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Stowarzyszenie Ochotników Cierpienia jest wspólnot¹ katolików wieckich i duchownych, za³o¿onym w 1950 r. przez ks. pra³. Luigiego Novarese,
którego beatyfikacja odby³a siê 11 maja 2013 r. w Rzymie. Poniewa¿ wspólnota
Ochotników Cierpienia ca³y czas realizuje charyzmatyczn¹1 wizjê swojego za³o¿yciela2, poni¿ej zaprezentowany zosta³ szkic do jego biografii, a nastêpnie cele
i historia dzia³alnoci stowarzyszenia.

Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Adam Bielinowicz, Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, adam.bielinowicz@uwm.edu.pl.
1 Charyzmat (z gr. charizesthai  obdarowywaæ; charismata  dary) oznacza dar darmo dawany,
przede wszystkim dar nadprzyrodzony, udzielany przez Boga konkretnej osobie lub wspólnocie dla dobra
ca³ego Kocio³a. Por. L. Stachowiak, Charyzmat, w: R. £ukaszyk, L. Bieñkowski, F. Gryglewicz (red.),
Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1985, kol. 92.
2 Ks. Janusz Malski wyró¿nia i szczegó³owo opisuje nastêpuj¹ce aspekty charyzmatu ks. Luigi
Novarese: pneumatologiczno-profetyczny, chrystologiczno-ewangeliczny, eklezjalny, duchowej p³odnoci, mariologiczny i dodaje ca³a jego intuicja charyzmatyczna ma na celu dowartociowanie niepe³nosprawnego, dowartociowanie jego cierpienia. Nie chodzi tu tylko o jego wymiar ludzki, spo³eczny,
kulturowy, ale przede wszystkim chodzi tu o jego stosunek do królestwa niebieskiego, chodzi o szczególny rodzaj duchowoci, który prowadzi do pe³nej radoci akceptacji cierpienia. Taka bowiem akceptacja
mo¿e staæ siê impulsem rozwijaj¹cym wiêtoæ, a która tak¿e mo¿e staæ siê integralnym uczestnictwem
osoby cierpi¹cej w misterium paschalnym. J. Malski, S³uga bo¿y pra³. Luigi Novarese aposto³ chorych,
w: J. Malski, I. Rutkowska (red.), Mi³oæ i cierpienie misterium Boga i nadzieja cz³owieka, G³ogów
2010, s. 291.
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1. Szkic do biografii ks. prał. Luigiego Novarese
Ksi¹dz Luigi Novarese urodzi³ siê 29 lipca 1914 r. w osadzie Cascina
Serniola, po³o¿onej na wzgórzu w. Anny niedaleko miasta Casale Monferrato
w pó³nocnych W³oszech, w regionie Piemont. By³ najm³odszym z dziewiêciorga
dzieci w ch³opskiej rodzinie Carla Giusta Novarese i Teresy Sassone. Dziewiêæ
miesiêcy po jego urodzeniu zmar³ ojciec, a na barkach samotnej matki spocz¹³
ciê¿ar utrzymania i wychowania licznej rodziny. Rodzina Novarese codziennie
uczestniczy³a we Mszy wiêtej i ka¿dego wieczora modli³a siê wspólnie. M³ody
Luigi od dziecka wzrasta³ w pobo¿noci maryjnej, a jego drogê wewnêtrznego
wzrostu w wierze charakteryzowa³o sta³e odniesienie do obecnoci i dzia³ania
Matki Bo¿ej3.
Jednak to cierpienie przyczyni³o siê do ukszta³towania jego ¿ycia wiary
i mia³a zasadniczy wp³yw na póniejsze wybory. Luigi  dzieciêce i m³odzieñcze
lata spêdzi³ w szpitalach i sanatoriach w cierpieniu i samotnoci, z dala od matki
i rodzeñstwa. Chorowa³ na grulicê prawego stawu biodrowego i ropiej¹ce
owrzodzenie. Ponadto, w wieku dziewiêciu lat uleg³ nieszczêliwemu wypadkowi i odt¹d mia³ ci¹gle nosiæ gips okalaj¹cy jego tors. By³ to czas poznawania
dramatów ludzi chorych. Zmaganie siê z w³asn¹ chorob¹, nie tylko pozwoli³o
mu dowiadczyæ trudu ¿ycia osób chorych, ale przede wszystkim pomog³o
zrozumieæ, z jakimi problemami musi borykaæ siê chory. Choroba sk³oni³a go
do nieustannego szukania drogi, która mog³aby nadaæ sens i wartoæ ludzkiemu
cierpieniu. Dziêki silnej wierze w Boga i zawierzeniu siê Maryi by³ radosny
i pogodny, zawsze przyjazny i nios¹cy pomoc oraz nadziejê chorym przebywaj¹cym w szpitalach. Dziêki uzdolnieniom muzycznym, Luigi umila³ czas chorym
swoj¹ gr¹ na flecie, a w jednym z sanatoriów zorganizowa³ nawet orkiestrê.
Pomimo choroby, nie poddawa³ siê zniechêceniu. Kontynuowa³ edukacjê, zdo³a³
ukoñczyæ nie tylko szko³ê podstawow¹, ale gimnazjum i liceum4.
Wbrew najgorszym diagnozom i prognozom lekarzy Luigi nie ustawa³
w modlitwach, które kierowa³ do Matki Bo¿ej z prob¹ o powrót do zdrowia5.
Wówczas te¿ zadeklarowa³ siê, ¿e ca³e swoje ¿ycie powiêci chorym jako podziêkowanie za ³askê zdrowia. Jego proby zosta³y wys³uchane i w wieku siedemnastu lat 17 maja 1931 r. zosta³ cudownie uzdrowiony, samorzutnie zamknê³o siê siedem otwartych wrzodów, ust¹pi³ proces gruliczy, a noga, która
3
4
5

Zob. A. Mauro, Luigi Novarese, G³ogów 2013, s. 1011.
Zob. ibidem, s. 287288.
W intencji jego uzdrowienia modlili siê te¿ najbli¿si i m³odzie¿ z Oratorium Ksiê¿y Salezjanów
w Valdocco (Turyn). Swoje uzdrowienie przypisywa³ wstawiennictwu Maryi Wspomo¿ycielce Wiernych
oraz w. Janowi Bosco. Zob. F. Moscone, Siewcy nadziei, Szczecin 2003, s. 20.

Działalność stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia...

285

Studia Warmińskie 51 (2014)

wczeniej nie utrzymywa³a ciê¿aru cia³a, odzyska³a sprawnoæ. By³o to uzdrowienie nag³e i ca³kowite6.
Luigi Novarese, dziêki temu, ¿e choroba ust¹pi³a, móg³ kontynuowaæ naukê i w wieku dwudziestu jeden lat wst¹pi³ do seminarium duchownego z myl¹
realizacji powo³ania do kap³añstwa w pos³udze niesienia radykalnego i ostatecznego wsparcia chorym7. wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 17 grudnia 1938 r.
w Bazylice w. Jana na Lateranie. W 1942 r. ukoñczy³ studia z prawa kanonicznego na Akademii Gregoriañskiej, broni¹c pracy na temat: Wolnoæ Kocio³a
u Cavoura i w Paktach Laterañskich.
W wieku dwudziestu dziewiêciu lat za³o¿y³ Maryjn¹ Ligê Kap³anów. Stowarzyszenie to zrzesza duchownych diecezjalnych i zakonnych, zjednoczonych
szczególnym przywi¹zaniem do Niepokalanej Dziewicy. Maryjna Liga Kap³anów
zosta³a stworzona, by s³u¿yæ kap³anom i pomagaæ im w stawaniu siê wiêtymi
i bardziej owocnymi w wype³nianiu swego powo³ania. Jak pisa³ pra³at Novarese
 wiêtoæ ta wzrasta szczególnie, gdy kap³an przechodzi próbê krzy¿a. Mówi³:
W³anie dlatego, ¿e my, jako kap³ani, mamy zadanie uczyæ naszych wiernych,
jak dowartociowaæ cierpienie, stajemy siê tym bardziej zdolni do tej misji, gdy
sami jestemy dotkniêci cierpieniem. Cierpienie uwiêcaj¹ce nas, uwiêca
wiat8. Jedn¹ ze sta³ych inicjatyw duszpasterskich sta³a siê coroczna pielgrzymka kap³anów do Lourdes, po³¹czona z rekolekcjami. Pierwsza taka pielgrzymka
zosta³a zorganizowana w roku 1952. Natomiast w roku 1983 (rok przed mierci¹
za³o¿yciela) uczestniczy³o w niej oko³o dziesiêciu tysiêcy ksiê¿y9.
W 1945 r. ks. Novarese uzyska³ dyplom adwokata Roty Rzymskiej przy
najwy¿szym trybunale papieskim Sacra Romana Rota. W latach 19421970
pe³ni³ pos³ugê w Sekretariacie Stanu Kurii Rzymskiej, w tym od 1 maja 1945 r.
jako jej urzêdnik do spraw wiêtych. Przez 20 lat wspó³pracowa³ tam m.in.
z Giovannim Battist¹ Montinim  przysz³ym papie¿em Paw³em VI. W roku 1947
za³o¿y³ Centrum Ochotników Cierpienia. Nastêpnie w roku 1950 za³o¿y³ wspólnotê Cichych Pracowników Krzy¿a, która jest stowarzyszeniem osób ¿ycia
konsekrowanego, ca³kowicie powiêconych apostolatowi, prowadz¹cym i koordynuj¹cym pozosta³e dzie³a ewangelizacji chorych i cierpi¹cych. Istniej¹ dwie
formy przynale¿noci do grupy  ¿ycie we wspólnocie oraz ¿ycie poród swojej rodziny. Obecnie stowarzyszenie dzia³a w dwunastu krajach, m.in. we W³oszech, Francji, Portugalii, Polsce, Izraelu, Kolumbii, Kamerunie i w Stanach
6 Zob. ibidem; J. Malski, Cierpienie dzieci w charyzmacie pra³. Luigiego Novarese, Kotwica 6 (64)
(2012), s. 4243.
7 Zob. [autor nieznany], S³uga bo¿y pra³at Luigi Novarese, Kotwica 2 (32) (2007), s. 6.
8 A. Giorgini, wiête przymierze miêdzy chorymi i kap³anami, Kotwica 1 (31) (2007), s. 6.
9 Zob. J. Malski, S³uga bo¿y , s. 289.
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Zjednoczonych Ameryki. Cisi Pracownicy Krzy¿a prowadz¹ ró¿norodn¹ dzia³alnoæ: organizuj¹ i prowadz¹ kursy formacyjne (æwiczenia duchowe), misje,
dni skupienia, rekolekcje, dzia³alnoæ wydawnicz¹, pielgrzymki, kongresy oraz
tworz¹ programy dzia³añ edukacyjnych dla chorych. Ponadto opiekuj¹ siê niepe³nosprawnymi w swoich orodkach socjorehabilitacyjnych10.
12 marca 1952 r. ks. Novarese uzyska³ tytu³ nadzwyczajnego szambelana.
W sierpniu tego samego roku za³o¿y³ ostanie stowarzyszenie: Bracia i Siostry
Chorych, które zrzesza osoby sprawne i zdrowe s³u¿¹ce niepe³nosprawnym
i chorym swoj¹ pomoc¹, rad¹, wsparciem finansowym czy opiek¹ pielêgnacyjn¹. Dziêki ich pomocy wielu cierpi¹cych nie czuje siê samotnymi i opuszczonymi w swojej chorobie, nie czuje lêku przed tak pe³n¹ ró¿norakich barier rzeczywistoci¹. Za³o¿yciel w s³owach skierowanych do stowarzyszenia Braci i Sióstr
czêsto zwyk³ mówiæ: Przy chorych potrzeba anio³ów, którzy asystuj¹c, nie tyle
s¹ ostro¿ni, co uwa¿ni na to, czego brakuje. Objania³ tê myl mówi¹c: ci
anio³owie maj¹ dwa bieguny: Boga i cz³owieka. Im bardziej trwaj¹ w ³¹cznoci
z Bogiem, tym bardziej s¹ prawdziwi i wydajni w konfrontacji z cz³owiekiem11.
Ksi¹dz Novarese 17 padziernika 1957 r. otrzyma³ godnoæ domowego
pra³ata papieskiego Piusa XII. Natomiast 7 lutego 1964 r. otrzyma³ z ramienia
Konferencji Episkopatu W³och zadanie kierowania Duszpasterstwem Zdrowia,
a szczególnie duszpastersk¹ opiek¹ nad szpitalami i placówkami opieki12. Generalny prze³o¿ony wspólnoty Cichych Pracowników Krzy¿a ks. Janusz Malski
pisa³: Pra³at Novarese zawsze widzia³ w chorych nie tyle przedmiot troski, ile
osoby bardziej zdolne do okazywania mi³oci ni¿ osoby zdrowe. Uwa¿a³ je za
pierwszych g³osicieli ewangelicznego orêdzia zbawienia i radoci, jaka tryska
z Krzy¿a i ze zmartwychwstania Chrystusa. Osoby zdrowe znajduj¹ siê przy
nich na drugim miejscu, jako »pokorni wspó³pracownicy«13 .
Ks. Novarese podj¹³ siê tak¿e wielu dzia³añ duszpasterskich na rzecz chorych i niepe³nosprawnych, wród których nale¿y wymieniæ:
 dzia³alnoæ wydawnicz¹; od 1950 r. wydawane s¹  za³o¿one przez
niego  czasopismo Kotwica i pismo LAncora nellUnità di Salute. Celem
tych czasopism jest podjêcie refleksji nad misterium cierpienia w ludzkim ¿yciu.
Na ³amach pism g³ównie podejmuje siê kwestie dotycz¹ce sensu cierpienia, jego
akceptacji oraz powo³ania chorego;
 dzia³alnoæ radiow¹; ks. Novarese prowadzi³ audycjê radiow¹ Kwadrans pogody ducha w Radiu Watykañskim, której odbiorcami by³y osoby
10 Zob. Statut Cichych Pracowników Krzy¿a, Kotwica 4 (34) (2007), s. 1011; E. Jelonek,
ladami zawierzenia i nadziei, Kotwica 4 (34) (2007), s. 1213; J. Malski, S³uga bo¿y..., s. 295296.
11 Cyt. za: Bracia i Siostry Chorych, Kotwica 5 (51) (2010), s. 14.
12 Zob. J. Malski, S³uga bo¿y..., s. 289.
13 Ibidem, s. 298.
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cierpi¹ce. Dziêki tej dzia³alnoci dociera³ do osób, którym choroba nie pozwala³a na przemieszczanie siê i udzia³ w spotkaniach organizowanych przez utworzone przez niego stowarzyszenia;
 æwiczenia duchowe; od roku 1952 prowadzi³ rekolekcje dla chorych,
cierpi¹cych i niepe³nosprawnych. Taka propozycja duszpasterska by³a wówczas
czym zupe³nie nowym. Wczeniej organizowano dni skupienia jedynie dla ksiê¿y i osób zakonnych. Jednak podczas rekolekcji dowiadczano problemów
logistycznych zwi¹zanych z nieprzystosowaniem otoczenia do potrzeb niepe³nosprawnych i ciê¿ko chorych. Wtedy zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania i zbudowania odpowiedniego domu, który s³u¿y³by spotkaniom formacyjnym i rekolekcjom. Pierwszy taki dom zbudowano w Re przy sanktuarium Madonna del
Sangue i nadano mu imiê Niepokalanego Serca Maryi. Obecnie istnieje wiele
podobnych orodków w ró¿nych krajach na wiecie, w tym tak¿e w Polsce;
 kongresy; ks. Novarese promowa³ i organizowa³ wiele kongresów i spotkañ poruszaj¹cych problematykê cierpienia  na poziomie narodowym i miêdzynarodowym. Poruszano na nich tematy dotycz¹ce podejcia do problemu
cierpienia i pomocy chorym. Spotkania te by³y te¿ okazj¹ do dzielenia siê
dowiadczeniami i pogl¹dami oraz mo¿liwoci¹ konfrontacji ró¿nych stanowisk;
 orodki kszta³cenia; postulat integralnego rozwoju osoby chorej i niepe³nosprawnej stanowi³ dla ks. Novarese podstawow¹ motywacjê do realizowania
inicjatyw s³u¿¹cych rozwijaniu ich ró¿nych umiejêtnoci. W 1954 r. uroczycie
otwarto pierwsz¹ pracowniê krawiecko-dziewiarsk¹. Dalsza dzia³alnoæ w tym
wzglêdzie by³a przez pra³ata sukcesywnie rozwijana. Sporód za³o¿onych przez
niego dwudziestu domów, wiele z nich oferowa³o wielorak¹ mo¿liwoæ kszta³cenia zawodowego osób niepe³nosprawnych. Niektóre z nich prowadzi³y te¿ pracownie artystyczne. Wszystkie budynki by³y jednoczenie orodkami rehabilitacyjnymi, stoj¹cymi na wysokim poziomie technicznym, sanitarnym i edukacyjnym;
 pisanie listów; ks. Novarese napisa³ setki listów do osób, które zwraca³y
siê do niego z prob¹ o duchowe wsparcie w chorobie i cierpieniu. Jego korespondencja nie by³a d³uga, ale zawsze bogata w treæ i trafna w radach. Poprzez
listy pomóg³ wielu osobom przekroczyæ próg osamotnienia i desperacji14.
Ks. pra³. Luigi Novarese zmar³ nieoczekiwanie 20 lipca 1984 r. w ostatnim
za³o¿onym przez niego domu Matki Bo¿ej Ozdoby Karmelu (Regina Decor
Carmeli) w Rocca Priora. Na wieæ o jego mierci papie¿ Jan Pawe³ II powiedzia³: [ ] mieræ ksiêdza pra³ata Novarese to strata nie tylko dla stowarzyszenia, ale dla ca³ego Kocio³a Powszechnego15. Cia³o spoczywa w Rzymie, przy
14
15

Ibidem, s. 298301.
F. Moscone, Siewcy nadziei, s. 51.
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kociele Santa Maria del Sufragio. 26 kwietnia 1991 r. rozpocz¹³ siê etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego s³ugi bo¿ego ks. Novarese, który zakoñczy³ siê
17 grudnia 2003 r. Wszystkie akta procesu zajmuj¹ 9 woluminów (1911 stron),
ale ca³a dokumentacja jest o wiele szersza  sk³ada siê z 50 woluminów. Wród
nich s¹ pisma s³ugi bo¿ego: medytacje, rozwa¿ania, modlitwy, instrukcje, artyku³y, korespondencja. 27 marca 2010 r. papie¿ Benedykt XVI wyda³ dekret
o heroicznoci cnót s³ugi bo¿ego Luigiego Novarese16, natomiast 19 grudnia
2011 r. ten sam papie¿ zatwierdzi³ cud17, który dokona³ siê za wstawiennictwem
ks. Novarese. W ten sposób zakoñczono proces beatyfikacyjny. Obrzêd beatyfikacji ks. pra³. Luigiego Novarese nast¹pi³ 11 maja 2013 r. w rzymskiej Bazylice
w. Paw³a za Murami18.

2. Cele działalności i założenia pastoralne
stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Warmińskiej
Centrum Ochotników Cierpienia w swojej dzia³alnoci realizuje charyzmatyczn¹ wizjê swojego za³o¿yciela ks. Luigiego Novarese, wed³ug której cierpienie z³o¿one w ofierze przez cz³owieka chorego jest uczestnictwem w paschalnym misterium Chrystusa i czyni go aposto³em, czyli przyk³adem i proroczym
znakiem pomagaj¹cym odkryæ wartoæ wszelkich form cierpienia, obecnych
w ludzkim ¿yciu.
Celem dzia³alnoci Centrum jest przede wszystkim kszta³towanie dojrza³ych postaw chrzecijañskich w duchu wartoci Ewangelii, zgodnie z zasadami
katolickiej nauki spo³ecznej. Ponadto, jego celem jest tak¿e prowadzenie dzia³alnoci po¿ytku publicznego poprzez:
1) promowanie idei integracji osób niepe³nosprawnych ze zdrowymi;
2) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych, maj¹cych na celu wszechstronn¹
pomoc osobom niepe³nosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
3) prowadzenie dzia³alnoci charytatywnej;
4) prowadzenie dzia³alnoci rehabilitacyjnej;
5) prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej;
6) dzia³alnoæ na rzecz osób niepe³nosprawnych w zakresie aktywizacji
i zatrudnienia;
16 G. Cyran, Pedagogia wiêtoci wynoszonej do chwa³y o³tarzy, Kotwica 3 (49) (2010), s. 1213;
ibidem J. Malski, Drodzy Czytelnicy, s. 3.
17 Uzdrowienia dost¹pi³a Graziella Paderno. Jej powrót do zdrowia lekarze okrelili jako niewyt³umaczalny. Zob. A. Mauro, Luigi Novarese, s. 50.
18 Zob. ibidem, s. 45.
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7) przeciwdzia³anie patologii i wykluczeniu spo³ecznemu osób niepe³nosprawnych w ich rodowisku;
8) prowadzenie dzia³alnoci w zakresie edukacji, nauki, owiaty, sportu,
kultury i wychowania oraz promocji i ochrony zdrowia;
9) nawi¹zywanie i rozwijanie kontaktów oraz wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami integruj¹cej siê Europy, w szczególnoci pomiêdzy rodowiskami
osób niepe³nosprawnych, oraz rozwijanie wiedzy w tym zakresie;
10) promocjê i organizacjê wolontariatu19.
Za³o¿enia pastoralne opieraj¹ siê na obecnoci towarzysz¹cej i prowadz¹cej do zbawienia, opisanej w ewangelicznej relacji o uczniach z Emaus
(£k 24, 13-35). Za³o¿yciel, ks. pra³. Luigi Novarese, uzna³ tê obecnoæ za
szczególn¹ misjê ludzi cierpi¹cych: docieraæ do chorego przez chorego z pomoc¹ zdrowego brata. Znajduje to swój wyraz w g³oszeniu zbawienia w sposób odpowiadaj¹cy okolicznociom ¿ycia ka¿dego cz³owieka (niepe³nosprawnego i zdrowego).
Orêdzia Maryi z Gietrzwa³du, Lourdes i Fatimy pozwalaj¹ w nowy i oryginalny sposób odczytaæ tê obecnoæ jako pewien styl duszpasterski i zasadê
apostolstwa. Niepokalana Dziewica wchodzi bowiem w ¿ycie cz³owieka, respektuj¹c indywidualn¹ historiê ka¿dej osoby i przynaglaj¹c j¹ do przezwyciê¿enia trudnoci, poczucia klêski i frustracji. Zgodnie z wytycznymi II Soboru
Watykañskiego stowarzyszenie prowadzi pracê apostolsk¹ na p³aszczynie indywidualnej poprzez wiadectwo s³owa i ¿ycia, sk³adane przez osoby wiadome
swojej misji prorockiej, kap³añskiej i królewskiej na p³aszczynie grupy oraz do
szerzenia orêdzia zbawczego wród wszystkich cierpi¹cych, zw³aszcza na
p³aszczynie Kocio³a lokalnego w archidiecezji warmiñskiej20.

3. Duchowość stowarzyszenia Centrum Ochotników
Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej
Centrum podejmuje przede wszystkim wezwanie do modlitwy i pokuty,
które jest elementem duchowoci maryjnej, odwo³uj¹cej siê do objawieñ w Gietrzwa³dzie, Lourdes i Fatimie. Cz³onkowie wspólnoty prze¿ywaj¹ w³asne powo³anie chrzcielne i misjê apostolsk¹ w komunii z Chrystusem ukrzy¿owanym
i zmartwychwsta³ym, otwieraj¹c siê na szczególn¹ obecnoæ Matki Jezusa.
wiadomoæ zobowi¹zañ wynikaj¹cych z chrztu wymaga pe³nego zaanga¿owa19
20

Zob. Statut Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmiñskiej, art. 3, s. 12.
Zob. ibidem, art. 5, s. 4.
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nia woli, tak aby mo¿na by³o odwa¿nie zaakceptowaæ w³asne ¿ycie, nie poddaæ
siê biernie chorobie i s³aboci, nie negowaæ ani nie ukrywaæ swojego cierpienia,
ale wzrastaæ w dobru. Dziêki zjednoczeniu z Chrystusem cz³owiek cierpi¹cy
otrzymuje zbawienie, poczucie sensu, nadziejê i pocieszenie dla samego siebie,
a przede wszystkim powo³anie do apostolstwa.
S³u¿ba cierpi¹cym, jak¹ pe³ni stowarzyszenie, polega na g³oszeniu zbawienia w sposób odpowiadaj¹cy okolicznociom ¿ycia ka¿dego cz³owieka. W odpowiedzi na powo³anie chrzcielne dochodzi do spotkania ró¿norakich dowiadczeñ
wszystkich cz³onków stowarzyszenia, osób niepe³nosprawnych i zdrowych, co
umo¿liwia im wzajemn¹ s³u¿bê i wymianê darów, gdy¿ ka¿dy cz³owiek dostrzega w pe³ni sens i wartoæ swojego ¿ycia i dzieli siê nim  ka¿d¹ jego chwil¹
i przejawem, moc¹ i s³aboci¹, radoci¹ i cierpieniem, wyra¿aj¹c radoæ
w duchu ewangelicznych b³ogos³awieñstw21. Elementem, typowym dla duchowoci Ochotników, jest przyjmowanie osoby jako podmiotu aktywnego i odpowiedzialnego. Rozpoznanie mo¿liwoci, praw i obowi¹zków ka¿dego cz³owieka
wchodzi w zakres zainteresowañ typu socjologicznego. Uznanie praw uniwersalnych cz³owieka, rozumiane jako ochrona i promocja, stanowi czêæ baga¿u
ludzkoci. Dla chrzecijanina oznacza to o wiele wiêcej. Chodzi o to, aby ¿yæ
jak uczeñ, praktykuj¹c zdolnoæ naprawdê uniwersaln¹. Godnoæ nadana na
chrzcie wiêtym rzeczywicie stawia nas na drodze kroczenia ladami Chrystusa
w komunii z Nim. Wszystkim daje zdolnoæ do g³oszenia, ewangelizacji, wiadczenia, do aktywnej i odpowiedzialnej pracy w winnicy Pañskiej22.

4. Działalność w archidiecezji warmińskiej
Stowarzyszenie powsta³o na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych XX w. we W³oszech i obecnie liczy oko³o 60 tys. cz³onków na ca³ym wiecie. Pierwsze Centrum Ochotników Cierpienia w Polsce za³o¿yli w 1987 r. ks. Janusz Malski23
i ks. Ryszard Dobro³owicz w G³ogowie. Do polskiej wspólnoty nale¿y oko³o
3 tys. osób. G³ówne orodki znajduj¹ siê w Bydgoszczy, Elbl¹gu, E³ku, Gdañsku, G³ogowie, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Legnicy, Olsztynie,
Szczecinie, Warszawie i Wroc³awiu.
Od jesieni 1989 r., bêd¹cego Rokiem Apostolatu Chorych, rozpoczê³a siê
dzia³alnoæ w diecezji warmiñskiej. Pocz¹tkowo zorganizowano tymczasowe
21
22
22

Ibidem, art. 4, s. 3.
L. Ruga, Cud ¿ycia, Kotwica 3 (49) (2010), s. 4.
Ks. Janusz Malski, moderator krajowy wspólnoty Cichych Pracowników Krzy¿a w Polsce,
31 padziernika 2003 r. zosta³ wybrany prze³o¿onym generalnym wspólnoty. Jest on pierwszym nie
w³oskim prze³o¿onym generalnym Cichych Pracowników Krzy¿a na ca³ym wiecie. Zob. [Cisi Pracownicy Krzy¿a], Nowa Rada Wspólnoty, Kotwica 6 (64) (2012), s. 4.
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Centrum, którym kierowa³ ks. Jan Szymko. Ju¿ kilkunastomiesiêczna dzia³alnoæ
pokaza³a, ¿e ten rodzaj apostolatu znajduje pozytywny oddwiêk zarówno
u chorych, niepe³nosprawnych, jak i zdrowych sprawuj¹cych opiekê nad tymi
osobami. Wówczas podjêto starania o oficjalne zatwierdzenie dzia³alnoci diecezjalnego Centrum Ochotników Cierpienia. 10 marca 1991 r. biskup warmiñski
Edmund Piszcz wyda³ dekret, w którym czytamy: Przychylaj¹c siê do proby
Najdostojniejszego Ksiêdza Biskupa Pomocniczego Warmiñskiego, dra Wojciecha Ziemby, niniejszym dekretem, moc¹ kanonu 312 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego zezwalam na dzia³alnoæ w diecezji warmiñskiej »Ochotników Cierpienia« oraz »Braci i Sióstr chorych«24.
Przewodnicz¹cym stowarzyszenia zosta³ Andrzej Kwiatkowski, zamieszka³y w Nidzicy. Funkcjê asystenta kocielnego powierzono ks. Janowi Szymko25.
W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku przewodnicz¹c¹ zosta³a Teresa Skuza zamieszka³a w Olsztynie. W roku 2002 duszpasterzem chorych
w archidiecezji warmiñskiej zosta³ ks. Artur Oglêdzki, który przez kolejne trzy
lata pe³ni³ funkcjê asystenta kocielnego Ochotników Cierpienia. W tym czasie
podjêto dzia³ania w celu nabycia osobowoci prawnej przez stowarzyszenie.
W 2005 r. zosta³ zatwierdzony przez abpa Edmunda Piszcza26 Statut Centrum
Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmiñskiej. We wrzeniu tego samego
roku asystentem kocielnym zosta³ ks. Adam Bielinowicz27. Nastêpnie 20 marca
2007 r. na mocy ustawy28 i decyzji S¹du Rejonowego w Olsztynie, dokonano
wpisu w Krajowym Rejestrze S¹dowym29. W zwi¹zku z rejestracj¹ ustanowiono
Radê Ochotników i Komisjê Rewizyjn¹ na piêæ lat. W sk³ad Rady weszli: przewodnicz¹ca  Teresa Skuza, wiceprzewodnicz¹ca  Danuta Steckiewicz, sekretarz  Gra¿yna Berent, animator grup przewodnich  Iwona Cymerman, skarbnik
 Barbara Badowska, cz³onek  Anna Gawerska, asystent kocielny  ks. Adam
Bielinowicz. Komisja Rewizyjna: Maria Berent, Halina Parzych, Alfreda Worotyñska. W marcu 2012 r. wybrano now¹ Radê w sk³adzie: przewodnicz¹ca  Teresa
Skuza, wiceprzewodnicz¹ca  Danuta Steckiewicz, sekretarz  Gra¿yna Berent,
animator grup przewodnich  Iwona Cymerman, skarbnik  Daniela Szymczyk,
cz³onek  Anna Olszanicka, asystent kocielny  ks. Adam Bielinowicz i Komisjê
Rewizyjn¹: Maria Berent, Halina Parzych, Halina Mackiewicz.
24 Zob. E. Piszcz, Dekret zezwalaj¹cy na dzia³alnoæ stowarzyszenia Ochotników Cierpienia
w diecezji warmiñskiej z dnia 10 marca 1991 r., w: Statut..., s. 1.
25 Zob. ibidem.
26 Zob. E. Piszcz, Dekret zatwierdzaj¹cy przed³o¿ony Statut Centrum Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Warmiñskiej z dnia 8 grudnia 2005, w: Statut..., s. 3.
27 Zob. T. Skuza, CVS Olsztyn, Kotwica 3 (61) (2012), s. 28.
28 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. 2001, nr 79,
poz. 855 z pón. zm.).
29 KRS: 000027597; REGON: 280196322; NIP: 739-36-14-730.
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Stowarzyszenie w archidiecezji warmiñskiej liczy obecnie oko³o 50 cz³onków i kilkunastu sympatyków. Miejscem formacji osobistej ka¿dego ochotnika
cierpienia jest grupa przewodnia. W warmiñskiej wspólnocie dzia³a szeæ takich
grup, cztery w Olsztynie, po jednej w Nidzicy i w Ornecie. Ka¿da grupa z³o¿ona
jest z oko³o dziewiêciu osób, które spotykaj¹ siê w swoich domach i poprzez
modlitwê oraz rozmowê dziel¹ siê dowiadczeniem choroby i cierpienia oraz
wspieraj¹ siê w wierze. Grupy pracuj¹, korzystaj¹c z materia³ów pomocniczych
umieszczanych m.in. w czasopimie Kotwica. Na pytanie, czym jest grupa
przewodnia, ks. Luigi Novarese odpowiedzia³: Jest to grupa Ochotników Cierpienia, którzy pragn¹c lepiej rozpoznawaæ potrzeby cierpi¹cych braci i zachêcaæ
ich do spe³niania prób Niepokalanej, wypowiedzianych w Lourdes i w Fatimie,
spotykaj¹ siê i tworz¹ zespó³ licz¹cy do dziesiêciu osób, wspieraj¹c siê nawzajem i zachêcaj¹c do apostolatu modlitwy i ofiary30.
Raz w miesi¹cu, w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca w kociele pod wezwaniem Matki Bo¿ej Ostrobramskiej w Olsztynie o godz. 14.30 odbywaj¹ siê
spotkania ogólne. Rozpoczynaj¹ siê Msz¹ wiêt¹ z kazaniem. Po Eucharystii
jest spotkanie formacyjne, podczas którego g³oszona jest krótka katecheza,
prowadzona przez cz³onków stowarzyszenia. Katechezy opracowywane s¹ na
podstawie materia³ów przygotowywanych przez cichych pracowników Krzy¿a.
Pomoce wydawane s¹ w formie oko³o stustronicowych zeszytów. Zawieraj¹
syntetyczne, a zarazem przejrzyste konspekty, z których ka¿dy zawiera wprowadzenie, tekst biblijny, rozwa¿anie, modlitwê i zadanie apostolskie31.
Po zakoñczonej katechezie odbywa siê agape. Udzielane s¹ tak¿e informacje i porady dotycz¹ce osób niepe³nosprawnych, ponadto przeznaczony jest
czas na dzielenie siê swoim dowiadczeniem. Na spotkania cz³onkowie przynosz¹ przygotowane przez siebie wypieki.
Raz w roku organizowany jest wyjazd grupowy na dwutygodniowy turnus
rekolekcyjno-rehabilitacyjny, który prowadzony jest w Domu Uzdrowienia Chorych im. Jana Paw³a II w G³ogowie. Jest to jedyny dom Cichych Pracowników
Krzy¿a w Polsce i w czêci wschodniej Europy32. Podczas turnusu prowadzone
s¹ rekolekcje, spotkania maj¹ce na celu pog³êbienie ¿ycia duchowego, wyk³ady,
30
31

I. Cymerman, Czy grupy przewodnie to prze¿ytek, Kotwica 2 (48) (2010), s. 16.
Zob. J. Malski, Materia³y formacyjne na 2013 rok do prowadzenia comiesiêcznych spotkañ:
Spojrzenie poza granice. W sercu wiata  dla ca³ego wiata, G³ogów 2012.
32 Dom Uzdrowienia Chorych im. Jana Paw³a II w G³ogowie stanowi centrum rekolekcyjne
wspólnoty. Organizowane s¹ w nim turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne, spotkania z chorymi i niepe³nosprawnymi, rozwijany jest apostolat Centrum Ochotników Cierpienia. Misj¹ dzia³alnoci domu jest duchowa edukacja rodowiska ludzi cierpi¹cych, maj¹ca na celu ukazywanie wartoci zbawczej ich cierpienia oraz aktywnej roli osób chorych w ¿yciu spo³eczeñstwa i Kocio³a. Dom oferuje pokoje
1-2-3-osobowe z ³azienk¹. Budowê domu rozpoczêto w 1989 r., zakoñczono w 2003 r. Zob. http:
//www.cisi.pl/cvs/dom-uzdrowienia-chorych (6.03.2013).
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rozmowy z kap³anami i siostrami wspólnoty Cichych Pracowników Krzy¿a,
spotkania w grupach i dzielenie siê w³asnym dowiadczeniem cierpienia, adoracje Najwiêtszego Sakramentu, droga krzy¿owa, medytacje, codziennie odprawiana jest Eucharystia. Celem turnusów jest przede wszystkim odnalezienie sensu ¿ycia naznaczonego chorob¹ i cierpieniem; pog³êbienie wiêzi miêdzyludzkich;
poprawa samopoczucia, a tak¿e nabranie si³ fizycznych, czemu s³u¿y w³asna
baza zabiegowa wyposa¿ona m.in. w laser, hydroterapiê (k¹piele pere³kowe),
elekrolecznictwo, solux, fizykoterapiê, krioterapiê i kinezoterapiê. Jest te¿ sala
gimnastyczna do gimnastyki w odci¹¿eniu UGUL. Wykonywane s¹ masa¿e
klasyczny i elektryczny, inhalacje lecznicze. Ponadto, prowadzone s¹ zabiegi
z zakresu fizykoterapii: wiat³olecznictwo, laseroterapia, elektroterapia, magnetoterapia, ultradwiêki, krioterapia, hydroterapia, inhalacje, aquawibron, parafina,
terapia energotonowa. Teresa Skuza tak podsumowuje pobyt na jednym z turnusów: Tutaj nie tylko poprawiamy nasze zdrowie fizyczne poprzez codzienne
zabiegi rehabilitacyjne, spacery, gry, wyjazdy krajoznawcze, ale przede wszystkim uczestniczymy we wspania³ych rekolekcjach, które maj¹ na celu pog³êbienie
¿ycia duchowego. [...] Nie ma takiego drugiego domu, gdzie zadba siê nie tylko
o cia³o, ale i duszê33.
Corocznie organizowane s¹ spotkania op³atkowe34 i noworoczne, pielgrzymki do Gietrzwa³du, Klebarka Wielkiego, a w wiatowym Dniu Chorego
stowarzyszenie wspólnie uczestniczy we Mszy wiêtej w intencji osób niepe³nosprawnych, która sprawowana jest w Bazylice Konkatedralnej w. Jakuba
w Olsztynie. Cz³onkowie stowarzyszenia zapraszani s¹ do udzia³u w debatach
i szkoleniach organizowanych przez ró¿ne instytucje oraz organizacje dzia³aj¹ce
na rzecz niepe³nosprawnych35.
Nazwa Centrum Ochotników Cierpienia budzi pewne kontrowersje, dlatego rozwa¿ano zmianê jej na bardziej neutraln¹ i medialn¹. Zwrócono siê nawet
o radê do papie¿a Jana Paw³a II, który odpowiedzia³, ¿e je¿eli odrzuc¹ nazwê
wybran¹ przez za³o¿yciela, zatrac¹ sens, który opiera siê na cierpieniu. Czêsto
jest to ból, który wydaje siê niesprawiedliwy, a odpowiedzi¹ na niego jest pocz¹tkowo bunt, rozgoryczenie, czasem nawet rozpacz36. Iwona Cymerman
z warmiñskiej wspólnoty Centrum Ochotników Cierpienia, odnosz¹c siê do
nazwy stwierdza: absolutnie nie jest to »ochotnicze zg³aszanie siê do cierpie33
34

T. Skuza, Nie ma takiego drugiego domu, Kotwica 2 (30) (2006), s. 23.
Zob. S. Skuza, Op³atkowy czas dzielenia: Nidzica, Kotwica 1 (59) (2010), s. 19; I. Cymerman, Op³atkowy czas dzielenia: Olsztyn, s. 1920.
35 T. Skuza, CVS Olsztyn, Kotwica 6 (44) (2009), s. 23.
36 Zob. £. Czechyra, Zbudzeni ze snu, Goæ Niedzielny 8 (2002), z 26 lutego, dodatek Pos³aniec
Warmiñski nr 8 (106), s. IV.
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nia«, bo to by³by masochizm. Jednak¿e w sytuacji cierpienia, którego nie jestem
w stanie zminimalizowaæ, mimo wszelkich starañ i np. osi¹gniêæ medycyny, to
ochoczo zgadzam siê na to dowiadczenie cierpienia, wierz¹c, ¿e ofiarowuj¹c je
Bogu przyczyniam siê do zbawiania ludzkoci. Dlatego oprócz nazwy Ochotników Cierpienia, nosimy te¿ miano Apostolatu Zbawczego Cierpienia. Z mi³oci
bowiem do Pana Boga i moich blinich mogê ofiarowaæ, powiêciæ moje boleci fizyczne i duchowe, których nie mogê unikn¹æ. Ja w swoim ¿yciu te¿ dowiadczam tego, ¿e choæ z pozoru nic siê zewnêtrznie nie zmieni³o, bo nadal
boli, jak bola³o, ale ja wiem, ¿e mój ból nie jest bez sensu, bo cierpiê ju¿
dobrowolnie  choæ absolutnie nie masochistycznie, bo to jest sprzeczne
z chrzecijañstwem. Nasz za³o¿yciel [ ], sam bêd¹c w m³odoci chorym, widzia³, jak osoby cierpi¹ce i chore s¹ traktowane: jako przedmioty opieki. Chcia³
to zmieniæ. Uwa¿a³ bowiem, ¿e w chorym i cierpi¹cym jest ogromny potencja³
niewykorzystanych darów, którymi on dysponuje, a które siê nie ujawni¹, jeli
siê mu tego nie umo¿liwi. Dlatego w tej grupie, w odró¿nieniu od innych, które
zajmuj¹ siê chorymi i niepe³nosprawnymi osobami, chory czy niepe³nosprawny
jest i ma byæ pomoc¹ choremu. On sam staje siê podmiotem, a w jêzyku wiary
 aposto³em, czyli pos³anym, by nieæ nadziejê innym. [...] Prawda jest taka, ¿e
nie ma ludzi, którzy nie cierpi¹ i to na co dzieñ. Nawet ci, którzy s¹ zdrowi,
piêkni i bogaci nios¹ swój krzy¿. Przecie¿ poczucie opuszczenia, zdrady, niesprawiedliwoci, niedoceniania w pracy czy domu, brak przebaczenia, têsknota,
¿al po stracie, a nawet niemo¿noæ pozbycia siê wad  czy¿ takie doznania nie
s¹ cierpieniem? Nie chodzi jednak o licytacjê, kto bardziej cierpi, ale o to, co
ka¿dy z nas ze swoj¹ boleci¹ robi b¹d co ona robi ze mn¹. Jeli bowiem siê
poddam u¿alaniu nad sob¹, to wówczas szybko stajê siê przykry dla otoczenia
i siebie. Cierpienie pokonuje mnie. Gdy wiem, ¿e mogê moje cierpienie przekuæ
na co dobrego, po¿ytecznego  co daje nadziejê mi oraz innym  chce siê ¿yæ.
To nie jest tak, ¿e jest to ³atwe, bo gdy siê pojawia jakie nowe cierpienie, to
normalnie siê wzbraniam i staram go pozbyæ. Gdy jednak nie da siê, to trzeba
co z nim zrobiæ i z tym siê zwracam w modlitwie do Pana Boga. Nawet Mu
wykrzykujê swoje niezadowolenie z takiego stanu rzeczy. Ale nawet, jak siê
z Nim »k³ócê«, to z Nim, nie przeciw Niemu37.
Og³oszenie s³ugi Bo¿ego ks. pra³ata Luigi Novarese b³ogos³awionym Kocio³a nast¹pi³o 11 maja 2013 r. w rzymskiej Bazylice w. Paw³a za Murami.
W uroczystociach uczestniczy³a grupa czterdziestu piêciu osób z Centrum
Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmiñskiej38.
37 A. Wysocka, Nieæ nadziejê innym, http://wiara.wm.pl/90626,Olsztyn-Niesc-nadzieje-innym.html#axzz2MgYaNXad (5.03.2013).
38 T. Skuza, A. Szymczyk, Potrójna radoæ, Kotwica 4 (68) (2013), s. 2930.
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Na zakoñczenie warto przytoczyæ s³owa w. Jana Paw³a II wypowiedziane
z okazji 50-lecia stowarzyszenia: Ochotnicy cierpienia, którzy rozwijacie bezcenny poród wspólnoty chrzecijañskiej apostolat. Wy nas w³¹czcie do wielkiego ruchu odnowy Kocio³a, który wierny Synodowi Watykañskiemu II
i uwa¿ny na znaki czasu, znalaz³ now¹ energiê, by odwa¿nie dzia³aæ w obszarze
ewangelizacji w zakresie tematu cierpienia, który nie jest ³atwy i budzi mnóstwo
pytañ. Ta wasza orientacja pastoralna znalaz³a wyt³umaczenie potwierdzone
w adhortacji apostolskiej »Christifideles laici«, gdzie mówi siê o propozycji
dzia³alnoci pastoralnej dla chorych i cierpi¹cych i wraz z nimi. Chory, upoledzony, cierpi¹cy nie mo¿e byæ uwa¿any tylko za przedmiot mi³oci i s³u¿by
Kocio³a, ale jako aktywny i odpowiedzialny podmiot dzie³a ewangelizacji
i zbawienia. Z okazji wiêtego Roku Zmartwychwstania sam chcia³em ofiarowaæ
Kocio³owi, wraz z listem apostolskim »Savifici doloris«, medytacje o zbawczej
wartoci cierpienia ludzkiego i jestem wam wdziêczny, poniewa¿ uczestniczylicie w rozpowszechnianiu tego przes³ania  tak przez s³owa, jak i przez milcz¹ce wiadectwo waszego istnienia39.
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA CENTRUM OCHOTNIKÓW
CIERPIENIA ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ
(STRESZCZENIE)

W artykule ukazano dzia³alnoæ stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia w archidiecezji warmiñskiej, jego cele i za³o¿enia pastoralne. Ponadto zaprezentowano duchowoæ wspólnoty oraz
szkic do biografii za³o¿yciela stowarzyszenia  s³ugi bo¿ego ks. pra³. Luigiego Novarese, którego
beatyfikacja odby³a siê 11 maja 2013 r.

THE ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION CENTRE VOLUNTEERS
OF SUFFERING OF THE ARCHDIOCESE OF WARMIA
(SUMMARY)

The article presents the activities of the association the Centre of Volunteers of Suffering in the
Archdiocese of Warmia, its pastoral goals, and objectives. Moreover, the author discusses the spirituality of the community and includes a biographical sketch of the founder of the association  the
Servant of God, Fr. Monsignor Luigi Novarese, whose beatification took place on 11 May 2013.

39

Cyt. za: J. Malski, Drodzy Czytelnicy, Kotwica 3 (61) (2012), s. 6.
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DIE AKTIVITÄTEN DES VEREINS ZENTRUM DER FREIWILLIGEN
DES LEIDENS DER ERZDIÖZESE VON ERMLAND
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel präsentiert die Tätigkeit des Vereins Zentrum der Freiwilligen des Leidens in der
Erzdiözese Ermland und seine Ziele und pastorale Grundlagen. Außerdem zeigt er die Spiritualität der
Gemeinschaft und enthält ein Biogramm des Vereinsgründers  Msgr. Luigi Novarese, der am 11.
Mai 2013 seliggesprochen wurde.

