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Biblijne podstawy 
sakramentu chorych

Sakrament namaszczenia 
chorych wzmacnia 
duszę i ciało

Kto nie bał się 
o chore dziecko, 
ten się nigdy nie bał 

„On wziął 
na siebie 

nasze słabości 
i nosił nasze 

choroby”



„Bukie t  duchowy"
dar  modl i twy

 

znakomitym prezentem z okazji:
•  chrztu świętego  •  I Komunii świętej  
•  sakramentu małżeństwa  •  jubileuszy  

•  imienin  •  urodzin  •  trudnych  
sytuacji życiowych

„Bukiet duchowy” to dar codziennej Mszy 
świętej, modlitw, trudów życia Księży Marianów 
w intencji poleconych osób. Może on być  
zamówiony na rok lub na całe życie. Oznacza to, 
że osoba/rodzina będzie obdarowana w tym czasie 
szczególnymi modlitwami Księży Marianów. Będą 
oni prosić dla tych osób o Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Świętego i ochronę przed złem. 

Zamów na naszej stronie:  
www.spm.org.pl/bukiet-duchowy  

Zostań Współpracownikiem
Zgromadzenia Księży Marianów

w dziele ewangelizacji
i miłosierdzia!

Zgromadzenie Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa

tel. 22 833 74 05, 22 651 90 29
e-mail: spm@marianie.pl
www.spm.org.pl

Trzy postacie obrazujące misję Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich –
Jezus Miłosierny, Maryja Niepokalana i św. Stanisław Papczyński,

Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Warszawa, Polska

© KW 04/2012 MIC

Wokół Niepokalanej Matki Zbawiciela gromadzą się
wszyscy, którzy położyli nadzieję w Chrystusie

św. Jan Paweł II

Centrum Pomocników Mariańskich 
Zgromadzenie Księży Marianów

ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa 
tel. 22 833 74 05; 22 833 32 33

www.spm.org.pl
 PomocnicyMarianscy
 PomocnicyMarianscy

Więcej informacji:

MSZE ŚWIĘTE
z ojcem Władysławem

WARSZAWA – MARYMONT
6 marca – Msza św. o godz. 8.00  

ul. Gdańska 6a

ELBLĄG 
7 marca – Msza św. o godz. 11.30  

 ul. Agrykola 7

WARSZAWA – STEGNY
13 marca – Msza św. o godz. 10.00  

(kaplica bł. Jerzego)  
ul. Św. Bonifacego 9

LUBLIN
14 marca – Msza św. o godz. 12.30  

ul. Bazylianówka 85

GRUDZIĄDZ
21 marca – Msza św. o godz. 10.30  

ul. Mickiewicza 43
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Wiele razy w mojej posłudze kapłań-
skiej spotkałem się z oskarżeniem 

wysuwanym wobec Boga o to, że starość 
czy choroby Mu się po prostu nie udały. 
Wielokrotnie słyszałem, jak ludzie pyta-
li, za jakie grzechy muszą tyle cierpieć. 
Słuchając ich, miałem wrażenie, jakby 
sądzili, że Bóg czerpie wręcz przyjem-
ność z patrzenia na nasze słabości. Biblia 
jednak wyraźnie wskazuje, że choroby 
i cierpienia nie zostały stworzone przez 
Boga, a są efektem grzechu pierworodne-
go. Jezus wypełniając swoją misję na ziemi, uzdrowił 
wielu ludzi i uwolnił ich od słabości, jednak ostatecz-
nie nie było Jego celem całkowite zlikwidowanie cho-
rób czy „zwolnienie” lekarzy z zajęć. Jezus wyraźnie 
wskazywał, że uzdrowienie jest przywróceniem właś-
ciwego porządku, umieszczeniem Boga w centrum na-
szego życia, a od człowieka wymaga pokory w przyję-
ciu tego daru. Obecnie, kiedy od ponad roku zdrowie 
stało się centralnym tematem naszych działań i roz-
mów, odkrywamy wątłość i słabość naszych ciał, mo-
żemy na nowo dostrzegać działanie Boga w sakramen-
tach uzdrowienia – sakramencie chorych i spowiedzi. 
Z tym ostatnim ściśle wiąże się także sakrament Eu-
charystii, który jako szczyt życia 
chrześcijańskiego jest dla nas zdro-
jem wszelkich łask.

Zapraszam bardzo serdecznie do 
lektury naszego najnowszego kwar-
talnika „Z Niepokalaną”, który po-
święcony jest działaniu Boga w czasie 
naszej choroby oraz możliwościom, 
jakie mamy w okazywaniu miłości 
wszystkim cierpiącym i słabym. Bar-
dzo zachęcam do lektury wywiadu 
z ks. Andrzejem Dziedziulem MIC, 

wieloletnim kapelanem Hospicjum Do-
mowego, obecnie posługującym w In-
stytucie Psychiatrii i Neurologii w War-
szawie, który ukazuje moc sakramentu 
chorych w posłudze towarzyszenia pełne-
go miłości i cierpliwości chorym i umie-
rającym. Ponadto, zachęcam do lektury 
artykułu ks. Tomasza Sadłowskiego MIC 
na temat uzdrawiającej mocy Eucharystii 
i sakramentu pokuty. Warto także sięg-
nąć do świadectwa Pani Katarzyny Grzy-
bek na temat posługi wolontariatu wśród 

chorych i niepełnosprawnych. Poza tym, w numerze 
znajdziemy wiele informacji z mariańskich placówek 
na całym świecie na temat przeżywania Jubileuszu 
350-lecia powstania Zgromadzenia Księży Marianów. 
Na koniec polecam wywiad z ks. Karolem Matlokiem 
MIC, który opowiada o obecnej sytuacji marianów 
w Czechach, trudnościach i wyzwaniach posługi u na-
szych południowych sąsiadów.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Paschalny-
mi życzę Wam radości z faktu, że Jezus Chrystus po-
konał śmierć i choroby. Dzięki Jego ofierze nasze życie 
nabiera sensu i możemy z wiarą i nadzieją oczekiwać 
nagrody w niebie. Duch Święty, który jest Miłością, 

niech uzdalnia Was do przyjmowa-
nia daru Jego obecności i bliskości 
w każdych okolicznościach życia. 
Powierzam Waszym modlitwom 
wszystkich marianów, posługują-
cych zarówno w Polsce jak i na mi-
sjach, niech Niepokalana Patronka 
wyprasza im potrzebne łaski w dzie-
le ewangelizacji.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną 
rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i  na Jej wzór 
oraz pod Jej opieką głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie 
uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia, które 
ofiarują Bogu za zmarłych w  czyśćcu cierpiących oraz w  intencji powołań 
do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli 
to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską i  misyjną marianów. 
Wszyscy włączeni do SPM mają udział w  owocach codziennych Mszy św., 
modlitw i Bożych dzieł księży i braci marianów.

Ofiary na dzieła misyjne  
Zgromadzenia Księży Marianów 
można przesyłać na konto:

CENTRUM POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9, 02–914 Warszawa
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

www.spm.org.pl

Drodzy Współpracownicy Marianów!
ks. Łukasz Wiśniewski MIC

On leczy 
złamanych 
na duchu 

i przewiązuje 
ich rany 
(Ps 147,3)
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Członkowie czynnie zaangażowani 
w dzieło Stowarzyszenia otrzymują 
Z Niepokalaną bezpłatnie. Dla innych 
osób prenumeratę roczną stanowi 
dobrowolna ofiara (koszt produkcji 
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3,50 zł).

Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się 
w dzieło Stowarzyszenia lub uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje, 
napisz:
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Zanim przejdziemy do kwestii udzielania tego sa-
kramentu, trzeba pamiętać, że dotyczy on cho-
rych. To ten właśnie zwyczajny, cierpiący, a cza- 
sem zagubiony człowiek jest najważniejszy. Musi-
my nawiązać z nim kontakt. Hospicjum domowe, 
w którym posługiwałem, bardzo taki kontakt uła-
twia. Pracowałem w Warszawie, gdzie wiele osób 
było niepraktykujących czy niewierzących, ale mimo to doświadczałem, jak bar-
dzo ważne było nawiązanie ludzkiego kontaktu z chorym i jego rodziną.

Na co dzień posługuję w L’Arche. Tak określa się 
domy, w których osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną dzielą życie z osobami sprawnymi 
intelektualnie, tworząc relacje przyjaźni. Pierwsza 
wspólnota powstała we Francji w 1964 r. Jej zało-
życielami byli Jean Vanier, Raphael Simi oraz Phi-
lippe Seux, którzy byli równocześnie pierwszymi 
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Ks. Władysław 
Lewandowicz MIC

Urodził się 25 marca 1894 r. w Łodzi  
w rodzinie mieszczańskiej o głębo-

kich tradycjach religijnych. Jego brat Mie-
czysław był księdzem, a młodszy Jerzy 
działaczem katolickim. W 1913 r. rozpo-
czął studia filozoficzne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, skąd po pierwszym seme-
strze przeniósł się na uniwersytet we Fry-
burgu. Podczas I wojny światowej praco-
wał jako prywatny nauczyciel. W 1917 r. zapisał się na 
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
nawiązał kontakt ze Zgromadzeniem Księży Marianów. 
Rozpoczął wówczas pracę z młodzieżą w sodalicji ma-
riańskiej, kierowanej przez ks. Leona Kulwiecia MIC. 
Tam też powstał pomysł nowego stowarzyszenia pod 
nazwą „Odrodzenie”. 12 października 1919 r. odbyło się 
pierwsze zebranie organizacyjne, na którym Lewando-
wicz został jego prezesem. Według niego stowarzyszenie 
miało „dać Chrystusa Narodowi, a następnie Naród dać 
Chrystusowi”. Oznaczało to w praktyce „konieczność 
rozpięcia katolicyzmu nad całym życiem i całą współ-
czesną kulturą”. W maju 1924 r. liczba członków „Odro-

dzenia” sięgnęła aż 566 członków rozpro-
szonych po kilku polskich miastach i w Pa- 
ryżu. W 1920 r. wznowiono ukazywanie 
się miesięcznika „Prąd”, pod redakcją Le-
wandowicza. Rozwijające się „Odrodzenie” 
odgrywało poważną rolę w życiu młodzie-
ży akademickiej w Polsce. Dopełnieniem 
Stowarzyszenia było powołanie do istnie-
nia Związku Seniorów „Odrodzenia”. Obie 
organizacje w 1931 r. zostały zjednoczone 
i przyjęły nazwę „Związek Polskiej Inteli-
gencji Katolickiej”. W grudniu 1920 r. Le-
wandowicz rozpoczął nowicjat w Raśnie 

koło Brześcia nad Bugiem. 8 grudnia 1921 r. złożył ślu-
by zakonne i z początkiem nowego roku akademickiego 
zapisał się na teologię na Uniwersytecie Warszawskim. 
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Choremu 
potrzeba 
nadziei

„Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” 
(Mt 9,2). Rozważ, że ten paralityk chorował 

równocześnie na jakąś chorobę duchową. Poczuwał 
się do jakiegoś grzechu i dlatego miał bardzo słabą 
nadzieję odzyskania zdrowia fizycznego. Jednakże naj-
łaskawszy Pan, wyjątkowo świetny Lekarz obydwu ro-
dzajów chorób, budzi w nim nadzieję, mówiąc: „Ufaj, 
synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Nie trwóż się, 
nie poddawaj się wątpliwościom, bądź dobrej myśli, 
przywrócę ci i jedno, i drugie zdrowie: i ciała, i duszy. 
Obyś i Ty zasłużył sobie u Niego na te słowa pełne ła-
skawości, gdy przyjąłeś Go do swego serca!
� św.�Stanisław�Papczyński,�Inspectio cordis

O ciało trzeba 
się troszczyć

Trzeba więc uważać, by zdrowie nie ucierpiało i nie 
osłabło bez konieczności. Człowiek osłabiony nie 

będzie mógł wykonać odpowiednio swoich prac, a przy-
najmniej nie wykona ich tak dobrze (…). Za pomocą cia-
ła dusza może lepiej pracować dla chwały Bożej. Trzeba 
więc ciało otaczać należytą miłością i w ogóle cenić sobie 
jego zdrowie, wystrzegając się jednak wpadania w prze-
sadę, żeby go nie rozpieszczać, żeby się zbytnio nie trosz-
czyć o to, jak podtrzymywać i zachować własne zdrowie. 
(…). Tak więc w przypadku choroby ciała trzeba się za-
troszczyć, by je leczyć, abyśmy mogli znów służyć Bogu 
i pracować ze wszystkich sił dla większej Jego chwały. 
� bł.�Jerzy�Matulewicz,�Dziennik Duchowy



4 WIOSNA 1 (105) 2021

N
A

 M
A

R
IA

Ń
SK

IM
 S

Z
LA

K
U

Ks. Darek Drzewiecki MIC opowiada, że z okazji 
8 grudnia odbyła się Msza święta w Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w El Salvador, na której wszyscy 
bracia odnowili śluby zakonne na wzór Oblatio św. Sta-
nisława. Na Eucharystii byli obecni pracownicy Sanktu-
arium wraz z rodzinami, tj. ok. 500 osób. Potem odbył 
się uroczysty poczęstunek dla zebranych z zachowaniem 
norm sanitarnych i odpowiednich środków ostrożności. 
W tym dniu swoją działalność rozpoczęło także Bractwo 
Niepokalanego Poczęcia NMP, pierwsze tego typu na 
Filipinach. Zainteresowanie członkostwem w nim prze-
kroczyło wszelkie oczekiwania misjonarzy. Daje to na-
dzieję na jego dalszy prężny rozwój. Wiara na Filipinach 
nie ustaje pomimo przeciwności. Św. Stanisław wyprasza 
marianom wszystkie potrzebne łaski. ■

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, czyli święto 
patronalne Zgromadzenia Księży Marianów, na misjach.

„8 grudnia, jako wspólnota mariańska, spotkali-
śmy się w naszym seminarium w Ngoya” zaczyna 

ks. Krzysztof Pazio MIC. „Jest u nas dużo grup maryjnych, 
ale w tym czasie wiele z nich ma swoje diecezjalne zobo-
wiązania. Nas samych, wraz z postulantami, było jednak 
30 osób, więc można było odczuć obecność wspólnoty” 
– dodaje. „Spotkaliśmy się już 7 grudnia na pierwszych 
nieszporach, potem miał miejsce wspólny posiłek i re-
kreacja. Następnego dnia odbyły się wspólne modlitwy 
i Eucharystia z odnowieniem ślubów zgodnie z Oblatio 
św. Stanisława. Jako, że uroczystość ta wypadła w tygo-
dniu, a ludzie w większości pracowali w polu, dla wier-
nych obchody były zorganizowane w niedzielę 13 grud-
nia” – uzupełnia swoją relację ks. Krzysztof.  ■

„Ś więtowaliśmy dwa razy – 8 i 11 grudnia – w Uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia NMP, a potem 

rocznicę przyjęcia przez św. o. Stanisława Papczyńskiego 
Oblatio, od którego datuje się początek powstania Zgro-
madzenia Księży Marianów” – wyjaśnia ks. Grzegorz 
Burdyński MIC. „8 grudnia odwiedził nas ksiądz biskup. 
Z powodu surowych obostrzeń nie mogliśmy zaprosić 
wiernych, a jedynie kilkoro kapłanów i sióstr ducho-
wych, ale parafianie łączyli się z nami duchowo. Z kolei 
11 grudnia wiernych reprezentowała rada parafialna. Po 
uroczystych Mszach świętych przyszedł czas na wspólny 
posiłek. Z powodu zamknięcia musieliśmy odwołać od-
nowienie misji, na które miał specjalnie przyjechać ka-
płan z Moskwy” – dodaje.  ■

Ks. Leszek Czeluśniak MIC podkreśla, że ten rok jest 
szczególny na całym świecie. W Rwandzie w ciągu 

tygodnia wszystkie kościoły są zamknięte. „Jestem w Ki-
beho sam. 8 grudnia odprawiłem Mszę świętą, na któ-
rą przybyły cztery siostry annucjatki. Było więc bardzo 
skromnie, ale w sumie tak może powinno być, bo i Matka 
Boża była bardzo skromna” – zauważa ks. Leszek. Trochę 
więcej osób świętowało w domu formacyjnym w Nyaki-
namie, w gronie prepostulantów i nowicjuszy, gdzie mia-
ła miejsce uroczysta Msza święta. ■

FILIPINY KAZACHSTAN

RWANDA

KAMERUN
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Kolejny rok z rzędu Stowarzyszenie Pomocników Ma-
riańskich zaprosiło Polaków do wspólnej modlitwy 

za zmarłych. W 17 stacjach radiowych mogliśmy usły-
szeć spoty zachęcające do modlitwy za dusze w czyśćcu, 
a największe portale katolickie zaangażowały się w pro-
mocję tej akcji.  

Św. Stanisław Papczyński mówił – „Zważ, że wielkim 
uczynkiem miłości jest towarzyszenie zmarłym w ich 
pogrzebie, lecz jeszcze większym dziełem jest uwalnianie 
ich dusz z grobu oczyszczających płomieni przez poboż-
ne modlitwy”. Każdy z nas ma kogoś „po drugiej stronie” 
– rodziców, współmałżonka, siostry i braci, krewnych 
i przyjaciół… Płaczemy po ich stracie, ale czy pamiętamy 
potem o nich w naszej modlitwie? Nasi zmarli sami sobie 
pomóc już nie mogą. Oni liczą na nas, na nasze modlitwy 
i ofiary. Dlatego zachęcamy, by nie tylko w listopadzie pa-
miętać o tych, którzy odeszli. Szykujemy już kolejną od-
słonę tej akcji na Wielkanoc. 

SPM jest także patronem medialnym filmu „Czyś-
ciec” Michała Kondrata. Film po swojej premierze ki-
nowej, lada moment będzie dostępny na DVD. Jest to 
poruszająca opowieść o duszach czyśćcowych, to próba 
znalezienia odpowiedzi na to, co czeka nas na końcu na-
szej ludzkiej egzystencji, a i to także przypomnienie po-
staci najbardziej znanych mistyków, w tym Fulli Horak, 
św. Faustyny Kowalskiej, św. Stanisława Papczyńskiego 
czy św. Ojca Pio. Skorzystajmy z możliwości, jakie daje 
nam współczesna kultura, by propagować modlitwę za 
dusze w czyśćcu cierpiące. ■

POLSKA

„Nie tylko w listopadzie pamiętajmy o tych, którzy odeszli”

WIETNAM

„ M ariańska wspólnota w Sajgonie dziękowa-
ła Bożej Opatrzności za dar Zakonu Nie-

pokalanego Poczęcia Maryi, który Bóg dał Kościołowi 
przez łaskę Ducha Świętego i wiarę Ojca Papczyńskiego, 
a także za naszą młodą misję wietnamską, która również 
zaistniała i rozwijała się dzięki Bożej łaskawości i opiece 
Maryi, czczonej w misterium Jej Niepokalanego Poczę-
cia” – napisali misjonarze mariańscy z Wietnamu.

Mija już piąty rok istnienia mariańskiej misji w Wiet-
namie. Główną celebracją tego jubileuszu była uroczy-
sta Eucharystia. Wraz z marianami koncelebrowali ją 
także niektórzy wietnamscy kapłani. Jednym z nich był 
przełożony sąsiadującej z misją wspólnoty Misjonarzy 
Św. Karola Boromeusza popularnie zwanej „skalabry-
nianami”. Ważnym wydarzeniem wspólnototwórczym, 
wpisującym się w celebrację Jubileuszu Zgromadzenia, 
było przyjęcie do postulatu 5 kandydatów, którzy od 

2 lat sprawdzali się w charakterze aspirantów. Nowi 
postulanci to: 21-letni John the Baptist Trần Xuân Đại, 
22-letni Joseph Vũ Văn Mười, 24-letni Joseph Nguyễn 
Văn Đường, 25-letni Peter Trần Văn Thăng i 25-letni 
Joseph Trần Quốc Vũ. Jesienne ograniczenia związane 
z epidemią koronawirusa w Wietnamie nie są uciążliwe. 
Z tego też powodu wiele osób mogło przybyć na uro-
czystości. Było ponad 80 wiernych. ■
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

Choroba, cierpienie i śmierć sta-
nowią najpoważniejsze wyzwa-

nia, z którymi zmaga się człowiek. 
Wpisane w ludzki los, stają się dra-
matem wtedy, kiedy towarzyszy im 
poczucie bezsensu oraz opuszczenia 
i osamotnienia. Sakrament chorych 
jest dowodem, że w tym najtrud-
niejszym położeniu nie jesteśmy 
sami, ani zdani wyłącznie na siebie. 
Zawsze, a zwłaszcza właśnie wtedy, 
jest z nami Bóg, przeprowadzając 
cierpiących, chorych i konających 
przez mroczną dolinę niepokoju, 
zwątpienia, obaw i lęku.

„Uzdrawiajcie chorych”  
(Mk 10,8)

W Starym Testamencie zacho-
wało się wiele świadectw wołania 
do Boga w obliczu choroby i niebez-
pieczeństwa śmierci. Na przykład 
psalm 38 stanowi błaganie człowieka 
naznaczonego ciężką chorobą wy-
niszczającej jego ciało oraz poczu-
ciem opuszczenia przez przyjaciół, 
bliskich i sąsiadów. Jednak psalmista 
wyznaje: „Bo Tobie ufam, o Panie, 
Ty odpowiesz, Panie, Boże mój!” (Ps 
38[37],16). W dramatycznym woła-
niu chorego znajduje wyraz ufność, 
że skuteczna pomoc w trudnym po-
łożeniu może przyjść tylko od Boga. 
W innych psalmach i modlitwach 
przewija się usilna prośba, aby Bóg 
nie odkładał swojej pomocy. Często 
sytuacja choroby i związana z nią 
bezsilność skłaniały do nawrócenia 
i powrotu do Boga. 

Ważną częścią działalności Je-
zusa było uzdrawianie chorych. Je-
zus przedstawiał je jako znak i za- 
powiedź królestwa Bożego. Moc 

Biblijne podstawy 
sakramentu chorych

 Neogotycki fresk przedstawiający Apostoła przychodzącego do chorego z wiatykiem.
Leopold Bruckner, koniec XIX w., kościół św. Mikołaja w Trnavie na Słowacji
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uzdrawiania chorych dobitnie też 
świadczyła, kim Jezus naprawdę 
jest. Bardzo często uzdrawianie, 
którego dokonywał, było połączone 
z odpuszczaniem grzechów. Przy-
wracając zdrowie fizyczne, jednał 
ludzi z Bogiem. Nie było to jednak 
bezwarunkowe, gdyż słowom i ge-
stom Jezusa towarzyszyły wezwa-
nia do wiary. Kiedy okazywały się 
skuteczne, wtedy „moc wychodziła 
od Niego i uzdrawiała wszystkich” 
(Łk 6,19). Jezus nie przywrócił zdro-
wia wszystkim chorym, których spo-

tykał, jednak wszystkim okazywał 
miłosierdzie oraz całkowicie utożsa-
mił się z nimi: „Byłem chory, a od-
wiedziliście Mnie” (Mt 25,36). Przez 
swoje cierpienie i śmierć na krzy-
żu potwierdził prawdę obecną już 
w Starym Testamencie, że Bóg jest 
zawsze po stronie cierpiących. Acz-
kolwiek męka i śmierć Jezusa nie 
położyły kresu cierpieniom i choro-
bom, które trapią ludzi, to przecież 
nadały im nowy i pełny sens. Jego 
zmartwychwstanie zapoczątkowało 
nową sytuacją zbawczą, potwierdza-
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jąc, że ostatnim słowem Boga jest 
nie śmierć, lecz życie.

W ślady Jezusa poszli Jego ucz-
niowie, którzy „wyrzucali wiele 
złych duchów oraz wielu chorych 
namaszczali olejem i uzdrawiali” 
(Mk 6,13). Oliwa, obok wielu in-
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Zlecając misję głoszenia Ewangelii, 
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który oznacza błogosławieństwo. 
Odzyskiwanie zdrowia nie sprowa-
dza się do sfery fizycznej, chociaż 
i ten wymiar jest często obecny, lecz 
polega przede wszystkim na darze 

Ducha, który niesie przebaczenie 
i darowanie grzechów.

„Modlitwa i pełna wiara 
będzie dla chorego ratunkiem” 
(Jk 5,15)

Choroba i bliskość śmierci skła-
niają do obrachunku ze sobą i swo-
im życiem, a tym samym również do 
nawrócenia. Powrót do zdrowia staje 
się tym pełniejszy, im bardziej idzie 
z nim w parze odzyskiwanie spoko-
ju sumienia. Daleko bardziej odnosi 
się to do sytuacji choroby, która pro-
wadzi do śmierci. To sposobność do 
szczególnego otwarcia się na Boże 
miłosierdzie i uregulowania wszyst-
kich trudnych i nabrzmiałych spraw 
w relacjach z bliskimi oraz innymi 
ludźmi. Gdy niemożliwe jest uzdro-
wienie fizyczne i ciało zmierza ku 
śmierci, niezbędne i pilne staje się 
uzdrowienie duchowe. 

Nauczanie św. Pawła uwypukla 
dwie perspektywy. Z jednej strony 
świadomość, że w najtrudniejszym 
położeniu wspiera nas Jezus Chry-
stus. Cierpiący, chory i umierający 
człowiek, gdy otwiera się na Jego 
moc i miłość, w głębi swej duszy 
słyszy zapewnienie: „Wystarczy ci 
mojej łaski! Moc bowiem w słabo-
ści się doskonali” (2 Kor 12,9). To, 
co trudne, ma głęboki sens, który 
odsłania się dzięki bezwarunkowe-
mu zawierzeniu Bogu, który objawił 
siebie w Jezusie Chrystusie. Cier-
piąc, Apostoł Narodów napisał: „Ze 
swej strony dopełniam niedostatki 
udręk Chrystusa w moim ciele dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Koś-
ciół” (Kol 1,24). Cierpienie i śmierć 
chrześcijanina, zwłaszcza wtedy, gdy 
świadomie tego pragnie, wpisują się 
w drogę Kościoła, w której wier-
ni „dopełniają” to, co przez mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie wysłu-
żył nam Jezus Chrystus. 

Biblijny tekst, który jest funda-
mentem sakramentu chorych, znaj-
duje się w Liście św. Jakuba. Wśród 
różnych zachęt i przestróg, których 

Apostoł udziela wyznawcom Jezusa 
Chrystusa, są takie: „Choruje ktoś 
wśród was? Niech sprowadzi kapła-
nów Kościoła, by się modlili nad nim 
i namaścili go olejem w imię Pana. 
A modlitwa i pełna wiara będzie 
dla chorego ratunkiem i Pan go po-
dźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, 
będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15). 
Apostoł kładzie najpierw nacisk na 
wrażliwość, dzięki której żaden cho-
ry nie powinien być osamotniony. 
Ta wrażliwość jest owocem miłości 
bliźniego. Dalej podkreśla potrzebę 
posługi kapłańskiej, przeznaczonej 
– wśród innych funkcji i zadań – do 
umacniania osób dotkniętych cho-
robą i bliskich śmierci. Ta zachęta 
nie zostawia żadnych wątpliwości, 
że już w czasach apostolskich ist-
niał specjalny obrzęd przeznaczony 
dla chorych. Składała się na niego 
modlitwa kapłana nad chorym i na-
maszczenie go olejem „w imię Pana”. 
To dwa najważniejsze elementy ob-
rzędu, który jest jednym z siedmiu 
sakramentów Kościoła. Istotnym 
dobrodziejstwem tego sakramentu 
jest odpuszczenie grzechów, co upo-
dabnia go do sakramentu pokuty 
i pojednania. 

W ciągu wieków przyjęła się 
w Kościele praktyka udzielania tego 
sakramentu przede wszystkim, 
a w wielu środowiskach niemal wy-
łącznie, wiernym, którzy znaleźli się 
w obliczu rychłej śmierci. Dlatego 
sakrament chorych otrzymał nazwę 
„ostatnie namaszczenie”. Pozosta-
jąc w obiegu do dzisiaj, kojarzy się 
on z sakramentalną posługą wobec 
umierających, co nasuwa określone 
skojarzenia i sprawia swoiste „mecha-
nizmy obronne”. Przywrócenie sakra-
mentowi chorych jego rzeczywistego 
znaczenia powinno mieć na uwadze 
słowa, które wypowiada kapłan wte-
dy, gdy go udziela: „Przez to święte 
namaszczenie niech Pan w swoim 
nieskończonym miłosierdziu wspo-
może ciebie łaską Ducha Świętego. 
Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech 
cię wybawi i łaskawie podźwignie”.  ■
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Pracował Ksiądz przez wiele lat 
w hospicjum (podkreślmy: du-
żym, sprawującym opiekę nad po-
nad 300 chorymi i ich rodzinami) 
i wiele razy udzielał sakramentu 
chorych. Co jest ważne w przygo-
towaniu chorego do przyjęcia tego 
sakramentu? 

Zanim przejdziemy do kwestii 
udzielania tego sakramentu, trzeba 
pamiętać, że dotyczy on chorych. 
To ten właśnie zwyczajny, cierpiący, 
a czasem zagubiony człowiek jest 
najważniejszy. Musimy nawiązać 
z nim kontakt. Hospicjum domo-
we, w którym posługiwałem, bardzo 

taki kontakt ułatwia. Pracowałem 
w Warszawie, gdzie wiele osób było 
niepraktykujących czy niewierzących, 
ale mimo to doświadczałem, jak bar-
dzo ważne było nawiązanie ludzkiego 
kontaktu z chorym i jego rodziną. Ten 
kontakt pomagał łagodzić lęk, któ- 
ry przy chorobie zawsze się pojawia. 
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Z ks. Andrzejem Dziedziulem, marianinem, obecnie 
kapelanem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie, a w latach 1998-2015 kapelanem 
i dyrektorem Hospicjum Domowego w Warszawie, 
rozmawiała Lucyna Słup.

namaszczenia chorych 
wzmacnia duszę i ciało
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Oczywiście nie byłem sam. W do- 
brym hospicjum ksiądz nigdy nie 
jest samotny. Współpracuje z oso-
bami, które tam posługują – z le-
karzem, pielęgniarką, psycholo-
giem, wolontariuszami... Problemy 
zdrowotne chorego przenikają się 
z innymi. Rozumienie ich i kontakt 
z ludźmi, którzy także je pojmują, 
sprawia, że łatwiej jest przyjść do 
chorego człowieka, łatwiej wejść 
w jego radości i bóle. Wielką rolę 
odgrywają tutaj także praktyczne 
aspekty dotyczące opieki – niesie-
nie ulgi w bólu, dusznościach czy 
innego rodzaju fizycznych cier-
pieniach. Łagodzenie cierpienia, 
troska, życzliwość – wszystko to 
pomaga w nawiązaniu z chorym 
kontaktu, a więc także do przygo-
towania go do sakramentów. 

Czy jest coś, co przeszkadza w do-
brym przygotowaniu do przyjęciu 
sakramentu namaszczenia cho-
rych? 

W pierwszym rzędzie przeszka-
dza brak wiary. Wielu chrześcijan 
nie oczekuje pomocy Bożej, nie 
liczy na nią. Czasem są to ludzie, 
którzy nie wierzą też w medycynę, 
ale stosują zabiegi niechrześcijań-
skie. Chętniej korzystają z pomocy 
znachorów. Część takiej „pomocy” 
to zwykła szarlataneria, ale część 
może ocierać się o okultyzm i wi-
kłać chorych duchowo. 

Mało ludzi wierzy, że Pan Bóg 
chce ich uzdrowić, także przez ręce 
lekarzy. W hospicjum, w którym 
pracowałem, zabiegi medyczne sta-
ły na wysokim poziomie, leczono 
choroby współistniejące, była opie-
ka duchowa, obecna była ludzka 
życzliwość... to wszystko sprawiało, 
że 15 procent chorych z prognozą 
krótkiego życia żyło miesiącami 
i latami… 

To, o czym Ksiądz mówi, ukazuje, 
że sakrament namaszczenia cho-
rych ma moc przywracania chore-
mu zdrowia. A często nazywa się 
go „ostatnim namaszczeniem”…

To jest sakrament uzdrowie-
nia, a nie „ostatnie namaszczenie”. 
W poprzednich wiekach, gdy inne 
sakramenty przyjmowano rzad-
ko, sakrament namaszczenia stał 
się „ostatnim”. Ostatni jest Wiatyk 
– Komunia święta przyjęta na dro-
gę przejścia do wieczności. Rytuał 
udzielania sakramentu namaszcze-
nia chorych podkreśla, że ten sa-
krament daje uzdrowienie ducha, 
ale też daje uzdrowienie ciała. Bóg 
uzdrawia przez miłość i wykorzy-
stuje do tego wszystkie możliwości. 
Dobrze, kiedy sakramentowi to-
warzyszy dobra medycyna, ogólna 
życzliwość, miłość oraz… edukacja 
rodziny. Bo to ważne, by rodzina 
odkryła, że może prowadzić pie-
lęgnację chorego i wziąć na siebie 
część zabiegów… Pielęgnacja jest 
wyrazem miłości. Wykonując za-
biegi pielęgnacyjne, nie można 
traktować człowieka jak przedmiot. 
Taka jest cecha opieki w dobrych 

hospicjach, ale też w dobrych ro-
dzinach. 

I ta opieka nad chorym w rodzi-
nie, zabiegi pielęgnacyjne mogą 
być traktowane jako przygotowa-
nie do przyjęcia sakramentu na-
maszczenia chorych? 

Tak, ponieważ łaska Boża jest 
przyjmowana w atmosferze mi-
łości, gdy ktoś się o nas troszczy. 
Rytuał sakramentu namaszczenia 
chorych wspomina, że ten sakra-
ment ma być przyjmowany we 
wspólnocie. Najlepiej w domu, 
w otoczeniu rodziny, która się 
modli. Gorzej lub lepiej, ale się 
modli. Oczywiście najlepiej, gdy 
rodzina ma doświadczenie wiary, 
gdy wierzy, że Pan Bóg uzdrawia, 
a nie mówi do chorego: „przyjmij 
sakrament, bo tak trzeba”. 

Musimy pamiętać, że obecnie, 
aby doszło do przyjęcia sakramen-
tu namaszczenia chorych, trzeba 
„odgrzebać” wiarę chorego. W żad-
nym wypadku nie może być przy-
muszania do sakramentu. Ważne 
są wszystkie słowa i gesty, które 
pozwalają wierze, czasem ukrytej 
głęboko, wydobyć się. Jest to stop-
niowa droga, która zaczyna się od 
ogólnego doświadczenia Bożej mi-
łości – wiary w to, że Bóg jest, że się 
o mnie troszczy – także przez ręce 
ludzi, bo bez tego doświadczenia 
sakrament będzie traktowany jako 
coś magicznego. 

Jak wygląda samo udzielenie sa-
kramentu chorych? 

W Rytuale znajduje się zachęta, 
by przeczytać lub przypomnieć cud 
uzdrowienia przez Jezusa, prze-
czytać fragment z listu św. Jakuba, 
gdzie jest mowa o ustanowieniu sa-
kramentu chorych, czasem powie-
dzieć coś spontanicznie, dać świa-
dectwo. Wszystko to ma pomóc 
choremu otworzyć się na łaskę, 
by nie traktował on sakramentu 
magicznie. Proponowane są także 
modlitwy; można pomodlić się ▶ 
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◀ własnymi słowami, uwielbić Bo- 
ga. Bardzo ważne są gesty, czyli do-
tknięcie chorego na czole i na dło-
ni. Trzeba wykonać je spokojnie, 
popatrzeć na chorego, uśmiechnąć 
się. Chory jest wrażliwy na to, jak 
go traktujemy. A gdy wymiar ludz-
ki sakramentu się gubi, wtedy też 
trudniej mu uwierzyć, że sakra-
ment daje łaskę pociechy. 

Mówi Ksiądz, że trzeba chorego 
przygotować do sakramentu, tak-
że rozmawiając z nim. A co, jeśli 
chory jest nieprzytomny? 

Nawet, gdy osoba jest nieprzy-
tomna, istotny jest nasz ton gło-
su, patrzenie, dotyk. Chorzy, któ-
rzy wrócili do życia, pamiętają to, 
bo często słyszą. Ważne jest więc, 
szczególnie dla rodziny, by nie pro-
wadzić przy chorym bezsensow-
nych rozmów. Do chorego nieprzy-
tomnego trzeba mówić, czytać mu. 
Chory, nawet nieprzytomny, cały 
czas pozostaje człowiekiem, które-
go należy traktować z szacunkiem. 

Kiedy się powinno udzielać tego 
sakramentu? 

Rytuał mówi bardzo ogólnie – 
kiedy występuje ogólne zagrożenie 
życia, ale też przed operacją. Także 
osobom w starszym wieku. Ten sakra-
ment można częściej udzielać w każ- 
dym cięższym przebiegu choroby. 

Oczywiście trzeba strzec się 
nadużyć. Niedobrze jest np. jeśli 
ktoś bez wyraźnej potrzeby przy-
stępuje do tego sakramentu co mie- 
siąc. Na pewno nie powinien on 
być udzielany tak często, jak spo-
wiedź czy Komunia święta, które 
także są przecież sakramentami 
uzdrowienia… 

Czy pamięta Ksiądz sytuacje po-
lepszenia stanu zdrowia u pacjen-
tów hospicjum, gdzie istotną rolę 
odegrał powrót do wiary? 

Bardzo wiele takich było. Pan 
Wojciech miał raka z przerzutami 
do kręgosłupa i jego stan był bez-

nadziejny. W czasie choroby zwró-
cił się do Boga – wyspowiadał się, 
przyjął Komunię świętą, pojednał 
się z rodziną. I zamiast umierać, 
zaczął przybierać na wadze, siadać 
bez gorsetu. Prześwietlenie wyka-
zało, że kręgosłup jest cały. Na po-
czątku miał ogromne bóle, musiał 
dostawać ogromne dawki morfiny, 
ale po zlikwidowaniu bólu, czuł się 
dobrze. Z czasem odstawił morfinę. 
Przeżył kilkanaście lat ponad to, co 
dawano mu na początku. 

Pamiętam też inne historie. 
Młoda dziewczyna, Justyna, tak-
że cierpiała na raka. Zbliżenie do 
Boga, skorzystanie z sakramentu 
namaszczenia zaowocowało u niej 
tym, że bardzo świadomie otwo-
rzyła się na miłość do innych ludzi. 
Przed śmiercią żegnała się z przy-
jaciółmi wysyłając smsy, przygo-
towała niespodziankę dla siostry, 
kopertę z pieniędzmi dla rodziców. 
Spokojnie dojrzewała do śmierci 
i kiedy ona przyszła, potrafiła świa-
domie oddać swoje życie. To nie-
zwykła i przejmująca łaska, która 
pokazuje, że człowiek może być 
wolny, nie tylko będąc uzdrowiony 
fizycznie. Kiedy dojrzeje do śmier-
ci, to nawet umierając, staje się nie-
zwykle płodny w dawaniu miłości 
i przemianie otoczenia. 

Dzieje się tak, ponieważ sakra-
ment chorych wzmacnia ducha 

i daje niesamowitą zdolność do 
współcierpienia z Jezusem. Jest to 
współcierpienie przyjęte z miłości 
i owszem, zdarzali się tacy chorzy, 
którzy z radością podejmowali 
ograniczenia wynikające z choroby. 
To pewnego rodzaju „szaleństwo”, 
ale towarzyszy mu niezwykły po-
kój, w którym chory umiera. To 
bardzo ważne, bo pokazuje, że cier-
pienie jest nie tylko przerażającą 
rzeczywistością, ale może być oka-
zją do wzrostu w miłości. 

A jakie są skutki sakramentu na-
maszczenia chorych dla rodziny 
chorego? 

Przede wszystkim wzrasta wiara 
w rodzinie. Rodzina, włączając się 
w opiekę nad chorym, w modli-
twę, i widząc jak on się zmienia, jak 
dojrzewa, doświadcza, że Chrystus 
ma moc. Dotyczy to nawet rodzin 
niewierzących. Oczywiście ci ostat-
ni mają wiele wdzięczności przede 
wszystkim do ludzi, którzy poma-
gają im przejść ten trudny czas, ale 
zazwyczaj stają się też przynajmniej 
bardziej uważni na to, co dotyczy 
wiary. Wzrasta też miłość. Niektó-
rzy członkowie rodziny nawet po 
śmierci chorego angażują się nadal 
w pracę hospicjum lub w innych 
dziełach charytatywnych. To jesz-
cze bardziej wzmacnia rodzinę, 
konsoliduje ją.  ■
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życia, ale też przed operacją. Także 
osobom w starszym wieku. Ten sakra-
ment można częściej udzielać w każ- 
dym cięższym przebiegu choroby. 

Oczywiście trzeba strzec się 
nadużyć. Niedobrze jest np. jeśli 
ktoś bez wyraźnej potrzeby przy-
stępuje do tego sakramentu co mie- 
siąc. Na pewno nie powinien on 
być udzielany tak często, jak spo-
wiedź czy Komunia święta, które 
także są przecież sakramentami 
uzdrowienia… 

Czy pamięta Ksiądz sytuacje po-
lepszenia stanu zdrowia u pacjen-
tów hospicjum, gdzie istotną rolę 
odegrał powrót do wiary? 

Bardzo wiele takich było. Pan 
Wojciech miał raka z przerzutami 
do kręgosłupa i jego stan był bez-

nadziejny. W czasie choroby zwró-
cił się do Boga – wyspowiadał się, 
przyjął Komunię świętą, pojednał 
się z rodziną. I zamiast umierać, 
zaczął przybierać na wadze, siadać 
bez gorsetu. Prześwietlenie wyka-
zało, że kręgosłup jest cały. Na po-
czątku miał ogromne bóle, musiał 
dostawać ogromne dawki morfiny, 
ale po zlikwidowaniu bólu, czuł się 
dobrze. Z czasem odstawił morfinę. 
Przeżył kilkanaście lat ponad to, co 
dawano mu na początku. 

Pamiętam też inne historie. 
Młoda dziewczyna, Justyna, tak-
że cierpiała na raka. Zbliżenie do 
Boga, skorzystanie z sakramentu 
namaszczenia zaowocowało u niej 
tym, że bardzo świadomie otwo-
rzyła się na miłość do innych ludzi. 
Przed śmiercią żegnała się z przy-
jaciółmi wysyłając smsy, przygo-
towała niespodziankę dla siostry, 
kopertę z pieniędzmi dla rodziców. 
Spokojnie dojrzewała do śmierci 
i kiedy ona przyszła, potrafiła świa-
domie oddać swoje życie. To nie-
zwykła i przejmująca łaska, która 
pokazuje, że człowiek może być 
wolny, nie tylko będąc uzdrowiony 
fizycznie. Kiedy dojrzeje do śmier-
ci, to nawet umierając, staje się nie-
zwykle płodny w dawaniu miłości 
i przemianie otoczenia. 

Dzieje się tak, ponieważ sakra-
ment chorych wzmacnia ducha 

i daje niesamowitą zdolność do 
współcierpienia z Jezusem. Jest to 
współcierpienie przyjęte z miłości 
i owszem, zdarzali się tacy chorzy, 
którzy z radością podejmowali 
ograniczenia wynikające z choroby. 
To pewnego rodzaju „szaleństwo”, 
ale towarzyszy mu niezwykły po-
kój, w którym chory umiera. To 
bardzo ważne, bo pokazuje, że cier-
pienie jest nie tylko przerażającą 
rzeczywistością, ale może być oka-
zją do wzrostu w miłości. 

A jakie są skutki sakramentu na-
maszczenia chorych dla rodziny 
chorego? 

Przede wszystkim wzrasta wiara 
w rodzinie. Rodzina, włączając się 
w opiekę nad chorym, w modli-
twę, i widząc jak on się zmienia, jak 
dojrzewa, doświadcza, że Chrystus 
ma moc. Dotyczy to nawet rodzin 
niewierzących. Oczywiście ci ostat-
ni mają wiele wdzięczności przede 
wszystkim do ludzi, którzy poma-
gają im przejść ten trudny czas, ale 
zazwyczaj stają się też przynajmniej 
bardziej uważni na to, co dotyczy 
wiary. Wzrasta też miłość. Niektó-
rzy członkowie rodziny nawet po 
śmierci chorego angażują się nadal 
w pracę hospicjum lub w innych 
dziełach charytatywnych. To jesz-
cze bardziej wzmacnia rodzinę, 
konsoliduje ją.  ■
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Dorota Łosiewicz

Nasze czwarte dziecko przyszło 
na świat z niedrożnością prze-

wodu pokarmowego. Dwanaście go- 
dzin po urodzeniu Anielka zaczę-
ła wymiotować na zielono. Lekarze 
natychmiast zabronili przystawiać 
ją do piersi i do żołądka wprowadzi-
li sondę, która tak zwane zalegania 
miała odprowadzać nosem. Błyska-
wicznie też przeprowadzono RTG, 
które wskazało niedrożność układu 
pokarmowego. Lekarze skonsulto-
wali się z zespołem z Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego na Marszał-
kowskiej w Warszawie. Zapadła de-
cyzja o przewiezieniu Dziewczynki 
do tamtego szpitala. 

Czekając na karetkę i nie wie-
dząc, co nas czeka, postanowili-
śmy ochrzcić Dziewczynkę. A że 
na miejscu był ksiądz, zrobił to on. 
Córka dostała imiona Aniela Łu-
cja. Niedługo później, przyjechała 
karetka i maleńka została zabrana 
w inkubatorze na oddział chirurgii. 
Mąż pojechał za nią, a ja zostałam 
w szpitalu. W końcu od porodu mi-
nęło zaledwie kilkanaście godzin. 
Jednak gdy Andrzej zadzwonił z in- 
formacją, że lekarze podjęli decyzję 
o natychmiastowej operacji wy-
pisałam się ze szpitala na żądanie 
i niemal „pobiegłam” za córką. 

Ponieważ zabieg poprzedzający 
operację córki przedłużał się, jej 
kolej przyszła późnym wieczorem. 
Na koniec zabiegu poczekał w szpi-
talu mąż, a ja zostałam odesłana 
do domu, żeby trochę odpocząć po 
wydarzeniu z poprzedniego wie- 
czoru. Lekarze skończyli późno w no- 
cy. Gdy mąż wrócił do domu, był 
załamany. Okazało się, że Anielkę 
spotkał punktowy przyczep krez-
ki. Jej jelita skręciły się dwukrotnie 

i wdała się martwica. Lekarze 
musieli więc resekować (usunąć) 
25 cm jelita cienkiego i wyłonić 
ileostomię, czyli operacyjnie wy-
prowadzić światło jelita cienkiego 
na powierzchnię brzucha, umoż-
liwiając wydalanie płynnej treści 
jelitowej do specjalnego worka. 
Druga część jelita cienkiego, usytu-
owana za usuniętym fragmentem, 
ta która wcześniej nie pracowała, 
miała być później miesiącami płu-
kana, by doprowadzić ją do stanu, 
który pozwoli (jak dobrze pójdzie) 
na zespolenie jelita i likwidację sto-
mii. Następnego dnia, gdy Andrzej 
rozwoził nasze dzieci do szkoły 
i przedszkoli, ja pojechałam tak-
sówką do szpitala. Nie byłam w sta- 
nie prowadzić. Całą drogę płaka-
łam i modliłam się. Miałam wra-
żenie, jakby świat stanął w miejscu, 
słońce przestało świecić, a wiatr 
wiać. Nie wiedziałam, co zastanę 
na miejscu. Nie wiedziałam, czy Ją 
zastanę. Nigdy się tak nie bałam. 
Miałam wrażenie, że kto nie bał się 
o życie dziecka, ten się nie bał. 

Podczas operacji zaszły nieprze-
widziane okoliczności. Podczas 

otwarcia brzucha Anielki okazało 
się, że ta część jelita, która miała 
być miesiącami płukana, by ruszy-
ła, niespodziewanie ruszyła sama 
z siebie. Jelito wyglądało znacznie 
lepiej, niż podczas pierwszej ope-
racji, Do tego stopnia, że profesor, 
który operował córkę, zdecydował 
się na zespolenie jelita cienkiego. 
Teraz pozostało tylko czekać, czy 
zespolone jelito podejmie pracę. 
Gdy usłyszałam o niespodziewa-
nym przebiegu operacji, wiedzia-
łam, że stał się cud, na który cze-
kaliśmy. 

Choć po operacji nastał dla nas 
bardzo trudny czas, bo Anielka 
nie mogła przez 7 dni przyjmować 
pokarmu doustnie, to jednak już 
wiedzieliśmy, że wszystkie mod-
litwy zostały wysłuchane, a córka 
wyjdzie ze szpitala zdrowa. Jelito 
podjęło pracę, córka zaczęła się 
wypróżniać prawidłowo, a po tygo-
dniu mogła znów jeść (choć profe-
sor chciał czekać 10 dni, to jednak 
doszło do zakażenia wkłucia cen-
tralnego, które trzeba było usunąć 
i nie można już było karmić córki 
pozajelitowo). Po kolejnych dwóch 
dniach lekarze pozwolili mi spró-
bować karmić piersią. Choć często 
zdarza się, że noworodki, które nie 
są karmione naturalnie zaraz po 
urodzeniu, tracą odruch ssania, 
Anielka, mimo, że od jej przyjścia 
na świat minęły trzy tygodnie, za-
częła ssać, jakby to była najnatural-
niejsza czynność pod słońcem. 

Wreszcie nadszedł wyczekany 
i upragniony dzień wyjścia do do- 
mu. Radości naszej i starszych 
dzieci nie było końca. Najbardziej 
omodlona z naszych dzieci, jest na-
szym prawdziwym cudem i darem. 
Daje nam tyle radości, że aż nie do 
wiary, że jest czwarta.  ■

Kto nie bał się o chore dziecko, 
ten się nigdy nie bał
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ks. Maciej Zachara MIC

Namaszczenie chorych jest sa-
kramentem regularnie udzie-

lanym, ale rzadko kiedy praktykuje 
się katechezę na jego temat. W chwili 
jego udzielania najczęściej nie ma na 
to czasu i warunków, a poza tymi sy-
tuacjami na ogół się o nim po prostu 
nie pamięta. Warto więc poświęcić 
mu nieco uwagi.

Namaszczenie chorych 
czy ostatnie namaszczenie?

W bardzo dobrym filmie Krzysz-
tofa Zanussiego „Constans” (1980 r.), 
należącym do nurtu kina moralnego 
niepokoju, jest scena, w której głów-
ny bohater Witold przychodzi do 
kościoła i prosi o ostatnie namasz-
czenie dla umierającej matki. Ksiądz 
uprzejmie odpowiada, że to się teraz 
nazywa „sakrament namaszczenia 
chorych”. Witold mówi wówczas 
z goryczą: „Nawet Kościół boi się 
mówić o śmierci”. Scena ma uzasad-
nienie w kontekście przebiegu akcji, 
a sam film powstał krótko po tym, 
gdy w ramach posoborowej reformy 
liturgii faktycznie dokonano zmia-
ny nazwy sakramentu z „ostatniego 
namaszczenia” na „namaszczenie 
chorych”. Strach przed mówieniem 
o śmierci istotnie jest bardzo poważ-
nym problemem naszych czasów, 
ale to nie on stał za dokonaną zmia-
ną. Kościół powraca do najstarszej 
interpretacji namaszczenia, tak jak 
opisywał to św. Jakub: „Choruje ktoś 
wśród was? Niech sprowadzi kapła-
nów Kościoła, by się modlili nad nim 

i namaścili go olejem w imię Pana. 
A modlitwa pełna wiary będzie dla 
chorego ratunkiem i Pan go po-
dźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, 
będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15). 
W tym biblijnym tekście Kościół 
rozpoznał zaczątek sakramentu na-
maszczenia chorych. Spodziewanym 
owocem namaszczenia, o którym pi-
sze św. Jakub, jest umocnienie w cho-
robie, mogące oznaczać także uzdro-
wienie, oraz odpuszczenie grzechów.

Zarys historii

W okresie do VIII w. namasz-
czenie chorych zaczęło być rozpo-
znawane jako jeden z sakramentów 
Kościoła. Wzywani przez chorych 
kapłani przynosili pobłogosławio-
ny przez biskupa olej, najczęściej to 
jednak sami wierni namaszczali się 
nim lub go spożywali. Spodziewa-
nym skutkiem było przede wszyst-
kim uzdrowienie z choroby. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać, po-
czynając od VIII w. Wykonywanie 
czynności liturgicznych zaczęło być 
zastrzegane dla duchownych, zanikł 
więc zwyczaj stosowania oleju przez 
samych chorych. Jednocześnie z nie 
do końca jasnych powodów zaczęła 
ewoluować interpretacja namaszcze-
nia, które zaczęło być traktowane już 
nie jako znak, przez który Bóg umac-
nia chorego i przywraca mu zdrowie, 
ale jako element pokuty chorych 
w zagrożeniu życia. W XII w. na-
maszczenie zostaje wyraźnie okre-
ślone jako sakrament, którego należy 
udzielić umierającemu po spowie-
dzi i Komunii świętej, stąd przyję-

Sakrament 
namaszczenia 
chorych

ta nazwa „ostatnie namaszczenie”. 
W teologii pojawiały się nawet bar-
dzo skrajne ujęcia, według których 
namaszczenia należało udzielać naj-
lepiej już osobom nieprzytomnym 
w agonii, tak aby nie mogły one już 
potem w żaden sposób zgrzeszyć. 
Sobór Florencki (1431-1445) i Try-
dencki (1545-1563) nie przyjęły tak 
radykalnych stanowisk, niemniej 
jednak zaleciły udzielanie tego sa-
kramentu chorym w niebezpieczeń-
stwie śmierci, nie negując przy tym, 
że jego skutkiem może być fizycz-
ne uzdrowienie, jeśli taka jest wola 
Boża. Istotny obrzęd sakramentu 
polegał na namaszczeniu olejem na-
rządów zmysłów, a także dłoni i stóp 
chorego, a przy każdym namaszcze-
niu kapłan mówił: „Przez to święte 
namaszczenie i swoje najłaskawsze 
miłosierdzie niechaj ci Bóg odpuści, 
cokolwiek przewiniłeś wzrokiem 
(słuchem, powonieniem itd.). Amen”. 
Sobór Watykański II w Konstytucji 
liturgicznej uznał nazwę „namasz-
czenie chorych” za lepszą niż „ostat-
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nie namaszczenie” i przypomniał, że 
nie jest to sakrament tylko dla tych, 
którzy znajdują się w bezpośrednim 
zagrożeniu utraty życia. Dlatego od-
powiednia pora na jego przyjęcie jest 
już wówczas, gdy wiernym zaczyna 
grozić niebezpieczeństwo śmierci 
z powodu choroby lub starości. Sobór 
zalecił rewizję obrzędu namaszcze-
nia chorych oraz ułożenie również 
specjalnego obrzędu ciągłego, prze-
widującego udzielenie namaszczenia 
po spowiedzi, a przed udzieleniem 
choremu Komunii świętej na spo-
sób wiatyku. To Komunia na sposób 
wiatyku jest bowiem najważniejszym 
sakramentem umierających.

Odnowiony obrzęd 
namaszczenia chorych

Wydany w 1972 r. posoborowy 
obrzęd namaszczenia chorych prze-
widuje różne sytuacje duszpasterskie. 
Zwykły obrzęd uwzględnia sytuację, 
w której sakrament przyjmuje osoba 
poważnie chora, niebędąca jednak 
w bezpośrednim zagrożeniu życia. 
Obrzęd rozpoczyna się wówczas po-
zdrowieniem i pokropieniem wodą 
święconą, po czym następuje lektu-
ra Słowa Bożego. Proponowana jest 
Ewangelia o uzdrowieniu sługi setni-
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i kapłan udziela końcowego błogo-
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zdrowia podczas tej samej choroby, 
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nak obserwować także przeciwną 
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nie fizyczne. A ponieważ każdy 
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mniejszą czy większą dolegliwość, 
zdarza się, że gdy przy różnych 
okazjach, np. podczas Światowego 
Dnia Chorego (11 lutego) sprawuje 
się namaszczenie chorych publicz-
nie w kościele, do namaszczenia 
idą wszyscy obecni, niezależnie 
od stanu zdrowia. Jest to przesada 
i takie podejście nie ma oparcia 
w aktualnym nauczaniu Kościoła. ■
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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 
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Jak wyglądała droga Księdza do 
kapłaństwa?

Wychowałem się w Taciszowie, 
małej wiosce koło Gliwic na Śląsku. 
Mieszkałem naprzeciwko kościoła 
ojców kamilianów. Był tam nowicjat, 
przez co już od dzieciństwa spoty-
kałem wielu księży. Niektórzy z nich 
przychodzili do nas do domu. W na- 
szej rodzinie i miejscowości, jak 
w wielu podobnych miejscach w Pol-
sce, wiara była czymś oczywistym 
i większość chodziła do kościoła. 

Czy był jakiś przełomowy mo-
ment w życiu Księdza, który zde-
cydował o wyborze powołania?

Były dwa takie momenty. Pier- 
wszym było pojawienie się w na-
szym domu przyjaciela rodziny 
– Janka – który był w Zgromadze-
niu Księży Marianów i chociaż nie 
skończył formacji, wiele opowiadał 
o swojej wierze. On mi uświado-
mił, jak może wyglądać serdecz-
na i bliska relacja z Panem Bo-
giem. Drugim momentem było 
dla mnie wstąpienie do Oazy, do 
której trafiłem przez kurs Filipa 
i wzięcie udziału w wyjeździe ewan-
gelizacyjnym. To było w drugiej 
klasie szkoły średniej i pamiętam 

do dzisiaj, jak przyjąłem wówczas 
Jezusa jako mojego Pana i Zbawi-
ciela. 

A jak to się stało, że wybrał Ksiądz 
właśnie marianów? Czy to za 
sprawą przyjaciela rodziny?

Wspomniany przyjaciel niewie-
le opowiadał o marianach. Kiedy 
przyszedł czas matury i podejmo- 
wania decyzji, zastanawiałem się 
nad studiami z psychologii lub so-
cjologii. Ostatecznie zwyciężyło we 
mnie pragnienie poświęcenia się 
służbie Bogu, które przez kilka lat 
wzrastało w Oazie. W tym czasie 
wpadła mi w ręce książka Carla 
Caretta „Listy z pustyni”, na końcu 

 Ks. Karol Matlok MIC
z jedną z rodzin

w parafialnym kościele

Z ks. Karolem Matlokiem 
MIC rozmawiał Michał 
Krajski.

Z małego ziarna wyrasta 
coś wielkiego
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której znalazłem dane teleadresowe 
marianów. Już w zasadzie napisa-
łem do pallotynów, ale czegoś mi 
tam brakowało i stwierdziłem, że 
jeszcze odezwę się do marianów. 
To, co mnie u nich złapało za ser-
ce to fakt, że na moje pytanie o to, 
czy prześlą mi jakieś informacje na 
swój temat, otrzymałem dwustro-
nicowy osobisty list od ks. Rafała 
Gniazdowskiego MIC, a nie jakiś 
ogólny druk. I tak w 1997 r. wstąpi-
łem do mariańskiego seminarium.

W jaki sposób trafił Ksiądz do 
Czech?

Kiedy skończyłem seminarium 
w 2004 r., przez dwa miesiące po-
sługiwałem w Licheniu. Potem ot- 
rzymałem propozycję pracy w Cze-
chach, którą chętnie przyjąłem. Zo-
stałem wysłany na placówkę w Bru- 
mově-Bylnici na Morawach w die-
cezji Olomouc. Tam spędziłem trzy-
naście lat, po czym trafiłem do Pra-
gi, gdzie pracuję do dzisiaj.

A jakie były początki działalności 
marianów w tym kraju?

Pierwsza misja mariańska w Cze- 
chach miała miejsce w latach 1738-
1740, kiedy to marianin, o. Kazi-
mierz Polak rozpoczął duszpaster-

stwo na Uniwersytecie w Pradze. 
Okoliczności nie pozwoliły wówczas 
na otwarcie stałej misji. W czasie 
reżimu komunistycznego w latach 
1974-1989 marianie organizowali 
konspiracyjne dostawy literatury re-
ligijnej do Czechosłowacji. Zajmo-
wał się tym ks. Stanisław Ługowski 
MIC, który z grupą młodych ludzi 
z Głuchołaz oraz kleryków i księży 
z Nysy, poza książkami dostarczał 
na teren dzisiejszej Słowacji naczy-
nia i szaty liturgiczne oraz pomoce 
katechetyczne. Marianie działali bli- 
sko Trenczyna, w znanym uzdro-
wisku Trenčianske Teplice, a także 
w Trenčianskiej Tepli, Omszeniu 
i Drietomie.

Dlaczego marianie ostatecznie 
zostali w Czechach, a nie na Sło-
wacji?

Marianie na terenach dzisiej-
szej Słowacji posługiwali na prośbę 
biskupów z powodu braku rąk do 
pracy. Kiedy sytuacja się polepszy-
ła pod tym względem, byli bardziej 
potrzebni w Czechach.

Jak wyglądało odrodzenie misji 
mariańskiej w Czechach po 1989 r.?

W 1994 r. marianie objęli opusz-
czone za czasów komunizmu, a po-

siadające długie tradycje, Sanktu-
arium Matki Bożej w Hradku pod 
Pragą. Odbudowane sanktuarium 
stało się zapleczem pielgrzymko-
wym i rekolekcyjnym dla stolicy 
Czech. W 1998 r. Zgromadzenie 
objęło kościół św. Wojciecha w Pra- 
dze. Obecnie marianie posiadają 
trzy placówki w Republice Cze-
skiej: w Brumově-Bylnici, na Hrad-
ku i w Pradze.

Co charakteryzuje Kościół w Cze-
chach?

Według oficjalnych danych w Cze- 
chach jest 45% chrześcijan, ale tyl-
ko 10% przyznaje się do katolicy-
zmu, 1% do protestantyzmu, a re- 
szta określa się jako „niezrzesze-
ni”, niezwiązani z żadną instytucją. 
W całym kraju są dwa seminaria du-
chowne plus jedno w Rzymie. Kle-
ryków jest w nich obecnie jedynie 
70, a przecież część z nich nie do-
trze do święceń. Antyklerykalizm 
wydaje się tutaj znacznie mniejszy 
niż w Polsce, ale to zapewne dla-
tego, że nad Wisłą Kościół wciąż 
ma znacznie więcej do powiedze-
nia i pełni ważniejszą rolę w ży-
ciu społecznym. Zdarzają się tutaj 
oczywiście jakieś wystąpienia an-
tychrześcijańskie, ale generalnie ▶ 

 Poświęcenie domu parafialnego

Z małego ziarna wyrasta 
coś wielkiego
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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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 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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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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Chorowałem w życiu kilka razy, ale 
Bóg oszczędził mi – jak dotąd – cho-
roby ocierającej się o śmierć. Nie 
chcę więc pisać co by było, gdyby… 
Dla człowieka aktywnego, planują-
cego każdy swój kolejny dzień naj-
trudniejsze jest doświadczenie ogra-
niczoności i zależności od innych. 
Nawet wtedy, gdy inni pomagają 
z największą delikatnością, dojmują-
ce jest doświadczenie tego, że łatwiej 

dawać, aniżeli przyjmować. Jest też 
w cierpieniu doświadczenie samot-
ności. Nie chodzi tylko o to, że nikogo 
nie będzie przy moim łóżku. Chodzi 
o samotność w znaczeniu niezdolno-
ści do przekazania drugiemu tego, 
co się naprawdę czuje. Przychodzi 
mi na myśl sytuacja sprzed lat, kie-
dy pojechałem do szpitala z jednym 
z naszych starszych księży. Po prze-
prowadzeniu badań okazało się, że 
musi się on poddać poważnej, skom-
plikowanej operacji. W pewnym 
momencie przyniesiono mu kwe-
stionariusz, na którym miał złożyć 
podpis, że przyjmuje do wiadomości, 
iż ryzyko jest duże, a nawet może być 
zagrożenie życia. Spojrzał wtedy na 
mnie błagalnym, pytającym wzro-
kiem: „księże Jarku, co ja mam teraz 
zrobić?”. Pamiętam jego bezradność, 
ale pamiętam też i swoją. Co on ma 
zrobić? A co ja mam mu powiedzieć? 
Byłem blisko, a jednocześnie czułem, 
jak bardzo w tym momencie był on 
sam. Sam ze swoimi myślami, oba-
wami, może wiarą?

Nie znam wielu przekonujących 
tekstów na temat cierpienia. Naj-

gorsze są jednak te, które są bardzo 
wzniosłe, a jednocześnie pisane przez 
osobę, która nigdy ciężko nie cierpia-
ła. Wtedy czuje się pustosłowie, które 
zamiast wzmocnić, potrafi tylko draż-
nić. Najgłębszy sens wyraża formu-
ła sakramentu chorych: „Niech Pan 
w swoim nieskończonym miłosier-
dziu wspomoże ciebie łaską Ducha 
Świętego”. Ducha mocy, a jednocześ-
nie prawdy. Cierpienie jest zawsze 
próbą wiary, a właściwie momentem, 
w którym sprawdza się wartość słów 
człowieka wypowiadanych wcześniej 
bezrefleksyjnie w odniesieniu do wia-
ry. Bo czymże jest cierpienie? Może 
być czasem odbudowy dobra w sobie. 
Może być również czasem złorzecze-
nia i odrzucenia wszystkiego i wszyst-
kich. Zdrowy człowiek łatwo nadaje 
życiu sens. W chorobie tego sensu 
trzeba szukać jednak gdzie indziej. 
Sensu, nie zaś płytkiego pocieszenia. 
I może dopóki człowiek jest zdrowy, 
warto sięgać po formułę sakramentu 
chorych, by zrozumieć, że tylko cier-
pienie, które przeżywa się z Bogiem, 
może mieć sens. To jednak wie się 
dopiero wtedy, gdy człowiek cierpi. 
Pozostaje nam więc prosić Boga, aby 
to nie cierpienie wymusiło kiedyś na-
szą wiarę, ale by wiara podtrzymywała 
sens życia, nawet w cierpieniu. ■

PÓJDŹ ZA MNĄ... 
Może Pan Jezus i Ciebie wzywa, 

abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

tel. 503-079-511;  501-650-750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl

Po przekroczeniu pewne-
go wieku trudno znaleźć 

człowieka, który nie miałby 
doświadczenia jakiejś choro-
by. Pamiętam swoją pierwszą 
poważną chorobę. I pamiętam 
czas sprzed choroby. Byłem 
członkiem Oazy, wielokrotnie 
śpiewaliśmy piosenkę religijną 
„każde cierpienie ma sens”. 
Pamiętam też, jak w czasie 
choroby zbuntowałem się na 
te słowa. Każde? Moje też? Na-
wet wtedy, gdy właśnie z po- 
wodu choroby moje życie za-
częło tracić wszelki sens?

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 
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OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY
„GWIAZDA-MORZA”

ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo
tel. +48 94 358 12 30, +48 94 358 12 31

Rezerwacji można dokonywać  
przez telefon lub Internet

www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje nad morzem

 

Lucyna Słup

„P rzez to święte namaszczenie 
niech Pan w swoim nieskoń-

czonym miłosierdziu wspomoże 
ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, 
który odpuszcza ci grzechy, niech 
cię wybawi i łaskawie podźwig- 
nie” – mówi kapłan, udzielając sa-
kramentu. Ten sakrament namasz-
czenia, przez długie wieki trak-
towany w Kościele jako „ostatnie 
namaszczenie” i udzielany osobom 
w niebezpieczeństwie śmierci, to  
w najgłębszej swej istocie sakrament 
uzdrowienia. Jednak uzdrowienie, 
które przynosi, jest pełniejsze niż 
sama tylko poprawa zdrowia osoby 
chorej. Uzdrowienie fizyczne może 
być oczywiście skutkiem przyjęcia 
sakramentu chorych, ale znacznie 
ważniejsze jest umocnienie, pokój 
i odwaga, które otrzymuje chory, 
by przyjmować po chrześcijańsku 
cierpienia związane z chorobą i sta-
rością. Sakrament chorych nadaje  

cierpieniu nowy sens, ponieważ 
jednoczy chorego z Chrystusem  
w Jego męce, a w konsekwencji tak-
że w Jego zmartwychwstaniu. Pro-
śmy Pana, byśmy dobrze rozumieli 
sakrament chorych dla własnego 
dobra, dla dobra tych, których Bóg 
postawi na naszej drodze oraz dla 
dobra całego Kościoła.

Do modlitwy i refleksji

Jezus uzdrawia

Moc wychodziła od Niego i uzdra-
wiała wszystkich (Łk 6,19).
Czy doświadczyłem w swoim ży-
ciu mocy uzdrowienia (fizycznego, 
psychicznego, duchowego) dokona-
nego przez Jezusa? Kiedy, w jakich 
okolicznościach? Podziękuję Panu 
za to uzdrowienie oraz za to, że jest 
On prawdziwie „Panem życia”.  

Jezus posyła uczniów  
z misją uzdrawiania
Na chorych ręce kłaść będą, a ci od-
zyskają zdrowie (Mk 16,18).
Czy modliłem się kiedyś za kogoś, 
kto jest chory? Pomodlę się, by 
Pan Jezus pokazał mi, jak konkret-
nie mogę uczestniczyć w Jego misji 
uzdrawiania powierzonej uczniom.

Kościół kontynuuje misję Jezusa

Choruje ktoś wśród was? Niech 
sprowadzi kapłanów Kościoła, by 
się modlili nad nim i namaścili go 
olejem w imię Pana. A modlitwa 
i pełna wiara będzie dla chorego 
ratunkiem i Pan go podźwignie,  
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 
odpuszczone (Jk 5,14-15).
Czy korzystałem z sakramentu 
chorych lub byłem świadkiem 
jego działania w czyimś życiu? 
Kiedy to było i w jakich oko-
licznościach? Czy dostrzegłem 
jakieś skutki tego sakramentu? 
Podziękuję Panu za dar sakra-
mentu chorych i poproszę, bym 
sam umiał go przyjąć z wiarą  
i bym pomagał rozbudzić wiarę  
u bliskich mi osób, które – być może – 
będą ten sakrament przyjmowały.

Sakrament 
uzdrowienia

Każde cierpienie ma sens?
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
- WYPOCZYNKOWY

pw. Miłosierdzia Bożego
34-504 Zakopane-Cyrhla 37

tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222
www.zakopane-cyrhla.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje
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Chorowałem w życiu kilka razy, ale 
Bóg oszczędził mi – jak dotąd – cho-
roby ocierającej się o śmierć. Nie 
chcę więc pisać co by było, gdyby… 
Dla człowieka aktywnego, planują-
cego każdy swój kolejny dzień naj-
trudniejsze jest doświadczenie ogra-
niczoności i zależności od innych. 
Nawet wtedy, gdy inni pomagają 
z największą delikatnością, dojmują-
ce jest doświadczenie tego, że łatwiej 

dawać, aniżeli przyjmować. Jest też 
w cierpieniu doświadczenie samot-
ności. Nie chodzi tylko o to, że nikogo 
nie będzie przy moim łóżku. Chodzi 
o samotność w znaczeniu niezdolno-
ści do przekazania drugiemu tego, 
co się naprawdę czuje. Przychodzi 
mi na myśl sytuacja sprzed lat, kie-
dy pojechałem do szpitala z jednym 
z naszych starszych księży. Po prze-
prowadzeniu badań okazało się, że 
musi się on poddać poważnej, skom-
plikowanej operacji. W pewnym 
momencie przyniesiono mu kwe-
stionariusz, na którym miał złożyć 
podpis, że przyjmuje do wiadomości, 
iż ryzyko jest duże, a nawet może być 
zagrożenie życia. Spojrzał wtedy na 
mnie błagalnym, pytającym wzro-
kiem: „księże Jarku, co ja mam teraz 
zrobić?”. Pamiętam jego bezradność, 
ale pamiętam też i swoją. Co on ma 
zrobić? A co ja mam mu powiedzieć? 
Byłem blisko, a jednocześnie czułem, 
jak bardzo w tym momencie był on 
sam. Sam ze swoimi myślami, oba-
wami, może wiarą?

Nie znam wielu przekonujących 
tekstów na temat cierpienia. Naj-

gorsze są jednak te, które są bardzo 
wzniosłe, a jednocześnie pisane przez 
osobę, która nigdy ciężko nie cierpia-
ła. Wtedy czuje się pustosłowie, które 
zamiast wzmocnić, potrafi tylko draż-
nić. Najgłębszy sens wyraża formu-
ła sakramentu chorych: „Niech Pan 
w swoim nieskończonym miłosier-
dziu wspomoże ciebie łaską Ducha 
Świętego”. Ducha mocy, a jednocześ-
nie prawdy. Cierpienie jest zawsze 
próbą wiary, a właściwie momentem, 
w którym sprawdza się wartość słów 
człowieka wypowiadanych wcześniej 
bezrefleksyjnie w odniesieniu do wia-
ry. Bo czymże jest cierpienie? Może 
być czasem odbudowy dobra w sobie. 
Może być również czasem złorzecze-
nia i odrzucenia wszystkiego i wszyst-
kich. Zdrowy człowiek łatwo nadaje 
życiu sens. W chorobie tego sensu 
trzeba szukać jednak gdzie indziej. 
Sensu, nie zaś płytkiego pocieszenia. 
I może dopóki człowiek jest zdrowy, 
warto sięgać po formułę sakramentu 
chorych, by zrozumieć, że tylko cier-
pienie, które przeżywa się z Bogiem, 
może mieć sens. To jednak wie się 
dopiero wtedy, gdy człowiek cierpi. 
Pozostaje nam więc prosić Boga, aby 
to nie cierpienie wymusiło kiedyś na-
szą wiarę, ale by wiara podtrzymywała 
sens życia, nawet w cierpieniu. ■

PÓJDŹ ZA MNĄ... 
Może Pan Jezus i Ciebie wzywa, 

abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

tel. 503-079-511;  501-650-750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl

Po przekroczeniu pewne-
go wieku trudno znaleźć 

człowieka, który nie miałby 
doświadczenia jakiejś choro-
by. Pamiętam swoją pierwszą 
poważną chorobę. I pamiętam 
czas sprzed choroby. Byłem 
członkiem Oazy, wielokrotnie 
śpiewaliśmy piosenkę religijną 
„każde cierpienie ma sens”. 
Pamiętam też, jak w czasie 
choroby zbuntowałem się na 
te słowa. Każde? Moje też? Na-
wet wtedy, gdy właśnie z po- 
wodu choroby moje życie za-
częło tracić wszelki sens?

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
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ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje nad morzem

 

Lucyna Słup

„P rzez to święte namaszczenie 
niech Pan w swoim nieskoń-

czonym miłosierdziu wspomoże 
ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, 
który odpuszcza ci grzechy, niech 
cię wybawi i łaskawie podźwig- 
nie” – mówi kapłan, udzielając sa-
kramentu. Ten sakrament namasz-
czenia, przez długie wieki trak-
towany w Kościele jako „ostatnie 
namaszczenie” i udzielany osobom 
w niebezpieczeństwie śmierci, to  
w najgłębszej swej istocie sakrament 
uzdrowienia. Jednak uzdrowienie, 
które przynosi, jest pełniejsze niż 
sama tylko poprawa zdrowia osoby 
chorej. Uzdrowienie fizyczne może 
być oczywiście skutkiem przyjęcia 
sakramentu chorych, ale znacznie 
ważniejsze jest umocnienie, pokój 
i odwaga, które otrzymuje chory, 
by przyjmować po chrześcijańsku 
cierpienia związane z chorobą i sta-
rością. Sakrament chorych nadaje  

cierpieniu nowy sens, ponieważ 
jednoczy chorego z Chrystusem  
w Jego męce, a w konsekwencji tak-
że w Jego zmartwychwstaniu. Pro-
śmy Pana, byśmy dobrze rozumieli 
sakrament chorych dla własnego 
dobra, dla dobra tych, których Bóg 
postawi na naszej drodze oraz dla 
dobra całego Kościoła.

Do modlitwy i refleksji

Jezus uzdrawia

Moc wychodziła od Niego i uzdra-
wiała wszystkich (Łk 6,19).
Czy doświadczyłem w swoim ży-
ciu mocy uzdrowienia (fizycznego, 
psychicznego, duchowego) dokona-
nego przez Jezusa? Kiedy, w jakich 
okolicznościach? Podziękuję Panu 
za to uzdrowienie oraz za to, że jest 
On prawdziwie „Panem życia”.  

Jezus posyła uczniów  
z misją uzdrawiania
Na chorych ręce kłaść będą, a ci od-
zyskają zdrowie (Mk 16,18).
Czy modliłem się kiedyś za kogoś, 
kto jest chory? Pomodlę się, by 
Pan Jezus pokazał mi, jak konkret-
nie mogę uczestniczyć w Jego misji 
uzdrawiania powierzonej uczniom.

Kościół kontynuuje misję Jezusa

Choruje ktoś wśród was? Niech 
sprowadzi kapłanów Kościoła, by 
się modlili nad nim i namaścili go 
olejem w imię Pana. A modlitwa 
i pełna wiara będzie dla chorego 
ratunkiem i Pan go podźwignie,  
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 
odpuszczone (Jk 5,14-15).
Czy korzystałem z sakramentu 
chorych lub byłem świadkiem 
jego działania w czyimś życiu? 
Kiedy to było i w jakich oko-
licznościach? Czy dostrzegłem 
jakieś skutki tego sakramentu? 
Podziękuję Panu za dar sakra-
mentu chorych i poproszę, bym 
sam umiał go przyjąć z wiarą  
i bym pomagał rozbudzić wiarę  
u bliskich mi osób, które – być może – 
będą ten sakrament przyjmowały.

Sakrament 
uzdrowienia

Każde cierpienie ma sens?
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC
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Lucyna Słup

„P rzez to święte namaszczenie 
niech Pan w swoim nieskoń-

czonym miłosierdziu wspomoże 
ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, 
który odpuszcza ci grzechy, niech 
cię wybawi i łaskawie podźwig- 
nie” – mówi kapłan, udzielając sa-
kramentu. Ten sakrament namasz-
czenia, przez długie wieki trak-
towany w Kościele jako „ostatnie 
namaszczenie” i udzielany osobom 
w niebezpieczeństwie śmierci, to  
w najgłębszej swej istocie sakrament 
uzdrowienia. Jednak uzdrowienie, 
które przynosi, jest pełniejsze niż 
sama tylko poprawa zdrowia osoby 
chorej. Uzdrowienie fizyczne może 
być oczywiście skutkiem przyjęcia 
sakramentu chorych, ale znacznie 
ważniejsze jest umocnienie, pokój 
i odwaga, które otrzymuje chory, 
by przyjmować po chrześcijańsku 
cierpienia związane z chorobą i sta-
rością. Sakrament chorych nadaje  

cierpieniu nowy sens, ponieważ 
jednoczy chorego z Chrystusem  
w Jego męce, a w konsekwencji tak-
że w Jego zmartwychwstaniu. Pro-
śmy Pana, byśmy dobrze rozumieli 
sakrament chorych dla własnego 
dobra, dla dobra tych, których Bóg 
postawi na naszej drodze oraz dla 
dobra całego Kościoła.

Do modlitwy i refleksji

Jezus uzdrawia

Moc wychodziła od Niego i uzdra-
wiała wszystkich (Łk 6,19).
Czy doświadczyłem w swoim ży-
ciu mocy uzdrowienia (fizycznego, 
psychicznego, duchowego) dokona-
nego przez Jezusa? Kiedy, w jakich 
okolicznościach? Podziękuję Panu 
za to uzdrowienie oraz za to, że jest 
On prawdziwie „Panem życia”.  

Jezus posyła uczniów  
z misją uzdrawiania
Na chorych ręce kłaść będą, a ci od-
zyskają zdrowie (Mk 16,18).
Czy modliłem się kiedyś za kogoś, 
kto jest chory? Pomodlę się, by 
Pan Jezus pokazał mi, jak konkret-
nie mogę uczestniczyć w Jego misji 
uzdrawiania powierzonej uczniom.

Kościół kontynuuje misję Jezusa

Choruje ktoś wśród was? Niech 
sprowadzi kapłanów Kościoła, by 
się modlili nad nim i namaścili go 
olejem w imię Pana. A modlitwa 
i pełna wiara będzie dla chorego 
ratunkiem i Pan go podźwignie,  
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 
odpuszczone (Jk 5,14-15).
Czy korzystałem z sakramentu 
chorych lub byłem świadkiem 
jego działania w czyimś życiu? 
Kiedy to było i w jakich oko-
licznościach? Czy dostrzegłem 
jakieś skutki tego sakramentu? 
Podziękuję Panu za dar sakra-
mentu chorych i poproszę, bym 
sam umiał go przyjąć z wiarą  
i bym pomagał rozbudzić wiarę  
u bliskich mi osób, które – być może – 
będą ten sakrament przyjmowały.

Sakrament 
uzdrowienia
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Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Goźlinie

Zaledwie 60 km od Warszawy, we wsi Goźlin, znajduje się niezwykłe Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, któ-
rym opiekują się księża marianie. Powstało ponad 300 lat temu. 16 października 1699 r. dziedzic siedzowski Jan 

Lasocki ufundował kościół i klasztor dla zakonu marianów. Klasztor z kościołem spłonął 16 maja 1769 r., ale siedem 
lat później został odbudowany w kształcie obecnym staraniem Józefa Lasockiego. Przy klasztorze goźlińskim wy-
rósł duży ośrodek duszpasterski, pomimo że pierwotnie miał się on zajmować innymi charyzmatami mariańskimi.  
Z dniem 11 grudnia 1801 r. bp krakowski Józef Olechowski erygował parafię goźlińską, motywując to w następujący 
sposób: „niektóre wioski parafii w Warszawicach i Wildze są bardzo oddalone od swych kościołów i niekiedy mają do 
nich niebezpieczny dostęp z powodu wylewów Wisły”. Od 1699 r. wierni mają możliwość czcić Matkę Bożą Bolesną  
w Jej wizerunku wiszącym w ołtarzu bocznym kościoła goźlińskiego, kiedy przywiózł go latem ze swego rodzinnego 
domu w Podegrodziu koło Starego Sącza sam św. o. Stanisław Papczyński. W kościele goźlińskim działało od począt-
ku Bractwo Pocieszenia NMP Bolesnej. Kult Matki Bożej Goźlińskiej trwa do dnia dzisiejszego. Jej wstawiennictwu 
przypisuje się cud nad Wisłą 15 sierpnia 1920 r. oraz uratowanie kościoła przed rozbiórką w roku 1944 r. Kiedy bo-
wiem front stanął nad Wisłą, wojska radzieckie potrzebowały drewna do budowania przepraw przez rzekę. Kościół 
mariański znajdował się na miejscu „po rzec”, dlatego od nazwy zakonu tę część Goźlina zaczęto nazywać Mariań-
skim Porzeczem. Piękna świątynia stanowi barokową drewnianą bazylikę trójnawową z dwoma wieżami i transep-
tem. Wnętrze zachwyca iluzjonistyczną polichromią na płótnach przyklejonych do ścian oraz na zagruntowanych 
belkach autorstwa utalentowanego artysty, miejscowego zakonnika, o. Jana Niezabitowskiego, zmarłego w 1804 r. 
Dzieło wykonał pod koniec XVIII w. W Ołtarzu Wielkim znajduje się obraz Wniebowzięcia NMP, zaś po bokach  
św. Michał Archanioł oraz św. Piotr. Na suficie prezbiterium widnieje wizerunek Trójcy Przenajświętszej, a na ścia-
nach bocznych Biblia pauperum i wizerunki świętych doktorów Kościoła. Na suficie znajduje się Gwiazda dziesię-
cioramienna przedstawiająca „10 cnót ewangelicznych Najświętszej Marii Panny”. W nawach bocznych jest ciekawa 
droga krzyżowa, linoryt włoski z XVIII w. ze szkłem lanym. Z wyposażenia na uwagę zasługują również rokokowa 
ambona, chrzcielnica z XVIII w. oraz organy. Co ciekawe, kościół goźliński był również wykorzystywany na potrzeby 
produkcji filmowych, kręcono tu m. in. filmy „Nadzieja”, „Zemsta” i „Boża podszewka”. Miejsce sprzyja modlitwie  
i zachwyca swoim pięknem. Warto je odwiedzić, zawierzając przy tym swoje życie Matce Bożej Bolesnej.    ■
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