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Nie mów, że jesteś zbyt chory
Za mały czy za wielki
Że byłeś niewierny
Przyjdź, wejdź
Tu jest Rodzina
Miłości Miłosiernej
I.F.
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SŁOWO WSTĘPNE

5

Moi Kochani
Nie lubię czytać wstępów, bo przeważnie jest to długa lista monotonnych
podziękowań i nic poza tym. Mimo to, proszę Was, nie przewracajcie kartki na
następną stronę, bo wtedy nie dowiecie się jak powstawała nasza książka.
Pół roku temu, na spotkaniu „Serca”1, ksiądz Arkadiusz2 powiedział –
pół żartem, pół serio – „Jak jubileusz, to może warto było by napisać książkę”.
I zaczęło się – pomysły, propozycje, dyskusje. Wraz z Elą3 opracowałyśmy
informację o sposobie powstawania książki i rozesłałyśmy wraz z wielkanocnymi życzeniami. Gorąco zachęcałyśmy każdego z Was do napisania wspomnienia czy świadectwa. Prosiłyśmy także o przesyłanie Waszych wierszy.
Pamiętajcie, to Wy – moi Kochani – jesteście autorami tej książki. Powoli zaczęły przychodzić listy, które radowały nasze serca. Iza4 i Ela przepisywały je
na komputerze.
Zaczęły się wakacje – dla nas czas ogromnej pracy, trzy turnusy rekolekcji, więc o redagowaniu książki wszyscy „zapomnieli” – nie było czasu.
Słyszałam o panu Pawle5 i jego doświadczeniu, związanym z przygotowywaniem książek do druku. Dowiedziawszy się o jego wizycie w Szczecinie,
zaprosiłam go na herbatę. Wraz z moim mężem prowadzili interesujące rozmowy o komputerach i nie tylko. Czekałam na odpowiednią chwilę, aby zapytać go o kilka podstawowych spraw, dotyczących wydawania książek. Zdałam
sobie sprawę jak wiele pracy nas czeka i postanowiłam niezwłocznie rozpocząć
pisanie. Prosiłam osoby będące w „Sercu” o szukanie wydawcy. Ciągle nie było odzewu. Różnymi drogami dotarłam do pana Mariusza Rajskiego z biura
usług poligraficznych „Soft Vision”. Nawet nie wiecie, jaką plamę dał nasz
opiekun – ksiądz Jarek6. Przekonaliśmy się o tym na spotkaniu całego grona
redakcyjnego z wydawcą. Wyobraźcie sobie, że zna pana Mariusza od dawna –
jest to jego parafianin, do tego bardzo zaangażowany w działalność Kościoła
Domowego. Sam ksiądz Jarek, uroczo uśmiechając się z zakłopotaniem wyartykułował: „Ale plama!”.

Jest to grupa osób – członków Rodziny Miłości Miłosiernej, która podejmuje decyzje i kieruje pracą
Rodziny Miłości Miłosiernej – Apostolatu Chorych.
2
Ks. Arkadiusz Wieczorek, w Rodzinie od 1987 roku (wszystkie przypisy pochodzą od redakcji).
3
Elżbieta Palczak, w Rodzinie od 1995 roku. Nasz komputerowy pracuś.
4
Izabela Sikora, w Rodzinie od 1991 roku. Sprawuje pieczę nad plastyczną oprawą naszej działalności.
5
Paweł Kremer, pracujący w Krakowie, w Wydawnictwie „eSPe”.
6
Ks. Jarosław Iwaniec, powołany dekretem Księdza Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego opiekun
Rodziny.
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Rozpoczęło się „robocze” spotkanie. Dobrze, że z nami był mój wspaniały mąż – Andrzej i nie mniej wspaniały ksiądz Tomek7. W powietrzu „latały” jakieś dziwne pojęcia: „Zdjęcia w formacie tif.”, „Rozdzielczość 300 dpi,
no może być 250.”, „Odwzorowanie fotografii jeden do jeden” i tak dalej... Dla
nas – pozostałych uczestników spotkania – czarna magia. Ustaliliśmy z panem
Mariuszem pozostałe warunki, w tym – zupełnie nie będąc świadomi, jaki
ogrom pracy przed nami – termin oddania materiałów do wydawnictwa na
dziesiątego września.
Po spotkaniu Justyna8 powiedziała: „Przyjadę do Ciebie w sobotę i zabierzemy się do pracy”. Poszłam ze spokojem spać, radując się, że w wigilię
święta Matki Boskiej Częstochowskiej udało nam się podjąć ostateczną decyzję
co do wyboru wydawcy i ustalić z nim warunki wydrukowania książki.
Obudziwszy się w środku nocy, zaczęłam przeglądać zgromadzone w
moim komputerze i na dyskietkach materiały do naszej książki. Przeraziłam się.
Uświadomiłam sobie, że są one
jeszcze całkiem „surowe”. Do
tego było jeszcze wiele rozdziałów zaplanowanej książki, które
powinnam napisać osobiście. Pomyślałam: „Nie ma wyjścia. Justyna musi u nas zamieszkać od
jutra. Muszę czekać do rana, aby
wysłać jej SMS-a, ‘błagając’ o jak
najszybszy przyjazd”.
Nie pamiętam dokładnie
jego treści, pamiętam podpis:
„Przerażona Barbara”. Po chwili
zadzwoniła moja komórka. Usłyszałam miły, znajomy głos: „Nie
martw się, damy sobie radę, przyjeżdżam wieczorem”. Ulżyło mi.
Myślę, że Justyna nie była świadoma, co ją czeka. Zaraz po przyJustyna przy pracy
jeździe zabrałyśmy się do pracy.

Ks. Tomasz Krzanicki, w Rodzinie od 1997 roku. To on przygotował naszą stronę internetową
(www.rmm.prv.pl).
8
Justyna Waluś, w Rodzinie od 1997 roku. Prawa ręka redaktora naczelnego, czyli Barbary.
7
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Zaproponowałam jej spanie w dużym pokoju, a ona „zadekowała się” w Sekretariacie9.
Do zespołu redakcyjnego dołączyła Alicja10. Nie wyobrażacie sobie, jak
to wyglądało, kiedy dwie polonistki zabrały się do korekty Waszych świadectw
– wszystko chciały popoprawiać. Jak lwica broniłam Waszych tekstów, kontrolując to, co chciały zmienić.
Któregoś dnia Justyna powiedziała: „Jak to dobrze, że przyjeżdża z odsieczą Twoja Ania11. Była już Wiedeńska, teraz będzie monachijska”. Biedna
Ania, zamierzała odpocząć od pracy redakcyjnej, wykonywanej na co dzień, i
poodwiedzać znajomych, których
widuje bardzo rzadko. Tymczasem pracowała z nami od świtu
do nocy, przygotowując materiały od strony technicznej, o której
my naprawdę nie miałyśmy zielonego pojęcia. Dzieje się tak
wówczas, gdy niekompetentne
osoby postanawiają wydać książkę.
Po jednym dniu pracy w
nowym składzie stwierdziłyśmy,
że bardzo przydałby się nam
jeszcze jeden komputer. Alicja od
razu postanowiła pożyczyć swój,
więc wieczorem Ania odwożąc ją
do domu i przywiozła oczekiwany sprzęt.
Ania z Mamusią
Rozpoczęły się dni – jeden
podobny do drugiego – pełne
nieustannej pracy. Niektórzy wstawali bladym świtem, podczas kiedy inni kładli się spać. Biedne komputery – nikt nie przestrzegał „zasad higieny pracy”.
Pamiętam dokładnie taki dzień – cała podłoga w dużym pokoju zasłana zdjęciami, dziewczyny na kolanach wybierają te najbardziej odpowiednie do książki, Iza siedzi przy stole i wykonuje ilustracje, w dwóch pozostałych pokojach,
Pokój w naszym mieszkaniu, który służy do pracy biurowej związanej z Rodziną i Fundacją.
Alicja Kacprzak, w Rodzinie od 2001 roku. Wyszukiwała informacje w najstarszych dokumentach, a
ponieważ jest polonistką, powierzyłam jej, tak jak Justynie korektę książki.
11
Anna Haini z domu Oskólska, w Rodzinie od 1987 roku.
9
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w artystycznym bałaganie, trwa praca przy komputerach. W porywach po
mieszkaniu kręciło się sześć wiedźm12. Mam wyjątkowo cierpliwego i wyrozumiałego małżonka, który nie tylko nie narzekał ale nawet przygotowywał dla
nas obiady oraz nieustannie parzył i przynosił kawę.
Każdego dnia wykonywałyśmy ogrom pracy, a mimo to ciągle jej przybywało.
Po telefonicznym uzgodnieniu przesłałam panu Pawłowi do Krakowa
jeden z rozdziałów, opracowany technicznie przez Anię. W ciągu dwudziestu
minut otrzymujemy odpowiedź z bardzo konkretnymi radami. Zastosowujemy
je wszystkie, próbny wydruk jednej ze stron w nowym formacie wygląda o
wiele lepiej. Wysyłam SMS-sa z podziękowaniem i zapraszam na nasze Dwudziestolecie.

Zespół redakcyjny przy pracy

Nadszedł pamiętny poniedziałek – wyłączono wodę ciepłą i zimną. Aż
na dwa tygodnie... Zaczęło się. Grzanie wody na wieczorne mycie wszystkich
znajdujących się w domu kubków (zimna była tylko w godzinach nocnych).
Obiady wymagające małej ilości wody. O sprzątaniu mieszkaniu i myciu podłogi można było pomarzyć. Odważna Justyna wskakiwała co noc pod lodowaty
prysznic. Takie przyjemności to stanowczo nie dla mnie.
U nas w rodzinie mówi się, że wiedźma to kobieta, która posiada w wielu dziedzinach znaczną wiedzę.
12
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Mimo naszych starań poziom bałaganu w każdym pokoju wzrastał w zastraszającym tempie. Na każdej półce regału – i nie tylko – leżały same ważne
materiały, ale i tak zwykle nie mogłyśmy znaleźć tych, potrzebnych w danej
chwili. Kronika i segregatory z dokumentami zajmowały na podłodze coraz
więcej miejsca. Przestrzeń życiowa Justyny mieszkającej w sekretariacie malała. Wielkim utrudnieniem było wędrowanie z dyskietkami 13 między dwoma
komputerami, które stały w różnych pokojach.
Atmosfera pracy była niepowtarzalna. Były chwile radości i dobrego
humoru ale również zdenerwowania i łez bezsilności.
Nadszedł termin oddania materiałów... Nie zdążyłyśmy. Wielodniowa
praca nad kalendarium, ciągłe dodawanie nowych informacji oraz nanoszenie
poprawek opóźniły przygotowanie pozostałych rozdziałów. Pan Mariusz dał
nam jeszcze dwa dni czasu.
Jest piątek, godzina czwarta nad ranem, nie zdążyłyśmy się jeszcze położyć. Do oddania książki zostało kilka godzin...
Dwudziestolecie to nie tylko zespół redakcyjny przygotowujący książkę.
Podczas gdy my nie wychodzimy z domu, Edyta14 i
Iza biegają po hurtowniach i
sklepach, kupują serwetki,
talerzyki, świeczki... Zamawiają różne smakołyki
na nasze Jubileuszowe spotkanie.

Kochani, a teraz, już
na poważnie, parę słów o
książce.
Raduje się moje serEdyta Paluda (po lewej stronnie) z Izą Sikora
ce, że pomysł napisania
książki wspólnymi siłami zakończył się sukcesem. Często mówimy w naszej
Na dyskietce można zapisać rozdziały książki. Tę samą dyskietkę można wykorzystać do pracy na
obu komputerach.
14
Edyta Paluda, w Rodzinie od 1991 roku.
13
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Rodzinie, że dzieląc się swoimi przeżyciami czy wspomnieniami, ubogacamy
się wzajemnie. Ufam, że i ta książka ubogaci każdego z nas.
Po moim niepoważnym Wstępie wraz z Bożeną15 przedstawiamy Wam
różne spojrzenia na ideę powstania naszej Rodziny. W następnym rozdziale
Leokadia w bardzo ciekawy sposób wspomina pierwsze rekolekcje w Karwowie. Duchowość to rozdział trudny zarówno do napisania jak i do czytania.
Myślę, że warto zaglądać do niego wielokrotnie i na spokojnie, by poznawać
charyzmat Rodziny i stawiane przez nią zadania. Piąty rozdział to Historia
RMM, najdłuższy i chyba najbardziej monotonny. Zawiera on jednak wiele
zdjęć, które powinny urozmaicić jego lekturę. Korespondencyjny Apostolat
Chorych ma swoja ciekawą historię, przeczytacie o niej w rozdziale KACH. W
ciągu tych dwudziestu lat nadeszły i takie, podczas których nie wyjeżdżaliśmy
na nasze wielodniowe rekolekcje. Wynikiem tego było przygotowanie innych,
niepowtarzalnych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o nich więcej, zajrzyjcie do
rozdziału Rekolekcje Korespondencyjne. Następny rozdział Order „Ecce Homo” opisuje wydarzenie bliskie mojemu sercu. Kolejne rozdziały to Wasz
wielki dar dla Rodziny. Nadsyłaliście wiersze, o których tak wzruszająco napisała we wstępie do rozdziału Poezja jedna z nas. Niemniej wzruszające są Wasze świadectwa i wspomnienia zawarte w następnych rozdziałach. Bardzo ciekawie, choć w nostalgicznym nastroju, czyta się rozdział Zamyślenia nad minionym wiekiem. W ostatnim rozdziale zatytułowanym Turnus Niebieski
wspominam tych bliskich memu sercu, których bardzo kochałam a których już
nie ma pośród nas.
W Aneksie znajduje się kalendarium RMM. Wymagało ono bardzo wielkiego nakładu pracy. Pragnę szczególnie podziękować Leokadii Gołuchowskiej
za wnikliwe opracowanie kalendarium dotyczącego wydarzeń z pierwszych lat
RMM. Dziękuje także Justynie, Edycie i Izie za pomoc w przygotowaniu kalendarium.
Z całego serca dziękuję Alicji i Justynie za korektę książki.
Barbara

P.S.
Redakcja dokonała wyboru nadesłanych tekstów, nadała tytuły, sporządziła
przypisy i wprowadziła drobną korektę.

15

Bożena Buła.
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IDEA POWSTANIA RMM
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Historia Barbary
Przyszłam na świat w bardzo tradycyjnej, kochającej się rodzinie.
Mieszkaliśmy w małym miasteczku, w pięknym pałacyku otoczonym lasami.
Zawsze z nutą tęsknoty wspominam mój dom rodzinny – był on gościnny, z
drzwiami szeroko otwartymi dla wszystkich, a zwłaszcza dla ludzi chorych i
potrzebujących. Mamusia była pielęgniarką z powołania, umiejącą z wielkim
sercem pochylić się nad każdym chorym. Tatuś, jako lekarz, potrafił dniem i
nocą służyć cierpiącemu człowiekowi. W naszym domu zawsze rezydował ktoś
z dalszej rodziny lub znajomych, kto potrzebował fachowej opieki medycznej i
troskliwości serca. Od wczesnego dzieciństwa często chorowałam, przeszłam
kilka operacji ortopedycznych. Ograniczona sprawność ruchowa była przyczyną braku kontaktów z rówieśnikami. Nie było to łatwe życie. Pozostawała mi
nauka, książki i troskliwa opieka mojej ukochanej Babci Mani. Choroba i cierpienie przyspieszało moją dojrzałość i zmieniało wartościowanie różnych
spraw tego świata. Byłam znacznie doroślejsza od rówieśników, miałam większą wiedzę. Znalazłam sobie przyjaciół starszych ode mnie. Nie wyśmiewali się
ze mnie, co było dla mnie bardzo ważne. Zawsze się tego bałam – gdy mnie to
spotykało, płakałam po kątach. Z tego powodu unikałam towarzystwa podwórkowych rówieśników. Tak mijają lata szkolne. W 1964 roku zdaję śpiewająco
maturę i dostaję się na studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej. Spełniają się moje marzenia. Rozpoczynam nowe życie, mam nowe środowisko – nikt mnie tu nie zna, chodzę już bez butów ortopedycznych i prawie
nie utykam. Pływam nieźle, mogę tańczyć, chodzić na dłuższe spacery. Jestem
znów „pełnosprawną” osobą. Poznaję wielu ciekawych ludzi, jest wspaniale.
W czerwcu 1967 roku ma miejsce wydarzenie, decydujące o moich dalszych wyborach życiowych. Nasz kolega z roku w ciężkim stanie trafia do szpitala, w krótkim czasie przechodzi trzy poważne operacje, jego stan zdrowia
stale pogarsza się, następuje zagrożenie życia. Za zgodą lekarza prowadzącego
i ordynatora, w dziesięcioosobowym gronie koleżanek i kolegów, rozpoczynamy całodobowe dyżury przy łóżku Jasia. Jest trudno, mimo szczerych chęci nie
wszyscy są w stanie podołać podjętym obowiązkom. Walka o życie Jasia trwa.
Następne operacje. W mniejszym, ale wytrwałym gronie, dyżurujemy przez
kolejnych dziewięć miesięcy. Powoli nasz przyjaciel zaczyna wstawać z łóżka.
Po ponad roku – jeszcze bardzo słaby – opuszcza klinikę.
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To był wielki dzień w moim życiu. Długotrwała i zacięta walka o życie
Jaśka – dzięki Opatrzności Bożej i zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli –
kończy się sukcesem.
Do końca studiów i w czasie trwania pracy zawodowej, przez dwadzieścia lat, pomagałam w opiece nad znajomymi starszymi osobami, przeważnie w
ostatnim okresie ich życia. Potrafię wykonywać wiele zabiegów pielęgnacyjnych, a także z wielkim spokojem trwać przy umierających.
Zawsze namawiałam moich przyjaciół by dołożyli
wszelkich starań, aby ich
bliscy odchodzili z tego
świata w swoim domu,
wśród znanych przedmiotów, otoczeni rodziną i
przyjaciółmi. Po prostu
byli do końca u siebie.
Kolejne lata mojego
życia biegną radośnie,
mam wymarzoną pracę,
własną rodzinę – wspaniałego męża i dwie urocze
córeczki: Ewę i Anię.
Po obronie doktoratu postanawiam trochę „poleniuchować”
zawodowo
przez rok, a czas ten poświęcić – w ramach długu
wdzięczności – Ruchowi
Odnowy w Duchu Świętym. Wraz z przyjaciółmi prowadzimy trzymiesięczne Seminarium16 dla ponad
stu osób, podzielonych na grupy. Do jednej z nich zapraszam osoby, które w
przyszłości pragną pomagać chorym. Spełnia się moje wieloletnie marzenie o
powstaniu duchowej rodziny, do której będą mogły należeć osoby chore i
zdrowe, które pragną służyć im pomocą.

Trzymiesięczny kurs przygotowujący do świadomego przyjęcia zobowiązań podjętych przez rodziców i chrzestnych na Chrzcie Świętym.
16
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Pierwszymi animatorkami tej grupy są Bożena Buła i Henryka Ptasznik,
a opieką duchową otacza nas ksiądz Stanisław Suzynowicz. Tak zaczyna się
historia Apostolatu Chorych, który od 6 lipca 1985 roku nosi nazwę Rodziny
Miłości Miłosiernej. O jej początkach wspomina Bożena Buła, a pierwsze rekolekcje opisuje Lodzia Gołuchowska.
Barbara

Powrót do początków
Trudno jest jednoznacznie określić datę powstania Apostolatu Chorych
w Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Kilka
osób – w różnych miejscach i mniej więcej w tym samym czasie – było zapraszanych przez Ducha Świętego do posługi chorym na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Było kilka „strumieni ludzkich zarażonych” tą ideą:
1. Kilkuosobowa grupa szczecinian, która wyjechała do Włoch – do Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Są to osoby konsekrowane, służące chorym (w tej Wspólnocie jest Marysia Nejmark).
2. Ksiądz Stanisław Suzynowicz z parafii p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w
Szczecinie, wraz z grupą świeckich, zainicjował posługę chorym. Można
stwierdzić, że to oni utworzyli pierwszą parafialną grupę późniejszego Apostolatu Chorych.
3. Zatrudnienie w Kurii Biskupiej w 1983 roku osoby świeckiej, sprawującej
pieczę nad chorymi, którzy modlili się i ofiarowywali swoje cierpienia w intencji budowanego wówczas Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, wszystkich alumnów oraz nowych powołań kapłańskich dla naszych
„misyjnych” ziem. W tym momencie była to posługa bardziej „zdalna” –
więź korespondencyjna (nie sposób było dotrzeć do wszystkich chorych w
Szczecinie i poza nim). W Kurii Biskupiej był prowadzony specjalny rejestr
tych „duchowych budowniczych”. Osobą, która to robiła była Bożena Steckiewicz (w niedługim czasie wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Miłości, założonego przez Matkę Teresę z Kalkuty).
4. Jedna z 6-ciu grup Odnowy w Duchu Świętym, które od października do
połowy grudnia 1983 roku przeżywały Seminarium Odnowienia Życia
15

Chrześcijańskiego w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Parafia
ta jest „kolebką” Odnowy w Duchu Świętym w Szczecinie i całej Diecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej. Tutaj został przeniesiony ksiądz Wiesław Jankowski, który jeszcze w Seminarium Duchownym w Paradyżu przeżył
„Odnowienie Życia Chrześcijańskiego”. Dzięki temu doświadczeniu mógł
posługiwać współbraciom kapłanom, klerykom i ludziom świeckim, którzy
mieli pragnienie zmiany, przewartościowania swojego życia. Wiosną 1983
roku Wspólnota liczyła około 45 osób „po wylaniu Ducha Świętgo”17.
Oprócz tej grupy – na spotkania czwartkowe „u Jana Chrzciciela” – zaczęło
przychodzić coraz więcej ludzi ( 90-100 osób).
W październiku 1983 roku ta „trzecia generacja” została podzielona na 6
grup. Jedna z nich miała określoną „specjalizację” – służbę chorym. Do grupy
tej przyszli więc ci, którzy chcieli pomagać ludziom chorym i cierpiącym (16
osób). Pomysłodawczynią powstania takiej grupy była Barbara Oskólska. Odpowiadała ona za przeprowadzenie Seminarium dla tak licznej grupy. Czas
rozpoczęcia tego seminarium można uznać za początek powstania Apostolatu Chorych.
Pozostałe osoby zostały przydzielone do jednej z 5-ciu grup. Każda grupa miała po dwóch animatorów. Pomagali oni swym podopiecznym w przeżyciu tej szczególnej łaski. Animatorkami grupy służącej chorym były: Henia
Ptasznik i pisząca te wspomnienia (Bożena Buła). Należała do niej również
Siostra Maria Elżbieta od Jezusa OCD18, ksiądz Ryszard Karapuda TChr, Beata
Burda, która jest we Wspólnocie Focolare w Rzymie, Władysława Mazurek z
parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Szczecinie (wierna chorym i Apostolatowi po dzień dzisiejszy).
Seminarium Odnowienia Życia Chrześcijańskiego było pierwszym etapem formacji tej grupy (do grudnia 1983 roku). W każdy czwartek wszystkie
grupy uczestniczyły w Eucharystii, a potem w spotkaniu modlitewnym „u Jana
Chrzciciela”. Oprócz tego każda grupa seminaryjna kontynuowała spotkania
domowe – raz w tygodniu.
Duch Święty wkraczając w nasze życie poprzez doświadczenie Odnowy
ożywił nasze serca i pobudził je do modlitwy. Jest to jeden z najcenniejszych
Jego darów, abyśmy przez modlitwę zbliżali się do Boga Żywego i bliźnich.
Na zakończenie Seminarium Odnowy Życia Chrześcijańskiego następuje obrzęd świadomego przyjęcia zobowiązań Chrztu Świętego, zwany „wylaniem Ducha Świętego” (wszystkie przypisy pochodzą
od redakcji).
18
Przeorysza Karmelu w Szczecinie do 7 sierpnia 2003 roku.
17
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Przez te pierwsze miesiące 1984 roku trwaliśmy w naszym modlitewnym wieczerniku, aby sam Pan i Jego Duch kształtował nas do pomocy chorym.
Uczestnikiem Seminarium był również ksiądz. Stanisław Suzynowicz –
w swej kapłańskiej posłudze szczególnie wrażliwy na ludzi chorych i cierpiących. Miał dla nich czas i serce. Nie szczędził sił na niesienie im pomocy. Spędzał z chorymi swój wolny czas. Zauważyła to grupa parafian, która też chciała
pomagać chorym.
Gdy Bożenka Steckiewicz miała wstąpić do Misjonarek Miłości, ksiądz
Stanisław zaproponował Księdzu Biskupowi Stanisławowi Stefankowi, abym
zastąpiła ją w Kurii Biskupiej. Miałam wątpliwości czy sobie poradzę. Wzięłam list Ojca Świętego Jana Pawła II Salvifici Doloris, o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia i poszłam na trzy dni do Karmelu, aby przeczytać go i
trwać na modlitwie (był to przełom kwietnia i maja).
W tym czasie poznałam osoby z parafialnej grupy księdza Stanisława.
Trzeciego maja 1984 roku poznałam Lodzię Gołuchowską. Był czwartek. W
mieście były zamieszki (marsz z okazji święta Konstytucji 3-go Maja, ZOMO,
gazy łzawiące itd.). Spotkanie czwartkowe – dla naszego bezpieczeństwa – zostało odwołane. Miałyśmy czas, aby porozmawiać. Od tego dnia nasze drogi
połączyły się.
29 czerwca 1984 roku Mała Ela19 wstąpiła do Karmelu. Był to ważny moment
dla naszej grupy – jedna spośród nas wstawiała się za nami u Pana w szczególny sposób.
W tym pierwszym okresie nie było organizowania, „działactwa”, była
grupa ludzi, którzy chcieli pomagać chorym. Nie wiedzieliśmy jeszcze JAK.
Trwaliśmy ufnie na modlitwie. Okazało się, że część osób z grupy parafialnej
księdza Stanisława również przeszło Seminarium Odnowienia Życia. Poznaliśmy się, wymieniliśmy nasze pragnienia, doświadczenia (tamta grupa miała już
„praktykę” w pomocy chorym z parafii).
Tak, jak „Ojcem” Odnowy w Duchu Świętym można nazwać księdza
Wiesława Jankowskiego, tak księdza Stanisława Suzynowicza można nazwać
„Ojcem” Apostolatu Chorych w naszej Diecezji.
W lipcu 1984 roku przeżyliśmy rekolekcje w Domu Samotnej Matki w
Karwowie pod Szczecinem. Wzięło w nich udział około 20-tu osób. W grupie
tej byli m.in. ksiądz Stanisław Suzynowicz, alumn Jarosław Szymczak (V rok
Seminarium Duchownego), Basia Oskólska, Lodzia Gołuchowska i inni.
19

Siostra Maria Elżbieta od Jezusa OCD z grupy służącej chorym.
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Naszym celem było wspólne „przerobienie” Salvifici Doloris Ojca Świętego i zastanowienie się nad tym, jak podjąć wyznaczone nam zadanie. Widzieliśmy wyraźnie Boże prowadzenie (indywidualne i wspólnotowe) – spotykaliśmy odpowiednich ludzi, miały miejsce różne wydarzenia, które układały się w
logiczną całość. Właśnie tam Lodzia przeżyła „wylanie Ducha Świętego”.
Ostatniego dnia rekolekcji odwiedził nas Ksiądz Biskup Jan Gałecki, który
przewodniczył Mszy Świętej, błogosławił nam i temu, co nas połączyło –
wspólnej trosce o ludzi cierpiących.
Wspólnymi – już połączonymi – siłami przygotowaliśmy I Diecezjalny
Dzień Chorych, pod kierownictwem księdza Stanisława i Basi Oskólskiej. Uroczystość ta odbyła się 6 lipca 1985 roku w parafii p.w. Świętej Rodziny w
Szczecinie. Ilość uczestniczących przeszła nasze najśmielsze oczekiwania!
Mszy Świętej przewodniczył sam Pasterz naszej Diecezji, Ksiądz Biskup Kazimierz Majdański. Był też zaproszony ksiądz Tadeusz Myszczyński TChr, którego alumn Krzysztof Jackowiak TChr specjalnie przywiózł na ten dzień z Poznania. Ojciec Tadeusz20, będący kapłanem od ponad 40-stu lat, służył chorym,
gdy był zdrowy i wtedy, gdy zachorował na SM (stwardnienie rozsiane) – służył aż do śmierci. Najpierw poruszał się na szwedkach, potem na wózku. Księdza Tadeusza poznałam dzięki dr Halinie Kalwaryjskiej21 z Poznania. Kiedy
studiowałam teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym, miałam wielokrotnie możliwość radzić się Ojca Tadeusza w różnych sprawach (miałam zajęcia w Seminarium Duchownym, czyli w sąsiedztwie). Korzystałam z jego
ogromnego doświadczenia, umożliwił mi poznanie wielu osób pomagających
chorym (wtedy poznałam brata Krzysztofa Jackowiaka TChr – obecnie księdza
proboszcza w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie) i
dzieł na rzecz chorych w Poznaniu, Katowicach - kontakt z „Apostolstwem
Chorych”). Ksiądz Tadeusz, wraz z Krystyną Medycką, przygotował – specjalnie na ten I Diecezjalny Dzień Chorych – Drogę Krzyżową Śladami Chrystusa
w oparciu o list Jana Pawła II o zbawczym cierpieniu.
Tego dnia cały kościół Świętej Rodziny był wypełniony chorymi i tymi,
którzy im pomagali. Po Mszy Świętej odbyło się wspólne spotkanie. Diecezjalny Dzień Chorych stał się wieloletnią tradycją właśnie od tamtego dnia22.

Ksiądz Tadeusz Myszczyński Tchr, założyciel czasopisma Miłujcie się. Zmarł 23 grudnia 1991.
Założycielka Rodziny Matki Boskiej Bolesnej, gromadzącej osoby chore i cierpiące z całego kraju.
Zmarła 4 lipca 1994.
22
W 1993 roku Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorych w dniu święta Matki Boskiej z Lourdes (11 lutego), dlatego spotkania odbywają się w lutym.
20
21
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Następnego dnia rozpoczęły się rekolekcje dla chorych w Wyższym Seminarium Duchownym (znajdującym się wówczas na Golęcinie). Chcieliśmy
połączyć oba te wydarzenia, aby chorzy mogli uniknąć dwukrotnego przemieszczania się. Dla wielu z nich taki wyjazd z domu to cała wyprawa z piętrzącymi się trudnościami... Rekolekcje prowadził ksiądz Stanisław Suzynowicz. Zgromadziły one kilkadziesiąt osób chorych wraz z opiekunami. Część
osób dojeżdżała „po pracy”, bywało, że cała kaplica seminaryjna była wypełniona. Codzienne uczestnictwo w Eucharystii było ogromnym szczęściem dla
chorych, którym stan zdrowia – w warunkach domowych – na to nie pozwalał.
„Łatwy dostęp” do Pana Jezusa w Jego sakramentach – również w sakramencie
pojednania – był kolejnym przełomem w życiu wielu spośród nich. Wspólna
modlitwa i grupy dzielenia przecierały Panu Jezusowi ścieżki do naszych serc.
Ten błogosławiony czas był sposobnością zbliżania się do Boga, bliźnich i pojednania się z samym sobą, a to czasem bywa najtrudniejsze. Rekolekcje i Diecezjalne Dni Chorych stały się z czasem tradycją naszej Rodziny.
Ksiądz Biskup Majdański pobłogosławił „oddolną” inicjatywę i od 31
sierpnia 1984 roku rozpoczęłam pracę w Kurii Biskupiej. Kontynuowałam to,
co robiła Bożenka Steckiewicz. Następnie kontaktowałam się z księżmi proboszczami lub kapłanami odpowiedzialnymi za posługę chorym (m.in. z księdzem Stanisławem Drewiczem – diecezjalnym duszpasterzem Służby Zdrowia,
czy księdzem Ireneuszem Pastrykiem – duszpasterzem ludzi niewidomych).
Różne poszukiwania, a zwłaszcza „model” zastosowany przez Matkę
Teresę z Kalkuty, doprowadziły nas do naszego „modelu” Wspólnoty. W centrum jest krąg chorych i cierpiących. Drugi krąg tworzą posługujący im kapłani
i świeccy. Żadne dzieło nie ostanie się bez modlitwy, więc poprosiłam Matkę
Teresę od Niepokalanego Serca Maryi OCD – ówczesną przeoryszę Karmelu w
Szczecinie23 – modlitwę w intencji tego dzieła. Zgodziła się. Mała Ela z naszej
grupy – Siostra Maria Elżbieta od Jezusa - była jedną z nich. Karmel to kolejny
krąg.
Pierwszą nazwą funkcjonującą we Wspólnocie był Apostolat Chorych
(nie mogliśmy używać określenia „Apostolstwo”, które nam bardziej odpowiadało, gdyż „Apostolstwo Chorych” było już w Katowicach).
Zaczęliśmy pisać List do chorych. Jego redakcją zajmowała się Lodzia
Gołuchowska, ksiądz Stanisław Suzynowicz i pisząca te słowa (Bożena Buła).

23

Matka Teresa, pierwsza przeorysza Karmelu. Zmarła 15 czerwca 1997 roku.
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W jednym z pierwszych Listów została przedstawiona pełna nazwa Wspólnoty:
Rodzina Miłości Miłosiernej – Apostolat Chorych oraz jej geneza.
„Apostolat Chorych” wyjaśniłam wcześniej. „Rodzina” – to, czego doświadczyliśmy w ciągu półtora roku bardzo nas do siebie zbliżyło (byliśmy ze sobą
na dobre i złe – jak w rodzinie). Pragnęliśmy, aby ta Wspólnota była jedną,
wielką rodziną!
„Miłość Miłosierna” – to jest może najtrudniejszy człon.
W pierwszej warstwie jest to wyraz naszego związku z Karmelem, który podjął
za nas modlitwę. Siostry pragnęły, by ich klasztor nosił taką nazwę – Miłości
Miłosiernej. Czas pobytu w Szczecinie (od 25 marca 1983 roku) odkrywał im
tajemnicę Ducha Świętego jako Miłości Miłosiernej. Dopiero encyklika Ojca
Świętego o Duchu Świętym była „kropką nad i”. Miłość Miłosierna jest Duchem wytryskującym jakby z Ran Ukrzyżowanego Pana Jezusa.
„Zaczyn” Apostolatu Chorych to grupa Odnowy w Duchu Świętym, On
nas połączył i położył na nas swą pieczęć - Miłość Miłosierną (Samego Siebie!).
Potem Listy pisała Terenia Zioło-Migurska. Były one wydawane przez
Kurię Biskupią i rozsyłane do wszystkich parafii w naszej diecezji oraz do znanych nam chorych i cierpiących spoza niej. Oczywiście wielu chorych pisało do
nas listy. Bardzo nas one cieszyły, gdyż potwierdzały sens naszego działania!
Posługę odpisywania na przychodzące listy przyjęła na siebie Basia Oskólska,
potem wspomagała ją Terenia Zioło-Migurska. Listy wędrowały aż po krańce
Polski. Diecezjalna Rodzina Apostolatu Chorych rozrastała się...
Napiszę trochę o naszych grupach Apostolatu Chorych. Jak można zauważyć na podstawie tego, co dotychczas napisałam, na początku była jedna
grupa służąca chorym – „Odnowowa”. Potem okazało się, że w parafii Matki
Bożej Ostrobramskiej działa już grupa z księdzem Stanisławem Suzynowiczem. W grupie Odnowy w Duchu Świętym były osoby z różnych szczecińskich parafii i spoza Szczecina (np. Jasiu z Choszczna, Rysiu z Węgorzyna –
chodził do szkoły średniej w Szczecinie). Celem istnienia tej grupy była pierwsza formacja, okrzepnięcie i rozesłanie do swoich macierzystych parafii, aby
tam być „zaczynem” grup pomocy chorym. Tę pierwszą grupę-matkę prowadziłyśmy razem z Henią Ptasznik. Potem prowadziłam ją sama. Najpierw – w
ramach Seminarium Odnowienia Życia Chrześcijańskiego – spotykaliśmy się w
16-osobowej grupie u Krysi Koneckiej, mieszkającej na terenie parafii p.w.
Matki Bożej Różańcowej. Gdy grupa się rozrosła i przyłączyła się do nas Lo20

dzia Gołuchowska, spotkania przenieśliśmy do niej, aby mogła w nich uczestniczyć. Kolejnym etapem były spotkania tej grupy u Małgosi Zdrodowskiej –
„Kwiatuszka” z parafii p.w. Bożego Miłosierdzia.
Właśnie w tym czasie Pani Doktor24 (której nazwiska teraz nie pamiętam), jak dobry anioł, przysłała nam Terenię Zioło-Migurską. To była grupa
wtorkowa.
Dzięki kilku pobytom Lodzi Gołuchowskiej na Oddziale Ortopedii w
Szczecinie-Zdunowie, gdzie przechodziła kolejne operacje, poznaliśmy kilka
wspaniałych pielęgniarek, salową, dietetyczkę i farmaceutkę. Pomogły nam one
utworzyć „grupę szpitalną”. Spotkania odbywały się w jednym z pokoi hotelowych, gdzie mieszkały. W kilka osób z wtorkowej grupy regularnie jeździliśmy
do Zdunowa. Była to nasza pierwsza praktyka w niesieniu pomocy chorym.
Lekarze wiedzieli o tym i pozwalali chorym uczestniczyć w spotkaniach. Chorzy bardzo je przeżywali i mówili, że pomagają im w tych trudnych chwilach
„przed” lub „po” operacji (na tym oddziale przebywali ciężko chorzy pacjenci z
całej Polski). Szczególnie pamiętam, gdy po spotkaniu modlitewnym, ktoś z
chorych zaproponował nam przejście po salach szpitalnych Ortopedii z życzeniami świątecznymi przed Bożym Narodzeniem. To było niesamowite przeżycie dla nas wszystkich! Pacjenci byli bardzo wzruszeni, traktowali nas jakbyśmy byli aniołami (daleko nam do nich!).
Stopniowo zaczęło się tworzenie grup Apostolatu Chorych w poszczególnych parafiach.
Moja „fizyczna” posługa chorym skończyła się 7 kwietnia 1986 roku i
zaczął się czas posługi duchowej przez modlitwę i ofiarę. „Pałeczkę” przejęła
Czesława Bigos25, a po niej Jadwiga Zarzycka.
Po latach mogę uchylić rąbka tajemnicy (z racji zbliżającej się 20-tej
rocznicy powstania Rodziny Miłości Miłosiernej – Apostolatu Chorych). Z
dniem 17 czerwca 1991 roku cała Rodzina Miłości Miłosiernej została wpisana
do Księgi Wieczystej Fundatorów Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej w Poznaniu. Każdego dnia za każdego członka Rodziny jest
odprawiana zbiorowa Msza Święta.
Bożena Buła

24
25

Bronisława Massalska.
Obecnie Dąbrowska.
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Pierwsze rekolekcje
Jak opisać wydarzenie sprzed dziewiętnastu lat – jeśli użyć słów – aby
choć w części oddać atmosferę spotkania, aby przywołać niepowtarzalny klimat, niezwykłą radość, która przepełniła nasze serca, tamten zapał i wiarę?
Był piękny, słoneczny lipiec 1984 roku.
Dom Samotnej Matki w Karwowie koło Kołbaskowa, prowadzony
przez gościnne i zawsze uśmiechnięte siostrę Asuntę26 i Bożenkę27, wypełnił
się niespodziewanymi gośćmi. Stał na uboczu. Wzdłuż drogi dojazdowej ciągnęły się łany złocistego zboża, a w nich maki i chabry. Kaplica była jeszcze
w budowie. W domu mieszkało kilka dziewcząt oczekujących dzieci. A poza
tym, było to najprawdziwsze
gospodarstwo z zabudowaniami, krówkami i kurami na
podwórzu.
Wszystkich
chorych
przywiózł do Karwowa swoim
fiatem ksiądz Stanisław Suzynowicz, współtwórca i pierwszy duchowy opiekun Wspólnoty. „Aniołki” docierały autobusami, zbieraliśmy się aż
do wieczora. O ile dobrze pamiętam, było nas (chorych)
zaledwie osiem osób a aniołków, które dosłownie nosiły
nas na rękach, nieprzebrane
zastępy. Prawie wszyscy znaliśmy się już ze spotkań Odnowy w Duchu Świętym i
wiedzieliśmy, że pragniemy
iść za Jezusem To właśnie On Leokadia (przodu) z ks Tomaszem i Izą podsprawił, że mogliśmy się po- czas rekolekcji w lipcu 2003 roku
znać i być razem. Ksiądz Stanisław wręczył nam „lekturki”, życzył owocnych
rekolekcji, pomachał ręką i odjechał do swoich codziennych obowiązków w
26
27

Siostra Asusnta Sasadeusz.
Bożena Waśko.
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parafii. Mógł wpadać do nas co drugi dzień i to tylko na dwie, trzy godziny.
Na stałe został z nami kleryk Jarek28. I tak to uczyliśmy się siebie wzajemnie –
chorzy i zdrowi – i sami odprawiliśmy swoje pierwsze rekolekcje.
Dni biegły niezwykłym rytmem... Bożenka29 w wielkim skupieniu czytała lektury Ojca Świętego o cierpieniu. Słuchaliśmy ich z uwagą i wydawało
nam się, że są skierowane prosto do naszych serc, choć tak trudno – po ludzku
– było je zrozumieć, a jeszcze trudniej przyjąć. Uczyliśmy się powoli jak zrozumieć cierpienie, jak odpowiedzieć sobie na dręczące pytania:
„Dlaczego?”, „Dlaczego ja?”, „Jak przyjąć i zaakceptować cierpienie?” i
„Czy to w ogóle jest możliwe?”.
Słuchaliśmy słów Ojca Świętego i... dyskutowaliśmy, modliliśmy się...
Właściwie śpiewom i nieustannym „gadaniom” nie było końca. Pamiętam duchowe rozmowy z Basią30, które często trwały do białego rana.
Przebojem pierwszych rekolekcji była pieśń Dziękujmy Jezusowi, którą
śpiewaliśmy kilka razy dziennie. Wszyscy byliśmy bardzo, bardzo radośni i
chcieliśmy tą radością dzielić się z innymi. Pragnęliśmy przygarnąć do siebie
jak najwięcej osób chorych, zagubionych w swoim cierpieniu, samotnych.
Pragnęliśmy powiedzieć im: „Nie jesteś sam...”.
Na zakończenie rekolekcji przyjechał ksiądz Biskup Jan Gałecki. Odprawił bardzo uroczystą Mszę Świętą, a później wszyscy zajadaliśmy się słodkimi smakołykami, które wypiekały „anioły” pod okiem siostry Asunty do
godziny czwartej nad ranem. Pamiętam smak tortu, do którego krem ubijał w
nocy Zbyszek31, głośno przy tym śpiewając. Pamiętam rozmowy podczas spacerów wśród pachnącego zboża i tamtą wszechogarniającą radość. A najbardziej ową niezwykłą noc, kiedy modlono się nade mną. Ogarnęło mnie wówczas niewyobrażalne uczucie wewnętrznego pokoju i pewności, że właśnie
tutaj jest moje miejsce. Szczęśliwym owocem tych pierwszych rekolekcji było
dla mnie rzucenie papierosów po dwudziestu latach palenia.
„Dziękujmy Jezusowi za wszystko co nam dał...”
Leokadia

Alumn Jarosław Szymon Szymczak.
Bożena Buła.
30
Barbara Oskólska.
31
Zbigniew Lemek.
28
29

24

Pamiętam bardzo dobrze te pierwsze rekolekcje. Chciałabym
dorzucić kilka moich wspomnień.
Rzeczywiście atmosfera była wspaniała i niepowtarzalna. Minęło dwadzieścia lat a pewne obrazy bardzo wyraziście stają przed moimi oczyma. Pamiętam Małego Kazia32 – tak wszyscy o nim mówiliśmy. Wydawało nam się,
że jest w naszym wieku, więc od razu mówiliśmy mu po imieniu. Mały Kaziu
był wzrostu siedmiolatka. Miała głowę nieproporcjonalnie dużą w stosunku do
swojego ciała. Całe życie ludzie dokuczali mu i dlatego od nich uciekała. Także i na nasze rekolekcje przyjechał pełen obaw. Opiekował się nim kleryk Jarek. Często nosił go na rękach, bo dziecięce nóżki Kazia odmawiały mu posłuszeństwa. Podczas wspólnych posiłków Kaziu siedział na małym stołeczku,
Jarek po turecku na podłodze a talerze z posiłkiem stały na taborecie.
Kaziu miał w sobie wiele uroku, zwłaszcza kiedy z humorem opowiadał o różnych swoich przygodach. Nie sposób zapomnieć jego przygody „z
samolocikiem”, kiedy sam – oczekując na kolędę – postanowił powycierać
kurze na górnych półkach regału. Ustawił „piramidę” z ławy, krzesła, stołeczka i kilku książek. Jak się domyślacie, skończyło się to długim „lotem”, a lądowanie rozbiciem nosa i wieloma guzami. Opowiadał to w tak dowcipny
sposób, że pokładaliśmy się ze śmiechu. Bardzo pokochaliśmy naszego Kazia,
a on po raz pierwszy w życiu czuł się kochany i szczęśliwy.
W niedługim czasie Kaziu odszedł do Pana, bardzo zmartwiliśmy się tą
wiadomością i wtedy okazało się, że nasz Kaziu był już mocno starszym panem. To on pierwszy wybrał się na Niebieskie Rekolekcje.
Pamiętam zawsze uśmiechniętą Janeczkę33, która do dzisiaj przyjeżdża
na rekolekcje, obecnie dla Seniorów.
Pamiętam Jarka, który wraz z niechodzącą Małgosią34, trzymaną na rękach, zrywa maki, chabry, inne polne kwiaty i kłosy zbóż. Potem bukiet ten
ozdabiał naszą kaplicę.

Śp. Kazimierz Nowakowski.
Janina Rzymska, w Rodzinie od samego początku.
34
Małgorzata Zdrodowska, która uczestniczyła w pierwszych rekolekcjach.
32
33
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Wtedy nikt z nas nie wierzył, że co roku będą organizowane rekolekcje
i że doczekamy Dwudziestolecia.

Janeczka Rzymska (z prawej) – uczestnik pierwszych rekolekcji. Na zdjęciu z
Anią Barszczewską za rekolekcjach Seniorów w 2003 roku
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Pierwszy List
Jesienią 1984 roku Lodzia35 wraz z Bożenką przygotowały Zwiastuna
dla Chorych. Było to jednostronicowe pisemko, które miało zachęcić Chorych
do kontaktu z nowo powstałą grupą, pragnącą pomagać osobom niepełnosprawnym. Czytamy w nim:
„NIE JESTEŚ SAM…”
Wiemy o Twoim cierpieniu, wszyscy bowiem żyjemy w świecie, który
cierpi. Piszemy do Was wszystkich i każdego z osobna. Zwracamy się:
▪ do Ciebie, który jesteś niesprawny i zdany wyłącznie na pomoc i
życzliwość innych ludzi,
▪ do Ciebie, który często płaczesz w samotności i wydaje Ci się, że nikt
Ciebie nie rozumie.
Jest Ci ciężko, wiemy:
▪ może ciągle jeszcze jest w Tobie niepokój i zamęt?
▪ może otaczają Cię jeszcze złe myśli i ciągle rozważasz tylko swoją sytuację?
(...)
Jako ludzie wierzący w Chrystusa, nie chcemy przechodzić obok ludzkiego
cierpienia obojętnie, dlatego pragniemy nawiązać z Tobą bliższy kontakt.
Chcemy być z Tobą we wspólnocie. I Ciebie zapraszamy do naszej rodziny.
Są w niej zarówno ludzie zdrowi jak i chorzy. Są tacy, którzy niosąc pociechę innym, realizują potrzebę dzielenia się miłością z drugim człowiekiem i
tacy, którzy pomagając innym – sami zapominają o własnym cierpieniu.
Nie jesteś więc sam. Pamiętaj! (...)”
W Zwiastunie był zamieszczony adres i informacja o telefonicznych
dyżurach, które pełniła w Wydziale Duszpasterskim Kurii Bożena Buła.

35

Leokadia Gołuchowska, w Rodzinie od samego początku.
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Fragment „Zwiastuna dla chorych”.

W grudniu 1984 roku ukazuje się pierwszy numer Listu do Chorych w
nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy. Kapłani roznoszą go chorym podczas
pierwszopiątkowych odwiedzin. Treść Listu jest bardzo zbliżona do Zwiastuna. Na początku List ukazuje się nieregularnie ale z czasem chorzy zaczynają
otrzymywać go co miesiąc (oprócz lipca i sierpnia).

Korespondencyjny Apostolat Chorych
Chorzy zachęceni w naszych Listach do nawiązania kontaktu z Apostolstwem Chorych, zaczynają przysyłać indywidualne listy. Na spotkaniu
Rady Apostolatu, w 8 października 1986 roku, poruszono kwestię odpowiadania na nadchodzącą korespondencję. Zgodziłam się podjąć się tego zadania i
zaczęłam systematycznie odpisywać na nadchodzące listy. Tak powstał Korespondencyjny Apostolat Chorych. O dalszych jego dziejach możecie przeczytać w rozdziale KACH.
Barbara
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DUCHOWOŚĆ
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Rodzina Miłości Miłosiernej istnieje od 1983 roku i działa jako duchowa wspólnota osób fizycznie niepełnosprawnych i zdrowych, które pragną im służyć pomocą. Do Rodziny
mogą należeć przede wszystkim osoby
zamieszkujące teren Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej. Członkowie
RMM utrzymują między sobą bliskie
kontakty i dążą wspólną drogą do Boga
Patronkami RMM są święta Teresa od
Dzieciątka Jezus i święta Faustyna
Kowalska.
Celem RMM jest dążenie do
duchowego odrodzenia człowieka cierŚw. Faustyna Kowalska
piącego, uczenie go, by w swoim cierpieniu umiał zobaczyć szczególną wartość daru powołania, ukazywanie mu
zbawczego wymiaru przeżywanego cierpienia oraz przyczynianie się do tego,
by doświadczając cierpienia nie marnował go.
Szczególnym zadaniem RMM
jest służenie posłannictwu Kościoła w
odniesieniu do świata, budowanie jedności między wiarą a życiem praktycznym, uczestniczenie w apostolstwie cierpienia modlitwą i pokorną
służbą.
Duchowość RMM wyrasta z tajemnicy miłości krzyża i nauki świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus która głosi,
że Miłość jest drogą najdoskonalszą,
która najpewniej prowadzi do Boga.
Miłość zamyka w sobie wszystkie powołania, miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
miejsca. Jednym słowem – Miłość jest
wieczna.
30

Członkowie RMM przez przyjęcie Szkaplerza Świętego, są w pełni włączani do Rodziny Karmelitańskiej z którą – mimo braku konsekracji – łączy ich
braterska wspólnota dóbr duchowych, udział w powołaniu do świętości oraz
wspólna misja w Kościele. Rodzina jest duchowo złączona z Karmelem Miłości Miłosiernej w Szczecinie, którego Siostry modlitwą i ofiarą wspomagają jej
apostolską działalność. Nosimy taką samą nazwę jak Karmel, szczególnie bliski
jest nam wizerunek „Ducha Świętego - Miłości Miłosiernej”36 widniejący na
witrażu, do którego karton zaprojektowała siostra Miriam od Krzyża – pustelnik przy Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie.
Obecność Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przejawia się w
szczególny sposób. Jest Ona Matką naszej Rodziny oraz przykładem wierności
w słuchaniu Boga i w służeniu bliźnim.
Życie wewnętrzne członków RMM koncentruje się wokół Eucharystii,
Adoracji, Pisma Świętego, pogłębia się w osobistym modlitewnym kontakcie z
Bogiem. Jest podążaniem za Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, czyni z radości i cierpień ofiarę chwały i uwielbienia dla Boga.
Przygotowanie członków RMM do apostolstwa zakłada pełną formację
humanistyczną i doktrynalną, dostosowaną do uzdolnień i warunków życia
każdego, zakorzenioną w ich własnej społeczności i kulturze. Członkowie Rodziny, pobudzani mocą Ducha Świętego, przeżywają w wierze tajemnicę Stworzenia i Odkupienia, uczą się wzajemnie
miłości do Boga w Trójcy Jedynego, do
ludzi i świata. Pogłębiają także umiejętność braterskiego współżycia, współpracy
i nawiązywania łączności duchowej podczas wypełniania codziennych obowiązków.
Członkowie RMM realizują jej posłannictwo przez:
– wypełnianie w codziennym życiu apostolskiego celu
– nieustanną formację i rozwój życia
wewnętrznego
– upowszechnianie chrześcijańskiej nauki o sensie cierpienia
Siedem darów Ducha Świętego
– ukazywanie potrzeb duchowych ludzi
36

Reprodukcja umieszczona została na tylnej okładce książki.
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–
–
–
–
–

chorych i niepełnosprawnych
przyczynianie się do duchowego odrodzenia człowieka cierpiącego
organizowanie rekolekcji, dni skupienia, Mszy Świętych i spotkań przy łóżku chorego
wydawanie Listów i prowadzenie indywidualnej korespondencji
współpracę z innymi wspólnotami, których celem jest niesienie dobra i pomocy ludziom chorym i niepełnosprawnym
uwrażliwianie wiernych na problemy i potrzeby chorych oraz ukazywanie
im twórczych możliwości i osiągnięć osób niepełnosprawnych

W zależności od stopnia zaangażowania członkowie Rodziny należą do
różnych kręgów. Krąg zewnętrzny, tworzą osoby, chore i ich opiekunowie, którzy pragną poznawać charyzmat RMM. Do kręgu tego należą również przyjaciele Rodziny (np. lekarze, pielęgniarki, redaktorzy i inni), którzy bezinteresownie pomagają jej członkom.
Do następnego – trzeciego – kręgu należą osoby pragnące żyć charyzmatem
Rodziny i wypełniać jej zadania. Zobowiązują się także do życia w czystości
według stanu przez przyjęcie Szkaplerza Świętego, przez co włączają się w
dobra duchowe Rodziny Karmelitańskiej. W późniejszym czasie, osoby zaproszone przez „Serce” Rodziny składają Akt Oddania, tworząc kolejny krąg –
drugi. To oni zobowiązują się do codziennego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego wraz z Aktem Oddania.
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AKT ODDANIA
Panie Jezu, oddaję się Tobie przez Niepokalane Serce Maryi.
Przyjmij, proszę, moje cierpienie, modlitwę i pokorną służbę, jako ofiarę
przebłagalną, za zbawienie całej Rodziny Ludzkiej. Dopomóż mi, w każdej
chwili mego życia, nieustannie powtarzać:
Jezu, ufam Tobie. Amen

33

Krąg pierwszy, zwany „Sercem”, tworzą osoby, które przed Bogiem w
Trójcy Jedynym przyjęły odpowiedzialność za Rodzinę Miłości Miłosiernej w
wypełnianiu jej celu i zadań. Kierują działalnością Rodziny przygotowując spotkania formacyjne oraz integracyjne w ciągu roku.
Rodzina otacza szczególną modlitwą osoby, które odeszły do Pana – odprawiana jest za nie codziennie Msza Święta Wieczysta. Wierząc w świętych
obcowanie ufamy, że i oni wstawiają się za nami do Boga.
Do obowiązków wszystkich członków Rodziny należy systematyczna
praca nad własną formacją – duchową, intelektualną i apostolską, włączanie się
w pracę Rodziny i zacieśnianie miedzy jej członkami więzów interpersonalnych.
Rodzina poznaje i wprowadza w życie naukę Kościoła, a szczególnie
niektóre Encykliki papieża Jana Pawła II oraz korzysta z nauk i zaleceń swojego Arcypasterza.
Barbara
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HISTORIA RMM
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Rok 198437 był rokiem wielu dokonań w Apostolacie. Zawiązuje się Rada Apostolatu (grupa osób zajmujących się sprawami organizacyjnymi), odbywają się pierwsze rekolekcje w Karwowie, następuje zmiana na stanowisku
referenta do spraw osób chorych, zostaje odprawiona pierwsza Msza Święta dla
Chorych. Długo oczekiwanym wydarzeniem jest wydanie Zwiastuna i pierwszego Listu do Chorych, dzięki którym nawiązujemy pierwsze listowne kontakty. Dostajemy tak wiele listów, że postanawiamy stworzyć Korespondencyjny
Apostolat Chorych – KACH.
Na spotkaniu Rady zauważamy potrzebę stałej formacji opiekunów Chorych, dlatego postanawiamy co pewien czas spotykać się na Dniach Skupienia.
Pierwszy z nich odbywa się w lutym 1985 roku w Karwowie. Jest to czas radosnego spotkania, refleksji i modlitwy, można skorzystać z sakramentu pokuty
czy porozmawiać o swoich problemach z kapłanem zaś najważniejszym wydarzeniem tego dnia jest Eucharystia. Dni Skupienia odbywają się co sześć, do
ośmiu tygodni. W marcu ukazuje się drugi List do Chorych, w którym zachęcamy członków Apostolatu do codziennego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Dnia 6 lipca odbywa się I Diecezjalny Dzień Jedności Chorych. Cieszymy się, że są wśród nas ksiądz biskup Kazimierz Majdański i śp. ksiądz Tadeusz Myszczyński TChr, który już bardzo słabo porusza się o kulach. Jest to
bardzo ważny dzień w historii naszej Rodziny – przyjmujemy nazwę: Rodzina
Miłości Miłosiernej – Apostolat Chorych. Mogą do niej należeć osoby chore i
zdrowe, które pragną im służyć. jednym z naszych zadań jest niesienie sobie
wzajemnie wszechstronnej pomocy. Szczególną uwagę zwracamy na sprawy
duchowe i stałą formację. Rodziną opiekuje się kapłan, wyznaczany do tego
celu przez Pasterza naszej diecezji – pierwszym opiekunem zostaje ksiądz Stanisław Suzynowicz, kapłan o wielkim sercu, noszący – dosłownie – na rękach
swoich podopiecznych. On to prowadzi jedyne w tym roku (1985) rekolekcje
dla chorych w Wyższym Seminarium Duchownym na Golęcine. Spotykamy się
tam z wielką życzliwością i pomocą materialną ówczesnego księdza Rektora.
W sierpniu wymieniamy doświadczenia ze Wspólnotą Cichych Pracowników
Krzyża z Włoch, do której należy siostra Maria38. W tym samym miesiącu Bożenka organizuje pielgrzymkę do Niepokalanowa, Częstochowy i Łagiewnik.
Ukazują się następne numery Listu do Chorych (numery 2-7), zaś Dni Skupienia i spotkania Rady odbywają się jeszcze nieregularnie.
37
38

Początki naszego Apostolatu sięgające roku 1983 przypomniały nam Bożena i Leokadia.
S. Maria Nejmark, która od tego czasu dołączyła do naszego Apostolatu.
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Kolejny rok (1986) rozpoczyna się rekolekcjami prowadzonymi przez
ojca Wiesława Łyko OMI w Szczecinie-Podjuchach. Uczestniczą w nich
członkowie Ruchu „Odrodzenie”, Odnowy w Duchu Świętym i naszej Rodziny.
Po odejściu Bożenki stanowisko referenta przejmuje Czesia Bigos. W
lipcu gromadzimy się na II Diecezjalnym Dniu Jedności Chorych, który odbywa się odtąd co roku, aż do ustalenia przez Ojca Świętego (w 1993 roku) Światowego Dnia Chorego. Następnego dnia rozpoczynamy rekolekcje na Golęcinie, które prowadzi ksiądz Stanisław Suzynowicz. Pomagają mu diakoni z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Krzysztof Jackowiak i
Krzysztof Antoń, którzy przywożą z Poznania niepełnosprawną, poruszającą
się na wózku Majkę. Towarzyszy nam ona przez wiele kolejnych rekolekcji.
Cieszymy się, że Rodzina liczy coraz więcej członków.
Nadal wydajemy List do Chorych (numery 8-11) i spotykamy się podczas Dni
Skupienia.
20 maja 1987 roku uczestniczymy w Mszy Prymicyjnej księdza
Krzysztofa39, od lat związanego
z osobami chorymi, bliskiego
naszemu sercu.
Przygotowujemy się do przyjazdu Ojca Świętego do Szczecina,
przyjmujemy zgłoszenia chorych z wszystkich parafii naszej
diecezji, sporządzamy listy z
adresami i rozsyłamy zaproszenia do parafii – ku naszemu
zdumieniu ostatnie nosi numer
719. 11 czerwca Ojciec Święty
odprawia Eucharystię na Jasnych Błoniach – w sektorze dla
chorych jest nas około tysiąca
osób. Dzień ten na zawsze w
Majka (siedzi na wózku), Małgosia i Arek.
naszej pamięci. W czasie Eucharystii małżonkowie odnawiają
przyrzeczenia złożone w dniu ślubu. Panuje wszechogarniająca radość.
39

Ks. Krzysztof Jackowiak TChr. Obecnie ks. proboszcz parafii p.w. NSPJ w Szczecinie.
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W lipcu zostajemy zaproszeni przez Wspólnotę Uczennic Krzyża na rekolekcje do Przybiernowa. Prowadzi je ksiądz Zbigniew ze swoją gitarą, a po-

Ks. Zbigniew Woźniak w czasie odwiedzin na rekolekcjach w lipcu 1994 roku.

magają klerycy Arek40 i Bogusław. Pod wieloma względami były to zdumiewające rekolekcje. Uczennice Krzyża mieszkają w domu nowicjatu, bardzo starym
i zaniedbanym, kaplica sióstr znajduje się na strychu. Podziwiamy ich pokorę i
wytrwałość z jaką znoszą te spartańskie warunki. Obok stoi nie wykończona
jeszcze wspaniała plebania. To właśnie w niej, w suterenie, mieszkają w jednym pokoju przedzielonym kocami wszyscy chorzy poruszający się na wózkach. Dużo lepsze warunki mają ci z nas, którzy poruszają się samodzielnie –
korzystają oni z serdecznej gościnności mieszkańców Przybiernowa. Brakuje
miejsca – klerycy (Arek i Bogdan) śpią na podłodze w biurze parafialnym, a
animatorki41 na materacach w małej jadalni sióstr. W dniu przyjazdu klerycy
wraz z Jasiem42 budują na podwórzu wiatę, w której przy dobrej pogodzie spożywamy posiłki. Trzy panie, które zdeklarowały pracę w kuchni, nie przyjechały. Ksiądz Zbigniew, „przekupując” słodyczami, zaprasza do pomocy moje
córki Anię (13 lat) i Ewę oraz ich kuzynki Sylwię i Magdę (14 lat). Dziewczęta
Al. Arkadiusz Wieczorek, który wówczas po raz pierwszy przyjechał na rekolekcje.
Animatorkami były: Teresa Trudzińska, Teresa Ligocka, Teresa Rawicka, Teresa Zioło-Migurska i
Barbara Oskólska.
42
Jan Ziemowicz, animator pierwszej grupy Apostolatu w Choszcznie.
40
41
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z zaangażowaniem podejmują się tego niełatwego zadania. Pomagają najwspanialszej kucharce świata, siostrze Teresie przygotowywać posiłki.
Ale tak naprawdę to wszystko nie było ważne. Siostra Chrystiana – założycielka Wspólnoty – wraz z współsiostrami stale przygotowywała mam duchowe
niespodzianki, które poruszały nasze serca. Były to między innymi wspaniałe,
„pogodne wieczory”. Szczególnie pamiętam wieczór pożegnalny, w czasie którego każdy z Chorych otrzymał od klęczącej przed nim siostry bukiecik polnych kwiatów wraz z prośbą o modlitwę i dar cierpienia, ofiarowany w intencji
wytrwania w powołaniu. Rekolekcje te pozostawiły niezatarte wspomnienia.
Następnego dnia po zakończeniu rekolekcji rozpoczynają się kolejne, w Wyż-

Rekolekcje na Golęcinie Irenka Falkowska (na tapczanie w środku), Dorota
Barnik (z lewej), Agnieszka Liwuś (z prawej) Edyta Paluda

szym Seminarium Duchownym na Golęcinie, które powadzi ksiądz Stanisław
Suzynowicz a pomagają mu klerycy Andrzej Buczma, Grzegorz Legutko i Arkadiusz Wieczorek.
Dni Skupienia odbywają się w różnych parafiach co sześć do ośmiu tygodni, Rada Apostolatu przybiera nazwę „Serca” i spotyka się regularnie w
domu Lodzi Gołuchowskiej. W grudniu, w nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy, wydajemy dziewiętnasty numer Listu.
Podczas Wielkiego Tygodnia 1988 roku ksiądz biskup Kazimierz Majdański ustanawia święto Miłosierdzia Bożego (druga niedziela po Wielkiej No39

cy) na terenie naszej Diecezji. W liście do wiernych oznajmiającym o tym fakcie, zwraca się również bezpośrednio do naszej Rodziny:
„Niech się też rozwija Apostolat Chorych naszej Diecezji, zwany Rodzina Miłości Miłosiernej (...)”.
Rodzina stale się rozrasta,
coraz więcej osób pragnie
wziąć udział w rekolekcjach
– w tym roku odbywają się
trzy turnusy na Golęcinie.
Lipcowy prowadzi ksiądz
Tadeusz Lipiński a sierpniowy ksiądz Zbigniew Woźniak.
W trakcie turnusu wrześniowego, prowadzonego przez
księdza Jana Zalewskiego
następuje znaczne pogorszenie stanu zdrowia Bożenki43. Bożena wiele lat później z mężem i synkiem
Ksiądz Jan postanawia przed oraz Janusz (siedzi na wózku)
wezwaniem pogotowia udzielić jej sakramentu namaszczenia chorych i nałożyć
Szkaplerz Święty. Następuje tak wielka poprawa, że ku naszej radości Bożenka
nie musiała jechać do szpitala. Było to pierwsze przyjęcie Szkaplerza w Rodzinie.
Podczas odwiedzin u księdza biskupa Kazimierza Majdańskiego, opowiedzieliśmy o planach zorganizowania krótkiej pieszej pielgrzymki.

43

Obecnie Bożena Poniatowska.
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Ucieszył się i pobłogosławił naszemu pomysłowi. W dniu 10 września wyruszamy autokarem z DDR-u44 do Bazyliki Katedralnej, którą zwiedzamy, po

Uczestnicy jednej z pieszych pielgrzymek

czym udajemy się do kościoła św. Stanisława BM na osiedlu Bukowym. Stamtąd przechodzimy, powolnym krokiem, trzy kilometry do Sanktuarium Niepokalanego Serca NMP na osiedlu Słonecznym. Była to I Piesza Pielgrzymka
Chorych.

44

Tak żartobliwie określaliśmy Diecezjalny Dom Rekolekcyjny na Golęcinie.
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Opłatkiem dzielą się (od lewej) Zbyszek Lemek, Franciszek Pisowadzki
„Maniek” Mac i Jasiu Skryplonek

Również w tym roku miało miejsce pierwsze Spotkanie Opłatkowe w
Wyższym Seminarium Duchownym. Uczestniczy w nim około stu osób, w tym
kilkanaście poruszających się na wózkach. Spotkanie odbywa się w kaplicy na
piętrze a na korytarzu przygotowany jest poczęstunek. Bracia klerycy wraz, z
księdzem Krzysztofem, wnoszą wózki, pokonując z wielkim trudem wąskie
klatki schodowe ponieważ tylko część budynku oddana jest do użytku, nie ma
również wind.
Odtąd Spotkania Opłatkowe odbywają się co roku. Po paru latach mamy wspaniałe warunki – oddano do użytku duży refektarz45 a następnie Kościół Seminaryjny.
W 1989 roku, 11 lutego, Dni Skupienia po raz pierwszy odbywają się w
kościele p.w. Św. Ap Piotra i Pawła w Szczecinie-Podjuchach. Od tej pory spotykamy się tu co miesiąc, przez wiele lat, korzystając z gościnności księdza
proboszcza Eugeniusza Śpiewaka.
Wakacyjne rekolekcje odbywają się tradycyjnie w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym na Golęcinie, którego dyrektorem jest ksiądz Wincenty Jankowski,
człowiek wielce łagodny i wyrozumiały. Turnus lipcowy prowadzi ksiądz Zbigniew Woźniak a sierpniowy ksiądz Krzysztof Jackowiak. Pamiętam jak wszy-

45

Jadalnia.
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scy udaliśmy się do Karmelu46, gdzie po Adoracji ojciec Krzysztof wygłosił
niezapomnianą dla mnie konferencję. Mówił o powołaniu człowieka cierpiącego, który akceptując swoje cierpienie i ofiarując je Panu Bogu, jest jak Karmelitanka, spalająca się jako żertwa ofiarna w milczeniu i samotności.
16 lutego 1990 roku, podczas Mszy Świętej sprawowanej przez księdza
Krzysztofa Jackowiaka TChr w domu Lodzi Gołuchowskiej pierwsze osoby
składają Akt Oddania. Są to: ksiądz Krzysztof Jackowiak, kleryk Andrzej
Buczma, kleryk Arkadiusz Wieczorek, śp. Teresa Zioło-Migurska, śp. Kazimiera Szklarz, Leokadia Gołuchowska i Barbara Oskólska. Odtąd osoby zaproszo-

Antoni Kłos składa Akt Oddania – rekolekcje w sierpniu 2003 roku

ne przez „Serce” Rodziny składają Akt Oddania, zobowiązując się do codziennego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego, Aktu Oddania oraz ofiarowywania „swojego cierpienia, modlitwy i pokornej służby” w intencji zbawienia wszystkich ludzi.
Jesienią poprzedniego (czyli 1989) roku mój małżonek Andrzej i ja spotykamy
się kilkakrotnie ze śp. Matką Teresą, przeoryszą Karmelu, aby poradzić się w
sprawie założenia fundacji47. Matka Teresa zachęca nas do wprowadzenia tego
planu w życie, cytując słowa świętej Teresy od Jezusa, dotyczące powstawania
nowych klasztorów: „Trzy grosze i Teresa – to nic. Pan Jezus, trzy grosze i Teresa – to wszystko”.

46
47

Karmel Miłości Miłosiernej mieści się w pobliżu Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego.
Pozwalają na to nowe przepisy prawne.

43

Owocem spotkania jest podjęcie decyzji o założeniu fundacji. 19 marca 1990
roku, w dwudziestą rocznicę naszego ślubu, aktem notarialnym48 zostaje powołana Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym p.w. Świętej Rodziny.

Z ks. biskupem Janem Gałeckim
dzielą się opłatkiem:
ks. Andrzej Buczma i Barbara
Oskólska

48

Repertorium „A” – 1984/1990.
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Fundatorzy – Barbara i Andrzej Oskólscy

31 maja, po roku przerwy, znów wyruszamy w II Pieszą Pielgrzymkę Chorych, z
kościoła św. Stanisława BM na osiedlu
Bukowym do Sanktuarium Niepokalanego
Serca NMP na osiedlu Słonecznym. Od tej
pory Pielgrzymka odbywa się co roku.
Rekolekcje na Golęcinie prowadzą – w
lipcu ksiądz Zbigniew Woźniak a we
wrześniu śp. ksiądz Tadeusz Myszczyński
TChr – poruszający się na wózku – któremu pomaga diakon Andrzej Buczma. Śp.
ojciec Tadeusz, człowiek cichy, pokorny i
wielkiej dobroci, przygarnia nas, poranionych życiem i cierpieniem. Sam, chory od
wielu lat na stwardnienie rozsiane, bardzo
dobrze rozumie co znaczy samotność, brak
zrozumienia i nieprzespane, pełne bólu
noce.
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O. Tadeusz Myszczyński TChr w
kaplicy Domu Rekolekcyjnego

Rok 1991 rozpoczynają się nietypowe rekolekcje. Młodzież, czyli nasze
„aniołki”, zapragnęły się spotkać, by wymienić swoje doświadczenia lepiej się
poznać. Kapłan który miał prowadzić rekolekcje – zachorował. Jego zadanie
przejmuje czterech diakonów: Andrzej Buczma, Grzegorz Legutko, Jan Prądnicki i Jerzy Tobiasz. Diakon Jan gra na gitarze, jest bardzo radośnie, panuje
dobry nastrój. Pewnego dnia, po konferencji bracia – Andrzej i Grzegorz – z
poważną miną przekonują mnie, że diakon może już spowiadać, ale tylko dzieci pierwszokomunijne. Na drugi dzień,
zadaję bratu Andrzejowi pytanie: „Czyżby nastąpiły jakieś zmiany w prawie kanonicznym?”, a on na to: „Tak, tak, a
dwóch diakonów razem to i dorosłego
może rozgrzeszyć...”. Żart im się udał,
pamiętam go do dziś.

Kleryk Maciek w czasie dyżuru w
kuchni na rekolekcjach
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W dniu 16 czerwca diakoni biorący udział w rekolekcjach dla młodzieży
przyjmują święcenia kapłańskie. W lipcu odbywają się rekolekcje, na które ponownie przyjeżdża śp. ojciec Tadeusz, prowadzi je neoprezbiter49 Jerzy Tobiasz. Są to trudne rekolekcje. U wielu z naszych chorych nagle pogarsza się
stan zdrowia, konieczna jest nie tylko konsultacja lekarska, ale także pozostawienie ich w szpitalu. Zdarzyło się tak ze śp. Marysieńką50 – „aniołki” przez
półtorej doby były razem z nią w szpitalu, ponieważ tam nie zapewniono jej

Adam Malinowski (po lewej) Piotr Kręgiel i kleryk Piotr Żelazko, Włodek Świercz

opieki. Po dwóch dniach na ten sam oddział przywozimy Marię, mamę księdza
Jerzego. W tym samym czasie Adasia51 odwozimy do innego szpitala na oddział gastrologii. Ma miejsce jeszcze kilka innych niepokojących wydarzeń –
aż trudno uwierzyć, że tyle działo się podczas jednego turnusu. Podziwiałam
spokój i opanowanie księdza Jerzego. Kiedy my traciliśmy głowę, on nas pocieszał i uspokajał.
W lutym tego roku, będąc w Karmelu w Poznaniu, dowiaduję się o młodym kapłanie, który od kilku lat jest zupełnie sparaliżowany i pozostaje w domu. Przychodzi szalona myśl: „A może, by tak tego księdza zaprosić na rekolekcje?”. Umawiamy się na spotkanie, które niestety nie dochodzi do skutku z
powodu złego samopoczucia księdza. Wracam do Szczecina niepocieszona.
Nowo wyświęcony kapłan.
Maria Janczenia.
51
Adam Pielak.
49
50
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Rozpoczynają się niemające końca rozmowy telefoniczne ze śp. księdzem Jackiem52, wynajdującym stale nowe przeszkody. Z pomocą bliskich mi osób z
Rodziny pokonuję je i w sierpniu, na
rekolekcje prowadzone przez neoprezbitera Andrzeja Buczmę, przyjeżdża i
pomaga w nich śp. ksiądz Jacek. Ojciec
Andrzej, będący od kilku lat w Rodzinie, otacza nas serdeczną troską, uczy
akceptować swoje cierpienie i siebie
nawzajem. Rok ten jest „bogaty” w
rekolekcje. We wrześniu w dziesięciodniowych Rekolekcjach Karmelitańskich uczestniczy około dwudziestu
osób. Na pustynię, w zupełnym milczeniu, wyprowadza nas ojciec Rafał53
od Chrystusa Mistrza OCD. Uczy nas
modlitwy wewnętrznej ukazując bogactwo Szkoły Karmelitańskiej. Konferencji, które zarejestrowaliśmy na taśmach magnetofonowych, słucham do O. Jacek Nowaczyk obok Małgosia
Zdrodowska
dzisiaj.
W połowie grudnia dowiaduję się o pogarszającym się z dnia na dzień stanie
zdrowia ojca Tadeusza. W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia Ojciec odchodzi do Pana.

Śp. ksiądz Jacek Nowaczyk który w rok po święceniach uległ wypadkowi, łamiąc kręgosłup. Pozostał zupełnie sparaliżowany do końca życia.
53
Ojciec Rafał Prusko, karmelita bosy.
52
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Widząc potrzebę szerzenia informacji o kłopotach i osiągnięciach osób niepełnosprawnych, nawiązujemy współpracę z redaktorem Krzysztofem Soską z
Katolickiego Radia „As”. 14 maja 1992 roku rozpoczynamy comiesięczne audycje, które pan Krzysztof przygotowuje wraz z Elżbietą54 i ze mną. Jednocze-

Patryk Śliwiński, Piotr i Wiesia Jechalke oraz Iza Sikora

śnie rozpoczynam trzygodzinne cotygodniowe dyżury dla słuchaczy Radia
„As”. Ważnym wydarzeniem są dla nas święcenia kapłańskie braci Stanisława i
Arkariusza, będących od wielu lat w Rodzinie, które przyjmują 6 czerwca
1992. Niestety nie mogę w nich uczestniczyć, ponieważ wyjeżdżam na pogrzeb
mamy śp. księdza Jacka – wiele kosztowało mnie dokonanie takiego wyboru.
Jestem „młodym” kierowcą, dlatego Maniek55 obiecał jechać ze mną do Poznania i prowadzić samochód, jednak jestem zmuszona wyruszyć sama. Po wejściu
do domu księdza Jacka słyszę pytanie: „Z kim przyjechałaś? No chyba nie sama?” Odpowiadam: „Oczywiście, że nie. Wzięłam ze sobą Anioła Stróża.”
Zszokowany wyrzuca z siebie: „Ale na pewno nie będziesz wracać w ten sposób” i „zmusza” Wiesię56 do odwiezienia mnie. Dwie noce spędzam w drodze.
Opłaca się – Wiesia uczestniczy we Mszy Prymicyjnej księdza Arka, a ja wraz
Elżbieta Linartowicz, od wielu lat osoba niepełnosprawna.
Marian Mac, przez wiele lat służący nieocenioną pomocą Rodzinie.
56
Wiesława Juszczak, obecnie Jechalke.
54
55

49

z Anią, Krysią i nieżyjącą już Terenią bierzemy udział w uroczystościach prymicyjnych księdza Staszka w Gryficach. W tych latach nie prowadzimy jeszcze
zapisów na turnusy rekolekcyjne, dzień przyjazdu uczestników jest zawsze
wielką niewiadomą. Na rekolekcje, prowadzone przez neoprezbitera Arkadiusza, przyjeżdża... sto osiemnaście osób (sic!). „Aniołki” zajmują każdy wolny
skrawek podłogi, łącznie z jadalnią. Ojciec rekolekcjonista dwoi się i troi, by
dla każdego znaleźć czas na rozmowę. Tydzień ten to czas niezapomniany. Z
doświadczenia wiemy, że najwspanialsze rekolekcje to właśnie te, prowadzone
przez neoprezbiterów.

Ks. Arkadiusz z Marią Tkaczyk na rekolekcjach

Na turnusie sierpniowym, prowadzonym przez księdza Andrzeja Buczmę, jest
nas „tylko” osiemdziesiąt osiem osób. Od tego roku zaczynamy wcześniej wysyłać zaproszenia i ustalać liczbę uczestników.
Ojciec Święty Jan Paweł II ustanawia Światowy Dzień Chorego na 11 lutego,
w tym dniu Kościół obchodzi święto Matki Boskiej z Lourdes. Pierwszy taki
dzień obchodzimy 11 lutego 1993 roku i odtąd rokrocznie spotykamy się tego
dnia na uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez Pasterza naszej Archidiecezji w Bazylice Archikatedralnej.
Siostra Faustyna towarzyszy naszej Rodzinie od początków jej istnienia. W
drugim Liście do Chorych z marca 1985 roku zachęcaliśmy do codziennego
50

odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego, modliliśmy się również o zakończenie procesu beatyfikacyjnego siostry Faustyny. Naszedł długo oczekiwany
przez nas dzień – 18 kwietnia 1993 roku – kiedy Jan Paweł II wynosi na Ołtarze Kościoła Sługę Bożą siostrę Faustynę Kowalską. Zostaje patronką naszej
Rodziny.
Pierwszy wakacyjny turnus rekolekcyjny prowadzą księża Andrzej Buczma i
śp. Jacek Nowaczyk. Zaraz po nich rozpoczyna się drugi – dla osób najdłużej
związanych z Rodziną, na którym ojcowską opieką otacza nas ksiądz Arkadiusz Wieczorek.
Od dłuższego czasu namawiam księdza Jacka na rekolekcje, w których osobiście głosiłby konferencje. Wreszcie wyraża zgodę i 15 sierpnia rozpoczyna się
trzeci w tym roku turnus. Ojcu rekolekcjoniście pomaga ksiądz Karol Wójciak.
Wieczorem, w przeddzień przyjazdu chorych, ma miejsce najwspanialsza w
ciągu tych dni spędzonych razem chwila. Ojciec Jacek opowiadając o wypadku,
kolejnych latach swego życia, chwilach buntu i rozpaczy oraz o tym, co zawdzięcza Rodzinie, daje świadectwo zwycięstwa w toczącej się przez wiele lat
walce duchowej.
Tego roku odbywa się również turnus Rekolekcji Karmelitańskich, prowadzony
przez ojca Bogusława Hudziaka OCD, któremu pomaga diakon Wojciech Lassota.

51

Pierwsze rekolekcje w 1994 roku prowadzi ksiądz Arkadiusz. Kolejne ma prowadzić ksiądz Jacek, jednak z powodu gwałtownego pogorszenia się stanu

Uczestnicy rekolekcji (od lewej) kleryk Maciek, Barbara, Marta
i br. Nazariusz AMB

zdrowia nie dojeżdża. Zastępują go – na zmianę – księża Bogdan Sosnowski
TChr i Andrzej Sowowski, pomaga im ksiądz Zbigniew Woźniak. Są to dla
wszystkich bardzo trudne i wyczerpujące dni.
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Krótko przed kolejnym turnusem, rankiem 7 sierpnia, odbieram lakoniczny
telefon: „Jacek nie żyje”. Powiadamiam
wszystkich, których tylko mogę. Świat
się dla nas zatrzymał, w milczeniu usiłujemy uwierzyć w tę wiadomość. Ksiądz
Jacek miał poprowadzić sierpniowy turnus, jednak zamiast na wspólne rekolekcje wyruszamy z ciężkim sercem do Poznania, by towarzyszyć bliskiemu nam
wszystkim ojcu Jackowi, w jego ostatniej
ziemskiej drodze. Po powrocie zastanawiamy się, co zrobić z trzecim turnusem.
Nie wierzymy, że cokolwiek może się
udać bez ojca Jacka. Wielkie wsparcie
okazuje nam ksiądz proboszcz Eugeniusz
Śpiewak, kierując do prowadzenia rekoBeata Bondyra i Robert Ufniarz (sielekcji znanego nam już księdza Bogdana
dzą na wózkach). Mała Basia stoi
Sosnowskiego TChr. Zdając sobie sprawę z naszych trudności, przyjeżdżają najbardziej doświadczeni animatorzy z całej
Polski. Chorzy i „aniołki”, świadomi powagi sytuacji, nigdy nie byli bardziej punktualni i zdyscyplinowani niż wtedy. Pomimo naszego przygnębienia, były to zadziwiająco udane rekolekcje.
W roku 1995, tradycyjnie już, odbywają się dwa turnusy rekolekcyjne.
Pierwszy prowadzi ksiądz Andrzej Hulka,
który 3 czerwca przyjął święcenia kapłańskie. Rekolekcje sierpniowe, prowadzone
przez księdza Krzysztofa Jaworowskiego
były trudne. Nieoczekiwanie trafiam do
szpitala, a pieczę nad wszystkim powierzam Eli Palczak oraz Wiesi i Piotrowi Je- Msza Prymicyjna ks. Bogumiła Stepka
chalke. Codziennie odwiedzają mnie w
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szpitalu animatorzy, by zdać relację z minionego dnia i otrzymać „instrukcje”
na następny.
Od wielu lat przyjeżdża na nasze rekolekcje bardzo zaangażowany w pracę Rodziny kleryk Bogumił Stepek.
Nie możemy się doczekać dnia jego święceń kapłańskich i Mszy Prymicyjnej.
Odbywają się one 1 czerwca 1996 roku. Jako neoprezbiter prowadzi lipcowe
rekolekcje. Troszczy się o nas, zaprasza na wieczory animatorskie, które często
trudno zakończyć przed północą. Podczas tego turnusu odwiedza nas ekipa
szczecińskiej telewizji. Wiesława Piećko jest reżyserem filmu „Jeden dzień”,
który wówczas powstaje. Zdobywa on drugą nagrodę na Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie. Jestem pełna uznania dla całej ekipy, że nie tylko
w tak naturalny sposób „weszli” do naszej grupy ale i wyrażali radość z możliwości poznania nas.
W rekolekcjach tych miała również uczestniczyć Teresa Zioło-Migurska. Niestety, postępująca choroba i nagłe pogorszenia stanu zdrowia zmieniły jej plany
już na zawsze – odeszła do Pana w
niedzielę, 14 lipca.
Sierpniowe rekolekcje – już nie
po raz pierwszy – prowadzi ksiądz
Arkadiusz Wieczorek.
Piesza Pielgrzymka dla Chorych od 17 maja 1997 zmienia swoją
trasę – rozpoczynamy ją w parafii p.w.
Świętego Ducha w Zdrojach i dochodzimy tradycyjnie do Sanktuarium Terenia Zioło-Migurska.
Niepokalanego Serca NMP na osiedlu
Słonecznym.
Wakacyjne rekolekcje prowadzą: lipcowe – ksiądz Bogumił Stepek,
sierpniowe – neoprezbiter Aleksander Krewski, pochodzący z Białorusi. Ponieważ święcenia kapłańskie opóźniają się, w ciągu pierwszych trzech dni jest z
nami ksiądz Piotr Gronostaj. Ojca Aleksandra pamiętam z zeszłorocznych rekolekcji, kiedy pokornie i z miłością służył chorym. Po zakończeniu turnusu wyjeżdża do Kaliningradu (Królewca), by tam rozpocząć swą kapłańską posługę.
Lata 1998-1999 są okresem kiedy nie możemy spotykać się na naszych
rekolekcjach. Szukamy innych możliwości bycia bliżej siebie i właśnie wtedy
powstają Rekolekcje Korespondencyjne57.
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Poświęcamy im rozdział KACH.
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Ostatnie lata chyba wszyscy pamiętają
doskonale, dlatego postanowiłam przypomnieć o nich w skrócie.
Rok Jubileuszowy obdarza nas kanonizacją siostry Faustyny. Jest ona patronką naszej Rodziny, więc tym bardziej
prosimy ją o wstawiennictwo.
27 maja odbywają się święcenia kapłańskie diakonów Tomasza Krzanickiego i
Tomasza Ceniucha. Ksiądz Tomasz Krzanicki, od czasu kiedy związał się z Rodziną58, stale nam pomaga. Zaangażował się Neoprezbiter Aleksander Krewski
w przygotowania do Dwudziestolecia, przygotował stronę internetowa RMM.
Po dwóch latach odbywają się wreszcie dwa turnusy rekolekcji, które
prowadzą: pierwszy – ksiądz Arkadiusz Wieczorek, drugi – ksiądz Andrzej
Buczma. Odbywają się w nowym miejscu, doskonale przystosowanym do po-

Rekolekcje w Domu Pielgrzyma

trzeb osób niepełnosprawnych. Jest to Archidiecezjalny Dom Pielgrzyma „Totus Tuus”, którym troskliwie zarządza jego gospodyni – siostra Miriam.
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Od roku 1997.
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Rekolekcje w 2001 roku odbywają
się ponownie u siostry Miriam. Lipcowy
turnus prowadzi ksiądz Arek59, sierpniowy po raz pierwszy – ksiądz Jarosław Iwaniec,
obecny opiekun naszej Rodziny.
Od stycznia stan zdrowia uniemożliwia mi uczestniczenie we wszelkich spotkaniach czy rekolekcjach organizowanych
przez Rodzinę. Jestem wdzięczna mojej
kochanej siostrze Hani60, która przyjęła na
siebie odpowiedzialność za stronę organizacyjną spotkań rekolekcyjnych. Ku naszej
radości jej wspaniałe talenty wykorzystujemy do dzisiaj.
Ostatnie rekolekcje uświadomiły
nam potrzebę zorganizowania oddzielnego turnusu dla naszych Seniorów.
Przyjeżdżają na nie osoby, które skończyły już co najmniej siedemdziesiąt lat.
Spotkania te nazywamy rekolekcjami „Złotego Wieku”. Czerwcowe rekolekcje
w 2002 roku prowadzą księża: Joachim
Lemke i Jarosław Iwaniec. Nasi Seniorzy są
szczęśliwi, choć mają jedno poważne zastrzeżenie –cztery dni, to za krótko!
Ksiądz Arkadiusz Wieczorek prowadzi turnus lipcowy. Na sierpniowych rekolekcjach
opiekuje się nami ksiądz Stanisław Krzyżanowski. Chorzy bardzo często i ciepło
wspominają jego wieczorne akordeonowe
koncerty.

Hanna Czerniawska na rekolekcjach
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Ks. Arkadiusz Wieczorek.
Hanna Czerniawska.
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Po prawie pięćdziesięciu latach wyrusza do Lourdes II Narodowa Pielgrzymka Niepełnosprawnych, ku naszej radości bierze w niej udział sześć osób
z naszej Rodziny.

Sabcia Kuligowska i Ela Palczak – uczestniczki pielgrzymki do Lourdes

Zaczyna się rok 2003, rok w którym 11 października będziemy świętować Jubileusz Dwudziestolecia.
11 lutego w Bazylice Archikatedralnej odbywa się XI Światowy Dzień Chorego. Piesza Pielgrzymka Chorych naszej Rodziny wyrusza z parafii p.w. Świętego Ducha dnia 17 maja po raz piętnasty. Trasa prowadzi do Sanktuarium Niepokalanego Serca NMP na osiedlu Słonecznym. Uczestniczy w niej koło dwustu osób.
W czerwcu odbywają się – już o jeden dzień dłuższe – rekolekcje „Złotego
Wieku”, w których uczestniczy około trzydziestu pięciu Seniorów. Prowadzą je
księża: Joachim Lemke i Arkadiusz Wieczorek.
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Siedzą ks. Łukasz Szczygielski i Kazimiera
Dziewa. Rekolekcje lipiec 2003

Maria Tkaczyk i Ania Rojna na rekolekcjach Seniorów

W lipcu witamy w naszej Rodzinie księdza Łukasza Szczygielskiego. Jesteśmy
mu wdzięczni, że zgodził się poprowadzić turnus rekolekcyjny.
Po dwóch latach przerwy z radością witamy w sierpniu ojca Andrzeja Buczmę.
Choć cieszymy się, że został ojcem duchownym w AWSD, to jednak żal nam,
że tak rzadko możemy się spotykać. Jego uśmiech i delikatność pomagały nam
zwłaszcza w trudnych chwilach naszego życia. Drogi księże Andrzeju, tęsknimy za Tobą.
Wspominałam we Wstępie o tym, jak wiele osób zaangażowanych jest w przygotowanie tej książki i uroczystości Dwudziestolecia.
Pragnę również wspomnieć o przyjaciołach Fundacji. Są wśród nich przedstawiciele „białej służby”, którzy bezinteresownie, od wielu lat służą pomocą naszej Rodzinie. Szczególne podziękowania kieruję do lekarzy: Piotra Grzeli, Joanny Kostrzewy, Aleksandra Falkowskiego, Roberta Jałowińskiego i Beaty
Szymańskiej-Białek oraz pielęgniarek: Ewy Czerwieńskiej, siostry Czesławy
Florek i Ireny Rozdeby. Dziękuję panu Andrzejowi Wojciechowskiemu, który
od wielu lat wypieka dla nas wspaniałe ciasta. Pragnę także podziękować wielu
przedstawicielom mass mediów za życzliwość i przekazywanie społeczeństwu
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informacji o nas. Dziękuję dawnym „aniołkom”, które kiedyś tak sumiennie
opiekowały się chorymi. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają
nas od wielu lat.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy okazują pomoc naszej Rodzinie.
Barbara
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KORESPONDENCYJNY
APOSTOLAT CHORYCH
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W pierwszym okresie istnienia KACH-u na wszystkie listy odpowiadałam samodzielnie. Było ich jednak coraz więcej, dlatego poprosiłam kilka osób
o pomoc – nikt nie wyraził zgody, z obawy przed zbyt dużą odpowiedzialnością.
Pewnego zimowego wieczoru zadzwonił telefon. Była to śp. Terenia61,
która dowiedziawszy się o Rodzinie zapragnęła włączyć się do niej. Mając bardzo dużo wolnego czasu poprosiła o konkretne „zadanie”. Ucieszyłam się bardzo, ponieważ przede mną leżała sterta kopert, która przypominała mi o konieczności jak najszybszego napisania listów i bożonarodzeniowych życzeń.
W tamtym czasie Terenia była jeszcze na tyle sprawna, że mogła do mnie przyjeżdżać. Jej lekkie pióro i wielkie zaangażowanie sprawiły, że z miesiąca na
miesiąc zaczęłam „podrzucać” jej coraz więcej listów czekających na odpowiedź. Po roku Terenia samodzielnie prowadziła cały KACH, pisząc około tysiąca dwustu indywidualnych listów rocznie (sic!).
Ostatnie lata jej życia przyniosły znaczne pogorszenie stanu zdrowia, zaczęła
poruszać się na wózku. Bardzo cierpiąc fizycznie nadal odpisywała na listy.
Zaczęła jej pomagać Ania62. Terenia odeszła do Pana w lipcu 1996 roku, nadal
bardzo za nią tęsknię.

Terenia Zioło- Migurska przy pracy
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Teresa Zioło-Migurska, zmarła 14 lipca 1996 roku.
Anna Rola ze Stargardu.
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Po śmierci Tereni odpowiedzialność za prowadzenie KACH-u wzięły na siebie
dwie Ele63 oraz Ania.

Ela Żachowska (z kulami)

Ania Rola (po prawej), Ela Palczak

Świętość Krzyża w codzienności
Moje wspomnienia to słowa wdzięczności dla Matki Bożej, mojej rodziny, Basi Oskólskiej, Mirki i Zygmunta Chuszno. Powracam do nich zdumiona
tym, co uczynił ze mną Bóg – tym bardziej, że moją chorobę przyjęłam jako
wyrok śmierci. Szpital, lekarstwa; tyle prób wyzdrowienia – a ból nie ustępował... Zamknęłam się w domu, aby nikt nie widział mojego cierpienia i wyglądu. I tak przez prawie dziesięć lat... Jezus uczył mnie tajemnicy Krzyża. Dzięki
miłości mojej rodziny zrozumiałam, że choroba nie jest karą, lecz prośbą Pana
Jezusa o ofiarowanie swojego cierpienia i modlitw za świat, który nieustannie
cierpi.
Basię poznałam w szpitalu na Arkońskiej, gdy odwiedzała Lodzię.
Opowiadała o rekolekcjach dla chorych. Opowieści te sprawiły, że... zaufałam
ludziom. Pojechałam na rekolekcje. Te pierwsze najbardziej utrwaliły się w
moim sercu, często wracam do nich, w zapisanych konferencjach, wracam do
przyjaźni z tamtych lat. Młodzi, zdrowi ludzie poświęcali swój wakacyjny czas
– dla mnie! Opiekując się nami ofiarowali nam słowa i gesty pełne ciepła i dobroci.
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Elżbieta Żachowska i Elzbieta Palczak
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16 lipca 1995 przyjęłam Szkaplerz, a rok później 11 lipca złożyłam Akt
Oddania RMM – akt prawdziwej ufności w Miłosierdzie Boże. Basia powiedziała mi, że każdy chory jest Apostołem Nieba – ja też nim jestem! Zaprosiła
mnie do kręgu korespondencyjnego (KACH). Wysyłając listy do naszych chorych, poznałam niezwykłych ludzi, którzy w codzienności widzą świętość
Krzyża. To był dla mnie dar! Wówczas poznałam śp. Teresę Zioło-Migurską.
Te słowa są także podziękowaniem dla niej. Tereska swoim cierpieniem i dobrocią, które odnajdywałam w jej listach, nauczyła mnie, że choroba to poszukiwanie Boga i wypraszanie łask dla innych. Dom Rekolekcyjny na Golęcinie,
z bliskością szpitala i Karmelu, był dla mnie miejscem szczególnej adoracji
Boga wśród ludzi. Po śmierci Teresy swoją przyjaźń ofiarowali mi Mirka i
Zygmunt, a Barbara podnosiła mnie na duchu, wskazując umiejętności, którymi
mogłam służyć innym.
Bóg zaprosił mnie do szkoły cierpienia, w której wzrastam – to są moje
rekolekcje – i prowadzi mnie do Domu Ojca, gdzie jest Teresa i inni. Oni pomagają mi iść przez życie tak, abym w wieczności mogła oglądać Pana w
prawdziwym świetle.
Ania Rola

Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi...
Urodziłam się w katolickiej rodzinie. Od pokoleń była to rodzina rzemieślnicza. Rodzice nasi wpoili w nas wiarę w Boga, czyli zostawili nam (mnie
i trzem braciom) to, co ma w życiu największą wartość!
Mam 73 lata, 51 lat życia w rodzinie. Jestem matką pięciorga dzieci – dwóch
starszych synów i trzech córek. Wszyscy założyli własne rodziny. Dzieci nasze
urodziły się w latach 1953-1962. Oprócz wychowywania dzieci (pomagała nam
trochę śp. Matka męża, później żłobek i przedszkole) musiałam pracować zawodowo – uczyłam w szkole. Pracowałam od 1951 do 1982 roku. Skorzystałam z tzw. „wcześniejszej emerytury”. Byłam po trzeciej operacji i jak zawsze
bardziej ceniłam zdrowie i rodzinę niż większe zarobki.
Listy do Chorych czytam prawie od początku istnienia RMM. Od 1980 do 1998
roku, aż do śmierci (w domu), była z nami śp. Matka męża. W latach 19571980 była u córki, ale później chciała być z synem. To właśnie dla Mamy, Petroneli, otrzymywaliśmy Listy RMM.
Przez cały ten czas tylko jeden raz byłam na Spotkaniu Opłatkowym i
dwa razy na Pieszej Pielgrzymce Chorych – raz z kościoła św. Stanisława i raz
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z kościoła Św. Ducha w Zdrojach (może pomyliłam patrona kościoła?). Raz
dojechałam autobusem (w 1998 roku), gdy pielgrzymka dochodziła do Sanktuarium.
Postaram się napisać moje świadectwo...
Rodzice, a szczególnie śp. Matka, Maria, wpoiła mi nie tylko wiarę w Boga, ale
i nauczyła zgadzać się z Wolą Bożą!
Wiosna 1953 roku – spodziewam się pierwszego dziecka. Czuję się źle, bardzo
źle. Wizyta u lekarza i „diagnoza” – „Każda kobieta w ciąży źle się czuje –
niech się pani zapyta swojej matki”. Moja odpowiedź: „Panie doktorze, matka
mieszka 500 km stąd – jestem tu z tzw. nakazu pracy”. Zniecierpliwiony lekarz
po kolejnych moich odwiedzinach w Ośrodku Zdrowia, wypisuje urlop macierzyński – pomylił się co do terminu porodu. Wyjechałam do Rodziców – natychmiast znalazłam na oddziale intensywnej opieki w szpitalu. 14 czerwca
1953 roku urodziłam syna. Po porodzie lekarz oświadczył, że oboje byliśmy
nad grobem.
Maj 1970 roku – z temperaturą prawie 40 stopni sama zgłaszam się do
lekarza. Lekarz patrzy na mnie i pyta: „Co się dzieje?”. Odpowiadam: „Bardzo
źle się czuję!”. „Żartuje pani, bo na chorą nie wygląda!”. Mówię: „Proszę nie
podziwiać we mnie „baroku”” (niby byłam trochę zaokrąglona). Pan doktor
odpowiada: „Podziwiam w pani barok, ale jeszcze z gotykiem” (nie byłam tak
zupełnie puszysta). Mówię: „Koniec żartów, proszę mnie zbadać!”. W czasie
bardzo dokładnego „osłuchiwania” widzę dziwną minę lekarza, jego diagnoza
brzmi – obustronne, wieloogniskowe zapalenie płuc. Trzeba do szpitala – nie
zgadzam się, bo nie mogę zapewnić opieki dzieciom. Leczenie w domu trwało
dłużej, ale dzięki Bogu żyję.
Maj 1982 roku – niesamowity upał. Udaję się do przychodni z powodu
bardzo wysokiego ciśnienia. Pogotowie, szpital na Arkońskiej, izba przyjęć –
takich jak ja, bardzo wielu.
Pani doktor ogląda EKG serca i mówi: „Jak się ma karoserię Mercedesa, a silnik Syrenki, to tak jest łaskawa pani”. Milczę i myślę: „Jak wygląda Mercedes?”. W korytarzu spotykam pielęgniarkę TIR-a. Dotąd mówiono mi często,
że mam leniwe serce (tętno 50-55).
Po kilku godzinach zwolniono mnie do domu. Nakaz – sześć dni leżeć w łóżku.
Jestem dociekliwa – więc w krótkim czasie poznałam kształt karoserii Mercedesa. Ten żart pani doktor zmobilizował mnie i zmieniłam znacznie karoserię
(minus 12 kg), ale silnika poprawić nie mogę.
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Maj-czerwiec 1998 roku – bardzo źle się czuję. Myślę, czytam, obserwuję zachowanie i sygnały organizmu. Bardzo wysokie ciśnienie, a tętno poniżej 50
uderzeń na minutę. Wizyty u różnych lekarzy, różne leki, moje serce coraz bardziej leniwe, tętno 44-42. Jadę po południu do Sanktuarium – chorzy otrzymują
Sakrament Chorych i ja też mam tę łaskę.
Umocniona duchowo wracam i mówię do jednej z córek, że mam
wszystko przygotowane na śmierć. Reakcje córek – wizyta prywatna, badanie
UKG serca i słyszę: „Cud, że pani żyje! Dwa skrzepy, w prawej i lewej komorze serca”. Odpowiadam jak dziecko: „Bozia mnie jeszcze nie chciała”. Potem
dodatkowe badanie krwi i jest znana diagnoza – subkliniczna niedoczynność
tarczycy, sprawca leniwego serca i nadwagi. Zdawało mi się, że będę silniejsza,
jak więcej zjem.
Kwiecień-maj 1982 roku – przepełniony szpital (stary) na Golęcinie –
chirurgia i onkologia razem. Ostry dyżur, czynne dwie sale operacyjne. Jestem
po operacji żylaków lewej nogi, ale po narkozie ogólnej. Czuję ból, uderzenia
w czoło i słyszę głos: „Niech pani otworzy oczy, bo pokręcę rurę w gardle, a to
będzie więcej bolało!”. Rurą trzeba było pokręcić – otworzyłam oczy, odpowiedziałam, co trzeba i zostałam wywieziona na salę, na której byłam przed
operacją. Nie pamiętam już z tego „transportu” nic. Zapadam w zbyt głęboki
sen. Z opowiadań wiem, że jedyna obsługująca kroplówki siostra, mówiła:
„Róbcie coś kobiety, bo będzie z nią źle, a lekarze operują!”.
Jak zawsze pod wieczór chore zaczęły odmawiać Różaniec Święty. Leżąca obok mnie Elżbieta D. budziła mnie i zaczynałam każde Zdrowaś Maryjo – kilka
słów i zasypiałam. Elżbieta (do dziś moja przyjaciółka) cierpliwie budziła mnie
na każde Zdrowaś, aż do końca całej części.
Otworzyłam oczy – pielęgniarka pokazała mi lusterko (dwa maleńkie, różowe
punkty w bladej twarzy). Powiedziała: „Wraca pani do życia ”. Wiem, że uratował mnie Różaniec.
Czerwiec 1988 roku – pogotowie przywozi mnie do szpitala na Arkońską, jest noc. Obudzona pani doktor (młoda) mówi: „Czy pani wie, która godzina?”. „Nie.”. „Druga w nocy, a pani zachciało się chorować.”. Moja odpowiedź: „Czy dlatego, że nie krzyczę, to nie cierpię? Jeśli jestem zdrowa proszę
mnie odesłać do domu.”. „Zostaje pani.”.
Pobrano krew i znalazłam się na sali w łóżku. Leżę, pod kołdrą przesuwam paciorki Różańca i myślę: „Zawał to nie jest, bo nie byłabym tutaj. Dzięki Bogu!”.
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Rano pan Ordynator pyta mnie o to, czy byłam leczona w szpitalu. Przegląda
karty wypisu i mówi: ”Zostaje pani u nas.”. Dwanaście dni badań i orzeczenie –
„wór kamieni budowlanych” (58). Konieczna szybka operacja. Zostaję przewieziona do szpitala na ulicę Jagiellońską, bo tam było wolne miejsce. Byłam
operowana bardzo szybko (woreczek żółciowy usunięto). Noc po tej operacji,
około północy. Budzę się sama. Wcześniejsze zdarzenia są jakby w „niepamięci”. Myślę: „Żyję! Podziękuję Bogu, chociaż się przeżegnam.” Pada ręka prawa, pada ręka lewa i wszystko się urwało... Leżałam na sali z panią z Suliszewa, która wezwała pomoc. Wraca świadomość. Mokry kompres na głowie, tlen
podłączony. Siostra czuwa. Dzięki Bogu i tej pani żyję. Rano samodzielnie
wstaję z łóżka i obok łóżka wędruję – spacer ogranicza „zbiornik” na rurce.
Wchodzi siostra i mówi: „W nocy kobieta prawie umiera, a teraz już chodzi.”
Zaznaczam, że wszystko to, co opisałam, jest prawdziwe. Widać, że na
chorą przeważnie nie wyglądam. Dziękuję Bogu i za to. Za lekarzy dusz – kapłanów i za lekarzy ciał – cały personel medyczny i pomocniczy, modlę się.
Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i mamy
różne kłopoty.
Stanisława Barbara Jodko64

Ela Żachowska przy pracy
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Koresponduje z Elą Żachowską.
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Należę do Rodziny Miłości Miłosiernej Apostolatu Chorych od 2000 roku.
mieszkam w Siedlcach, dlatego moje uczestnictwo jest tylko korespondencyjne.
Wszystko zaczęło się od mojego pobytu w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Na sąsiednim łóżku leżała Ela Palczak, z którą szybko nawiązałam kontakt
– i taki był początek. Ta sympatyczna dziewczyna wzbogaciła mój pobyt w
szpitalu, a także zadbała o moje wnętrze po naszym rozstaniu, przyjmując mnie
do swojej szczecińskiej Rodziny. I chociaż nie uczestniczę w Waszych spotkaniach rekolekcyjnych, ani dniach skupienia, czuję się członkiem Waszej Rodziny. Z przyjemnością czytam Listy do chorych i zawsze wydaje mi się, jakby
były adresowane właśnie do mnie.
Jestem osobą ciągle zajętą – mam rodzinę, pracuję zawodowo, prowadzę
dom a przy tym choruję na reumatoidalne zapalenie stawów od dwudziestu
lat. Codzienne obowiązki czasami
przerastają mnie i pomimo pozytywnego nastawienia do życia potrzebuję
wsparcia. Takim wsparciem jest modlitwa, Pismo Święte i oczywiście Listy do chorych. Bardzo lubię je czytać.
W codziennym zabieganiu brakuje mi
czasu na rozmyślanie. Wasze Listy
zatrzymują mnie – nasuwają się refleksje nad życiem, zastanawiam się,
dokąd zmierzam i czy nie zapominam
o najważniejszym. Zaś słowa księdza
Ela Palczak z ks Joachimem Leme
Krzyżanowskiego są dla mnie drogowskazami w życiu. Uwielbiam je czytać i wracam do nich kilkakrotnie, podsuwam do czytania swoim dorosłym dzieciom. Ksiądz pisze o rzeczach codziennych, odkrywając ich głęboki sens. Jestem wdzięczna za te słowa, bo dzięki
nim wprowadzam poprawki do swojego życia, może się trochę udoskonalam.
„Wielkim darem od Boga jest życie, lecz to, co z nim zrobimy, to nasz dar dla
Boga.” Dzięki Waszym Listom mój dar – mam nadzieję – będzie bogatszy.
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Wszystkim – założycielom, redaktorom, opiekunom Rodziny Miłości Miłosiernej – serdeczne Bóg zapłać. Gorąco pozdrawiam.
Marta Głozak65

*
*

*

Liczba osób do których wysyłamy Listy i z którymi prowadzimy indywidualną korespondencję sięga obecnie prawie dwustu, dlatego do osób prowadzących KACH dołączyły Sabina66 i Marianna67.

Sabina Kuligowska

Koresponduje z Elą Palczak.
Sabina Kuligowska, w Rodzinie od 2000 roku.
67
Marianna Więcek, w Rodzinie od 1999 roku.
65
66
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Marianna Więcek
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REKOLEKCJE
KORESPONDENCYJNE
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Dlaczego powstały Rekolekcje Korespondencyjne
Jest rok 1998. Ostatnie rekolekcje, które odbyły się na Golęcinie wpędziły nas w olbrzymie długi. Dlaczego? Liczyliśmy – jak do tej pory – na dofinansowanie z PFRON-u. Mamy tak wielkie zadłużenie, że o nowych rekolekcjach
nie mam mowy. Wraz z księdzem Stanisławem68 zastanawiam się, co dalej robić. Powstaje pomysł zorganizowania korespondencyjnych rekolekcji. Tylko
jak one mają wyglądać?
Ksiądz Stanisław podejmuje się pisania rozważań, ja postanawiam pisać o duchowości Rodziny oraz wybrać i zamówić odpowiednie książki. Ela69 zobowiązuje
się, wraz ze mną, do przygotowywania zeszytów rekolekcyjnych do wydania. Obie
dopiero zgłębiamy tajniki komputera. Patrząc z perspektywy czasu – było to jak porwanie się z motyką na słońce. Druga Ela70 wraz z Agnieszką71 są odpowiedzialne za
powielanie i rozsyłanie kolejnych części Rekolekcji do chorych, którzy wyrazili chęć
uczestniczenia w nich (50 osób).
Pierwsze Rekolekcje Wielkopostne, składające się z pięciu części, ujrzały światło dzienne wiosną 1999 roku. Pragnę podzielić się z Wami jedna z konferencji której
tematyka wydaje mi się zawsze aktualna. Dotyczy ona etapów „chorowania”, przez
które przechodzi prawie każdy z nas.

Choroba jest klasztorem...
Moi Kochani
Znalazłam kiedyś taką myśl francuskiego pisarza Alberta Camusa:
„Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i
swoje natchnienia” – przemówiła do mnie ona bardzo silnie. Pamiętam jak
przed wielu laty, podczas wakacyjnych rekolekcji ojciec Krzysztof Jackowiak
wygłosił w Karmelu konferencję Choroba jako dar powołania. Wtedy właśnie
porównał dar naszego powołania z darem powołania każdej siostry karmelitanki, która także – przez modlitwę i ofiarę cierpienia – pragnie służyć Bogu i wypraszać Miłosierdzie Boże i Zbawienie dla całego świata.
Ksiądz Stanisław Krzyżanowski.
Ela Palczak
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Elżbieta Żachowska.
71
Agnieszka Kuliś.
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Myślę, że nasze powołanie tym się różni od karmelitańskiego, że wielu z
nas nie z własnego wyboru trafia do tego „klasztoru choroby”. Dla niektórych
staje się to nagle – wypadek, a w konsekwencji niedowład nóg czy rąk na całe
życie. Inni chorują od dnia narodzin. Jeszcze inni z nas, w różnym wieku, zapadają na nieuleczalną chorobę, która coraz bardziej ogranicza ich możliwości
życiowe. Różnymi drogami prowadzi nas Bóg od momentu naszych narodzin
do wieczności.
Dzieląc się swoimi doświadczeniami, zobaczyłam, że jest wiele podobieństw w przeżywaniu choroby, potwierdza to także literatura. Chciałabym,
abyśmy wspólnie jeszcze raz popatrzyli na naszą chorobę, na jej etapy. Ufam,
że to pomoże nam lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania.
Prawie każdy przechodzi te etapy i to niejednokrotnie, bo każde znaczne
pogorszenie choroby jest nowym, trudnym wyzwaniem i zadaniem. Najważniejsze, że mając takie doświadczenie możemy innym pomóc w przejściu tej
drogi, powoli ukazując sens cierpienia i zadanie apostolskie, jakie każdy Chory
może wypełniać.
Rodzina Miłości Miłosiernej którą ubogacamy przez dar dzielenia się
doświadczeniami, pomaga nam żyć i wytrwać w trudnym dzisiaj. Świadomość,
że nie jestem sam, że łączy nas modlitwa, listy czy serdeczna rozmowa telefoniczna sprawia, że stajemy się sobie bliżsi i coraz bardziej rozumiemy się nawzajem.

Etapy chorowania
1. Diagnoza poważnej choroby:
– pytania: „Dlaczego właśnie ja?”, „Czy jestem aż taki zły?”, „Dlaczego nie
inni?”, „Dlaczego właśnie teraz?”, „Dlaczego takie bolesne badania?”
– bunt (często nieuświadomiony): przeciw Rodzinie, kolegom, znajomym,
przeciw Bogu, odrzucenie Boga
– wątpliwości: „Czy to na pewno ta choroba?”, „Czy dobrze mnie leczą?”,
„Czy wrócę do normalnego życia?”, „Czy nie wyrzucą mnie z pracy?”
2. Depresja (nic nie mogę zrobić, po co tak żyć?):
– coraz większe uzależnienie od pomocy drugich
– lęk przed cierpieniem i śmiercią
– renta – znaczne pogorszenie sytuacji finansowej
– coraz rzadsze odwiedziny, telefony – brak kontaktów
– bariery architektoniczne – zamknięcie w domu
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– nadmiar czasu – nie wiadomo co z nim robić
3. Wyzdrowieć za każdą cenę (oszukiwanie siebie):
– zmiana lekarzy i szpitali
– „zaliczanie” wielu zielarzy i bioenergoterapeutów
– próbowanie wszelkich metod leczenia i „cudownych leków”
4. Akceptacja choroby (co pomaga):
– powrót do wiary, powiedzenie Bogu „TAK”
– przyjaciele, którzy starają się wysłuchać i zrozumieć
– życzliwa pomoc, ale nie nadopiekuńczość
– akceptacja choroby przez najbliższą rodzinę
5. Apostołowanie cierpieniem:
– dbanie o regularną modlitwę (ustalenie czasu i rodzaju modlitw)
– ofiarowanie Bogu swoich cierpień w różnych intencjach
– pogłębianie swojej wiary (uczestniczenie w rekolekcjach, czytanie Pisma
Świętego, prasy katolickiej)
– staranie się, by przeżywanie choroby było świadectwem wiary
– pragnienie niesienia pokoju, dobra, uśmiechu drugiemu człowiekowi w
drobnych, konkretnych sytuacjach życiowych każdego dnia
Kochani, myślę że każdy z nas w niektórych punktach odnalazł siebie.
Ufam, że te rekolekcje przyniosą błogosławione owoce.
Na zakończenie, jedno zdanie od serca. Wielu z Was uważa, że moje
piętnastoletnie chorowanie przebiega bez problemów. Uwierzcie że tak nie jest,
ja także zaliczałam i zaliczam kolejne etapy, zwłaszcza przy każdym znacznym
pogorszeniu stanu zdrowia. W takich chwilach każdemu z nas trudno jest uwierzyć że Bóg nas kocha i obdarowuje tym, co dla nas najlepsze. Ufajmy, że właśnie w takich chwilach daje nam „szansę” na następny krok wzwyż w Szkole
Krzyża.
Barbara

Rozważanie do trzeciej części Rekolekcji pisze ksiądz Arkadiusz, który
od kilku lat przebywa w Rzymie.
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Budowanie życia wewnętrznego
Przez sakrament Chrztu świętego, każdy z nas jest powołany do świętości, do stałego wzrastania w wierze, dlatego w naszym codziennym życiu bardzo ważne są: wytrwała modlitwa, regularne korzystanie z sakramentu pokuty,
Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie w rekolekcjach. Podczas całego naszego życia, ciągle na nowo powinniśmy się uczyć
modlitwy. Trzeba być pokornym, by ciągle na nowo zapisywać się do Szkoły
Modlitwy.
Modlitwa jest łaską, jest darem Boga – my sami możemy zrobić niewiele, ale to małe „coś” trzeba czynić. Jej fundamentem są pokora i milczenie.
Milczenie jest ważne i nie należy się go bać. Jest zaakceptowaniem ciszy, której często się boimy. Boimy się uspokojenia, by nie usłyszeć i nie zobaczyć co
tak naprawdę krzyczy w naszym sercu. W codziennym życiu tyle pośpiechu,
krzyku, nerwów, bałaganu. W tej trudnej codzienności winniśmy się nauczyć
systematycznej modlitwy. Pan Bóg mówi do ciebie i do mnie każdego dnia,
więc prośmy go, abyśmy dzisiaj usłyszeli Jego głos.
Często zadajemy sobie pytanie: „Dlaczego mamy się modlić?”. Przede wszystkim dlatego, że Jezus mówi „Módlcie się i nie ustawajcie” – sam Bóg prosi,
abyśmy się modlili.
W życiu mamy różne okresy, również nasza modlitwa może się zmieniać. Należy korzystać z różnych form modlitwy. Bardzo ważne jest, byśmy
zaangażowali w modlitwę całego siebie – Jezus pragnie nie tylko intelektu ale i
serca, nie tylko uczuć ale i woli. Pragnie byś włączył w modlitwę pamięć, rozum, wolę, uczucia, intelekt, serce, wyobraźnię, ciało – całego siebie.

Pięć etapów budowania życia wewnętrznego
1. Czytanie Słowa Bożego
Czytanie Pisma Świętego jest trudnym ćwiczeniem. Wymaga zaangażowania, systematyczności i przezwyciężania własnego lenistwa. Należy postanowić
sobie na przykład, że czytam codziennie 5 lub 10 minut i starać się wypełniać
to postanowienie. Przeczytaj fragment Biblii i zatrzymaj się myślą nad tą jego
częścią, która przylgnęła do ciebie, dotknęła twego serca.

2. Rozmyślanie
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Włącz swój umysł, wyobraźnię, zobacz twarze opisywanych osób, ich szaty,
gesty, wsłuchaj się w to co mówią, czego nauczają. Zatrzymaj się nad uczuciami, które prawdziwie pojawiły się w tobie: podziwem, radością, miłością, zadowoleniem, ale także nad takimi jak żal, bunt czy cierpienie. Zastanów się, jak
to Słowo odnosi się do twojego życia, rodziny, choroby, codzienności. Spróbuj
odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co Bóg chce mi powiedzieć przez to dzisiejsze czytanie Pisma Świętego?”.
3. Modlitwa
Może podczas lektury uderzyło cię jakieś słowo czy zdanie, które dotarło do
twego serca. Może przemieniło je czy obdarzyło radością i pokojem. Odpowiedz teraz Bogu na Jego słowo, powiedz Mu za co Go wielbisz, za co dziękujesz, o co prosisz. Staraj się zobaczyć prawdę o sobie w postawie pokornego i
skruszonego serca.
4. Trwanie w obecności Bożej
Lektura Biblii daje natchnienie, pragnienie „pójścia dalej”, by przez cały
dzień być blisko Boga. Bóg Ojciec jest tym, który kocha cię naprawdę takiego,
jakim jesteś. Miłuje cię do końca, niezależnie od tego, jak ty Go w tej chwili
kochasz. Powoli, niezauważalnie dla otoczenia, Bóg pojawia się w sanktuarium
twej duszy. Coraz dłużej trwa chwila milczenia, w której wołasz bez słów:
„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17). Taka modlitwa to początek kontemplacji. Dochodzi się do niej powoli, a codzienne czytanie i rozmyślanie Słowa Bożego pomaga i przybliża chwile takiej modlitwy.
5. Życie Słowem Bożym
Postaraj się zapytać siebie: „Co ja mam dzisiaj czynić, by wypełniać wolę
Bożą?”. Podejmij konkretne postanowienia na „dziś i jutro” oraz uczciwie rozliczaj się ze sobą w codziennym wieczornym rachunku sumienia. Bóg mówi do
ciebie dzisiaj, więc słuchaj Go. Pragnie przemawiać do twego serca. Codziennie jemy aby żyć, więc trzeba też dołożyć starań, by nasza dusza mogła żyć, by
mogła słyszeć Boga.
On pierwszy cię umiłował i chce mówić do twego serca – do serca:
– czekającego na Niego
– słuchającego Go
– miłującego Go
– oddanego Jemu
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Może właśnie od dzisiaj postanów sobie i realizuj wytrwale – pół godziny
czasu w darze dla pana Boga każdego dnia.
Ks. Arkadiusz Wieczorek

Żyć dniem dzisiejszym
Na zakończenie rekolekcji ksiądz Stanisław opracowuje konferencję,
która winna być drogowskazem na dalszy czas naszego życia.

Kończą się nasze rekolekcje, dlatego też temat dzisiejszego spotkania
zawiera dwa ważne elementy naszego życia: przeszłość i przyszłość, które właściwie przeżyte, powinny pomóc nam dobrze przeżywać chwile obecną.

Niepokoję się swoją przeszłością
Wielu ludzi prześladują wspomnienia z przeszłości. Ktoś zmarnował
najpiękniejsze lata swojej młodości, ktoś inny twierdzi, że nie zwracając uwagi
na to, co w życiu było najważniejsze, uczynił wiele złego. Wielu zadaje sobie
pytanie: „Jak to naprawić, jak odzyskać wewnętrzny spokój, kiedy w pamięci
tak wiele złych wspomnień?”.
Dla człowieka długo żyjącego w ciemnościach nie jest łatwo z dnia na
dzień odnaleźć światło. Wolimy ukryć prawdę, przekonać samych siebie, że
popełnione zło nie jest wcale tak wielkie, ponieważ „wszyscy tak robią”, a nawet inni są jeszcze gorsi.
Przyjęcie postawy obronnej jest zupełnie zrozumiałą reakcją, która powstrzymuje nas przed pogrążaniem się w rozpaczy. Staramy się zapomnieć i
udaje nam się to. Ale przychodzi taka chwila w życiu, kiedy musimy się przyjrzeć samym sobie. Jest to jakaś uwaga rzucona przez przyjaciela, lektura, czy
nieoczekiwane spotkanie. To one mogą sprawić, że zobaczymy siebie takimi,
jakimi naprawdę jesteśmy. Od nas zależy, czy to światło przyjmiemy, czy o
nim zapomnimy.
W tym momencie wypowiedzmy bardzo ważną prawdę: nikt nie jest
niewolnikiem swojej przeszłości. Wszyscy znamy ludzi, którym po wielu la76

tach życia w grzechu udało się podźwignąć. Przychodzi taki dzień, kiedy dłużej
nie można znieść życia w kłamstwie. I wtedy akt szczerości jest punktem wyjścia do głębokiego nawrócenia. Niektóre winy są wyjątkowo trudne do wyznania – nie dlatego, że są poważne, lecz dlatego, że są szczególnie upokarzające.
Jak wielkiego uczucia ulgi może doświadczyć człowiek, kiedy wyzna swój
grzech kapłanowi – człowiekowi zobowiązanemu do dochowania tajemnicy,
który otrzymał od Jezusa moc przebaczania w Jego imieniu – wie niejeden
skruszony grzesznik.
Nie można jednocześnie wierzyć w to, co mówi nam Jezus i żyć będąc
przytłoczonym ciężarem win. Bóg może je całkowicie wybaczyć zanurzając
nas w bezkresnym oceanie Swojego Miłosierdzia. Jeśli odczuwamy wstręt do
samych siebie na samo wspomnienie niegodziwości pamiętajmy, że Jezus
przywrócił nam całą naszą wartość.
Wszyscy jesteśmy trochę podobni do świętego Piotra. Zanim powiemy
Jezusowi: „Kocham Cię”, powiedzmy: „Dobrze wiesz Panie jak łatwo mi zaprzeć się Ciebie! Ale wierzę, że Ty zawsze będziesz mi wierny”.
Nie ma życia chrześcijańskiego bez uznania własnej słabości i grzeszności bez nieodpartej potrzeby bycia zbawionym. Pięknie powiedział święty
Franciszek Salezy: „Bóg wyznaczył granice oceanom, ale nie dał żadnych
ograniczeń Swemu Miłosierdziu”.

Niepokoję się o swoją przyszłość
Wszyscy mędrcy zauważyli, że nieszczęście człowieka w dużym stopniu
wynika z faktu, iż nie umie on żyć chwilą obecną.
W Ewangelii znajdujemy całą mistykę chwili obecnej: „Nie troszczcie
się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć
dzień ma swojej biedy”. Ale też jest prawdą, że Bóg obdarzył nas zdolnością
przewidywania przyszłości i powinniśmy nauczyć się z tego korzystać. Nie
możemy żyć jak koniki polne, które beztrosko śpiewają przez całe lato, nie myśląc w ogóle o przygotowaniach do zimy. Sam Jezus mówi, abyśmy nie byli
podobni do nierozsądnych panien, które nie potrafiły przewidywać.
Jedna z podstawowych zasad jaką możemy wyczytać z Ewangelii brzmi:
„Przeżywaj każdą chwilę z Bogiem”. Zastanówmy się, ile czasu tracimy na
niepotrzebne roztrząsanie przeszłości lub zastanawianie się nad przyszłością –
boimy się, że na naszej drodze spotkamy nowe cierpienia i trudności, którym
nie będziemy potrafili sprostać.
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W jaki sposób możemy się wobec tego bronić przed takimi postawami?
Trzeba próbować wzbudzić w sobie przekonanie, iż chwila obecna – ten konkretny moment naszego życia – jest jedyną, kiedy możemy naprawdę kochać
Boga i drugiego człowieka. „Kto ma chwilę obecną, ma Boga – mówiła św.
Teresa z Avila – a kto ma Boga, ma wszystko.” Trwajmy przy Bogu, który trwa
przy nas. Jedna sekunda uwagi poświęcona Bogu, jedna sekunda zaufania, jakie
w Nim pokładamy, może naprawić całe lata naszej obojętności (historia dobrego łotra). Podobnie jedna sekunda uwagi poświęcona drugiej osobie może
stworzyć poczucie wspólnoty.
Bardzo nam w życiu przeszkadza pośpiech. My, ludzie, potrzebujemy
czasu. Nie jesteśmy Bogiem. Potrzeba nam czasu – i to nieraz bardzo dużo –
aby cokolwiek zrobić. Zresztą, sam Bóg, poza cudami, zazwyczaj nie śpieszy
się aby budować swoje arcydzieła. Przez miliardy lat przygotowywał przyjście
Swego Syna. Kiedy Jego Syn stał się człowiekiem, podporządkowywał się
prawom czasu. Więc dlaczego mielibyśmy pragnąć działać szybciej niż Bóg?
Powinniśmy modlić się w taki sposób, jak gdyby wszystko zależało od Boga,
ale działać tak jak gdyby wszystko zależało od naszej wyobraźni i siły.
Na koniec chciałbym abyśmy w chwili ciszy zastanowili się nad poniższymi zasadami, które mogą okazać się pomocne w budowaniu swojej przyszłości:
– nie spiesz się z realizacją swoich planów
– nie odrzucaj ofiarowanej ci pomocy
– nie odkładaj na dzień następny tego, co nie cierpi zwłoki
– nieustannie umacniaj swoją nadzieję
To już ostatnia konferencja w czasie tych rekolekcji. Dziękuję Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu za ten i taki czas naszych rekolekcji.
Ks. Stanisław Krzyżanowski

*
*

*
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Wiele lat temu odkryłam modlitwę, która stała się mi bliska i najpełniej
oddaje sens konferencji księdza Stanisława:
Oddaj wczoraj Bożemu Miłosierdziu,
jutro Bożej Opatrzności,
a ty żyj jak najpiękniej
dniem dzisiejszym.
*
*

*

Jak wyglądały te nasze nietypowe rekolekcje?
Co dziesięć dni wysyłamy kolejny zeszyt wraz z załączoną książką. Jedna z
nich – Boże Ty mnie pragniesz – jest dla nas niewyczerpaną głębią modlitwy i
refleksji. Zachęcamy uczestników do listownego lub telefonicznego kontaktowania się z nami. Obie Ele wraz ze mną dyżurują codziennie przy telefonach.
Chorzy dzielą się z nami swymi przeżyciami, opowiadając – nieraz bardzo zawiłe – historie swojego życia i zachęcając do dalszej pracy. Stawiają pytanie:
„Kiedy będą następne rekolekcje”. To serdeczne przyjęcie, mimo naszego
wielkiego zmęczenia, pomaga nam podjąć decyzję o rozpoczęciu we wrześniu
rekolekcji Chory Apostołem Miłosierdzia Bożego. Rozważania przygotowuje
brat Eliasz72, poza tym zespół pracuje według ustalonych zasad w niezmienionym składzie. Po wydaniu trzeciej części następuje dwumiesięczna przerwa,
spowodowana moją poważną chorobą. Mimo tego w styczniu następnego roku
wydajemy czwartą, ostatnią, część.
Rok Jubileuszowy obdarza nas radosnym wydarzeniem – odbywają się dwa
ośmiodniowe turnusy rekolekcyjne w Archidiecezjalnym Domu Pielgrzyma na
osiedlu Słonecznym w Szczecinie, gdzie troskliwą opieką otacza nas siostra
Miriam.
W każdym zeszycie rekolekcji Chory Apostołem Miłosierdzia Bożego
znajdowała się kolejna „rozmowa” z moim największym przyjacielem – Aniołem Stróżem, zamieszczam je poniżej.

Rozmowy z przyjacielem
72

Brat Eliasz Piasecki AMB, w rodzinie od 1997.
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– Witaj mój największy Przyjacielu, tyle już godzin we dnie i w nocy „przegadaliśmy” o naszych obecnych Rekolekcjach i o rożnych formach apostołowania. Może spróbujemy razem dzisiaj coś napisać, bo proszę zobacz: terminy
mijają a kartka ciągle pusta. Co napiszę, to wymażę i tak każdego dnia.
Mój kochany Aniele podpowiedz mi od czego zacząć i co wybrać z tych
wielu zaznaczonych stron Dzienniczka Siostry Faustyny. Znasz moich Najbliższych z całej Rodziny Miłości Miłosiernej, więc i Ty możesz mówić do każdego z nas. Proszę Cię, bądź stale przy nas.
– Dobrze. Drodzy moi, zmartwiona Elu, uciekający Piotrze, zbuntowana
Beato, zrozpaczony Zbyszku, pragnę Was zapyta: czy ufacie nieskończonemu
Miłosierdziu Bożemu? Czy wierzycie kochającemu Ojcu w niebie, że w każdej
Spowiedzi świętej daruje Wam wszystkie grzechy i od tej chwili już więcej o
nich nie pamięta?
Pierwszy krok w tych Rekolekcjach to dobre przygotowanie się i przystąpienie
do Spowiedzi świętej z nową wiarą i ufnością w miłość i Miłosierdzie Boże.
Nim to uczynicie, zachęcam Was do przeczytania i przemodlenia fragmentu
rozmowy Pana Jezusa z grzeszną duszą. Siostra Faustyna tak zapisała ją w
„Dzienniczku”73 /Dz. 1485/:
– Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierwszy zbliżam się do ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna
wznieść się do mnie. Nie uciekaj dziecię od Ojca swego, chciej
wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia,
który sam chce ci powiedzieć słowa przebaczenia i obsypać cię
swymi łaskami. O, jak droga mi jest dusza twoja. Zapisałem cię
na rękach swoich. I wyryłaś się głęboką raną w sercu moim.
– Panie, słyszę głos Twój, który mnie wzywa, abym wróciła ze złej
drogi, ale nie mam ani odwagi, ani siły.
– Jam jest siłą twoja, Ja ci dam moc do walki.
– Panie, poznaję świętość Twoją i lękam się Ciebie.
– Czemuż się lękasz, dziecię moje, Boga miłosierdzia? Świętość
moja nie przeszkadza mi, abym był ci miłosierny. Patrz, duszo,
dla ciebie założyłem tron miłosierdzia na ziemi, a tym tronem

Fragmenty Dzienniczka umieszczone w rozdziale pochodzą z: Święta s. M. Faustyna Kowalska,
Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, wyd. XI, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa
2002.
73
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jest tabernakulum, i z tego tronu miłosierdzia pragnę zstępować
do serca twego.
– Panie, lękam się, czy mi przebaczysz tak wielką liczbę grzechów,
trwogą mnie napełnia moja nędza.
– Większe jest miłosierdzie moje aniżeli nędze twoje i świata całego. Kto zmierzył dobroć moją? Dla ciebie zstąpiłem z nieba na
ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla ciebie
pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem ci źródło miłosierdzia; przychodź i czerp łaski z tego źródła
naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę, nędza
twoja utonęła w przepaści miłosierdzia mojego. Czemuż byś
miała przeprowadzać ze mną spór o nędzę twoją. Zrób mi przyjemność, że mi oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a ja cię
napełnię skarbami łask.
– Zwyciężyłeś, o Panie, kamienne serce moje dobrocią swoją; oto z
ufnością i pokorą zbliżam się do trybunału miłosierdzia twego, rozgrzesz mnie sam ręką zastępcy swego. O Panie, czuję jak spłynęła
łaska i pokój w moją biedną duszę. Czuję, że mnie na wskroś ogarnęło miłosierdzie Twoje, Panie. Więcej mi przebaczyłeś, aniżeli
ośmielałam się spodziewać albo pomyśleć byłam zdolna. Dobroć
Twoja przewyższyła wszystkie moje pragnienia. A teraz zapraszam
Cię do serca swego, przejęta wdzięcznością za tyle łask. Błądziłam
jak dziecię marnotrawne po manowcach, a Tyś mi nie przestawał
być Ojcem. Pomnażaj we mnie miłosierdzie Twoje, bo widzisz jak
słabą jestem.
– Dziecię, nie mów już o nędzy swojej, bo ja już o niej nie pamiętam. Posłuchaj, dziecię moje, co ci pragnę powiedzieć: przytul
się do ran moich i czerp ze źródła żywota wszystko, czegokolwiek serce twoje zapragnąć może. Pij pełnymi ustami ze źródła
żywota, a nie ustaniesz w podróży. Patrz w blaski miłosierdzia
mojego, a nie lękaj się nieprzyjaciół swego zbawienia. WYSŁAWIAJ MOJE MIŁOSIERDZIE.
– Pragnę dopowiedzieć parę słów, zwłaszcza tym, którzy nie mogą stanąć przed Tabernakulum w kościele, że tak – jak mówiliśmy w Rekolekcjach
Wielkopostnych – w każdym z nas, jeśli tylko jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, mieszka Trójca Święta. Więc i Ty możesz często zanurzać się w głębię
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Twego serca, uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego, powierzać Mu całe swoje
życie, napełniać się pokojem i miłością oraz rozgłaszać całemu światu orędzie
o Miłosierdziu Bożym.
– Myślę, że warto doradzić Wam, abyście prosili o pomoc moich przyjaciół, a waszych Aniołów Stróżów. Miłujący Ojciec powierzył im opiekę nad
wami, by czuwali nieustannie i pomagali każdemu z Was dojść do Królestwa
Niebieskiego.
*
*

*

– Witaj mój drogi Przyjacielu. Nie wiem czy wszyscy pamiętali o tym,
aby w dniu drugiego października szczególnie podziękować swoim Aniołom
Stróżom, bo jest to ich święto, uroczyście obchodzone w Kościele już od XVI
wieku. Myślę, że od teraz będziemy lepiej pamiętać o tym dniu. Proszę Cię,
powiedz nam więcej o sobie, abyśmy nadal mogli utrzymywać lub odnowić z
Tobą zażyłą przyjaźń, by nie było wśród nas nikogo, kto by uważał, że Anioł
Stróż to tylko opiekun małych dzieci.
– Dobrze. „Anioł” oznacza z greckiego „zwiastun” lub „posłaniec”, bo
często ma konkretne zadanie do wykonania. W Piśmie Świętym jest opisanych
wiele spotkań z aniołami. Zapewne pamiętacie jak anioł nakazuje Abrahamowi
złożyć na ofiarę baranka – zamiast własnego syna Izaaka, inny ratuje trzech
młodzieńców w piecu ognistym czy proroka Daniela w jaskini lwów.
Niektórzy z nas mają szczególnie ważne zadania do wykonania i tych nazywamy
archaniołami. To jeden z nich, Gabriel, zwiastował Pannie Maryi tę radosną
wieść, że pocznie i porodzi Syna Bożego, którego nazwie imieniem Jezus (Łk
1,31).
– Wierzę w istnienie aniołów, bo jest to prawda naszej wiary. Ale proszę
Cię, powiedz mi więcej o Twojej naturze i zadaniach, które wypełniasz.
– Anioł to istota czysto duchowa nie mającą ciała, więc niematerialna. U
was dusza wraz z ciałem stanowi osobę, u nas sam duch jest osobą. Jesteśmy
istotami wyższymi od ludzi, czystymi duchami panującymi zupełnie nad materią. Przewyższamy ludzi potęgą umysłu i mocą swej woli. Stanowimy „dwór
niebieski”, będący stale do dyspozycji Boga. Z Jego woli rozciągamy opiekę
nad światem i ludźmi, a każdy z was ma swojego Anioła Stróża. Święty Paweł
tak pisze o nas: „Czyż nie są oni wszyscy duchami, przeznaczonymi do usług,
posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?” (Hbr 1,14).
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– Podobno niektórzy święci mieli szczęście oglądać swoich Aniołów
Stróżów w postaci widzialnej, czy tak?
– O tak, jest ich wielu, między innymi święty Stanisław Kostka, święty
Franciszek Salezy, a także dobrze wam znana siostra Faustyna, która wielokrotnie widziała i rozmawiała ze swoim Aniołem.
– Tak, wiem, czytałam o tym w dzienniczku, pisze o tym tak naturalnie:
„Na drugi dzień rano ujrzałam Anioła Stróża, który mi towarzyszył w podróży
do Warszawy”, a o drodze powrotnej pisze: „Kiedy wsiadłyśmy do pociągu w
Warszawie, znowuż ujrzałam swego Anioła Stróża obok siebie, kiedy się modlił kontemplując Boga, a myśl moja szła za nim” (Dz. 490). Przyjacielu, co to
znaczy, że szatan był kiedyś aniołem?
– Był taki czas, że i aniołowie zostali poddani próbie. Ci, którzy ją przeszli szczęśliwie, są utwierdzeni w dobrym i na zawsze pozostali wierni Bogu.
Inni – zbuntowawszy się pod wodzą Lucyfera – zostali strąceni jako szatani do
piekła. Niestety, dzisiaj wielu ludzi, a są wśród nich i katolicy, nie wierzy ani w
istnienie nieba, ani czyśćca czy piekła, dlatego tak wiele może im pomóc mieszkanka Nieba – siostra Faustyna, która zachęca do modlitwy za wszystkie zagrożone dusze:
Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili
znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe
mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez
skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie
ani na chwilę. I zapytałam tych dusz, „jakie ich jest największe cierpienie?” I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie
to jest tęsknota za Bogiem.
Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Ona im przynosi
ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał
mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego.
Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: „Miłosierdzie moje nie
chce tego, ale sprawiedliwość każe”. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi (Dz. 20).
– Drogi Przyjacielu, przynaglaj proszę i mnie do częstszej modlitwy za
bliźnich w czyśćcu cierpiących, do ofiarowywania w ich intencji cząstki mojego cierpienia.
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*
*

*

– Witaj Drogi Przyjacielu, myślę, że dzisiejszy dzień nie jest najlepszy
do rozmów. Za oknami szaruga jesienna, pada nieustannie, poranna mgła rozścieliła się wokoło, a w „kościach” bólowo i nostalgicznie. Nie mam ochoty z
nikim rozmawiać, a Ty podpowiadasz, że może by tak podnieść słuchawkę i
wykręcić numer, bo może komuś jest jeszcze bardziej smutno niż mnie. Wiem,
że Twoje podpowiedzi są zawsze bardzo dobre, ale dzisiaj... zostawmy to na
później, pozwól mi trochę pomarudzić. Myślę, że jak się Tobie wyżalę, to mnie
zrozumiesz najlepiej, chociaż nieraz się zastanawiam: „Czy Ty wiesz co to jest
obolałe ciało, nieprzespana noc, nieustanne czekanie na dawno obiecane odwiedziny, bezkresna samotność?...”
Wiesz, często tak bywa, że znajomi, przyjaciele, najbliżsi – ludzie zdrowi i samodzielni – tak łatwo wypowiadają frazesy, które nic nie pomagają a
tylko jeszcze bardziej ranią. Udzielają „dobrych rad”, a tak naprawdę, to bardzo
mało nas słuchają, jakby chcieli stale uciekać od tematu cierpienia, śmierci,
naszej bezradności. Najwięcej może nam pomóc chory przyjaciel, który podobnie czuje i myśli. I tak w Rodzinie pomagamy sobie wzajemnie.
Dziękuję Ci niebieski Przyjacielu, za to Twoje „anielskie naprzykrzanie
się” i przepraszam, że nieraz wielokrotnie musisz ponawiać swoje prośby.
Obiecuję, że odpiszę dzisiaj na list Zosi i księdza Karola oraz zatelefonuję do
Ani.
Dziękuję także za pokazanie w Dzienniczku rozmowy Pana Jezusa z duszą cierpiącą. Ten fragment odpowiedział na wiele nurtujących mnie pytań.
– Duszo, widzę cię tak bardzo cierpiąca, widzę, że nie masz siły nawet
mówić ze mną. Oto ja sam będę mówił do ciebie, duszo. Chociażby
cierpienia twoje były największe, to nie trać spokoju ducha ani się
poddawaj zniechęceniu. Jednak powiedz mi dziecię moje, kto się odważył zranić twoje serce? Powiedz mi o wszystkim, bądź szczera w
postępowaniu ze mną, odsłoń mi wszystkie rany swego serca, ja je
uleczę, a cierpienie twoje stanie się źródłem uświęcenia twego.
– Panie, takie wielkie i rozmaite są moje cierpienia, a wobec ich długotrwałości ogarnia mnie już zniechęcenie.
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– Dziecię moje, zniechęcać się nie można; wiem, że mi ufasz bez granic, wiem, że znasz moją dobroć i miłosierdzie – więc może pomówmy
w szczegółach o wszystkim, co ci najwięcej na sercu leży.
– Tak dużo mam różnych rzeczy, że nie wiem, o czym wpierw mówić, jak
to wszystko wypowiedzieć.
– Mów do mnie po prostu, jak przyjaciel z przyjacielem. No, powiedz
mi, dziecię moje, co cię wstrzymuje na drodze świętości?
– Brak zdrowia wstrzymuje mnie na drodze świętości, nie mogę spełniać
obowiązków, ot, jestem takim popychadłem. Nie mogę się umartwiać,
pościć surowo, jak czynili święci; to znów nie dowierzają, że jestem chora, i przyłącza się do fizycznego cierpienia-moralne, i wiele z tego wypływa upokorzeń. Widzisz Jezu, jak tu zostać świętą?
– Dziecię, prawda, to wszystko jest cierpieniem, ale innej drogi do
nieba nie ma, prócz drogi krzyżowej. Ja sam przeszedłem ją pierwszy.
Wiedz o tym, że jest to najkrótsza i najpewniejsza droga.
– Panie, znowu nowa przeszkoda i trudność na drodze świętości; dlatego,
że jestem Ci wierna, prześladują mnie i wiele z tego powodu zadają mi
cierpień.
– Wiedz o tym, że dlatego, że nie jesteś z tego świata, świat cię ma w
nienawiści. Mnie on wpierw prześladował, to prześladowanie jest
znakiem, że wiernie idziesz moimi śladami.
– Panie, znowu mnie zniechęca to, że mnie nie rozumieją ani przełożeni
ani spowiednik w moich wewnętrznych cierpieniach. Ciemności zamroczyły umysł mój, i jak tu postępować naprzód? Tak mnie jakoś to wszystko zniechęca i myślę, że to nie dla mnie wyżyny świętości.
– Oto moje dziecię, tym razem dużoś mi powiedziała. Wiem o tym, że
jest to wielkie cierpienie być niezrozumianą i to jeszcze przez tych,
których się kocha i przed którymi nasza szczerość jest wielka, ale
niech ci wystarczy to, że Ja cię rozumiem we wszystkich biedach i nędzach twoich. Cieszy mnie twoja głęboka wiara, jaką masz mimo
wszystko dla zastępców moich, ale wiedz o tym, że ludzie duszy całkowicie nie zrozumieją, bo jest to nad ich możność; dlatego ja sam
zostałem na ziemi, aby twe serce zbolałe pocieszyć i krzepić twą duszę, abyś nie ustała w drodze. Mówisz, że ciemności wielkie zasłaniają
ci umysł, a więc czemuż nie przychodzisz w tych chwilach do mnie,
który jestem światłością i mogę w jednej chwili wlać w duszę twoją
tyle światła i zrozumienia świętości, że w żadnych księgach nie wyczy85

tasz tego, żaden spowiednik nie jest zdolny tak pouczyć i oświecić duszę. Wiedz jeszcze, że te ciemności, na które się żalisz, wpierw przeszedłem dla ciebie w Ogrodzie Oliwnym. Dusza moja była ściśniona
śmiertelnym smutkiem i tobie daje cząstkę tych cierpień, dla mojej
szczególnej miłości ku tobie i dla wysokiego stopnia świętości, jaki ci
przeznaczam w niebie. Dusza cierpiąca jest najbliżej mego serca.
– Ale jeszcze jedno, Panie: co robić, jeśli jestem odepchnięta i odrzucona
od ludzi, a szczególnie od tych, na których miałam prawo liczyć, i to w
chwilach największej potrzeby?
– Dziecię moje, zrób sobie postanowienie, aby nigdy nie opierać się na
ludziach. Wiele dokażesz, jeśli zdasz się całkowicie na moją wolę i
powiesz: nie jako ja chcę, ale jako jest wola Twoja, o Boże, niech mi
się stanie. Wiedz, że te słowa wypowiedziane z głębi serca w jednej
chwili wynoszą duszę na szczyty świętości. W takiej duszy mam
szczególne upodobanie, taka dusza oddaje mi wielką chwałę, taka dusza napełnia niebo wonią swojej cnoty; ale wiedz, że tę siłę, która
masz w sobie do znoszenia cierpień, musisz zawdzięczać częstej Komunii św., a więc przychodź często do tego źródła miłosierdzia i czerp
naczyniem ufności, cokolwiek ci potrzeba.
– Dzięki Ci, Panie, za Twoją dobroć niepojętą, żeś raczył zostać z nami na
tym wygnaniu i mieszkasz z nami jako Bóg miłosierdzia, i siejesz wokół
nas blask swej litości i dobroci, a w świetle Twych promieni miłosierdzia
poznałam, jak bardzo mnie miłujesz (Dz. 1487).
*
*
*
– Witaj mój drogi, wierny Przyjacielu. Dziękuję, że zawsze kroczysz przy
mnie, dodając mi otuchy zwłaszcza wtedy, gdy wydaje mi się że jest za późno,
by cokolwiek naprawiać, że wlewasz w moje serce nadzieję i znów podrywasz
do pracy, do duchowej walki, do wytrwania...
Proszę Cię, przekonaj każdego w naszej Rodzinie, że może od dzisiaj zostać
apostołem Miłosierdzia Bożego.
– Posłuchajcie więc słów, które Pan Jezus powiedział do świętej Faustyny.
Poruszają one struny niejednej duszy, tak jak rozpaliły Barbarę – powtarzajcie
je często, pokornie, bezustannie i nie oczekujcie oglądania owoców. Zawierzcie
bezgranicznie Bogu, pamiętając, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych.
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Ufajcie – niech pokój zagości w sercach. Tylko miłość i miłosierdzie czynione z
czystością intencji przeprowadza wiele dusz z czyśćca do Chwały Nieba.
A teraz posłuchajcie co mówi Pan Jezus do swej umiłowanej córki – Faustyny:
Córko moja, mów światu o moim miłosierdziu, o mojej miłości.
Córko moja, czyń, co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia
czci miłosierdzia mojego, ja dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca
mojego, a ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do
mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w
sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze.
Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez
życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci
nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej
godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia mojego; szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju
miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość.
– Czas szybko płynie więc i nasze rekolekcje kończą się. Dziękuję Ci za
wszystko mój najwierniejszy Przyjacielu. Tak bardzo sobie cenię te spotkania,
Twoje mądre i pełne miłości rady. Już późno, dobranoc, proszę „strzeż mnie od
wszelkiego Złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen”.
Barbara
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ORDER
„ECCE HOMO”
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Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu
purpurowym. Piłat rzekł do nich:
„OTO CZŁOWIEK”
/J 19,5/

W grudniu 2002 roku coraz bardziej pogarszał się mój stan zdrowia W
Sylwestra – ze znacznymi niedowładami rąk i nóg oraz z trudnościami w porozumiewaniu się – trafiłam do szpitala. Kilka miesięcy wcześniej otrzymałam
telefon, w którym pan Dariusz Walczak, Kanclerz Kapituły powiadomił mnie
że zgłoszono moją kandydaturę – wśród wielu innych – do odznaczenia Orderem „Ecce Homo”. Przeglądając foldery informujące o damach i kawalerach
Orderu z lat poprzednich, wydawało mi się, że nie mam najmniejszych szans na
zostanie laureatką.
Wczesnym rankiem, 8 stycznia, Ania otrzymała wiadomość o przyznaniu mi Orderu i o terminie uroczystości wręczenia odznaczenia. Następnego
dnia w szpitalu przekazała mi tę radosną wiadomość. Popłynęło wiele łez, wyrażających zarówno radość, jak i bezsilność. Byłam w takim stanie, że daleka
podróż do Tomaszowa Mazowieckiego wydawała się niemożliwa. Jednak optymizm Anusi i deklaracja jej przyjazdu na tę uroczystość mobilizowały mnie
do wytrwałej rehabilitacji i leczenia.
Po kilku dniach dotarło do Szczecina oficjalne zawiadomienie o decyzji
Kapituły74, wraz z załączoną listą laureatów z lat ubiegłych.
Radowało mnie, że kawalerem Orderu w 2001 roku został między innymi Ojciec Święty Jan Paweł II. Na liście znalazłam również nazwiska innych,
podziwianych przeze mnie osób, miedzy innymi śp. Lady Sue Ryder75, Janiny
Ochojskiej, księdza Jana Twardowskiego czy Stefana Stuligrosza76.
W czerwcowym Liście ksiądz Jarosław zamieścił następujące słowa:
„Kochani, pragnę podzielić się z Wami radosną wiadomością – Nasza Barbara została odznaczona Orderem „Ecce Homo”. Order ten został jej przyznany
przez Kapitułę w dniu 7 stycznia 2003 roku, a ustanowiono go 1 września 1997
roku, jako wyraz wdzięczności za bezinteresowną i konsekwentną miłość bliźniego. (...) Jest to piękny prezent dla Barbary, zwłaszcza w roku XX-lecia naPodejmuje decyzję o nadaniu Orderu.
Założycielka wielu domów dla niepełnosprawnych młodych ludzi, w których mogli się oni uczyć,
zdobywać zawód oraz systematycznie korzystać z rehabilitacji.
76
Twórca chóru Poznańskie Słowiki.
74
75
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szej Rodziny. Barbara odbierze Order dnia 14 czerwca w Tomaszowie Mazowieckim. Gratulujemy Basiu i dziękujemy”.

*
*

*

Kochani, z całego serca dziękuję Wam za wszystkie życzenia, kwiaty i
telefony które otrzymałam po wydaniu czerwcowego Listu do Chorych. Pragnę
podzielić się z Wami moimi przeżyciami związanymi z odebraniem Orderu
„Ecce Homo”.
Uroczystość odbyła się w dniu 14 czerwca w Tomaszowie Mazowieckim, w pięknym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, którego
dyrektorem jest magister Dariusz Walczak, będący jednocześnie Kanclerzem
Kapituły Orderu.
Pragnę przedstawić Wam kilka osób z całego grona, które wraz ze mną
otrzymały to odznaczenie. Damą Orderu została Pani Teresa Weber77, która od
wielu lat pracuje w najstarszym Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Służy
opieką najmłodszym pacjentom. Jest członkiem Fundacji „Make a wish” – fundacji pragnącej spełniać ostatnie życzenia umierających dzieci.
Kolejnym laureatem jest Ojciec Marian Żelazek, werbista, misjonarz,
człowiek „Pokoju, Miłości i Pojednania”. W czasie wojny był więźniem obozu
koncentracyjnego w Dachau, gdzie przebywał do końca wojny. Wspominając
tamten czas mówi: „... chciałem zawsze, choćby na czworakach wyjść z tego
grobu obozowego i zostać misjonarzem...”. W 1950 roku, dwa lata po święceniach kapłańskich wyjeżdża do pracy misyjnej w Indiach, gdzie pracuje do dnia
dzisiejszego. W Puri założył kolonię trędowatych dla tysiąca osób, zbudował
szkołę integracyjną, stworzył kuchnię miłosierdzia, jest inicjatorem wielu dzieł
charytatywnych. To człowiek skromny, o wielkim sercu, stale niosący pomoc i
uśmiech potrzebującym.
Wyróżniony odznaczeniem został również Arcybiskup Tirany i całej
Albanii – Anastasios. Jako Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego, poza działalnością duszpasterską, prowadzi szeroką działalność charytatywną, ekumeniczną, organizuje pomoc medyczną w tych trudnych dla Albanii czasach.
Każdego roku Orderem odznaczony zostaje również przedstawiciel kultury i sztuki. Tym razem w gronie odznaczonych zalazł się najwybitniejszy
77

Informacje o laureatach na podstawie folderu Damy i Kawalerowie Orderu „Ecce Homo” 2003.
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współcześnie żyjący kompozytor – pan Wojciech Kilar. Jest on autorem wspaniałych dzieł symfonicznych jak również muzyki do ponad 100 filmów (m.in.
Lalka, Przygody Pana Michała, Ziemia obiecana, Rodzina Połanieckich, Pan
Tadeusz). Jego wielkim dziełem jest Msza za Pokój, skomponowana w Roku
Jubileuszowym, której prawykonanie odbyło się w obecności Ojca Świętego w
Rzymie – „ta muzyka zgina kolana, składa ręce do modlitwy, jest balsamem dla
duszy”. Jego pokorne i pełne miłości do ludzi serce zachwyciło także i mnie.
Uroczystości zakończył piękny koncert w Ewangelickim Kościele Zbawiciela, który prowadził – tworząc serdeczną i rodzinną atmosferę – pastor
Roman Pawlas. Szczęśliwi, choć utrudzeni, wróciliśmy na nocleg do „Rezydencji Spalskiej”.
W następnych dniach spełniły się moje marzenia – pojechaliśmy na Jasną Górę, podziękować za wszystko Matce Bożej. W Krakowie odwiedziliśmy
nowe Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i pomodliliśmy się
przy grobie św. Faustyny, prosząc o wiele łask dla chorych, animatorów i
„aniołków” z Rodziny Miłości Miłosiernej78.
Kochani, dzień 14 czerwca pozostawił niezatarty ślad w moim sercu.
Dziękując Kapitule za przyznany Order, powiedziałam: „(...) Dziękuję także
moim ukochanym przyjaciołom z Rodziny Miłości Miłosiernej w Szczecinie.
To dzięki nim mogę od dwudziestu lat poznawać wielu wspaniałych, choć często cichych i bardzo skromnych, ludzi. To oni ubogacili moje życie i tylko
dzięki nim mogę dzisiaj odebrać ten Order”.
Barbara

78

Wspomnienie to zamieściłam we wrześniowym Liście.
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Dama Orderu „Ecce Homo” z małżonkiem i Wojciechem Kilarem.
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POEZJA
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Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny
(...)79
Jan Twardowski, Przezroczystość

Właśnie te słowa księdza Twardowskiego jako pierwsze przychodzą mi
do głowy kiedy myślę: „Rodzina Miłości Miłosiernej”. I chyba właśnie słowa
poety winny otwierać rozdział poezji poświęcony.
To, czym chcę się podzielić nie będzie do końca świadectwem, nie będzie również wspomnieniem. To krótka refleksja nad Waszymi słowami, słowami Waszych wierszy.
Większość z nich przybrało formę rozmowy z Bogiem – spotykanym niejednokrotnie w ciszy, w ciemności. Każdy człowiek mówi do Niego w inny sposób,
każdy używa innych słów, każdy pragnie coś innego powiedzieć – często w
słowach najprostszych, cicho, a może nawet w zupełnym milczeniu; wielu –
podobnie jak Wy – właśnie słowami wierszy.
Każdy wiersz jest inny, jak inni są ich autorzy – jednak wszystkie wyrażają
wielkie emocje. W krótkich słowach zawarte zostały najbardziej osobiste przeżycia – strach, tęsknota, żal, samotność. Piszecie o miejscach, które pamiętacie,
za którymi tęsknicie, które może są dla Was niedostępne. Wspominacie drogie
Waszym sercom osoby. Jednocześnie przepełnia je niezmierny zachwyt nad
światem, nad każdym, nawet najmniejszym jego szczegółem.
Czytając każdy z wierszy można powiedzieć, że nieistotny jest ich autor
– przecież nie wiadomo kim jest, czym się zajmuje, jak wygląda jego życie. W
końcu każdy mógłby napisać coś podobnego, bo zawarte w tych tekstach uczucia i emocje nieobce są większości ludzi. Każdy przeżywa rozczarowania, każdy ma jakieś marzenia, czegoś się boi, za czymś tęskni, czymś się zachwyca.
Każdy kocha, cierpi...
Ja jednak – choć może nie zdajecie sobie z tego sprawy – znam prawie każdego
z Was i w trakcie czytania Wasze twarze nieustannie stawały mi przed oczyma.
Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele wysiłku mogło Was kosztować przelanie
słów na papier, z tego, że niekiedy wymagało ono pomocy drugiej osoby. Dlatego tym serdeczniej dziękuję za każdy z wierszy – są one jak jabłka z wiersza
księdza Jana, którymi się dzielicie. I może właśnie dlatego, że pisane przez
79

Jan Twardowski, Przezroczystość, w: Nie przyszedłem pana nawracać, Warszawa 1989, s.145.
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szczególnie cierpiących dodają odwagi. Pomagają powiedzieć, czasami może
tylko szeptem, na przekór wszystkiemu: „Kocham cię życie...”
J. W

*
*

*

A ja wierszami do Ciebie będę mówiła
W Krzyżu duszy słucham Ciebie Jezu.
W Krzyżu serca milczę i patrzę na Ciebie Jezu.
W Krzyżu serca padam w bólu i cierpieniu moim Jezu.
W Krzyżu serca wołam do Ciebie... Jezu ufam, ufam, ufam Tobie.
W Krzyżu serca konam z Tobą Jezu.
W Krzyżu swojego wnętrza duszy ogołocona z Miłości –
– a jakże szczęśliwa z Tobą Jezu.
cisza – tylko Ty Jezu.
Tylko Ty Mój Jezu – i cisza.
Serce przepełnione miłością – miłosierną.
Płonie światłem ognia – nie gaśnie.
Świeci jaśniej. Wyrywa się, by wielbić Ciebie tu na ziemi i
cieszyć się z tobą w niebie Jezu.
Teresa
*
*

*
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Cicho
Cicho Boską pełnić wolę,
Cicho bliźnim ulżyć dolę,
Cicho kochać ludzi, Boga,
Cicho – oto święta droga!
Cicho z swymi dzielić radość,
Cicho bliźnim czynić zadość,
Cicho innych błędy znosić,
Cicho życzyć, błagać, prosić.
Cicho zrzec się, ofiarować,
Cicho ból swój w sercu chować,
Cicho jęki w niebo wznosić,
Cicho, skrycie łzą się rosić.
Cicho, kiedy ludzie męczą,
Cicho, gdy pokusy dręczą,
Cicho zmianę życia znieść,
Cicho krzyż z Jezusem nieść.
Cicho Jezus w Hostii sam,
Cicho milcząc mówi nam:
Cicho ufaj Zbawcy Swemu,
Cicho tęsknij, wzdychaj k’niemu.
Cicho z pracy zbieraj plon,
Cicho aż nadejdzie zgon,
Cicho ciało spocznie w grobie,
Cicho Bóg da niebo tobie.
Jezu cichy i pokornego serca,
Uczyń serce moje według Serca Twego
Aleksandra Szczepanowska

*
*

*

Kiedy noc zapada
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Kiedy noc zapada w ciszy spotkam Ciebie Jezu.
W milczeniu sercem mówię do Ciebie Jezu
Jesteś tak blisko.
W miłosiernym spojrzeniu na mnie oczyszczasz
moje spojrzenie, serce miłością.
Pomagasz bardziej kochać i spalać się w miłości do ciebie Jezu.
Wybiec przed siebie i biec.
Ile tchu, ile sił – przez lasy, pola, i łąki słuchać śpiewu: skowronka, wilgi –
– na boso – chwycić wiatr – świat – przyjść po rosie
– dotknąć wschodzącego pachnącego kwiatu.
Patrzeć na słońce gorące, szybować jak orzeł – wolności, nie troszcząc się o
nic.
Teresa

*
*

*

Moja modlitwa
Aby Bóg spełnił moją prośbę
Nie muszę się modlić do Niego
Pięknie ułożonymi zdaniami
Mogę Mu to powiedzieć jak małe dziecko
Prostymi, swoimi słowami
Nie silę się na piękne słowa
Mówię Mu to co serce mi dyktuje
Bóg mnie zawsze zrozumie.
Basia Polińska

*
*

*

Podejdź do krzyża
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Podejdź, podejdź do krzyża – zachęca Pan
On wszystkich ludzi zbliża
Więc podejdź, podejdź do krzyża.
Nie bój się wyciągnąć ręki
I przyjąć Bożej udręki
Weź ten Krzyż na ramiona
On zbawienia dokona.
Basia Polińska

*
*

*

Uwielbienie
Dziś nie mogę Jezu przyjść do Ciebie
Więc poproszę Anioła mego
Aby zaniósł ukłony moje
Przed Oblicze Twoje
Kiedy Anioł spełni moją prośbę i zaniesie ukłony
Moje serce radość rozpiera.
Chcę Jezu byś był zawsze wielbiony.
Basia Polińska

*
*

*
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Moje pierwsze rekolekcje
Wielka woda, brzegu nie widać.
Płynę coraz bardziej zmęczona.
Nie mam siły.
4, 3, 2, 1...
Słyszę głos.
Woła mnie ktoś nowym imieniem. Chwytam się mocno tego głosu.
Z całej siły. I jestem...
…jestem w kaplicy na Golęcinie, obok mnie kilka wózków, nowe twarze, nowy
świat.
Cisza się we mnie staje.
Jak mi tu dobrze.
Nowe twarze – twarze bliskie. Nieznajome, a znane. Znam ten ból w oczach, tę
radość, jaka wyzwala się w człowieku przy podaniu ręki
Życzliwej.
Eucharystia, wspólna modlitwa – to najwięcej zbliża, otwiera na ludzi, na siebie, na Boga.
Cały dzień wypełniony bardzo starannie obmyślanym planem,
Wszystko jest celowe, wszystko ma służyć zdobywaniu spokoju i radości.
Spotkania w grupach, poznawanie się nawzajem, zbliża do poznania Tego, który jest najlepszy.
Przez dobroć w tych ludziach odczuwam niepojęte Miłosierdzie Boże.
Jak mi tu dobrze.
„Przekażcie sobie znak pokoju” –
i wyzwala się w człowieku pragnienie dawania.
Co ja mogę dać?
Raczej tylko biorę – takie mam odczucie. Biorę a Pan daje. Daje uśmiech drugiego człowieka, daje ręce, które służą. Przez całą dobę ktoś czuwa. Jest gotowy podać pić, jeść, pomóc się ubrać, umyć.
Gotowy, by się wspólnie zamyśleć, i by się wspólnie modlić.
Długą drogę trzeba mi było przebyć, żeby osiągnąć coś takiego, żeby przeżyć
coś tak nieoczekiwanego.
Taki nowy, nieznany
mi dotąd świat.
Świat przedziwny.
Teraz to jest także mój świat.
Irenka
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*
*

*

Nie mów, że jesteś zbyt chory
Za mały czy za wielki
Że byłeś niewierny
Przyjdź, wejdź
Tu jest Rodzina
Miłości Miłosiernej
Chwyta Anioły w locie
Na ziemi je ustawia
Czuje gdzie ból
Gdzie kto o pomoc woła
Charyzmat jest jej taki
I taka Boża szkoła
Przybywa uśmiechnięta
Z roziskrzonymi oczami
Wyciąga ręce
Otula mnie skrzydłami
Pająka ściąga ze ściany
Muchę z pokoju wygania
Śpi czujnie na karimacie
Takie tu struktury
Że anioł na ziemi
A grzesznik u góry
Skupiona, uważna, sumienna
W modlitwie, uśmiechu
jest piękna
Błękitne oczy
Piękne ręce
Otwarte serce
Anioły mają imiona kwiatów
Żywi się je miłością
Mój anioł nie malowany
Zwyczajny, taki ludzki
Pracowity, zmęczony, uśmiechnięty
I zatroskany
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Asia śpiewem i gitarą dla
Hani prosi Małego Księcia
On schodzi z gwiazd po stopniach obłoków,
Siada na pięciolinii i uśmierza ból
Wśród zawirowań życia
Tu cisza
Dzwony w Karmelu
Ojciec mówi kazanie
Cisza jest dziękczynieniem
Boga do nas wołaniem
Za domem drzewa
Trochę miłego cienia
Arkadiusz czyta Brewiarz
Słucham. Siebie nie czuję
A może już mnie nie ma?
Po niebie wiatr pisze
Białymi chmurami
Jakim językiem?
– moim
wszystko przeczytałam
Na pustynię wyruszamy
Kim jesteśmy?
Dokąd zmierzamy?
Głód i pragnienie
Wracamy
Spowiedź i Eucharystia
Chwała i Dziękczynienie
Rodzino droga
Kosz kwiatów i ogród cały
I małe serce z iskrą miłości
Dla ludzi i Boga
Uparta i zawzięta
Miała umrzeć a uśmiechnięta.

*
*

*
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Do Małej Teresy
Chcę być taka jak Ty
Mała, prosta i uboga
Proszę Cię pomóż mi
Iść Twoją drogą do Boga
Basia Polińska

*
*

*

Brat Antoni
Bogaty Biedaku z chlebem w dłoni
Święty Antoni
Trzymasz Jezusa małego
Do siebie przytulonego
Księgę świętą
Niepojętą
I lilię białą
Wspaniałą
Módl się za nami nasz luby
Patronie od zguby.
Basia Polińska

*
*

*

Nie odchodź
Nie odchodź mamo i nie zostawiaj mnie:
Samej proszę
Podejdź do mnie – proszę
Bliziutko – przytul mocno.
Mamo! – Mamo! – Mamo!
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– ja wiem – !
– cierpisz – boisz się.
Lecz ja dziecko twoje,
Boję się nocy bez ciebie.
Boję się – każdej chwili samotności
Bez twojej miłości
Boję się, że cię zawiodę
Boję się bardziej łez
Z twych oczu – niż – kul –
– karabinu –
Boję się, że nie zdążę
Powiedzieć tobie bijącym sercem, co mam?!
Jak bardzo, bardzo, bardzo kocham Cię i być
Z Tobą w niebie.
Teresa

*
*

*

Prośba na dobranoc
Patrz Matko już ciemno za oknem
Ulice są szare i mroczne
Jedna rzecz daje trochę światła
To świecąca na niebie gwiazda
Bądź dla mnie taką Gwiazdą
Która nie pozwoli mi zgasnąć
Przyjdź do mnie wieczorem
Postaw mi krzyżyk na czole
Nie trzeba słów – nic nie mów
Przytul mnie po swojemu
Pomóż spokojnie zasnąć.
Basia Polińska
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Anielska pastorałka
Anioł po kolędzie chodzi
Na skrzypeczkach gra:
„Patrzcie ludzie Bóg się rodzi
Dom w stajence ma.”
Do stajenki puka wrót:
Wpuść mnie Dziecię – prosi – wpuść
Pastorałkę zagram Tobie
By Ci cieplej było w żłobie.
Na skrzypeczkach gra:
Luli la li la
Pastorałkę nucąc Mu
Kołysze do snu.
Brzmią nutki w stajence
Srebrzyście i dźwięcznie
A Dziecię słucha przez sen
I uśmiecha się
Matka siedzi przy dzieciątku
Anielskiego słucha grania
Czyś nie zmęczył się Aniołku
Od tego kolędowania?
Twój Święty Paluszek
On tak słodko śpi
Ja do nieba wracać muszę
Chociaż szkoda mi.
Pozwólcie mi zostać z Wami
Jeszcze jakiś czas
Póki Dziecię nie urośnie
Zanim Mu przybędzie
Basia Polińska
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O wiośnie
Wiosno, jaka jesteś, jaka?
Może cię odnajdę w kwiatach
W ich zapachu ciebie spotkam
Wiosno, wiosno jesteś słodka.
Pójdę tam gdzie ptak zaśpiewa
Może ciebie spotkam w drzewach
Może siedzisz na gałązce
Gałązce wraz z ptakiem dajesz koncert.
Wiosno jesteś najśliczniejsza,
Ciepłem swoim tchnij nam w serca
I do życia wszystko obudź
By powstało ze snu znowu.
Wiosno jesteś jak dobra wróżka,
Co w królewnę zmienia kopciuszka
Suknię masz z kwiatów, barw i traw
Zaczarowałaś świat.
Basia Polińska

*
*

*
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Stwórca, morze i ja
Jaką morze
ma w sobie urodę?
Czym ono może zachwycić nas?
Przecież to tylko woda i piach.
Kiedy wpatruję się w jego wielkość,
czuję się wtedy małą muszelką!
I wiem, że Ten, który je stwarzał
w Swym dziele chciał nam Siebie ukazać.
Wiem, że nie pojmę swoim rozumem
wielkości Boga, morze swym szumem
chwali Go pieśnią, taką bez nut
i białą falą kłania się Mu.
Tam, hen, za horyzontem
zachodzi właśnie złociste słońce.
Różowe łuny po niebie śle,
mówi dobranoc niebu i mnie.
Basia Polińska

*
*

*

Bukowino...
Bukowino,
mego dzieciństwa rajska kraino.
Kto choć raz zetknął się z bogactwem
twego krajobrazu,
ten wielbicielem twym
zostanie od razu
i zapamięta te przestrzenie,
lasów wszechwładnej buczyny,
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stepy, połoniny
i rozkoloryzowane doliny.
Niespokojne twe rzeki:
Dniestr, Prut i Czeremosz
cię obmywają,
a niekiedy rozszalałe żywiołem
starty zadają.
Teraz kiedy cię wspominam,
to z tęsknoty płaczę,
bo nie wiem,
czy jeszcze w pełnej krasie
cię zobaczę.
Antoni Kłos

*
*

*

Dwie Lipy
Na Foluszu koło Turku
Mam swoje miejsce pod lipą
Na wiejskim podwórku.
Kiedy tam siadam zawsze coś się dzieje:
To kogut pieje,
To kura gdacze,
To pies na dach swojej budy skacze,
By z wysoka mieć lepsze baczenie
Na dom, obejście i mienie.
Czasem bliźniaki – Damianek i Kasia
Przystają w cieniu lipy,
By posłuchać opowiadane im dowcipy.
Mam też miejsce koło lipy w Szczecinie
Tylko doznania są inne,
Tu ulicą jadą ciężarowe samochody
Robią dużo hałasu, zostawiają smrody.
Czasem się do mnie ktoś dosiada
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By o tym lub owym pogadać.
Najczęściej z parteru sąsiadka
A moi kumple „hokeiści”
To raczej z rzadka.
Antoni Kłos

*
*

*

Kocham cię życie
leżę wśród trawy przed domem
patrzę w niebo
kocham cię życie...
w dzieciach chorych, zdrowych,
oczach roziskrzonych radością życia
młodych, pięknych, prostych, skrzydlatych
w tych pochylonych,
i w tych, którym trzeba pomóc
kocham cię życie...
w przygnębionych
w wyciągniętych rękach do pomocy
i tych szukających ratunku
kocham cię życie...
w trawie, kwiatach, drzewach,
w chmurach, w deszczu, w wietrze
i w słońcu
kocham cię życie...
w nocy gwiaździstej, księżycowej
w nocy ciemnej, nabrzmiałej nadzieją
kocham cię życie...
i czekam świtu
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i wschodu słońca
kocham cię życie...
Irenka

*
*

*
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ŚWIADECTWA
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Dziękuję za tamte łzy
Zakończyły się rekolekcje na Golęcinie. Przyjechałem po Mamusię –
trwały właśnie pożegnania chorych z „aniołkami”. Poznali się na rekolekcjach:
młodzi ludzie, którzy poświęcili swoje wakacje żeby opiekować się chorymi i
chorzy, samotni, umęczeni, którzy przeżyli coś niewiarygodnego – pokój, radość, bezpieczeństwo, niezapomniane wzruszenia.
Mamusia leżała w samochodzie, „aniołki” pochylały się nad nią. Zobaczyłem
ze zdumieniem w ich oczach łzy. Smutne łzy rozstania w oczach tych, którzy
byli tam, aby dawać.
Doznałem uczucia bezmiernej dobroci, tak jakby to abstrakcyjne słowo
w tej chwili się zmaterializowało. Czułem się skąpany falami miłości, przepływającej między nieznajomymi ludźmi, pozornie zachowującymi się racjonalnie, ale istniejącymi w tej chwili w innym bycie. Transcendencja stała się namacalna, miała postać CZŁOWIEKA, a może niezwykle silnej uczuciowo więzi międzyludzkiej – najważniejszej w naszym życiu.
To uświadomiło mi, że nie ma granicy czynienia dobra. Staram się pamiętać o
tym doświadczeniu w codziennym życiu.
Od tego czasu, gdy udaje mi się zasłużyć na wdzięczność, dziękuję Bogu
i „aniołkom” za tamte łzy.
Olek

Świadectwo Złotego Wieku
Dziesięć lat temu, podczas pieszej pielgrzymki chorych z kościoła na
osiedlu Bukowym do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, poznałam Basię i
Terenię. Głęboko zapadły w moje serce przez swą serdeczność i życzliwe zainteresowanie moją osobą, a nade wszystko przez świadectwo wiary i ufności w
Boże Miłosierdzie, przy doświadczeniach, które przyszło im znosić.
Dzięki nim związałam się z Rodziną Miłości Miłosiernej, która przygarnęła nie najmłodsze już przecież dziecko – w lipcu skończę 81 lat! Nie muszę
dodawać, że od tamtej pory nie opuściłam żadnej z corocznych Pielgrzymek
Chorych, starając się też brać udział w Rodzinnych rekolekcjach. Z radością
uczestniczę w seminaryjnych spotkaniach opłatkowych, które na trwałe weszły
do wspólnotowej tradycji. W 2000 roku przyjęłam Szkaplerz.
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Nieocenione są owoce przynależności do Rodziny w moim życiu. Jak w
każdej rodzinie, gdzie fundamentem jest Pan Bóg, po stokroć lżej jest stawiać
czoła troskom życia codziennego i zmagać się z cierpieniem. Pomaga świadomość modlitewnego wstawiennictwa braci i sióstr i jednocześnie mobilizuje, by
odpłacać im tym samym. Wszelkie spotkania integracyjne są miłym i ożywczym akcentem w moim życiu.
Przy tej okazji pragnę wyrazić swoją wdzięczność, serdecznie dziękując
całej Rodzinie.
Ania

Ania Janowicz z o. Joachimem (z lewej) o. Arkadiuszem.
Rekolekcje Seniorów 2003

Dlaczego...
Przyjechali z różnych stron Polski, dziewczęta i chłopcy, uczniowie i
studenci oraz bracia klerycy, by służyć chorym – każdy na swoje rekolekcje.
Choć może nie uświadamiali sobie tego do końca, był to dla nich szczególnie
trudny czas, czas wielkiej próby, przezwyciężania siebie, pokonywania zmęczenia, niechęci, nieufności, ciągłe wybory, bunty, radości...
Ojciec Zbigniew na pierwszym spotkaniu powiedział: „Wyjedziecie fizycznie
umęczeni, opadający z sił, ale duchowo umocnieni. Ufam, że dla niejednego z
was będzie to wezwanie do nowego sposobu życia...”.
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Codziennie ciężko pracowali: myli, kąpali, prali, karmili, naprawiali
wózki. dniem i nocą – każdy najlepiej jak potrafił – choć przy wieczornym rachunku sumienia często widzieli swoje ułomności i upadki. Były chwile trudne,
próby ucieczek i wiele pytań bez odpowiedzi, wyrzuconych z buntem i szlochem: „Dlaczego ja jestem zdrowy, a on tak cierpi, przykuty na całe życie do
wózka, ze zniekształconym tak okrutnie ciałem, dlaczego? Czy nie lepiej przy
najbliższym posiłku dolać im trucizny, by się tak nie męczyli?”.
Ten ogrom cierpienia przytłaczał, zniewalał, odbierał nadzieję i wtedy
świadectwo chorego człowieka, który przyjął dar cierpienia, było najlepszym
apostołowaniem. W łzach buntu i rozgoryczenia dokonywała się przemiana
serc.
Ci młodzi czynili to dla Jezusa i On dawał im moc, radość i siłę, żeby
wytrwali do końca; wiele się nauczyli, wrócili na następne rekolekcje, by znów
służyć i trwać w tej Rodzinie. Niech Jezus będzie im za wszystko nagrodą.
Barbara

Zachować pogodę ducha
Moi Drodzy, pragnę podzielić się z Wami moim świadectwem.
Pewnego dnia, dokładnie w trzynastą rocznicę początku mojej choroby,
przeczytałam artykuł, w którym było napisane o chorej osobie na wózku, organizującej rekolekcje korespondencyjne i planującej rekolekcje z tygodniowym
pobytem w Domu Pielgrzyma. Niezwłocznie skontaktowałam się z nią. Przeżyłam wielką radość i zadowolenie z tych błogosławionych rekolekcji.
Od powrotu nastąpiła duża zmiana w moim życiu wewnętrznym. Cierpienie znoszę z ulgą, zaufałam do końca Panu Bogu. W tym roku* zostałam
przyjęta do Rodziny Miłości Miłosiernej, by swoim cierpieniem włączyć się w
to szczególne apostołowanie.
Będąc osobą dotkniętą ciężką chorobą, wiem co znaczy ból. Łącząc się z
innymi ludźmi, znajdującymi się w podobnej sytuacji, dzielimy się swoim
smutkiem i radością, a wszelki ból ofiarowujemy naszemu Panu. Poczucie
wspólnoty pozwala nam zapomnieć o trudach życia codziennego.
Raz w roku możemy spotkać się razem na rekolekcjach i spędzić wspólnie w radosnej atmosferze cały tydzień – jest to niezapomniany czas. W sierpniu zeszłego roku przeżyłam po raz pierwszy to cudowne spotkanie z ludźmi
* Tzn. 2001.
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napełnionymi dobrem, radością i miłością. Nauki rekolekcyjne pomogły mi
zgłębić wiarę. Zrozumiałam, iż cierpienie jest darem, który można ofiarować w
różnych intencjach. Po przyjęciu Szkaplerza Świętego jeszcze bardziej staram
się zawierzać Bogu, a to pozwala mi zachować pokój i pogodę ducha. Stan mojego zdrowia uległ poprawie. Pomimo cierpienia (poruszam się na wózku inwalidzkim) jest we mnie dużo radości i ciepła, którymi dzielę się, by wesprzeć
potrzebujących słów otuchy.
Marianna Więcek

Bardzo dziękuję
Bardzo dziękuję organizatorom, „aniołkom” i księdzu Arkadiuszowi za
wielkie ubogacenie mojego niełatwego życia. Jest mi tu bardzo dobrze. Mam
wszystko co niezbędne do dobrego samopoczucia. Otrzymałam więcej niźli się
spodziewałam, anielską opiekę, życzliwość i miłość, jakiej w szarym, codziennym życiu rzadko doświadczam. Codzienna Eucharystia, wspaniałe nauki, duchowe przeżycia wyzwalają we mnie miłość i wielką radość życia. Życie jest
piękne, kiedy patrzy się w życzliwe oczy drugiego człowieka. W czasie rekolekcji rodzi się we mnie wielkie pragnienie bycia lepszą, bardziej cierpliwą, a
także wielkie pragnienie dawania innym tego, co sama otrzymałam.
Irenka

Agnieszka Liwuś (od lewej), o. Joachim, Edyta i Irenka (leży na wózku)
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Jedni drugich brzemiona noście
I po raz kolejny to, co wydawało się dla wielu z nas niemożliwe, stało się... Nasze lęki, niepokój – czy sobie poradzę – wszystko
to rozwiało się po przekroczeniu
progu tego „zaczarowanego” domu
i po ujrzeniu pierwszych uśmiechniętych twarzy. Spotkaliśmy się
znowu i działo się między nami to
„coś”, czego ani nazwać, ani opisać
nie sposób. „Gotowaliśmy swoją
zupę na kamieniu i zajadaliśmy się
nią obficie” (zaczarowany kamień z
przypowieści, którą opowiadał nam
ksiądz Arkadiusz). Wszystko w Leokadia Gołuchowska (na wózku),
tych rekolekcjach miało swoje obok Ela Palczak, ks Andrzej, Ola Twrmiejsce i czas. Codzienna Msza dochleb
Święta z serdecznym znakiem pokoju – gdzie nie sięgały ręce, tam biegł wzrok
pełen wzajemnego zrozumienia. Konferencje poświęcone ośmiu błogosławieństwom, spotkania z Sebastianem, przedstawicielem firmy „Spondylus”. Moje
„lekcje” botaniki z mistrzem dendrologii (księdzem Arkiem), sesja zdjęciowa
pod jodłami z Izabelką i wiele innych wydarzeń.
Dziękuję za wspólnotę, która ciągle trwa, za wszystkie radosne przeżycia. Wracam do swojego domu z „naładowanym akumulatorem” i całe bogactwo przeżytych rekolekcji zabieram ze sobą. Nabrałam siły, a serce wypełniło
się pokojem i nową nadzieją. Łatwiej mi będzie dalej żyć, zmagać się z chorobą, niesprawnością, samotnością – „Jedni drugich brzemiona noście”.
Leokadia

Oprzeć się na czyimś ramieniu
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Gdybym miała więcej czasu na zastanowienie się, na pewno bym nie
przyjechała na te rekolekcje. Po prostu przekonałabym samą siebie, że nie poradzę sobie, że się nie nadaję. Na podjęcie decyzji miałam niecałe dwie godziny
i – na szczęście – nie miałam czasu na dojście do wniosku, że to zadanie mnie
przerasta.
To Duch Święty sprawił, że mogłam mieć swój niewielki udział w
tym pięknym dziele. Rekolekcje przerosły moje oczekiwania i domysły. Każdy chory objęty był troskliwą opieką i każdego traktowano w bardzo indywidualny sposób. Wolność ta, a przy tym poczucie bycia potrzebnym drugiej osobie
oraz pragnienie bycia jak najbliżej Boga, tworzyły niepowtarzalną atmosferę
przyjaźni. Widziałam wyraźnie świadectwa działania Boga w nas. Takim bezpośrednio namacalnym dowodem przemian, jakie zachodziły, była dla mnie
przemiana siostry Marii. Na początku rekolekcji miała duże problemy z chodzeniem, poruszała się z trudem o kulach. Kiedy wyjeżdżała, jedyną podporą
było dla niej czyjeś ramię. Kulę oddawała “aniołkowi”.
Podczas tych rekolekcji zdałam sobie również sprawę jak mała i słaba
jest moja wiara. Kontakt z chorymi i cierpiącymi zmusił mnie do pewnego rodzaju rachunku sumienia. Zobaczyłam jak dużo muszę się od nich nauczyć –
cierpliwości, pokory, skruchy, wytrwałości i znajdowania szczęścia oraz
radości tam, gdzie wydawałoby się, że ich nie ma. Największe wrażenie zrobiło na mnie bezgraniczne zaufanie Jezusowi, jakie zaobserwowałam u ludzi
chorych i słowa siostry Ani. W jej oczach pomimo bólu, była pogoda ducha.
Swoje cierpienie znosiła bez narzekania, twierdząc, że inni cierpią dużo więcej
od niej i nie żalą się, nie rozpaczają nad sobą. Szczerze mówiąc, kiedy odniosłam te słowa do własnego postępowania na co dzień, zrobiło mi się wstyd.
Chociaż niewiele dni minęło od zakończenia rekolekcji, to już widzę ich owoce
– również w sobie. Cieszę się i dziękuję Bogu, że pozwolił mi służyć Sobie
poprzez służbę drugiemu człowiekowi, tym bardziej, że ostatecznie okazuje się,
że więcej dostałam niż dałam. Raduję się, ponieważ w sierpniu również będę na
takich rekolekcjach z drugą grupą osób niepełnosprawnych.
Iwona

Różowy różaniec z Lourdes
Ilekroć patrzę na niego, tęsknię za kimś, kto jest dla mnie ogromnie
ważny, za kimś od kogo mam ten święty różaniec... Cisną mi się łzy do oczu...
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To taka maleńka tęsknota, a zarazem ogromna radość, bo ten ktoś – „anioł” –
jest już w niebie. Cecylia..., siostra Cecylia... Maleńka, drobniutka, dobra, tak,
że aż święta, jak Matka Teresa. Wszystkim potrzebna, pełna ciepła, miłości,
radosna. To się czuło – ja tak czułam, przechodząc obok niej, rozmawiając z
nią i przytulając się do niej, wiedziałam o tym, że jest wyjątkowym darem Boga dla innych.
Matka Boża ukochała ją, tak jak Cecylia ukochała Maryję nad życie...
Najświętsza Panienka uczyniła życie tej maleńkiej, a jak silnej osóbki doskonałą ofiarą dla Boga, ofiarą radości, smutków i cierpienia...
Jestem Bogu wdzięczna za to, że postawił na mojej drodze to serce pełne
dobroci, że pozwolił mi na bliskie spotkanie z dobrym człowiekiem, że dał mi
radość i miłość płynącą z jej serca.
Dziękuję Bogu za siostrę Cecylię.
Marzena Łukaszuk

Niezwykłe można spotkać na ścieżkach zwykłych ludzi
Paulo Coelho

Moje uczestnictwo w rekolekcjach przyjęłam jako BOŻY DAR. Bóg
uznał, że na kolejny etap mojego życia potrzebne mi jest „przeszkolenie” i wysłał mnie na organizowane przez Rodzinę Miłości Miłosiernej rekolekcje. Żyję
po nich odnowioną prawdą, że być szczęśliwym, to być dla drugiego człowieka. Chory, cierpiący człowiek, przezwyciężając własny egoizm, pogłębia swoją
wiarę, która chroni przed rozpaczą i bezsensem, która jednocześnie pozwala
być radosnym i szczęśliwym.
Trudno jest słowami wyrazić pełnię przeżyć i barwy wszystkiego, co się
działo. Nikogo nie wyróżniam, ale nie chcę pomijać niczego – skupiam się na
swoich własnych odczuciach i przeżyciach.
W lutym 2002 roku otrzymałam propozycję udziału w rekolekcjach organizowanych przez RMM. Chętnie ją przyjęłam, choć w sercu tkwiła obawa,
czy potrafię w pełni sprostać wszystkiemu, co wiąże się z obecnością wśród
ludzi doświadczonych cierpieniem.
Przyszedł sierpień – jechałam do Szczecina (mieszkam w Poznaniu).
Niepokój „szczypał” pytaniami i obawami: czy potrafię tak naprawdę BYĆ w
całym tego słowa znaczeniu, czy będzie trudno, czy podołam obowiązkom?
Niepokój i pytania pozostawały bez odpowiedzi i były jak olbrzymi kamień,
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którego ani odrzucić, ani obejść nie potrafiłam. Uchwyciłam się (jak pociechy)
faktu, że w sąsiedztwie Domu Rekolekcyjnego jest Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej, a więc... do Matki po pomoc jest blisko! Pocieszałam się tym, że
Hanka będzie obok. Hanka bliska mi, miła sercu osoba, na której pomoc zawsze mogłam liczyć i na której, gdy jest mi trudno i ciężko, mogę się oprzeć i
„wieszać” moje troski i obawy. Ona przytulała, pocieszała i pomagała rozwikłać to, co ciężkie i trudne.
Do celu dotarłam wczesnym popołudniem. Z ogromną ulgą i radością
zobaczyłam Hankę, która rozmawiała z dwojgiem młodych ludzi; potem przyszła Ela i zaczęło się moje BYCIE wśród tego wszystkiego, co przez najbliższe
dni miało stać się moim domem, moją codziennością. Dni poprzedzające przyjazd chorych na rekolekcje wypełniała praca nad przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb chorych. Poznawałam i uczyłam się wielu rzeczy, które były
dla mnie nowe i dotąd znane jedynie z opowiadań Hani i Basi.
Nadszedł dzień przyjazdu. Dzień trochę szalony tempem, wypełniony po
brzegi zajęciami i krzątaniną. Był też niespodzianką – wzruszeniem odkrywania PIĘKNA CZŁOWIEKA. Piękna ludzi doświadczonych cierpieniem, nieuleczalną chorobą, piękna tych ludzi, którzy wszystko organizowali i pragnęli
służyć pomocą.
Niepełnosprawni – pogodni, uśmiechnięci – ba!... radośni, zupełnie nie
świadczyli o trudzie przyjmowania cierpienia, choroby i niesprawności. To zauroczenie nimi trwało przez cały czas rekolekcji, ich zachowanie i pogoda ducha pozwoliły mi na nowo, w inny sposób przyjąć rzeczywistość mojej choroby
i obecność na szczególnym oddziale: onkologii. Tam ludzi dopadał smutek,
przygnębienie, a nawet rozpacz. Tam fizyczne cierpienie mieszało się z niemożnością przyjęcia do świadomości swojej sytuacji i stanu swego ciała – faktu
ciężkiej, często śmiertelnej choroby; odchodzenia i zauważenia „kończącej się
dróżki przez ziemię...”.
Tu, na rekolekcjach spotkałam chorych, którzy przyjęli to wszystko, co
ich dotknęło. Ich pogoda ducha i radość miała swe źródło w tym, że ufali oni
Bogu, nie byli wystraszeni. Cierpienie dało im inne spojrzenie na ludzi, różne
sytuacje i Boga. Zaufali i uwierzyli Panu Bogu, który wie: „dlaczego...”.
A Hania i Ela – uśmiechnięte, cierpliwe, witały przybyłych, przekazując
ich „aniołkom”. Mimo nawału pracy i piętrzących się spraw, wymagających
natychmiastowego rozwiązania, promieniowały radosną życzliwością do
wszystkich.

118

„Aniołki” – młodzi ludzie, śliczne dziewczyny i przystojni chłopcy
ofiarnie spełniali swe obowiązki wobec podopiecznych. Z każdą chwilą moje
dla nich uznanie rosło. Z własnej woli pozostawili wakacyjne rozrywki, przyjechali, by okazać samarytańską pomoc ludziom samotnym, chorym. Z wielkim
oddaniem poświęcali swój czas. Przez cały pobyt angażowali się bezinteresownie, poświęcając chorym dużo czasu. Kolejne dni rekolekcyjnego czasu, wypełnione niezbędnymi dla sprawnego funkcjonowania zajęciami, łączyły
wszystkich uczestników w autentyczną wspólnotę, pełną wzajemnego zrozumienia. Odczułam wówczas jak cenna i ważna jest zapobiegliwość, troska i
staranie wszystkich o sprawną organizację życia pod dachem naszego Domu.
Uświadomiłam sobie prawdę, że dzień ma niewiele godzin, więc trzeba nimi
uważnie gospodarować, żeby nie zgubić tego co ważne.
Każdy dzień, który przeżywałam w Rodzinie Miłości Miłosiernej przynosił nowe odkrycia, po prostu zadziwiał... Weryfikowały się moje wyobrażenia. Rekolekcje dla chorych są inne od powszechnie przeżywanych, w których
uczestniczymy. Świat cierpienia ma różne oblicza, a bycie w nim, choć ubogaca wewnętrznie, wymaga nie tyle wiedzy intelektualnej, co praktycznego zorganizowania, zapewnienia minimum dobrych warunków, czy gotowości obdarowywania własnymi umiejętnościami. Potrzeba tu wyjątkowego usposobienia
serca – tej mądrości tworzącej więzi, akceptującej każdego człowieka takim,
jakim jest tu i teraz.
Miłosierna Miłość – a źródłem jej Eucharystia i Adoracja Najświętszego
Sakramentu – pozwala wejść w świat cierpienia i być w nim całym sobą, zwyczajnie, naturalnie świadczyć dobro bez stwarzania pozorów. Dlatego tak ważne w te dni były Eucharystie i Adoracje stanowiące źródło sił dla wszystkich
uczestników.
Nikt nie pozostawał obojętny na nauki rekolekcyjne o wadach i cnotach
ludzkich. Wiele słów „pasowało” do każdego z nas. Nikt nie mógł powiedzieć:
„mnie to nie dotyczy”, jasno wynikało, że w ludzkim sercu wielkość kłóci się z
małością. Trudno przyznać się do bezradności i bezsilności, że boimy się naszych odczuć, że trudne, bardzo trudne jest dochodzenie do wewnętrznej szczerości, a tym samym do otwarcia się na Boga i przyjęcie Bożego działania w
naszym życiu.
Ze wzruszeniem wspominam te dni – wszystkich tam spotkanych,
wspólne modlitwy, Eucharystie, zajęcia i Adoracje przed Najświętszym Sakramentem, gdzie cisza otulała nasze rozbiegane myśli, niepokój, zmęczone ręce i
cierpienia w różnych jego odcieniach... Wspomnienia żyją obrazami wydarzeń i
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ludzi, bycia wśród nich, wspólnych posiłków, wspólnego sprzątania, przygotowań, śpiewania, rozmów i wszystkich drobnych wydarzeń.
Każdy spotkany tam człowiek to osobny rozdział, ciekawy i piękny,
świadczący o tym, że trud zajęć i obowiązków, że zmęczenie, choroba, cierpienie niekoniecznie muszą wpędzać człowieka w złe myśli, złe humory, narzekanie i biadolenie na cały świat.
Spotkani ludzie, sytuacje, jakie widziałam utwierdziły mnie, że przyjęta
choroba i stan, w jakim przyszło nam żyć, staje się szkołą, w której pobieramy
nauki. Uczymy się drogi prowadzącej do pogody ducha, umiejętności uśmiechania się gdy trudno i ciężko oraz zaufania i zdania się na Boga i Jego prowadzenie w codzienności.
Nadszedł czas rozstania. Rozjechaliśmy się w różne strony ze wspólnego
miejsca, które przez szereg dni było naszym domem. Rozeszliśmy się z błogosławieństwem po ostatniej wspólnej Eucharystii u stóp Fatimskiej Pani w Sanktuarium. Jesteśmy po rekolekcjach, gdzie wspólne Eucharystie, Adoracje, Sakrament Pojednania, nauki rekolekcyjne i zwyczajne ludzkie rozmowy, zebrane
w całość, stwarzały świadomość stawania się rozrzuconą rodziną, która w modlitwie pamięta, gdy trzeba pomaga i która każdego dnia ufnie woła do nieba:
„Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie...”
Barbara Bończyk

W poszukiwaniu swojego powołania
Mam na imię Sławek i jestem nowicjuszem w Zakonie Przenajświętszej
Trójcy. Brałem już dwukrotnie udział w rekolekcjach dla chorych.
Pierwszy raz, będąc jeszcze klerykiem Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego, zostałem skierowany do pomocy chorym w ramach praktyk wakacyjnych. Jechałem na to spotkanie rekolekcyjne z radością, ale i z
obawą, czy dam radę. Nie myślałem jednak, że Bóg chciał do mnie tak mocno
przemówić. Już od samego wejścia do Domu Pielgrzyma powrócił mój stary
problem – myśl o opuszczeniu seminarium diecezjalnego i skierowaniu swych
kroków do furty klasztornej. Bałem się tej decyzji i uciekałem przed nią już od
czterech lat. Gdzieś w głębi mojego serca byłem przekonany, że Bóg obdarza
mnie powołaniem zakonnym, lecz nie potrafiłem temu wyzwaniu sprostać. Ta
decyzja była dla mnie tym bardziej trudna, ponieważ rodzina sprzeciwiała się
temu i stosowała różne fortele, by odwieść mnie od tego zamiaru.
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Podczas rekolekcji Bóg dokonał we mnie przemiany. Wybaczyłem rodzinie jej zaborczość i zdecydowałem: „Idę za Bożym głosem. Opuszczam Seminarium i udaję się do zakonu”. Po zakończeniu rekolekcji wystąpiłem z Seminarium i zostałem przyjęty do Zakonu Przenajświętszej Trójcy w Krakowie,
gdzie przebywam do dziś.
To wszystko nie byłoby możliwe bez tych, których Pan obdarował przedziwnym darem cierpienia, bez chorych. Dlatego z całego serca dziękuję Bogu
w Trójcy Świętej Jedynemu za ich obecność, za ich cierpienia i modlitwy ofiarowane w mojej intencji. Dziękuję.
Brat Sławomir

Justyna i brat Sławomir.

Siostra Maria
Z woli Bożej jestem osobą konsekrowaną – Cichą Pracownicą Krzyża,
jednocześnie w znaczny sposób naznaczoną krzyżem cierpienia – jak wielu z
Was, bo ten list jest adresowany przede wszystkim do chorych. W tym roku, w
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lipcu*, uczestniczyłam w rekolekcjach Rodziny Miłości Miłosiernej i chcę
Wam powiedzieć w kilku słowach, co one mi dały.
Rekolekcje prowadził ojciec Andrzej Buczma z Ojcem Joachimem
Lemke – też dotkniętym chorobą. Konferencje i homilie były bardzo głębokie i
przekazywane zrozumiałym językiem, a dotyczyły cierpienia. Był to dla mnie
święty czas. Słowa te piszę w dniu zakończenia rekolekcji, tuż przed wyjazdem.
Ja również miałam trudności z zaakceptowaniem swojego cierpienia.
Zrozumiałam wreszcie, że nie mogę przyjąć cierpienia bez udziału Chrystusa, i
to Ukrzyżowanego. Tylko z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa cierpienie ma sens. Bez Niego cierpienie nie ma żadnej wartości. Bez Boga człowiek staje się pusty, nic nie jest wart.
W czasie tych rekolekcji otrzymałam dużo miłości, radości, ciepła, troski
od wszystkich uczestników. Dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
olśniło mnie i zrozumiałam, że wcale nie muszę żyć we wspólnocie zakonnej.
Mogę również – i powinnam – żyć nadal przy rodzinie, razem z moją siostrą i
siostrzenicą. Przecież moja rodzona siostra jest dla mnie takim „aniołkiem” (tak
chorzy nazywają swoich opiekunów) na co dzień. Wspaniałe „aniołki” towarzyszyły nam przez całe rekolekcje, dając nam całych siebie.
Dzięki tym rekolekcjom, dzięki obfitym łaskom, jakie otrzymałam w
Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Niepokalanego Serca na osiedlu Słonecznym, mogę bardzo mocno przytulić moją siostrę do swojego serca. Były to naprawdę święte rekolekcje i by tak je przeżyć, trzeba było być obecnym na nich,
a nie unikać przyjazdu. Szczęść Boże na każdy dzień.
Siostra Maria S. O. d. C.

Wspomnienia wakacyjne jeszcze trwają
Swoimi przeżyciami ze spotkań rekolekcji sierpniowych, które prowadził ksiądz Andrzej Buczma pragnie podzielić się grupka młodzieży z Chociwla. Pełni głębokich wrażeń trwamy nadal we wspomnieniach. Te chwile obfitujące w różne wydarzenia, były okazją do doświadczenia miłości i do okazywania jej tym, którzy byli naznaczeni krzyżem cierpienia: fizycznego i duchowe-
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go. Wspominamy z szacunkiem chore siostry i braci, pogodnych w swym cierpieniu – od nich nauczyliśmy się wiele.
W takich rekolekcjach uczestniczyliśmy po raz pierwszy i mamy nadzieję, że nie ostatni. Dlaczego nie ostatni? Jaką mamy motywację, by brać udział
w następnych rekolekcjach za rok? Panująca miłość, pokój i jedność wzruszały
nas, wskazywały, by nie stać się obojętnym na cierpienia drugiego człowieka –
stąd chęć niesienia bezinteresownej pomocy ludziom cierpiącym. Jak twierdzi
Ania, udział w rekolekcjach Rodziny Miłości Miłosiernej i pobyt wśród osób
niepełnosprawnych służyły nawiązaniu kontaktów, uświadomiły znaczenie
przykazania miłości. Nauczyły realizować je w różnych okolicznościach życia.
Największy niepokój trwał w nas podczas oczekiwania na przyjazd chorych. W ciszy serca pojawiło się pytanie – jak poradzę sobie w określonych
czynnościach? Odpowiedzią na nie były konferencje księdza Andrzeja. Wprowadzały pokój serca, pozwalający z miłością otworzyć się na potrzeby człowieka cierpiącego. Wszelkie obawy rozwiewały się dzięki rozmowom z osobami, które zdobyły doświadczenie w trakcie poprzednich rekolekcji w Rodzinie Miłości Miłosiernej.
Od samego rana, w dzień kiedy mieli przyjeżdżać nasi chorzy, ogarnął
nas lęk i obawa. Oczekiwanie poprzedziła poranna modlitwa, następnie „wyprawa otwartych oczu” w świat przyrody – do Puszczy Bukowej, po której
oprowadzał nas ksiądz Andrzej. Dzięki tej wędrówce oddalił się niepokój przed
czekającym nas nowym doświadczeniem. Kiedy wróciliśmy, zaczęli przyjeżdżać chorzy. Każdy już wiedział, kim ma się opiekować, więc wypatrywaliśmy
naszych podopiecznych, by mile ich przywitać. Chwila powitania, ku naszemu
zaskoczeniu, była radosna, tak jakbyśmy już wcześniej się znali. Wspólna Eucharystia, kolacja i wieczór integracyjny dał nam wiele satysfakcji i poczucie
wzajemnej serdeczności.
Radosne przywitanie, uśmiech, pogodne spojrzenie, dobre słowa były
darem dla nas przez całe rekolekcje. Wszyscy czuliśmy się jak jedna, szczęśliwa rodzina, w której panuje miłość, serdeczność – tak bardzo potrzebne każdemu człowiekowi. „Z podziwem patrzyłam na chorych, którzy mimo bólu i
cierpienia obdarowywali nas uśmiechem” – wspomina Ania.
Chorzy na tym turnusie rekolekcyjnym byli nazywani naszymi „skarbami”. Ich cierpienie znoszone w cichości i skrytości, z głęboką wiarą i modlitwą
pomogło nam zrozumieć, że ich krzyż niesiony w łączności z Chrystusem ma
cząstkę nieskończonego uczestniczenia w Odkupienia świata.
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Podsumowując – doświadczenia z rekolekcji kształtowały nasze sumienia, przybliżały nam przykazanie miłości wobec Boga i bliźnich.
„Aniołki” z Chociwla:
Ania, Beata, Natalia,
Bożena, Monika, Adam,
Łukasz, Piotrek, Dariusz
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Świadectwo Piotra

Piotr jest osobą niepełnosprawną – tetraplegikiem. Świadectwo napisał ustami podczas rekolekcji w sierpniu 2003 roku.

Piotr na rekolekcjach w 2003 r
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Fenomen RMM
Nie od dziś zastanawiam się, na czym polega fenomen RMM i jak go
nazwać. Tak naprawdę, to moje „zastanowienie” zaczęło się od spotkania Barbary na Golęcinie, w trakcie wakacyjnych rekolekcji dla młodzieży i osób chorych. To było na kształt olśnienia, że można uczestniczyć choćby przez chwilę
w świecie lepszym – ale przecież tak do bólu prawdziwym. Na moich oczach
po raz pierwszy cierpienie ciężko chorych ludzi przeplatało się z ich nieprawdopodobną radością. Nie boję się powiedzieć, że uczestniczyłam w misterium
dzielenia się miłością. Chyba nie potrafię myśleć o tamtym doświadczeniu
mniej patetycznie. Sprawczynią wszystkiego była Barbara, która sama będąc na
wózku, genialnie wszystkim kierowała. I nie o talent organizacyjny przecież
tutaj chodzi, ile o „zapalanie” ducha. To ona sprawiała, że młodzi ludzie swoje
wakacje poświęcali opiece nad chorymi. Dzięki Barbarze zdrowi i chorzy, a z
nimi my – przypadkowi uczestnicy z kamerą telewizyjną – uwierzyliśmy, że
istnieje lepszy świat. Świat Barbary, która potrafiła i potrafi realizować marzenia tych, którzy nie mają siły, pomysłu i chęci, aby cokolwiek zmienić w swoim życiu.
Wiesława Piećko
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Chcemy Twojego serca
Kapłanem jestem już
– a może dopiero, dziesięć
lat. Moje kapłaństwo mocno
związało się z Rodziną. Kiedy myślę: Rodzina Miłości
Miłosiernej, przychodzą mi
na myśl rekolekcje dla chorych na Golęcinie – bardzo
ważny czas dla mojej formacji ludzkiej i kapłańskiej. A
jeśli rekolekcje, to przypominam sobie jak przyjechałem po raz pierwszy i powiedziałem Basi: „Daję swoje
ręce”, na co Basia odpowiedziała „A my chcemy także
twojego serca” i moje serce
zostało w Rodzinie. Choć Ojciec Stanisław podczas „pogodnego wieczozmęczony, to zawsze po ta- ru” na rekolekcjach
kich rekolekcjach wyjeżdżałem silniejszy duchowo. To nie tylko my dawaliśmy
ludziom chorym naszą pomoc – to oni obdarzali nas szczególną mocą ducha.
Rodzina to przede wszystkim jej członkowie. Iluż wspaniałych, „zwyczajnych i
niezwyczajnych” ludzi tu poznałem. Chorych i zdrowych, lekarzy i „aniołków”.
Rodzina dla mnie to Basia, ze szczególnym jej charyzmatem, to mój przyjaciel
Arek, który wprowadził mnie do Rodziny, to Lodzia, Irenka ze Świnoujścia,
Bożenka z Trzebiatowa, Jasiu z Brodnik i wielu innych. Dziękuję Panu Bogu za
Rodzinę, bo dzięki niej – wierzę w to – jestem lepszym kapłanem.
ks. Stanisław Krzyżanowski
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ZAMYŚLENIA NAD MINIONYM WIEKIEM

Na zdjęciu autor Edward Wiśniewski z bratem Eliaszem
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Tradycyjnie rekolekcje Rodziny Miłości Miłosiernej kończą się uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną prze dostojników kościelnych. Przypomnijmy
wzruszające słowa, wypowiedziane w lipcu 2003 roku, które jeden z nas
(Edward Wiśniewski) zadedykował księdzu Arcybiskupowi Kazimierzowi
Majdańskiemu. Refleksja o minionym stuleciu i czasach obecnych pozwoliła
nam głębiej zrozumieć wartość człowieczeństwa i znaczenie cierpienia.

*
*

*

Ekscelencjo!
Jestem głęboko wzruszony przynajmniej z dwóch powodów. Uświadomiłem sobie, iż dostąpiłem niezasłużonego zaszczytu przemawiania do Arcybiskupa Kościoła Rzymskokatolickiego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Drugim powodem mojego wzruszenia jest ogarniający mnie lęk, czy zdołam
wyrazić to, co czują serca zebranych tutaj chorych i co czuje moje serce.
Ekscelencjo!
Przed niespełna trzema laty pożegnaliśmy dwudziesty wiek. Sądzę, że
wiek ten nie zostanie nazwany przez potomnych wiekiem atomów, sputników i
komputerów. Wiek ten z pewnością zostanie nazwany wiekiem kłamstw i
zbrodni. W dwudziestym wieku dopuszczano się wielu zbrodni, ale jedna z
nich miała charakter szczególnie odrażający. Tą zbrodnią było permanentne
zbezczeszczenie świątyni ludzkiego cierpienia. Ludzkie cierpienie było i jest
wielką, nieodgadnioną tajemnicą, gdyż zostało uświęcone przez samego Chrystusa.
Kiedy oglądałem Pianistę zwróciłem uwagę na taką scenę: dwaj hitlerowcy podchodzą do wózka inwalidzkiego, na którym siedzi stary, schorowany
mężczyzna narodowości żydowskiej. Naiwnie – spodziewałem się, że ujrzę
technikę jazdy wózkiem inwalidzkim po schodach, jaką wówczas stosowano. O
zgrozo! Oni chwycili ten wózek i wraz z chorym człowiekiem wyrzucili z balkonu na bruk. Zawstydziłem się sam przed sobą, bo zapomniałem na moment,
że hitlerowcy znali i stosowali metody zabijania ludzi chorych.
Zbrodnie hitleryzmu zostały spisane i osądzone przez ludzkość w Procesie Norymberdzkim. W dwudziestym wieku popełniono o wiele więcej – kto
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wie czy nie bardziej okrutnych – zbrodni wobec ludzkiego cierpienia. Ogólnie
nazywamy je Golgotą Wschodu.
Jednym z pierwszych, który chwycił za pióro w celu opisania tych
zbrodni był rosyjski pisarz Aleksander Sołżenicyn. To on w Archipelagu Gułag
opisuje co działo się w miejscowości Spaski na Syberii. Tam bolszewicy urządzili coś a’la zakład pracy chronionej. W zakładzie tym były więzione tylko
osoby niepełnosprawne. Do ich zadań należała mechaniczna obróbka drewna,
wyrób stołów, ławek itp. Maszyny w tym zakładzie były koloru czerwonego,
ale czerwień ta nie pochodziła od farby, bo tych niebezpiecznych maszyn nikt
nigdy nie malował, lecz od zaschniętej ludzkiej krwi. Oprawcy uważali bowiem, że więźniowie (niepełnosprawne osoby) sami się wyniszczą, bez potrzeby strzelania do nich. Tragiczne zdarzenia odcinania rąk lub kaleczenia ludzi
enkawudziści komentowali krótko: „Wot durak, ruki patierał”.
A cóż powiedzieć o tych tysiącach Polaków, których zarąbano siekierami, poprzecinano żywcem ręcznymi piłami, popowieszano na konarach przydrożnych drzew, żywcem spalono w kościołach, szkołach, świetlicach...
Czy wolno mi zapomnieć o cierpieniu kwiatu Armii Krajowej bestialsko
wymordowanego w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje i innych miejscach kaźni?
Czytałem fragmenty opisu pierwszych mordów w podziemiach opuszczonego monastyru w Katyniu. Z opisu wynikało, że oficerowie prowadzeni
byli gęsiego, po krętych korytarzach piwnicznych, skąd droga prowadziła do
obszernej sali. Na czołowym miejscu oprawcy ustawili popiersie Lenina, otoczone dziesiątkami bolszewickich flag. Stamtąd oficerowie szli przed oblicze
kata, który był ubrany we frontowy impregnowany fartuch, długie gumowe
rękawice, okulary ochronne i nakrycie głowy. Katem tym był jeden z wielu
enkawudzistów. Strzelał do nadchodzącego oficera z pistoletu w tył głowy.
Już po pierwszych egzekucjach, ten sposób zabijania oprawcy uznali za
zbyt pracochłonny, dlatego następne prowadzono wprost nad dołami wykopanymi przez buldożery. Do miejsca zbrodni oficerów przywożono samochodami
lub pędzono pieszo.
Przed paroma dniami obchodziliśmy 60-tą rocznicę tragicznej śmierci
wielkiego generała i premiera Najjaśniejszej Rzeczypospolitej na uchodźstwie,
generała Władysława Sikorskiego. To on jako pierwszy przejrzał chytrość
kremlowskiego zbrodniarza i zapytał o los polskich oficerów, poinformował
świat o tej zbrodni – świat, który milczał, nie chcąc drażnić Hitlera. Wypada
zapytać: „Polsko, czy nie wystarczy już cierpień i łez twoich córek i synów?”.
Odpowiedzi na to natarczywe pytanie udziela nam trzeci wieszcz naszego na130

rodu*, w jednym ze swoich utworów powiada wprost: „Niczym sybir, niczym
knuty, niczym tortur król, lecz narodu duch otruty to dopiero bólów ból.”.
Wraz z zatruciem ducha narodu, powodującym mnogi ból, my wszyscy
zostaliśmy porażeni. Spodziewaliśmy się, że skoro 23 lata temu na krzyżach
pomnika gdańskiego mosiężnymi literami wyryto słowa innego poety o krzywdzie człowieka prostego, to byliśmy przekonani, że tego człowieka już krzywdzić się nie będzie. Tymczasem stało się inaczej. Fala nędzy i czarnej biedy
coraz bardziej zalewa nasz kraj, i to coraz bardziej wartkim nurtem. Ludzie
bezdomni i bezrobotni są wprost przerażeni swoim losem, odczuwają – na co
dzień – załamywanie się podstawowych warunków egzystencji.
A cóż mają powiedzieć ludzie bezbronni, ułomni, kalecy i niepełnosprawni? Przecież bieda i nędza wkracza do naszych domów. Panoszy się beztroska, korupcja, nonszalancja lub wręcz ordynarne kłamstwo ze strony przedstawicieli władz (np. obiecywano lekarstwa za złotówkę a z tej obiecanki pozostała gorycz i niesmak).
Ekscelencjo!
W naszym kraju każdego ranka w każdym dniu ponad dwieście tysięcy
ludzi nie jest w stanie samodzielnie wstać z łóżka. Leżą przykuci chorobą i
niemocą do swoich łóż cierpienia. Tak wielu z tych ludzi prosi Boga o rychłą
śmierć, bo zostali opuszczeni przez najbliższych i nieodpowiedzialne władze
państwowe. Aż 45 procent z tej liczby obłożnie chorych nie realizuje wydanych
recept, nie wykupuje zaordynowanych leków, bo po prostu ich na to nie stać.
Codziennie stają oni przed potężnym dylematem: czy za marne renty lub emerytury wykupić lekarstwa, czy też zakupić żywność dla siebie i swojej rodziny?
Wybory te są jeszcze bardziej dramatyczne w świetle nagłaśnianych afer o
bezwstydnej kradzieży wspólnego mienia, krętactwie, matactwie i niespotykanym dotychczas bezwstydzie.
My, stanowiący garstkę ludzi chorych naszej Archidiecezji, w ostatnim tygodniu czuliśmy się jak „inwalidzka arystokracja”. W pięknym i gościnnym Domu Pielgrzyma doznaliśmy ogromu serdeczności i przyjaźni. Stało się tak dlatego, że organizatorzy rekolekcji i gospodyni Domu zadbali o wszystko. Stało
się to także dzięki tej wspaniałej młodzieży, która przyjechała tutaj po to, by
nam służyć. W przeszłości był taki ktoś, kto tak trafnie i zasadnie nazwał tę
*
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młodzież „aniołkami”. To te „aniołki” podniosły mnie rano z łóżka, ogoliły,
umyły, ubrały, posadziły na wózek inwalidzki, zawiozły do kaplicy na poranne
modły a później do jadalni, gdzie nakarmiły mnie smacznym posiłkiem, obdarzyły miłym uśmiechem, życzliwym spojrzeniem, wspomogły dobrą radą –
rzeczywiście były aniołami. Nikt z nich wcześniej nie otrzymał pisemnego wezwania, w którym – w oparciu o martwe paragrafy – wzywano by ich do
świadczenia określonych usług. Młodzi przybyli sami, wiedzeni wskazaniami
Ducha Świętego. Przybyli nie tylko ze Szczecina, ale także ze Stargardu Szczecińskiego, Myśliborza, Radomia, Dębna Lubuskiego, Ozorkowa, Wielunia,
Warszawy, Bielska Białej, Lublina, Białej Podlaskiej, Włodawy, a nawet dwaj
bracia zakonni Trynitarze* z Krakowa, spod samiuśkich Tater.
Ekscelencjo!
W tym pięknym i gościnnym Domu Pielgrzyma w ciągu ostatniego tygodnia nastąpiło połączenie – wydawałoby się nawzajem wykluczających się –
wartości: młodość, werwa życia i radość połączyły się z naszym kalectwem i
niesprawnością – z tego połączenia wypłynął ogrom dobra.
Ekscelencjo!
Za dwie, trzy godziny opuścimy ten Dom, udamy się do swoich rodzin.
Nie wszyscy będą witani radośnie – niektórzy z nas powrócą do pustych mieszkań, gdzie z każdego kąta wyzierać będzie smutek, przygnębienie i ironia.
Chryste, bądź z nimi w sposób szczególny.
Żegnając się, na pewno będziemy płakać, bo przez ten tydzień bardzo
zżyliśmy się ze sobą, ale naszych łez wstydzić się nie będziemy, pomimo że
jesteśmy ludźmi dorosłymi. Będą to łzy radości i żalu, przywiązania i szczególnej serdeczności. Odjedziemy stąd w głębokim przekonaniu, że dobry Bóg pozwoli nam tu wrócić za rok.
Ekscelencjo!
Jesteśmy bardzo wdzięczni za Twoją obecność wśród nas, za Twoje
słowa, pouczenia, nauki i przestrogi. Przyrzekamy Tobie, że w naszych sercach
zabierzemy z sobą nauki płynące z ust księdza Łukasza. Wypowiedział on do

*
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nas wiele dobrych słów, słów szczerych, otwartych, życzliwych i mądrych. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni.
Ekscelencjo!
Życzymy Tobie długich lat życia w zdrowiu, obfitości Bożych łask i
nieustającej opieki Najlepszej Matki i naszej Królowej. Zapewniamy o naszej
ciągłej pamięci modlitewnej i prosimy o błogosławieństwo na dalsze trudy naszego codziennego życia.

Szczecin, 27 lipca AD 2003.
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WSPOMNIENIA

Nabożeństwo
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Zbieramy się przed Domem Rekolekcyjnym wzdłuż chodnika prowadzącego na ganek. Po jednej i drugiej stronie ustawiają się wózki, krzesła, ławki i zaczyna się nabożeństwo. Po zakończeniu kapłan błogosławi każdego z nas
indywidualnie Najświętszym Sakramentem. W skupieniu czekamy na ten moment. W słońcu błyszczy monstrancja, zupełne milczenie, nawet śpiew ucichł,
tak jest uroczyście.
Idzie Pan.
Na kamiennym chodniku klęczą dwie młode dziewczyny: Marta i Ela.
Patrzę na nie i czuję, jak bolą kolana. Ale ich ręce złożone nabożnie, głowy
mają nisko pochylone. Te ręce wyglądają jak ptaki, które za chwilę ulecą do
nieba. A niebo jest czyste, błękitne i bardzo, bardzo odległe. Z takiego wysoka
przyszedł do nas Pan, aby spełnić obietnicę, abyśmy mogli pójść do góry.
Ogarnia mnie dziwne uczucie. Te dwie małe istoty oczekują Pana. A Pan tak
wysoko.
Irenka

Nagły cios – utrata zdrowia
Żyłem względnie spokojnym życiem, pełniąc swoje obowiązki kapłańskie. Codziennie na nowo radowałem się nimi, chociaż nie zawsze było łatwo.
Zawsze jednak miałem świadomość, że Pan jest ze mną, szczególnie w latach
kiedy moja mama już bardzo ciężko chorowała i potrzebowała ciągłej opieki.
Byłem sam. Rodzeństwa nie miałem. Znaleźli się jednak dobrzy ludzie, którzy
pomagali mi opiekować się nią należycie aż do chwili, kiedy Pan powołał ją do
Siebie.
Rok po jej śmierci, gdy jechałem samochodem w sprawie duszpasterskiej do Szczecina, nagle załamało się moje dotychczasowe życie – dostałem
wylewu przed wjazdem na autostradę pod Goleniowem. Bardzo powoli, mimo
lewostronnego paraliżu, jechałem w kierunku Szczecina. Dojechałem do Dąbia,
do parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Na szczęście ksiądz proboszcz był w domu. Zadzwonił po pogotowie, które zabrało mnie do szpitala
wojewódzkiego w Szczecinie. Stwierdzono tam wylew. Pierwsze dni były krytyczne – wylew był duży, rokowania na poprawę marne, nic się nie zmieniało.
Ordynator proponował mi otwarcie czaszki, żeby założyć klipsy na pęknięte
naczynia krwionośne. Przyniósł mi do pokoju formularz do podpisu – miałem
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wyrazić zgodę na operację. Odmówiłem. Po sześciu dniach stan mojego zdrowia na tyle się poprawił, że można było mnie przenieść na oddział rehabilitacyjny. Tam powoli, w ciągu miesiąca nauczyłem się chodzić o kuli, jednak lewostronny paraliż pozostał. Z każdym miesiącem kalectwo coraz bardziej oddaliło mnie od dawnych przyjaciół i znajomych, a nawet kapłanów – wszyscy
przecież mają swoje problemy i zajęcia. Codzienność w dzisiejszych czasach
wszystkich coraz bardziej pogania.
Jako niepełnosprawny stawałem się coraz bardziej niepotrzebny. Po kilku latach powoli przyzwyczajałem się do nowej sytuacji życiowej. Modlitwa,
rozmyślania, rehabilitacja, spacery – często wymuszane przeze mnie mimo bólu – wypełniały dzień. Dodatkową przykrością dla mnie jest to, że mieszkam
około półtora kilometra od kościoła parafialnego, trochę to dla mnie daleko ze
względu na paraliż i kłopoty z kręgosłupem. To oddalenie od kościoła jest dla
mnie dodatkowym cierpieniem.
Pewnego dnia, gdy już miałem wyjechać na wakacje, zadzwonił telefon
– był to ksiądz, który zaproponował mi udział w rekolekcjach dla niepełnosprawnych na osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Zdecydowałem się. Zaproszeniem byłem bardzo mile zaskoczony, do dzisiaj nie wiem kto był tym dobrym
duchem, który o mnie wtedy pomyślał.
Od pierwszych chwil po przekroczeniu progu Domu Rekolekcyjnego
byłem zafascynowany atmosferą tam panującą – jakbym się znalazł w innym,
nie z tej ziemi, świecie.
Każdy niepełnosprawny miał swojego „anioła” – tak nazywano opiekunów niepełnosprawnych – który się nim zajmował we dnie i w nocy. Była to
przezacna starsza młodzież z całej Polski. Przyjechali, aby swój wakacyjny
czas poświęcić ludziom, którzy na co dzień nie zawsze spotykali się z życzliwością i miłością, często zdani na łaskę i niełaskę swego otoczenia. Tutaj chorzy mogli sobie uświadomić, że też są pełnoprawnymi obywatelami w tym dzisiaj tak bardzo zagonionym świecie, że mają prawo do opieki i do normalnego
życia.
Człowiek, którego spotyka choroba, ból, nieszczęście, zwykle szuka odpowiedzi na podstawowe pytanie: „Czy moje cierpienie ma sens?”. Otrzymaliśmy w naukach odpowiedź, że jest ono doświadczaniem. Bóg nas doświadcza.
Nie zawsze człowiek od razu godzi się z faktem swojej choroby, zwłaszcza
przewlekłej i nieuleczalnej. Często ogarnia go uczucie lęku, gniewu, poczucia
winy i przygnębienia. Nauczono nas, że gdy nadejdzie chwila ostatecznego
„przejścia”, byśmy umieli ją powitać z pokojem w sercu, nie żałując niczego co
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przyszło nam porzucić. Uświadomiliśmy sobie jak ważna jest wiara w życiu
osoby cierpiącej. Dzięki niej człowiek znajduje radość w swym cierpieniu, odnajduje jego sens, staje się bardziej dojrzały.
Nasza ufność w Opatrzność Bożą to nic innego, jak mocna i żywa wiara
w to, że Bóg chce i może nas wspomagać. Musimy dawać wszystkim nasze
serce. Powinniśmy zawsze się uśmiechać do każdego, któremu chcemy pomóc,
do każdego, z kim jesteśmy. Warto wejść na drogę wskazaną przez biblijną
księgę Hioba, gdzie jest ukazane, że cierpienie to sposób przemawiania Pana
Boga, element wychowywania człowieka przez Stwórcę. Z cierpienia można
wyprowadzić wiele dobra i dlatego może stać się ono wartością, a nawet powołaniem. Pan Jezus odkupił nas przez miłość objawiającą się w cierpieniu. Zaakceptowane cierpienie może doprowadzić do ofiarowania go za kogoś bliskiego
lub w jakiejś ważnej innej intencji.
W chorobie potrzeba towarzystwa jest silniejsza niż kiedykolwiek.
Wprawdzie z początku wizyty i telefony są liczne, ale ich częstotliwość maleje
z upływem czasu. Samotność i opuszczenie stają się często krzyżem nie do
uniesienia. Dlatego rekolekcje dla niepełnosprawnych mają tak olbrzymie znaczenie i to z wielu powodów:
▪ znalezienie się wśród innych, którzy są w podobnym położeniu i dlatego łatwiej nas zrozumieją,
▪ bliskość Boga w codziennej Eucharystii i Adoracji – w życiu codziennym tej bliskości jesteśmy pozbawieni,
▪ -bliskość Boga w „aniołkach”, który przez nie do nas przychodzi,
▪ spotkanie współcierpiących sprawia, że zapomina się o swoim cierpieniu, bo często ich cierpienie jest większe od naszego.
Szczególne uznanie należy się tym, którzy organizują te rekolekcje. To
Dobry Bóg musiał tych ludzi natchnąć do działania tak bardzo potrzebnego w
dzisiejszym, często bezdusznym świecie. Pomimo, a może właśnie dlatego, że
sami w swoim życiu zaznali wielu cierpień, otworzyli szeroko drzwi swojego
serca na potrzeby bliźnich. Zorganizowali grupy młodych ludzi z całej Polski,
którzy byli gotowi swoimi młodymi siłami i swoim uśmiechem służyć niepełnosprawnym. Dzięki organizatorom i tym, którzy ofiarami wspierali to Boże
dzieło, sam jako niepełnosprawny brałem już trzy razy udział w tych rekolekcjach. Doznałem ogromnej życzliwości ze strony kapłanów, kleryków, studentów świeckich i młodzieży, za co jestem im ogromnie wdzięczny i codziennie
proszę Pana Boga o wiele łask, które są im potrzebne w codziennym życiu.
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Organizatorzy bardzo troszczyli się o to, żeby rekolekcje urozmaicić. Codziennie był godzinny „pogodny wieczór”, pełen niespodzianek, pieśni i piosenek,
żartów i zagadek z nagrodami.
Szczególne podziękowanie należy się tym, którzy troszczyli się o potrzebne fundusze, gromadząc je, by rekolekcje mogły się odbyć.
Czas powoli płynie dalej, trzeba wracać do szarej codzienności. Tam był
jakby przedsionek nieba – królowała szczera miłość, życzliwość, ofiarna służebność. Każdy tego zaznał – niezależnie od tego, czy młody, czy stary, chodzący czy leżący. I ja jako kapłan, również niepełnosprawny, zaznałem tej dobroci, jak w żadnym innym miejscu na świecie. Często myślę o chwilach, spędzonych tam, na Słonecznym. Jakże inny, lepszy może być ten świat.
Tam, gdzie obecnie mieszkam, mam trochę daleko do kościoła. Mam
pewne trudności z chodzeniem i dlatego tylko w niedzielę i święta koncelebruję
wraz z innymi kapłanami Eucharystię. Na rekolekcjach mogłem codziennie
stanąć przy ołtarzu, a czasami nawet sam sprawować Najświętszą Ofiarę we
Wspólnocie. Tak mi tego brak w życiu codziennym. Wciąż myślą wracam do
minionych dni i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie mi dane przeżyć podobne chwile.
Panu Bogu i wszystkim dobrym ludziom, którzy przygotowali te rekolekcje wielkie dzięki.
Ojciec Joachim Lemke

O. Joachim (w środku), ks Arkadiusz Wieczorek, S. Miriam

Przyjdź i zobacz
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Kiedy zaproponowano mi napisanie wspomnień z życia Apostolatu Chorych, pomyślałam, że nie widzę, abym przeżyła coś szczególnego, gdyż niewiele działałam, a też dlatego, że tych przeżyć nie da się opisać słowami.
Apostolat Chorych łączy się z Odnową w Duchu Świętym. Tak, to
prawda, gdyż stąd się wywodzimy. Pamiętam, jak na początku, kiedy powstawał Apostolat Chorych, ksiądz Stanisław Suzynowicz po spotkaniu Odnowy w
Duchu Świętym powiedział, że nie będzie szczegółowo tłumaczył, na czym
polega działalność Apostolatu, tylko mówił: „Przyjdź i zobacz”. Zapraszał na
Mszę Świętą dla chorych. Przyszłam i zostałam. Przyciągnęło mnie coś niewidzialnego, nieokreślonego, takie zwykłe bycie i zwykła chęć pomocy potrzebującym. Byłam z moją przyjaciółką Alicją zawsze razem, aż do podziału parafii.
Kiedy zostałam w parafii p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej na Żelechowie, odwiedzałam chorych, rozdawałam im kartki z okazji różnych świąt – niby nic, a
jednak sprawiało im to radość i tworzyły się niewidzialne nici przyjaźni. Robiłam co mogłam, na co mi rodzinne obowiązki pozwalały.
Teraz pozostała mi jedynie łączność telefoniczna – chorzy chcą się
czymś podzielić, czasami są to życzenia z różnych okazji, a czasami zapewnienie o modlitwie. Widać, że człowiek potrzebuje człowieka, a szczególnie ten,
który nie wychodzi z domu, jest przykuty do łóżka. Ojciec Święty, będąc w
Szczecinie, powiedział na spotkaniu z chorymi: „Ważne, żeby z nimi być, oni
tego potrzebują”.
Krystyna Grudzińska

... minęło dwanaście lat
Jeżeli przypadki są na świecie, to można powiedzieć, że na rekolekcje
Rodziny Miłości Miłosiernej trafiłam przypadkowo. Uczyłam się wówczas w
Studium Nauczycielskim, na wakacjach należało odbyć praktykę, która miała
wiązać się z wychowawczo-opiekuńczą pracą z dziećmi. Jedna z nauczycielek
z mojej szkoły zaproponowała mi, abym skontaktowała się z jej przyjaciółką z
lat szkolnych – siostrą Elżbietą, która pracowała w Domu Rekolekcyjnym na
Golęcinie, wówczas pracowały tam siostry Niepokalanki. Umówiłam się na
spotkanie, okazało się że przyjeżdża tu wiele grup i wspólnot, ale akurat w tym
czasie nie zgłosiła się żadna grupa z dziećmi. Siostra jednak była dobrej myśli –
powiedziała, że niedługo będzie tu wspólnota ludzi chorych i niepełnospraw139

nych i tam też czasami przyjeżdżają dzieci, więc z pewnością potrzebna będzie
pomoc. Dostałam telefon do Basi Oskólskiej i tak oto znalazłam się na moich
pierwszych rekolekcjach RMM. Na początku było mi bardzo ciężko. Przyjechali chorzy – dzieci nie było... Bałam się wszystkiego, pomyślałam sobie –
jutro wyjeżdżam!... I tak powtarzałam do końca rekolekcji. Od tamtego czasu
minęło dwanaście lat.
Z
perspektywy
czasu mogę powiedzieć,
że kontakt z ludźmi chorymi to wielkie bogactwo,
nowe przyjaźnie, inne
spojrzenie na życie, odkrywanie na nowo, w sobie i w innych, rzeczy tak
prostych i oczywistych,
ale jakże ważnych...

Iza w pracy
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Z poezją do ludzi
Pewnego jesiennego popołudnia miałam wraz z grupą poetów i kabaretem pojechać do Wisełki, do Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego, aby
czytać poezję.
Było zimno, pochmurno, przysłowiowego psa z domu by nie wygonił.
Wiatry i sztormy mi nie obce, gdyż jako dziewczynka, w 1961 roku, przyjechałam z rodzicami i braćmi do Świnoujścia.
Biała bluzka, świeżo uprasowana, wisi na wieszaku. Czas naglił. Dylemat – jechać czy zostać w domowym ciepełku. Podeszłam do okna, sam widok
szarugi wzdrygnął mym ciałem. Podniosłam wzrok ku niebu i pytam: „Panie,
co robić?”. I co czuję? Jakby ktoś pchał mnie do drzwi balkonowych. Wyszłam
na balkon i znów pytam: „Co robić, Panie? Czas nagli!”. Wtem chmury gdzieś
się rozeszły i słyszę głos: „Jedź..., jedź...”. Słońce zaświeciło, a ja w pośpiechu
ubieram się, biegnę na autobus, na prom. Koleżanki i koledzy czekają w umówionym miejscu, podjeżdża kierowniczka „Bielika” w Wisełce. Cieszymy się,
że pogoda dopisuje. Sala wypełniona po brzegi, wiersz... piosenka... skecz...
Brawa, brawa i jeszcze raz brawa. Kolega do mnie szepce: „Ktoś chce z tobą
rozmawiać”. Przecież ja tutaj nikogo nie znam. Gdy wszyscy wyszli na kolację,
podchodzi do mnie pani w zielonym, długim swetrze i pyta, czy to ja jestem
Tereska N. ze Świnoujścia. Ja przytakuję, a ona: „To ja, Ania R.”. Wpadłyśmy
sobie w ramiona ze łzami w oczach – pisałyśmy do siebie listy przez jakiś czas,
ale nie było okazji spotkać się osobiście. A tu Ktoś z góry pozwolił się nam
poznać. Długo rozmawiałyśmy oparte o ścianę na korytarzu. Poruszałyśmy
wiele tematów. Opowiedziałam Ani o tym zdarzeniu na balkonie, a ona: „Tereniu, to Pan! To Pan tak sprawił i kazał ci przyjechać”. Od tej pory jesteśmy sobie bliższe, piszemy do siebie nadal...
Dziękuję Ci, Panie, że SM* łagodnie mnie traktuje – mogę poznawać
ciekawych ludzi i pisać wiersze. Mogę po prostu żyć.
Teresa Niezgodzka ze Świnoujścia

* Sclerosis multiplex, czyli stwardnienie rozsiane.
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Wspomnienie z Choszczna
Choszczno to dwie parafie, w których działa wiele grup parafialnych,
wśród nich istnieje też grupa, która swoją działalnością obejmuje nie tylko obie
parafie, ale i okolice Choszczna. Jest to Choszczeńska Grupa Archidiecezjalnego Apostolatu Chorych, której zalążki powstały w 1993 roku, z inicjatywy ówczesnego wikariusza parafii p.w. Narodzenia NMP, księdza Stanisława Krzyżanowskiego, współpracującego z Rodziną Miłości Miłosiernej – Apostolatem
Chorych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Po odejściu księdza Stanisława Krzyżanowskiego z Choszczna, z jego
błogosławieństwem i akceptacją swojego księdza proboszcza Jana Abramskiego – widząc taką potrzebę – przejęłam opiekę organizacyjną nad Grupą Apostolatu Chorych.
Sama od wielu lat, z powodu choroby, nie jestem w pełni sprawna ruchowo – musiałam zrezygnować z pracy zawodowej. Jak wielu innym, choroba
dała mi poznać nie tylko związane z nią dolegliwości fizyczne, ale też odczucie
osamotnienia i niezrozumienia. W chorobie poznałam, jak wielką i często jedyną siłą i oparciem w pokonywaniu tej trudności są wiara i modlitwa. Wielokrotne pobyty w szpitalach zbliżały mnie do ludzi chorych, którzy podobnie jak
ja, uważali się już za niepotrzebnych i uciążliwych nawet dla najbliższych.
Wśród nich nawiązałam nowe kontakty a nawet przyjaźnie. Znajdowałam nie
tylko – jak dotąd – współczucie i litość, ale i zrozumienie. Odnajdywałam także
radość w tym, że i ja mogę dać je wzajemnie. Wokół napotkałam chorych, którzy mogli jedynie w samotności modlić się, a najwyżej raz w miesiącu przyjąć
Chrystusa podczas pierwszopiątkowych odwiedzin kapłana. Dla niektórych
jedynie pobyty w szpitalu były okazją do częstszej Komunii Świętej. Mnie choroba nie uniemożliwiła jeszcze pójścia do kościoła, uczestnictwa we Mszy
Świętej, czy we wspólnej modlitwie w parafialnej grupie modlitewnej. W chorobie odczuwałam kojącą moc wiary, modlitwy i zjednoczenia z Chrystusem w
Komunii Świętej. Wiedziałam jak innym – szczególnie chorym – są one potrzebne i jak wiele sami chorzy mogą ofiarować.
Znajdując zawsze zrozumienie, otwartość na potrzeby chorych i pomoc
w trudnościach organizacyjnych u księdza proboszcza – Andrzeja Lemieszko –
w drugiej z choszczeńskich parafii, p.w. Św. Królowej Jadwigi, rozszerzyłam
działalność Grupy Apostolatu na obie parafie. Początkowo – przeważnie osobiście – docierałam do chorych i niepełnosprawnych; równocześnie wiążę się z
Rodziną Miłości Miłosiernej –Apostolatem Chorych, której opiekunem organi142

zacyjnym jest Barbara Oskólska. Poprzez udział w rekolekcjach i spotkaniach
zdobywam brakującą mi wiedzę i umiejętności.
Od 1994 roku Choszczeńska Grupa Chorych systematycznie uczestniczy
w organizowanych przez RMM – Apostolat Chorych majowych Pielgrzymkach
Chorych do Sanktuarium MB Fatimskiej oraz w grudniowych Spotkaniach
Opłatkowych w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W latach 1994-1997 chorzy z Choszczna biorą udział w każdym turnusie
rekolekcji organizowanych przez Rodzinę Miłości Miłosiernej. Uczestniczę w
nich jako animator, a spora grupa młodzieży choszczeńskiej zasila szeregi
opiekunów chorych.
Coraz więcej osób uczestniczy w comiesięcznych (poza okresem wakacyjnym) spotkaniach chorych, które odbywają się w kaplicy lub salkach parafii
Narodzenia NMP, połączonych z Eucharystią i głoszonym przez kapłana Słowem Bożym a nieraz i agapą, będącą okazją do rozmów, zawierania znajomości, nawet przyjaźni między chorymi, w wyjazdach na Pielgrzymki i Spotkania
Opłatkowe oraz corocznych już choszczeńskich rekolekcjach. Swoją działalność grupa rozpoczynała od 26 osób chorych, i pomimo, że pożegnaliśmy już
ponad 30 naszych przyjaciół, jest nas około 60 stałych uczestników.
Niejednokrotnie w spotkaniach uczestniczą i inni, którzy słyszą o nich w
ogłoszeniach parafialnych w obu choszczeńskich kościołach, a także od znajomych lub sąsiadów. Oni to systematycznie uzupełniają i powiększają liczebnie
grupę Choszczeńskiego Apostolatu Chorych. Wiemy, że w Choszcznie – tak
jak wszędzie – nie brak ludzi chorych, takich którym brak jest przyjaciół i spotkań w ich gronie, brak tych, którzy chociażby niekiedy pomogą dotrzeć na
wspólną Eucharystię, niekiedy odwiedzą w domu, może pomogą w tym co
trudne – dlatego liczymy, że nasza Grupa Apostolatu Chorych nadal będzie
rosła.
W Choszcznie wszyscy chorzy i niepełnosprawni chętni do uczestnictwa
we wspólnej Eucharystii mają taką możliwość, nawet jeśli nie mogą przyjść czy
też przyjechać do kościoła. W jedną z sobót miesiąca – o której terminie wszyscy członkowie Grupy Apostolatu są wcześniej powiadamiani osobiście, a inni
chorzy poprzez ogłoszenia parafialne – na wspólną Eucharystię i modlitwę dowożą ich współpracujący z Grupą młodzi wolontariusze.
Od 1998 roku rekolekcje dla chorych organizowane są także w Choszcznie przez Grupę Choszczeńskiego Apostolatu Chorych, dzięki pomocy i zgodzie księży proboszczów obu naszych parafii na organizowanie kwest na cel
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rekolekcji, ofiarności mieszkańców wspierających nas materialnie i pomocy
sióstr ze Wspólnoty Uczennic Krzyża pracujących w naszych parafiach.
Rekolekcje to nie tylko czas poświęcony na modlitwę i sprawy duchowe.
Chociaż zajmują one średnio 5-6 godzin dziennie i związane są z pewnym trudem przejścia z miejsca zakwaterowania do kościoła, wszyscy, nawet w chwilach gorszego samopoczucia, chętnie w nich uczestniczą. Nikt nie narzeka na
ich uciążliwość i nie zdarzyło się do tej pory, żeby ktoś te zajęcia opuszczał,
usprawiedliwiając to złym samopoczuciem.
„Tam gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na
właściwym miejscu” – od sześciu lat rekolekcji nie zdarzyło się, żeby deszcz
zaskoczył nas w drodze lub chociażby utrudnił zaplanowane zajęcia, jakie są
proponowane w czasie wolnym przez wolontariuszy czy chorych. Także sponsorzy wykorzystują w tym celu urodę Choszczna i jego okolic oraz swoją dobrą
wolę i możliwości.
Rokrocznie rekolektanci korzystają z wycieczki autokarowej, z wycieczki statkiem po jeziorze, ze sprzętu wodnego takiego jak kajaki czy rowery
wodne, biorą udział w obficie zaopatrzonym przez „Caritas” ognisku oraz kąpią
się w pobliskim basenie – nieodpłatnie udostępnianym im przez dyrekcję
Ośrodka Sportów Wodnych. Tygodniowe rekolekcje to za mało czasu na wykorzystanie wszystkich atrakcji, jakie zdolni są nam zaproponować choszczeńscy
sponsorzy, to też powód do tego, że uczestnicy rekolekcji niechętnie żegnają
się aż do następnego roku.
Mirosława Chuszno
opiekun Grupy Apostolatu
w Choszcznie
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Moje pierwsze rekolekcje
Były to moje pierwsze rekolekcje.
Od wielu już lat wiedziałam, że są organizowane rekolekcje dla chorych,
ale wszystko jakoś tak się układało, że nie mogłam w nich uczestniczyć.
W 2000 roku, kiedy dowiedziałam się, że po krótkiej przerwie odbywają
się znowu, od razu postanowiłam w nich uczestniczyć. Była to najlepsza decyzja, jaką podjęłam.
Byłam na drugim turnusie. Wiedziałam, że spotkam się z Basią Oskólską, co mnie ogromnie cieszyło, bo nie widziałyśmy się chyba z osiem lat, ale
nie przypuszczałam, że spotkam również Lodzię Gołuchowską. Spotkanie to
bardzo mnie ucieszyło, bo Lodzi nie widziałam jeszcze dłużej niż Basi. Zarówno z Lodzią, jak i z Basią, poznałam się wiele lat temu, w szpitalu przy ulicy
Arkońskiej, na oddziale reumatologii. Bardzo je obie polubiłam, więc spotkanie
po latach było bardzo radosne. Mimo, że wcześniej nikogo więcej nie znałam,
od razu poczułam się jak w domu, otoczona przez życzliwą, cudowną rodzinę.

Siedzą (od lewej strony) Ela Kuczyńska i Hania Brzozowska

Od pierwszego momentu nawiązała się między nami wszystkimi przyjaźń –
atmosfera była po prostu fantastyczna.
Choruję na reumatoidalne zapalenie stawów i bardzo często jestem
ogromnie obolała, a w czasie trwania rekolekcji czułam się wspaniale. Mogłam
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brać udział w każdej modlitwie, Mszach Świętych i we wszystkich zajęciach,
które wypełniały nam każdy dzień.
Najbardziej pamiętnym dla mnie dniem był szósty sierpnia. Przed południem została odprawiona przez księdza Biskupa Jana Gałeckiego Msza Święta
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, między innymi w intencji mojej i
Włodka Świercza. Spotkało nas to wielkie wyróżnienie, ponieważ tego dnia
obchodziliśmy rocznicę urodzin. A wieczorem przygotowano dla nas wielką
niespodziankę, podczas wieczoru pożegnalnego, przy zgaszonych światłach
wniesiono tort z dwiema zapalonymi świeczkami. Jedna świeczka była dla
mnie, a druga dla Włodka. Prawie 50 osób zaśpiewało nam „sto lat”. Byłam tak
bardzo wzruszona, że się rozpłakałam. Był to tak wspaniały wieczór i tak cudowne urodziny, że zapamiętałam je na całe życie. Dzięki Rodzinie Miłości
Miłosiernej przeżyłam czas rekolekcji przepełniona wiarą, miłością i radością.
W następnych latach nie mogłam uczestniczyć w rekolekcjach, ponieważ w
tym czasie byłam u rodziny poza Szczecinem.
Myślami jestem cały czas z Wami.
Elżbieta Kuczyńska

Bóg dawcą miłości
Wszystko zaczęło się siedemnaście lat temu, kiedy to Bóg skierował
mnie do Rodziny Miłości Miłosiernej na moje pierwsze wówczas rekolekcje.
Nie było łatwo pozostawić rodzinny dom i swoich bliskich, uczyć się bycia pokornym czerpać radość z życia w cierpieniu, jak również zaakceptować nowe
środowisko. Na szczęście w tym wszystkim był przy mnie Chrystus ze swoją
mocą i łaską oraz grono wspaniałych osób, które wspierało mnie swoją modlitwą i dodawało otuchy.
Bogu niech będą dzięki za kolejne rekolekcje, w których mogłam
uczestniczyć, ubogacając swoje wnętrze oraz czerpać miłość Jezusa przekazaną
poprzez szczególnie drogą mi osobę, jaką był nie żyjący już ksiądz Jacek z Poznania. Poruszał się na wózku, był całkowicie sparaliżowany. Pamiętam, był
piątek – dzień pojednania. Bardzo pragnęłam wyspowiadać się u tego właśnie
kapłana, lecz zaczęły ogarniać mnie jakieś dziwne lęki przed otwarciem swojego wnętrza, oczywiście niezawodna okazała się i tym razem modlitwa. Po
skończonej spowiedzi następuje niesamowity cud, kiedy ksiądz Jacek unosi
swoją sparaliżowaną rękę, obejmuje mnie za szyję, przytula do swojej piersi i
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wypowiada słowa: „Jezus Cię kocha”. Zrozumiałam, że to sam Chrystus bierze
mnie na swoje ramiona, jak zgubioną owieczkę i z czułością przytula do swojego serca, szepcząc słowa: KOCHAM CIĘ.
Chwała Tobie Panie, za dar Twojej miłości za to, że powołałeś do życia Rodzinę Miłości Miłosiernej.
Jola Ryglewicz

Jola Ryglewicz (z lewej) na rekolekcjach na Golęcinie
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Historia o rudym kocie
Niesamowite było to, że moje trzecie rekolekcje rozpoczęły się od spotkania się z naturą. Już się nie mogliśmy doczekać przyjazdu naszych przyjaciół, którymi mieliśmy się opiekować. Samo siedzenie i czekanie byłoby nieznośne, gdyby nie pomysły księdza Arkadiusza Wieczorka. On naprawdę potrafił wzbudzić w sercu ciekawość życia...
Pewnego miłego dnia zabrał całą zgraję „aniołków” na przechadzkę po
szczecińskich górach, lasach i dołach. Niesamowita rzecz! Góry w Szczecinie?!
Mało kto o tym wiedział. A i lasy są tutaj, a w nich niesamowite strumienie i
najprawdziwsze w świecie dziki. Dziki wylegają tu całymi rodzinami na terenoznawcze przechadzki. Tego dnia widzieliśmy taką jedną „dziczą” rodzinę, to
był pierwszy raz kiedy widziałam
dziki na wolności. Te zwierzaki są
dzikie – jak sama nazwa wskazuje –
lecz w owym lesie są również koty.

„Rudziaszek”. Rys. Marzena Łukaszuk.

Jednego takiego mieliśmy okazję tam ujrzeć, A że był dziki to każdy widział...
(tak właściwie tylko myśleliśmy widząc zwierzę wysoko na drzewie, z dala od
nas). Właściwie to był raczej przestraszony niż dziki. Biedaczek... maleńki,
rudy kotek. Na początku usłyszeliśmy tylko jego smutne „miau”, które doprowadziło nas do ogromnego drzewa, na którym siedział. Wszelkie próby zdjęcia
kociaka zawodziły. Powróciliśmy więc do domu rekolekcyjnego.
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Niepokój w sercu pozostał – nie tylko w moim. Widziałam, że ksiądz.
Arkadiusz też przejął się tym bardzo. Następnego dnia pojechaliśmy, by sprawdzić czy los kociaka się zmienił. Jednak nie. Kotek wciąż siedział na drzewie...
Znów porażka... i nici z próby ściągnięcia kota na ziemię.
Kolejne dni rekolekcji mijały. Były tak bogate w serdeczność, miłość i
Słowo Boże, że nie myślałam za dużo o Rudziaszku.
Pewnego dnia ksiądz Arkadiusz zaczepiwszy mnie, przekazał radosną
nowinę, że kotka ani jego miski z wodą, która stała pod drzewem, już nie ma...
Ulżyło mi ogromnie. Ufałam bowiem, że zwierzak w końcu trafił w dobre ręce
(zszedł z drzewa lub ktoś go stamtąd ściągnął).
Bóg jest niesamowity. Takich modlitw też wysłuchuje...
To wspomnienie jest dla mnie szczególne, chciałam przez nie wyrazić dobroć
serca księdza Arkadiusza, którego ciepło dla wszystkich ludzi i zwierząt sprawiło, że pomyślałam o nim jak o świętym Franciszku. Widząc jego poświęcenie i troskę o tego samotnego, zagubionego kociaka myślałam o Jezusie Dobrym Pasterzu, szukającym wciąż nas – zagubionych owiec.
Marzena Łukaszuk

Moje wspomnienia
Postanowiłam podzielić się swoimi wrażeniami: dobrymi i mniej dobrymi. Moje pierwsze spotkanie z Rodziną Miłości Miłosiernej miało odbyło
się na Pielgrzymce dla Chorych osiem lat temu. Jest to coroczna piesza pielgrzymka ze Zdrojów na osiedle Słoneczne, do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Od tego czasu w tych pielgrzymkach uczestniczę każdego roku. W taki
wyjazd muszę włożyć wiele wysiłku, bo do Szczecina z mojej małej miejscowości – Lisowo – jest 70 km, ale czynię to z wielką przyjemnością. Czas
wspólnego przebywania w gronie przyjaznych ludzi daje radość i pogodę ducha, by w niej trwać na co dzień, w swoim domu, w rodzinie. Pierwszy raz zostałam zaproszona przez Elę Palczak i Basię Oskólską. Przyjechały po mnie
samochodem. Był to dla mnie szczególny dzień, pozostał w pamięci na zawsze.
Najbardziej utkwiła mi w pamięci modlitwa w czasie podróży. Gdy jechałam z
nimi, Basia rozpoczęła modlitwę. Odmawiałyśmy różaniec. Nigdy dotąd nie
miałam takiej możliwości, by wspólnie tak się pomodlić. Przeżyłam to bardzo,
gdy Basia poprosiła mnie o zmówienie kolejnej części – nie wiedziałam jak to
powiedzieć, to było moje pierwsze przebywanie między ludźmi i poznawanie
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innych osób. Wchodziłam w inny świat. Następne przeżycie to mój pobyt u
Basi. Dał mi wiele. Zobaczyłam coś, co będę do końca życia pamiętała. Gdy
weszłyśmy do Basi domu, przywitał nas starszy pan – Ludwik Oskólski, teść
Basi. To przywitanie było dla mnie niezwykłe, ogarnął mnie ojcowską troską.
Przywitał na początek z krzyżem w ręku do pocałowania, jako wyraz wdzięczności Bogu za szczęśliwy przyjazd Szczecina. Po raz pierwszy w swoim życiu
u obcej rodziny doznałam tyle ciepła. Ten pan starszy był dla mnie wspaniałym
człowiekiem, pozwolił mi mówić do siebie „dziadziusiu”. Choć tak krótko Go
znałam, dla mnie to było dużo, był dla mnie jak mój własny dziadziuś, który
dawno odszedł do Pana. Jest zawsze w moim sercu.
Na tej pielgrzymce
poznałam ludzi dobrych,
życzliwych. Zanim się
oswoiłam, nastąpił czas
rozstania – znowu odczucie samotności. Prócz Eli
nie znałam nikogo, poczułam chwilę pustki gdy
mnie pozostawiła, odeszła
do swoich spraw organizacyjnych. Może to i lepiej bo musiałam sobie
radzić sama, poznając innych dobrych ludzi. Dzięki Eli poznałam grono
ludzi okazujących pomoc i
troskę. To ona doprowadziła mnie do przyjazdu
na rekolekcje w Szczecinie, jeszcze gdy się odbywały na Golęcinie. Załatwiła mi samochód, wspaniałych ludzi – Jacka i
Kasię* (Kasia już nie żyje) – którzy przyjechali po
Zosia Admus (z prawej) z Wiesią Kolińską
mnie, by zawieźć na reko* Rodzeństwo Barzyńskich.
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lekcje.
Czas pierwszych rekolekcji jest niezapomniany! Poznałam Wiesię, która
wciąż okazuje mi siostrzaną miłość, wspiera modlitwą, siostrę Katarzynę ze
Zgromadzenia Sióstr Uczennic Krzyża – jest wspaniała i kochana i bardzo mi
bliska. Poznałam też Mirkę i Zygmunta*, zamieszkujących w Choszcznie, którzy mnie często zapraszają i ogarniają miłością. Poznałam też Terenię ZiołoMigurską (już nie żyje) z nią pisałam listy. Ona umiała zaradzić moim kłopotom i miała wspaniałe podejście, wysłuchiwała z cierpliwością.
Wiele osób
mogłabym wymieniać, ale sumując, to jestem bardzo zadowolona, że Pan Bóg
osiem lat temu postawił w moim życiu tych ludzi – Elę i Basię – dzięki którym
poznałam Rodzinę Miłości Miłosiernej. Z Elą mieszkamy blisko siebie, dzieli
nas odległość zaledwie pięciu kilometrów z Lisowa do Chociwla. Często Ją
odwiedzam i lubię z Nią rozmawiać, jest wobec mnie szczera. Kiedy jestem w
Chociwlu, celem załatwienia spraw, nie zawsze jest mi po drodze, by ją odwiedzić, ale mnie bardzo ciągnie, choć na chwilę –by się przywitać. Swą przychylność kierują do mnie jej Rodzice. Jej Tata bardzo lubi żartować i jak mnie spotka na ulicy pomaga, okazuje zawsze życzliwość.
To, że wyszłam z domu zawdzięczam właśnie Eli, ona mnie wprowadziła w świat ludzi cierpiących, od których nauczyłam się akceptować swą niesprawność i wychodzić z domu. Nie wierzyłam, że sobie dam radę, ale z Bożą
pomocą teraz jest dobrze, mam coraz większy kontakt z innymi.
Tak bym chciała, żeby między nami – ludźmi niepełnosprawnymi – było
dobrze, żebyśmy się nie wyróżniali, że ten jest taki, tamten inny, ten potrafi
więcej zrobić, a tamten mniej.
Nie wiem, czy to co napisałam będzie się komuś podobało, wszystkich
kocham i lubię jednakowo.
Przesyłam pozdrowienia dla całej Rodziny Miłości Miłosiernej
Zofia Adamus

* Chuszno.
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List Ariela – oryginał.

Moja historia
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Zaczęła się, gdy
z Mamą przyjechałem
do
Pani
Barbary
Oskólskiej, gdzie rozmawialiśmy i Pani wyciągnęła
zgłoszenie
wolontariusza i wypełniła. 7.08.2001 zaczęły
się rekolekcje, przyjechałem do Domu Pielgrzyma na Słonecznym. Tam poznałem
Hanię, Izę, Edytę, Elżbietę, Marzenę, Katarzynę, Tomka, Marię,
Irenę, Iwonę, Anię i
inne osoby. Opiekowałem się i pomagałem.
Tam tak naprawdę zacząłem wierzyć i modlić się do Boga.
15.08.2001 przyjąłem
Szkaplerz Święty. Ten
czas tak szybko minął,
że już trzeba było jechać do domu i coAriel i Zdzisiu Jakubowski
dziennie się modliłem.
18.05.2002 przyjechałem na pielgrzymkę, która zaczęła się od 9.30 w kościele
p.w. Świętego Ducha, gdzie odbyła się spowiedź i Msza Święta i o 11.00 wyszła Pielgrzymka do Sanktuarium na osiedlu Słonecznym i również tam odbyła
się Msza Święta. Potem wróciliśmy do domu.
Zacząłem się interesować Kościołem, na Święta Bożego Narodzenia zostałem kościelnym i czułem się lepiej i spokojnie, że nie tylko uczestniczę we
Mszy Świętej, ale służę Panu Bogu. To tyle mojej historii.
Aniołek Skromn

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
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Jestem Walentyna Borysienko. Mieszkam w Żytomierzu na Ukrainie. Z
Rodziną Miłości Miłosiernej zapoznałam się w 1993 roku i od dziesięciu lat
jestem jej członkiem. W tym czasie dwa razy uczestniczyłam w rekolekcjach,
które miały miejsce w 1993 i 1995 roku.
Ze wspólnotą RMM zapoznałam się w sposób ciekawy, choć „zaocznie”. Mogę powiedzieć, że to sam Bóg przysłał mi tych ludzi. Miało miejsce
takie zdarzenie. Do Wilna przyjechał jeden z kleryków ze Szczecina – Wojciech Kozub, który został zaproszony do domu sióstr Zakonu Serca Maryi. W
tym samym dniu do wspólnoty tej przyjechała z Żytomierza moja przyjaciółka,
siostra zakonna tegoż Zgromadzenia. W czasie spotkania kleryk opowiadał o
rekolekcjach dla osób niepełnosprawnych, w których niedawno uczestniczył, a
moja przyjaciółka opowiedziała o mnie. Wspomniała, że jestem osobą niepełnosprawną, samotną i mam wielką potrzebę kontaktu z wierzącymi niepełnosprawnymi. Chciałam porozmawiać z kimś podobnym do mnie o jego wierze, o
Bogu, o problemach jakie niesie życie. Sama urodziłam się i wzrastałam w czasach władzy komunistycznej, gdzie o religii nie wolno było otwarcie rozmawiać. Osoby niepełnosprawne najczęściej były zamknięte w domu, nie kontaktowały się między sobą, nie chodziły do Kościoła. Ja jestem niepełnosprawna
od dzieciństwa, chodzę o kulach i z trudnością się poruszam, dlatego bardzo
pragnęłam poznać ludzi podobnych do siebie.
Moja mama wychowała mnie w wierze katolickiej i często mi powtarzała, że Bóg bardzo mnie kocha, podczas gdy inni ludzie, z którymi czasami się
spotykałam mówili mi inaczej – że jestem bardzo nieszczęśliwą osobą i na
pewno Bóg mnie za coś ukarał. Tym bardziej więc chciałam poznać wierzących
niepełnosprawnych i od nich usłyszeć, co myślą na temat inwalidztwa.
Gdy moja przyjaciółka wróciła z Wilna i dała mi adres kleryka Wojtka,
szybko napisałam do niego list z prośbą o zapoznanie mnie z kimś z Rodziny.
On przekazał mój list pani Teresie Zioło-Migurskiej, która rozpoczęła korespondencję ze mną, a potem razem z Barbarą Oskólską zaprosiły mnie na rekolekcje. Gdy przyjechałam na nie, zapoznałam się z wieloma dobrymi i miłymi
ludźmi, którzy otoczyli mnie swoją miłością i troską. Tam też poznałam księdza Jacka Nowaczyka z Poznania, który sam był na wózku inwalidzkim i głosił
nam rekolekcje. Wiele z nim rozmawiałam i mogę powiedzieć, że utwierdził
mnie w przekonaniu, że Bóg bardzo mnie kocha.
Szczególne wrażenie w czasie tych rekolekcji wywarł na mnie fakt, że
wszyscy ludzie, których tam spotkałam byli radośni, towarzyscy, kochający
Boga i życie, które On im dał. Również zrobiło na mnie wrażenie uczestnictwo
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młodych, zdrowych studentów, którzy pomagali niepełnosprawnym. Byli pełni
kultury, szacunku i wzajemnego zrozumienia. Wszystko to, czego tam doświadczyłam bardzo przemieniło moje serce i duszę. Aktualnie nadal utrzymuję
kontakt z RMM przez korespondencję z Elą Palczak.
Zapragnęłam, aby podobna wspólnota zaistniała u nas, w Żytomierzu.
Modliłam się o to bardzo, opowiadałam ludziom o naszej Rodzinie i miałam
nadzieję, że będzie kiedyś u nas możliwość wspólnej modlitwy, wzajemnej
pomocy i wzajemnego podtrzymywania się na duchu w trudnych chwilach życia.
Bóg Miłosierny pomógł nam. Obecnie w Żytomierzu przy kościele katedralnym p.w. Świętej Zofii istnieje wspólnota osób niepełnosprawnych. Jestem
wdzięczna dobremu Bogu za wszystko. Pozdrawiam naszą Rodzinę.
Z darem modlitwy
Walentyna Borysienko

Droga do wiary
Jestem osobą niepełnosprawną ruchowo od chwili wypadku samochodowego, w którym zginął mój ojciec. Mam 40 lat. Przed wypadkiem byłem
człowiekiem bardzo samotnym i zagubionym. Imałem się różnych zajęć, w
końcu zostałem kinooperatorem. Dwa miesiące przed wypadkiem byłem na
kursie podwyższającym kwalifikacje, który – dzięki Bogu i Maryi – ukończyłem. Nie było mi łatwo, gdyż z nauką zawsze miałem kłopoty, a środowisko
kursantów nie sprzyjało życiu religijnemu, gdyż ludzie ci byli daleko od Boga.
W domu rodzinnym zawsze otaczano mnie i młodszego brata miłością i troską,
lecz nie było atmosfery pobożności z racji ustrojowych. Tak więc długa była
moja droga do wiary.
Opatrzność Boża sprawiła, że jakiś czas przed szkoleniem byłem w jednej ze wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, gdzie poznałem ludzi wierzących
oraz ich przekonania. Po skończonym kursie pojechałem na Jasną Górę, aby
podziękować Matce Bożej za pomoc i opiekę nade mną w czasie kursu i całego
mojego życia. Oddałem także Maryi siebie i moich bliskich, całe moje przyszłe
życie na ziemi w intencji naszego zbawienia i Jej przemożnej opieki nad nami
(parę lat później ponowiłem moje podziękowania i prośby w Wielkiej Księdze
Apelowej).
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Po przyjeździe do Szczecina pracowałem w kinie parę dni i pojechałem
z ojcem do Gdańska. Parę kilometrów przed miastem ojciec uderzył w drzewo i
zaczęło się moje nowe życie – poprzez szpital, dom, Wspólnotę i rekolekcje w
Apostolacie Chorych (od 1991 roku) aż do obecnych czasów.
Najmilej wspominam rekolekcje, które odbywały się na początku lat 90tych w Karmelu na Golęcinie, gdzie przyjąłem Szkaplerz. Wówczas przyjeżdżało więcej „aniołków” z odległych części Polski, a Najświętsza Panienka z
Góry Karmel czuwała nad nami.
Pamiętam przyjazd regionalnej telewizji i nasze wypowiedzi przed kamerami, piękne chwile podczas prymicyjnych Mszy Świętych naszych ojców,
wieczorki oraz ich niezapomnianą atmosferę modlitwy i radości. Przypominam
sobie nasze wyjazdy na uroczyste Msze Święte do sióstr w Karmelu i do pobliskiego kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, także wspólne śpiewy
przy ognisku z siostrą Miriam, która wspomagała nas swym pięknym głosem i
dźwiękiem gitary. Ważnym elementem rekolekcji były, oprócz codziennych
Mszy Świętych, sakrament namaszczenia chorych z błogosławieństwem Chrystusa Eucharystycznego i wspaniałe śpiewy Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej
oraz ich posługa z „aniołkami” przy chorych.
Nie byłoby rekolekcji bez mądrych kapłanów, ich konferencji oraz dzielenia się w grupach modlitewnych swoimi przeżyciami. Wspaniałe konferencje
księdza Arkadiusza Wieczorka, np. na temat ewangelii o synu marnotrawnym,
przybliżały nam prawdy o Bożym Miłosierdziu wobec każdego z nas. Także
modlitwy na świeżym powietrzu z różańcem świętym i piękne śpiewy „aniołków”, jeszcze bardziej jednoczyły naszą Rodzinę Miłości Miłosiernej. Były też
długie rozmowy późną porą między nami, kąpiel w wannie na drugim piętrze –
co wymagało dużego wysiłku, gdyż moje „aniołki” woziły mnie na wózku po
schodach. Ciekawe były także przezrocza księdza Arkadiusza z jego pobytu we
Włoszech, wieczory przy świecach z poezją. Wspominam również rodzinne
spotkania w Wieczerniku i w refektarzu, które przynosiły nam wiele radości,
zwłaszcza, gdy ktoś popisywał się swoim poczuciem humoru – na przykład
Jasiu potrafił każdego z nas rozbawić. A jakie urozmaicone było na początku
jedzenie, gdy nasi sponsorzy dopisali. Także inni ludzie dobrej woli przynosili
nam świeże owoce.
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Mam jeszcze wiele innych dobrych wspomnień z tamtych i obecnych
rekolekcji. Panowała wtedy, jak i obecnie, serdeczna i otwarta na potrzeby
ludzkie atmosfera, a to dzięki zaangażowaniu Basi Oskólskiej, Hani Czerniawskiej, „aniołków”, animatorów, oraz innych dobrych ludzi, w tym sponsorów,

Adam (w środku) na rekolekcjach, (z lewej Adam Palczak,
kl Piotr Żelazko

bez pomocy których nie byłoby rekolekcji.
Gdyby „aniołki” nie chciały poświęcić swoich wakacji w służbie chorym, to również nie mielibyśmy wspaniałych przeżyć. Moje „aniołki” starały
się być mi pomocne, ale zdarzały się też wyjątki. Szkoda, że ci, którzy obiecali,
nie odwiedzili mnie po rekolekcjach.
Na pewno nasi chorzy i „aniołki”, których Pan już zabrał do siebie na
„wieczne rekolekcje”, modlą się za nas.
Dzięki staraniom naszych Dobrodziejów w Domu Pielgrzyma przy
Sanktuarium Pani Fatimskiej mamy bardzo dobre warunki pobytu na corocznych rekolekcjach. Także nasze spotkania opłatkowe dają mi wiele przyjemnych przeżyć i duchowych doznań.
Każde rekolekcje pomagają mi w drodze krzyżowej mojego życia nabrać
sił duchowych, abym z łaską Bożą i pomocą Maryi doszedł kiedyś wraz z mymi bliskimi do wiecznej szczęśliwości w niebie.
Adam

Refleksje o rekolekcjach pisane nocą
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Jest noc, głęboka cisza spowija miasto pajęczyną snu i tylko czasem zerwie się czyjeś serce niczym ptak do lotu. W tej ciszy przychodzą marzenia
zabłąkane jak dzieci wśród zgiełku życia. Przygarnia je moja dusza. Z mroku
nocy staram się wydobyć, tak jak magik z czarnego cylindra coś zaskakującego, co sprawi, że przed oczami pojawi się horyzont nadziei, powstanie słońce
nowego dnia.
Karmię duszę wspomnieniami i ślę westchnienie szerokie jak niebo ludziom, których spotkałem zaledwie kilka dni temu. Chciałbym ocalić wspomnienia zanim spadną w przepaść zapomnienia. Ślę westchnienie ludziom, których spotkałem na krętej i wyboistej drodze mojego życia w Domu Pielgrzyma
przy Sanktuarium Niepokalanego Serca Maryi w Szczecinie. I odtąd noszę ich
w swoim sercu. Wspominam z szacunkiem chore siostry i braci – pogodnych w
cierpieniu, pogodnych w smutku i wiem, że można nauczyć się od nich bardzo
wiele. Nieraz czułem jak ogarnia mnie fala wzruszenia.
Prawdziwa wielkość człowieka jest mierzona tym, ile potrafi on ofiarować innym. „Życie jest ciągłym zaczynaniem czegoś od nowa, choćby tym
czymś miał być tylko kolejny dzień, w którym nic nowego nie może nas spotkać”. Czułem, że tam każdy dzień jest kolejną lekcją życia, będzie także okazją do okazania serdeczności, niesienia pomocy, że nie będzie stracony.
Marcel Proust napisał: „Rozmaite miejsca na Ziemi – to również jak
gdyby istoty żywe, o osobowości tak silnej, że niejeden człowiek nie mogąc
znieść przymusowej z nimi rozłąki, po prostu umiera, a w każdym razie tak
wyjątkowe, że wielu co rok stara się spędzać w nich czas”. Miejsca są tworzone
przede wszystkim przez ludzi. Takim miejscem jest dla mnie, obok wielu innych, także Dom Pielgrzyma. To miejsce, gdzie spotkałem tak dobrych i wspaniałych ludzi. Mam na myśli Basię, Hanię i Edytę, a także wielu innych służących siostrom i braciom w cierpieniu. Mam na myśli również siostry i braci na
wózkach i wszystkich pogrążonych w bólu. Michel Quoist w Rozmowach o
miłości napisał: ,,Odnajdziesz swoją drogę, jeśli nie będziesz wpatrywał się w
siebie, wyjdź z siebie. Jeśli pozostaniesz w porcie nie poznasz bezkresnego morza”. Myślę, że odnalazłem swoją drogę – drogę służenia innym.
Poznałem bezkresne morze ludzkiego cierpienia. Jestem pełen podziwu
dla wiary i pogody ducha tych ludzi cierpiących fizycznie i duchowo. Życzę im
wytrwałości, ale z drugiej strony modlę się o zdrowie dla każdej i każdego z
nich. Nie ma człowieka, któremu nie byłyby potrzebne takie rekolekcje. Przeciwnie, każdy powinien spędzić tam chociaż jeden tydzień swojego życia. John
Donne, angielski poeta z przełomu XVI i XVII wieku napisał: „Żaden czło158

wiek nie jest samoistną wyspą, każdy stanowi ułomek kontynentu, część
lądu...”. Razem tworzymy jedną rodzinę. Jesteśmy dziećmi jednego Boga.
Każdy jest ważny i nikt nie powinien czuć się samotny i opuszczony, zwłaszcza
w cierpieniu. Tak mało jest wrażliwości na świecie, szkoda, że miejsca takie
jak ten Dom w Szczecinie są nieliczne jak wyspy na oceanie ludzkiej obojętności. Wiem, że będę powracał do Szczecina, tak jak wraca się z dalekiej podróży
i mój smutek rozproszy się jak mgła, gdy wstanie słońce Waszych życzliwych
uśmiechów.
Dziękuję Bożej Opatrzności, że pokierowała moimi krokami i znalazłem
się na tych rekolekcjach. Dziękuję także wszystkim, których tam spotkałem i

Michał Gałązka (po lewej), Edziu Wiśniewski i brat Michał

zapewniam o swojej duchowej bliskości.
Jestem z Wami.
Michał Gałązka
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TURNUS NIEBIESKI
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Tym, których bardzo kochałam…

Turnus Niebieski
Kochani, nieraz z całego serca Wam zazdroszczę, że możecie nieustannie być na rekolekcjach. Myślę, że i u Was obowiązują nieugięte zasady, których my się ciągle uczymy: hierarchia, porządek i posłuszeństwo. Jak wiecie,
nie mam ostatnio za dużo czasu. Zamarzyło nam się wydanie książki na Dwudziestolecie. Moje dziewczyny pozwoliły mi zniknąć tylko na parę chwil, więc
na pewno nie wszystkich Was spotkam. Przeproście tych, których nie zobaczę,
im także przekażcie zaproszenie na nasze Dwudziestolecie. Czekam na Was
wszystkich. Czasu mało, więc od dziś pomagajcie nam wytrwale – dzień i noc.
List wyślę jutro, myślę, że dojdzie przed moim przyjazdem.
Kocham Was
Barbara

*
*
*
Widzę, że w portierni Domu Rekolekcyjnego siedzi Mały Kazio – przyjechał tu na początku lat osiemdziesiątych – zaprasza do wejścia każdego. Patrzę na plan dnia – trwają grupy dzielenia. Zaglądam do pokoju numer pięć. Na
wózkach siedzą: Franciszek i Marysia, Leszek – jak zwykle – króluje na swym
ortopedycznym łóżku, Kizia i Krysia siedzą na fotelach a w kąciku – cicha i
uśmiechnięta Leokadia. Tadziu, z uroczym wąsikiem, czuwa nad całością.
Czekam z niecierpliwością na przerwę. Wreszcie jest. Zadaję pytania:
„Franciszku, czy Twoje obecne anioły tak sumiennie Cię pilnują jak nasze i
nadal dwa razy dziennie spadasz z wózka?”, „Kiziu, widzę w Twych rękach
różaniec, to ten od Ojca Krzysztofa?”, „Leszku, czy często zawożą Cię do Niebiańskiego Karmelu na tym łóżku? A tak między nami, powiedz mi szczerze
proszę, Anioły nie wyrzucają Cię z koca, jak niosą Cię na pierwsze piętro do
kąpieli?”, „Krysieńko zapewne – Twój gabinet stomatologiczny ma wszelkie
udogodnienia – i pracujesz całymi dniami, ale czy starcza Ci czasu na malowanie uroczych pejzaży?”, „Marysieńko, często Ciebie wspominam. Może tam są
lepsi laryngolodzy i odpowiednio pozszywali Twoje struny głosowe?. Stale
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słyszę te kilka słów : ‘Chiba tak, chiba nie, Basssa’”*, „Tadziu masz wspaniałą
grupę, jak zawsze pod twymi opiekuńczymi skrzydłami, wszyscy rozwijają
swoje do lotu? Pamiętasz Polanicę? Z Twoją Krysią i moimi córami, często
wspominamy tamte wakacje.” Na korytarzu mijam Ojca Tadeusza: „Ojcze, Miłujcie się, którego pierwsze numery z takim trudem wystukiwałeś na wiekowej
maszynie, ma teraz wspaniałą szatę graficzną i wiele ciekawych artykułów. Czy
teraz Ojciec wydaje wersję niebiańską?” Odpowiadają na moje pytania radośnie się uśmiechając, lecz ja... nic nie rozumiem. Domyślam się – mówią niebiańskim językiem. Nie ma rady, muszę zacząć się uczyć.
Szukam Marianny, nie słychać nigdzie prowadzonej przez nią scholi*.
Wychodzę przed dom – rzuca mi się w oczy tablica z napisem: „Dom Rekolekcyjny RMM, przyjazdy w latach 1980-1992”. Już wiem, po prostu, Marianna
mieszka w innym domu. Wyruszam na poszukiwanie. Idę lipową aleją. Widzę
na horyzoncie zarysy domu. Przyśpieszam kroku. Dochodzę. Sprawdzam napis,
początek ten sam jednak dalej jest napisane: „Przyjazdy w latach 1993-1999”.
Tak, to tu. Zastanawiam się, kto jest na furcie*. Wchodzę. Aha, Józek. Widocznie w niebie takie zwyczaje – kto pierwszy przyjeżdża do nowego Domu Rekolekcyjnego zostaje furtianem*. Rozpoczynam zwiedzanie. Cicho uchylam drzwi
kolejnych pokoi. Pierwszy przypomina niedużą salę, w niej znajdują się różne
instrumenty muzyczne. Stoi grupka osób, otwierają buzie i z zaangażowaniem
wpatrują się w dziewczynę o pięknych, kruczoczarnych długich włosach. Któż
by jej nie poznał, to przecież pięknie śpiewająca Marianna. Idę do windy, bo
przeczytałam informację o kaplicy, która znajduje się na drugim piętrze, tak jak
u nas. Cóż znaczą przyzwyczajenia – rzeczywiście do druga natura i bardzo
trudną ją zmienić. Windy funkcjonują tutaj bezawaryjnie, więc Anioły nie tracą
niebiańskiego czasu na wnoszenie chorych na Mszę Świętą czy znoszenie na
„pogodny wieczór”. W kaplicy same znajome twarze, około pięćdziesięciu
osób. Ojcem duchownym tego domu jest ksiądz Jacek. Ufam, że jest dzisiaj u
siebie, że powrócił z szalonych wakacji w górach, na które wyjeżdża rokrocznie. Właśnie wyjeżdża z zakrystii. Ależ ma wózek! Takiego jeszcze nie widziałam. Napęd elektryczny, przepraszam, niebiański, zwroty wykonuje w miejscu,

*

Chyba tak, chyba nie, Basia.
Zespół muzyczny, śpiewający podczas Mszy Świętej.
*
Recepcja
*
Osoba pracująca na furcie.
*
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hamulce to chyba ABS-y*. W czasie Mszy Świętej „robi się” z niego parapulpit*, więc ojciec Jacek normalnie stoi w pionie przy ołtarzu.
Nie znam ich języka, więc ani nie rozumiem homilii ani nie mogę porozmawiać. Przykro mi, choć powinnam się cieszyć, bo wystarczy by przelotem rzucili na mnie spojrzenie, a już powracają wspomnienia z wielu minionych lat. Jak zawsze są wspaniali – cisi, pokorni, święci...
Ziemski czas mnie pogania, Justyna z Anią telefonują, przysyłają SMSy, przynaglają do powrotu – książka czeka, przed nami jest jeszcze mnóstwo
pracy.
Przyśpieszam, choć mój wózek to nie rakieta ojca Jacka. Zaglądam do
kolejnego pokoju – na fotelu siedzi kobieta odwrócona do mnie plecami a na
biurku tysiące listów. To może być tylko jedna osoba z naszej Rodziny, znana
wszystkim Terenia. Na stoliku kawa i ciasto a dookoła siedzą zaproszeni goście. Czyżby to już kawa imieninowa? Widzę kilku jej rówieśników: Stasię,
Kazimierza, Rozalię, Helenę i tatusia mojego Andrzeja, są i młodsi: Elżunia,
Pawełek i nasz „aniołek” – Sylwia.
Pamiętam jak z Anią odwiedziłyśmy Stasię w przeddzień wigilii. Była
bardzo schorowana, a na jej twarzy malował się smutek i przerażenie – wybierała się po świętach do domu opieki społecznej. Nie było choinki, nawet nie
wiem czy miała co zjeść. Po wyjściu spojrzałyśmy na siebie i wiedziałyśmy co
zrobimy. Kupiłyśmy małą choinkę, przestroiłyśmy ją i w wigilię wraz z różnymi smakołykami pojechałyśmy do ukochanej Stasi. Łzom radości nie było końca. Zaraz po Świętach Stasia pojechała na turnus niebieski. Cieszyłyśmy się, że
nie musi już, tu na ziemi, zmieniać miejsca zamieszkania.
Wspominam jedne z rekolekcji na Golęcinie i dzień, kiedy po raz pierwszy składaliśmy życzenia urodzinowe Rozali. Zawsze zadbana, elegancka starsza pani, była bardzo niezadowolona, że przypominamy jej ilość przeżytych lat.
Trudno, chcieliśmy jak najlepiej. Po roku nikt już nie wspominał o rocznicy
urodzin – wieczorem rozczarowana Rozalia mówi: „Co to za Rodzina, że nikt
nie pamięta o moich urodzinach?”. Konsternacja. Jednak dla nas nie ma rzeczy
niemożliwych – Iza maluje laurkę, Edytka „dyskretnie” zbiera kwiatki w
ogródku księdza dyrektora. Pogodny wieczór dedykujemy siostrze Rozalii. Rozalia przyjeżdżała jeszcze na wiele turnusów i odtąd jej urodziny obchodziliśmy hucznie.

*
*

Hamulce ze wspomaganiem, przez co są skuteczniejsze od tradycyjnych.
Urządzenie umożliwiające stanie i poruszanie się osobie zupełnie sparaliżowanej.
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W tym towarzystwie wspaniale czuje się tatuś Ludwik – zna doskonale
wiele osób. Z Terenią prowadzili niekończące się rozmowy, zwłaszcza podczas
świąt, na które Terenia od lat przyjeżdżała do naszego domu. Bardzo lubił odwiedziny Elżuni która mieszkała niedaleko od nas. Pamiętam jego wzruszenie,
gdy otrzymał od niej bukiet pięknych ogrodowych róż na imieniny. Tatusia
kochałam nad życie, a i on bardzo dbał o mnie. Często razem wyjeżdżaliśmy w
odwiedziny do chorych Pamiętam, jak któregoś wieczoru musiałam pojechać
do Eli z Chociwla w ważnej sprawię – poprosiłam Andrzeja, by poszli spać i
nie czekali na mnie. Tatuś z poważna miną stwierdził: ”Nie możesz jechać sama, coś ci się jeszcze może stać moje dziecko, pojedziemy razem”. Nie było
innego wyjścia i mimo, że wróciliśmy po północy, był radośnie uśmiechnięty i
zadowolony.
Nadszedł taki dzień w którym przekonałam się, że ziemskie pociągi mogą prowadzić prosto do nieba. Pamiętam Sylwię, młodą dziewczynę, która z
wielką troską opiekowała się nie tylko na rekolekcjach ale i w domu Krysieńką*
z Choszczna. Modliłyśmy się o pracę dla niej. Wreszcie ją dostała. Jako konduktor wiele godzin jeździła pociągami. Przyszedł dzień największej katastrofy
kolejowej na Pomorzu Zachodnim, tysiące rannych, setki zabitych... to był właśnie ten pociąg, który naszego ziemskiego „aniołka” zawiózł na lepsze rekolekcje.
W pośpiechu, pragnę choć przez moment zobaczyć osoby mieszkające w
naszym ostatnim Domu Rekolekcyjnym. Dobrze się składa, kilka z nich jest w
parku otaczającym dom. Tu Andrzej uczy historii „nieba”, tam Ala planuje kolejność odwiedzin u przyjaciół, zaznaczając komu zabrać jaki upominek. Myślę: „Przydała jej się praktyka w Rodzinie”. Dalej Danusia szybko biegnie, zapewne do szkoły. Na ławeczce siedzi Halinka i serdecznie rozmawiając z Kasią. Widzę, że jest już spokojna i radosna. Halinkę, w tak krótkim czasie naszej
znajomości, pokochałam bardzo. Przez wiele dni po jej odejściu, miałam po
ludzku do niej pretensję. Rzucałam pytania w niebo: „Czy nie mogłaś poczekać
do umówionego spotkania?”, „Dlaczego tak bardzo spieszno Ci było do nieba?”, „Musiałaś wyjechać zaraz po rekolekcjach?”.
Teraz wiem, że to nie była dojrzała miłość, to moje egoistyczne serce
rozpaczało nad utratą bliskiej osoby, zapominając o tym, że u Ojca Niebieskiego będzie Halince najlepiej.
Są różne pożegnania. Siedząc wielokrotnie przy łóżku ciężko chorej,
cierpiącej nieustannie Celinki, prosiłam Pana Boga, by skrócił te cierpienia.
*

Krystyna Bielecka
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Chciałam by Celinka, która całe życie opiekowała się tak troskliwie chorymi,
mogła jak najszybciej zawitać do domu Ojca. W ostatnich chwilach jej życia
rozdzwoniły się telefony, wzywaliśmy wszystkich do odmawiania Koronki do
Miłosierdzia Bożego. Odeszła cicho, a w naszych sercach zapanował spokój.
Niech odpoczywa w pokoju.
Nie spotkałam Ani, która przyjechała tu w czerwcu, Czyżby tak szybko
znalazła swoją ulubioną pracę i od rana jest na pediatrii w szpitalu? Zza domu
wygląda Geniu. Trochę się chyba wstydzi, bo pomylił adresy. Obiecywał, że
jak zwykle na początku rekolekcji pomoże nam urządzać dom, nosić łóżka i...
nie uprzedziwszy nas o tym, zmienił plany. Geniu kochany, pamiętam o Tobie i
powoli przyzwyczajam się do Twojej nieobecności.
Jaka radość widzieć Was znów. Już dwa razy byłam tak blisko, ale mnie
nie wpuszczono. Przyjeżdżajcie w jak najliczniejszym gronie na Dwudziestolecie. Czekam z niecierpliwością.
Wasza Barbara

P.S.
Poniżej podaję nazwiska i daty odejścia do Pana osób opisanych w Turnusie
Niebieskim.
Mały Kazio
Franciszek
Marysia
Leszek
Kizia
Krysia
Leokadia
Tadziu
Ojciec Tadeusz
Marianna
Józek
Ojciec Jacek
Terenia
Stasia
Rozalia
Helena
Tatuś

śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.

Kazimierz Nowakowski
Franciszek Pisowadzki
Maria Janczenia
Lesław Chęćka
Maria Andruszkiewicz
Krystyna Brodziak
Leokadia Wyszyńska
Tadeusz Niemczyk
ks. Tadeusz Myszczyński TChr
Marianna Kiełbus
Józek Kopyciński
ks. Jacek Nowaczyk
Teresa Zioło-Migurska
Stanisława Bajzert
Rozalia Krela
Helena Rzeczkowska
Ludwik Oskólski
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1984
1990
listopad 1992
marzec 1991
październik 1990
październik 1981
1990
styczeń1989
grudzień 1991
styczeń 1994
czerwiec 1996
sierpień 1994
lipiec 1996
styczeń 1997
styczeń 1997
luty 1998
styczeń 1997

Elżunia
Pawełek
Sylwia

śp. Elżbieta Kinaszewicz
śp. Paweł Czerwiński
śp. Sylwia Bandurska

Andrzej

śp. Andrzej Ligocki

Ala
Danusia
Halinka
Kasia
Celinka
Ania
Gieniu

śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.

Alicja Przystasz
Danuta Mianowska
Halina Gielarowska
Katarzyna Barzyńska
Cecylia Puchała
Anna Mokrzycka
Eugeniusz Samojło

166

luty 1997
marzec 1997
1997, zginęła w
katastrofie
lipiec 2000, zginął
w Alpach
październik 2001
lipiec 2002
wrzesień 2002
listopad 2000
wrzesień 2002
czerwiec 2003
lipiec 2003

ANEKS
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Rok

Dzień
25 marca

1983

październik
1 września

16-20 lipca
31 sierpnia
1984
22 września
14 listopada
grudzień

8-10 lutego
15 marca

1985

14 czerwca

6 lipca

Wydarzenia
– Do Szczecina przyjeżdżają cztery siostry Karmelitanki Bose, w tym śp. Matka Teresa (Czarnecka), aby
przez modlitwę i pokutę wypraszać wiele łask dla
naszej diecezji.
– Podczas Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
powstaje szesnastoosobowa grupa, której zadaniem
jest niesienie pomocy ludziom chorym.
– Bożena Steckiewicz podejmuje pracę w Kurii Biskupiej na stanowisku referenta do spraw osób chorych.
– Grupa przybiera nazwę Apostolatu Chorych. Zawiązuje się Rada Apostolatu – grupa osób zajmujących się sprawami organizacyjnymi.
– Pierwsze rekolekcje dla chorych w Domu Samotnej
Matki w Karwowie. Uczestniczy w nich 16 osób (8
chorych). Prowadzi ksiądz Stanisław Suzynowicz.
– Stanowisko referenta do spraw osób chorych w
Kurii Biskupiej obejmuje Bożena Buła.
– Pierwsza Msza Święta dla Chorych w parafii p.w.
Świętego Krzyża w Szczecinie.
– Ukazuje się pierwszy numer Listu do Chorych (nakład 2000 egzemplarzy). Powstaje Korespondencyjny
Apostolat Chorych (KACH).
– Sporządzony zostaje wykaz osób ofiarujących swoje
cierpienie w intencji Wyższego Seminarium Duchownego.

– Pierwsze Dni Skupienia dla opiekunów chorych w
Karwowie.
– Ukazuje się drugi List do Chorych. Zachęcamy
członków Wspólnoty do codziennego odmawiania
Koronki do Miłosierdzia Bożego.
– Dzień Skupienia w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego.
– I Diecezjalny Dzień Jedności Chorych w kościele
p.w. Świętej Rodziny. Mszę Święta sprawują: ks. bp.
Kazimierz Majdański i śp. ks. Tadeusz Myszczyński
TChr.
– Wspólnota przyjmuje nazwę: Rodzina Miłości
Miłosiernej – Apostolat Chorych (RMM).
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7 lipca
4 sierpnia
9-12 sierpnia
15 grudnia
9 – 11 stycznia
1 marca
2 maja
1986
5 lipca
4 – 15 lipca

7 lutego
19 maja
11 czerwca
4 lipca
1987
6-13 lipca

14-21 lipca

– Rekolekcje dla Chorych w Wyższym Seminarium
Duchownym na Golęcinie. Prowadzi ks. Stanisław
Suzynowicz.
– Spotkanie grupy Apostolatu Chorych z Cichymi
Pracownikami Krzyża z Włoch.
– Kilkuosobowa pielgrzymka do Niepokalanowa,
Częstochowy i Łagiewnik.
– Święcenia kapłańskie diakonów: Jarosława Szymona Szymczaka, Zbigniewa Woźniaka i Jana Zalewskiego.
– Rekolekcje o. Wiesława Łyko OMI w SzczeciniePodjuchach dla Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu
„Odrodzenie” i Apostolatu Chorych.
– Dzień Skupienia w Wielgowie.
– Stanowisko referenta do spraw osób chorych w
Kurii Biskupiej obejmuje Czesława Bigos.
– II Diecezjalny Dzień Jedności Chorych w kościele
p.w. Świętej Rodziny.
– Rekolekcje dla Chorych w Wyższym Seminarium
Duchownym na Golęcinie. Prowadzi ks. Stanisław
Suzynowicz. Pomagają diakoni: Krzysztof Jackowiak
i Krzysztof Antoń. Uczestniczy 37 osób.
– Stanowisko referenta do spraw osób chorych w
Kurii Biskupiej obejmuje Jadwiga Zarzycka.
– Święcenia kapłańskie dk. Krzysztofa Jackowiaka
TChr.
– Ojciec Święty odprawia Eucharystię na Błoniach w
Szczecinie. Bierze w niej udział 719 osób, zgromadzonych w sektorze dla chorych.
– III Diecezjalny Dzień Jedności Chorych w kościele
p.w. Świętej Rodziny.
– Rekolekcje dla Chorych w Przybiernowie. Prowadzi ks. Zbigniew Woźniak. Bierze w nich udział 38
osób, po raz pierwszy uczestniczy alumn Arkadiusz
Wieczorek.
– Rekolekcje dla Chorych w Wyższym Seminarium
Duchownym na Golęcinie. Prowadzi ks. Stanisław
Suzynowicz.
– W ciągu całego roku Dni Skupienia odbywały się
w różnych parafiach co 6-8 tygodni.
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– Ksiądz biskup Kazimierz Majdański ustanawia
pierwszą niedzielę po Wielkanocy jako święto MiłoWielki Tydzień
sierdzia
Bożego
w
Diecezji
SzczecińskoKamieńskiej.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
23-30 czerwca Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzi ks. Tadeusz Lipiński. Uczestniczy w nich 40 osób.
– IV Diecezjalny Dzień Jedności Chorych w kościele
9 lipca
p.w. Świętej Rodziny.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
1988
11-16 lipca
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzi ks. Zbigniew Woźniak.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
5-12 września Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzi ks. Jan
Zalewski.
– I Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w. św.
10 września
Stanisława BM do Sanktuarium Niepokalanego Serca
NMP na osiedlu Słonecznym.
– Pierwsze Spotkanie Opłatkowe w Wyższym Semi10 grudnia
narium Duchownym. Uczestniczy w nim około 100
osób.
– Dzień Skupienia – od tej pory odbywają się stale w
11 lutego
kościele p.w. św. Ap Piotra i Pawła w Podjuchach.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
10-17 lipca
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzi ks. Zbigniew Woźniak.
1989
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzi ks.
15-21 września
Krzysztof Jackowiak TChr. Uczestniczy w nich 60
osób.
– Spotkanie Opłatkowe w Wyższym Seminarium
16 grudnia
Duchownym.
– Pierwsze osoby z RMM składają Akt Oddania podczas Mszy Świętej sprawowanej w domu Leokadii
16 lutego
Gołuchowskiej przez ks. Krzysztofa Jackowiaka
TChr.
1990
– Pierwsza Msza Święta przy łóżku chorej, w domu
20 lutego
śp. Krystyny Brodziak, która składa Akt Oddania.
– Msza Święta w domu chorej Elżbiety Kaweckiej.
26 lutego
Powstaje grupa Apostolatu Chorych w Barlinku.
Animatorem zostaje Teresa Ligocka.
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19 marca

14 maja

31 maja
7 lipca
8-17 lipca

31 sierpnia
-9 września
16 grudnia
31 stycznia2 lutego
31 maja

16 czerwca

1991

6 lipca
6-17 lipca

20-31 sierpnia
wrzesień
15 grudnia

– Aktem notarialnym zostaje ustanowiona Fundacja
Pomocy Niepełnosprawnym p.w. Świętej Rodziny.
Fundatorami są Barbara i Andrzej Oskólscy.
– Msza Święta w domu państwa Ireny i Pawła Falkowskich. Powstaje grupa Apostolatu Chorych w
Świnoujściu. Animatorem zostaje Teresa Tomaszewska.
– II Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w. św.
Stanisława BM do Sanktuarium Niepokalanego Serca
NMP na osiedlu Słonecznym.
– Diecezjalny Dzień Jedności Chorych w kościele
p.w. Świętej Rodziny.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzi ks. Zbigniew Woźniak.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym na Golęcinie. Prowadzi śp. ks. Tadeusz Myszczyński TChr. Pomaga diakon Andrzej
Buczma. Uczestniczy w nich ponad 70 osób.
– Spotkanie Opłatkowe w Wyższym Seminarium
Duchownym.
– Rekolekcje dla opiekunów chorych. Prowadzą diakoni: Andrzej Buczma, Grzegorz Legutko, Jan Prądnicki i Jerzy Tobiasz.
– III Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w. św.
Stanisława BM do Sanktuarium Niepokalanego Serca
NMP na osiedlu Słonecznym.
– Święcenia kapłańskie diakonów: Andrzeja Buczmy, Grzegorza Legutki, Jana Prądnickiego i Jerzego
Tobiasza.
– Diecezjalny Dzień Jedności Chorych w kościele
p.w. Świętej Rodziny.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzą księża: śp.
Tadeusz Myszczyński TChr i Jerzy Tobiasz.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzą księża:
Andrzej Buczma i śp. Jacek Nowaczyk.
– Rekolekcje Karmelitańskie (10 dni) prowadzi o.
Rafał Prusko OCD.
– Spotkanie Opłatkowe w Wyższym Seminarium
Duchownym.
171

23 grudnia

14 maja

23 maja
6 czerwca

1992

27 czerwca
7 lipca

11-22 lipca

17-29 sierpnia

13 grudnia

11 lutego
1993
18 kwietnia
29 maja

– Umiera w Poznaniu ks. Tadeusz Myszczyński
TChr.
– Pierwsza audycja o RMM w Katolickim Radiu
„As” w Szczecinie. Od tej pory Barbara Oskólska
wraz z redaktorem Krzysztofem Soską prowadzą comiesięczne audycje dla osób niepełnosprawnych.
– Barbara Oskólska rozpoczyna cotygodniowe, trzygodzinne dyżury telefoniczne dla słuchaczy Radia
„As”.
– IV Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w. św.
Stanisława BM do Sanktuarium Niepokalanego Serca
NMP na osiedlu Słonecznym.
– Święcenia kapłańskie diakonów: Stanisława Krzyżanowskiego i Arkadiusza Wieczorka.
– Powstaje grupa Apostolatu Chorych RMM w
Mieszkowicach. Animatorkami zostają: śp. Marianna
Kiełbus i Regina Jacyno.
– Diecezjalny Dzień Jedności Chorych w kościele
p.w. Świętej Rodziny.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzi neoprezbiter Arkadiusz Wieczorek. Uczestniczy w nich 118
osób (sic!).
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym na Golęcinie. Prowadzi ks. Andrzej
Buczma. Uczestniczy w nich 88 osób.
– Spotkanie Opłatkowe w Arcybiskupim Wyższym
Seminarium Duchownym. Występ aktorów z Teatru
Współczesnego oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Siermięgi” z Akademii Rolniczej.
– I Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II. Odbywa się w Bazylice Archikatedralnej. Od tego roku nie odbywają się już Diecezjalne Dni Jedności Chorych.
– Po Mszy Świętej spotkanie z Januszem Boruckim,
autorem książki Dwie drogi.
– Beatyfikacja s. Faustyny Kowalskiej w Rzymie.
Błogosławiona zostaje patronką naszej Rodziny.
– V Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w. św.
Stanisława BM do Sanktuarium Niepokalanego Serca
NMP na osiedlu Słonecznym.
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4-10 lipca

11-17 lipca

18-24 sierpnia

24-31 sierpnia
12 grudnia
11 lutego
26 maja
4 czerwca
8-14 lipca

1994
17-24 lipca

7 sierpnia
18-28 sierpnia
18 grudnia
11 lutego
1995

27 maja
3 czerwca

– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzą: ks. Andrzej Buczma – jako odpowiedzialny za Wspólnotę i
ks. Jacek Nowaczyk z Poznania.
– Rekolekcje dla założycieli RMM. Prowadzi ks.
Arkadiusz Wieczorek.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzą: śp. ks.
Jacek Nowaczyk – jako odpowiedzialny za Wspólnotę i ks. Karol Wójciak.
– Rekolekcje Karmelitańskie – prowadzi o. Bogusław Hudziak OCD, pomaga dk. Wojciech Lassota.
– Spotkanie Opłatkowe w Arcybiskupim Wyższym
Seminarium Duchownym. Uczestniczy w nim około
300 osób.
– II Światowy Dzień Chorego. Odbywa w Bazylice
Archikatedralnej.
– VI Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w. św.
Stanisława BM do Sanktuarium Niepokalanego Serca
NMP na osiedlu Słonecznym.
– Święcenia kapłańskie dk. Wojciecha Lassoty.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzi ks. Arkadiusz Wieczorek.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Śp. ks. Jacek Nowaczyk nie może prowadzić z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Zastępują go (na zmianę) ks.
Bogdan Sosnowski TChr i ks. Andrzej Sowowski
TChr, pomaga im ks. Zbigniew Woźniak.
Umiera ksiądz Jacek Nowaczyk.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzi ks. Bogdan
Sosnowski TChr.
– Spotkanie Opłatkowe w Arcybiskupim Wyższym
Seminarium Duchownym.
– III Światowy Dzień Chorego. Odbywa się w Bazylice Archikatedralnej .
– VII Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w. św.
Stanisława BM do Sanktuarium Niepokalanego Serca
NMP na osiedlu Słonecznym.
– Święcenia kapłańskie dk. Andrzeja Hulki.
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lipiec
sierpień
10 grudnia
11 lutego
25 maja
1 czerwca

4-13 lipca
1996
14 lipca
sierpień
30 września
17 grudnia
11 lutego
17 maja

1997 15 czerwca

16-27 lipca
27 lipca

– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzi ks. Andrzej Hulka.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa. Prowadzi ks.
Krzysztof Jaworowski.
– Spotkanie Opłatkowe w Arcybiskupim Wyższym
Seminarium Duchownym.
– IV Światowy Dzień Chorego. Odbywa się w Bazylice Archikatedralnej.
– VIII Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w. św.
Stanisława BM do Sanktuarium Niepokalanego Serca
NMP na osiedlu Słonecznym.
– Święcenia kapłańskie dk. Bogumiła Stepka.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym na Golęcinie. Prowadzi ks. Bogumił
Stepek.
– W trakcie turnusu Wiesława Piećko wraz z ekipą
TVP Szczecin kręci film o naszej Rodzinie Jeden
dzień.
– Umiera Teresa Zioło-Migurska, która od wielu lat
prowadziła KACH.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym na Golęcinie. Prowadzi ks. Arkadiusz
Wieczorek.
– Początek obchodów stulecia śmierci św. Teresy od
Dzieciątka Jezus.
– Spotkanie Opłatkowe w Arcybiskupim Wyższym
Seminarium Duchownym.
– V Światowy Dzień Chorego. Odbywa się w Bazylice Archikatedralnej.
– IX Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w.
Świętego Ducha w Zdrojach do Sanktuarium Niepokalanego Serca NMP na osiedlu Słonecznym.
– Umiera Matka Teresa – przeorysza Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie. Nasza Matka zawsze
służyła Rodzinie dobrą radą i pomocą.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym na Golęcinie. Prowadzi ks. Bogumił
Stepek.
– Święcenia kapłańskie dk. Aleksandra Krewskiego z
Białorusi.
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– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
27 lipcaRekolekcyjnym na Golęcinie. Pierwsze 3 dni (dla
7 sierpnia
młodzieży) prowadził ks. Piotr Gronostaj, dalszą
część ks. Aleksander Krewski.
– Ojciec Święty Jan Paweł II ogłasza św. Teresę od
19 października
Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła.
– Spotkanie Opłatkowe w Arcybiskupim Wyższym
14 grudnia
Seminarium Duchownym.
– VI Światowy Dzień Chorego. Odbywa się w Bazy11 lutego
lice Archikatedralnej.
– X Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w. Święmaj
tego Ducha w Zdrojach do Sanktuarium Niepokalanego Serca NMP na osiedlu Słonecznym.
1998
– Rekolekcje dla chorych nie odbywają się z powodu
lipiec-sierpień
braku funduszy.
– Spotkanie Opłatkowe w Arcybiskupim Wyższym
grudzień
Seminarium Duchownym.
– VII Światowy Dzień Chorego. Odbywa się w Ba11 lutego
zylice Archikatedralnej.
17 lutego-4
– Pierwsze Korespondencyjne Rekolekcje Wielkwietnia
kopostne.
– XI Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w.
22 maja
Świętego Ducha w Zdrojach do Sanktuarium Niepokalanego Serca NMP na osiedlu Słonecznym.
1999
– Rekolekcje dla chorych po raz kolejny nie odbywalipiec-sierpień
ją się z powodu braku funduszy.
październikRekolekcje Korespondencyjne – „Chory – Apostostyczeń 2000
łem Miłosierdzia Bożego”.
– Spotkanie Opłatkowe w Arcybiskupim Wyższym
grudzień
Seminarium Duchownym.
– VIII Światowy Dzień Chorego. Odbywa się w Ba11 lutego
zylice Archikatedralnej.
30 kwietnia
– Kanonizacja s. Faustyny Kowalskiej w Rzymie.
– XII Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w.
20 maja
Świętego Ducha w Zdrojach do Sanktuarium Niepo2000
kalanego Serca NMP na osiedlu Słonecznym.
– Święcenia kapłańskie diakonów: Tomasza Krza27 maja
nickiego i Tomasza Ceniucha.
– Edyta Paluda broni pracy magisterskiej pt. „Dziaczerwiec
łalność Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym p.w.
Świętej Rodziny w Szczecinie”.
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22-30 lipca

1-9 sierpnia
17 grudnia
11 lutego
19 maja

2001 13-22 lipca

7-16 sierpnia
16 grudnia
11 lutego
18 maja

14-15 czerwca

2002 12-21 lipca

15-23 sierpnia

15 sierpnia
15 grudnia
2003 7 stycznia

– Wznowione Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu Pielgrzyma na osiedlu Słonecznym. Prowadzi ks. Arkadiusz Wieczorek.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Pielgrzyma na osiedlu Słonecznym. Prowadzi ks. Andrzej Buczma.
– Spotkanie Opłatkowe w Arcybiskupim Wyższym
Seminarium Duchownym.
– IX Światowy Dzień Chorego. Odbywa się w Bazylice Archikatedralnej.
– XIII Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w.
Świętego Ducha w Zdrojach do Sanktuarium Niepokalanego Serca NMP na osiedlu Słonecznym.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Pielgrzyma na osiedlu Słonecznym. Prowadzi ks. Arkadiusz Wieczorek.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Pielgrzyma na osiedlu Słonecznym. Prowadzi ks. Jarosław Iwaniec.
– Spotkanie Opłatkowe w Arcybiskupim Wyższym
Seminarium Duchownym.
– X Światowy Dzień Chorego. Odbywa się w Bazylice Archikatedralnej.
– XIV Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w.
Świętego Ducha w Zdrojach do Sanktuarium Niepokalanego Serca NMP na osiedlu Słonecznym.
– Po raz pierwszy odbywają się rekolekcje dla Seniorów. Prowadzą: ks. Joachim Lemke i ks. Jarosław
Iwaniec.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Pielgrzyma na osiedlu Słonecznym. Prowadzi ks. Arkadiusz Wieczorek.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
Pielgrzyma na osiedlu Słonecznym. Prowadzi ks.
Stanisław Krzyżanowski.
– Grupa osób chorych z RMM wraz z opiekunami
wyrusza na II Narodową Pielgrzymkę Niepełnosprawnych do Lourdes.
– Spotkanie Opłatkowe w Arcybiskupim Wyższym
Seminarium Duchownym.
– Przyznanie Orderu „Ecce Homo” Barbarze Oskólskiej.
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– XI Światowy Dzień Chorego. Odbywa się w Bazylice Archikatedralnej.
– XV Piesza Pielgrzymka Chorych z parafii p.w.
17 maja
Świętego Ducha w Zdrojach do Sanktuarium Niepokalanego Serca NMP na osiedlu Słonecznym.
– Barbara Oskólska odbiera Order „Ecce Homo” w
14 czerwca
Tomaszowie Mazowieckim.
– Rekolekcje dla Seniorów. Prowadzą: ks. Joachim
26-29 czerwca
Lemke i ks. Arkadiusz Wieczorek.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
18-27 lipca
Pielgrzyma na osiedlu Słonecznym. Prowadzi ks. Łukasz Szczygielski.
– Rekolekcje dla Chorych w Diecezjalnym Domu
8-17 sierpnia
Pielgrzyma na osiedlu Słonecznym. Prowadzi ks. Andrzej Buczma.
– Uroczyste obchody XX-lecia Rodziny Miłości Mi11 października łosiernej w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym.
15 maj
XVI PIESZA PIELGRZYMKA
11 lutego

26-29 czerwca
Ks. Kazimierz Janas oraz ks. Joachim Lemke
09-18 lipiec
Rekolekcje prowadził ks Sebastain Kazimierski
2004
23 lipca – 1 Rekolekcje prowadził ks Andrzej Buczma. Na zakończesierpnia
nie rekolekcji Mszę odprawił ks. Arcybiskup Przykucki
19 grudnia
Spotkanie Opłatkowe
11 luty
Światowy Dzień Chorego
21 maja
XVI Piesza Pielgrzymka
23-26 maja
Rekolekcje prowadził ks Kazimierz Janas
2005
lipiec
Ks. Sebastian Kazimierski
sierpień
Ks Arkadiusz Wieczorek
18 grudnia
Spotkanie Opłatkowe
11 lutego
XIV Światowy Dzień Chorego Bazylika Archikatedralna
13 maja
XVII Piesza Pielgrzymka
14-18
czerwca
Rekolekcje dla Seniorów ks. Kazimierz Janas
2006
16-23 lipca
Rekolekcje się nie odbyły
3 grudnia
Spotkanie Opłatkowe
11 lutego
XV Światowy Dzień Chorego
12 maja
XVIII Piesza Pielgrzymka
Rekolekcje dla Seniorów „Złotego Wieku” ks. Kazimierz
8-10 czerwca
Janas
2007
6-15 sierpnia
Rekolekcje prowadził Ks. Aleksander Krewski
Wigilia Eucharystię celebrował Arcybiskup Zygmunt
16 grudnia
Kamiński
10 lutego
XVI Dzień Chorego
2008
17 maja
XIX Piesza Pielgrzymka
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21-25 maj
21-28 lipca
14 grudnia
11 luty
21 maja
lipiec

2009

październik

13 grudnia

2010

11 luty
22 maja
17-20 czerwca
13-18 lipca
12 grudnia

21 maja
27-30 czerwca
2011 11-17 lipiec
11 grudnia

luty

26 maj

2012 26-30 czerwca
2-5 lipiec

16 grudnia

2013

25 maja
24-27 czerwca

Rekolekcje dla Seniorów prowadził ks. Kazimierz Janas
na zakończenie przyjechał ks, Tadeusz Baniowski Tchr
(pisze rozważania do Listów od 2005
Rekolekcje prowadził ks. Paweł Podwysocki (neoprezbiter)
Spotkanie Opłatkowe w którym uczestniczył ks bp Jan
Gałecki
XVII Dzień Chorego
XX Piesza Pielgrzymka
Rekolekcji nie było
Ks. Tomasz Ceniuch otrzymał dekret Ks. abp. Andrzeja
Dzięgi - Referent Duszpasterstwa Chorych i Niepełnosprawnych”. Ks Tomasz służył pomocą na rekolekcjach w
sierpniu 1996 r, prowadzone przez ks. Bogumiła Stepka.
Spotkanie Opłatkowe- homilię wygłosił ks Tomasz Ceniuch
XXI Piesza Pielgrzymka
Rekolekcje dla Seniorów prowadzi ks. Tomasz Ceniuch
Ks. Marcin Madej
Spotkanie Opłatkowe, Bp Jan Gałecki wraz z księżmi
Tomasz Ceniuch - Opiekun Apostolatu, ks. Stanisław Rosół oraz ks. Prałat Henryk Ozga, (głosił homilię), ks. Marcin Madej
XXII Piesza Pielgrzymka
ks. Tomasz Ceniuch
Ks. Marcin Madej
Spotkanie Opłatkowe - homilię wygłosił ks. Prefekt Łukasz Szczygielski
W ramach Światowego Dnia Chorego przeprowadzane z
bezpłatne badania lekarskie pod nazwą: Dzień Charytatywnej Pomocy koordynatorem z ramienia szpitala przy
ul. Arkońskiej jest Pani dr Maria Magdalena Herczyńska
oraz Caritas Archidiecezjalna. Od tego toku włączył się
Apostolat.
XXIII Piesza Pielgrzymka
Ks. Ceniuch i ks. Robert Szyszko
Ks Marcin Madej i zaproszony ks. Krzysztof Morka
Sac
Spotkanie Opłatkowe - Ks. Biskup Jan Gałecki w asyście
Ks. Arkadiusza Wieczorka – Wicerektora Seminarium
oraz Ks. Tomasza Ceniucha - Referenta Duszpasterstwa
Chorych
XXIV Piesza Pielgrzymka
Ks. Krzysztof Morka pomagał ks Ceniuch
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2-6 lipca
20 październik

Ks Tomasz Ceniuch, a konferencje głosił ks Krzysztof
Morka
Jubileusz 30-lecia Apostolatu, celebrował Dyrektor
Wydziału Duszpasterskiego Ks. kan. dr Piotr Skiba

Spotkanie Opłatkowe - Eucharystia celebrowana przez
bp Jana Gałeckiego, homilię wygłosił Ks. Prefekt Seminarium Grzegorz Gruszka
18 marca
Zmarła Barbara Oskólska – założycielka Apostolatu
24 maja
XXV Piesza Pielgrzymka
rekolekcje prowadzili kapłani ks. Tomasz Ceniusz referent
Rekolekcje od 24 Duszpasterstwa Chorych oraz ks. Krzysztof Morka SAC. Z
pomocą kleryków: Dawida Lewandowskiego, Mariusza
do 27 czerwca
Wróblewskiego
rekolekcje prowadzili kapłani ks. Tomasz Ceniusz referent
Rekolekcje od 7
Duszpasterstwa Chorych oraz ks. Krzysztof Morka SAC. Z
do 11 lipca
pomocą kleryków: Roberta Bałuki, Krzysztofa Szwalskiego
„Churching 1. 0”
czyli zwiedzanie Szczecińskich Kościołów. Zwiedziliśmy
Bazylikę Archikatedralną pw. Św. Jakuba Apostoła, Bazy5 sierpnia
likę pw. Św. Jana Chrzciciela oraz kościół pw. Św. Jana
2014
Ewangelisty
15 grudnia

13 września

„Churching 2. 0” Zwiedzanie Bazyliki Archikatedralnej
św. Jakuba, w której ss. Jadwiżanki z Diecezjalnego
Ośrodka Katechumenalnego przekazały informacje o swej
pracy. Szczególną okazją był również wjazd windą na
taras widokowy. Kolejnym punktem było zwiedzanie kościoła garnizonowego pw. Św. Wojciecha. Następnie z
tego kościoła pielgrzymi udali się do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym była Msza św. Po
zakończeniu Mszy był przygotowany poczęstunek w kawiarence Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „W
Sercu”.
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kolejne spotkanie z projektu: już Churching 3.0 Zwiedzanie: kościół parafialny pw. Św. Kazimierza na ul. Broniewskiego, Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie – kościół, hol, refektarz, wirydarz, bibliotekę oraz wewnętrzne kaplice. Msza św. w
kaplicy seminaryjnej, którą odprawiał ks. Tomasz Ceniuch
25 października – Referent Duszpasterstwa Chorych. Po wspólnej Mszy
2014
świętej spotkanie w kawiarence seminaryjnej, gdzie przy
poczęstunku Pani dr Magdalena Herczyńska Ordynator
Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji szpitala przy ul
Arkońskiej przekazała cenne informacje i porady schorzeń
reumatycznych i o ich następstwach, które dotykają ludzi
w różnym wieku.

10 listopada

14 grudnia

„Churching 4. 0” – spacer pełen zadumy po nekropolii.
Spotkanie poświęcone było na zapoznanie się z historią
Cmentarza Centralnego oraz wspólnotowe zaduszki.
Zwieńczeniem tego spaceru po nekropolii była Msza święta w oratorium Towarzystwa Salezjańskiego sprawowana
przez ks. Tomasza Ceniucha. Na to spotkanie zaproszono
Panią mgr fizjoterapii Annę Karaś. Przedstawiła temat o
zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa.
Spotkanie Opłatkowe Uroczystej Mszy św przewodniczył bp Jan Gałecki w koncelebrze ks Tomasza Ceniucha
– Referenta Duszpasterstwa Chorych, ks. Macieja Szmuca
– Dyrektora Caritas Archidiecezji SzczecińskoKamieńskiej, Ks. Lucjana Chronchola – Prefekta Seminarium Duchownego oraz ks Józefa Kurdziela – emerytowanego kapłana naszej archidiecezji. Homilię wygłosił ks
Lucjan Chronchol
Światowy Dzień Chorego
XXVI Piesza Pielgrzymka

11 luty
23 maja
30 czerwca - 4
lipca Dom Piel- prowadził ks Tadeusz Baniowski TChr
2015 grzyma
wspólne wyjście do kina na film produkcji węgierskiej pt.
28.07.2015
„Sens życia oraz jego brak”.
18. 09 br.,
Pielgrzymka do Sanktuarium w Myśliborzu
13 grudnia
Wigilia
9 luty
Film pt. „Bernardetta. Cud w Lourdes”
21 maja
XXII Piesza Pielgrzymka
rekolekcje, prowadził ks. Tomasz Ceniuch opiekun dusz4 do 8 lipca 2016
pasterstwa chorych. Pomocą służyli klerycy: Mateusz Plu2016
r.
skota, Robert Bałuka, Daniel
CHURCHING 7.0 zwiedzanie kościół: pw Św. Józefa i
9. 08.
Matki Bożej Jasnogórskiej.
180

20. 08. 2016
24 sierpień
8 listopad

1 grudzień
11. 12. 2016
21. 01. 2017
11.02 2017

2017

11. 03. 2017
27 maj
23. 06

Podziękowanie za dar posługi w Duszpasterstwie Chorych ks Tomaszowi Ceniuch oraz przywitanie nowego
ks Przemysława Pokorskiego
CHURCHING 8.0 Kościół Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu
I ZADUSZKI – wypominki za zmarłych Apostolatu Chorych w Oratorium Towarzystwa Salezjańskiego
I Adwentowy Dzień Skupienia w parafii pw. Św. Jana
Ewangelisty (ul. Świętego Ducha 9
Spotkanie Opłatkowe- Ks. Bp. Henryka Wejmana
z udziałem Ks. Łukasza Szczygielskiego
Spotkanie noworoczne i wspólne kolędowanie pw. Św.
Jana Ewangelisty (ul. Świętego Ducha 9
Światowy Dzień Chorego - Eucharystia w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza, w szpitalu na arkońskiej
konsultacje lekarskie
I Wielkopostny Dzień Skupienia
XXVII Piesza Pielgrzymka Majowa
Dzień Dziękczynienia - Msza św koncelebrowana przez
Bp Henryka Wejmana w parafii pw. Św. Jana Ewange-

listy ul. Świętego Ducha 9
10 – 14 lipiec
11. 11
2 grudzień

7 styczeń
10 luty
3 marzec
5 kwiecień
2018
12 maj

23 czerwiec
9-13 lipiec
8 wrzesień

Rekolekcje Chorych, Niepełnosprawnych
Zaduszki i Narodowe Święto Niepodległości
II Adwentowy Dzień Skupienia pw. Św. Jana Ewangelisty
(ul. Świętego Ducha 9

Spotkanie opłatkowe
Obchody Dnia Chorego; Eucharystia w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza, w szpitalu na arkońskiej
konsultacje lekarskie
Wielkopostny Dzień Skupienia w parafii pw. Matki
Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie
Spotkanie Wielkanocne w parafii pw. św. Jana Ewangelisty
XXVIII Archidiecezjalna Pielgrzymka Apostolatu
Chorych do Sanktuarium Dzieci Fatimskich. Rozpoczęcie w kościele pw. Przemienienia Pańskiego
w Szczecinie (Załom)
Dzień Dziękczynienia Apostolatu Chorych
Rekolekcje w Domu Pielgrzyma
Autokarowa Pielgrzymka Apostolatu Chorych do
Brzeska
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5 październik

10 listopada

24 listopada
8 grudzień

5 stycznia

16 luty

7 marca
2019

25 marzec

25 kwiecień
27 kwiecień
11 maj
25 maj

Dzień Kulturiady – zwiedzanie filharmonii. Msza św
w kościele pw. św. Jana Ewangelisty i poczęstunek w
klubie Stella Maris.
III Zaduszki Apostolatu Chorych w kaplicy
Księży Salezjanów na ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie Mszę św. sprawował i Słowo Boże wygłosił ks
Wojciech Zim- ny, ojciec duchowny szczecińskiego
seminarium.
odznaczenie Pani Elżbiety Palczak Krzyżem Zasługi dla Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego w katedrze
III Adwentowy Dzień Skupienia pw. Św. Jana Ewangelisty (ul. Świętego Ducha 9
Spotkanie opłatkowe i jubileusz 35- lecia Apostolatu.
Msza Święta, której przewodniczył Biskup Henryk
Wejman oraz kapłani: ks. Przemysław Pokorski, ks.
Maciej Szmuc – dyrektor Archidiecezjalnego Caritas
Spotkanie opłatkowe uświetnił pięknym śpiewem
kolęd ze- spół Chabry ze Stargardu a także kapela
ludowa Graj z Domu Kultury Pyrzyce
bezpłatne badania lekarskie
z okazji 27 Światowego Dnia Chorego.
Wielkopostny Dzień Skupienia. Prowadził ks Tadeusz Baniowski. Poczęstunek na plebanii podczas którego zaproszeni przedstawiciele ze Spondylusa,
przedstawili informacje związane z problemami stóp
.
„Bądźcie pozdrowieni!” – to nowa audycja na antenie
Radia Plus. Gospodarzem spotkań jest ks. Przemysław Pokorski, Duszpasterz Chorych. Zaproszone
Barbara Polińska, Elżbieta Palczak temat CIERPIENIE
dr Monika Drobek – Słowik - okulista
Spotkanie wielkanocne
XXIX Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Dzieci
Fatimskich z Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego
w Szczecinie Załomiu
święcenia diakonatu kl Roberta Bałuki
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30 maj
15 czerwiec
27 czerwiec
8-12 lipiec
5 wrzesień
26 wrzesień

12 październik

24 październik
28 listopad
12 grudzień
30 styczeń
9 luty
2020 27 luty
26. marzec
30. kwiecień
16 maj
28. maj
25. czerwiec

„Bądźcie pozdrowieni!” dr Elżbieta Teresińska (laryngolog) oraz Tomasz Rodzik (protetyk słuchu)
Dzień Dziękczynienia
„Bądźcie pozdrowieni” Ks. mgr lic Robert Kaszak Diecezjalny Inspektor. Temat: Ochrona Danych
Osobowych
Rekolekcje prowadził ks Tadeusz Baniowski
Pielgrzymka do Kamienia Pomorskiego
„Bądźcie pozdrowieni!” „Bądźcie pozdrowieni”. Anna Tokarzewska oraz Mirosława Szlijan - Rola wychowawcza
Spotkanie wspomień: rocznica urodzin (12. 10. 1946)
śp Barbary Oskólskiej - założycielki Apostolatu,
pamięć o wszystkich zmarłych Apostolatu przed zbliżającym się miesiącem modlitw za zmarłych
oraz 36 rocznica działalności Apostolatu
„Bądźcie pozdrowieni” ks Waldemar Grzelec salezjanin, kapelan
szpitala na Pomorzanach.
„Bądźcie pozdrowieni” Jerzy Zym. Temat: Jestem
alkoholikiem
„Bądźcie pozdrowieni” ks Stanisław Szlijan
„Bądźcie pozdrowieni” siostry benedyktynki samarytanki. Temat Samotnych Matkach młodocianych
28 Światowy Dzień Chorego – bezpłatne badania lekarskie
„Bądźcie pozdrowieni”
„Bądźcie pozdrowieni”
„Bądźcie pozdrowieni”
XXX Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Dzieci Fatimskich z Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego
w Szczecinie Załomiu
„Bądźcie pozdrowieni”
„Bądźcie pozdrowieni
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Księża Rekolekcjoniści Rodziny Miłości Miłosiernej w latach 1984 – 2003

ks. Buczma Andrzej
ks. Gronostaj Piotr
o. Hudziak Bogusław OCD
ks. Hulka Andrzej
ks. Jackowiak Krzysztof TChr
ks. Krewski Andrzej
ks. Krzyżanowski Stanisław
ks. Lasota Wojciech
ks. Lemke Joachim
śp. ks. Myszczyński Tadeusz TChr
śp. ks. Nowaczyk Jacek
o. Prusko Rafał OCD
ks. Sosnowski Bogdan TChr
ks. Sowowski Andrzej TChr
ks. Stepek Bogumił
ks. Suzynowicz Stanisław
ks. Szczygielski Łukasz
ks. Tobiasz Jerzy
ks. Wieczorek Arkadiusz
ks. Woźniak Zbigniew
ks. Wójciak Karol
ks. Zalewski Jan
dopisane 17 luty 2020 r
ks. Paweł Podwysocki
ks. Tomasz Ceniuch
ks. Marcin Madej
ks. Robert Szyszko
ks. Krzysztof Morka Sac
ks. ks. Tadeusz Baniowski
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DODATEK - WPISANY PO ŚMIERCI ZAŁOŻYCIELKI

ŻYCIORYS BARBARY OSKÓLSKIEJ
Barbara Oskólska –
inicjatorka powstania Apostolatu Chorych w Archidiecezji SzczecińskoKamieńskiej.
Barbara Oskólska, z
domu Łozowska, urodziła się
12. 10. 1946 r. w małej miejscowości Żerków? i tam spędzała swoje dzieciństwo. Jej
Rodzice z wykształceniem
medycznym z pasją służyli
chorym. Jej ojciec Jerzy Łozowski był lekarzem, a matka
Basia na rekolekcjach chorych na SłoneczHelena absolwentka Wydziału nym. Prowadzi Edyta Paluda
Matematycznego Uniwersytetu Lwowskiego i Wyższej Szkoły Pielęgniarskiej – zawód pielęgniarki wykonywała przez całe życie. W czasie wojny rodzice Barbary służyli w oddziale
sanitarnym na Wileńszczyźnie w batalionie AK. Po wojnie w ramach repatriacji osiedlili się w Wielkopolsce, gdzie również służyli chorym w przychodni
medycznej. Ich dom był przystanią, w której każdy mógł się zatrzymać i skorzystać z pomocy. W tym duchu niesienia pomocy bliźnim stałe wzrastała Basia. Od wczesnego dzieciństwa przechodziła operacje ortopedyczne. Wiele razy
przebywała w szpitalu na oddziale ortopedycznego w Poznaniu – tu ze względu
na długie pobyty uczyła się w szkole podstawowej.
Barbara Oskólska ukończyła studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej gdzie później pracowała naukowo i uzyskała tytuł doktora.
Na studiach poznała swojego męża Andrzeja. W 1983 roku musiała przerwać
swoją pracę zawodową z powodu nasilających się chorób.
Jej własna niepełnosprawność i kontakt z chorymi w czasie leczenia
szpitalnego było impulsem do pomocy innym ludziom, których przygniatało
cierpienie, rozpacz i załamanie zwłaszcza duchowe. Zaangażowana we wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym odkryła swoje powołanie do służby chorym,
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starszym, niepełnosprawnym, dążąc do utworzenia Apostolatu Chorych w naszej diecezji.
Była otwarta na wszystkich, wspomagając osoby chore i niepełnosprawne. Dzięki wysiłkowi, jaki podejmowała Barbara wraz z współpracującymi z
nią osobami, grupa ludzi pomagających chorym i niepełnosprawnym wciąż się
powiększała.
Jej dzieło jest dziedzictwem i zadaniem dla Apostolatu Chorych. Zostawiła po sobie dobre wspomnienie - kochała Boga, kochała człowieka.

WSPOMNIENIA O ZMARŁEJ…
Odejście do Domu Ojca pani Basi Oskólskiej w Wielkim Poście jest
szczególnie wymownym znakiem, że Chrystus umiłował Ją kończąc ziemskie
cierpienia właśnie wtedy, kiedy idziemy za Nim w Drodze Krzyżowej w naszych parafiach. Basię miałem szczęście znać od bardzo dawna. Zawsze budowała mnie Jej skromność, troska o innych chorych, ogromna życzliwość i sztuka ofiarowania swoich mąk i niesprawności na rzecz bliźnich. Wraz z mężem
Andrzejem byli wzorcem małżeństwa sakramentalnego, które łączyła bezgraniczna miłość. Dla nas, pozostających jeszcze w DRODZE DO WIECZNOŚCI
twórczyni Rodziny Miłości Miłosiernej w naszej archidiecezji pozostanie
APOSTOŁKĄ CHORYCH.
Bogdan Nowak

Basię Oskólską poznałam 30 lat temu, – gdy właśnie zaczęła rodzić się
idea powstania Apostolatu Chorych w Szczecinie. Poznałam Ją w czasie swego
pobytu na ortopedii w szpitalu w Zdunowie. To właśnie ten oddział był miejscem działania Apostolatu. Raz w tygodniu przychodzili, by pomagać chorym
w różnych potrzebach, spotykali się przy łóżku chorego, rozmawiali, robili zakupy, organizowali spotkania modlitewne. To w Zdunowie były początki służenia chorym – byłam jedną z nich. Przez tyle lat utrzymywałyśmy ze sobą stałą więź, nigdy mnie nie zawiodła. Cały czas wspierała mnie na duchu w trudnych sytuacjach. W ostatnim czasie szczególnie. Gdy leżałam w szpitalu po
ciężkiej operacji kręgosłupa odwiedziła mnie. Z radości, że Ją ujrzałam popłynęły łzy. Zapewne włożyła wiele swojego wysiłku, bo poruszała się na wózku.
Było to zaledwie trzy miesiące przed Jej śmiercią, dokładnie 8 grudnia 2013
roku. Nigdy nie myślałam, że Ona mnie wyprzedzi w drodze do wieczności.
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Ale tak Pan Bóg chciał i wierzę, że śp. Basia wstawia się za nami i nadal jest
bliska i obecna, tak czuję.
Teresa Duniec

Kiedy zachorowałam, czułam, że choroba może być łaską. Nie pojmowałam tego, ale wierzyłam, że kiedyś Pan Bóg pozwoli mi zrozumieć. Jako
chora trafiłam do Rodziny Miłości Miłosiernej i poznałam Basię, którą od razu
pokochałam. Byłyśmy sobie bliskie i wędrowałam przez lata z chorobą przy
Basi, która też cierpiała z powodu choroby. Rozumiałyśmy się bardzo dobrze,
czasami wystarczało jedno słowo, a czasem milczenie… Cierpienie Basi było
związane z miłosierdziem Pana Jezusa. Ona wzrastała w mądrości Bożej, a ja w
świadomości, że choroba ma sens i zbliża mnie do Boga. Spotkanie z Basią
utrwalało mnie w pierwszym, intuicyjnym przekonaniu, że choroba jest łaską.
Teraz odczuwam jej obecność bogaciej, może zajrzeć do mnie w każdej chwili.
Będziesz Basieńko do końca ziemskiej wędrówki ze mną, a jak Pan Bóg pozwoli…
Irena Falkowska

Tak życie prowadzi, że czasu wciąż brak.., ale sercem, myślą i modlitwą
często jestem przy tych osobach, które Bóg postawił na rekolekcjach dla chorych w Szczecinie. Dla mnie to był szczególny czas, szczególny dla odkrycia
mego powołania, szczególny, bo niewątpliwie mający ogromne znaczenie dla
kształtowania mojej osobowości i ducha. Aż trudno uwierzyć, że tyle lat już
minęło... O śmierci Basi zawiadomiła mnie moja siostra Ania.
W modlitwie polecam Ją Bożej Miłości Miłosiernej. Pamiętam i dziękuję za wszystko.
Z modlitwą s. Agnieszka Sewruk
Basia dla mnie jest wielkim człowiekiem. Ona nadal żyje i będzie żyła w
moim sercu. Jej nauki ubogacały moje życie. Była dla mnie bardzo dużym
oparciem i wsparciem w najtrudniejszych chwilach życiowych. Zawsze można
było na Niej polegać! Od nikogo się nie odwróciła.
Małgorzata Glinka, Włocławek
Nasza Basia kochana wniosła w moje życie pozytywną energię, którą
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niosła we wszystkim co mówiła i robiła. Potrafiła pobudzić do działania to, co
w nas najlepsze… zamknięte w nas dobro.
Pozdrawiam – Piotr Kręgiel
Dawno temu Basia „wyłowiła” mnie w sanatorium w Kamieniu
Pomorskim. Zaprosiła do swojego domu, do cudownej rodziny i na rekolekcje.
Czułam się tam jak wśród swoich najbliższych. Nasza Basia kochana, była dla
mnie jak matka i przyjaciółka w jednym. Zawsze miło wspominam chwile
spędzone i długie rozmowy w domu przyjaznej rodziny. Cieszę się, że dane mi
było poznać tak cudowną rodzinę. Dziękuję, że było mi dane spotkać Was. W
domu Państwa Oskólskich czułam się jak u rodziny, bo też w pewnym sensie
stali się nią – cudowna rodzina, cudowni ludzie. Łączę się w smutku Bożena.
Pozdrawiam serdecznie.
Bożena Wróbel
Bardzo dziękuję za informację o odejściu Basi. Nie miałem okazji
spotykać się z Nią często, ale jeśli już, to zawsze z dużą radością. Pamiętam Jej
odwiedziny w Krakowie w naszym domu zakonnym. Przy niej czułem się jak
członek rodziny, nie jak ktoś obcy i daleki, ale jak osoba jej bliska. Pozdrawiam
całą rodzinę łączę się w modlitwie. Zostańmy z Bogiem.
Pozdrawiam O Sławomir
Basię Oskólską poznałem, gdy pierwszy raz dane mi było uczestniczyć
w rekolekcjach dla chorych na Golęcinie w 1991 r. Była osobą bardzo życzliwą
i otwartą na potrzeby innych, szczególnie chorych. Z czasem jej stan zdrowia
pogarszał się, i tak jak my znalazła się na wózku. Mimo to nie utraciła pogody
ducha i zawierzenia Bogu, choć na pewno niera było Jej ciężko. Dobroć Basi
znana była wielu osobom. Zdobyła serca swoją szczerą miłością do Boga i
bliźniego.
Dziękuję Bogu, że mogłem dzięki Basi poznać, na czym polega prawdziwe
chrześcijaństwo.
Adam Malinowski
Basi nigdy nie poznałam osobiście. Znałyśmy się krótko, ale wydaje mi
się jakbym znała ją całe życie. Po pierwszej rozmowie telefonicznej stała mi się
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bardzo bliska. Znajomość z Basią zawdzięczam Eli Palczak. Ciepło głosu Basi
sprawiało, że nasza rozmowa była swobodna i spontaniczna. Czułam jej wrażliwość, dzięki której mogłam Jej opowiedzieć o sobie, o mojej drodze do Boga
naznaczonej krzyżem. Basia pozostanie na zawsze w mojej pamięci.
Teresa z Radomia
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny
(...)
J. Twardowski
To Basia uczyła nas dzielić się z innymi tym, co mamy, tym, co umiemy
i przyjmować to, co jest nam dawane... Uczyła cierpliwości, dodawała odwagi
w działaniu, akceptowała nas bezwarunkowo ze wszystkim, co mamy. Miała
ogromny wpływ na wielu z nas. Taką ją zawsze będziemy wspominać – z miłością...
J.W.
Basię Oskólską poznałem w 2001 roku byłem u Niej z mamą. Wtedy to
Basia zaproponowała mi udział w rekolekcjach. Bez żadnego namysłu wyraziłem chęć do pomocy, więc Basia od razu wyjęła kartę zgłoszeniową na aniołka
- tak zaczęła się moja bliskość z Basią i więź we wspólnocie Apostolatu. Basi
wiele zawdzięczam. Ona uczyła mnie na nowo poznawać Pana Boga, swoim
przykładem zachęcała do modlitwy i nauczyła jak odmawiać Brewiarz. Promieniowała miłością dla drugiego człowieka. Będzie mi Basieńki brakowało!
Ariel Pyter
Słowa wyrażone przez ks. Stanisława Krzyżanowskiego w czasie ceremonii pogrzebowej. Słowa o świętości, – kto to jest święty? Święty to ten, kto
kocha Boga!
Basia kochała Boga, Basia kochała Jezusa, Basia kochała Matkę Bożą.
Święty kocha Boga! – kto to jest święty – święty kocha Boga, życia mu nie
szkoda. Basi nie było szkoda życia, siły, zdrowia, pieniędzy. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, – kto to jest święty? Święty to ten, kto kocha bliźniego
– Basia kochała Andrzeja swojego męża, Basia kochała swoje córki, kochała
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swoje wnuki, święty to ten, kto kocha bliźniego. Ilu ludzi Basia kochała…
Święty to ten, kto kocha.
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