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◀ większość ludzi ma raczej obojęt-
ny, a nie wrogi, stosunek do Kościoła.

Jakie trudności napotykają polscy 
misjonarze w Czechach?

Przede wszystkim jest to kwe-
stia języka. Wydaje się, że czeski 
jest bardzo podobny do polskiego, 
ale istnieje znaczna różnica między 
krótkim spotkaniem z Czechem, 
a wniknięciem w tę kulturę, aby 
móc się w niej swobodnie poru-
szać. Kiedy przyjechałem do Czech, 
przełożeni wysłali mnie do klasz-
toru ojców kapucynów w Brnie, 
gdzie przez trzy miesiące uczyłem 
się języka pod okiem lektora. Dużo 
pomógł mi fakt, że zakonnicy, u któ-
rych mieszkałem, byli Czechami.

A jak Czesi reagują na kapłanów 
z Polski?

Czesi są serdecznie nastawie-
ni, ale zasadniczo znacznie bli-
żej im do Niemiec niż do Polski. 
Poza tym bardzo nie lubią, kiedy 
próbuje się na ich grunt przeszcze-
piać polskie zwyczaje. U nich nie 
ma np. kolędy czy Gorzkich Żali. 
Polscy kapłani muszą być bardzo 
ostrożni z proponowaniem im po-
bożności, którą przywieźli ze sobą. 
Warto dodać, że Czechy mają bar-
dzo bogate tradycje religijne. Po-
siadają np. w czasie Adwentu włas-
ne Roraty na każdy dzień. Naród 
ten przyjął chrzest wcześniej niż 
my, bo w 831 r. i prawdopodob-
nie to od nich przyjęliśmy chrzest, 
chociaż dzisiaj historycy częściej 
mówią o Niemcach. 

Czym różni się duszpasterstwo 
w Pradze od tego na Morawach?

Morawy to kraina, gdzie poboż-
ność jest znacznie większa. Praga 
jako stolica jest prawdopodobnie 
najbardziej zlaicyzowanym miej-
scem w Czechach. Wierzących 
jest w tym mieście zaledwie 1%. 
W związku z tą sytuacją staramy się 
jako marianie docierać do każdego, 
kto przejawia choćby niewielkie 

pragnienie wiary. Wpływa to także 
na to, że wykazujemy się dużą wy-
rozumiałością wobec naszych wier-
nych. Zdajemy sobie sprawę, że po-
siadane przez nich braki w formacji 
nie tak łatwo nadrobić. Widzimy, 
że poziom wiedzy religijnej i przy-
gotowania do sakramentów nie 
zawsze są takie, jak byśmy chcieli. 
Staramy się jednak robić wszystko, 
by byli, jak najlepiej przygotowa-
ni np. przynosząc do chrztu swoje 
dzieci. Wierzymy w łaskę Bożą.

Marianie w Pradze posługiwali 
w kościele w centrum miasta, ale 
potem przenieśli się na przed-
mieścia. Dlaczego?

Była to decyzja biskupa. Kościół 
nie należał do nas, ale był jedną 
z wielu świątyń na starym mieście. 
Biskup zauważył, że dużo więk-
sze potrzeby duszpasterskie są na 
przedmieściach, gdzie buduje się 
nowe osiedla i wyprowadzają się 
mieszkańcy stolicy.

Jak to wpłynęło na duszpaster-
stwo?

Nasza pierwotna lokalizacja była 
bardzo dobra i trafiało do nas wielu 
przypadkowych ludzi, którzy zna-
leźli się na starym mieście. Teraz 
jednak pracujemy głównie wśród 

młodych rodzin z małymi dziećmi. 
Nie obserwujemy tego, że wierzą-
cych jest mało, bo nasz kościół jest 
zawsze pełny, choć trzeba dodać, 
że nie jest duży – pomieści ok. 120 
osób. Parafia liczy 250 wiernych. 
W niedzielę w dwóch małych 
kościółkach odprawiamy cztery 
Msze św. Atmosfera jest bardzo ro-
dzinna, wierni się chętnie angażują 
w życie wspólnoty, po niedzielnej 
Eucharystii spotykamy się z nimi. 
Wcześniej było nas zaledwie dwóch, 
ale teraz dołączył brat Adam Żak 
MIC, więc jakoś sobie radzimy.

Jak Ksiądz ocenia posługiwanie 
wśród Czechów?

Czesi są postrzegani jako jeden 
z najbardziej zateizowanych naro-
dów w Europie. Jak wspomniałem, 
w Pradze jest zaledwie 1% wierzą-
cych. My jednak, jako marianie, 
postrzegamy to inaczej. Widzimy 
wielu aktywnych katolików, całe 
rodziny z małymi dziećmi, które 
starają się żyć po chrześcijańsku. 
Dostrzegam w tym wielką nadzie-
ję. Ktoś może powiedzieć, że to 
niewiele, ale przecież już Pan Jezus 
przyrównywał wiarę do małego 
ziarna, z którego rodzi się coś wiel-
kiego. Wierzę, że w tym wypadku 
jest tak samo.  ■

 Spotkanie Wikariatu w 2020 r. Od lewej: ks. Jiří Ptáček MIC, ks. Ryszard Wojciechowski 
MIC, ks. Karol Matlok MIC, ks. Stanisław Maliński MIC, ks. Jerzy Cymanowski MIC,
ks. Krystian Socha MIC, br. Andrzej Żak MIC, ks. Marek Kurzyński MIC
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ks. Janusz Kumala MIC

Życie każdego człowieka, bardziej lub mniej, nazna-
czone jest problemami związanymi z chorobą, i to 

czasem niejedną. W tych trudnych chwilach jest obecna 
Maryja, którą chorzy wzywają jako Uzdrowienie cho-
rych. Maryja spieszy im z pomocą i uczy zgadzania się 
z wolą Bożą i upodobniania się do cierpiącego Chrystusa. 

Zdrowie duszy i ciała

Dobro, jakim jest zdrowie, ma wymiar nie tylko fi-
zyczny, ale też duchowy. Być zdrowym naprawdę, to 
znaczy nie tylko być w pełni sprawnym fizycznie, ale 
też, a nawet przede wszystkim, być pięknym duchowo. 
Choroby, które nas nawiedzają lub po prostu pogłębia-
jąca się z wiekiem niesprawność, stanowią nierozłącz-
ny element ludzkiego życia na tym świecie. Te bolesne 
doświadczenia przypominają nam, że doskonałe wyba-
wienie od chorób, cierpienia i śmierci będzie naszym 
udziałem dopiero w życiu wiecznym, w niebie. Oczy-
wiście, nie oznacza to jednak, że nie mamy dbać o to, 
by unikać chorób, leczyć się, dbać o sprawność ciała 
i umysłu. Zdrowie bowiem jako dar Boży winno być 
pieczołowicie pielęgnowane.

Pan Jezus w czasie ziemskiego życia uzdrowił wielu 
chorych, ale zawsze fizyczne uzdrowienie wiązał z du-
chowym oczyszczeniem, z wiarą w Jego zbawczą moc.

Duchowe piękno Maryi zachęca każdego chorego do 
troski o piękno serca. Przykład życia Maryi uczy posłu-
szeństwa Bogu, wierności natchnieniom Ducha Święte-
go i gorliwości w służbie ludziom.

Jedyny Uzdrowiciel 

W maryjnych sanktuariach możemy spotkać wielu 
chorych, którzy pielgrzymują do domu Matki, aby wy-
prosić łaskę uzdrowienia. W sanktuaryjnych księgach 
łask znajdziemy wiele świadectw wysłuchanych mod-
litw o uzdrowienie, czasem z bardzo ciężkich i śmier-
telnych chorób.

Czy Maryja uzdrawia? Nie, bo tylko Bóg jest źród-
łem wszelkich łask, których ludzie mogą dostąpić. Ma-
ryja własną mocą nie może uzdrawiać. Zawsze czyni to 
Bóg. Stale pamiętamy bowiem o zasadzie Jej działania, 
o którym czytamy w opisie cudu w Kanie Galilejskiej. Za-

daniem Maryi jest zwracać się do Chrystusa: „Nie mają 
już… zdrowia, szczęścia, pokoju, miłości…”. Modląc się 
za wstawiennictwem Maryi, mamy stale przed oczami Jej 
posłuszeństwo woli Bożej, dlatego w naszej prośbie o ła-
skę, dodajemy: „jeśli taka jest Twoja wola, Boże”.

W liturgii Kościół często modli się i prosi Boga 
o zdrowie dla chorych i cierpiących. Wśród maryjnych 
formularzy mszalnych, w których oddajemy cześć Ma-
ryi i razem z Nią wielbimy Boga, znajduje się również 
jeden, który nosi tytuł: „Najświętsza Maryja Panna 
Uzdrowienie chorych”. W liturgicznych modlitwach 
wzywamy Maryję, aby wypraszała nam zdrowie ciała 
i duszy. Jest Ona ukazana jako Patronka chorych i wzór 
dla cierpiących.

Modlitwa skierowana jest do Boga: „Panie, nasz Boże, 
daj nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem 
duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi 
zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień 
i obdarz wieczną radością”. Zauważamy, że treścią proś-
by jest zarówno zdrowie ciała, jak i duszy. Dostrzegamy 
też w tej modlitwie ukierunkowanie na życie wieczne 
jako pełne i trwałe doświadczenie zdrowia, czyli zba-
wienia człowieka. 

Zatroskana Matka

W trudnych chwilach naszego życia nie wahajmy się 
podnosić naszych oczu ku Maryi i prosić Ją o pomoc. 
Jako nasza Matka troszczy się o nas i pragnie, abyśmy 
bezpiecznie przeszli przez wszelkie próby, które napoty-
kamy na naszej drodze do nieba.

Uczmy się też od Niej wrażliwości na potrzeby in-
nych ludzi, którzy potrzebują uzdrowienia duchowego 
lub fizycznego. ■

Uzdrowienie 
chorych
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