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Tegoroczne has³o roku duszpasterskiego „Otoczmy trosk¹ ¿ycie”
kojarzy siê g³ównie z obron¹ ¿ycia nienarodzonych. A przecie¿
odnosi siê ono tak samo do osób chorych, niepe³nosprawnych,
starszych – ich ¿ycie s³abe, zagro¿one, gasn¹ce wymaga szcze-
gólnej troski.

Dlaczego wiêkszoœæ, s³ysz¹c to has³o, myœli o dzieciach? Mo¿e
dlatego, ¿e ³atwiej myœleæ o ¿yciu z pe³nym jego potencja³em,
z nadziej¹ na d³ug¹ i wspania³¹ przysz³oœæ. Dzieci o wiele lepiej
wychodz¹ na zdjêciach. To wdziêczny temat. A umierania ka¿dy
siê boi – nawet jeœli wiara i nadzieja pozwalaj¹ nie baæ siê
œmierci.

Znajoma uœwiadomi³a mi kiedyœ, jak wa¿na jest obecnoœæ blis-
kich przy umieraj¹cym. Towarzyszy³am wtedy jej odchodz¹cej
przyjació³ce. Chocia¿ Jezus by³ Bogiem, te¿ chcia³ wtedy mieæ
przy sobie swoich najbli¿szych – powiedzia³a.

Teraz najczêœciej wypiera siê myœli o œmierci, chorych usuwa siê
z domów do ZOL-ów albo oddzia³ów opiekuñczych, ¿eby nie psuli
domowej atmosfery. Strach przed œmierci¹ i umieraj¹cymi staje
siê wrêcz obsesyjny. Gdy zdecydowaliœmy siê wzi¹æ do domu
moich ciê¿ko chorych rodziców, natychmiast spotkaliœmy siê
z bardzo negatywnymi opiniami. ZaprzyjaŸniony ksi¹dz zacz¹³
nam t³umaczyæ, ¿e teraz domy opieki s¹ naprawdê dobre i nie
powinniœmy obarczaæ siê ciê¿arem ponad si³y. Znajoma pielê-
gniarka stwierdzi³a, ¿e wyrz¹dzamy krzywdê naszym dzieciom,
bo nie powinny patrzeæ na chorych dziadków, ale pamiêtaæ ich
z czasów, kiedy byli zdrowi. Inna pielêgniarka uzna³a, ¿e mo¿e
dzieciom nie, ale sobie krzywdê wyrz¹dzam na pewno. Poparli
mnie tylko ci, którzy podobne decyzje mieli ju¿ za sob¹. Oczy-
wiœcie, gdybyœmy mieszkali w dwupokojowym mieszkaniu w blo-
ku, gdybym pracowa³a na ca³y etat i nie by³a w stanie zapewniæ
rodzicom sta³ej opieki, by³oby to niemo¿liwe – piszê to, by nie
wzbudzaæ poczucia winy u tych, którzy naprawdê nie mog¹ pod-
j¹æ podobnej decyzji. Wtedy pozostaje towarzyszenie choremu
w szpitalu lub domu opieki.

Chyba tylko ci, którzy tego doœwiadczyli, wiedz¹ jak wa¿ne jest
bycie z cz³owiekiem odchodz¹cym. Ci, którzy nie bali siê ani
nieprzespanych nocy, ani nara¿enia siê na koszmarne sny –
powtórki z umierania. Którym nie by³o szkoda czasu na trzyma-
nie godzinami spuchniêtej, pok³utej rêki w swoich d³oniach. Któ-
rzy modlili siê wtedy, gdy ich bliscy nie byli ju¿ w stanie siê
modliæ, ale mo¿e jeszcze tê modlitwê s³yszeli. Tak¿e oni wiedz¹,
jak wielkie znaczenie ma wtedy ka¿dy ludzki gest, ka¿dy lekarz
czy pielêgniarka, którzy nie traktuj¹ umieraj¹cego pacjenta jak
zbêdnego balastu, pogarszaj¹cego statystyki, straconego, bo
i tak nie mo¿na mu pomóc.

Co sprawia, ¿e w szpitalu starszy, cierpi¹cy cz³owiek przechodzi
drogê przez mêkê? Znajomy wspomina³ niedawno, jak zawióz³
do szpitala swego osiemdziesiêcioletniego ojca. Wkrótce ojciec
zadzwoni³, by natychmiast zabraæ go do domu. Powód? Us³ysza³

podczas obchodu, jak ordynator mówi do innego lekarza: „Ten to
ju¿ doœæ chleba zjad³”.

Gdy moja mama w szpitalu przesta³a chodziæ, ordynator interny
poprosi³ o konsultacjê neurologiczn¹. Neurolog przyszed³, obej-
rza³ mamê i wpisa³ w kartê „otêpienie starcze”. Poniewa¿ nie
zrobiono ¿adnego badania, do dziœ nie wiem, co w³aœciwie do-
prowadzi³o w ci¹gu kilku miesiêcy sprawn¹ fizycznie siedem-
dziesiêcioletni¹ kobietê do stanu prawie niemowlêcia. Na ostat-
nim oddziale, na jakim by³a jedynym badaniem by³ pomiar ciœ-
nienia krwi, a g³ównymi lekami – uspokajaj¹ce i nasenne.

Nie tylko mnie siê wydawa³o, ¿e wiele szpitali uznaje, i¿ nie warto
zaprz¹taæ sobie g³owy siedemdziesiêciolatk¹. Oczywiœcie wa¿ne
s¹ rozwi¹zania systemowe, fundusze i dobre warunki lokalowe,
ale najwa¿niejsi jak zwykle s¹ ludzie. To od nich zale¿y, czy chory
poczuje siê w szpitalu Ÿle, a jego rodzina jak niepotrzebny balast,
czy te¿ znajd¹ tam prawdziw¹ pomoc i wsparcie.

Czuwaj¹c w szpitalu przy umieraj¹cym ojcu, porównywa³am od-
ruchowo personel kolejnych zmian. M³ody lekarz, gdy zg³asza-
³am mu narastaj¹ce dusznoœci, przychodzi³, robi³ zastrzyk i mó-
wi³: „Panie Robercie, zaraz bêdzie lepiej”. Inny m³ody lekarz
wzrusza³ ramionami i odpowiada³: „Przecie¿ pani wie, ¿e stan
chorego jest bardzo powa¿ny”. Jeden potrafi³ zatrzymaæ siê,
wyjaœniæ, co pokazuj¹ wykresy na monitorach („Widzi pani?
On próbuje samodzielnie oddychaæ”), inny nawet nie podcho-
dzi³. Starsza doœwiadczona lekarka umia³a jasno powiedzieæ,
czego nale¿y oczekiwaæ i równoczeœnie zapewniæ, ¿e podawane
leki nie pozwalaj¹ ojcu cierpieæ. Inna, równie¿ starsza i doœwiad-
czona, nie trac¹c czasu na zatrzymywanie siê g³oœno informo-
wa³a o stanie pacjenta: „Pani wie, ¿e on ju¿ ¿yje tylko dziêki tej
maszynie? I to kiepsko ¿yje”.

Chorzy na raka maj¹ lepiej – mog¹ liczyæ na miejsce w hospi-
cjum. Tamtejszy personel jest szkolony, jak zachowywaæ siê wo-
bec umieraj¹cych i ich rodzin. Poza tym s¹ tam wolontariusze,
którzy rozumiej¹, ¿e wa¿ne jest towarzyszenie odchodz¹cym.
Moi rodzice nie chorowali na raka, wiêc na miejsce w hospicjum
nie mieli szans. Zostawa³a zwyk³a interna, na której pielêgniarki
siê nie spiesz¹, jeœli komuœ jest duszno albo jeœli go boli. No
i gdzie m³odzi lekarze nie potrafi¹ powiedzieæ s³owa „umiera”.

Moja mama nie pozwoli³a zabraæ siê ponownie do szpitala.
Zmar³a w domu.

Agnieszka
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Ks. Micha³ Wilski:

Ks. Stanis³aw Ma³kowski:

Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy Caritas Archidiecezji Warszaw-
skiej dysponuje trzema oddzia³ami dla chorych – dwoma dla ko-
biet i jednym dla mê¿czyzn. Razem z oddzia³em hospicyjnym
opiek¹ objêtych jest ok. 130 osób. Do „interesantów” kape-
lana nale¿y doliczyæ jeszcze cz³onków rodziny, a tak¿e personel
placówki. Pos³uga duszpasterska obejmuje codzienn¹ Mszê
œwiêt¹, udzielanie Komunii œwiêtej na oddzia³ach oraz organi-
zacjê nabo¿eñstw i rozmowy indywidualne z chorymi, ich rodzi-
nami i cz³onkami personelu. Nie do przecenienia jest tu wza-
jemna wspó³praca i wymiana doœwiadczeñ z lekarzem, psycho-
logiem i innymi osobami pomagaj¹cymi w sposób kompetentny
chorym i ich rodzinom. Tak niewiele przecie¿ trzeba, aby drugie-
mu pomóc – lub zaszkodziæ.

W czasie mojej pos³ugi uczê siê wczuwaæ w potrzeby duchowe
spotkanej osoby. Najczêœciej osoby chore nie mog¹ lub nie po-
trafi¹ wyraziæ swoich potrzeb czy uczuæ w konwencjonalny spo-
sób. Sama obecnoœæ i czas poœwiêcony, s³uchanie i bycie razem
z pacjentami jest tym, co najbardziej potrzebne, gdy chory
odczuwa lêk, têsknotê lub ból.

Czêsto mo¿na doœwiadczyæ uczucia bezradnoœci, gdy ból, lêk czy
têsknota nie daj¹ siê uœmierzyæ. Wtedy moja modlitwa, a wierzê,

¿e i modlitwa chorego i jego otoczenia, jest najbardziej drama-
tycznym i gwa³townym szturmem do nieba. Czasem szturm ten
pomaga w widoczny sposób, czasem nie. Ufam, ¿e nigdy nie
idzie na marne. Czasem spotykam osoby, które nie potrafi¹ ju¿
znieœæ ciê¿aru choroby, samotnoœci czy cierpienia. Wtedy
œmieræ – wyzwolicielka pokazuje swoje nieznane oblicze. Ale
nawet jej nadejœcie jest tajemnic¹. Gdyby nie wiara i zaufanie do
Boga, ¿e On najlepiej wie, jakimi drogami nas przez ¿ycie pro-
wadziæ, nie móg³bym stawaæ codziennie przy ³ó¿ku chorego. Bio-
r¹c stronê zbuntowanych i zamkniêtych w sobie osób, nie zga-
dzaj¹cych siê na swój los i na sytuacjê cierpienia, nie by³bym
w stanie im pomagaæ w odnajdywaniu drogi do wiary, nadziei
i mi³oœci.

Nurt ¿ycia i mi³oœci, nawet u osób bez kontaktu z otoczeniem,
ujawnia siê czasem jako „podskórna warstwa” ich zewnêtrznych
doznañ. Jeœli jest w pobli¿u ktoœ bliski, cz³onek rodziny czy per-
sonelu opiekuñczego, mo¿e czasem us³yszeæ ca³kiem œwiado-
me: Kocham Ciê! lub: Dobrze, ¿e jesteœ!, po którym znowu kon-
takt zostaje zerwany. Takie chwile rekompensuj¹ udrêkê poczu-
cia niepokoju i bezradnoœci i daj¹ nadziejê na radoœæ przysz³ego
spotkania w niebie, gdzie to, co cielesne i schorowane, nie bê-
dzie przeszkod¹ do ¿ycia pe³ni¹ wzajemnego oddania i mi³oœci.

Gdy odwiedza siê osoby tak ogo³ocone z mo¿noœci decydowania
o swoim losie, zdane na wra¿liwoœæ i opiekê innych, ka¿dy, szcze-
gólnie ludzie m³odzi, maj¹ okazjê doœwiadczyæ, jak s¹ bogaci.
Bogaci nie tylko materialnie, ale i duchowo. Z drugiej strony du-
chowe i emocjonalne braki daj¹ siê ³atwo wychwyciæ – przy cho-
rych nie da siê udawaæ! Lepsza jest podarowana chwila serca
wspó³odczuwaj¹cego w milczeniu, ni¿ zagadywanie zak³opota-
nia i litoœci. Id¹c do ciê¿ko chorych, nie nale¿y ani udawaæ we-
so³oœci, która mo¿e ³atwo sprowokowaæ wybuch z³oœci, ani nie
nale¿y pogr¹¿aæ siê w smutku. Chwile bycia razem, nawet w cza-
sie choroby s¹ zbyt cenne, by je marnowaæ na ¿ale nad sob¹ lub
litowanie siê nad chorym. Pacjentowi trzeba wnosiæ mi³oœæ i ¿y-
cie, bo to jedyne dobro, które mo¿e pokonaæ smutek, ból i lêk.
Dobro to zdobywa siê na modlitwie i ...w ¿yciu, które tak¿e ma
swoje uroki. Dlatego m.in. udzia³ w weso³ych obchodach œwi¹t
i uroczystoœci nale¿y do mi³ych obowi¹zków kapelana. Zapra-
szamy do wspó³pracy chêtnych i wolontariuszy. Ka¿dy z pewnoœ-
ci¹ znajdzie odnajdzie w sobie dobro, którym bêdzie móg³ siê
podzieliæ.

Dziêkujê Bogu i ksiêdzu arcybiskupowi Kazimierzowi Nyczowi za
skierowanie mnie do pracy w hospicjum stacjonarnym przy „Res
Sacra Miser”. Spotykam siê w nim codziennie z ludŸmi nieule-
czalnie chorymi, koñcz¹cymi swoj¹ drogê ¿ycia doczesnego.
W tym wa¿nym okresie przed przejœciem do wiecznoœci niosê
Chrystusa w sakramentach: namaszczenia chorych, pokuty
i Eucharystii. Pe³niê pos³ugê modlitwy, Mszy œwiêtej, pociechy,
chwili rozmowy, podania wody do picia.

Otrzymujê uœmiech, modlitwê dobre s³owo, pamiêæ, która zmie-
rza ku œwiêtej pamiêci. Pewien chory powiedzia³ mi krótko przed

Ks. Micha³ Wilski

– Jase³ka 2008.

Byæ do koñca

placówkach Caritas warszawskiej dla osób ob³o¿nie
chorych i umieraj¹cych s³u¿bê duszpastersk¹ pe³ni¹

ks. Micha³ Wilski i ks. Stanis³aw Ma³kowski. Terenem dzia³ania
pierwszego z nich jest Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy, w którym
przebywaj¹ chorzy wymagaj¹cy ca³odobowej opieki (miêdzy
innymi tzw. pacjenci apaliczni, czyli ca³kowicie pozbawieni
kontaktu z otoczeniem). Ks. Stanis³aw Ma³kowski pos³uguje
w hospicjum stacjonarnym pacjentom w ostatniej fazie choro-
by terminalnej. Poprosiliœmy obu kapelanów, by podzielili siê
refleksjami p³yn¹cymi z ich odpowiedzialnej i nie³atwej pracy.

Fot.: archiwum



odejœciem: „Modlê siê o to, ¿ebym ja by³ tutaj jak najkrócej,
a ksi¹dz jak najd³u¿ej”. Czujê modlitwê i pomoc tych, którzy ode-
szli i z tamtej strony okazuj¹ przyjaŸñ, która z tej strony siê na-
wi¹za³a. Odczuwam radoœæ po³o¿nej, która przyjmuje rodz¹ce
siê dzieci¹tko. Hospicjum jest dla mnie Bo¿¹ porodówk¹, przej-
œciem z ¿ycia okrytego chorob¹ i cierpieniem tutaj do nowego
¿ycia tam – w wiecznoœci. Oby wszystkie porody by³y ¿ywe!

Wspó³pracujê w hospicjum z zespo³em ludzi oddanych chorym
i daj¹cych œwiadectwo poœwiêcenia, dobroci, cierpliwoœci, ¿y-
czliwoœci, wiary, niekiedy humoru. Bogu i ludziom niech bêd¹
dziêki! Jestem te¿ œwiadkiem oddania siê swoim bliskim i cier-
pi¹cym krewnych i przyjació³ odwiedzaj¹cych hospicjum. Od-
wiedzajcie swoich bliskich chorych jak najczêœciej!

Ogromn¹ radoœæ budzi równie¿ ofiarna pomoc wolontariuszy,
którzy wspieraj¹ chorych, personel i ksiêdza. Korzystam te¿ ze
wspó³dzia³ania, dobroci i przyjaŸni moich kolegów w kap³añ-
stwie. Czego wiêcej trzeba do szczêœcia w dawaniu i w braniu? Ks. Stanis³aw Ma³kowski.
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„Przyda ci siê zobaczyæ tych ludzi”
Ojciec Leon Maria Begin – duszpasterz Woli

16 listopada 2008 roku Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej, przychylaj¹c siê do proœby Zespo³u Parafialnego przy parafii

œw. Wojciecha w Warszawie, nada³ mu imiê Ojca Leona Marii Begin. O. Begin by³ Francuzem, redemptoryst¹, w okresie miêdzywo-

jennym pierwszym dyrektorem Caritas na Woli. Wola – wówczas dzielnica typowo robotnicza – stanowi³a siedlisko nêdzy material-

nej i moralnej. O. Begin z prawdziwie chrzeœcijañsk¹ mi³oœci¹ pochyla³ siê nad ró¿norakimi potrzebami mieszkañców. By³ skuteczny

jako dzia³acz charytatywny i duszpasterz. Zgromadzi³ wokó³ siebie liczne grono wspó³pracowników, tak¿e m³odzie¿. Poni¿ej

zamieszczamy wymowne œwiadectwo jednej z jego m³odych przedwojennych wspó³pracownic, Moniki Kicman. Ciekawymi drogami

chadza Opatrznoœæ – œ.p. Monika Kicman to matka obecnego przewodnicz¹cego Zespo³u Caritas przy parafii œw. Wojciecha na

Woli. Wiêcej o uroczystoœci nadania temu zespo³owi imienia o. Begin mo¿na przeczytaæ w „Wydarzeniach”.

Chocia¿ koœció³ o.o. redemptorystów na Karolkowej nie by³ moj¹
parafi¹, mogê o nim powiedzieæ, ¿e by³ koœcio³em mojego
dzieciñstwa i szczêœliwej m³odoœci. Tote¿ ilekroæ stajê na progu
tej œwi¹tyni, ogarnia mnie wzruszenie. Wspomnienia dawnych
lat m¹c¹ s³owa modlitwy, a wzrok obiega konfesjona³y, kojarz¹c
je z nazwiskami ojców wymordowanych na pocz¹tku sierpnia
1944 roku.

Chwilê zwlekam, nim spojrzê w lew¹ nawê, by obj¹æ wzrokiem
i sercem œrodkowy konfesjona³, w którym przez d³ugie lata
jedna³ z Bogiem, b³ogos³awi³, rozgrzesza³ o. Leon Maria Begin,
w latach miêdzywojennych dyrektor Caritas na Woli, dzielnicy
najbardziej zaniedbanej, robotniczej, pod którego dobrotliwym
okiem stawia³am pierwsze kroki w pracy charytatywnej. Drobny,
niskiego wzrostu, z przechylon¹ nieco na bok g³ow¹, posiada³
dar zjednywania sobie ludzi, od pierwszego wejrzenia, od pierw-
szego zamienionego s³owa. Prawdziwy ojciec wolskiej biedoty,

obroñca wêz³a ma³¿eñskiego, ratuj¹cy czynnie i niezw³ocznie
ka¿dego, kto siê doñ zwróci³, wyrozumia³y na b³êdy ludzkie.

Przyby³ z Francji na proœbê ojca Bernarda £ubieñskiego w roku
1904 do Maksymówki, a nastêpnie do Moœcisk ko³o Przemyœla,
gdzie jako lektor filozofii w nowo za³o¿onym studentacie, prze¿y³
trudne lata pierwszej wojny œwiatowej. W 1928 roku przys³ano
ojca Leona do Warszawy, powierzaj¹c mu pracê duszpastersk¹
w szpitalu na Czystem, a nastêpnie prowadzenie konferencji
œw. Wincentego a Paulo, przy koœciele ojców redemptorystów na
Karolkowej.

Wtedy to po raz pierwszy zetkn¹³ siê z prac¹ spo³eczn¹. Po roku
za³o¿y³ stowarzyszenie Pañ Mi³osierdzia, które wkrótce przero-
dzi³o siê w oddzia³ Caritas. Z niezwyk³¹ zaradnoœci¹ i energi¹
przyst¹pi³ do realizowania powierzonego mu dzie³a. Wynaj¹³
ma³¹ opuszczon¹ fabryczkê na Karolkowej u wylotu Wolskiej,

Fot.: archiwum
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urz¹dzaj¹c tam swoje biuro, kuchniê, bibliotekê. Z czasem to sa-
mo locum pos³u¿y³o jako teatr amatorski, w którym m³odzie¿
dawa³a na rzecz biednych przedstawienia o treœci religijnej i pa-
triotycznej. Cieszy³y siê te sztuki du¿ym powodzeniem i w nie-
d³ugim czasie sta³y siê powa¿nym wk³adem do dochodów, które
w g³ównej mierze sk³ada³y siê ze sk³adek cz³onkowskich, dobro-
wolnych ofiar oraz z wydatnej pomocy kolonii francuskiej, z któr¹
ojciec Begin by³ w sta³ym kontakcie.

Biuro na Karolkowej sta³o siê w krótkim czasie niejako central¹
dzie³ dokonywanych w zakresie mi³osierdzia. Tam rejestrowano
rodziny bezrobotne, przyjmowano proœby, wydawano kartki
obiadowe. Mi³a, uczynna sekretarka Lilka prowadzi³a buchalte-
riê, kartotekê i obszern¹ korespondencjê.

Chocia¿ kuchnia i wydawanie ponad 300 porcji obiadowych
dziennie by³o najwiêksz¹ trosk¹ ojca Leona, to równie¿ z nie-
spo¿yt¹ energi¹ oddawa³ siê on dzie³u ³¹czenia œlubem koœciel-
nym konkubinatów. Poci¹ga³o to spore koszty, gdy¿ byli to ludzie
w znacznej czêœci biedni, których biuro zaopatrywa³o w œlubne
ubranie, obr¹czki, op³atê œlubu w parafii, za³atwia³o formalnoœ-
ci, metryki itp. Mówi¹c o dzia³alnoœci ojca Leona, nie mo¿na po-
min¹æ opieki nad dziewczêtami moralnie zaniedbanymi i chory-
mi wenerycznie. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e zanim wst¹pi³ do
zakonu by³ praktykuj¹cym lekarzem ginekologiem.

Dziewczêta nad którymi roztacza³ opiekê w zdecydowanej wiêk-
szoœci pochodzi³y ze wsi, szuka³y w mieœcie s³u¿by, a los i brak
pracy rzuci³ je na dno nêdzy i upodlenia. Ratowa³ te dziewczêta,
po wyjœciu ze szpitala umieszcza³ u sióstr pasterek w Piasecznie,
wyszukiwa³ im pracê.

Trzeba przyznaæ, ¿e mia³ wielu gorliwych, honorowych pomoc-
ników. Pamiêtam doktor Helenê Rudnik, która z legitymacj¹ Ca-
ritas kr¹¿y³a z koszem po sklepach, wypraszaj¹c ofiary w posta-
ci miêsa, koœci lub t³uszczu. By³ pan Filipowicz, który za³atwia³
ró¿ne sprawy w mieœcie, pomaga³ przy wydawaniu posi³ków,
by³o wiele innych osób, których nazwisk niestety ju¿ nie pamiê-
tam. Jednak dusz¹ wszystkiego i g³ównym nerwem by³ ojciec
Leon.

Nie zapomnê jego smutku i ³ez w oczach, gdy raptem, zim¹, prze-
sta³y przychodziæ dzieci na od niedawna zorganizowane z wiel-
kim trudem œniadania.

– Ju¿ wiem dlaczego nie przychodz¹ – powiedzia³ Ojciec – butów
nie maj¹, ot co, musz¹ mieæ buty.
Chodzi³ po strychach i suterenach razem z nami, spisywa³, obli-
cza³, kalkulowa³. Bo¿e, ile¿ ja wtedy zobaczy³am nêdzy. Dzieci,
ba, ca³e rodziny, le¿¹ce w ³ó¿kach z powodu braku butów, palta
lub wêgla do ogrzania mieszkania. Posz³y wiêc dodatkowe
przedstawienia w soboty na buty dla dzieci.

Kiedyœ podczas próby wpad³a zap³akana kobieta, szukaj¹c ojca
Leona.
– Ojcze, mój stary chcia³ siê wieszaæ, ledwie zd¹¿y³am go odrato-
waæ. Nie mo¿e znaleŸæ roboty. Ju¿ d³u¿ej nie wytrzyma cz³owiek.

Ojciec Leon pomedytowa³ chwilê. Napisa³ kilka s³ów na kartce.
– Jutro niech siê zg³osi do in¿yniera Holca, adres tu jest. Kilka dni
póŸniej spotka³am tê kobietê z mê¿em. Przyszli zwróciæ kartki
obiadowe, bo on ju¿ pracowa³. Promienieli ze szczêœcia. Obie
z Lilk¹ musia³yœmy ich prosiæ, aby zatrzymali kartki do pierwszej
wyp³aty.

Innym razem przysz³a w godzinach rannych do Ojca Leona jakaœ
kobieta i domaga³a siê ksiêdza do chorego, ale tylko ojca Leona.
Innego nie. Pró¿no brat zakrystian t³umaczy³, ¿e ojciec ma
rekolekcje. Nie by³o rady. Musia³ pójœæ ojciec Leon.
– Monika, zaczekaj a¿ wrócê albo chodŸ ze mn¹. W powrotnej
drodze pomówimy o naszych sprawach. Przyda ci siê zobaczyæ
tych ludzi.
Takiej rozpaczliwej nêdzy nie spotka³am ju¿ nigdy w ¿yciu. Nie
wyobra¿a³am sobie, ¿e w ogóle istniej¹ takie domy. By³a to tak
zwana „Syberia”. Rz¹d przylegaj¹cych do siebie baraków.
Wnêtrze baraku podzielone na szereg klitek przegrodzonych nie
œcianami, ale zwisaj¹cymi na sznurkach przeœcierad³ami, koca-
mi, wyp³owia³ymi kapami, lub po prostu posklejanymi gazetami,
upstrzonymi wycinkami z ilustrowanych tygodników. Poœrodku
wytyczonego korytarza sta³ piec. Tym korytarzem posuwaliœmy
siê pojedynczo. Prowadzi³y dziewczynki z zapalonymi œwiecami.
Nim doszliœmy do chorego, wszystko w³aœciwie by³o ju¿ wiado-
me, bo mieszkañcy baraku po drodze wykrzykiwali grzechy peni-
tenta. Ile mia³ wyroków, ile kochanek, ile pchniêæ no¿em otrzy-
ma³ w dzisiejszej bójce.

Robi³o mi siê s³abo. Pierwszy raz widzia³am tak okrwawionego
cz³owieka, a mimo to ca³kiem przytomnego. Dr¿a³am, ¿e mo¿e
lada chwila umrzeæ. Ale Ojciec Leon nie by³ tu pierwszy raz. Jed-
nym uniesieniem rêki uciszy³ jazgot kobiet, nakazuj¹c im œpie-
waæ pieœni. Œpiew ten umo¿liwi³ mu w jakimœ stopniu spowiedŸ.
Po udzieleniu choremu Komunii œwiêtej, da³ któremuœ z mê¿-
czyzn pieni¹dze na doro¿kê, aby chorego opatrzy³o pogotowie,
a sam odwiedza³ kolejno „pokoje”. Wypytywa³, pisa³ swoje kart-
ki, temu i owemu wsun¹³ do rêki kilka z³otych, innym bony obia-
dowe. Dzieciom, z g³êbokiej kieszeni zrudzia³ej sutanny, wyci¹-
ga³ cukierki. Niektóre imiona dzieci zna³ na pamiêæ.
– W tym roku wasza Zosia idzie do szko³y, na przysz³y rok Zbyszek.
Zróbcie ju¿ ze sob¹ porz¹dek.
– Kiedy kupê forsy kosztuje taki œlub.
– Wszystko dostaniecie. Œlub w parafii op³acimy, tylko siê zg³oœ-
cie do biura. Nie zwlekajcie, moje dzieci kochane.
Wyszliœmy na ulicê.
– Moje dziecko, obejrzyj mnie, tylko tak delikatnie, czy coœ nie
³azi mi po sutannie. Mój Bo¿e, ¿eby tak zdobyæ fundusze na ludz-
kie mieszkania dla nich. To nie s¹ Ÿli ludzie, tylko ¿ycie obesz³o
siê z nimi bezlitoœnie.
Sz³am wstrz¹œniêta nowym odkryciem.

Ojciec Leon unikn¹³ mêczeñskiej œmierci, jaka spotka³a redem-
ptorystów na Karolkowej w pierwszych dniach Powstania War-
szawskiego, poniewa¿ wczeœniej, a w³aœciwie ju¿ w 1940 r.,
skorzysta³ za rad¹ swych prze³o¿onych jako Francuz z prawa
repatriacji. Gdy tylko znalaz³ siê we Francji i na wolnoœci (pocz¹t-
kowo by³ internowany w Stuttgarcie i w Szwajcarii), rozpocz¹³
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Okno ¿ycia

pracê duszpastersk¹ wœród Polaków przebywaj¹cych w tam-
tejszych obozach i wœród emigrantów polskich. Dla Polaków
wywiezionych na przymusowe roboty i do obozów pracy wzd³u¿
linii Maginota, ubiega³ siê o pomoc Czerwonego Krzy¿a. Prze-
kracza³ kilkakrotnie liniê demarkacyjn¹, nie omijaj¹c ¿adnego
skupiska polskiego.

By³ w sercu Polakiem. Wszêdzie witano go z radoœci¹, jako pol-
skiego kapelana. W Chaumont zetkn¹³ siê z obozem, w którym
przebywa³o 3500 Polaków. Pozwolono mu tam pozostaæ. Za-
mieszka³ wiêc na terenie obozu do koñca wojny.

W 1945 roku obozy by³y kolejno zwijane. Zg³osi³ siê wiêc Ojciec
Leon do ambasady polskiej z proœb¹ o wizê. Trzeba by³o czekaæ
na pozwolenie z Warszawy. W miêdzyczasie otrzyma³ zawiado-
mienie o przyznaniu mu Srebrnego Krzy¿a Zas³ugi za ofiarn¹
pracê wœród Polaków. Po dekoracji ponowi³ sw¹ proœbê o powrót
do Polski. W ci¹gu dwóch tygodni otrzyma³ wizê.

Powróci³ na Karolkow¹. Mimo dwukrotnego wylewu do mózgu
nie ustawa³ w pracy. Coraz to nowe choroby i wiek zmog³y orga-
nizm. Wiele cierpia³ przed œmierci¹. Odszed³ po wieczyst¹ zap³a-
tê 4 lutego 1961 roku, prze¿ywszy 82 lata. Mszê œw. pogrzebow¹
odprawi³ ks. Biskup Zygmunt Choromañski. Pogrzeb celebrowa³
ks. Biskup Wac³aw Majewski. Ambasador Francji i konsul gene-
ralny wraz z cz³onkami ambasady i rodzinami przybyli, by oddaæ

ho³d i ostatni¹ pos³ugê swemu rodakowi, któremu Francja w uz-
naniu zas³ug przyzna³a Krzy¿ Legii Honorowej. Tysiêczne rzesze
odprowadzi³y zmar³ego na cmentarz wolski, gdzie spocz¹³ obok
swoich wspó³braci redemptorystów.

Mo¿e kiedyœ uka¿¹ siê w³asne wspomnienia ojca Leona, bo na
krótko przed œmierci¹ mówi³ mi, ¿e pisze pamiêtnik. To moje
wspomnienie, które ¿adn¹ miar¹ nie mo¿e oddaæ jego zas³ug,
niech bêdzie wyrazem ho³du i czci, jak¹ ¿ywiê dla tego nauczy-
ciela w³aœciwie pojêtej mi³oœci bliŸniego.

Ojciec Leon Maria Begin

u schy³ku ¿ycia.

s. Barbara Król

6 grudnia 2008 r. z inicjatywy metropolity warszawskiego Arcybis-
kupa Kazimierza Nycza rozpoczê³o funkcjonowanie „Okno ¯ycia"
w Domu Prowincjalnym Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Ho¿ej 53.
„Okno ¯ycia" dzia³a pod auspicjami Caritas Archidiecezji Warszaw-
skiej, a w jego funkcjonowanie zaanga¿owane s¹ Siostry Rodziny
Maryi oraz Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej, Po-
gotowie Ratunkowe, Szpital im. Œw. Rodziny i Oœrodki Adopcyjne.

„Okno ¯ycia" jest inicjatyw¹ skierowan¹ do matek, które z ró¿nych
powodów ukrywaj¹ fakt ci¹¿y i nie maj¹ mo¿liwoœci przyjêcia dziec-
ka oraz zaopiekowania siê nim. Matka znajduj¹ca siê w trudnej sy-
tuacji mo¿e swoje dziecko z³o¿yæ w „Oknie ¯ycia", zapewniaj¹c mu
tym samym bezpieczeñstwo i opiekê.

Przy „Oknie ¯ycia" nieustanny dy¿ur pe³ni¹ siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Z chwil¹ otwarcia okna z zew-
n¹trz uruchamia siê sygna³, na który reaguj¹ siostry. Matka dziecka
zachowuje anonimowoœæ i nie jest poszukiwana. Dzieckiem zajmuj¹
siê siostry do przyjazdu pogotowia, które przewozi je do szpitala na
oddzia³ noworodków, gdzie przechodzi badania. O jego dalszym lo-
sie decyduj¹ s¹d i oœrodek adopcyjny.

Pierwsze dziecko w warszawskim „Oknie ¯ycia" pojawi³o siê 20 gru-
dnia 2008 r. – (dwa tygodnie po otwarciu okna). By³ to zdrowy,
piêciodniowy ch³opczyk, któremu Siostry nada³y imiê Zygmunt na
czeœæ swojego Za³o¿yciela B³. Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego
Feliñskiego. Obecnie ma³y Zygmunt jest w rodzinie adopcyjnej.

Drugie dziecko zosta³o oddane pod opiekê Sióstr pó³tora miesi¹ca
póŸniej, 5 lutego 2009 r. Tym razem by³a to œliczna, kilkudniowa
dziewczynka. Otrzyma³a imiê Marysia, na czeœæ Patronki Zgroma-
dzenia – Maryi. Obecnie Marysia czeka na swoj¹ now¹ rodzinê w pla-
cówce adopcyjnej.

Cieszymy siê, ¿e Bo¿a Opatrznoœæ pozwoli³a nam ocaliæ te dwa ma-
³e, bezbronne dzieci¹tka. Modlitw¹ towarzyszymy im, by znalaz³y
kochaj¹ce serca i wyros³y na dobrych ludzi.

P.S. 6 marca w oknie pojawi³o siê kolejne dziecko – Franek.

Fot.: Archiwum
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Okno ¿ycia na ulicy Ho¿ej w Warszawie.
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Szkolne Ko³o Caritas œw. Kingi ze swoim opiekunem.

Nie ma rzeczy niemo¿liwych
Szkolne Ko³o Caritas œw. Kingi powsta³o przy Gimnazjum nr 43
im. Wojska Polskiego w Warszawie na pocz¹tku 2008 r. z inicja-
tywy uczennicy Aleksandry Kopcia³ (dziœ absolwentki szko³y).
Pocz¹tkowo dzia³alnoœæ SKC koncentrowa³a siê na wspó³pracy
z parafi¹ œw. Barbary przy organizowaniu œwi¹tecznych akcji
charytatywnych. M³odzie¿ dwa razy w roku stawia³a siê na proœ-
bê ks. Proboszcza Macieja Szymañskiego, aby dostarczyæ ubo-
gim paczki przygotowywane przez parafialn¹ Caritas.

Jedna z cz³onkiñ SKC – Patrycja Markieta (dziœ równie¿ absol-
wentka) – zosta³a uhonorowana przez Radê Rodziców nagrod¹
Cichego Bohatera 2008/2009 m.in. za pomoc m³odszym kole-
gom w nauce.

Dziœ SKC œw. Kingi zrzesza 19 osób. Opiekunami ko³a s¹: Halina
Górska – nauczycielka biologii i wolontariuszka m.in. w duszpa-
sterstwie wiêziennym i Tomasz Sypniewski – katecheta, który od
wielu lat organizuje akcje charytatywne w parafii œw. Barbary.
M³odzie¿ podczas cotygodniowych spotkañ omawia bie¿¹ce po-
trzeby swoich rówieœników, przygotowuje skarbonki oraz ustala
dy¿ury podczas zbiórki pieniêdzy w szkole czy parafii.

W bie¿¹cym roku szkolnym dzia³alnoœæ SKC stanowi wa¿ny ele-
ment w budowaniu postaw charytatywnych w œrodowisku szkol-
nym i rodzinnym. W swoich klasach organizuj¹ zbiórkê trwa³ej
¿ywnoœci, odzie¿y, ksi¹¿ek, zabawek, przyborów szkolnych dla
podopiecznych Oœrodka Akcji Bezpoœredniej Pomocy G³oduj¹-
cym. Zebrane dary s¹ wysy³ane w olbrzymich paczkach do miej-
scowoœci na terenie ca³ego kraju. M³odzie¿ sama op³aca koszty
wysy³ki. Do akcji w³¹czaj¹ ca³¹ szko³ê wraz Rad¹ Pedagogiczn¹.

We wspó³pracy z Samorz¹dem Uczniowskim prowadz¹ akcjê
zbiórki plastikowych nakrêtek, które zostan¹ przekazane Stowa-
rzyszeniu Dom – Rodzina – Cz³owiek. Jeœli uzbiera siê ich 7 ton,
sponsor ufunduje cierpi¹cym dzieciom wózek inwalidzki.

Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia 2008 odby³o siê w Caritas
A.W. na Krakowskim Przedmieœciu szkolenie. Cz³onkowie SKC

zwiedzili siedzibê Caritas, poznali Zak³ad opiekuñczo-leczniczy
i hospicjum. Uczestniczyli w konferencji na temat „Chrystus
dobrym Samarytaninem”, a tak¿e przedstawili i omówili swoj¹
dzia³alnoœæ w bie¿¹cym roku szkolnym.

Podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych SKC w ramach
ja³mu¿ny postnej zbiera fundusze na roczne utrzymanie naj-
ubo¿szych dzieci na Madagaskarze. Pieni¹dze przeka¿¹ Sio-
strom Franciszkankom Misjonarkom Maryi, które w³aœnie w tym
odleg³ym zak¹tku œwiata pe³ni¹ swoj¹ misjê.

Przez to wielkopostne dzie³o m³odzi pragn¹ w³¹czyæ siê w akcjê
Adopcji na odleg³oœæ, która jest duchowym przyjêciem do swo-
jego ¿ycia biednych dzieci lub m³odzie¿y z kraju misyjnego po-
przez zapewnienie im mo¿liwoœci edukacji. Niestety rodzice po-
trzebuj¹cych nie tylko nie s¹ w stanie zapewniæ edukacji swoim
pociechom, ale czêsto nawet zaspokoiæ ich podstawowych po-
trzeb. Przewa¿nie jednak s¹ to dzieci osierocone.

Udzia³ w tej akcji nak³ada na cz³onków SKC moralne zobowi¹za-
nie wobec grupy lub pojedynczego dziecka, dlatego decyzja o jej
rozpoczêciu nie jest ³atwa, ale jak mówi¹ m³odzi: „Skoro dla Bo-
ga nie ma rzeczy niemo¿liwych, to i dla nas te¿ nie...”.

Tomasz Sypniewski

Pani Halina Górska i jej podopieczne

podczas przygotowania skarbonek.

Fot.: archiwum
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Zespó³ Parafialny Caritas w £omiankach
„Bez pomocy innym ¿ycie by³oby puste”

Po dwudziestu minutach jazdy szos¹ w kierunku Gdañska znajdziemy siê w centrum £omianek – licz¹cego 15 tysiêcy mieszkañców
podwarszawskiego miasteczka, oddalonego od stolicy o 14 kilometrów. Przy g³ównej ulicy mieœci siê Koœció³ p.w. œw. Ma³gorzaty.
Obok jest ksiêgarnia, w której spotka³am siê z siostr¹ El¿biet¹ Mag¹, kierowniczk¹ zespo³u parafialnego Caritas w £omiankach.
To w³aœnie siostra El¿bieta, a tak¿e ksi¹dz Micha³ Turkowski, opiekun zespo³u oraz pani Barbara Pisula, wieloletnia wolontariuszka
– s¹ filarami tutejszej grupy charytatywnej i to oni opowiedzieli mi o jego pracy i funkcjonowaniu w dobie panuj¹cego kryzysu nie
tylko finansowego, ale i duchowego.

Zespó³ parafialny w £omiankach, który powsta³ w 1998 r. z ini-
cjatywy proboszcza parafii, ksiêdza pra³ata Marka Kiliszka, liczy
obecnie 13 wolontariuszy. Jedenasty rok funkcjonowania tego
zespo³u jest okresem wielu zmian. 15 stycznia br. wieloletni¹
przewodnicz¹c¹ zespo³u, siostrê Barbarê Sasu³ê, zast¹pi³a sio-
stra El¿bieta, z Instytutu Maryi S³u¿ebnicy Pañskiej. Siostra El¿-
bieta, absolwentka resocjalizacji na Akademii Pedagogiki Spec-
jalnej oraz teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym, po sze-
œciu latach pracy z ubogimi na Ukrainie powróci³a do kraju.
W parafialnej ksiêgarni pracuje jedynie dwa dni w tygodniu, re-
sztê czasu ca³kowicie poœwiêca dzia³alnoœci w zespole Caritas.

Od wrzeœnia ubieg³ego roku opiekunem zespo³u jest ks. Micha³
Turkowski, który wczeœniej pe³ni³ przez trzy lata pos³ugê w parafii
p.w. œw. Zofii Barat na warszawskim Ursynowie. Pani Barbara
Pisula, obecnie emerytka z tutejszym zespo³em zwi¹zana jest od
samych jego pocz¹tków i niezwykle chêtnie dzieli siê nie tylko
swoim bogatym doœwiadczeniem, zdobytym przez wszystkie lata
dzia³alnoœci charytatywnej, lecz tak¿e licznymi wspomnieniami
z ni¹ zwi¹zanymi.

Tutejszy zespó³ parafialny obejmuje sw¹ dzia³alnoœci¹ oprócz
parafii œw. Ma³gorzaty, równie¿ trzy inne, znajduj¹ce siê na osie-
dlu D¹browa Leœna i Buraków oraz w Dziekanowie Leœnym.
Ks. Micha³ Turkowski, przybywaj¹c do £omianek s¹dzi³, i¿ jest to
parafia ludzi zamo¿nych. Dziœ zauwa¿a wyraŸny podzia³ na para-
fian dobrze sytuowanych, g³ównie nap³ywowych, doje¿d¿aj¹-

cych do pracy do Warszawy i rdzennych mieszkañców, którzy s¹
czêsto ludŸmi bez pracy oraz bez perspektyw. Do tych ostatnich
nale¿¹ czêsto osoby z rodzin wielodzietnych, b¹dŸ samotnie wy-
chowuj¹ce dzieci, ale równie¿ osoby starsze, chore, które daw-
niej trudni³y siê prac¹ na roli, a nastêpnie sprzeda³y lub podzie-
li³y ziemiê miêdzy dzieci zajête dzisiaj zarabianiem pieniêdzy.

Ks. Turkowski twierdzi, i¿ osoby biedniejsze s¹ bardziej sk³onne
do pielêgnowania wiary i niesienia pomocy. Jednak i zamo¿niej-
si mieszkañcy chêtnie wspomagaj¹ potrzebuj¹cych za poœred-
nictwem zespo³u Caritas, nie tylko ofiaruj¹c pieni¹dze lub wszel-
kiego rodzaju sprzêty, meble, ubrania, ale te¿ przewo¿¹c swymi
samochodami ciê¿kie produkty i urz¹dzenia. Sporo jest anoni-
mowych darczyñców op³acaj¹cych dzieciom obiady b¹dŸ wyjaz-
dy na kolonie.

Zespó³ parafialny organizuje pomoc w szerokim zakresie. Ka¿de-
go dnia rano osoby potrzebuj¹ce mog¹ zg³osiæ siê po chleb, któ-
ry przywo¿ony jest z piekarni – rocznie wydawanych jest oko³o
3 tys. bochenków. W du¿ej mierze dzia³alnoœæ zespo³u opiera siê
na przygotowaniu, a nastêpnie wydawaniu paczek ¿ywnoœcio-
wych. W ubieg³ym roku tego rodzaju pomoc¹ objêtych zosta³o
749 osób. W ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca, po mszy œwiê-
tej, organizowana jest zbiórka do puszek na zakup produktów do
tych paczek. Pani Barbara wspomina, ¿e przez pierwszych kilka
lat by³o to dla niej i kole¿anek trudnym doœwiadczeniem.

Jak wynika z ustaleñ, które zapad³y podczas pierwszego spot-
kania nowego opiekuna zespo³u z wolontariuszami, w sk³ad
którego wchodzi 12 kobiet i 1 mê¿czyzna, wydawanie artyku³ów
¿ywnoœciowych odbywa siê w trzeci pi¹tek miesi¹ca, natomiast
po odzie¿ i sporadyczn¹ pomoc materialn¹ potrzebuj¹cy mog¹
zg³aszaæ siê w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki. Co miesi¹c,
w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca, wolontariusze spotykaj¹ siê
z ksiêdzem opiekunem na spotkaniu formacyjnym.

Siostra El¿bieta zauwa¿a, ¿e kryzys staje siê odczuwalny równie¿
w £omiankach, gdy¿ wielu mieszkañców straci³o pracê. Po ¿yw-
noœæ zg³aszaj¹ siê nowe osoby.

Siostra El¿bieta podkreœla, ¿e wa¿ne jest równie¿ wsparcie du-
chowe. Ks. Micha³ dba o to, aby wyprowadziæ na w³aœciw¹ drogê
¿ycie sakramentalne podopiecznych, którzy wczeœniej czêsto
nie mieli nic wspólnego z Koœcio³em. Odprawiane s¹ msze dziêk-
czynne za darczyñców i comiesiêczne adoracje. Wsparcie du-

Siostra El¿bieta i ks. Micha³ Turkowski.

Fot.: archiwum
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chowe mo¿na uzyskaæ tak¿e podczas spotkañ modlitewno-for-
macyjnych oraz rozmów indywidualnych.

Zespó³ w £omiankach udostêpnia potrzebuj¹cym sprzêt rehabi-
litacyjny – ³ó¿ka szpitalne, materace, kule, wózki – co jest nie-
zwykle przydatne, gdy¿ wœród osób objêtych trosk¹ jest 90 osób
starszych, chorych, b¹dŸ niepe³nosprawnych. To w³aœnie dla
nich od lat organizowane s¹ rekolekcje w £aŸniewie, stwarzaj¹ce
mo¿liwoœæ oderwania siê od trudnej codziennoœci. W paŸdzier-
niku ubieg³ego roku zespó³ zorganizowa³ Dzieñ Chorych. W po-
czêstunku po Mszy Œwiêtej uczestniczy³o oko³o 50 osób.

Pani Barbara podkreœla, i¿ tak sprawne funkcjonowanie zespo³u
wynika nie tylko z postawy mieszkañców miasta, ale tak¿e z bar-
dzo dobrej wspó³pracy z w³adzami gminy, szko³ami oraz lokalny-
mi instytucjami. Na prze³omie maja i czerwca jak co roku zosta-
nie zorganizowany wspólnie szósty ju¿ festyn rodzinny. Festyny
odbywaj¹ siê na terenie parafii. Na schodach prowadz¹cych do
koœcio³a ustawiana jest scena. Wokó³ mno¿¹ siê atrakcje dla
dzieci, takie jak liczne konkursy, malowanie twarzy czy dmucha-
ne zamki. Serwowane s¹ dania z grilla oraz ciasta. Ró¿ne organi-
zacje rozstawiaj¹ swe namioty. Podopieczni zespo³u w³¹czani s¹
w prace porz¹dkowe. Pani Barbara pierwsze dwa festyny okreœ-
li³a mianem „szaleñstwa”. Wspomina, z jakim trudem uzyskiwa-
³a fundusze na ten cel, chodz¹c po mieœcie i prosz¹c o pomoc,
wielokrotnie spotykaj¹c siê z odpowiedzi¹ odmown¹. Organiza-
torzy przewiduj¹, ¿e zapewne i w tym roku festyn zgromadzi rze-

sze zainteresowanych osób, które nie tylko chêtnie w³¹cz¹ siê
w pomoc przy organizacji, lecz tak¿e bêd¹ cieszyæ siê z dobrej
zabawy. Zaplanowano ju¿ przyjazd mobilnej stacji krwiodaw-
stwa oraz loteriê. Wci¹¿ poszukiwany jest zespó³ muzyczny, który
zechcia³by charytatywnie wyst¹piæ dla mieszkañców £omianek.

Pani Barbara mówi, ¿e pomoc innym ludziom nada³a sens jej ¿y-
ciu. Po œmierci mê¿a i wyprowadzeniu siê dzieci poczu³a siê „jak
sierota”. Jako wolontariuszka mo¿e siê jeszcze komuœ przydaæ.
Bez pomocy innym ¿ycie by³oby puste.

Emilia Kostyra

Œwiatowy Dzieñ Chorego

Szkolne Ko³a Caritas

17 lutego 2008 r. z okazji Œwiatowego Dnia Chorego w kaplicy
hospicjum Caritas oraz w koœciele œw. Szczepana i œw. Anny
w Raszynie zosta³y odprawione Msze œw. w intencji chorych
i cierpi¹cych oraz za tych, którzy s³u¿¹ im pomoc¹. Wspólnie mo-
dlili siê pacjenci, personel medyczny i wolontariusze. W homilii
zaakcentowano prawdê, ¿e cz³owiek nie jest w stanie o w³asnych
si³ach zmierzyæ siê z cierpieniem. Zadaniem ka¿dego chrzeœcija-
nina jest bycie duszpasterzem chorych, dostrzeganie ich bólu
i osamotnienia w chorobie.

7 marca 2008 r. odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia aktu powo³a-
nia pierwszemu Szkolnemu Ko³u Caritas w B³êdowie, w powiecie
grójeckim. Ko³o powsta³o w szkole podstawowej, a jego opieku-
nem jest nauczycielka, p. Agnieszka Dobrucka. Wrêczenie aktu
powo³ania oraz legitymacji cz³onkowskich nast¹pi³o podczas
uroczystej Mszy œwiêtej w koœciele p.w. œw. Prokopa. Jeszcze
w tym samym miesi¹cu powsta³o Szkolne Ko³o Caritas im œw.
Kingi przy Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego w Warszawie
(zob. Art. „Nie ma rzeczy niemo¿liwych”).

Min¹³ rok

RES SACRA MISER nr 13 – 2009

Szkolne Ko³o Caritas to organizacja zrzeszaj¹ca uczniów, którzy
chc¹ œwiadczyæ na zasadzie wolontariatu pomoc potrzebuj¹cym
w duchu chrzeœcijañskiej mi³oœci bliŸniego. Mo¿e powstaæ w szko-
le podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej. Pierwszym
i najistotniejszym warunkiem powstania Ko³a jest wola jego za³o-
¿enia wyra¿ona przez grupê uczniów i nauczyciela, który móg³by
byæ Opiekunem Ko³a. Wolê tê nale¿y zg³osiæ Dyrektorowi szko³y.
Ten sk³ada wniosek podpisany przez siebie i proboszcza miejsco-
wej parafii do Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej o po-
wo³anie Ko³a. Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej prze-
kazuje akt powo³ania Ko³a jego cz³onkom wraz z legitymacjami
cz³onkowskimi i regulaminem. Istotn¹ funkcjê odgrywa Opiekun
Ko³a, ju¿ na etapie powstawania Ko³a – jako jego inicjator lub
przedstawiciel inicjatywy uczniowskiej w kontaktach z dyrekcj¹
szko³y i Caritas. PóŸniej jego rola polega na prowadzeniu i wspie-
raniu cz³onków w tworzeniu koncepcji dzia³ania Ko³a oraz jej rea-
lizacji. Dzia³alnoœæ Ko³a jest œciœle zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ Caritas
i realizowana pod jej nadzorem. W podejmowanych dzia³aniach
Ko³o stosuje siê tak¿e do uregulowañ zawartych w Statucie Szko-
³y. Opiekê duchow¹ nad Ko³em sprawuje Asystent Koœcielny wy-
znaczony przez Biskupa Ordynariusza. Asystent czuwa nad tym,
by dzia³alnoœæ Ko³a by³a zgodna z nauczaniem Koœcio³a katolickie-
go, oraz w³¹cza siê w pracê nad formacj¹ duchow¹ cz³onków Ko³a.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej
zaprasza dzieci, m³odzie¿ i nauczycieli

do tworzenia Szkolnych Kó³ Caritas

W magazynie Zespo³u.

Fot.: archiwum
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Wizyta abp. Kazimierza Nycza

Dzieñ Dziecka

Modernizacja Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego

Kolonie letnie

Do¿ynki

12 maja 2008 r. Caritas A.W. odwiedzi³ Metropolita Warszaw-
ski, abp Kazimierz Nycz, wraz z rzecznikiem prasowym ks. Miro-
s³awem Mrówczyñskim oraz z ks. infu³atem Zdzis³awem Królem.
Spotkanie rozpoczê³o siê wspóln¹ modlitw¹ w kaplicy hos-
picjum, w której uczestniczyli: pacjenci, dyrekcja, personel me-
dyczny, wolontariusze oraz studenci Akademii Medycznej. Po
modlitwie Arcybiskup pob³ogos³awi³ pacjentów Hospicjum i Za-
k³adu Opiekuñczo-Leczniczego. Z³o¿y³ tak¿e ¿yczenia cierpliwo-
œci i wielkodusznoœci pielêgniarkom z okazji ich Miêdzynaro-
dowego Dnia.

31 maja 2008 r., z inicjatywy Centrum Myœli Jana Paw³a II odby³
siê na Placu Teatralnym w Warszawie festiwal dobroczynnoœci
i filantropii o nazwie „Miasto Mi³osierdzia”. Wœród ponad 70 or-
ganizacji bior¹cych udzia³ w tworzeniu przestrzeni „Miasta
Mi³osierdzia” znalaz³a siê tak¿e Caritas Archidiecezji Warszaw-
skiej. Ks. dyrektor Z. Zembrzuski przedstawi³ odwiedzaj¹cym
g³ówne kierunki dzia³alnoœci, a dzieci ze œwietlicy przy ul. Soko-
³owskiej pochwali³y siê swoim dorobkiem artystycznym oraz ob-
s³ugiwa³y loteriê fantow¹. Na stoisku Caritas mo¿na siê by³o
po¿ywiæ pierogami, ch³odnikiem i sokiem z marchwi. Nad przy-
gotowaniem ca³ej prezentacji Caritas A.W. (folderów, namio-
tów, wystêpu na scenie) czuwa³ ks. Micha³ Wilski.

Z okazji Dnia dziecka XL Insurance S.A. Oddzia³ w Polsce za-
prosi³a dzieci ze œwietlic Caritas A.W. na niezwyk³¹ imprezê,
zorganizowan¹ przez Towarzystwo Teatrum. By³ to spektakl „Jak
Karolek zosta³ papie¿em”. Spektakl w sposób odpowiedni dla
dzieci ukaza³ ¿ycie Jana Paw³a II od narodzin poprzez dzieciêce
psoty, przyjaŸnie i zainteresowania po wybór na papie¿a. W ro-
lach g³ównych wyst¹pili Marzanna Graff-Oszczepaliñska i Ja-
nusz Tylman. Przedstawienie odby³o siê 21 maja 2008 r. w rui-

nach Fortu Sokolnickiego w parku ¯eromskiego na warszaw-
skim ¯oliborzu. Po przedstawieniu nast¹pi³y liczne konkursy
oraz poczêstunek kie³baskami z grilla.

W terminie zakoñczy³ siê remont i modernizacja Zak³adu Opie-
kuñczo-Leczniczego Caritas A.W. w zabytkowym Pa³acu Kaza-
nowskich przy Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie. Moder-
nizacja objê³a 3 kondygnacje o powierzchni 1 370 m i ³¹cznej
kubaturze 3 655 m . Wartoœæ inwestycji wynios³a 3 255,2
tys. z³., z czego 1 929,7 tys. z³. pochodzi³o ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 296,9 tys. z³ z bud¿etu
pañstwa. Projekt ten by³ elementem sk³adowym szerszych dzia-
³añ podjêtych na rzecz rewitalizacji m. st. Warszawy. Dziêki zmia-
nom uk³adu pomieszczeñ, adaptacji ci¹gów komunikacyjnych
do potrzeb osób niepe³nosprawnych, przebudowie instalacji sa-
nitarnej, elektrycznej oraz instalacji systemu przeciwpo¿arowe-
go, powsta³y bardzo dobre warunki lokalowe, które niew¹tpliwie
wp³yn¹ dodatnio na stan fizyczny i psychiczny pacjentów.

W 2008 r. na trzynastu dwutygodniowych turnusach kolonij-
nych (w Broku n/Bugiem, w Stegnie Gdañskiej i w Orawce)
odpoczywa³o 1338 dzieci z rodzin niezamo¿nych. Opiekê nad
nimi sprawowa³o 121 wychowawców-wolontariuszy, g³ównie
nauczycieli i studentów oraz 13 pielêgniarek. W oœrodku Caritas
A.W. w Broku na 3 turnusach odpoczywa³o 309 dzieci z Bia-
³orusi, Litwy i Ukrainy. Ich przyjazd na kolonie zorganizowa³y
rodzime parafie, a pobyt w Polsce sfinansowa³ Senat RP. Dziêki
staraniom Caritas A.W. dzieci otrzyma³y ubrania, buty, œrodki
czystoœci, rêczniki, a tak¿e artyku³y szkolne. Wielk¹ atrakcj¹ by³y
wycieczki do Warszawy. Po raz trzeci Caritas A.W. zorganizowa³a
kolonie o profilu muzycznym. 85 potencjalnych artystów, pod
okiem instruktorów (muzyki i tañca) doskonali³o indywidualnie
i zespo³owo umiejêtnoœæ gry na flecie prostym i poprzecznym,
pianinie i gitarze. Œrodki na finansowanie kolonii pochodzi³y
z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego oraz
z Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom. W finansowaniu kolonii
partycypowa³y tak¿e parafie i samorz¹dy. Naborem dzieci na
kolonie zajmowa³y siê g³ównie Parafialne Zespo³y Caritas.

30 sierpnia 2008 roku w gospodarstwie rolnym Caritas A.W.,
w Pieñkach Zarêbskich, odby³a siê uroczystoœæ do¿ynkowa.
Mszy œw. dziêkczynnej przewodniczy³ ks. Marek Michalczyk – za-
stêpca Dyrektora Caritas A.W. Koncelebrowa³ ks. Micha³ Wilski,
kapelan Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego Caritas. Po Komunii
œw. na o³tarzu z³o¿ono ogromny bochen chleba upieczony ze
zbo¿a z miejscowego gospodarstwa, którym obecni podzielili siê
na znak jednoœci i wzajemnej mi³oœci. P. Krzysztof Cholewiñski –
koordynator d.s. bezdomnoœci – wrêczy³ dyplomy i upominki
osobom wyró¿niaj¹cym siê w pracy na rzecz gospodarstwa. Po
Mszy œw. wszyscy zostali zaproszeni na obiad. W programie by³a
te¿ multimedialna prezentacja gospodarstwa i innych form dzia-
³alnoœci Caritas A.W. Ca³¹ uroczystoœæ przygotowali bezdomni
pod okiem p. Joanny Kaup-Markiewicz zarz¹dzaj¹cej schronis-
kiem „Przystañ”.

2
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Miasto Mi³osierdzia

Stoisko Caritas warszawskiej

podczas imprezy Miasto Mi³osierdzia.

Fot.: archiwum
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Œwiêto patronalne

Parafialny Zespó³ Caritas im. o. Begin

II Mazowiecki Konkurs Papieski

Wigilia dla bezdomnych

16 paŸdziernika 2008 roku odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane
z patronalnym œwiêtem Caritas A.W. – wspomnieniem b³. Hono-
rata KoŸmiñskiego. Data ta zbieg³a siê w minionym roku
z 30. rocznic¹ pontyfikatu Jana Paw³a II oraz 20. rocznic¹ bea-
tyfikacji Honorata KoŸmiñskiego. Okolicznoœciow¹ Mszê œw.
w kaplicy „Res Sacra Miser” celebrowa³o 7 kap³anów na czele
z ks. infu³atem Zdzis³awem Królem. Homiliê wyg³osi³ kapucyn
o. Gabriel Bartoszewski, skupiaj¹c siê na postaci o. Honorata
KoŸmiñskiego. Przez 40 lat s³u¿by w konfesjonale zdo³a³ on
zainspirowaæ ok. 10 tys. osób ró¿nych zawodów do podjêcia
s³u¿by potrzebuj¹cym i naprawy spo³eczeñstwa. W drugiej czê-
œci spotkania, które przenios³o siê do sali konferencyjnej, ks. dy-
rektor Zbigniew Zembrzuski podziêkowa³ ks. infu³atowi Zdzi-
s³awowi Królowi za d³ugoletni¹ pracê na rzecz Caritas. Ks. Infu³at
by³ przez ponad 20 lat przewodnicz¹cym wydzia³u charytaty-
wnego w Archidiecezji Warszawskiej. Ks. Dyrektor wyrazi³ te¿
wdziêcznoœæ pracownikom wielu instytucji wspó³pracuj¹cych
z Caritas (Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzêdu Miasta,
Urzêdów Gmin Œródmieœcie i Wola i innym), wolontariuszom,
darczyñcom, jak równie¿ pracownikom placówek Caritas A.W.
Wszyscy zostali zaproszeni na obiad do Bursy Caritas A.W. oraz
na tort ufundowany przez darczyñców. Uroczystoœci zakoñczy³
koncert œpiewaczy w wykonaniu p. Izabeli Buczyñskiej, której
akompaniowa³a p. Julia Samoj³o.

16 listopada 2008 roku odby³a siê uroczystoœæ nadania
Parafialnemu Zespo³owi Caritas przy parafii œw. Wojciecha
w Warszawie na Woli imienia Ojca Leona Marii Begin. O. Begin,
francuski redemptorysta, by³ w latach miêdzywojennych i powo-
jennych aposto³em ubogich na robotniczej Woli, pierwszym tu-
tejszym dyrektorem Caritas. Zespo³owi Parafialnemu, który
otrzyma³ jego imiê, przewodniczy p. Stanis³aw Kicman, którego
matka by³a w okresie miêdzywojennym blisk¹ wspó³pracownic¹
o. Begin (zob. tekst „Przyda ci siê zobaczyæ tych ludzi”). Uro-
czystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ œw., której przewodniczy³ Zastêpca
Dyrektora Caritas A.W., ks. Marek Michalczyk, w asyœcie ks. Pa-
w³a Powierzy, wikariusza parafii œw. Wojciecha i ojca redem-
ptorysty z parafii przy ul. Karolkowej, gdzie przez wiele lat ¿y³
i dzia³a³ O.L.M. Begin. W homilii ks. Pawe³ Powierza, nawi¹zuj¹c
do przypowieœci o talentach, przedstawi³ sylwetkê Ojca Begin
i obrazuj¹c jego pe³ne poœwiêcenia ¿ycie, wskaza³ go jako cz³o-
wieka, który nie zakopa³, lecz pomna¿a³ najwspanialszy talent
mi³oœci bliŸniego. Ks. Dyrektor Marek Michalczyk odczyta³ akt
nadania imienia Ojca Leona Marii Begin Zespo³owi Parafialne-
mu Caritas i wrêczy³ go Przewodnicz¹cemu zespo³u. Przed roze-
s³aniem jedna z rodzin z³o¿y³a na rêce ks. Proboszcza, ks. Dyrek-
tora Caritas oraz zespo³u parafialnego podziêkowanie za otrzy-
man¹ pomoc. Szczególne s³owa podziêkowania za dar Ojca Leo-
na Begin z³o¿y³ na rêce ojca redemptorysty p. Stanis³aw Kicman.
Zespó³ Caritas im. Ojca Leona Marii Begin zachêca zespo³y pa-
rafialne do przyjazdu na wycieczkê szlakiem martyrologii Woli
oraz Ojca Begin. Rolê przewodnika pe³niæ bêdzie p. Stanis³aw
Kicman, przewodnicz¹cy Zespo³u Parafialnego Caritas im. Ojca
Begin.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej na zlecenie Mazowieckiego
Kuratora Oœwiaty zorganizowa³a dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³
gimnazjalnych w roku 2008/2009 II Mazowiecki Konkurs Pa-
pieski. Celem konkursu jest zainteresowanie m³odych poznawa-
niem dziedzictwa Jana Paw³a II oraz podjêcie wolontariatu w ra-
mach Szkolnego Ko³a Caritas. 28 listopada 2008 r. w siedzibie
Caritas AW dokonano inauguracji konkursu. Po okolicznoœcio-
wej Mszy œw. przewodnicz¹cy komisji konkursowej dr Tomasz
Bartl poprowadzi³ spotkanie, na którym goœciem specjalnym by³
prof. Gabriel Turowski, wieloletni przyjaciel i wspó³pracownik
Karola Wojty³y.

24 grudnia 2008 r. mia³a miejsce wigilia dla bezdomnych korzy-
staj¹cych z oœrodków Caritas A.W.: „Tylko z Darów Mi³osierdzia”
przy ul. ¯ytniej 3 i „Przystañ” przy ul. Wolskiej 173 .

Wigilijni goœcie w placówce dla bezdomnych.

Przewodnicz¹cy Zespo³u

dziêkuje redemptorystom

za dar Ojca Begin.

Fot.: archiwum
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