
14 WIOSNA 1 (105) 2021

T
E

M
A

T
 N

U
M

E
R

U

Katarzyna Grzybek

Na co dzień posługuję w L’Arche. 
Tak określa się domy, w któ-

rych osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną dzielą życie z osobami 
sprawnymi intelektualnie, tworząc 
relacje przyjaźni. 

Pierwsza wspólnota powstała we 
Francji w 1964 r. Jej założycielami 
byli Jean Vanier, Raphael Simi oraz 
Philippe Seux, którzy byli równo-
cześnie pierwszymi mieszkańcami 
powstałego w jej ramach domu. 
Obecnie, na całym świecie jest ponad 
150 domów L’Arche.

W Polsce jest pięć takich domów: 
we Wrocławiu, w Krakowie, Pozna-
niu, Gdyni i Warszawie. Są także 
dwie grupy inicjatywne w Opolu 
i Bydgoszczy.

Warszawska wspólnota, z którą 
jestem związana, działa na dwóch 
płaszczyznach. Pierwszą z nich jest 
dom, w którym obecnie mieszka pię-
cioro mieszkańców. Jest także punkt 
wsparcia dla osób, które mieszkają 
ze swoimi rodzinami. W tej chwili 
takich osób jest prawie 30. Mają one 
kilkugodzinne spotkania w tygodniu 
ze swoimi asystentami. Wspólnie 
spędzają czas. Czasami jest to goto-
wanie, innym razem spacer, zabawa 
z grami planszowymi czy Eucharystia.

Mieszkańcy Arki w ciągu dnia 
uczestniczą w różnych zajęciach 
– czy to artystycznych, jak glina, 
malarstwo i muzyka, czy też spor-
towych. Oprócz tego jest zwyczajne, 
domowe życie. Wspólnie przygoto-
wujemy posiłki, sprzątamy i odpo-
czywamy. Ważnym elementem w cią- 
gu dnia jest modlitwa. Spotykamy 
się na niej rano i wieczorem. Tym, co 
mnie nieustannie zachwyca, jest czas 
dziękczynienia, przede wszystkim 
dlatego, że zawsze dłużej dziękuje-

my, niż prosimy. W jej trakcie często 
padają najprostsze słowa wdzięcz-
ności: za ser, herbatę, spacer czy 
spotkanie. To przypomina mi, jak 
z wielu małych rzeczy składa się na-
sze wielkie życie.

W czasie modlitwy czytamy też 
Ewangelię. Rano na dany dzień, 
a wieczorem na kolejny. Z tym mo-
mentem w trakcie modlitwy wiąże 
się jeden z ważniejszych momen-

tów mojego bycia w Arce. W paź-
dzierniku wszyscy zachorowaliśmy 
na koronawirusa. Kiedy wspólnie 
przebywaliśmy w izolacji, miałam 
przeczytać Ewangelię na następny 
dzień. Zamiast 13 rozdziału z Ewan-
gelii wg św. Łukasza, zaczęłam czytać 
13 rozdział, ale z Ewangelii wg 
św. Jana. Ewangelista mówi w nim 
o Jezusie, który obmywał swoim 
uczniom nogi. Fragment, czekający 
na przeczytanie kolejnego dnia, był 
o drzewie figowym, które nie wyda-
wało owoców. „Przypadkowe złą-
czenie” tych dwóch tekstów było dla 
mnie na tamten czas bardzo jasną 
odpowiedzią na pytania o sens mo-
jego bycia w Arce, ale też drogi, jaką 
przeszłam, by się w niej znaleźć.

Kiedy zobaczyłam, że L’Arche 
w Warszawie szuka pracownika, 
dość spontanicznie podjęłam decy-

zję o zmianie pracy. Z Bożą pomocą 
proces odchodzenia ze starej pracy 
i rozpoczęcia nowej przebiegał w 
ekspresowym tempie. Nasze co-
dzienne życie odbywa się w ogrom-
nej prostocie, a w tej prostocie jest 
życie. Moim zadaniem, jako asysten-
ta, jest towarzyszenie mieszkańcom 
w działaniach, które realizują. Naj-
pełniej określa je słowo "obecność".
Dzięki obecności właśnie okazuję 
swoją miłość i wsparcie. Dzięki niej 
możemy tworzyć relacje, które z ko- 
lei są przestrzenią do stawiania py-
tań i szukania odpowiedzi. Kilka dni 
przed świętami Bożego Narodze-
nia, jedna z domowniczek, spytała 
mnie, dlaczego Bóg nazwał siebie 
miłością. To pytanie towarzyszyło 
mi przez całe święta. Niczym klam-
ra spięło także moją pracę i bycie 
w Arce. Okazując i otrzymując mi-
łość, mogę odnajdywać Boga. Czy są 
na tej drodze jakieś trudności? Oczy-
wiście. Osoby, z którymi jestem, są mi 
dane, nie wybierałam ich sobie sama. 
Będąc ze sobą w takiej bliskości, za-
czynamy dostrzegać wiele swoich 
słabości, nie wspominając już o sła-
bościach osoby, która jest obok nas. 
Dlatego kolejnymi rzeczami, których 
się tu uczę, są cierpliwość, wyrozu-
miałość, pokora i wytrwałość. Chcia-
łabym dodać, że nigdy wcześniej nie 
śmiałam się tak często jak od czasu, 
gdy znalazłam się w Arce. 

Gdybym mogła kogoś zachęcić 
do wspierania osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, chciałabym 
zrobić to słowami, które wyrażają 
pragnienia naszej wspólnoty: „Prag-
niemy, aby świat był miejscem, 
w którym osoby niepełnosprawne 
postrzega się jako dar, a nie problem. 
Miejscem, w którym słabość nie jest 
źródłem lęku i wykluczenia, ale dro-
gą do przemiany serca”. ■

Słowem określającym 
moje powołanie jest „obecność”
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Zdrowie stanowi temat bardzo 
popularny, będący zawsze „na 

topie”. Ileż to razy pojawia się on 
w naszych rozmowach, modlitwach, 
myślach. Ilu z nas życzyło bliskim 
w minione święta czy w nowym roku 
kalendarzowym właśnie zdrowia. 
Aby zapewnić sobie dobro, jakim 
jest zdrowie, człowiek wybiera dwa 
kierunki – medyczny, czyli udajemy 
się do lekarza – oraz religijny, na któ-
rym szukamy pomocy w doświad-
czeniu modlitwy, niekoniecznie w 
wydaniu chrześcijańskim. Przeby-
wając na misjach w Kazachstanie, 
w obliczu trudnej sytuacji systemu 
świadczenia usług medycznych, by-
łem świadkiem niezwykłej popular-
ności różnego rodzaju uzdrowicieli. 
W związku z trwającą pandemią 
niewątpliwie „popyt na zdrowie” się 
nie kończy, a nawet wzrasta. Podob-
nie było też w czasach biblijnych. Za 
Jezusem podążały tłumy, przyciąga-
ne niejednokrotnie – nie ukrywaj-
my – cudownymi uzdrowieniami. 
Jezus traktował jednak uzdrowienia 
nie jako cel, a jedynie jako środek do 
celu – jako znak wskazujący na to, 
co stanowi wartość najwyższą, więk-
szą niż zdrowie. W końcu nasz Pan 
nie pozostawił po sobie sieci kli-
nik czy podręcznika medycznego, 
a wspólnotę Kościoła zgromadzoną 
wokół sakramentów jako najwięk-
szych jego skarbów.

Właśnie poprzez sakramenty 
„człowiek otrzymuje nowe życie 
w Chrystusie. Przechowujemy jed-
nak to życie w naczyniach glinianych” 
(KKK 1420). Doświadczamy słabo-
ści, cierpienia, choroby, śmierci – 
i jako tacy potrzebujemy uzdrowienia. 
„Kościół wierzy i wyznaje, że wśród 
siedmiu sakramentów istnieje jeden 

specjalnie przeznaczony do umoc-
nienia osób dotkniętych chorobą – 
namaszczenie chorych” (KKK 1511). 
Jak więc do tematu uzdrowienia mają 
się sakramenty Eucharystii i pojedna-
nia? Katechizm poświęca tematowi 
uzdrowienia cały rozdział, zaliczając 
do tzw. sakramentów uzdrowienia, 
poza wspomnianym namaszczeniem 
chorych, także spowiedź. Już w ten 
sposób zauważyć można, że kwestia 
uzdrowienia nie jest widziana w do-
świadczeniu chrześcijańskiej wiary 
tylko w odniesieniu do wolności od 
dolegliwości fizycznych. Dotykamy tu 
chrześcijańskiego spojrzenia na czło-
wieka i jego naturę. Chrześcijaństwo 
widzi w człowieku dwie spotykające 
się sfery – duchową i cielesną – i do-
piero w odniesieniu do obu jako ca-
łości, czyli do ciała, ducha, umysłu, 
psychiki i wszystkiego, co człowieka 
stanowi, możemy mówić o zdrowiu.  

Z drugiej strony Ewangelia jest 
przecież Dobrą Nowiną – także 
w odniesieniu do choroby, cierpienia 
i śmierci. W końcu Jezus wchodząc 
w ludzką kondycję, wszedł także 
w obszar cierpienia, nie tylko fizycz-
nego, ale właśnie tego szeroko poję-
tego – ogólnoludzkiego. Nie mając 
grzechu, wziął na siebie jego ciężar, 

by zjednoczyć się z ludzkim cierpie-
niem i w ten sposób przynieść nam 
zbawienie. Eucharystia jest szczytem, 
szczególnym sakramentem jedno-
czącym nas z Jezusem. I jest ona ściśle 
związana z tajemnicą sakramental-
nego pojednania i pokuty. Spowiedź 
bowiem nie jest "wyliczanką" grze-
chów, ale pełne akceptacji spotkanie 
mojej słabości z mocą Boga. Grzech, 
jako zło, rodzi cierpienie, zadaje 
ból i – uwzględniając owo szerokie, 
pełne spojrzenie na człowieka jako 
jedność tego, co duchowe i cielesne 
– nie można widzieć tego bólu tyl-
ko w kontekście duchowym. Tak jak 
choroba ciała ma swoje odniesienie 
do ducha, tak kondycja duchowa 
oddziałuje również na ciało. Dlatego 
w sakramencie pojednania możemy 
doświadczać uzdrawiającego dzia-
łania Boga – w stosunku do ducha, 
jak i w stosunku do ciała. Kto z nas 
nie poczuł w ciele ulgi, odchodząc 
od kratek konfesjonału! Spowiedź 
z kolei prowadzi nas do ołtarza, do 
Eucharystii i Komunii św., zaś „Eu-
charystia ukazuje, jak cierpienia 
i śmierć Chrystusa zostały przemie-
nione w miłość” (Sacramentum Cari-
tatis, 22). Oto bowiem ta sama Msza 
św. jest zarazem ofiarą Chrystusa, pa-
miątką Jego Męki, a więc spotkaniem 
z tajemnicą cierpienia – jak również 
Ucztą, świętowaniem we wspólno-
cie wybawienia od cierpienia, któ-
re przynosi Jezus. Cóż za cudowny 
paradoks! Bóg uzdrawia w jedyny, 
niepowtarzalny sposób! Uzdrawia 
w pełni, którą my mozolnie w sobie 
odkrywamy i zaledwie przeczuwamy. 
Bóg uzdrawia, odsłaniając i wprowa-
dzając mnie w doświadczenie sensu 
idące poprzez drogi tego świata, ale 
przekraczające go. Bóg uzdrawia 
mnie poprzez Miłość. Obym chciał 
i umiał to uzdrowienie przyjąć. ■
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Eucharystia i spowiedź 
jako sakramenty uzdrowienia
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