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Poradzić sobie z cierpieniem

Lourdes – miejsce nadziei

To chyba najbardziej znane miejsce objawień Matki Bożej na świecie. Tutaj, 11 lutego 1858 r. w Grocie Massabielle mała Bernadetta Soubirous doznała objawień Matki Bożej. Dziś mieści się w niej figura Matki Bożej z napisem: „Jestem Niepokalane Poczęcie”, która została poświęcona w 1864 r. W środku groty znajduje się źródło wody, które wytrysnęło podczas objawień.
Zarówno grota, w której ukazywała się Maryja, jak i okolice, gdzie
wybudowano trzy bazyliki, uważane
są przez wiernych za szczególne miejsca modlitwy i spotkania z Bogiem.
Przybywają oni z najodleglejszych
miejsc na ziemi, aby doświadczyć osobiście tej mocy i nadziei, z której Lourdes słynie na całym świecie. To tutaj płyną łzy bólu, samotności, cierpienia, ale także łzy radości i wielkiego szczęścia.
Najliczniej do Lourdes przyjeżdżają cierpiący, chorzy, kalecy i niepełnosprawni. Z pewnością przyciągają ich
do tego miejsca świadectwa licznych
uzdrowień, spośród których około stu
specjalna komisja kościelna uznała za
znaczące, a kilka za cudowne. Każdy
chory ma nadzieję, że zostanie, jeśli nie
uzdrowiony, to umocniony, że znajdzie pomoc i ukojenie swojego cierpienia. I rzeczywiście, liczni pielgrzymi
przyznają, że dzieje się z nimi coś niezwykłego: doznają poruszenia serca,
sumienia, albo rozjaśnia im się umysł
i znajdują wyjście z trudnej sytuacji.
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Jan Paweł II nie potrafił przejść
obojętnie obok cierpiących. Całemu
światu znana była wyjątkowa troska
Ojca Świętego właśnie o ludzi cierpiących. Papież często kierował do nich
słowo pocieszenia i umocnienia, prosił
ich o modlitwę w różnych intencjach,
wierząc, że mają oni szczególne względy u Boga i potrafią uprosić u Niego
wiele łask. Widok ludzi zmagających
się z bólem budził Jego wzruszenie
i współczucie. W dniu jubileuszu chorych w 2000 roku w Rzymie zwrócił
się do nich z następującymi słowami
pociechy: „Niektórzy z was przykuci
są od lat do łoża boleści: proszę Boga,
ażeby dzisiejsze spotkanie przyniosło
im nadzwyczajną ulgę fizyczną i duchową”. W tej samej homilii dodał także: „Cierpienie i choroba są częścią tajemnicy człowieka na ziemi... Pragnę,
aby ta wzruszająca koncelebra była dla
wszystkich, chorych i zdrowych, okazją do zastanowienia się nad zbawczą
mocą cierpienia”. W tych słowach Papież ukazał nie tylko psychologiczny
czy religijny, ale również teologiczny
wymiar cierpienia. Uznał, że wprawdzie należy walczyć z chorobą, ponieważ zdrowie jest darem Bożym, gdy
jednak cierpienie zapuka do drzwi
– trzeba je przyjąć. Kluczem do papieskiego rozumienia cierpienia jest
krzyż Chrystusa. Od momentu śmierci Pana Jezusa każde cierpienie może
nabrać sensu, który czyni je szczególnie cennym. Może być ofiarowane za
bliźnich, może przemieniać tego, kto
go doświadcza.

FOT. ARCHIWUM O. STANISŁAW WYSOCKI O.CARM
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Papieska wrażliwość

Jan Paweł II w rzymskim szpitalu

solidarność z wszystkimi, którzy cierpią, modlę się gorąco, aby obchody
Światowego Dnia Chorego stały się
dla nich opatrznościowym doświadczeniem, które ukaże nowy sens ich
życia.
Wiara uczy nas szukać ostatecznego sensu cierpienia w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Chrześcijańska odpowiedź na cierpienie i ból nigdy nie jest bierna. Przynaglany przez chrześcijańskie miłosierdzie, znajdujące najwyższy wyraz
w życiu dziełach Jezusa, który „przeszedł (…) dobrze czyniąc” (Dz 10,
38), Kościół idzie do chorych i cierpiących, niosąc im otuchę i nadzieję.
Nie jest to zwykły akt dobroczynności, ale działanie motywowane
współczuciem i troską które każą
otoczyć chorych opieką i ofiarnie im
służyć. Wymaga to bezinteresownego daru z siebie złożonego innym,
zwłaszcza cierpiącym.
Ewangeliczna przypowieść o Dobrym Samarytaninie bardzo trafnie
wyraża najszlachetniejsze uczucia
i postawę człowieka, który spotyka
bliźniego cierpiącego i potrzebującego pomocy. Dobrym Samarytaninem
jest każdy, kto się zatrzymuje, aby zatroszczyć się o tych, którzy cierpią.
(…) Modlę się, aby Maryja, Uzdrowienie Chorych, nadal otaczała miłością i opieką wszystkich zranionych
na ciele i duszy oraz wstawiała się za
tymi, którzy się nimi opiekują. Niech
nam pomaga jednoczyć nasze cierpienia z cierpieniami Jej Syna, gdy z radosną nadzieją zbliżamy się do zbawienia w domu Ojca”.

Do chorych

W liście ustanawiającym Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty napisał: „Podjąłem decyzje ustanowienia
Światowego Dnia Chorych, który będzie obchodzony 11 lutego każdego
roku w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Podobnie jak 11 lutego 1984 r. ogłosiłem
list apostolski o chrześcijańskim znaczeniu cierpienia ludzkiego, a w rok
później ustanowiłem Papieską Radę
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia,
tak też uważam za wymowne wybranie tej daty dla obchodzenia Światowego Dnia Chorego”. Papież chciał
w ten sposób podkreślić rolę Maryi
jako Uzdrowicielki Chorych i Lourdes jako miejsca, w którym od początku Jego objawień w 1858 roku po dziś
dzień dochodzi do wielu uzdrowień.
Co roku Ojciec Święty wydawał okolicznościowe orędzie na ten dzień.
W Orędziu na X Światowy Dzień
Chorego (2002 r.) Jan Paweł II pisał: „Przez swoje cierpienie na krzyżu
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FOT. ŁUKASZ KORZENIOWSKI

ól, cierpienie, nierzadko
samotność, a do tego zamknięte przychodnie, długie
terminy, kolejki, drogie leki
i brak nadziei na zmianę. 11
lutego Kościół w sposób szczególny
pamięta o ludziach chorych.
Światowy Dzień Chorego ustanowił nasz Rodak – Ojciec Święty Jan Paweł II w liście z 13 maja
1992 r., skierowanym do ówczesnego przewodniczącego Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała
Fiorenzo Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i 11 rocznicę zamachu na jego
życie. Papież zapowiedział, że dzień
ten będzie obchodzony co roku 11 lutego. To dzień, w którym Kościół katolicki wspomina pierwsze objawienie Matki Bożej z Lourdes. Papież wybrał to święto nieprzypadkowo, gdyż
właśnie z Lourdes łączy się najwięcej cudownych uzdrowień i w związku z tym miejsce to uważane jest za
duchową stolicę wszystkich chorych
i cierpiących.

Chrystus zwyciężył zło i nas też uzdolnił do pokonania go. Nasze cierpienia nabierają znaczenia i wartości, gdy są zjednoczone z Jego cierpieniem. Jako Bóg i człowiek Chrystus wziął na siebie cierpienia ludzkości, w Nim zatem także ludzkie
cierpienie zyskuje odkupieńczy sens.
Przez to zjednoczenie człowieczeństwa z Bóstwem, cierpienie rodzi dobro i zwycięża zło. Wyrażając głęboką
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W każdym z nas tkwi strach przed
cierpieniem, bólem, chorobą. Zazwyczaj akceptujemy istnienie śmierci
w naszym życiu, ale chcielibyśmy, żeby
z umieraniem było ładnie, lekko, szybko i w takim czasie, który nam by odpowiadał. Tymczasem zawsze jest za
wcześnie, nie w porę, nie teraz. Bardzo trudno jest tak stanąć w prawdzie przed samym sobą i znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy ja już umieram? Co ze mną będzie? Dlaczego ja
tak cierpię? Za co mnie to spotyka?
Co będzie z moimi dziećmi, wnukami, z moim domem, pracą? Dlaczego to takie trudne?
Tymczasem Pan Bóg dopuszcza
cierpienie, chorobę, śmierć. Dlaczego? To Jego tajemnica. A my jesteśmy
za mali, aby to zrozumieć. Po ludzku
choroba i cierpienie nie mają żadnego sensu. Kiedy jednak popatrzymy
na Bożego Syna, który także cierpiał
i w wielkich męczarniach umierał,

to łatwiej jest przyjąć i zaakceptować swój ból.
Nie ma prostych rad i tanich zapewnień dla chorych i ich bliskich,
chociaż dziś wiele osób oczekuje szybkich rozwiązań i profesjonalnych „poradników od wszystkiego”. Inaczej reaguje osoba, która oczekuje na operację wyrostka, a inaczej ktoś chory terminalnie. Pojawiają się emocje, pytania, wątpliwości. Emocje zazwyczaj
dotyczą naszego indywidualnego podejścia do życia, chorowania czy umierania. Pytania i wątpliwości są uzależnione od oczekiwań osób chorych i ich
rodzin. Nie ma tu prostych rozwiązań. Dlatego ważne są nasze zasoby
wewnętrzne: wiara, nadzieja, ufność
w Bożą Opatrzność.

Dzień chorych dla... zdrowych

Lansowany dzisiaj i modny jest
styl bycia młodym, silnym, wysportowanym i sprytnym. Do dobrego
tonu należy mówienie tylko o sukcesach, o dobrobycie i posiadaniu.
Nie ma miejsca dla porażki, choroby, niesprawności, itp. A gdy przychodzi choroba? Przecież dar zdrowia nie jest dany raz na zawsze i nie
każdemu. Jakie więc znaczenie ma
Światowy Dzień Chorego dla ludzi
cieszących się pełnią zdrowia? Może
ma im nade wszystko przypomnieć
o chorych, cierpiących, niepełnosprawnych? Może ma uświadomić
słabość ludzkiego ciała? Może ma pokazać, że tak naprawdę nie rozumieją cierpienia, a w związku z tym nie
mają prawa wypowiadać się w imieniu ludzi chorych? Z pewnością jest
to dzień, w którym mamy okazję nauczyć się większej pokory wobec cierpienia i wdzięczności za dar zdrowia.
Światowy Dzień Chorego to również przypomnienie wielu problemów,
z jakimi borykają się nasi cierpiący rodzice, współmałżonkowie, dziadkowie,
rodzeństwo, dzieci. Powinien być więc
momentem zastanowienia, nad tym,
co możemy zrobić, aby ich życie stało
się pełniejsze, barwniejsze, szczęśliwsze. Czasem wystarczy tak niewiele:
dobre słowo, uśmiech, życzliwy gest,
obecność, rozmowa. W Ewangelii św.
Mateusza Pan Jezus pyta, dlaczego nie
odwiedziliśmy Go, gdy był chory. Osoby przeżywające swe cierpienie oczekują zainteresowania ich sprawami,
empatii, autentyczności, wiedzy oraz
szczerości. Chorzy uczą nas być dobrymi, dają nam szansę służby Chrystusowi, który powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili”.
JOANNA KIELAR
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„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”

(Mt 10,8)

Drodzy Bracia i Siostry,
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Są to słowa wypowiedziane
przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było
propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.
Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego, który w sposób uroczysty będzie obchodzony w Kalkucie w Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Kościół – Matka wszystkich
swoich dzieci, zwłaszcza słabych – pamięta, że gesty wielkodusznego daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej
wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu
i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny”.
Życie jest darem od Boga, jak napomina święty Paweł: „Cóż masz, czego byś nie
otrzymał?” (1 Kor 4,7). Egzystencja, właśnie
dlatego, że jest darem, nie może być uważana za zwykłe posiadanie czy prywatną
własność, zwłaszcza w obliczu zdobyczy
medycyny i biotechnologii, które mogłyby doprowadzić człowieka do ulegnięcia
pokusie manipulowania „drzewem życia”
(por. Rdz 3,24).
W obliczu kultury odrzucenia i obojętności chciałbym stwierdzić, że dar powinien być uznany za paradygmat zdolny
do przeciwstawienia się indywidualizmowi
i współczesnemu rozdrobnieniu społecznemu, do poruszenia nowych więzi i różnych form współpracy ludzkiej między narodami i kulturami. Dialog, będący warunkiem daru, otwiera relacyjne przestrzenie
ludzkiego wzrostu i rozwoju, zdolne przełamać skonsolidowane schematy sprawowania władzy w społeczeństwie.
Darowanie nie utożsamia się z czynnością dawania, ponieważ może być ono tak
nazwane tylko, jeśli daje się siebie samego. Nie może to być zredukowane do zwyczajnego przekazania jakiejś własności lub
przedmiotu. Różni się ono od dawania właśnie dlatego, że zawiera dar z siebie i zakłada pragnienie utworzenia więzi. Dar jest
więc wzajemnym uznaniem, które jest konieczną cechą więzi społecznej. W darze
kryje się odbicie miłości Bożej, która osiąga punkt kulminacyjny we wcieleniu Jezusa i w wylaniu Ducha Świętego.
Każdy człowiek jest biedny, potrzebujący i ubogi. Kiedy rodzimy się, aby żyć, potrzebujemy opieki naszych rodziców. Stąd
w żadnej fazie i na żadnym etapie życia nikt
z nas nie jest w stanie całkowicie uwolnić
się od potrzeby i pomocy innych, nie jest też
nigdy w stanie przezwyciężyć granicy bezsilności przed kimś lub przed czymś. To jest
ten stan, który charakteryzuje nasze bycie
„stworzeniami”. Uczciwe uznanie tej prawdy zachęca nas do pozostawania pokornymi i do praktykowania z odwagą solidarności jako cnoty nieodzownej dla istnienia.
Ta świadomość przynagla nas do działania odpowiedzialnego i przemyślanego, mając na uwadze dobro, które jest jednocześnie osobiste i wspólne. Tylko kiedy
człowiek pojmuje siebie nie jako zamknięty świat, ale jako kogoś ze swej natury związanego ze wszystkimi innymi – jako „bra-

FOT. WIKIMEDIA COMMONS

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2019 r.

cia” – możliwa jest praktyka solidarności
społecznej, oparta na dobru wspólnym.
Nie wolno nam się bać uznać siebie za
potrzebujących i niezdolnych zapewnić sobie wszystkiego, czego potrzebujemy, gdyż
sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie pokonać wszystkich ograniczeń. Nie
obawiajmy się tej prawdy, ponieważ sam
Bóg w Jezusie pochylił się (por. Flp 2,8) i pochyla nad nami i naszym ubóstwem, aby
nam pomóc i dać te dobra, których sami sobie nie jesteśmy w stanie zapewnić.
Na okoliczność uroczystej celebracji
w Indiach chciałbym z radością i podziwem przypomnieć postać Świętej Matki Teresy z Kalkuty, wzorca miłości, która uwidoczniła miłość Boga wobec ubogich i chorych. Jak stwierdziłem w czasie jej kanonizacji, „Matka Teresa przez całe swoje życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, gotową do służenia wszystkim przez
przyjmowanie i obronę ludzkiego życia,
tego nienarodzonego oraz tego opuszczonego i odrzuconego. (…) Pochylała się nad
osobami wyczerpanymi, pozostawionymi śmierci na poboczach dróg, rozpoznając w nich godność daną im przez Boga;
zabierała głos wobec możnych tej ziemi,
aby uznali swoje winy wobec zbrodni (…)
ubóstwa stworzonego przez nich samych.
Miłosierdzie było dla niej ‘solą’, która nadaje smak każdemu jej działaniu i ‘światłem’ rozjaśniającym ciemności tych, którzy nie mieli już nawet łez, aby płakać nad
swoim ubóstwem i cierpieniem. Jej misja
na obrzeżach miast i na egzystencjalnych
peryferiach pozostaje w naszych czasach
wymownym świadectwem Bożej bliskości
wobec najbiedniejszych z biednych” (Homilia, 4 września 2016).
Święta Matka Teresa pomaga nam zrozumieć, że jedynym kryterium działania musi
być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez względu na język, kulturę, grupę
etniczną czy religię. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej
zrozumienia i czułości; zwłaszcza dla tych,
którzy cierpią.

Ludzka wielkoduszność jest zaczynem
działania wolontariuszy, którzy mają wielkie znaczenie w sektorze społeczno–medycznym i którzy w wymowny sposób żyją
duchowością Miłosiernego Samarytanina.
Dziękuję i wspieram wszystkie stowarzyszenia wolontariackie, które zajmują się
transportem i ratowaniem pacjentów, które zapewniają dawstwo krwi, tkanek i organów. Szczególnym obszarem, w którym Wasza obecność wyraża optykę Kościoła, jest
ochrona praw chorych, zwłaszcza tych cierpiących na choroby wymagające specjalnej opieki, nie zapominając także o wymiarze zwiększania świadomości i profilaktyki. Wasza służba wolontaryjna w strukturach sanitarnych i domowych ma ogromne
znaczenie, począwszy od opieki zdrowotnej
po wsparcie duchowe. Korzysta z niej wielu chorych, samotnych, ludzi w podeszłym
wieku, słabych psychicznie i fizycznie.
Zachęcam Was, abyście nadal byli znakiem obecności Kościoła w zsekularyzowanym świecie. Wolontariusz jest bezinteresownym przyjacielem, któremu można powierzyć myśli i emocje; poprzez słuchanie tworzy on warunki, w których chory, nie jest już biernym obiektem opieki,
ale staje się aktywnym podmiotem i bohaterem wzajemnej relacji, zdolnym do odzyskania nadziei i lepiej przygotowanym
do zaakceptowania leczenia. Wolontariat
komunikuje wartości, zachowania i style
życia, które w centrum mają pasję obdarowywania. W ten sposób realizuje się humanizacja opieki.
Postawa bezinteresowności powinna pobudzać przede wszystkim katolickie placówki opieki zdrowotnej, ponieważ to właśnie logika Ewangelii określa ich działanie, zarówno na obszarach najbardziej zaawansowanych, jak i w miejscach najtrudniejszych. Katolickie placówki są powołane, aby wyrażać istotę daru, darmowości
i solidarności, w odpowiedzi na logikę zysku za wszelką cenę, logikę dawania, aby
otrzymywać, logikę wyzysku nie zwracającego uwagi na ludzi.
Wzywam Was wszystkich, na różnych
poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia. Katolickie instytucje opieki medycznej nie powinny wpadać w myślenie biznesowe, ale
dbać o opiekę nad człowiekiem, bardziej
niż o zysk. Wiemy, że zdrowie jest relacyjne, zależy od interakcji z innymi i potrzebuje zaufania, przyjaźni i solidarności. To jest
dobro, którym można się cieszyć „w pełni”
wyłącznie, gdy się nim dzieli. Wskaźnikiem
zdrowia chrześcijanina jest radość z bezinteresownego daru.
Was wszystkich zawierzam Maryi,
Uzdrowieniu chorych. Niech nam pomaga dzielić się darami otrzymanymi w duchu dialogu i wzajemnego przyjęcia, abyśmy żyli jak bracia i siostry, uważni na potrzeby jedni drugich, abyśmy wiedzieli, jak
dawać z sercem hojnym i uczyli się radości
z bezinteresownej służby. Z miłością zapewniam wszystkich o mojej bliskości w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.
Watykan, 25 listopada 2018
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Litania do Matki Bożej
w Lourdes
Kyrie, elejson. Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste,
wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się
nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad
nami.
Najświętsza Panno w Lourdes objawiona,
módl się za nami.
Najświętsza Panno pokutę zalecająca,
Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło
wskazująca,
Najświętsza Panno potwierdzająca Swe
Niepokalane Poczęcie,
Niepokalana Córo Boga Ojca,
Niepokalana Matko Syna Bożego,
Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
Niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Niepokalane odzwierciedlenie Mądrości
Bożej,
Niepokalana Jutrzenko sprawiedliwości,
Niepokalana Arko Przymierza,
Niepokalana Dziewico krusząca głowę węża
piekielnego,
Niepokalana Królowo nieba i ziemi,
Niepokalana skarbnico łask Boskich,
Niepokalana drogo do Jezusa wiodąca,
Niepokalana Dziewico wolna od grzechu
pierworodnego,
Niepokalana bramo niebios,
Niepokalana Gwiazdo morza,
Niepokalana Matko Kościoła świętego,
Niepokalane źródło wszelkich doskonałości,
Niepokalana przyczyno naszej radości,
Niepokalany wzorze wiary,
Niepokalane źródło Bożej miłości,
Niepokalany znaku naszego zbawienia,
Niepokalane światło Aniołów,
Niepokalana nauczycielko Apostołów,
Niepokalana chwało Proroków,
Niepokalana potęgo Męczenników,
Niepokalana opiekunko Wyznawców,
Niepokalany wzorze dziewiczej czystości,
Niepokalana radości ufających Tobie,
Niepokalana obrono grzeszników,
Niepokalana pogromicielko wszelkiego zła,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za
nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Módlmy się:
Matko Najświętsza słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz
tyle dowodów w tym wybranym miejscu,
błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj
nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla
dobra bliźnich i zbawienia duszy.
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Służyć choremu
szansę na powrót do zdrowia, czy
jego życie powoli się kończy. Ciągłe obawy, lęki, stresy, rodzą bunt,
złość, niecierpliwość. Jak wtedy rozmawiać z chorym? Nie ma gotowych recept. Ważne, by była to rozmowa życzliwa, by starać się nawiązać dobry kontakt z pacjentem.

eszcze kilka pokoleń wstecz
wszystkie etapy ludzkiego
życia: narodziny, dorastanie, dorosłość i starzenie
się, były przeżywane w rodzinie. Także cierpienie, umieranie
i odejście do wieczności odbywało się w gronie najbliższych, często
z towarzyszeniem osoby duchownej. Śmierć była naturalnym końcem życia. Z jej tajemnicą stykali się wszyscy członkowie rodziny,
także dzieci.
Współcześnie nie akceptuje się
procesu starzenia się, choroby, niedołężności i odchodzenia. Boimy się
śmierci i zmarłych. Większość ludzi
odchodzi z tego świata w szpitalach
lub hospicjach. Wstydliwie i z lękiem
odsuwamy starość i towarzyszące jej
często cierpienie w zacisze sterylnej, szpitalnej sali. Dawne obrzędy
i zwyczaje towarzyszące umieraniu
i śmierci zostały w znacznej mierze
odrzucone lub skrócone i sformalizowane. Opieka nad umierającą
osobą zamieniła się w szereg procedur medycznych, a osoba w pacjenta w określoną jednostką chorobową. Śmierć odbierana jest często
jako porażka, fiasko leczenia: zarówno przez osoby umierające, jak i ich
bliskich a także personel oddziału
szpitalnego. Powoduje to nierealne
oczekiwania, roszczenia i pretensje.

J

Pacjent z duszą

Coraz częściej chory, trafiający
do szpitala, jak po taśmie produkcyjnej przechodzi z jednego gabinetu do drugiego, by wreszcie uzyskać
informację (lub nie), na temat tego,
co mu dolega. Nowoczesna aparatura diagnostyczna pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian chorobowych, a dostępny sprzęt umożliwia
monitorowanie czynności wszystkich narządów. Lekarze mają dostęp
do wyników badań, obrazów tomografii, USG. Jednak patrząc w ekrany urządzeń i komputerów, zatracają
czasem wgląd w potrzeby pacjenta.
A przecież człowiek nie jest złożony
tylko z tkanek i narządów, ale posiada także duszę. Żadna maszyna nie
zastąpi więc rozmowy lekarza z pacjentem. Taka rozmowa bywa trudna. Trzeba prowadzić ją na sposób,
który nie urazi drugiego człowieka. Różnie też wygląda na poszczególnych etapach leczenia: inaczej
przy pierwszym spotkaniu, inaczej
w trakcie terapii, a jeszcze inaczej,
gdy podejmuje się decyzję o zakończeniu leczenia. Życzliwa rozmowa
jest bardzo pomocna. Często słowa
potrafią leczyć skuteczniej niż specjalistyczne terapie i drogie leki. Dobra relacja lekarza i pacjenta wyzwala
w tym drugim wolę walki i chęć powrotu do zdrowia. Wyzwala nadzieję na wyzdrowienie.
Św. Jan Paweł II mówiąc o lekarzach i pielęgniarkach zauważa:
„Przecież zawód lekarski czy zawód
pielęgniarski jest i powołaniem zarazem. Ale są i tacy, którzy posługują wam niejako poza zawodowo,
z czystej gorliwości, z motywu miłości bliźniego. Może także z motywu ludzkiego humanizmu. Niech
będą błogosławieni ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są miłosierni i niech oni miłosierdzia dostąpią, tak, jak nam powiedział Pan”.

Pan Bóg na poczekalni

Coraz rzadziej na szpitalnych korytarzach i w salach chorych mówi
się o Bogu. Między zastrzykiem
a zmianą opatrunku ginie gdzieś
perspektywa życia wiecznego. Coraz rzadziej stawiamy pytania o sens
cierpienia, nieśmiertelność, o to,
co po drugiej stronie.
Polski psychiatra i lekarz prof.
Antoni Kępiński pisał: „Zbliżenie
do chorego oznacza wysiłek, by
wejść w jego świat, przyjmować
uczucia jego niezależnie od ich
znaku, (…) służyć mu zawsze pomocą, zdając sobie jednocześnie
sprawę, że pomoc ta może być bezskuteczna”.

Służyć choremu

Nieść krzyż choroby

ZDJĘCIA: WWW.PIXABAY.COM

Relacja między lekarzem i pacjentem to spotkanie specjalisty
z człowiekiem chorym, potrzebującym pomocy. Dialog, jaki nawiązuje lekarz ze swoim podopiecznym,
wymaga czasu i poświęcenia. Zanim lekarz postawi diagnozę i podejmie decyzję o leczeniu chorego,
musi wysłuchać często szczegółowej i długiej relacji o jego dolegliwościach.
Człowiek cierpiący, jak podkreślał Jan Paweł II, stoi w samym
centrum uwagi i troski Kościoła,
stanowi jedną z jego „najważniejszych dróg”. Choroba jest tragedią,
nieszczęściem, wyrywa człowieka
z naturalnego życia. Chory boi się,
nie wie, jaki będzie wyrok, czy ma

Chory, opuszczony w skomplikowanym świecie nowoczesnych
aparatów, potrzebuje drugiej osoby
– kogoś, kto przeprowadzi go przez
zakręty szpitalnego korytarza, otrze
czoło, zwilży usta wodą, wytłumaczy nieznane słownictwo medyczne i doda otuchy. Niezastąpiona jest
tutaj pielęgniarka, położna, salowa.
To ona tłumaczy, jak działają pewne
urządzenia, po co przeprowadza się
konkretne badania, jest łącznikiem
między pacjentem i lekarzem.
11 lutego każdego roku w Dzień
Chorego powinniśmy szczególnie

pamiętać o wszystkich cierpiących,
niosących krzyż choroby, niepełnosprawności, bólu. Nasza modlitwa
jest im potrzebna codziennie. Także człowiek chory może ofiarować
swoje cierpienie w konkretnej intencji. Chorzy, którzy mają głęboką relację z Panem Bogiem, są pacjentami bardziej cierpliwymi, łatwiej znoszą ból i szybciej wracają do zdrowia. Osoby niewierzące są bardziej zrezygnowane i łatwiej popadają w depresję. Duchowość nadaje sens cierpieniu, dzięki czemu pacjent lepiej radzi sobie
ze stresem. Naukowo udowodnione jest także, że modlitwa wyzwala
energię korzystną dla zdrowia, optymizm i spokój. Jan Paweł II mówił,
że w chorych w sposób wyjątkowy
jest obecny Jezus Chrystus, nasz
Odkupiciel.

Cierpienie jest tajemnicą

Papież uczył, że cierpienie ma
sens nie tylko psychologiczny czy
religijny, ale również teologiczny.
W czasie spotkania z chorymi zgromadzonymi w kościele oo. franciszkanów w Krakowie, podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, Papież powiedział: „(...) wasza sytuacja jest uprzywilejowana. Wy macie większe niejako prawo do Chrystusa. Wy bardziej Go wyrażacie,
uobecniacie, niż każdy z nas, tych,
którzy nie jesteśmy, w taki sposób
jak wy, dotknięci stygmatem cierpienia. Niech to będzie dla was pociechą, nie tylko pociechą zdawkową, bo naprawdę trudno jest znaleźć
zdawkową pociechę dla ludzkiego cierpienia. Ona nawet może być
czasem bolesna i obraźliwa. Ale to,
co mówię, nie jest pociechą zdawkową. To jest taka pociecha, o której Chrystus mówił wtedy, gdy powiedział apostołom: ‚Dam wam nowego Pocieszyciela’. To jest pociecha w Duchu Świętym! On jest Pocieszycielem dusz”.
Ojciec Święty Jan Paweł II nie
potrafił przejść obojętnie obok cierpiących. Widok ludzi zmagających
się z bólem budziła jego wzruszenie.
W dniu jubileuszu chorych w 2000
roku zwrócił się do nich ze słowami pociechy: „Niektórzy z was
przykuci są od lat do łoża boleści:
proszę Boga, ażeby dzisiejsze spotkanie przyniosło im nadzwyczajną ulgę fizyczną i duchową”. W tej
samej homilii dodał jednak: „Cierpienie i choroba są częścią tajemnicy człowieka na ziemi... Pragnę,
aby ta wzruszająca koncelebra była
dla wszystkich, chorych i zdrowych,
okazją do zastanowienia się nad
zbawczą mocą cierpienia”.
Należy walczyć z chorobą wszelkimi możliwymi sposobami, ponieważ zdrowie jest darem Bożym, jednak gdy cierpienie zapuka do drzwi
– trzeba umieć je przyjąć z pokorą.
MARTA CHOJECKA
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„Miłosierni” są wśród nas
nauczaniu. Jego słowa i myśli są mottem całej akcji a ukazanie ludzi szlachetnych dla których pomoc drugiemu człowiekowi jest czymś naturalnym, wypływającym z potrzeby serca to wspólne budowanie „kultury
miłości”, tak bliskiej sercu naszego
papieża. Pragniemy pokazać ludzi,
którzy każdego dnia realizują „nową
wyobraźnię miłosierdzia”.
Postępowanie Samarytanina jest
wzorem do naśladowania dla każdego człowieka, nasz papież napisał,

olontariat św. Eliasza,
który 17 lat temu powstał przy klasztorze ojców Karmelitów w Krakowie, od początku swej
działalności skupił się na pomocy
osobom starszym, chorym i samotnym. Poprzez naszą działalność staramy się pokazać, że Chrześcijanin
to nie teoretyk czy ideolog miłości,
ale świadek i apostoł miłości Boga
do człowieka. Ukazywać poprzez
konkretne czyny i akcje, że Chrześcijaństwo to styl życia, gdzie jedną z form miłości bliźniego jest wolontariat, czyli bezinteresowne angażowanie się w troskę o ludzi w potrzebie. Uczymy się patrzeć sercem,
bo „Serce widzi, gdzie potrzebna
jest miłość i działa konsekwentnie”.
Większość naszych wolontariuszy to młodzież akademicka choć
coraz częściej zgłaszają się osoby starsze. Młodzi wolontariusze
z naszego wolontariatu odwiedzają i niosą pomoc ludziom starszym,
samotnym i cierpiącym w krakowskich szpitalach, w domach opieki
społecznej i w domach prywatnych.

W

Odwiedzamy, rozmawiamy, udzielamy pomocy materialnej: pomagamy
nakarmić, dostarczyć leki realizując
recepty, dostarczyć zakupy. Proste
i drobne czynności, które są bardzo
pomocne osobom starszym, chorym
i samotnym, które świadczą o tym,
że dla chrześcijanina posługa wolontariatu nie jest żadnym przywilejem lecz obowiązkiem wypływającym z wiary, odpowiedzią i realizowaniem przyrzeczeń i obowiązków przyjętych na chrzcie św., zaproszeniem, by w dzisiejszym świecie dawać świadectwo wiary, nadziei
i miłości.
Pomysł plebiscytu „wybieramy samarytanina roku” powstał w naszym
wolontariacie po śmierci Jana Pawła
II. My, młodzi wolontariusze chcieliśmy oddać cześć naszemu papieżowi
w taki „nietuzinkowy” sposób. Dziś
po trzynastu latach wiemy, że jest
to oryginalny pomnik Jana Pawła II
i każdego roku przypominamy i propagujemy Jego nauczanie
Święty Jan Paweł II, zagadnieniu „miłosiernego samarytanina”
poświęcił wiele uwagi w swoim

że „każdy człowiek choć raz w życiu powinien napisać na nowo przypowieść o samarytaninie”. Pokazać
i podziękować ludziom którzy w zaciszu swoich domów i miejsc pracy,
pomagają innym, to pokazać Dobro.
Biorąc udział w głosowaniu wszyscy przyczyniamy się i świadczymy, że miłosierdzie to nie słowa czy
idea teologiczna, ale miłosierdzie
to coś konkretnego, ma imię, twarz
i jest konkretnym działaniem. Plebiscyt początkowo przeprowadzano

w krakowskich szpitalach z czasem
rozwinął się na całą Małopolskę
a od dwóch lat nabrał charakteru
ogólnopolskiego.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w plebiscycie i zachęceniu innych, głosując i pokazując osoby dobre sami stajemy się misjonarzami miłosierdzia i każdy z nas dokłada małą cegiełkę do budowy tego
żywego pomnika na cześć Św. Jana
Pawła II.
ROKSANA PILCH – WOLONTARIUSZKA.
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Jak oddać głos:

ZDJĘCIA: WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA

„głosy” możemy przesłać listownie na adres Wolontariat św. Eliasza
30-608 Kraków, ul. Porucznika Wąchały 5,
pocztą elektroniczną na adres: biuro@eliasz.org.pl,
telefonicznie: 12 263 61 56, 885 512 500 poniedziałek-piątek 11.00-17.00,
korzystając z formularza elektronicznego na stronie www.eliasz.org.pl.

Uroczysta gala i wręczenie statuetki
„Miłosiernego Samarytanina 2018”
odbędzie się 29 marca br.
w Auli Jana Pawła II
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
w Krakowie - Łagiewnikach
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Misja 50–lecia Orderu Uśmiechu
„N
Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, Dama Orderu Orła Białego i Kawaler Orderu Uśmiechu. Szacuje się, że dzięki jej pracy i organizacji, uratowano w czasie II wojny światowej 2500
dzieci z warszawskiego getta. To ona mówiła, że „ludzi dzieli
się na dobrych i złych. Narodowość, rasa, religia nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem…, a „każdemu kto tonie, należy podać rękę…”. To ona pytała retorycznie: „A co na to świat? Potężne mocarstwa? Świat milczał!
A milczenie czasem znaczy przyzwolenie na to, co się dzieje.”
„Dzisiejsze Aleppo to obraz jaki widzimy na zdjęciach z Warszawy po wojnie. Gruzy, zniszczenia, bieda, choroby, cierpienie ludności cywilnej i wywoływany przez Irenę Sendlerową
świat, potężne mocarstwa, także nasz kraj – wie o tym. Czy coś
robi? Za mało! A milczenie jest niestety przyzwoleniem. Irena
Sendlerowa pokazała, że można działać w najpodlejszych czasach, więc i my dzisiaj nie możemy milczeć. W samym Aleppo uderzył mnie obraz dzieci wychodzących z ruin i powracających w ruiny, często narażonych na miny wojenne, których
tam nie brakuje.” – opisuje Marek Michalak (Rzecznik Praw
Dziecka w latach 2008–2018). Ks. Piotr Sadkiewicz dodaje:
„Może symbolicznie, ale także w tym wymiarze konkretnym,

postanowiliśmy uczcić powstanie tego najpiękniejszego medalu świata, który zwraca uwagę na prawdziwych przyjaciół dzieci, których symbolizuje działanie”.
Dalej niech przemówią zdjęcia.
Materiał fotograficzny i filmowy Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał bezpośrednio do ONZ w Nowym Jorku.

Nasuwa się pytanie, czy możemy pomóc?
Tak, można wpłacić datek na pomoc
dzieciom w Syrii na konto:
44 8137 0009 0029 4744 2000 0010
koniecznie z dopiskiem „ALEPPO”.
Wszystkie wpłaty zostaną przekazane do ojców
Franciszkanów w Aleppo na działalność Centrum
Przyjaźni Dziecięcej im. Ireny Sendlerowej, Kawalera
Orderu Uśmiechu.
Zapraszamy na stronę: www.orderusmiechu.pl
fb: order uśmiechu

ZDJĘCIA: ARCHIWUM MIĘDZYNARODOWEJ KAPITUŁY ORDERU UŚMIECHU

ie wolno zostawić tego świata takim, jaki jest…”
– te słowa Janusza Korczaka przyjęła Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu jako
motto obchodów Jubileuszu swojego 50–lecia. Idąc tym tropem, obok organizacji uroczystego spotkania w Rabce – od 1996 roku Mieście Dzieci
Świata, Świdnicy – od 2003 roku Stolicy Dziecięcych Marzeń,
czy Głuchołazach – od 2018 roku Mieście Orderu Uśmiechu,
postanowiono zwrócić uwagę świata na problem dzieci wojny
w Syrii. Realizując ten cel, na miejsce do Aleppo udała się delegacja Kapituły w składzie: Kanclerz Marek Michalak i Członek Kapituły ks. Piotr Sadkiewicz, którzy nie tylko dojechali
do Aleppo, odwiedzili miejsca pomocy dzieciom, spotkali się
z lokalnymi działaczami i biskupami kościołów chrześcijańskich, które niosą pomoc dzieciom i ich rodzinom, przekazali dary serca, ale doprowadzili do przyjęcia imienia Ireny Sendlerowej, Kawalera Orderu Uśmiechu przez dwa miejsca pomocy najmłodszym.
Irena Sendlerowa to jedna z najważniejszych postaci ostatniego stulecia Polski, wybitna, odważna i bezkompromisowa w pomocy dzieciom działaczka i pracownica socjalna,

Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego.

Tak brzmi jedno z przykazań miłości, na których opiera się całe Prawo
i Prorocy. Te proste słowa są ogromnym wyzwaniem dla każdego chrześcijanina pragnącego swym życiem
potwierdzić, iż miłość okazana drugiemu człowiekowi jest miarą jego
wartości, szlachetności i wspaniałomyślności.
Wyjątkową formą miłości jest miłosierdzie, o którym w Nowym Testamencie Chrystus mówi: Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Jakże dosłownie potraktowali
te słowa mieszkańcy Leśnej, niewielkiej wioski na Żywiecczyźnie, którzy już od kilkunastu lat dzielą się
z potrzebującymi tym, co mają najcenniejszego. Ratują ludzkie zdrowie i życie, oddając swą krew, wpisując się do banku szpiku kostnego
czy podpisując deklarację Oświadczenie woli, czyli zgody na pośmiertne pobranie organów.
Wszystko zaczęło się w 2000 r. Był
to Rok Jubileuszowy, a w leśniańskiej
parafii wiele się działo. Aby uczcić ten
wyjątkowy w historii kościoła czas,
miejscowi księża postanowili przybliżyć swym parafianom kult Jezusa
Miłosiernego. Było to niedługo po kanonizacji siostry Faustyny, apostołki
orędzia o Bożym Miłosierdziu. Wówczas do świątyni w Leśnej wprowadzono relikwie wspomnianej Świętej i rozpoczęto nabożeństwa ku czci
Bożego Miłosierdzia.
Zgodnie z poleceniem, które Jezus objawił skromnej zakonnicy, kościół rozbrzmiewał modlitwą koronki przed Jego obrazem, a trud siewców głoszących słowo Boże przynosił powoli owoce. Przyszła w końcu
pora na uczynki, a właściwie czyn
– paradoksalnie konkretny i symboliczny zarazem. Zorganizowano akcję
oddawania krwi, której rezultat przerósł oczekiwania organizatorów. Ludzie zachęceni mądrym słowem oraz
przykładem z osobistych doświadczeń
ówczesnego wikarego ks. Piotra Sadkiewicza z wielkim przekonaniem postanowili włączyć się w to przedsięwzięcie. Od tego momentu wzrosła
świadomość i aktywność miejscowych
krwiodawców. W Leśnej powstał
Parafialny Klub HDK, przybywało dawców i przybywało pomysłów,
a wszystko w imię Miłosierdzia oraz
poczucia misji w służbie bliźniemu.
Zwykły ludzki gest oddania własnej krwi rozumiano tu jako próbę
naśladowania Chrystusa przelewającego krew za grzeszników. Uświadomienie sobie mocy tego prostego czynu budowało wiarę, która pozwalała
przeżyć codzienność tak, by jej owocem było dobro czynione z miłości
do drugiego człowieka. Chęć otwarcia serca na innych była naturalną potrzebą mężczyzn i kobiet z Leśnej. Ojciec – wieloletni krwiodawca –przyprowadził syna, który także chciał
uczestniczyć w tym niezwykłym akcie miłości. Matce angażującej się
w akcje towarzyszyła przez wiele lat
córeczka, która po osiągnięciu dorosłości zapisała się do Banku Dawców Szpiku i zaczęła oddawać krew.
Można powiedzieć, że parafianie
odpowiedzieli na wezwanie św. Jana
Pawła II, który wzywał rodaków, aby
byli świadkami Miłosierdzia. Apelował, by Polacy kierowali się nową
wyobraźnią miłosierdzia w służbie
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najbardziej potrzebującym. Odzew
krwiodawców z Leśnej jest najlepszym przykładem, że wiara i miłość
są ze sobą ściśle złączone.
W parafii rozwijał się kult Bożego
Miłosierdzia, pojawiały się również
nowe inicjatywy w służbie bliźniemu. Leśnianie rozpoczęli rejestrację
do Banku Dawców Szpiku i po raz
kolejny zaskoczyli autorytety świata
medycznego. Powstało nawet określenie fenomen Leśnej sformułowane przez profesora Zbigniewa Religę. Podobnie o leśniańskich przedsięwzięciach mówi profesor Sebastian Giebel. Fenomen parafii polega
na tym, że liczba potencjalnych dawców krwi jest największa w Polsce, jeśli uwzględni się liczbę mieszkańców.

Spośród zarejestrowanych dawców
do tej pory kilkoro z nich dostało
już szansę uratowania życia chorych
na nowotwory krwi.
Tak oto zwyczajni niezwyczajni
dawcy krwi lub szpiku z niewielkiej
wioski stają się prawdziwymi bohaterami. Mogą przeżyć coś niezwykłego
–ofiarować komuś cząstkę siebie i podarować życie.
B.G.

Parafia pw. św. Michała
Archanioła w Leśnej
pl. Jana Pawła II 1
34–300 Leśna
tel. 33 867 13 55
https://parafialesna.com
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„To nasz DRUGI DOM...”
odzice podopiecznych Małopolskiego Hospicjum
dla Dzieci podkreślają, że:
„Odmętowa 4 w Krakowie” – to ich adres... Miejsce, w którym zawsze mogą liczyć
na otwarte drzwi i pomoc.
W Centrum Opieki Wyręczającej
– jedynym takim Ośrodku w kraju
– czekają: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci, psycholog i pracownik socjalny. Nie ma
w nim sal, ani oddziałów – bo to nie
jest szpital, ani hospicjum stacjonarne. To prawdziwy DOM, w którym
panuje rodzinna atmosfera... a młodzi ludzie spędzają czas, w otoczeniu cioć i wujków – którzy dbają
o nich najlepiej, jak potrafią... robią
wszystko, aby opieka była taka jak
ta – którą zapewniają bliscy. Zatem,
jest oczywiście rehabilitacja i pielęgnacja... ale też czas, który wypełniają wolontariusze, poprzez: zabawę,
czytanie książek, albo po prostu...
zwykłą obecność. Doskonale wiemy,
że te osoby – w swoich domach – ani
na chwilę nie zostają same... W Centrum też mają swojego towarzysza,
który ich nie opuszcza.
„Michał skorzystał z tej opieki już
trzy razy i zawsze wracał do domu radosny, pełen pozytywnych wrażeń. Dla
nas, rodziców – czas wyjazdu Michała na turnus... był jednym, wielkim
odpoczynkiem i ładowaniem baterii.
Sami również, wyjechaliśmy wtedy
na wakacje. Udało się załatwić wiele spraw, które były często odkładane z braku czasu. Najważniejsze jednak, że mój syn miał wspaniałą opiekę
i poczucie bezpieczeństwa...” – mówi
mama chłopca. Takich opinii jest
wiele, a może być... jeszcze więcej!
Po dwóch latach działalności, Centrum Opieki Wyręczającej – otwiera
się na nowe wyzwania i potrzeby...
zaprasza NOWE RODZINY!
W ramach Projektu:”Rozszerzenie oferty usług Centrum Wsparcia
Opiekunów Osób Niesamodzielnych
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 – przygotowana została specjalna propozycja...
Jest więcej turnusów: dziennych
i całodobowych... Organizowane
są one co miesiąc i za każdym razem
przebywa na nich kilkoro – przewlekle i nieuleczalnie chorych młodych ludzi.
Więcej rodzin może też skorzystać z porad prawnika, psychologa,
pracownika socjalnego i specjalisty
z zakresu podatków... WSZYSTKO BEZPŁATNIE(!) – dla rodzin
z Krakowa i okolic, czyli z tak zwanego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (Metropolia Krakowska), w skład którego wchodzą
następujące gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia–Wawrzeńczyce, Kocmyrzów–Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany,
Niepołomice, Skawina, Świątniki

R

Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Czym jest OPIEKA
WYRĘCZAJĄCA?

Zdrowe dziecko/nastolatka można wysyłać na kolonie, obozy... Rodzice proszą też babcie i dziadków o opiekę... – mają wtedy okazję pomyśleć o sobie i swoich potrzebach, zregenerować się... zwyczajnie odpocząć. W przypadku

niesamodzielnych i obłożnie chorych młodych ludzi – zwykle nie ma
takiej możliwości... a mówimy tutaj
o opiece całodobowej! Pozostawienie
ich – choćby nawet tylko na godzinę
– z kimś z rodziny... bywa niemożliwe – bo nie każdy wie, jak zająć się
taką osobą. Pomimo miłości... ludzie
po prostu boją się, że zrobią coś źle,
albo niedokładnie – w końcu czynności, takie jak: karmienie bezpośrednio do żołądka czy odsysanie...
nie są czymś naturalnym, mogą być
stresujące i wywoływać strach u osób
niewprawionych. Zwykle jest też tak,
że same mamy uważają, że nikt lepiej niż one – nie zatroszczy się o ich
córkę albo syna...
Centrum Opieki Wyręczającej,
przy ul Odmętowej 4 w Krakowie
– zapewnia opiekę przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom oraz
młodym ludziom do 26. roku życia. Mogą przebywać w Ośrodku:
dłużej bądź krócej – w zależności
od potrzeb, ale zawsze w otoczeniu: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i fizjoterapeutów... czyli fachowców, którzy o każdego zadbają
kompleksowo. Bliscy nie muszą się
więc martwić i mogą spokojnie korzystać z wolnego czasu...

Dzień, tydzień, albo dwa – rodzice pozostawiają swoich synów i córki
pod opieką, tylko na pewien – z góry
ustalony czas. NIE ODDAJĄ ICH!
– trzeba to zaznaczyć, bo wiele razy
spotykali się z takimi, niezwykle
przykrymi komentarzami... Nigdy
nie oddaliby własnych dzieci! Zawsze
tęsknią i wracają – silniejsi, wypoczęci, pełni energii... dają im od siebie
– JESZCZE WIĘCEJ!
„Nie bałam się, że stanie mu
się jakaś krzywda... raczej miałam
wyrzuty sumienia, że go zostawiamy... a sami jedziemy na wakacje...”, „Mogłam zrobić coś dla
siebie... wyjść, gdzie chcę i kiedy
chcę... Nie musiałam martwić się
o to, z kim zostawię syna. Wreszcie jestem wypoczęta! Oczywiście
tęskniłam za nim okrutnie, ale
wiedziałam że jest pod najlepszą
opieką...”, „Jestem z dzieckiem
dzień i noc... W ciągu tych pięciu
lat, były momenty ekstremalnego przemęczenia, więc ja tego naprawdę bardzo potrzebowałam...
Pragnęłam, żeby chwilę odpocząć...” – to tylko niektóre refleksje
rodziców po tym, jak skorzystali z tej
formy pomocy. Wszyscy, w swoich wypowiedziach potwierdzali

– że takie miejsce jest potrzebne,
że chętnie tu wrócą...

Centrum, to nie jedyna oferta
Małopolskiego Hospicjum
dla Dzieci.

Przede wszystkim, są to spotkania
ze specjalistami: prawnikiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym
oraz specjalistą z zakresu podatków
i ubezpieczeń społecznych.
Podczas dyżurów, można uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące: problemów prawnych, administracyjnych czy podatkowych,
związanych z opieką nad osobą niesamodzielną.
Szczegółowy grafik dyżurów,
znajduje się na stronie: www.mhd.
org.pl, ale możliwe jest też umówienie się na spotkanie w innym, dogodnym terminie.
Nie każdy jednak ma w sobie tyle
siły i odwagi, żeby spotkać się z kimś
twarzą w twarz. Niektórzy rodzice nie potrafią mówić o swoich problemach, wstydzą się albo po prostu nie chcą się ujawniać – z myślą o nich powstał PORTAL: www.
wiemjak.mhd.org.pl. To także narzędzie, które ma pomóc w dotarciu do wielu nowych osób – z radami
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i potrzebnymi wskazówkami. Historie rodzin przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci – z tym, co było
dla nich najtrudniejsze na samym
początku... rozmowy z ekspertami... ćwiczenia, które warto wykonywać z dzieckiem w domu... najważniejsze zasady dotyczące pielęgnacji... i słownik – to wszystko (i jeszcze więcej!) można znaleźć na nowej stronie internetowej,
przygotowywanej wspólnie z rodzinami, które są pod opieką Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.
To osoby, które mają za sobą te najtrudniejsze doświadczenia: szok,
żal, załamanie... a teraz dzielą się

z innymi, tą najcenniejszą – bo praktyczną – wiedzą. Nie ma tam fachowego języka – to poradnik napisany
w sposób: prosty, przystępny, zrozumiały dla każdego.
„WiemJak” – to także portal z filmami instruktażowymi, których tematyka dotyczy nie tylko opieki, ale
także związanych z nią problemów.
O wszelkich kłopotach i trudnościach – rodzice mogą też pisać
na forum, moderowanym przez psychologa. To miejsce, gdzie wymienią
się doświadczeniami i znajdą wsparcie w trudnych chwilach.
„WiemJak”... jest zatem dla rodzin na początku drogi – które

właśnie dowiedziały się, że częścią
ich życia będzie nieuleczalna choroba i codzienna walka o każdy: oddech, ruch, gest i uśmiech dziecka.
Chodzi o to, żeby wskazać im kierunek i dodać otuchy.
Adres: www.wiemjak.mhd.org.
pl – to żywa przestrzeń, cały czas
powstaje, ciągle jest przebudowywana... bo wciąż będą pojawiały się
nowe zagadnienia, z którymi warto
się zmierzyć… nowe historie, które trzeba opowiedzieć… nowe problemy, które trzeba wytłumaczyć…
Wraz z Portalem, wystartowała też MHD TV – „Telewizja” dla
opiekunów osób niesamodzielnych,
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czyli po prostu kanał na YouTube:
MHD TV Małopolskie Hospicjum
dla Dzieci.
Co miesiąc, pojawiają się tam dwa
lub trzy nowe odcinki – powiązane ze sobą tematycznie. Nie brakuje
emocji i wzruszeń – podczas rozmów
z rodzicami, którzy muszą podejmować trudne decyzje i mierzyć się z różnymi reakcjami otoczenia. Sami też
opowiadają o swoich reakcjach na to,
co ich spotkało – jak nauczyli się żyć
z nieuleczalną chorobą dziecka...? Podają swoje sposoby na to – jak spróbować, choć trochę „oswoić”... niewyobrażalnie trudnego przeciwnika,
którego w żaden sposób nie da się

9

pokonać. Na Kanale można też znaleźć: porady ekspertów – choćby takie:
Na co zwrócić uwagę, gdy wybieramy
łóżko albo materac dla osoby obłożnie
chorej? Nie brakuje też podpowiedzi,
na przykład: Jakie ćwiczenia warto wykonywać z dzieckiem, które uczy się
stawiać pierwsze kroki?
Rodzice podkreślają, że tego im
do tej pory brakowało – przestrzeni, tworzonej z myślą o nich... Jednego miejsca, w którym znajdą – to,
co ważne i sprawdzone... Wiarygodne źródło informacji.
Tematów na pewno nie zabraknie!
Tekst i zdjęcia:
MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

10
lutego, mimo liturgicznego święta Cyryla i Metodego (patronów Europy), zapisał się już
na stałe w umysłach Polaków jako
Dzień Zakochanych, którym patronuje św. Walenty. Od kilku lat walentynki to obowiązkowy punkt w naszym kalendarzu świąt.
„Walentynki” to w Polsce stosunkowo młody zwyczaj, jednak bardzo
miły, wnoszący odrobinę ciepła w lutowe, krótkie jeszcze dni. Pod czułym okiem św. Walentego znacznie
łatwiej jest odważyć się i zdeklarować uczucie nieśmiałej lub niezdecydowanej osobie.

14

SZLAK WIARY

www.szlakwiary.pl

Święty Walenty i miłość

wywołane na potrzeby komercji.
Uczucia te wywołane są na krótką
chwilę i stają się elementem walentynkowej mody.
Mimo wszystko warto spojrzeć
na walentynki także z pozytywnej
strony. Święto to niewątpliwie skłania do uwalniania dobrych emocji, zachęca do okazywania uczuć,
ośmiela i ułatwia romantyczne inicjatywy. Motywuje do tego, by nie kryć
się z tym, co czujemy do drugiej osoby, by nie zatajać tego, że ktoś jest
nam bliski, ponieważ staje się to źródłem radości i siły, zarówno dla samego autora, jak i adresata takiej
deklaracji. We współczesnym świecie, zdominowanym przez nowoczesne technologie, pośpiech i stres,
czas staje się zbyt cenny, by oprócz
wydawania poleceń i komunikatów,
przeznaczać go na coś tak „banalnego” i „bezcelowego”, jak rozmowy o przyjaźni czy miłości. Tymczasem walentynki niejako wymuszają,
by skupić się na romantycznej stronie życia.

Patron zakochanych

Miłość prawdziwa i wierna

FOT. WWW.PIXABAY.COM

W Kościele katolickim jest
aż ośmiu świętych Walentych, przy
czym 14 lutego obchodzi się święto trzech z nich. O jednym wiadomo tylko, że poniósł śmierć męczeńską w Afryce. O dwóch pozostałych
wiadomo trochę więcej, ale są to tak
fragmentaryczne wiadomości, że być
może chodzi o jedną i tę samą osobę.
Obaj żyli w III wieku w Italii. Jeden
był księdzem w Rzymie, a drugi biskupem w mieście Interamna (obecnie
Terni). Ten drugi
wsławił się nawróceniem na chrześcijaństwo filozofa Kratona. Obaj
byli prześladowani
przez cesarza Klaudiusza II. Biskup
był podobno wcześniej przyjacielem imperatora, ale próbował go
nawrócić i został wtrącony
do więzienia. Uwięziony,
według tradycji, uzdrowił
niewidomą córkę jednego
ze strażników.
Obaj święci zostali skazani
na karę śmierci. Jeden został zabity
maczugami, a drugi ścięty 14 lutego
269 lub 270 roku. Informacje są tak

podobne,
że może
rzeczywiście chodzi o jedną osobę?
W każdym razie święty Walenty został
zabity na wychodzącej z Rzymu drodze Via
Flaminiana w okolicach bramy
do miasta zwanej wówczas Porta Flaminiana, potem Bramą św. Walentego, a obecnie Porta de Poppolo (bramą ludową). Papież Juliusz I w miejscu śmierci świętego nakazał wybudować kościół. Relikwie świętego

Walentego umieszczono natomiast
w rzymskim kościele św. Praksedy.
Jest on patronem nie tylko zakochanych, ale również epileptyków.
Legenda o świętym Walentym podaje, że udzielał on, wbrew zakazowi, ślubów legionistom, zdobywając w ten sposób sympatię zakochanych wojaków. Inny przekaz mówi,
że w przeddzień swojej śmierci Walenty napisał list do córki Asteriusza, w którym dawał jej wskazówki, jak ma prowadzić chrześcijańskie
życie. List zaadresowany był: „Dla
Ciebie od Twojego Walentego”. List,
a zwłaszcza jego nagłówek, stały się
z czasem hasłem, inskrypcją symbolizującą uczucia przyjaźni i miłości

– jednym słowem jest to początek
tradycji walentynek.

Święto komercji

Walentynki to dzień, w którym
na sklepowych półkach, wystawach,
a nawet na prowizorycznych straganach pojawia się „nowy produkt”
– miłość. Opakowany jest w pluszowe misie, mrugające serduszka, zakochane mysie parki i tysiące innych
najczęściej czerwonych drobiazgów,
mających tylko jedno zadanie: powiedzieć „kocham Cię”.
Już z końcem stycznia świat zalewa fala uczuć. Kwiaty, serduszka i romantyczna muzyka. Szkoda
tylko, że najczęściej są to uczucia

Od kilku lat Polaków ogarnęła
walentynkomania, która nakazuje
14 lutego okazywać dowody sympatii swoim najbliższym w postaci czerwonych serduszek z napisem „I love you”. Walentynkowymi gadżetami zapełnione są sklepy, począwszy od spożywczych,
aż po kwiaciarnie.
Warto zastanowić się nad tym,
aby gdy nadejdą walentynki nie pogubić się w stosie serduszek, kartek
i reklamowej propagandy, która chce
zarobić na miłości rozumianej bardzo powierzchownie. Częstym błędem jest utożsamianie miłości tylko z przelotnym uczuciem. Tymczasem warto uświadomić sobie, że miłość to postawa życiowa, wyrażająca
się w konkretnych czynach, poświęceniu, przebaczeniu i wsparciu. Miłość nie jest tylko nietrwałym i nieokreślonym uczuciem.
Jak pisze ksiądz dr Marek Dziewiecki: „Warto pamiętać o tym,
że każde zakochanie powinno być
fazą dorastania do miłości, ale nie
każde zakochanie powinno prowadzić do małżeństwa. Rzadko pierwsze zauroczenie kończy się małżeństwem, gdyż zwykle pojawia się zbyt
wcześnie, by obie strony były już dojrzałe i gotowe do miłości małżeńskiej
i rodzicielskiej. Dojrzale przeżywane zakochanie nie przybiera formy
romansu lecz przejawia się w coraz
większym zdumieniu niepowtarzalnością oraz godnością drugiej osoby. Nigdy nie nauczy się kochać ten,
kto w swym rozwoju zatrzymuje się
w fazie zakochania. Dramatycznie
mało do zaoferowania drugiej osobie ma ten, kto potrafi jej zaoferować
jedynie swoje zakochanie”.
14 lutego – dzień świętego Walentego, obchodzony jako święto
zakochanych. Spróbujmy w tym
dniu, wzorem jego Patrona, spojrzeć na bliskich z prawdziwą miłością. Niech ten dzień nie kojarzy się
tylko z czerwonymi gadżetami, ale
z przepełnionymi miłością uczynkami. Święto św. Walentego powinno
być okazją do podziękowania Bogu
za miłość, którą nas obdarza, za
tych, którzy nas kochają i których
my darzymy miłością.
KAROLINA PADO
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Zadziwiające serce kobiety
an Bóg stworzył człowieka
jako mężczyznę i kobietę.
Oboje mają taką samą godność, są równi i wzajemnie
potrzebni. Mają sobie tylko
właściwe uzdolnienia, predyspozycje
i cechy charakteru. I niepowtarzalne
powołanie: kobieta może zostać matką, a mężczyzna – ojcem.
Różnice między kobietami i mężczyznami w sferze fizycznej, emocjonalnej, psychicznej i duchowej służą wyłącznie temu, by człowiek jako
kobieta lub mężczyzna mógł w sposób pełny realizować siebie i wypełniać swoje powołanie, które powierzył mu Stwórca. Psycholog Elżbieta Sujak pisze: „Sercem mężczyzny
są sprawy świata, światem kobiety
są sprawy jej serca”.

FOT. WWW.PIXABAY.COM

P

Dwie osobowości, dwa światy

Główna różnica między kobietą a mężczyzną polega więc na tym,
że kobiety z natury bardziej są predysponowane do funkcjonowania
w świecie osób, a mężczyznom z natury łatwiej funkcjonować w świecie
rzeczy. Adam zajmował się nazywaniem zwierząt i podporządkowaniem sobie ziemi, dopiero spotkanie z Ewą wprowadziło go w świat
osób. Wszystkie inne różnice między
kobietą a mężczyzną są konsekwencją tej podstawowej różnicy. Kobieta najchętniej pracuje i podejmuje
wysiłki oraz poświęca się dla konkretnych osób. W centrum przeżywania mężczyzny znajdują się sprawy zewnętrzne, sprawy świata, rzeczy i zjawisk. Kobieta na pierwszym
miejscu stawia sprawy innych ludzi
i swoich najbliższych.
Papież Benedykt XVI w ten sposób zwracał się do kobiet: „Kobieta
jest innym ‚ja’ wspólnego człowieczeństwa. Trzeba uznać, potwierdzić i bronić równej godności mężczyzny i kobiety: oboje są osobami,
odmiennie od innych istot żywych
świata, który je otacza. Oboje są wezwani do życia w głębokiej wspólnocie, we wzajemnym uznaniu i darze
z samych siebie, pracując razem dla
dobra wspólnego, o uzupełniających
się charakterystykach tego, co męskie i tego, co kobiece”.

8 MARCA DZIEŃ KOBIET
Pierwotny zamysł Boga

Jesteśmy stworzeni jako mężczyźni i kobiety. Płeć jest wyznacznikiem
drogi życiowej, jest powołaniem. Jesteśmy jednocześnie komplementarni, to znaczy – uzupełniamy się.
Męskość i kobiecość uzupełnia się
w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Dlatego poznanie natury mężczyzny i kobiety winno obejmować wszystkie sfery, i tylko wtedy będzie prowadziło do zrozumienia, akceptacji i szacunku dla
płci przeciwnej.
Papież Jan Paweł II nauczał:
„Choć mężczyzna i kobieta są stworzeni dla siebie nawzajem, nie znaczy to, że Bóg stworzył ich jako istoty
niekompletne. Bóg «stworzył ich dla
komunii osób, w której każde może
być ‚pomocą’ dla drugiego, ponieważ
są równi jako osoby i zarazem wzajemnie się uzupełniają ze względu
na odmienność płci». Wzajemność
i komplementarność to dwie podstawowe cechy związku dwojga ludzi. Niestety, długa historia grzechu

Dobry wybór!
Cukierki Aloesowe z Trawą Cytrynową renomowanej ﬁrmy Reutter
zawierają naturalny ekstrakt z aloesu i olejek trawy cytrynowej.
To idealne połączenie polecane przy obniżonej odporności,
do wspierania przewodu pokarmowego, wspomagania pamięci
i koncentracji. Dostępne w aptekach i zielarniach.
Cena 7,90 zł.

zniekształciła i nadal zniekształca
pierwotny zamysł Boga co do relacji między dwojgiem ludzi oraz
co do «bycia mężczyzną» i «bycia
kobietą» i uniemożliwia jego pełną
realizację. Trzeba do tego zamysłu
powrócić, głosząc go z całą mocą,
aby przede wszystkim kobiety, które
więcej ucierpiały na skutek jego niespełnienia, mogły wreszcie wyrazić
w pełni swoją kobiecość i godność”.

Być kobietą pracującą

Kobiety są bardziej wrażliwe,
zdolne do poświęceń, mają ogromny wpływ na relacje międzyludzkie. Cenią wartości, tradycje, godność osobistą, odwagę i bezinteresowność. Uczą życia, czułości i miłości. Są bardziej komunikatywne, mówią więcej i chętniej. Sto lat
temu emancypantki słusznie walczyły o tzw. prawa obywatelskie, ale nie
uwzględniały przy tym różnic płciowych. Dziś wiemy, że są prace bardziej „męskie” i bardziej „kobiece”,
a zgodnie ze swą psychiką kobiety

raczej wybierają zawody związane
z potrzebami i problemami rodziny, umożliwiające im bliski kontakt
z ludźmi. Pracują jako nauczycielki,
przedszkolanki, lekarki, pielęgniarki.
Praca zawodowa kobiet umożliwia
im realizację swoich aspiracji, polepsza budżet rodziny, daje szansę pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z drugiej strony powoduje,
że skraca się czas wspólnego przebywania z dzieckiem w domu, co ma
ogromne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju. Dlatego powiązanie macierzyństwa z pracą zawodową stwarza wiele różnych problemów i wymaga odpowiednich ustaw.
Kobieta codziennie wykonuje tysiące różnorodnych zadań dających
często natychmiastowy efekt, jest mistrzynią w pokonywaniu przeszkód,
jest bardziej optymistycznie nastawiona do życia, dłużej żyje, łatwiej
odnajduje się w złożonych warunkach współczesnego społeczeństwa.
O kobiecym geniuszu mówi także Papież Franciszek: „Dary delikatności, szczególnej wrażliwości i czułości, w które bogata jest dusza kobieca, to nie tylko autentyczna siła,
która daje życie rodzinom, promieniuje atmosferą spokoju i harmonii.
To rzeczywistość, bez której ludzkie
powołanie byłoby nie do zrealizowania. To bardzo ważne. Bez tych postaw, bez tych darów kobiety ludzkiego powołania nie można zrealizować. O ile w świecie pracy i sferze publicznej ważny jest bardziej
wyrazisty wkład geniuszu kobiecego, to pozostaje on wprost niezbędny w rodzinie. Dla nas chrześcijan nie jest ona po prostu miejscem
prywatnym, ale «Kościołem domowym», którego zdrowie i pomyślność są warunkiem zdrowia i pomyślności Kościoła i samego społeczeństwa. Pomyślmy o Matce Bożej.
Maryja w Kościele stwarza coś, czego nie mogą stworzyć księża, biskupi czy papieże. Czyż to nie Ona reprezentuje właśnie geniusz kobiecy?
I pomyślmy o Maryi w rodzinach, ile
dobrego tam robi. Obecność kobiety
w środowisku domowym okazuje się
zatem niezwykle konieczna dla przekazywania przyszłym pokoleniom

Żeń–szeń i Imbir
– ZASTRZYK ENERGII
I ODPORNOŚCI!
Mózg stale odbiera, przetwarza i zachowuje miliony informacji. By robić to sprawnie potrzebuje
przede wszystkim energii oraz składników, które
go budują. Żeńsz–szeń zapewnia świetną kondycję oraz zmniejsza zmęczenie, zaś imbir uodparnia
i utrzymuje w formie organizm. W Cukierkach Żeńszeniowo–Imbirowych ﬁrmy Reutter zastosowano wysokiej jakości ekstrakty z żeń–szenia i imbiru. Płacisz? Bądź mądry i wymagaj wysoką jakość ! Fabryka Reutter jest gwarantem wysokiej jakości i oryginałów.

Cukierki Żeńszeniowo–Imbirowe renomowanej ﬁrmy Reutter
są w aptekach i zielarniach, ok. 7,90 zł.

solidnych zasad moralnych, a nawet
samej wiary”.

Zatroszczyć się o kobietę

Działania prowadzące do przeciwstawiania płci, niezdrowej rywalizacji nie służą niczemu dobremu.
Łatwiej „być kobietą” w środowisku ludzi życzliwych, pomagających
sobie, wyrozumiałych i szanujących
godność kobiety. Kobieta żyje średnio ok. 8 lat dłużej niż mężczyzna,
tak jakby natura dała jej ten dodatek
za czas, kiedy była w ciąży i opiekowała się dziećmi.
Kiedyś otrzymałam mailem historię stworzenia kobiety. Nieznany autor tak opisuje płeć piękną:
Kobiety są zdumiewające. Mają
siłę, która zdumiewa mężczyzn. Mają
dzieci, przezwyciężają trudności, dźwigają ciężary, ale obstają przy szczęściu,
miłości i radości. Uśmiechają się, kiedy chcą krzyczeć, śpiewają, kiedy chcą
płakać, płaczą, kiedy są szczęśliwe
i śmieją się, kiedy są zdenerwowane.
Walczą o to, w co wierzą, sprzeciwiają się niesprawiedliwości, nie zgadzają się na „nie” jako odpowiedź, kiedy
wierzą, że jest lepsze rozwiązanie. Nie
kupią sobie nowych butów, ale swoim
dzieciom tak... Idą do lekarza z przestraszonym przyjacielem, kochają bezwarunkowo, płaczą, kiedy ich dzieci osiągają sukcesy i cieszą się, kiedy przyjaciele odnoszą sukcesy. Łamie się im serce, kiedy umiera przyjaciel, cierpią, kiedy tracą członka rodziny, ale są silne, kiedy nie ma skąd
wziąć siły. Wiedzą, że objęcie i pocałunek mogą uzdrowić zranione serce.
Kobiety są różnych wielkości, kolorów
i kształtów. Prowadzą, latają, chodzą
lub wysyłają ci maile żeby powiedzieć
ci, że Ciebie kochają.

***

Serce kobiety jest tym co powoduje, że świat się kreci. Kobiety robią
więcej niż to, że rodzą dzieci. Przynoszą radość i nadzieje, współczucie
i ideały. Kobiety maja wiele do powiedzenia i do dania. Tak, serce kobiety jest... zadziwiające!
Tak, serce kobiety jest... zadziwiające!
MONIKA NOWAK

Pierwszorzędny dezodorant!
Super Deo jest niewielki,
ale ma ogromną moc !
Firma Reutter poleca doskonały dezodorant z krystalicznej skały.
Wystarcza aż na rok. Bezzapachowy, dla Pań i Panów.
Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.
Uwaga! – Nie zostawia plam!
Testowany dermatologicznie.

Super Deo to wypróbowany
oryginalny dezodorant!
Cena: ok. 17 zł
Firma REUTTER GmbH/ Niemcy
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Zdrowych i ra
z okazji Świato

życzy APTEKA
KRAKÓW
AL. POKOJU 4
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–22,
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12/417 11 18
KRAKÓW
UL. STRADOMSKA 15
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/429 00 17
KRAKÓW
UL. WESTERPLATTE 1
/KOŁO DWORCA/
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/422 21 37
KRAKÓW
UL. GALLA 24
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–22,
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12/636 03 04
KRAKÓW
UL. SENATORSKA 27
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/421 64 81
KRAKÓW
UL. STRZELCÓW 15
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/413 66 13
KRAKÓW
UL. WIDOK 31
PN.–PT.7–21, SB. 8–15
TEL. 12/410 58 58
KRAKÓW
OS. NIEPODLEGŁOŚĆI 2
PN. – PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 12/641 25 75
KRAKÓW
UL. NAŁKOWSKIEGO 1
PN.–PT. 7–19
TEL. 12/626 09 03
KRAKÓW
OS. SZKOLNE 13
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/644 06 90
KRAKÓW
UL. UJASTEK 3
/CENTRUM MEDYCZNE/
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15,
ND., ŚW. 9–16
TEL. 12/680 00 43

KRAKÓW
OS. NA LOTNISKU 5
/KOŁO D.H. WANDA/
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/648 02 57
KRAKÓW
UL. ALEKSAND.RY 3B
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 518 262 961
KRAKÓW
OŚ. KALINOWE 12 B
PN.–PT. 7–21;
SOB. 8–16; ND., ŚW. 9–16
TEL. 12/648 06 25
KRAKÓW
OS. TEATRALNE 16
PN.–PT.7–21, SB. 8–15
TEL. 12/643 60 33
KRAKÓW
UL. MEHOFFERA 17/9
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/636 69 63
KRAKÓW
UL. RUSZNIKARSKA 14/1
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/633 77 21
KRAKÓW
OS. ZŁOTEJ JESIENI 1
PN.–PT. 7–22, SB.–ND.
ŚW. 8–22, 12/387 36 40
KRAKÓW
OS. GÓRALI 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/643 60 20
KRAKÓW
OS. BOH. WRZEŚNIA 26 A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/645 00 03
KRAKÓW
OS. TYSIĄCLECIA 42
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/648 33 36
KRAKÓW
OS. CENTRUM C9, LOK. 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 512 865 145
KRAKÓW
UL. MIŁKOWSKIEGO 23
PN.–PT. 8–20,
SB. 8–15, ND. 9–15,
TEL. 12/266 72 48

KRAKÓW
UL. GEN. NILA 14
/GABINETY LEKARSKIE/
PN.–PT. 8–20, SB. 8–15
TEL. 12/661 01 77

KR
KRAKÓW
RAKÓW
W
OS. DY
OS
DYWIZJONU
YWI
W ZJONU 3303
03
62F/LU4
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 312-81-15

KRAKÓW
UL. BATOREGO 3,
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–20
TEL. 12/634 51 30

KRAKÓW
UL. POR. HALSZKI 1K
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 654-20-20

KRAKÓW
OŚ. KOLOROWE 21
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/643 76 22
KRAKÓW
UL. SKAWIŃSKA 9
/NAPRZECIWKO SZPITALA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/430 50 08
KRAKÓW
UL. ŁĄKOWA 17, PN.–PT.
7–21; SB., ND. 8–17, ŚW.
8–15 TEL. 12/413 81 07
KRAKÓW
UL. BIAŁORUSKA 10 A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 655–11–96
KRAKÓW
UL. OŚWIECENIA 21/9A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 649–63–55
KRAKÓW
UL. WYSŁOUCHÓW 27
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 654–34–11
KRAKÓW
UL. PŁK. FRANCESCO
NULLO 42/U4
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 202 –05–81
KRAKÓW
UL. MORAWSKIEGO 8
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 427–13–17
KRAKÓW
OS. ZŁOTEJ JESIENI 3
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 387–14–19
KRAKÓW
UL. DŁUGA 48
PN.–PT. 7–21, SB. 8-15
TEL. 12 681-61-95

BEŁCHATÓW
UL. KACZYŃSKICH 12
PN.–PT. 7–21, SB. 8–21
TEL. 44 733-12-21 W.10
BEŁCHATÓW
UL. CZAPLINIECKA 123
PN.–PT. 7–21,
SB. NIEDZ. 8–21
TEL. 42 632-80-12
BĘDZIN
UL. MAŁACHOWSKIEGO 62
PN.–PT. 7–21, SB. 8 – 15
TEL. 32 265 20 64
BIELSKO BIAŁA
UL. 11 LISTOPADA 11
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 33/815 70 14
BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA
WIELKIEGO 37
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14/613 90 87
BOCHNIA
UL. TRUDNA 5
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 611 60 07

CHRZAN
CHRZANÓW
ANÓW
ÓW
W
AL. HENRYK
AL
HENRYKA
KA 21
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 645–14–83

GORLICE
UL. MICKIEWICZA 32
UL
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 18 352–29–67

CZECHOWICE–
DZIEDZICE
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,
PN–PT 8–16
TEL. 503–789–953

JAROSŁAW
UL. GRUNWALDZKA 11
PN. – PT. 7– 21, SB. 8 – 15
TEL. 16/621 71 11

CZECHOWICE–
DZIEDZICE
UL. TRAUGUTTA 20,
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 212–43–18
DĄBROWA
GÓRNICZA
UL. SZPITALNA 14
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 535 306 608
DĄBROWA
GÓRNICZA
UL. PIŁSUDSKIEGO 92
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 609 306 608
DĄBROWA
TARNOWSKA
UL. SZPITALNA 2
/NAPRZECIWKO
SZPITALA POWIATOWEGO/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 500 464 154,
32–260–14–71

KROSNO
UL. WOJSKA
UL
POLSKIEGO 32A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 13 438-37-64

NOWY SĄCZ
Ą
AL. WOLNOŚCI 37A
AL
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 18/442 38 30

KRZESZOWICE
UL. KRAKOWSKA 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 258-01-44

NOWY SĄCZ
UL. PONIATOWSKIEGO 12
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18/473–13–45

JAROSŁAW
UL. KOMBATANTÓW 20
PN.–PT. 7–21, SB.,
ND.,ŚW. 8–21
TEL. 16 621-79-31

LIMANOWA
UL. PIŁSUDSKIEGO 61
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18 33 74 581

NOWY TARG
UL. KOLEJOWA 19
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18/267 26 48

JASŁO
UL. KOŚCIUSZKI 21
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 517–012–887

ŁAŃCUT
UL. PIŁSUDSKIEGO 5
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 17 226–13–27

NOWY TARG
UL. KOWANIEC 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 513 905 331

JAWORZNO
UL. H. SIENKIEWICZA 10
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 518–146–333

MIECHÓW
UL. SZPITALNA 3
/SZPITAL POWIATOWY/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 503 795 331

NOWY TARG
UL. SZPITALNA 14
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 18 266–54–95

KATOWICE
UL. KRZYWOUSTNEGO 2
(OS. 1000–LECIA)
PN. – PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 514 259 831,
32–702–53–75
KATOWICE
UL. CEGLANA 35
PN.–PT. 8–18, SB. 9–14
TEL. 32 209-55-84

MIECHÓW
UL. PIŁSUDSKIEGO 10B
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 798–226–201
MIELEC
AL. NIEPODEGŁOŚCI 11 A
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 535 045 800
MIŃSK MAZOWIECKI
UL. KOŚCIUSZKI 14/U–2
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 25 661–40–21

DĘBICA
UL. KRAKOWSKA 91
/SZPITAL/ PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 14/680 84 32

KIELCE
UL. ŻELAZNA 43
PN.–PT. 7.30–20;
SB. 8–15
TEL. 41/36 64 799

DĘBICA
UL. RYNEK 5,
PN.–PT. 7–210 SB. 8–15
TEL. 14 687–62–91

KNURÓW
UL. ŁOKIETKA 1 B
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 516–995–221

MYSŁOWICE
UL. GEN. JERZEGO
ZIĘTKA 59A
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 513-046-305

BYTOM
UL. ORZEGOWSKA 52A
/PRZYCHODNIA SPEC./
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/281 97 06

GLIWICE
UL. KOZIELSKA 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 516–995–301

KRAŚNIK
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 9A
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 814–652–875

MYŚLENICE
UL. M. REJA 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/372 67 62

CHORZÓW
UL. WOLNOŚCI 62
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 32 246 20 53

GLIWICE
UL. OPOLSKA 18
PN.–PT. 7–18, SB. 9–13
TEL. 32 270-40-60

KROSNO
UL. MICKIEWICZA 31/3
PN. – PT. 7– 21,
SB. 8–15
TEL. 13/42 00 171

MYŚLENICE
UL. SZPITALNA 3A
PN. – PT. 7–22,
SB. 7–15
TEL. 531 199 649

CIESZYN
UL. KOLEJOWA 16,
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 33 853–10–31

GLIWICE
UL. ZYGMUNTA STAREGO 22
PN.–PT. 8–21,
SB. NIEDZ. 8–20
TEL. 32 332-04-12

KROSNO
UL. MAGURÓW 4
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 13 432-16-29

NISKO
UL. SANDOMIERSKA 31
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 15 841 38 95

BRZESKO
UL. KOŚCIUSZKI 70,
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 663–28–63

OLEŚNICA
UL. LUDWIKOWSKA 10
/PRZYCHODNIA SPEC./
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 71/396 83 71
OLKUSZ
UL. KRÓLA KAZIMIERZA
WLKIEGO 60, PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21,
TEL. 32/622 94 67
OLKUSZ
UL. SKWER 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/611 01 49
OLKUSZ
UL. ORZESZKOWEJ 22
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 531 919 800
OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI
OS. OGRODY 10A/4U
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 41 262–92–54
OŚWIĘCIM
UL. NOJEGO 1 D
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 33 846 48 40
PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. WYSZYŃSKIEGO 9
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 512 865 179,
32–288–72–58
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A SŁONECZNA
PIASECZNO
UL. POWSTAŃCÓW
UL
WARSZAWY 21
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 22–727–13–63
PROSZOWICE
UL. 3–MAJA 23/2
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 12/386 00 21
PRZEMYŚL
UL. WYBRZEŻE
MARSZAŁKA F. FOCHA 31
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 16/679 39 02
PRZEMYŚL
UL. JAGIELLOŃSKA 12
PN. – PT. 7– 21, SB. 8 – 15
TEL. 16/676 85 29
PSZCZYNA
UL. DWORCOWA 36
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 32/447 01 22
PYSKOWICE
UL. SZOPENA 9
PN.–PT.: 7–21, SB.: 8–15:
TEL. 32 666–40–89
RUDA ŚLĄSKA
UL. KAROLA GODULI 13/1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 240 26 02
RUDA ŚLĄSKA
UL. NIEDURNEGO 48
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 243–51–35
RYBNIK
UL. ENERGETYKÓW 46
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 510 797 922
RYBNIK
UL. BYŁYCH WIĘŹNIÓW
POLITYCZNYCH 3
PN.–PT. 7–21
TEL. 32 422–40–49

RZESZÓW
UL. OKULICKIEGO 6
UL
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 17 863–68–38

SOSNOWIEC
UL. KISIELEWSKIEGO 6
UL
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 32– 269–70–11

RZESZÓW
UL. OFIAR KATYNIA 4
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 17–863–67–13

SOSNOWIEC
PL. MEDYKÓW 1
PN.–PT. 7.30–19, SB. 8–15
TEL. 32 294-30-27

RZESZÓW
AL. T. REJTANA 20
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 518–193–218

STALOWA WOLA
UL. OKULICKIEGO 100
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 15 843–93–40

RZESZÓW
UL. JABŁOŃSKIEGO 2/4,
PN.-PT. 8-20, SB. 8-12
TEL. 17 862 62 08

STALOWA WOLA
AL. JANA PAWŁA II 2C
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 15 842-51-32

SANDOMIERZ
UL. POR. TADEUSZA
KRÓLA 1/8
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15,
TEL. 15 832 35 05

STARACHOWICE
UL. RADOMSKA 70
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 41/252 73 68

SANOK
UL. JAGIELOŃSKA 58
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 13– 466–35–81
SEROCK
UL. PUŁTUSKA 53D
PN.–PT. 7–20,
SB. NIEDZ. 8–15
TEL. 22 768-38-35
SIEDLCE
UL. PUŁASKIEGO 14
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15,
TEL. 25 755–31–84
SIEDLCE
UL. RYNKOWA 17
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 25 644–42–22
SIEMIANOWICE
ŚLASKIE
UL. ŚWIRCZEWSKIEGO 17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15;
TEL. 32/20 90 235

RZESZÓW
PL. WOLNOŚCI 16/2
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21,
TEL. 17/85 22 124

SIEMIANOWICE
ŚLASKIE
UL. WŁADYSŁAWA
ANDERSA 1A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 228-28-89

RZESZÓW
UL. HETMAŃSKA 23
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 786 855 698

SOSNOWIEC
UL. MODRZEJOWSKA 13
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 296–20–20

STRZELCE OPOLSKIE
UL. RYNEK 4/2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 77 418 50 56
ŚWIECIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 126
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 516 762 448
ŚWIĘTOCHŁOWICE
UL. BYTOMSKA 15–17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/241 07 75
TARNOBRZEG
UL. MONIUSZKI 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15;
TEL. 15–823–34–95
TARNOWSKIE GÓRY
UL. KRAKOWSKA 10
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 285 80 01
TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 8
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 627–74–27
TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 49
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 14 627–33–51
TARNÓW
UL. LWOWSKA 70
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 621–93–14

TARNÓW
UL. LWOWSKA 32 A
UL
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21,
TEL. 14/626 00 03
TARNÓW
UL. M. CURIE–
SKŁODOWSKIEJ 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14/631 02 80
TARNÓW
UL. BITWA O WAŁ
POMORSKI 6F,
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 630–42–20
TUCHÓW
UL. SZPITALNA 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 652–05–20
TYCHY
UL. ROMANA
DMOWSKIEGO 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/217 81 21
WADOWICE
PL. KOŚCIUSZKI 22
PN.–PT. 7–20,
SB. 8–15
TEL. 33/879 16 29

WARSZAWA
UL. ODKRYTA 44A
UL
A
PN. – PT. 7– 21, SB. 8–15
TEL. 22/781 71 74

WARSZAWA
UL. ZBARASKA 55A
UL
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 613–00–48

WARSZAWA
UL. GRÓJECKA 72
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 824 02 00

WARSZAWA
UL. SKIERNIEWICKA 21/8C
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 631–07–21

WARSZAWA
UL. GRÓJECKA 36
PN.-PT. 8-15, SB. 8-15
TEL. 22 822 21 74

WARSZAWA
UL. RASZYŃSKA 3
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 821–05–89

WARSZAWA
UL. ODYŃCA 69
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 22 844 11 07

WARSZAWA
UL. PRZY AGORZE 28
PN-PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 834 55 02

WARSZAWA
AL. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ 98
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 22 649 26 27
WARSZAWA
UL. PUŁAWSKA 71/43
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 537 009 301,
22–737–18–41

WARSZAWA
UL. KOSZYKOWA 78
PN.–PT. 7–21, SB. 8–21
TEL. 22 621-10-22
WARSZAWA
UL. SZASERÓW 128
PN.–PT. 7–20, SB. ND. 8–17
TEL. 22 612-22-85
WIELICZKA
UL. SZPUNARA 17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/278 52 54

WIELICZKA
UL. SZPUNARA 20 A
PN–PT. 7–22,
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12/251 15 61
WROCŁAW
UL. DOBRZYŃSKA 21/23
PN–PT. 7–21,
SB. – ND. 8–15
TEL. 786 855 697,
71–337–59–91
ZABRZE
UL. DWORCOWA 3
PN.–PT. 7–21; SOB. 8–15
TEL. 32 271 80 96
ZAKOPANE
UL. NOWOTARSKA 79A,
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18/200 15 25

ZAWIERCIE
UL. POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH 8
PN.–PT. 7–21;
SB., ND.,
ŚW. 8–21
TEL. 32/672 19 64
ZGORZELEC
UL. STEFANA
BATOREGO 16
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 75 771-32-31
ZŁOTORYJA
PL. REYMONTA 8A
PN.-PT. 7-21
SB. 8-15
TEL. 76 878-23-32

ZAMOŚĆ
UL. PEOWIAKÓW 1/SZPITAL/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 84/611 13 42

ŻYWIEC
OS. PARKOWE 9
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 33/864 31 78

ZAMOŚĆ
AL. JANA PAWŁA II 19
/PRZYCHODNIA SPEC.
„PULS”/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 500 464 165

ŻYWIEC
OŚ. 700–LECIA 9
PN.–PT. 7–21,
SB. 7–21,
ND. 9–18
TEL. 33/864 61 36
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27 lat Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”
Rozmowa z redaktorem naczelnym dr inż. ADAMEM KISIELEM
naukowe od doktora wzwyż, co świadczy o wrażliwości i odpowiedzialności
krakowskiego środowiska naukowego
tamtych czasów za stan rodzin w Polsce. Wracając do odpowiedzi na pytanie – do członków redakcji należy dodać kilku stałych współpracowników
piszących teksty (wśród nich chciałbym wymienić ks. prof. Edwarda Stańka, ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego, ks.
bp. Józefa Guzdka, ks. Ptasznika) i kilka osób przepisujących teksty na maszynie do pisania i na komputerach.

Jaką rolę spełnia Tygodnik Rodzin
Katolickich „Źródło” na rynku
mediów?

Podstawowym celem naszego tygodnika jest umacnianie rodziny i życia
w wierności nauczaniu Kościoła Katolickiego, wierności Ewangelii. Taki
model rodziny sprawdzony przez dwa
tysiąclecia w ostatnich dziesiątkach lat
jest mocno niszczony. W konsekwencji wzrasta liczba rozwodów, niszczony jest szacunek do życia, do świętości życia każdego człowieka – od poczęcia do naturalnej śmierci. Wzrasta
liczba unieszczęśliwionych dzieci, które
zanim zdobędą mocny fundament moralny często są wykorzystywane i niszczone moralnie przez różne środowiska finansowane właśnie w tym celu.
Dlatego widzimy swoją rolę w wypełnianiu zadań, które św. Jan Paweł II
podczas prywatnej audiencji udzielonej naszej redakcji i kilkakrotnie podczas prywatnych rozmów z dr Wandą
Półtawską i dr Antonim Ziębą zauważył w słowach niezwykle dla nas zobowiązujących: „Źródło” wzmacnia wiarę, uczy historii Ojczyzny, patriotyzmu,
broni życia poczętych dzieci, buduje
rodziny, wspomaga wychowanie młodego pokolenia.

Kto z nich pracuje do dzisiaj?

Przez kilkanaście lat zespół redakcyjny pracował w niezmienionym składzie. Współpracownicy częściej się zmieniali, np. ks. Józef Guzdek po trzech latach wyjechał do pracy w Sekretariacie Stanu w Rzymie,
a później został biskupem polowym
WP. W roku 2011 Pan Bóg powołał
do życia wiecznego Dorotę Kościółek, w 2012 r. Antoniego Franaszka,
a w 2018 r. Antoniego Ziębę. W sensie doczesnym to dla nas wielka strata, ale nie wątpimy w to, że oni orędują za nami przed Miłosiernym Bogiem. Na ich miejsce przyszli redaktorzy reprezentujący młodsze pokolenie
i to jest warunkiem rozwoju naszego
pisma w dobrym kierunku. W 2016
roku naszą redakcję musiał opuścić dr
Jarosław Szarek – wybrany przez Sejm
RP został prezesem IPN oraz prof. Janusz Kawecki – z nominacji Prezydenta RP został członkiem Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Pozostali członkowie redakcji pracują nadal, chociaż
części z nich zaangażowanie jest ograniczane stanem zdrowia i dolegliwościami zaawansowanego wieku.

Jak wyglądały początki pracy w redakcji a jak w obecnych czasach?

27 lat to tylko jedno pokolenie, ale
w rozwoju i upowszechnieniu osiągnięć rozumu ludzkiego w możliwości
szybkiego komunikowania się – to cała
epoka. Dzisiaj zdecydowana większość
dziennikarzy i publicystów korzysta
bezpośrednio z komputera, Internetu
i telefonów komórkowych. Ćwierć wieku temu początkiem niemal wszystkich
artykułów i informacji mających ukazać się drukiem była kartka papieru zapisana piórem lub długopisem – dostęp
do komputerów mieli nieliczni, najczęściej pracownicy naukowi i redaktorzy
wielkich redakcji. Rękopisy najczęściej
przepisywane były na maszynie do pisania, poddawane adjustacji i autokorekcie, a dopiero później „wklepywane” do redakcyjnego komputera,
drukowane na drukarkach mozaikowych i po kolejnej korekcie przenoszone na dyskietce do wyspecjalizowanych firm, które już wówczas na komputerach wyposażonych w programy
do składu książek i gazet miały możliwość uzyskiwania próbnych wydruków
na drukarkach laserowych (z rozdzielczością 300 DPI). Po złożeniu wszystkich stron naświetlane były matryce,
które trzeba było przewieźć do drukarni. Początkowo drukowaliśmy Źródło
w technice czarno–białej z możliwością
dodawania kolorów podstawowych
(żółty, czerwony i niebieski), a dopiero
od 16 października 1994 roku zdecydowaliśmy się na drukowanie okładki
w pełnym kolorze, natomiast 14 stycznia 1996 roku wszystkie strony Źródła
były już kolorowe. Wiązało to się z kolejnymi wyzwaniami – wykonywanie
tzw. „wyciągów barwnych” i przewożenie ich do odległej niekiedy o setki kilometrów drukarni. Dzisiaj już o tych
problemach technicznych na ogół się

nie myśli. Jednak początkiem pracy redakcyjnej pozostaje nadal dobry tekst
i odpowiedniej jakości zdjęcia. A więc
najważniejsza jest współpraca z osobami posiadającymi odpowiednio wysoki zasób wiedzy i dobre pióro, a ponieważ jesteśmy redakcją katolicką, niezwykle ważną pozostaje dla nas formacja religijna naszych autorów. I to się
nie zmieniło.
Ile osób pracowało nad przygotowaniem pierwszego numeru?

To 7 osób wymienionych w pierwszej stopce redakcyjnej: Wanda Półtawska, Jadwiga Wronicz, Teresa Król,
Antoni Franaszek, Janusz Kawecki,
Antoni Zięba i moja skromna osoba.
Także dwóch księży, którzy jako asystenci kościelni od samego początku
zostali przeznaczeni do współpracy
z nami przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, za co byliśmy i jesteśmy bardzo wdzięczni, gdyż naszą
podstawową zasadą jest wierność Kościołowi katolickiemu i katolickiej nauce społecznej. W poczuciu sprawiedliwości chciałbym dodać, że wszyscy członkowie redakcje byli zaangażowanymi obrońcami życia człowieka
od samego poczęcia, a zdecydowana większość członków redakcji i stałych współpracowników posiada tytuły

Jak rozszedł się pierwszy numer
„Źródła”?

Bez zwrotów rozszedł się w nakładzie 25 tys. egzemplarzy. To zasługa
życzliwego przyjęcia współpracy osób
świeckich z naszej redakcji i błogosławieństwa udzielonego już w pierwszym numerze przez ks. Kard. Franciszka Macharskiego, ale także zaangażowania szerokiego środowiska
obrońców życia człowieka, wśród których przez wiele lat wcześniej, bo już
od 1980 roku, wyróżniał się dr inż. Antoni Zięba. Przez te wcześniejsze lata
dał się poznać wielu kapłanom i wiernym na terenie Archidiecezji Krakowskiej i w wielu parafiach w całej Polsce
jak niezłomny obrońca życia dzieci nienarodzonych, wierny współpracownik
dr Wandy Półtawskiej i Duszpasterstwa
Rodzin w Krakowie.
Tygodnik stał się bardziej atrakcyjniejszy od strony graficznej: więcej zdjęć,
koloru, ciekawsze i bardziej zwięzłe
artykuły. Dlaczego takie zmiany?

To wynika z nieubłaganych i bardzo szybko zmieniających się warunków społeczno–kulturalnych przełomu
II i III tysiąclecia. Coraz szybciej i coraz częściej informacje przekazywane
są przy pomocy obrazów i komentarzy
ustnych, a teksty pisane w książkach,
czasopismach i gazetach są coraz mniej

dokładnie czytane. To wielka szkoda,
ale takie są fakty. Już w szkole młode
pokolenie z coraz większym trudem
uczone jest krytycznego myślenia i wyrabiania sobie własnej oceny na podstawie przeczytanych lektur i książek.
Wiedza staje się encyklopedyczna, nawet w matematyce wnioskowanie dedukcyjne, dowodzenie twierdzeń, poprawność i ścisłość rozumowania staję się dostępne coraz mniejszej grupie
uczniów. Stąd w latach późniejszych,
gdy młodzi ludzie zakładają rodziny
i wychowują dzieci, coraz mniej czasu
przeznaczają na czytanie książek czy
czasopism. Nie oznacza to, ze mają
mniej czasu niż ich rodzice, nie. Obecnie coraz więcej ludzi daje się okradać
z czasu telewizji, Internetowi, rozmowom przez komórki, które zawsze
są w takiej bliskości, aby natychmiast
odebrać telefon lub samemu zatelefonować. Dlatego ludzie sami siebie musza dyscyplinować, bo stracony czas
już nigdy się nie powtórzy. A „Źródło” stara się w tym pomóc – dlatego
musi podążać za tymi zmianami, aby
chociaż w części pomóc, zainteresować, przekazać dobre treści i zachęcić
do krytycznego myślenia, wyrabiania
sobie własnego zdania. Jest czasopismem, które przez pewien czas (kilka dni, tydzień) jest łatwo dostępne
– można do niego wrócić, ponownie
coś dokładniej przeczytać, zastanowić
się. Niestety, nie krzyczy, dlatego może
leżeć niezauważone – stąd potrzebne
są kolory, ciekawe zdjęcia, czyli efekty
graficzne, które zachęcą do przeglądnięcia, a następnie do przeczytania.
Czy św. Jan Paweł II czytał Tygodnik?

Sądzę, że nie miał czasu, aby czytać całe Źródło. Ale od ks. Kardynała
Stanisława Dziwisza wiemy, że „Źródło”, które samolotem wysyłaliśmy
do Rzymu, umieszczał na klęczniku
przy stacjach na tarasie obok apartamentu, w którym mieszkał Ojciec
Święty. Ze stosunkowo częstych wizyt
dr Wandy Półtawskiej i dr. inż. Antoniego Zięby u Ojca Świętego docierały do nas informacje, że Ojciec Święty zapoznawał się z artykułami dr. Antoniego Franaszka dotyczącymi historii Polski i ks. prof. Edwarda Stańka
popularyzującymi Pismo Święte i historię Kościoła w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa.

Czy widać jakieś efekty tego, że „Źródło” zbliża ludzi do Boga?

To zbyt śmiała opinia, chociaż takie jest nasze pragnienie. Pewnym sygnałem są listy i opinie potwierdzające sens i pozytywny odbiór pisma
przez naszych czytelników. Ale niewątpliwie najważniejszą dla nas informacją i wspaniałą nagrodą była wiadomość od jednej z Czytelniczek, która
przyszła do redakcji i z radością dziękowała za numer specjalny poświęcony w całości obronie życia dziecka poczętego. Otóż z rozmowy ze swoją bliską znajomą dowiedziała się o jej decyzji „pozbycia się niechcianej ciąży”,
a gdy nie była w stanie przekonać ją
do zmiany decyzji, podarowała jej ten
właśnie numer Źródła. Po kilku dniach
usłyszała słowa wdzięczności za uratowanie tej znajomej przed zaplanowaną
już zbrodnią i radosną wieść, że matka
urodzi dziecko. Czy może być większa
nagroda za swoją pracę niż wdzięczność za uratowane sumienia matki
i życia dziecka?
Co należy życzyć Tygodnikowi
Źródło?

Aby skutecznie zachęcał do wytrwałej i ufnej modlitwy przede
wszystkim za siebie i rodzinę, ale
też aby nasi Czytelnicy nie zapominali o sąsiadach, znajomych, kapłanach, Ojczyźnie i Kościele, a przede
wszystkich o najbardziej potrzebujących pomocy – najmniejszych i bezbronnych dzieciach w łonach matek,
które są zagrożone aborcją zarówno
w Polsce jak i w wielu krajach świata.
Dlatego zachęcamy do uczestniczenia w Krucjacie Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, Duchowej Adopcji i do jak najczęstszego uczestniczenia w codziennych Mszach św.,
bo jest to modlitwa najważniejsza
– jak w encykliki Ecclesia de Eucharistia (n. 59) napisał św. Jan Paweł II: Pozwólcie, umiłowani Bracia i Siostry, że w świetle waszej
wiary i ku jej umocnieniu przekażę Wam to moje świadectwo wiary w Najświętszą Eucharystię. Ave,
verum corpus natum de Maria Virgine,
vere passum, immolatum, in cruce pro
homine!. Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża.

Fundacja „Źródło”, w ramach działalności statutowej,
wydaje i rozprowadza
Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” również drogą pocztową.
Koszt prenumeraty wraz z przesyłką:
kwartał – 60 zł
pół roku – 110 zł
rok – 220 zł
Prenumeraty dokonuje się wpłacając odpowiednią kwotę na konto:
Fundacja „Źródło“
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
31–074 Kraków
Nr rachunku: 26 1240 4432 1111 0000 4726 6472
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 422–74–18
lub przez pocztę e–mail: prenumerata@zrodlo.krakow.pl
sekretariat: 12 423–22–57
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Wystawa, która porusza serce
KLISZE
P$0,Ċ&,
armęże - niewielka wieś
położona w pobliżu Oświęcimia. Podczas II wojny
światowej miejscową ludność wysiedlono i stworzono tu podobóz, będący częścią
kompleksu obozowego KL Auschwitz–Birkenau. W 1989 r. przybyli tu franciszkanie, gdzie utworzyli Centrum św. Maksymiliana,
aby w ten sposób uczcić św. Maksymiliana Marię Kolbego na ziemi
oświęcimskiej.

H

W służbie pokoju i pojednania

Centrum, prowadzone przez
franciszkanów i Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego, jest miejscem pamięci i wotum wdzięczności za życie, dzieło i męczeńską śmierć św. Maksymiliana. Zadaniem Centrum św. Maksymiliana jest pełnienie roli formacyjnej
i opieki duchowej dla ludzi, którzy
tam przybywają. To miejsce refleksji, modlitwy i duchowego odpoczynku. Ważną misją Centrum jest
także praca na rzecz pokoju, miłości i pojednania pomiędzy narodami i religiami w duchu św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana
Kolbe. Centrum jest miejscem pamięci o tych, którzy zginęli w obozach koncentracyjnym oraz symbolicznym cmentarzem ofiar II wojny
światowej, które nie posiadają własnych grobów.

Fragment wystawy „Klisze Pamięci.
Labirynty”

Sala konferencyjna w budowie

z niebywałym piętnem rozgrywającego się tam ludzkiego tragizmu.
Chciałbym podpowiedzieć widzowi:
bądź cierpliwy, cierpliwie przeczytaj
wszystko, co jest w tych rysunkach
napisane. To są moje do ciebie „narysowane słowa”. Trzeba je czytać.
Prof. Ryszard Legutko podczas
wizyty na wystawie z grupą europarlamentarzystów w październiku
2016 r. w księdze pamiątkowej napisał: Spośród wielu artystów oddających to, co niewyobrażalne w doświadczaniu zła i cierpienia, Marian
Kołodziej jest jednym z największych.
Całe muzeum, nie tylko każdy z obrazów, jest dziełem sztuki. Niezwykłym.
Jedynym takim na świecie.
Co roku na wystawę przybywa
ponad 7 tys. zwiedzających z całego
świata, głównie młodzieży. W roku
2018 było to 360 grup z 30 krajów świata.
Podczas oprowadzania po wystawie prowadzone są działania edukacyjne. Obserwując reakcje turystów,
franciszkanie widzą ogromne przeżycia towarzyszące zwiedzaniu wystawy. Nikt nie wychodzi z niej obojętnym, niektórzy niedowierzają, inni
są wstrząśnięci, tym co zobaczyli.

Projekt wnętrza sali konferencyjnej

Klisze pamięci

Od 1997 r. Marian Kołodziej,
więzień (nr obozowy 432) pierwszego transportu do KL Auschwitz,
artysta scenograf, przekazywał franciszkanom z Prowincji św. Antoniego
i bł. Jakuba Strzemię kolejne grafiki,
które złożyły się na cykl „Klisze pamięci. Labirynty”. Dziś wystawa grafik Mariana Kołodzieja znajduje się
w dolnej kondygnacji kościoła Franciszkanów w Harmężach.
Marian Kołodziej urodził się
w 1921 r. w Raszkowie. Przez 5
lat był więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych: Auschwitz,
Gross–Rosen, Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen, aż do wyzwolenia przez amerykańską armię
6 maja 1945 r. w Ebensee. Będąc
więźniem KL Auschwitz, uczestniczył w apelu, w czasie którego św.
Maksymilian ofiarował swoje życie
za Franciszka Gajowniczka.
Po wojnie Marian Kołodziej
ukończył Akademię Sztuk Pięknych
w Krakowie. Został scenografem teatralnym i filmowym. W 1992 r. doznał udaru, w wyniku czego rozpoczął długotrwały proces rehabilitacji.

Budujemy salę

Grupa zwiedzająca wystawę

Po prawie 50 latach milczenia postanowił zmierzyć się z przeszłością obozową. Z ołówkiem przywiązanym do dłoni stworzył cykl prac
znanych dziś jako „Klisze pamięci.
Labirynty”, nawiązujących do przeżyć obozowych. Ponad 250 kompozycji powstawało w ciągu 17 lat. Artysta zmarł w 2009 r. Autor tak pisał
o swoim dziele: (…) to nie wystawa

– nie sztuka, nie obrazy, a słowa zamknięte w rysunku.

Nie bać się historii

Wystawa „Klisze pamięci. Labirynty” pokazuje do czego jest zdolny
człowiek. Marian Kołodziej o swoim
doświadczeniu obozowym mówił:
Każdy, kto był w Auschwitz i przeżył Auschwitz pozostał na całe życie

Z powodu licznego napływu grup
zwiedzających wystawę, pilnie potrzebna jest sala konferencyjna, która stałaby się przestrzenią do refleksji, dyskusji, umożliwiającą dużym
grupom zapoznanie się z materiałami poświęconymi św. Maksymilianowi, Marianowi Kołodziejowi i innym dającymi człowiekowi nadzieję, mimo tragedii II wojny światowej. Budowa sali ruszyła w 2018 r.,
a oddanie wyposażonego obiektu
do użytku zaplanowano na listopad
2019 r. Nowocześnie zaprojektowana sala konferencyjna wyposażona

będzie w 120 miejsc siedzących,
sprzęt multimedialny i pomieszczenie dla tłumaczy symultanicznych.
Sala będzie dostosowana do potrzeb
osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Pozwoli na organizację spotkań i wydarzeń dla wielu różnych grup.
Aby pomóc w zbieraniu funduszy na budowę i wyposażenie sali
franciszkańska Fundacja Brat Słońce wraz z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach zainicjowała akcję „Klisze pamięci” – www.kliszepamieci.org. Rozbudowę sali można wesprzeć wpłacając darowiznę
na ten cel lub przekazując 1% podatku.
Więcej o pozostałych działaniach
Fundacji Brat Słońce można się dowiedzieć odwiedzając stronę www.
bratslonce.pl.
TEKST: ZESPÓŁ FUNDACJI BRAT SŁOŃCE

Fundacja Brat Słońce
ul. Żółkiewskiego 14
31–539 Kraków
tel. +48 12 423 18 98
fundacja@bratslonce.pl
www.bratslonce.pl
www.kliszepamieci.org
www.facebook.com/KliszePamieci
Darowiznę na kampanię Klisze
Pamięci można przekazać
przelewem na konto:
BGŻ BNP PARIBAS: 10 1600 1013
1849 4935 4000 0007
Tytułem:
Darowizna – Klisze Pamięci
lub płatnością elektroniczną
poprzez stronę:
www.kliszepamieci.org
1% podatku można przekazać
wpisując w deklaracji podatkowej:
KRS 0000397954,
cel szczegółowy: Harmęże 7
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Symbolika Eucharystii
Postawy i gesty podczas Mszy Świętej
ie ma żadnej wątpliwości,
że najpiękniejszą i najbardziej wartościową modlitwą jest Msza Święta i pozostałe sakramenty święte. Ale jest to jedna z najtrudniejszych modlitw – nie jest
bowiem jedynie osobistym spotkaniem z Panem Bogiem, tylko modlitwą wspólnoty Kościoła. Mało
kto będzie umiał w pełni skorzystać z Mszy Świętej, dopóki nie
dowie się, jak w niej uczestniczyć:
co oznaczają poszczególne postawy, gesty i słowa. Dlatego warto
korzystać z licznych książek i artykułów o Mszy Świętej, słuchać
konferencji i rozważać to, co liturgiści według najstarszych świętych
zwyczajów dla nas przygotowali.
W tym artykule znajdziemy jedynie zarys podstawowych informacji.

FOT. ARCH. CALVARIANUM „KALWARIA PAPIESKA”

N

Struktura Mszy Świętej

Msza Święta składa się z obrzędów wstępnych, liturgii słowa, liturgii
eucharystycznej i zakończenia. Każda z tych części ma swoje niepowtarzalne znaczenie i uczy nas w mocy
Ducha Bożego:
– na początku słyszymy powitanie wypowiedziane w imieniu Pana
Boga, rozpoznajemy się jako cząstka Kościoła powszechnego i uświadamiamy sobie własną niewystarczalność (właściwy sens aktu pokuty);
– w liturgii słowa wsłuchujemy się
w przygotowane fragmenty Pisma
Świętego i prosimy Ducha Świętego, aby pomógł nam żyć według
tego słowa: byśmy je zrozumieli
i byli wytrwali w zastosowaniu zasłyszanej mądrości w naszym życiu
codziennym;
– liturgia eucharystyczna wprowadza nas (uobecnia) w tajemnicę
(misterium) Chrystusa – uczestniczymy w obrzędach opowiadających
o ofierze Jezusa Chrystusa i próbujemy dołączać nasze życie do Jego
Ofiary; przyjmując Ciało Chrystusa
Zmartwychwstałego możemy skorzystać z Jego łaski pomagającej
przemieniać nasze życie;
– w rozesłaniu słyszymy,
że mamy opowiadać swoim życiem o zbawiennej Ofierze Chrystusa, mamy iść „do świata” żyjąc
Eucharystią, czyli ucząc Bożej miłości i zapraszając do niej napotykanych ludzi.
Oczywiście warto wzbogacić wiedzę o Mszy Świętej; jedną z dostępnych w internecie pozycji jest Fascynujące zaproszenie ojca Wojciecha
Jędrzejewskiego.

Postawy i gesty w liturgii

Pan Bóg nie przypadkiem stwarzając człowieka obdarował go ciałem. Jest ono pewnym „narzędziem
życia”, poprzez ciało – mowę, znaki

i gesty – wyrażamy swoją miłość
i otaczamy kogoś troską, również
ciało ma swoją rolę w modlitwie
– każdy z przewidzianych znaków
wypowiadanych przez ciało ma swój
głęboki sens. Przyjmowanie ustalonej postawy odgrywa ważną rolę
w rozwijaniu w sobie istoty modlitwy. Kult Boga wyrażany jest przez

całego człowieka – i jego duchowe
wnętrze i ciało. I jeszcze jedno wyjaśnienie: postawa dotyczy układu całego ciała, gest zaś jego części: najczęściej głowy lub rąk.
Znamy pięć postaw związanych z modlitwą stosowanych
w liturgii. Są to zasadniczo: postawa

stojąca, klęcząca i siedząca, można do nich dodać leżenie krzyżem
i procesje.
Gesty liturgiczne to: znak
krzyża, złożenie rąk, uderzanie się
w piersi, znak pokoju. Kapłani stosują jeszcze rozłożenie rąk, wzniesienie oczu, obmywanie dłoni, pokłon. Czasami przekazujemy sobie

pocałunek pokoju, rzadziej stosuje się gest nałożenia rąk.
Postawa stojąca jest wyrazem gotowości i uszanowania. Zawsze stajemy wobec przełożonego, niektórzy pragnąc okazać szacunek kobiecie wstają, gdy ona wchodzi (tego
zwyczaju zawsze przestrzegał i kazał
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przestrzegać sługa Boży kardynał
Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia). Celebrans stoi, gdy czyta słowa
Ewangelii i gdy odmawia modlitwy.
W starożytnym Kościele niemal
podczas całej Mszy Świętej przyjmowano postawę stojącą, a zwłaszcza
w niedziele i w czasie wielkanocnym.
Postawę stojącą zachowujemy:

o d początku Mszy Świętej
aż do kolekty włącznie,

od wersetu „Alleluja” przed
Ewangelią aż do zakończenia
Ewangelii,

podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej,

podczas procesji z darami ofiarnymi,

od wezwania kapłana „Módlcie
się, aby moją i waszą ofiarę...”.

podczas prefacji aż do „Święty,
Święty...” włącznie,

Po aklamacji „Oto wielka tajemnica wiary” aż do „Baranku Boży” włącznie,

Podczas modlitwy po Komunii
św. oraz obrzędów zakończenia.
Postawa klęcząca oznacza uniżenie przed Bożym majestatem. Ma
ona również znaczenie pokutne i błagalne.
Ciekawostką jest to, że pokutny
charakter tej postawy sprawił, iż niektóre synody diecezjalne, a nawet
Sobór w Nicei (325 r.) zakazywały w ogóle postawy klęczącej w niedziele i w całym okresie paschalnym.
Klękano w dni postu oraz w czasie
Wielkiego Postu.
Podczas Mszy Świętej klęczymy:

podczas Modlitwy eucharystycznej, po śpiewie: „Święty...”, a już na pewno po dzwonkach ministranta,

n a słowa: „Oto Baranek
Boży”..., „Panie, nie jestem
godzien...”,

IA
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 czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
Odróżniamy postawę klęczącą
od przyklęknięcia. Podczas przyklękania klęka się zawsze na prawe kolano i nie czyni się przy tym żadnych
gestów, np. znaku krzyża.
Warto pamiętać, że kapłan i wszyscy wierni w czasie wyznania wiary
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego i w dniu Bożego Narodzenia
na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
i stał się człowiekiem”. Jest to wyraz
naszego szczególnego w tym dniu
uczczenia tajemnicy Wcielenia.
Przyklękając kolanem należy wyraźnie dotknąć posadzki. Nie może
to być tylko „dygnięcie”. Klęka się
zawsze twarzą do przedmiotu czci.
Klękanie na dwa kolana jest wyrazem czci i hołdu wobec Pana Jezusa
wystawionego do adoracji.
Postawa siedząca oznacza zasłuchanie, pomaga w skupieniu się
na tym tylko, co do nas jest mówione. Można dodać, że według starożytnego zwyczaju przysługiwała urzędnikom, nauczycielom i sędziom jako znak władzy i godności.
Przez całe wieki w kościołach
nie było ławek. W średniowieczu
podczas długich nabożeństw wierni wspierali się na laskach różnego kształtu. Miejsca siedzące przewidziane były tylko dla duchowieństwa (stalle).
Podczas Mszy Świętej siedzimy:
p
odczas liturgii słowa (z wyjątkiem Ewangelii),
p
odczas przygotowania darów,
w
czasie ogłoszeń parafialnych.
Siedząc, nigdy nie zakładamy
nogi na nogę, nie wyciągamy ich
przed siebie. W czasie postawy siedzącej dłonie spoczywać powinny
na kolanach.
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Leżenie krzyżem, zwane także prostracją, jest znakiem najgłębszej adoracji oraz pokuty. Symbolizuje ono najgłębsze poniżenie siebie.
Obecnie celebrans kładzie się
krzyżem przed ołtarzem na początku
ceremonii Wielkiego Piątku, a także osoby, które otrzymują święcenia
padają na twarz i leżą krzyżem podczas śpiewania Litanii do Wszystkich Świętych.
Procesje (łac. procedare – iść,
kroczyć) to znak gotowości pójścia za Panem Jezusem w codzienny
świat. Znamy procesje Bożego Ciała
(z 4 stacjami), procesje w tzw. oktawie Bożego Ciała, procesję rezurekcyjną, a niekiedy organizuje się procesję po sumie odpustowej, procesję rezurekcyjną (po Wigilii Paschalnej w wieczór Wielkiej Soboty lub
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed pierwszą Mszą. Procesja ta wyraża radość ze zmartwychwstania Chrystusa).
Podczas Mszy Świętej niekiedy możemy uczestniczyć albo być
świadkami następujących procesji:
wejścia, z ewangeliarzem do ambony, wiernych z darami, komunijna
i procesja wyjścia

Gesty liturgiczne

Znak krzyża jest gestem najczęściej stosowanym podczas modlitw. Jest to wyznanie wiary w Boga
w Trójcy Przenajświętszej i przypomnienie Ofiary Syna Bożego.
Wyróżniamy dwa rodzaje znaków
krzyża: duży i mały. W czasie Mszy
św. duży znak krzyża wykonujemy:

na rozpoczęcie Eucharystii,

Na pokropienie wodą święconą;

w czasie błogosławieństwa końcowego.
Mały znak krzyża wykonujemy
przed Ewangelią, znacząc kciukiem
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małe znaki krzyża na czole, ustach
i piersi w czasie słów wypowiadanych
przez diakona lub prezbitera: „Słowa Ewangelii według…”.
Pokłon – znak głębokiego szacunku i uwielbienia. Skłon głowy lub
ciała symbolizuje cześć i błaganie.
Pokłonem ciała pozdrawia się ołtarz,
krzyż, współuczestników liturgii.
Skłon głowy jest znakiem szacunku i uprzejmości.
Skłaniamy głowę, gdy wypowiadamy razem imiona Trzech Osób
Trójcy Świętej, gdy wypowiadamy
imię: Jezus, Maryja, świętego, którego przypada wspomnienie, święto lub uroczystość.
Skłon ciała to także znak czci
i uwielbienia. Jeśli w jakimś kościele nie jest przechowywany Najświętszy Sakrament, wtedy skłaniamy ciało przed głównym ołtarzem, paschałem albo przed krzyżem. Po procesji wejścia kapłan, diakon i asystujący wykonują głęboki skłon w stronę
ołtarza. Skłon głowy wykonują wszyscy (kapłan i wierni) w czasie wyznania wiary na słowa: „I za sprawą
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.
Jest to nasz wyraz uczczenia tajemnicy Wcielenia.
Podnoszenie oczu jest znakiem
tego, że kierujemy się całym sercem
ku Bogu. Przepisy liturgiczne wymagają, aby oczy były zwrócone na ołtarz, na obrzędy, na lektora, na głoszącego słowo Boże, co jest formą
zachowania jedności.
Pocałunek pokoju wprowadzono
do liturgii chrześcijańskiej jako symbol nadprzyrodzonej miłości, przeżywanej na wzór miłości samego Boga.
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W liturgii chrześcijańskiej od starożytności kapłan całuje ołtarz, znakiem czci dla Chrystusa jest również
ucałowanie księgi Ewangelii.
Istnieje też dość powszechny zwyczaj całowania relikwii Świętych.
Całowanie pierścienia biskupa
i ręki kapłana przyjęło się w liturgii
w IX w. i oznaczało cześć dla nich
jako reprezentantów Boga. Znakiem
największej pokory i czci jest całowanie nóg podczas liturgii Wielkiego Czwartku. Pocałunek pokoju jest
stosowany zawsze w czasie święceń
diakonatu, prezbiteratu i sakry.
Znak pokoju to zewnętrzny wyraz zgody z bliźnim.
Znak pokoju przekazuje się
po wezwaniu kapłana lub diakona:
„przekażcie sobie znak pokoju”. Najczęściej wykonujemy go przez podanie ręki.
Nałożenie rąk stosuje się podczas sakramentu bierzmowania
i w obrzędzie sakramentu święceń.
Gest ten stosuje się również podczas obrzędu namaszczenia chorych.
Rozłożenie rąk to najstarsza forma postawy modlitewnej obecnej
w liturgii. Gest ten oznacza, że kierujemy modlitwę do Pana Boga.
Złożenie rąk symbolizuje jedność, spójność naszego ciała i wzniesienie duszy do Pana Boga.
Bicie się w piersi to znak pokory, skruchy i szczerego żalu za
grzechy.
Obmycie rąk dokonywane przez
kapłana to symbol wewnętrznego
obmycia z ludzkich słabości, nieprawości.
KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI
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Profesjonalne videoﬁlmowanie, videoreportaże i fotograﬁa ślubna, okolicznościowa, artystyczna, plenerowa.
Filmy i zdjęcia reklamowe, video korporacyjne i instruktażowe. Teledyski, wizytówki ﬁlmowe.
Fotograﬁe i ﬁlm z lotu ptaka (profesjonalnym dronem 4K).
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Ofiarować siebie
„Swoje cierpienia ofiaruję za Kościół i za papieża” i dodał: „Nie lękam się śmierci, bo nie zmarnowałem ani minuty mojego życia na rzeczy, które nie podobają się Bogu”.

Zaszczycona posługą chorym

FOT. ARCH. FRANCISZKANIE

ażdego roku 2 lutego, w czterdziestym dniu
po Bożym Narodzeniu, obchodzimy uroczyście Święto Ofiarowania Pańskiego.
Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu
oczyszczenia. Tego dnia dziękujemy Panu Bogu za osoby konsekrowane, ale również rozważamy tajemnicę ofiarowania siebie na służbę Panu Bogu.
Często zapominamy, że najważniejszą Ofiarą, jaką Kościół składa
Bogu, jest Jego Syn – On z własnej
woli stał się ofiarą przebłagalną za
nasze grzechy. Od samego początku Kościół rozumiał, że najzacniejszym pragnieniem, jakie może pojawić się w sercu człowieka, jest dołączenie siebie do tego Najświętszego
Daru. Człowiek może z własnej woli
składać siebie w darze, może stawać
się narzędziem Bożej Miłości przez
służbę swoim najbliższym, przez sumienne podejmowanie swoich obowiązków i przez spostrzegawcze szukanie okazji do ukazywania Boga
i mnożenie jego Darów.
Tym właśnie charakteryzuje się
życie każdego ze świętych – zarówno tych, których Kościół beatyfikował lub kanonizował, jak i tych, którzy w ciszy swego domu – niepozorni, ale jednoznaczni – pokazywali, jak bardzo Pan Bóg ich umiłował
i dzielili się tą Dobrą Nowiną. Popatrzmy dzisiaj na pięć takich osób.

Za papieża i za Kościół

Carlo Acutis, mediolańczyk, choć
urodził się w Londynie, bo jego rodzice, Włosi, właśnie w tym czasie
(1991) ze względów zawodowych
przebywali w Anglii. Po powrocie
rodziny do Włoch uczył się jak jego
rówieśnicy w państwowych szkołach, rozpoczął naukę w liceum klasycznym. Lubił sport, próbował grać
na saksofonie, ale pasjonował się
wszystkim, co jest związane z komputerami i z internatem, dorównywał wiedzą i wprawą zdolnym studentom. Sam zaprojektował strony internetowe, które można dzisiaj znaleźć w zakładkach stron watykańskich, między innymi na temat cudów eucharystycznych. Lubili go koledzy, bo choć jego pobożność była wyjątkowo dojrzała, to zawsze zachowywał umiar w zachęcaniu do codziennej Eucharystii i Różańca, nikt nie uważał go za agresywnego w tym względzie.
Carlo starał się służyć potrzebującym: spostrzegawczym wzrokiem
umiał wyszukać biednych. Jako wolontariusz pomagał w jadłodajni dla
ubogich, prowadzonej przez ojców
kapucynów. Nie zastanawiał się długo, gdy trzeba było się z kimś podzielić, umiał swoje kieszonkowe
ofiarować proszącemu.
Czytał wiele książek, z których
poznawał duchowość, w jednej
z nich wyczytał, że miły Panu Bogu
jest dar ze swego codziennego życia. Nie wiedząc jeszcze o swojej
chorobie, nagrał podczas wycieczki
na jachcie film. Znajdujemy tam słowa: „Jestem gotowy na śmierć. Jeśli
ktoś naprawdę kocha Jezusa, nie boi
się śmierci. Boi się ten, kto Go nie
kocha albo nie zna”, a gdy usłyszał
od lekarzy, że ma szczególnie ostrą
postać białaczki, to powiedział:

Błogosławieni męczennicy z Peru

Wybrane zdania Carlo Acutisa:
„Nawrócenie jest niczym innym jak podniesieniem wzroku ku
górze. Wystarczy mały ruch oczu”.
„Smutek to wzrok zwrócony na samego siebie, szczęściem jest
wzrok skierowany ku Bogu”.
„Boga należy adorować na kolanach i w milczeniu”.
„Eucharystia to moja autostrada do nieba”.
„Im więcej Eucharystii przyjmujemy, tym bardziej stajemy się podobni do Jezusa i już na tej ziemi mamy przedsmak raju”.
„Matka Boska to jedyna kobieta mojego życia. (...)... modlitwa na różańcu to najbardziej romantyczne spotkanie, jakie odbywam”.

Hanna Chrzanowska (1902–
1973) była inicjatorką tego, co teraz nazywamy pielęgniarstwem społecznym, opieką domową. Pierwszym zadaniem pielęgniarki domowej – jak często powtarzała – jest dostrzeżenie w chorym człowieka. Miała okazać mu szacunek, zainteresować się jego problemami i potrzebami. Miała przede wszystkim uszanować jego godność.
Kiedy nie mogła dostać się
do domu chorego, „bycie damą
chowała do kieszeni” i wchodziła
przez… okno.
Wykładała w szkole pielęgniarskiej, przekonywała proboszczów,
jak ważna jest opieka nad najbardziej
cierpiącymi w ich domach, a gdy
przeszła na emeryturę zapisała:
„Długie lata byłam instruktorką, dyrektorką (…). Co za radość na stare lata dorwać się do chorych: myć,
szorować, otrząsać pchły. Prostota,
zwyczajność zabiegów – to najważniejsze dla chorego”.
To wszystko było możliwe
– bo ofiarowała siebie Panu Bogu.
Bogu obecnym w cierpiących.

W służbie spragnionym

27 lat po męczeńskiej śmierci
o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o.
Michała Tomaszka biskup Diecezji
Chimbote Ángel Simón Piorno powiedział: „Nie przyszli tutaj, żeby
prowadzić spokojne mnisze życie,
żeby żyć jak książęta, ale żeby służyć aż do ofiary własnego życia”.
Dzisiaj – błogosławieni Kościoła
katolickiego jako młodzi ludzie pozostawili swój kraj – Polskę, „kraj
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piękny i pełen wody” – tak mówił biskup Chimbote w swojej homilii. Podkreślił tę „łatwość dostępu do wody”, bo dostęp do wody
jest ogromnym problemem w tych
rejonach Andów. Ale chodziło też
o pragnienie Chrystusa, zauważone w mieszkańcach Peru. W tej samej homilii zebrani usłyszeli: „Bóg
widział ich oddanie i nagrodził je
łaską męczeństwa”. Gdy Ojciec
Święty Franciszek 30 lipca 2016 r
odwiedził krakowską bazylikę oo.
Franciszkanów, to przy relikwiach
bł. Męczenników z Pariacoto modlił
się o zwycięstwo miłości w świecie
pełnym nienawiści.

Cud zrodzony z ofiary

Stanisława Leszczyńska ofiarowała życie dzieciom. Była położną, podczas okupacji znalazła się w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu i gdy dowiedziała
się, że położna, Niemka zachorowała, zgłosiła się do pomocy. Przyjęto ją, ale jednocześnie poinformowano, że jest rozkaz, aby każdego
noworodka traktować jak martwego. Polka nie posłuchała. Pobito ją,
ale nadal nie słuchała.
Niemiecki personel – lekarze
i pielęgniarki – przychodził obserwować położną, przy której nie było
wypadków śmiertelnych wśród noworodków. Dla słynącego z okrucieństwa doktora Mengele (nazywany był jednym z katów obozu) było
nie do pomyślenia, że żadne dziecko nie zmarło przy porodzie. Trudno było komukolwiek w to uwierzyć,
bo w najlepszych klinikach uniwersyteckich nie było takich przypadków.
Do dzisiaj zresztą nie ma.
Pani Stanisława przed każdym
porodem modliła się, potem dziękowała Bogu na szczęśliwe rozwiązanie.
Niestety potem wiele z tych uratowanych dzieci zmarło potem z powodu niedożywienia i braku odpowiedniej higieny.
W czerwcu 1987 roku podczas
wizyty w Łodzi Ojciec Święty Jan
Paweł II wskazał Stanisławę Leszczyńską jako przykład chrześcijańskiego bohaterstwa.
KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI
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Święty Józef Przyjaciel
Oblubienicą i Synem Bożym. Święty Józef był człowiekiem szlachetnym, człowiekiem o prawym umyśle
i sercu. Osobą wielkiego
formatu, o głębokiej wierze, nadziei i miłości.
Święty Józef mieszka
w Niebie, cały jest przepełniony Pięknem i Dobrem,
którego źródłem jest Bóg.
Czego On może najbardziej pragnąć dla nas? Tego
szczęścia i życia, w którym
sam uczestniczy.
Wstępując na drogę
przyjaźni ze św. Józefem
muszę mieć świadomość,
że On będzie mnie prowadził ku Wolności i uczył
takiej Wolności, która dla
swej woli zamyka drogę,
by z Miłością powierzyć
się Woli Ojca Niebieskiego.
Woli, która daje największe poczucie bezpieczeństwa i głęboki Pokój serca.
Zamyka tę szeroką drogę, niebezpieczną i ciemną. On wyprosi nam ufność
i cierpliwość w doświadczeniach trudnych, kryzysowych. W Jego towarzystwie możemy przekraczać
samych siebie, wstępować na drogę
poświęcenia i ofiary. Pokój i Radość
zagoszczą w naszym sercu, wejdziemy w klimat wyciszenia i milczenia.

Godność św. Józefa jest
ogromna.

Święty Bernardyn ze Sieny tak
pisał o św. Józefie: „ Ogólna zasada przy udzielaniu rozumnemu
stworzeniu wszelkich łask szczególnych jest następująca: ilekroć Boża
Opatrzność wybiera kogoś do jakiegoś specjalnego zadania lub do jakiegoś wyjątkowego stanu, daje wszelkie charyzmaty, które tak wybranej
osobie są potrzebne do spełnienia
jej zadania i powiększają jej piękno
duchowe. Sprawdziło się to najbardziej na osobie św. Józefa, przybranego Ojca Jezusa Chrystusa i prawdziwego Oblubieńca Królowej świata
i Pani Anielskiej. On został wybrany
przez Przedwiecznego Ojca na wiernego żywiciela i stróża największych
Jego Skarbów, mianowicie jego Syna
I Jego Oblubienicy… Zaiste nie należy wątpić, że Chrystus nie odmówił Mu w niebie przywiązania, szacunku i najgłębszej czci, którą Mu
okazywał za życia ziemskiego, tak
jak syn swemu ojcu, raczej uzupełnił je i uczynił doskonalsze.”( Liturgia Godzin z Uroczystości św. Józefa – II czytanie z Jutrzni)
Święty Józef ma w sobie głębokie pokłady prostoty i szlachetności,
która pozwala Bogu działać według
swojej Woli. Jego milczenie jest wystarczające, aby usłyszeć głos Boży,
a łagodność czyni Go dostępnym dla
wszystkich. Dla Józefa liczy się każdy człowiek, On poznał wartość życia
przebywając w obecności Syna Bożego i Jego przeczystej Matki. Józef

dróg Bożych, kiedy doznawał sprzeczności w swoim życiu, wygnania, ubóstwa itd… „ W czasie, kiedy
Maryja była u Elżbiety, Józef żył nadzieją na Jej rychły
powrót, a nadzieja, którą
pokładał w Jej obietnicy,
była bardzo mocna. W miłości zgodził się na tę rozłąkę, na prośbę Maryi– już
to było dla Niego ciężką
próbą. A oto Maryja powraca niosąc swój Skarb…W głębi serca Józef musiał doświadczać znacznie cięższej próby.”( cyt.
Z książki: Tajemnica św.
Józefa)
Oddał się Bogu w całkowitej prostocie, w doświadczeniu Krzyża. Działanie
Bożej łaski doprowadziło
Józefa do takiego momentu,
że pokochał Maryję w sposób nowy, inny. Józef poznaje Tajemnicę Maryi, doświadcza radości z powodu wyboru, którego dokonał dla Niego Bóg. Oto Pan
wybiera Maryję dla Józefa.
Jeszcze wiele razy Józef
doświadczy cierpienia związanego z powołaniem i misją, którą przyjął na siebie. Upokorzenie i bezradność w Betlejem, niezrozumienie i ucieczka do Egiptu.
Współcierpienie z rodzinami, które doświadczyły utraty swoich dzieci w czasie rzezi niewiniątek. Tęsknota za Ojczyzną, za domem rodzinnym. Wysiłek włożony w utrzymanie rodziny w obcym kraju, nawiązywanie nowych relacji. Doświadczenie powrotu do rodzinnych stron,
gdzie wszystko trzeba rozpoczynać
na nowo, poszukiwanie Jezusa, który pozostał w świątyni, oraz związana z tą sytuacją wypowiedź Jezusa,
trudna do zrozumienia dla Jego Rodziców. I wiele innych przeżyć i sytuacji, które kształtowały osobowość
św. Józefa oraz pogłębiały w Nim ducha kontemplacji, a także wpływały
Jego większą zażyłość z Panem Bogiem. Boża Miłość była bardzo wymagająca wobec Józefa, czasami posłużyła się cierpieniem, aby oczyścić
Jego Miłość do Maryi, do przybranego Syna. To otwarcie się św. Józefa
na działanie Boga w Jego życiu stawało się źródłem najczystszej radości, zadziwienia i zachwytu dla wielkich dzieł Bożych, których doświadczał osobiście, i nie tylko. Wielkość
Józefa wynikała również z Jego wierności chwili obecnej, którą przeżywał. Odpowiadając Panu TAK poszerzał swoje serce i zdolność bycia dyspozycyjnym wobec Jego Najświętszej Woli.
Co czułeś Józefie, kiedy Bóg zabrał Ci wszystko, w tej najciemniejszej nocy? Kiedy pierwszy raz zobaczyłeś Maryję po powrocie od Elżbiety?
Co czułeś, kiedy dotykałeś maleńkiego, delikatnego ciałka Dzieciątka w Grocie Betlejemskiej, Syna
FOT. ARCH. SIÓSTR BERNARDYNEK W KRAKOWIE

asza Matka Fundatorka Teresa Zadzik od samego początku istnienia wspólnoty na ul. Poselskiej wskazywała siostrom na św. Józefa jako Świętego Patrona i Opiekuna tego miejsca. Kult św. Józefa skupiał się wokół obrazu umieszczonego
w głównym ołtarzu. Obraz ten otrzymał w 1627 roku od papieża Urbana VIII biskup Jakub Zadzik. Papież
zobowiązał biskupa do wybudowania w Krakowie kościoła pod wezwaniem św. Józefa. Biskup Zadzik
przekazał obraz swojej siostrze Teresie, przełożonej klasztoru Sióstr Bernardynek w Krakowie na Poselskie.
Siostry od samego początku obecności na nowej fundacji doznawały
wielu trudności związanych z objęciem klasztoru, dostosowaniem budynków do potrzeb sióstr, doświadczały braku podstawowych produktów żywnościowych. W tych wszystkich brakach i potrzebach zwracały
się do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Józefa; „ wówczas
siostry zaczęły się modlić do swego
Opiekuna i nie zawiodły się”.
Obecnie wielu wiernych przychodzi do św. Józefa na Poselską, gdzie
trwa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wpatrując się
w obraz umieszczony w głównym
ołtarzu widzimy św. Józefa, który
prowadzi młodocianego Jezusa. Obraz jest piękny, obie postacie kroczą na tle pejzażu. Święty Józef jest
przedstawiony jako starszy mężczyzna, którego wzrok skierowany jest
na Jezusa. Józef lewą rękę ma skierowaną w głąb obrazu i wspartą
na długiej lasce. Laska jest znakiem
przewodzącej i władczej mocy Józefa, która wspiera i ochrania. Prawą
ręką ugiętą w łokciu trzyma Jezusa
za lewą rękę. Józef przez lewe ramię
ma zarzucony płaszcz, który rozwiewa się za Jego plecami. Możemy się
domyślać, że wiał wiar, który symbolizuje nam obecność Ducha Świętego. Pan Jezus w prawej ręce trzyma mały wiklinowy koszyczek z narzędziami ciesielskimi, które mogą
wskazywać na narzędzia męki.
Kiedy spojrzymy na obraz uważnie, zauważymy, że obie postacie idą
w jednym kierunku, a jednak zmierzają w przeciwne strony. Jezus ma
bardzo spokojny wzrok, jest zapatrzony w dal, pragnie iść własną drogą, nie tą, którą prowadzi Go Józef. Jego twarz jest jasna, przebija
z niej blask. On jest świadomy swojego posłannictwa, a jednak pozwala się ująć za rękę Józefowi. Kompozycja obrazu tchnie ciszą, spokojem, a także napięciem. Kto tak naprawdę prowadzi: Józef Jezusa, czy
Jezus Józefa ? Najważniejszym przesłaniem tego obrazu jest fakt, że Józef jest Żywicielem Pana, Opiekunem i Przewodnikiem. Może musiał się nauczyć tej prawdy, że myśli i drogi Boże tak często różnią się
od naszych. Chciał chronić Jezusa
przed trudnościami, cierpieniami,
tak jak każdy z nas chroni swoich
bliskich przed doświadczeniami bolesnymi. Jego serce naturalnie dążyło
do ofiarowania Jezusowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Jego
silne ramiona stwarzały wokół przybranego Syna mór ochronny, dawały wsparcie. Józef ma bardzo czułe,
delikatne i wrażliwe serce. Przecież
żył w takiej bliskości z Niepokalaną
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uczył się kontemplacji w zwyczajnych
warunkach, pośród najzwyklejszych
codziennych zajęć, w cichości i głębokim oddaniu się Bogu. Jego serce cechowała czystość intencji, oraz
Miłość, którą obdarzał Jezusa, Maryję i wszystkich, którzy się z nim
spotykali. Józef to odważny, pracowity i niezmiernie cierpliwy mężczyzna. Czuły opiekun i obrońca, to osoba, która umie słuchać. Potrzebujemy
wybrać św. Józefa i uczynić to z radością, aby nasza decyzja była źródłem rozkwitu nowej relacji ze świętym, naszej z Nim przyjaźni. Odkrywając bogactwo osobowości św. Józefa, Jego duchową głębie i bogactwo łaski Bożej możemy mieć pewność, że On odpowie na nasz wybór.
Możemy do niego przyjść i tak
prosto o wszystkim opowiedzieć, powierzyć Mu swoje troski, potrzeby.
Opowiedzieć o pragnieniach, które
dotyczą naszej relacji z Panem Bogiem ,o naszym życiu duchowym
i religijnym, o marzeniach związanych z życiem rodzinnym, zawodowym. Możemy wylać całe serce
przed Józefem, wyciszyć się i posłuchać. Starać się uspokoić przez
zaufanie i zaczerpnąć nowych sił
i odwagi do dalszej drogi zawierzenia. Pogłębiać w sobie tę świadomość, że jestem słuchana z Miłością,
i to co przeżywam jest ważne, że jest
Ktoś, kto mnie rozumie i uprosi potrzebną mądrość, łaskę i wskaże konkretne rozwiązanie. Warto odnaleźć
w św. Józefie Przyjaciela, i czerpać
z tej relacji zadowolenie i radość,
zmagać się o świętość życia i Pokój
serca pośród trudności wraz z Józefem. To wszystko ma sens.
Pomyślmy, jak św. Józef bardzo
musiał cierpieć, kiedy nie rozumiał

Najwyższego. Kiedy nadawałeś
dziecku imię, a Twoje uszy słyszały
pierwsze słowa wypowiadane przez
małego Jezusa? Widziałeś pierwsze
kroki i upadki dziecka, które uczy
się chodzić.
Co czułeś św. Józefie, kiedy słyszałeś jak nazywają Jezusa Twoim
Synem, kiedy zasiadałeś z Bogiem
przy jednym stole i karmiłeś Pana
zwykłym chlebem? Ile tajemnic kryje to Twoje serce, ile pięknych przeżytych chwil i doświadczeń w obecności Maryi i Jezusa.
Kocham to Twoje Milczenie,
które chroni Tajemnicę Oblubienicy, chroni Jej błogosławiony
Owoc– Syna Bożego. Milczenie,
które czyni Cię zwyczajnym i prostym w oczach rodziny i otoczenia.
Jesteś tak wielki, tak wspaniały właśnie przez Twoje Milczenie i ukrycie. Żyłeś w towarzystwie samego Syna Bożego i Jego Dziewiczej
Matki, i dawałeś siebie niezmordowanie. Dawałeś chwilę po chwili, każdego dnia , do końca. Może
czułeś Swoją małość, niewystarczalność. Doświadczałeś ludzkich granic, zmęczenia. Myślę, że w tym
wszystkim dojrzewała Twoja pokora, że potrafiłeś przyjąć swoją małość, aby z Boga czerpać potrzebne
siły i moc, aby w Nim i tylko w Nim
się radować. Potrafiłeś również dostrzec wielkość powołania, którym
obdarzył Cię Pan i w godzinie swego zwiastowania Twoje serce zaśpiewało Magnifikat.
O św. Józefie kształtuj moje serce na wzór Serca Jezusa i Maryi. Pozwól mi uchwycić się Twej mocnej
dłoni i prowadź. Ty zawsze masz dla
mnie czas, czekasz cierpliwie na kolejne moje wynurzenie. Dziękuję Ci
za Twoją obecność, za wszystkie łaski wyproszone dla nas i za szczególną opiekę, którą otaczasz wszystkich, którzy się do Ciebie zwracają.
Każdy z nas potrzebuje pięknych
i głębokich relacji, relacji opartych
na wartościach, które przetrwają najtrudniejsze doświadczenia. Poszukujemy osób i miejsc obdarzonych charyzmatem, naznaczonych szczególną
łaską od Boga. Doświadczenie przyjaźni jest tak blisko nas, jest nam podarowane przez Pana, wystarczy tylko otworzyć swoje serce i wyruszyć
w tę podróż ze św. Józefem. Potrzeba zdać się na świętego Józefa w rozwiązywaniu naszych problemów, powierzyć Mu sposób prowadzenia nas
do Boga.
„ Wiedzmy, że ilekroć oddajemy
Bogu wszystko w takiej prostocie
i bez jakichkolwiek zastrzeżeń, odpowiedź Boga zawsze jest nieskończenie większa– odpowiedź, która wszystko potwierdza i podejmuje na nowo idąc nieskończenie dalej. Prośmy św. Józefa żeby nauczył
nas żyć tym sekretem” (cyt. z książki: Tajemnica św. Józefa)
S. EWELINA BERNARDYNKA

Sanktuarium świętego Józefa
Msze święte
Dni powszednie :
7.00, 8.00, 18.30
Niedziele i święta:
8.00, 9.30, 10.30, 18.30
Siostry Bernardynki
Ul. Poselska 21
31-002 Kraków
Tel. 12 422 22 46
www.bernardynki.com
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Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw

B

Świadectwo
ar, jakim jest Boże błogosławieństwo, dotknęło całego naszego życia
małżeńskiego, jak również rodzinnego. Kiedy spływa na nas moc Boga podczas błogosławieństw, to co trudne, w Bogu i z Bogiem staje się
możliwe do przejścia. Każda sytuacja, nawet bolesna, pobłogosławiona Bożą Miłością, nabiera

D

temu błogosławieństwo Boga może
dotrzeć nawet do tych, których serca są zamknięte na liturgiczną posługę Kościoła.
Błogosławieństwo Boże, choć
przyjęte indywidualnie, odbija się
echem w całej wspólnocie wierzących: przymnaża świętości Mistycznemu Ciału Chrystusa, utwierdza
wątpiących, wzmacnia słabych, cementuje więzy rodzinne oraz wprowadza ład i porządek w życie społeczne.
Leśniów jako jedyne miejsce kultu religijnego na kuli ziemskiej,
nosi nazwę: Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. Nabożeństwa błogosławieństw rodzinnych
tu udzielane są ewenementem nie
tylko w skali naszego kraju. Charakteryzują się one dwiema cechami: każdy przyjmujący błogosławieństwo otrzymuje je indywidualnie i każde z błogosławieństw
udzielane jest wraz z zewnętrznymi znakami. Dzięki takiemu podejściu duszpasterzy zapotrzebowanie
na nie jest ogromne.

Bp Długosz błogosławieństwo rozpoczyna tańcem

sensu i przemienia nasze spojrzenie na codzienność. Bóg, swą
mocą, błogosławi nasze małżeństwo, a przez nas, nasze dzieci.
Ten przepotężny dar jest łaską,
kanałem mocy uzdrowienia, który wypełnia całe nasze życie, jak
również tych, których Bóg stawia
na naszej drodze. To drogocenny
Skarb, Perła, zatopiona w naszych
sercach. Boże błogosławieństwo
uzdalnia nas do lepszego, piękniejszego i owocniejszego życia.

ZDJĘCIA: ARCH. SANKTUARIUM W LEŚNIOWIE

łogosławieństwa, zwane
także sakramentaliami,
są widzialnymi znakami
ustanowionymi przez Kościół. Dzięki nim dokonuje się uświęcenie ludzi i uwielbienie
Boga. Poprzez błogosławieństwa Bóg
wkracza wraz ze swą łaską w różne
obszary ludzkiego życia, przenika je
i ukierunkowuje na wieczność. Kościół błogosławi także przedmioty
i miejsca związane z ludzką działalnością, z życiem liturgicznym i osobistą pobożnością. W obrzędach tych
wyznaje, że przez korzystanie z rzeczy stworzonych szuka Boga, miłuje Go i wiernie Mu służy.
Błogosławieństwa odsłaniają pierwotną harmonię, jaka istniała pomiędzy człowiekiem a Bogiem w raju.
Człowiek żyjący zgodnie z duchem
błogosławieństw niczego sobie nie
przywłaszcza, staje się błogosławionym darem dla swej rodziny,
przyjaciół i świata. Życie człowieka przyjmującego z należytym szacunkiem dar błogosławieństwa, staje się kontynuacją obrzędu. Dzięki

DOROTA
Niech Pan Cię strzeże…

Niech Pan Cię błogosławi…

odczas niedzielnej Eucharystii
o godzinie 11.00 nad leśniowską ziemią pochyla się otwarte
niebo, błogosławiąc rodzinom, które spragnione Bożej opieki i miłosierdzia, przynoszą przed oblicze Patronki domowych ognisk swe obolałe serca, tęskniące za szczęściem.
Aktywny udział w liturgii eucharystycznej przygotowuje rodziny

P

Oto błogosławię was…

zgromadzone w świątyni do przyjęcia daru Bożego błogosławieństwa.
Podczas homilii kapłan wychodzi
z prezbiterium na środek kościoła.
Stojąc wśród rodzin, karmi je Dobrą
Nowiną, która ukazuje im, w jaki
sposób powinni budować wspólnotę domową na fundamencie miłości.
Po błogosławieństwie mszalnym
zostaje wystawiony Przenajświętszy

Miłosierdzie Moje wam daję…

Sakrament. Indywidualne błogosławieństwo rodzin, poprzedza krótka
modlitwa kapłana, w której kapłan
zawierza każdą z rodzin Matce Najświętszej prosząc o wszelkie duchowe dary. Ostatnim elementem niedzielnego spotkania jest błogosławienie rodzin Najświętszym Sakramentem. Rodziny pragnące przyjąć
to specjalne błogosławieństwo podchodzą do ołtarza. Czasem są to rodziny dwuosobowe, pięcioosobowe, niekiedy nawet kilkunastoosobowe – których członkowie należą
do wielu pokoleń.
Po przyjęciu duchowego daru
błogosławieństwa rodzina podchodzi do drugiego kapłana, który wręcza jej modlitwę, napisaną
specjalnie na tę okoliczność. Kolejnym impulsem pobudzającym rodziny do codziennej rozmowy z Bogiem jest świeca z leśniowską aplikacją. Kapłan zachęca, by paliła się
ona zawsze podczas wspólnej modlitwy. Te skromne podarki, które
podtrzymują łączność rodzin z Leśniowską Patronką Rodzin, mają
na celu zachęcenie wspólnoty domowej do wytrwałej i systematycznej
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Błogosławieństwo rodzin

Niech wasza rodzina żyje tym co otrzymuje…

modlitwy. Wierne trwanie w towarzystwie Boga szeroko otwiera serca
na dar Jego błogosławieństwa. Leśniowskie upominki są też zapewnieniem o nieustannej modlitewnej
pamięci, jaką w leśniowskim sanktuarium otacza się wszystkie rodziny.

Ostatnim akcentem modlitewnego spotkania z Bogiem jest
przejście rodzin wokół ołtarza. Jest
to szczególny moment, podczas
którego każdy osobiście może oddać siebie i swych najbliższych Maryi w niewolę miłości.
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Błogosławieństwo małżonków

W

odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Poprzedza ją krótkie wprowadzenie prezbitera, który zachęca
małżonków do przedłużenia tej liturgicznej akcji w domowych sanktuariach (zorganizowanie małego
przyjęcia w gronie najbliższych; powrócenie do pamiątek ślubnych:
zdjęć lub filmów; przypomnienie
sobie przez małżonków pierwotnego żaru miłości, który połączył
ich serca).
Po słowach kapłana każda para
indywidualnie podchodzi do ołtarza, by po wypowiedzeniu słów miłości i przypieczętowaniu ich oblubieńczym pocałunkiem, przyjąć
na dalsze lata wspólnego życia dar
Bożego błogosławieństwa. W czasie

Świadectwo
idzieliśmy ludzi, którzy trzymali się za ręce,
patrzyli sobie w oczy,
przyjmowali pocałunek małżeński z odnalezioną właśnie czułością i radością. Ten moment pozwolił nam
wszystkim, uczestnikom błogosławieństwa małżonków, poczuć
się znów, jakbyśmy byli „oblubienicą” i „oblubieńcem” w swoim

W

wyznania i pocałunku splecione dłonie małżonków przewiązane są stułą. Błogosławień-stwo Ojca, spływające na jubilatów z nieba przez posługę kapłana, napełnia męża i żonę
mocą i zdolnością do owocnego wypełnienia powołania, wyzwala ich
z egoizmu, otwiera oczy na grzech,
leczy wszelkie rozdarcia, scalając naruszoną jedność.
Na koniec małżonkowie osobiście oddają się Maryi w niewolę miłości, obchodząc dookoła ołtarz. Kilka minut ufnej modlitwy sprawia,
że wkraczają w przestrzeń przedziwnego działania Boga i to tylko od ich
otwartości na łaskę zależy, ile z tej
Bożej miłości wniosą w swą wspólną codzienność.

Odnawiam dziś swoją przysięgę…

Kocham Cię mężu… Kocham Cię żono…

najważniejszym w życiu dniu. Podczas
błogoslawieństwa małżonków czuliśmy, jak w otaczających nas parach
małżeńskich odradza się miłość –
nieraz już zapomniana, czasem trochę wstydliwa z powodu ilości przeżytych ze sobą lat, czasem odpychana. Wierzę, że Matka Boża Leśniowska, Patronka Rodzin widząc odmłodniałe pary małżonków, uśmiechała się i błogosławiła wszystkim.
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każdą pierwszą niedzielę
miesiąca, podczas Mszy
św. o godzinie 11.00
dar Bożego błogosławieństwa przyjmują jubilaci, odnawiający swe przyrzeczenia małżeńskie. Dzieląc się swą radością ze wspólnotą kościoła, biorą czynny udział w liturgii eucharystycznej.
Po homilii, której głównymi adresatami są małżonkowie świętujący jubileusz zaślubin, następuje pierwsza
część odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Nim małżonkowie ustawią
się w szpaler, jedna z par przynosi do ołtarza obrączki, które są znakiem małżeńskiej wierności i wzajemnego oddania. Po tym krótkim i bardzo wymownym ,,ofiarowaniu”, jubilaci spoglądając sobie w oczy, powtarzają za kapłanem formułę odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
Na znak sakramentalnej więzi, która
zjednoczyła ich przed laty, raz jeszcze nakładają sobie obrączki. Przypieczętowaniem tej części obrzędu jest
czuły pocałunek, który mąż składa
na dłoni żony. W tym wzruszającym
momencie małżonkowie zapominają
o wszystkich problemach i nieporozumieniach a wszystkie dzielące ich
mury kruszą się pod naporem Bożego błogosławieństwa.
Po błogosławieństwie mszalnym
rozpoczyna się druga część obrzędu

BARTEK I DOMINIKA GLINIAK
pierwsza niedziela miesiąca,
jesień 2007 r.
Mój oblubieńcze…

Błogosławieństwo dzieci
każdą drugą niedzielę
miesiąca, podczas Uczty
Eucharystycznej o godzinie 11.00, przy obliczu
uśmiechniętej Patronki
Rodzin ma miejsce błogosławieństwo
dzieci. Maluchy z napięciem i radością
przez cały miesiąc czekają na to wyjątkowe wydarzenie. Nic w tym dziwnego! Przytulna atmosfera świątyni, entuzjazm leśniowskich duszpasterzy, pełne inwencji pantomimy ewangelizacyjne oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w liturgii – to wszystko sprawia,
że najmłodsi członkowie Kościoła czują się w Leśniowie tak dobrze, jak w rodzinnym domu.
Dzieci, na miarę swych możliwości i pomysłowości, angażują się w inscenizację teatralną, która stanowi
istotny element homilii, w modlitwę

W

Niech rozwija się w Tobie łaska…

wiernych, a także w przyniesienie
do ołtarza darów. Niecodzienny widok stanowią zabawki oraz rzeczy
związane z życiem dziecka leżące
na ołtarzu. Czymś zwykłym jest także zachwyt malujący się na twarzach
maluchów, rodziców i wszystkich
wiernych zgromadzonych w świątyni.
Po Mszy św. dzieci podchodzą
do kapłana, który nakłada na nie ręce
w geście błogosławieństwa. Dalej pyta
dziecko o imię. Po wypowiedzeniu
imienia dziecka, w krótkiej i spontanicznej modlitwie, oddaje je Maryi w niewolę miłości i zawierza Bożej opiece. W tej formie błogosławieństwa zostaje podkreślony jego osobisty charakter. Naprzeciwko malucha
staje sam Bóg, hojny i czuły Ojciec.
W błogosławieństwie dziecko indywidualnie spotyka swego troskliwego

Tatusia, który najlepiej zna jego potrzeby i pragnienia.
Z rąk kapłana każdy maluch
otrzymuje modlitwę. Stanowi ona
przede wszystkim zachętę skierowaną do rodziców, by nie zaniedbywali
duchowego rozwoju swych pociech,
lecz by współpracując z łaską Bożą,
przyczyniali się do ich duchowego
rozwoju.
Po błogosławieństwie rodzice wraz
z pociechami obchodzą dookoła ołtarz. Jest to doskonała okazja do podziękowania Maryi za matczyną troskę
i wszystkie łaski, które za Jej wstawiennictwem spływają na najmniejszych
członków Kościoła. Przez ten prosty
gest rodzice oddają Leśniowskiej Pani
swe dzieci w niewolę miłości, zaś dzieci wyrażają swą wdzięczność za dar
rodziny i Bożego błogosławieństwa.

Żyj błogosławieństwem…

I dla ciebie błogosławieństwo…

Bądźcie błogosławieni…

Oddaję Cię Maryi w niewolę miłości…
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Niech rozwija się w Tobie życie…

Błogosławieństwo matek
brzemiennych
każdą czwartą niedzielę miesiąca podczas
Eucharystii
o godzinie 11.00 Leśniów staje się biblijnym Ain–Karim, miejscem spotkania uśmiechniętej Patronki Rodzin z przyszłymi matkami. Najświętsza Maryja czule wpatrzona
w swe brzemienne córki zgromadzone w leśniowskim kościele kieruje do każdej z osobna słowa, które sama usłyszała po przekroczeniu progu domu Elżbiety i Zachariasza: ,,Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony
jest owoc Twego łona” (Łk 1,42).
Zaangażowanie przyszłych
matek w liturgię eucharystyczną wprowadza je w przestrzeń
oddziaływania Ducha Świętego,

W

Błogosławię tobie i twemu dziecku…

który w trudach brzemienności jest
Dawcą odwagi i poczucia bezpieczeństwa.
Po błogosławieństwie mszalnym kapłan wystawia Najświętszy
Sakrament, przed którym modli
się za wszystkie kobiety oczekujące narodzin dziecka. Po modlitwie każda z brzemiennych kobiet
indywidualnie podchodzi do ołtarza. Kapłan błogosławi kobietę i jej
dziecko, kreśląc nad nimi monstrancją znak krzyża. Drugi kapłan
przekazuje ciężarnej matce specjalną modlitwę, której regularne
odmawianie pozwala trwać w atmosferze leśniowskiego błogosławieństwa jeszcze długo po zakończeniu uroczystości.
Do obrazka z modlitwą kapłan dołącza bawełnianą tasiemkę

Przynoszę Ci Panie buciki…

potartą o cudowną figurę Madonny. Na tasiemce widnieje logo leśniowskiego sanktuarium i krótka modlitwa: „Leśniowska Patronko Rodzin, ochraniaj moje dziecko”. Zaproszeniu do korzystania
z tasiemki towarzyszy wyjaśnienie, by nie traktować jej w sposób
magiczny. Ten symboliczny dar
ma zmobilizować przyszłe mamy
do częstszej modlitwy za dziecko
oczekujące narodzin. Jest też impulsem, który rozbudza w przyszłej mamie głębszą wiarę, a jej
serce rozpala gorętszą miłością
do dziecka.
Każda brzemienna niewiasta
wraz ze swoim małżonkiem obchodzi dookoła ołtarz, zawierzając raz jeszcze Maryi maleńkie życie, rozwijające się pod jej sercem.

Módlcie się za swoje dziecko…

MSZE ŚWIĘTE
OKRES ZIMOWY ( od 1 X do 31 III)
w niedzielę i święta: 6:30, 8:00, 9:15, 11:00, 16:30, 19:00
w dni powszednie: 7:00, 8:00, 17:00
OKRES LETNI (od 1 IV do 30 IX):
W niedzielę i święta: 6:30, 8:00, 9:15, 11:00, 16:30, 19:00
W dni powszednie: 7:00, 8:00, 19:00
Z Sakramentu Spowiedzi w naszym Sanktuarium można
skorzystać zawsze przed każdą Mszą Świętą.
Główne uroczystości Matki Bożej Leśniowskiej: 2 lipca
i w niedzielę po 2 lipca o godzinie 11:00
Nieszpory: w niedzielę o godzinie 16:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu: w niedzielę, po
wieczornej Eucharystii do godziny 21:00
Codzienny różaniec w intencji rodzin: codziennie
pół godziny przed wieczorną Eucharystią, w niedzielę i
uroczystości o godzinie 10:30
Nowenna do Matki Bożej Leśniowskiej: w każdą środę
a w miesiącach kwiecień-październik również w sobotę w
godzinach odprawiania wieczornej Eucharystii.
Nabożeństwo majowe:
w dni powszednie po wieczornej Eucharystii,
w niedzielę po Mszy św. o godz. 19:00
Nabożeństwo czerwcowe:
w dni powszednie po wieczornej Eucharystii,
w niedzielę po Mszy św. o godz. 19:00
Nabożeństwo październikowe:
w dni powszednie po wieczornej Eucharystii,
w niedzielę po Mszy św. o godz. 19:00
Roraty: okres adwentu o godz. 17:00
Droga Krzyżowa: okres Wielkiego Postu w piątek o godz.
17:00
Gorzkie żale: okres Wielkiego Postu, niedziela o godz.16. 30
Via Lucis - Droga Światła: w jedną z niedziel Wielkanocy
o godz.20:00
Nowenna ku czci św. Pawła I Pustelnika, zwana
„Pawełkami”, w miesiącu styczniu
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NIEDZIELNE:
Błogosławieństwo małżonków I niedziela miesiąca
Błogosławieństwo dzieci II niedziela miesiąca
Błogosławieństwo rodzin III niedziela miesiąca
Błogosławieństwo matek w stanie błogosławionym i tych,
które tę łaskę pragną wyprosić IV niedziela miesiąca
Wszystkie błogosławieństwa niedzielne praktykowane są
po Mszy św. o godz. 11.00
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OKOLICZNOŚCIOWE:
Noworoczne 1 stycznia
Błogosławieństwo Chorych 11 lutego
Kobiet 8 marca
Mężczyzn 19 marca (Uroczystość św. Józefa)
Matek 26 maja (Dzień Matki)
Ojców 23 czerwca (Dzień Ojca)
Babć i Dziadków 26 lipca ( Św. Joachima i Anny)
Osób cierpiących po śmierci kogoś bliskiego 2 listopada
(Wspomnienie Wszystkich Zmarłych)
Błogosławieństwa udzielane są po wieczornej Mszy
Świętej.
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin
42–310 Żarki, ul. Leśniowska 99, woj. śląskie
Tel: 34 314 80 22, kom: 501 360 153
sekretariat tel/fax: 34 316 10 72
www.lesniow.pl e-mail: lesniow@wp.pl
Tel. kom. 721 111 848 Proszę dzwonić tylko w sprawie Mszy
indywidualnej lub zapisania grupy
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Zdrowie z natury
ORZECHY WŁOSKIE
I CHOROBY
CYWILIZACYJNE

Według najnowszych doniesień
ekspertów – orzechy włoskie zaliczane są do najzdrowszych produktów
żywnościowych, które mogą uchronić człowieka przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi, np. przed następstwami miażdżycy czy otyłością.

KIWI DLA ZDROWIA

Zima i wczesna wiosna to dobry
czas na spożywanie owoców kiwi.
Po pierwsze dlatego, że są już wtedy dobrze dojrzałe i lepiej smakują.
Po drugie – brakuje naszych rodzimych owoców, które równie jak one
sprzyjają zdrowiu.

POPRAWNA NAZWA
TO AKTINIDIA CHIŃSKA

Nie wszyscy chyba wiedzą, że nazwa kiwi tak naprawdę nie jest fachową nazwą tych smacznych i zdrowych owoców, które w ciągu ostatnich 25 lat podbiły serca smakoszy.
Poprawna nazwa to aktinidia chińska (po łacinie Actinidia chinensis). Ojczyzną tych roślin są Chiny,
ale rekordzistą w ich uprawie jest
Nowa Zelandia, skąd trafia na rynek aż 70% plonów.
Owoce kiwi pojawiają się w handlu już od października, jednak
wtedy nie są tak dobrze dojrzałe
i smaczne, jak w zimie i wiosną. Kiwi
można bez problemu przechowywać
w temperaturze 00 C nawet do 9
miesięcy, a więc czasem dłużej niż
jabłka. Uchodzą na świecie za owoce szczególnie sprzyjające zdrowiu.
Witaminy C potrafią zgromadzić
aż do 300 mg%, tj. 300 mg w 100 g.
W porównaniu z sokiem ze świeżych
cytryn jest to 10 razy więcej. Posiada także witaminy z grupy B (z witaminą B1 na czele) oraz witaminę
E. Kiwi zawiera poza tym cały komplet soli mineralnych: potas (do 450
mg w 100 g!), wapń, fosfor, żelazo,
magnez, miedź, chrom itd. Dietetycy
obliczyli, że wapnia posiadają 5 razy
więcej niż jabłka. Dobrodziejstwem
w owocach kiwi są ponadto glikozydy nasercowe (wspomagają pracę
serca). 100 g tych owoców dostarcza około 53 kalorii.

OWOCE KIWI LECZĄ

Od dawna wiadomo, że kiwi
zapobiegają przeziębieniu, grypie
i skracają czas trwania zimowych
infekcji. Dzięki zawartości błonnika
likwidują zaparcia. Działają uspokajająco, pomagają w bezsenności
i są szczególnie wskazane w nerwicy serca. Owoce te zaleca się zwłaszcza ludziom słabym, wyczerpanym
długimi chorobami, rekonwalescentom, karmiącym matkom, dzieciom
i młodzieży uczącej się. Ich regularne

spożywanie przynosi ulgę w wyczerpaniu umysłowym. Oczyszczają także organizm z toksyn, zapobiegają awitaminozie i skutecznie uzupełniają równowagę soli mineralnych. Na Dalekim Wschodzie leczy
się nimi powszechnie suchy, męczący kaszel, krwawienia wewnętrzne i gruźlicę płuc. Kiwi przywraca
też dobre samopoczucie w przesileniu wiosennym. Z uwagi na zawartość chromu poprawia pracę trzustki. Zapobiega osteoporozie, bo obfituje w łatwo przyswajalny wapń.
Owoce kiwi wykorzystuje się również w kosmetyce. Na przykład maseczka z ich miazgi z dodatkiem oliwy z oliwek skutecznie rozjaśnia piegi i tzw. plamy starcze oraz odżywia
i wygładza cerę.
ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK

Orzechy włoskie zawierają m.in.
wielonienasycone kwasy tłuszczowe.
Wśród tych kwasów na uwagę zasługuje zwłaszcza kwas alfa–linolenowy.
To dzięki nim orzechy te posiadają wyjątkową zdolność obniżania całkowitego poziomu cholesterolu we krwi nawet – jak podają testy kliniczne – od 5
do 10%. Zdaniem uczonych z Pensylwanii zarówno orzechy włoskie, jak
i tłoczony z nich olej zapewniają prawidłowy metabolizm oraz transport
cholesterolu znajdującego się we krwi.
Zaobserwowano, że osoby, które spożywają je natomiast pięć razy w tygodniu, zmniejszają u siebie aż o 20% ryzyko wystąpienia chorób serca wskutek postępującej miażdżycy.
Orzechy włoskie są poza tym
źródłem kwasu foliowego, a ten według najnowszych doniesień naukowych może przyczyniać się z kolei do zmniejszenia poziomu aminokwasu o nazwie homocysteina,
a ta wzmaga utlenianie się frakcji
LDL cholesterolu (sprzyjając powstawaniu zmian miażdżycowych)
i zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi (zawał serca, udar
mózgu).

FOT. Z.T. NOWAK

FOT. Z.T. NOWAK

CHOLESTEROL POD
KONTROLĄ

Orzechy włoskie, dzięki zawartości wspomnianych kwasów tłuszczowych, poprawiają także metabolizm tłuszczów zawartych w tkance
tłuszczowej i zapobiegają odkładaniu
się kolejnych jej zapasów w organizmie. Naukowcy z Kalifornii poddali
testom klinicznym grupę osób, z których jedna grupa spożywała w ciągu
dnia od 5 do 16 g orzechów (m.in.
włoskich), druga – nie spożywała
ich wcale lub w niewielkich ilościach
(okazjonalnie). Po zakończeniu badań okazało się, że u ludzi, którym
podawano orzechy, otyłość i nadwaga była aż o 37–46% rzadsza w porównaniu z tymi jedzącymi je w małych ilościach lub w ogóle.
Trzeba jednak pamiętać,
że orzechy włoskie zawierają sporo tłuszczów i nie ma znaczenia,
że są to tłuszcze nienasycone – korzystne dla zdrowia (ich kaloryczność jest taka sama jak zwierzęcych).

Stąd osoby o zaawansowanej otyłości powinny je jednak spożywać
w rozsądnych ilościach.

ZDROWY OLEJ
Z ORZECHÓW WŁOSKICH

W kuchni i kuracjach warto też
stosować olej tłoczony z orzechów
włoskich. Ma on subtelny, lekko karmelowy smak. Trzeba jednak wiedzieć, że olej oferowany w butelkach szybko się utlenia i niekiedy
zamiast pomagać – szkodzi. Osobiście sięgam tylko po olej oferowany w kapsułkach, bo nie ma dostępu tlenu, np. GAL – kapsułki po 3
g. Jest wskazany do surówek, sałatek, twarożku. Polecam go także zażywać po rozsmarowaniu na pełnoziarnistym chlebie. Samo zdrowie!
Aby skutecznie zapobiegać miażdżycy, trzeba stosować od 2 do 4 g
dziennie tego oleju.
ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK
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