spotkań dla osób niepełnosprawnych „Kultura dostępna” Ośrodek w Rabce gościł artystów z Filharmonii Krakowskiej. Zaprezentowali oni program
wokalno-instrumentalny pt. Spotkania z Panią Melodią.
22.10 W Niedzielę Misyjną siostry ze Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża opowiadały o swojej pracy misyjnej oraz kwestowały w czterech miejscach: s. Anastazja z s. Alphonsą przy kaplicy w Laskach, s. Ancilla z wolontariuszką Weroniką w Parafii
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Królowej Meksyku w Laskach, s. Gabriela w kościele
św. Marcina, s. Sara, s. Abhaya i p. Bożena w kościele
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Bemowie.
Wieczorny różaniec w kaplicy laskowskiej w intencji
misjonarzy był poprowadzony w języku: orija, którym
mówi się w stanie Orisa, malajalam – z Kerali, ukraińskim, albańskim i angielskim.
• Internat Dziewcząt gościł tego dnia oblatów benedyktyńskich, przeżywających dzień skupienia. Ich
opiekunem był zaprzyjaźniony z nami o. Włodzimierz
Zatorski z Tyńca.
24.10 W kościele św. Marcina wieczorna Msza św. sprawowana była w intencji warszawskiego Klubu Inteligencji
Katolickiej w 67. rocznicę jego powstania. Licznej koncelebrze przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Obecni
byli ponadto m.in. abp Wojciech Polak, bp Bronisław
Dembowski, bp Michał Janocha, a także reprezentanci Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Od dwunastu lat KIK corocznie przyznaje
nagrodę „PONTIFICI – Budowniczemu mostów” za
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zasługi „w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich”. Wśród laureatów
znaleźli się m.in.: bp Zdzisław Tranda, Danuta Baszkowska, śp. ks. Jan Kaczkowski, ks. Tomáš Halík, dr
Helena Pyz i śp. s. Rafaela Nałęcz. Tytuł PONTIFEXA 2017 otrzymał abp Wojciech Polak, metropolita
gnieźnieński, Prymas Polski. Imię laureata nagrody,
przyznanej przez kapitułę członków honorowych KIK,
ogłosił jeden z jej członków – Paweł Broszkowski, statuetkę wręczyła prezes Joanna Święcicka, a laudację
wygłosiła Marta Titaniec, kierownik działu projektów
zagranicznych Caritas Polska, sekretarz Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów oraz przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.
W swojej wypowiedzi podkreśliła m.in., że „słowa i gesty abp. Wojciecha Polaka otwierają drzwi Kościoła
w taki sposób, że mogą przez nie wejść, a nie muszą
przeciskać się ci, którzy tego potrzebują”.
25.10 W laskowskiej Szkole Muzycznej miał miejsce koncert
zorganizowany przez Macieja Stawujaka – nauczyciela
historii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

Wykonawcy: Maurycy Stawujak (fortepian) i Katarzyna
Denkiewicz-Stawujak (skrzypce).
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20.11 Dwie siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża obchodziły swoje zakonne jubileusze :
s. Sylwia Piaścik – 25-lecie , a s. Dąbrówka Wlaźlak –
50-lecie. W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach
podczas uroczystej Mszy świętej Jubilatki odnowiły

Jubilatki: s. Dąbrówka (z lewej) i s. Sylwia
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swoje śluby zakonne i następnie przeszły do Domu św.
Franciszka, gdzie odbierały życzenia od grona swoich
Najbliższych oraz licznie zgromadzonych Przyjaciół.
Do życzeń włącza się również redakcja „Lasek” – wytrwania z radością w kolejnych latach służby Bogu i na
rzecz osób niewidomych.
4.12 Podczas uroczystości wręczenia nagród w ramach Gali
Finałowej konkursu „Człowiek bez barier”, w Zamku Królewskim w Warszawie, został wręczony Medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznawany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Otrzymał go Janusz Skowron – niewidomy pianista
jazzowy, kompozytor i aranżer. Laureat jest absolwentem naszego Ośrodka, znanym dzisiaj artystą o randze
międzynarodowej. W imieniu środowiska Lasek nasza
redakcja składa Mu serdeczne gratulacje.
INNE WYDARZENIA przygotowały Anna Pawełczak-Gedyk
i Bożena Mikołowicz – na podstawie „Karty Zgromdzenia FSK”
redagowanej przez s. Alvernę Dzwonnik, informacji placówek
TOnO z Żułowa, Rabki i Sobieszewa oraz strony internetowej
Lasek redagowanej przez Weronikę Kolczyńską.

Człowiek – zwierzę? To największa tragedia człowieczeństwa. A jednak w XX wieku stała się ona rzeczywistością! Zjawisko to tym boleśniejsze, że człowiek rozumny,
rządzący innymi rozumnymi i normalnymi ludźmi, często
zamieniał w zwierzęta tych ludzi, aby z ich pomocą rządzić
ludźmi normalnymi. Terror wychowanych w sadyzmie zboczeńców stał się narzędziem sprawowania rządów. Przypomnijmy sobie obozy koncentracyjne, w których umierali
nasi bracia i przyjaciele. Działo się to na naszych oczach!
– Gdzie więc ratunek? W przedziwnej nauce „Boga ze stajni”, przy którym nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem.
Czyż miałbym utracić ufność do człowieka? Nie! Tym
bardziej chcę ufać człowiekowi! Skoro świat zwierzęcy służy Bogu, cóż dopiero człowiek?
kard. Stefan Wyszyński

