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Od Redakcji

MinÍ≥o 11 lat od rozpoczÍcia wydawania Biuletynu SFKP. Niepostrzeøenie
zaliczyliúmy pierwszy skromny jubileusz 10-lecia tego pisma. Akurat trafiliúmy tπ rocznicπ na spotkanie farmaceutÛw úwiata zrzeszonych w FIPC na 26-tych
Dniach Federalnych w Poznaniu (wrzesieÒ 2009). Rozwaøaliúmy wÛwczas problematykÍ bezpieczeÒstwa leku oraz wynikajπcπ z†tego potrzebÍ kszta≥towania
úwiadomoúci wspÛ≥czesnych farmaceutÛw. Ta grupa zawodowa s≥uøby zdrowia
stanowi tÍ ostatecznπ barierÍ ochrony zdrowia i øycia cz≥owieka chorego, a†takøe innych przypadkÛw uøycia úrodkÛw chemicznych w celach profilaktycznych
lub nawet pseudomedycznych. Farmaceuci, pracujπc w zakresie przygotowania
i udostÍpniania ludnoúci substancji chemicznych o intensywnym dzia≥aniu, majπ
obowiπzek przeciwdzia≥ania szkodliwym efektom niew≥aúciwego ich zastosowania, marnotrawienia lub, co najgorsze, to ich fa≥szowania a nawet uøycia
przestÍpczego (zatrucia, uzaleønienia, dzia≥ania niepoøπdanego, celowego dzia≥ania przeciwko øyciu i zdrowiu itp.). WspÛ≥czeúnie, w warunkach globalizacji
gospodarki lekami, poszukujemy moøliwoúci lepszego wype≥niania zadaÒ zawodowych farmaceutÛw przez integrowanie siÍ z innymi krajami zrzeszonymi
w FIPC.
Jesteúmy poruszeni masowymi przypadkami udostÍpniania ludnoúci intensywnie dzia≥ajπcych substancji chemicznych dzia≥ajπcych psychotropowo (dopalacze, ìnarkotyki miÍkkieî, wyciπgi z roúlin o zrÛønicowanym sk≥adzie chemicznym itp.). Przy niewystarczajπcej podaøy lekÛw powstaje zagroøenie
uruchomienia niekontrolowanej dystrybucji chemicznych substancji szkodliwych
dla ludzi.
Z informacji FIPC wynika, øe w skali úwiata ponad 80% produkowanych
lekÛw trafia zaledwie do 15-20% populacji ludnoúci. Przy takiej dysproporcji
warunki pracy farmaceutÛw stajπ siÍ szczegÛlnie trudne, a uwarunkowania etyczno-moralne dystrybucji drogich lekÛw wymagajπ nadzwyczajnej bieg≥oúci zawodowej i najzwyklejszej uczciwoúci.
Do czego prowadzi wolny rynek lekami to juø wiemy, ale co z tego wynika?
Oto kilka przyk≥adÛw z†ìkrajowego podwÛrkaî (ìModa na FarmacjÍî nr 11,
2010 r., s. 25; Utylizacja lekÛw). ìPonad 263 tony lekÛw trafi≥y w 2009 r. do
spalarni úmieci. Tracimy miliard z≥otych rocznie ñ alarmuje resort zdrowiaî.
ìOceniamy, øe wydatki na refundacjÍ lekÛw, ktÛre nie zosta≥y wykorzystane,
mogπ siÍgaÊ nawet miliarda z≥otychî. ìResort obliczy≥ tÍ kwotÍ na podstawie
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iloúci lekÛw wyrzuconych do pojemnikÛw w stolicy ñ tylko w zesz≥ym roku by≥o
ich 74 tonyî.
Leki sπ szczegÛlnie potrzebne dzieciom, nieletniej m≥odzieøy oraz ludziom
sÍdziwym. Chorzy poszukujπ lekÛw dodatkowo poprawiajπcych samopoczucie, ograniczajπcych bÛl, likwidujπcych skutki stresÛw powodowanych trudnoúciami øycia codziennego. Przy istnieniu w†przyrodzie oko≥o 4 tysiÍcy roúlin
dzia≥ajπcych psychotropowo dochodzi do ich naduøywania przy modyfikacji
øywnoúci, produkcji suplementÛw diety oraz podrabiania i fa≥szowania lekÛw.
Dochodzi takøe do zak≥ÛceÒ procedur terapeutycznych, przerywania terapii z jednoczesnym sprzyjaniem lekomanii w zakresie wybranych specyfikÛw.
W Biuletynie prezentujemy waøniejsze inicjatywy formacyjne, zawodowe
i integracyjne podejmowane w mijajπcym 2010 r. By≥ to trudny rok dla naszej
Ojczyzny. Powia≥o grozπ. Katastrofy, ulewy, powodzie, lawina wypadkÛw drogowych oraz ustawiczny niepokÛj polityczno-spo≥eczny mocno porusza≥y i wp≥ywa≥y na nastroje ludzi chorych. NieporadnoúÊ s≥uøby zdrowia przekroczy≥a normy
spo≥eczne XXI wieku. Mimo statystycznych sukcesÛw narasta groüba zmarnotrawienia wysi≥ku spo≥ecznego okresu przebudowy systemu gospodarczego.
Wolnorynkowe mechanizmy przyczyniajπ siÍ do niszczenia subtelnej struktury
sprywatyzowanego aptekarstwa. Dominacja postawy MIE∆ nad postawπ BY∆
zagraøa dalszemu rozwojowi aptekarstwa. Zlekcewaøono w Polsce tradycyjne
kryteria demograficzne, geograficzne i†w≥asnoúciowe aptekarstwa, skazujπc je
na niesprawdzone rozwiπzania wolnorynkowe. Warto analizowaÊ ekspertyzy
i raporty Naczelnej Rady Aptekarskiej (mgr farm. Piotr Bohater, www.nia.org.pl)
i uwzglÍdniaÊ niepowodzenia innych krajÛw (np. Hiszpanii, Irlandii, WÍgier).
Sprawdza siÍ porzekad≥o o Polakach i o szkodzie.
W 2010 roku przeøywaliúmy takøe zdarzenia krzepiπce. åwiatowe uznanie
znaczenia Ruchu Spo≥ecznego SOLIDARNOå∆ w latach 80. ub. wieku doceniono
w sierpniowym jubileuszu 30-lecia. Towarzyszyliúmy jubileuszowi 25-lecia
otwarcia Panoramy Rac≥awickiej we Wroc≥awiu, 600-lecia sanktuarium Maryjnego w GÛrce Duchownej w Wielkopolsce, 50-lecia kap≥aÒstwa pierwszego duszpasterza farmaceutÛw katolickich z Poznania ks. pra≥ata dra Stefana Schudego
pseudonim Artur. Przeøywaliúmy waøne wydarzenia integracyjne jak rekolekcje,
wÍdrÛwkÍ seminaryjnπ úladami úwiÍtych Kosmy i Damiana ñ patronÛw lekarzy
i farmaceutÛw, udzia≥ w uroczystoúci beatyfikacyjnej S≥ugi Boøego ks. Jerzego
Popie≥uszki zamordowanego patrona Solidarnoúci, a takøe w podnios≥ej uroczystoúci intronizacji relikwii b≥ogos≥awionej farmaceutki hiszpaÒskiej ñ patronki
SFKP. W≥aúnie w tej uroczystoúci uczestniczyli farmaceuci rÛønych krajÛw z prezydentami: FIPC doktorem Piero Uroda oraz profesorem Alain Lejuene.
Jesteúmy dumni z tego, øe w trudnych czasach dla farmacji polskiej potrafiliúmy zachowaÊ szacunek dla tego zawodu graniczπcego z powo≥aniem, czyniπc
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z niego zawÛd s≥uøebny zaufania spo≥ecznego. Mamy za sobπ tradycjÍ 25-letniej
dzia≥alnoúci od nieformalnych poczπtkÛw SFKP wspieranej doúwiadczeniem
60- letniej dzia≥alnoúci FIPC zrzeszajπcej farmaceutÛw 15 krajÛw. Nasz Biuletyn jest cenionym periodykiem zarÛwno wúrÛd farmaceutÛw polskich, jak i zagranicznych. Wypracowaliúmy zwartπ i komunikatywnπ jego strukturÍ i cieszy
nas øyczliwa jego ocena. Okazuje siÍ, øe cel jest juø wyraüniejszy, a jeøeli zdarzajπ siÍ potkniÍcia, to majπc wytyczonπ úwiadomoúÊ krzyøa na ramionach prostujemy siÍ, aby unieúÊ go z godnoúciπ. Aktualny, 38/39 numer Biuletynu traktujemy, jako ciπg dalszy wydania nadzwyczajnego z poczπtku 2010 r. Zawieramy w nim materia≥y formacyjne i informacyjne, kierunkujπce naszπ pracÍ na
nowy 2011 rok. Zapraszamy do wspÛ≥pracy.

UroczystoúÊ intronizacji relikwii b≥ogos≥awionej farmaceutki hiszpaÒskiej
Marii Sagrario w koúciele KarmelitÛw Bosych w Poznaniu.
Od lewej: prof. Alain Lejeune, prof. Zyta P≥otkowiak, Prezydent FIPC ñ dr Piero Uroda
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Ks. dr Adam Sikora
POZNA—

Zamyúlenie nad rÛønymi postaciami
mi≥oúci miÍdzy Bogiem a cz≥owiekiem
Konferencja I
Modlitwa
Pierwszym, najbardziej podstawowym wyrazem mi≥oúci do Boga jest modlitwa. We wspÛ≥czesnej mentalnoúci spotykamy pewne problemy i trudnoúci
zwiπzane z modlitwπ. Pod wp≥ywem teologii sekularyzacji, wielu katolikÛw
takøe uwaøa, øe jest ona ucieczkπ od úwiata, brakiem gotowoúci do wziÍcia
odpowiedzialnoúci za siebie i úwiat. Nietrudno spotkaÊ twierdzenie, øe stanowi
ona degradacjÍ cz≥owieka i mija siÍ z rzeczywistoúciπ ñ z przekonaniem øe
wiele rzeczy nie zaleøy od Boga, ale od praw natury. Najwaøniejsza jednak
trudnoúciπ jest po prostu kryzys wiary. Niemniej jednak modlitwa pozostaje
i musi pozostaÊ podstawowym doúwiadczeniem duchowym cz≥owieka wierzπcego. Warto siÍ jej przyjrzeÊ w sposÛb nieco bardziej usystematyzowany.
1. Modlitwa w Starym Testamencie
Stary Testament ukazuje modlitwÍ jako podstawowy akt kultu. Jest ona spotkaniem i dialogiem z Bogiem. Autorzy biblijni zalecajπ i uczπ modlitwy ñ
zw≥aszcza Psalmy. MoøliwoúÊ i obowiπzek modlitwy wynika z relacji narodu
z Bogiem przymierza. W Starym Testamencie spotykamy wiele rodzajÛw modlitwy ze wzglÍdu na jej treúÊ. Jest modlitwa proúby (takøe proúby o dobra doczesne), modlitwa przeb≥agania (Ps 51), modlitwa uwielbienia. Jest modlitwa
za siebie i za innych. Zalecana jest czÍsta modlitwa ìSiedem razy na dzieÒ ja ciÍ
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wielbiÍî (Ps 119,164). Modlitwa winna byÊ szczera i wynikaÊ z serca oddanego
Bogu. W≥aúciwπ postawπ cz≥owieka modlπcego jest pokora wobec Boga.
Najlepszym przyk≥adem modlitw w starotestamentowej sπ Psalmy ñ sπ w
nich modlitwy b≥agalne i dziÍkczynne. OprÛcz PsalmÛw takøe modlitwy Mojøesza: Wj†32,11-3.31-32; 33,12-16; Lb†11,11-15; Pwt†9,18-21; modlitwy Dawida: 2†Sm†18,20-29; 7,25; modlitwy Salomona: 1†Krl†8,22-53.56-61.
TreúÊ modlitwy b≥agalnej w Izraelu jest zrÛønicowany. Czasami przedmiot
modlitwy zamyka siÍ w doczesnoúci (podobnie jak nadzieja) ñ jednostka prosi
o zdrowie, dobrobyt i liczne potomstwo; narÛd prosi o wolnoúÊ, o pokÛj, o dobrobyt w narodzie. Pojawiajπ siÍ pewne proúby duchowe: o odpuszczenie grzechÛw
ñ Ps†51; 32; 130; o widzenie Boga (przez Prawo) i ≥askÍ dobrego postÍpowania
ñ Ps†27,8-9; 25,4-5; za øyjπcych ñ za krÛla (Ps†20,10); za narÛd ñ modlitwa
Mojøesza (Jr†18,20); za zmar≥ych ñ 2†Mch†12,44.
Stary Testament nak≥ada obowiπzek modlitwy ñ przynajmniej 2 razy dziennie
(rano i wieczorem); ñ Wj†29,38-42; Dn†6,11.
Ukazane sπ przymioty modlitwy: modlitwa winna byÊ szczera (s≥owom
odpowiadaÊ winno wewnÍtrzne nastawienie ñ Iz†29,13). SzczegÛlnie nieszczera
jest, kiedy ktoú modli siÍ a przywiπzany jest do z≥a (por. Iz†1,15; Am†5,23;
Mich†3,4). Modlitwa winna byÊ pokorna i przenikniÍta bojaüniπ Boøπ ñ
Rdz†18,27.
2. Modlitwa w Ewangeliach
Nowy Testament zapoczπtkowuje nowy rodzaj modlitwy ñ skierowanej do
Ojca. Ewangelie ukazujπ Chrystusa modlπcego siÍ do Ojca. Aposto≥owie s≥yszπ
Chrystusa przemawiajπcego bezpoúrednio do Ojca: ìW owym czasie Jezus przemÛwi≥ tymi s≥owami: Wys≥awiam CiÍ, Ojcze, Panie nieba i ziemi, øe zakry≥eú te
rzeczy...î (Mt 11,25). Jezus uczy aposto≥Ûw modlitwy ìOjcze nasz...î. Wzywa
aposto≥Ûw do wytrwa≥ej modlitwy. Znaczπce jest to, øe Jezus zachÍca do modlitwy
b≥agalnej: ìDlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie
siÍ wam, tylko wierzcie, øe otrzymacieî (Mk 11,24). Istotπ tej modlitwy jest
pragnienie spe≥nienia siÍ woli Boøej.
Na podstawie Ewangelii moøna wyrÛøniÊ cechy modlitwy. Powinna byÊ ona
skierowana do Boga, a nie praktykowana do innych celÛw, np. dla w≥asnej chwa≥y. Pokora, ufnoúÊ, wytrwa≥oúÊ ñ to inne cechy modlitwy wed≥ug Nowego Testamentu. na, np. faryzeusz i grzesznik w úwiπtyni.
Nowy Testament ukazuje modlitwÍ praktykowanπ przez Jezusa. W≥πcza On
modlitwÍ do swojej misji ñ modli siÍ w decydujπcych momentach swego øycia
(chrzest, wybÛr Aposto≥Ûw, Przemienienie, nauczanie, przed MÍkπ). Jezus zawsze modli siÍ sam (a nie z Aposto≥ami) i zwraca siÍ do Boga ìOjcze mÛjî.
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3. Modlitwa w doktrynie úw.†Paw≥a
U podstaw modlitwy prawda o przybranym synostwie Boøym ñ ìNa dowÛd
tego, øe jesteúcie synami, BÛg wys≥a≥ do serc naszych Ducha Syna swego, ktÛry
wo≥a: Abba, Ojcze!î (Ga†4,6; por. Rz†8,15.26. W≥πcza on swojπ pos≥ugÍ apostolskπ w modlitwÍ (podobnie jak to czyni≥ Jezus). Dzieli siÍ w modlitwie z Bogiem
i radoúciami i smutkami ñ modlitwa b≥agalna i dziÍkczynna. Czasami modli siÍ
o sprawy bardzo szczegÛ≥owe, np. modli siÍ o zrozumienie dla zbiÛrki na rzecz
Koúcio≥a w Jerozolimie ñ Rz†15,30n; dziÍkuje Bogu i chrzeúcijanom za pomoc
udzielonπ w Antiochii ñ 2†Kor†9,12-15; prosi o to, by skoÒczy≥y siÍ przeúladowania ñ 2†Kor†1,11; Flm†22 (o uwolnienie siebie); Ef†6,19 (by mÛg≥ g≥osiÊ S≥owo
Boøe); Flp†1,19; Ef†6,18 (øe modlπ siÍ za niego); Rz†6,17; 1†Kor†1,4.
4. Refleksja teologiczna
Istota modlitwy zaleøy w duøej mierze od rozumienia dwÛch cz≥onÛw relacji
modlitewnej: BÛg ñ cz≥owiek. Jak siÍ rozumie Boga? Inaczej przeøywa modlitwÍ
wyznawca ìpanteizmuî, ktÛry Boga widzi w naturze, a modlitwa staje siÍ jej
kontemplacjπ. Inaczej traktuje siÍ modlitwÍ przy osobowym rozumieniu Boga.
Wtedy BÛg widziany jest jako StwÛrca, a cz≥owiek widzi siebie jako stworzenie.
Pe≥niÍ relacji z Bogiem objawia Chrystus. On jest Odkupicielem a cz≥owiek
istotπ odkupionπ. Z tych relacji rodzi siÍ obowiπzek modlitwy. BÛg nie potrzebuje naszej modlitwy i nie od naszego uznania zaleøy czy BÛg jest StwÛrcπ
i Odkupicielem czy nie ñ to jest niezaleøne od cz≥owieka. Modlitwa, podobnie
jak dar Odkupienia teø jest darem, inicjatywa naleøy do Boga ñ cz≥owiek odpowiadajπc na to, odpowiada na Boøe inicjatywy. Modlitwa chrzeúcijaÒska ma zawsze
wymiar trynitarny ñ odnosi siÍ do wszystkich Trzech OsÛb Boskich. Modlitwa
chrzeúcijaÒska z tytu≥u przynaleønoúci do Mistycznego Cia≥a ñ Koúcio≥a ñ ma
zawsze wymiar wspÛlnotowy, eklezjalny.
Moøna wyrÛøniÊ kilka celÛw modlitwy. NajczÍúciej modlitwa ma charakter
b≥agalny. W jej ramach jest szczegÛlny rodzaj modlitwy ñ modlitwa pokuty ñ
modlitwa, proúba o przebaczenie (cz≥owiek uznaje swojπ grzesznoúÊ i potrzebÍ
przebaczenia czyli úwiÍtoúÊ Boga). Dobra duchowe winny byÊ pierwszorzÍdnym celem modlitwy. Modlitwa b≥agalna ñ o dobra duchowe i materialne ñ
moøe rodziÊ pytanie po co Bogu przedstawiaÊ proúby, skoro i tak je zna? Ta
modlitwa nie jest potrzebna Bogu, ale jest dla nas wartoúciπ ñ cz≥owiek uúwiadamia sobie potrzebÍ pomocy Boga, to nam jest ona potrzebna. Drugim rodzajem jest modlitwa dziÍkczynna, ktÛra przyjmuje takøe postaÊ uwielbienia ñ ma
ona charakter obiektywny, bo uznaje obiektywnπ relacjÍ cz≥owieka do Boga,
cz≥owiek jako stworzony i odkupiony wielbi Boga.
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Dobrze przeøywana modlitwa wymaga odpowiednich dyspozycji cz≥owieka.
Modlπcy musi mieÊ úwiadomoúÊ bycia dzieckiem Boøym. Znaczπcy jest wewnÍtrzny charakter modlitwy ñ wszystko, co prawdziwe winno pochodziÊ z wnÍtrza. Pojawia siÍ tu problem roztargnieÒ ñ niedobrowolne, mimowolne sπ poza
odpowiedzialnoúciπ moralnπ; natomiast úwiadomie podtrzymywane pociπgajπ
za sobπ winÍ moralnπ. Modlitwa powinna teø byÊ zewnÍtrzna ñ dusza wypowiada siÍ przez cia≥o i podlega niejako prawom genetycznym cia≥a, dlatego teø
winny byÊ i postawa modlitewna i modlitwa ustna. Jesteúmy nie tylko cia≥em
fizycznym, ale i spo≥ecznym. Wreszcie modlitwa winna byÊ wytrwa≥a ñ w≥πczamy
w modlitwÍ ca≥e nasze øycie, wszystko, co czynimy dobrego i kiedy chcemy
ca≥e øycie w≥πczyÊ w modlitwÍ. Praca staje siÍ modlitwπ, gdy w øyciu tego
pracujπcego jest modlitwa, ktÛra potrafi odnieúÊ tÍ pracÍ i wszystko do Boga.
Nie wolno zapominaÊ o czynnikach utrudniajπcych modlitwÍ. Takim czynnikiem jest niewπtpliwie kryzys ojcostwa. Nasz stosunek do Boga kszta≥tuje siÍ
juø w dzieciÒstwie. Ten kryzys odbija siÍ g≥Ûwnie u dzieci, ktÛrych ziemski
ojciec jest z≥y lub w ogÛle nie ma ojca. Drugim jest grzech ñ jeúli prosi o przebaczenie i nawraca siÍ, to ta jego mi≥oúÊ jest czasami wiÍksza niø u tych ìøyjπcych wed≥ug Prawaî. Kiedy cz≥owiek úwiadomie trwa w grzechu i siÍ nie nawraca, to jest to przeszkoda w modlitwie. I wreszcie ìmentalnoúÊ przeøywania
chwiliî ñ ìnie modli≥em siÍ, bo nie mia≥em nastrojuî ñ stany emocjonalne zaczynajπ rzutowaÊ na ca≥e øycie cz≥owieka.

Konferencja II
UúwiÍcenie czasu
Kolejnπ formπ oddawania czci, a wiÍc spe≥niania przykazania mi≥oúci Boga
jest uúwiÍcenie czasu, czyli przenikniÍcia religijnymi wartoúciami naszego øycia.
Jakie miejsce ma czas w naszym duchowym øyciu.
1. BÛg dzia≥ajπcy w czasie
Sam BÛg jest ponad czasem. Kiedy w Biblii s≥yszymy ìNa poczπtku BÛg
stworzy≥ niebo i ziemiÍî ñ to chodzi o poczπtek czasu ñ w sensie istnienia úwiata,
ale BÛg jest ponad tym wszystkim. ìU niego jeden dzieÒ jak tysiπc lat, a tysiπc
lat jak jeden dzieÒî.
Mamy tu niewπtpliwy problem samego sposobu pojmowania Boga ñ ca≥kowicie odmienny od sposobu pojmowani boga chociaøby przez znane nam mitologie greckie, gdzie bogowie rodzili, byli m≥odzi, starzeli siÍ.
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Jednak BÛg jest Bogiem historii, czyli czasu. BÛg wchodzi w historiÍ. Moøna
by tu przeúledziÊ ca≥π historiÍ Izraela, ktÛra jest jednoczeúnie historiπ naszego
zbawienia, a wiÍc jest historiπ dzia≥ania Boga w czasie ludzkiej historii. W ten
sposÛb BÛg wchodzi w ramy czasu. Przy okazji moøna teø poruszyÊ zagadnienie ìhistorycznoúciî objawiania siÍ Boga. Czasami dziwimy siÍ, czy wrÍcz gorszymy sposobem pojmowania pewnych rzeczy przez naszych antenatÛw z rodu
Abrahamowego. Przyk≥adÛw tego moøna mnoøyÊ. I nie tylko chodzi, np. o ìgloryfikowaneî w Biblii okrucieÒstwo, ktÛre ìúwiÍcanoî Boøym b≥ogos≥awieÒstwem. Ale np. pojÍcia takie jak grzech, czy sumienie sπ pojmowane w nieco
odmienny sposÛb ñ niekoniecznie nam odpowiadajπcy ñ to przyk≥ady, øe BÛg
stopniowo ñ w czasie objawia swojπ prawdÍ. ìGdy jednak nadesz≥a pe≥nia czasu,
zes≥a≥ BÛg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby
wykupi≥ tych, ktÛrzy podlegali Prawu, abyúmy mogli otrzymaÊ przybrane synostwoî(Gal 4,4-5). Jednoczeúnie BÛg chce, aby czas przeøywany przez cz≥owieka
by≥ czasem uúwiÍcanym, czyli przeøywanym w relacji do Boga.
2. Rok
Pierwszπ jednostkπ czasu, w ktÛrej przeøywamy takøe nasze duchowe doúwiadczenia jest rok. SiÍgajπc do ürÛde≥ biblijnych ñ Starego Testamentu spotykamy tam wiele przepisÛw liturgicznych, poboønoúciowych, ktÛre wpisane sπ
w kalendarz roczny. Oczywiúcie najwaøniejszπ datπ jest Pascha ñ szabat po pierwszej wiosennej pe≥ni KsiÍøyca. Jest to pamiπtka najwaøniejszego historycznozbawczego wydarzenia w dziejach Izraela ñ wyzwolenia z Egiptu i wszystkich
wydarzeÒ nastÍpujπcych po tym ñ przede wszystkim Przymierza na Synaju.
Opisy uczty paschalnej, w czasie ktÛrej zabijano baranka ñ na pamiπtkÍ baranka
egipskiego, ktÛrego krew znaczy≥a odrzwia domÛw i ratowa≥a synÛw Izraela od
úmierci, wskazujπ na coroczne wspominanie tamtego wydarzenia. Wszystkie
inne úwiÍta religijne by≥y pochodnymi tego úwiÍta i od niego ìodliczaneî w
sensie daty. Pewnym wyjπtkiem by≥y úwiÍta zwiπzane z dziÍkczynieniem za
zbiory. Moøna wiÍc powiedzieÊ, øe ca≥y øyciowy cykl by≥ pisany na kanwie
Paschy.
W chrzeúcijaÒstwie jest podobnie. Centralnym wydarzeniem zbawczym jest
úmierÊ i zmartwychwstanie Chrystusa ñ misterium paschalne. åwiÍta Wielkanocne stanowiπ centralne úwiÍta, ktÛre wyznaczajπ ca≥π resztÍ. Wszystko co
dzieje siÍ duchowo i zbawczo w chrzeúcijaÒstwie bierze swoja moc z misterium
paschalnego, a dzisiaj z Eucharystii.
Jest to tym bardziej ciekawe, øe obchodzimy je jako rzeczywistπ rocznicÍ ñ
wg kalendarza ìwiosenno-ksiÍøycowegoî. Od tego úwiÍta wyznacza siÍ Wniebowstπpienie i Zes≥anie Ducha úw.
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Jest pewien problem z kalendarzem Boøego Narodzenia, ktÛre jest úwiÍtem
pÛüniejszym i ktÛrego data by≥a podobno przejÍta ze úwiata pogaÒskiego. Nawiasem mÛwiπc ñ nie wiemy kiedy urodzi≥ siÍ Chrystus ñ w sensie daty dziennej.
Jaki sens duchowy ma ten roczny cykl?
Moøna wyznaczyÊ dwa zasadnicze elementy:
ñ Wielbienie Boga za jego ustawicznie kontynuowane dzie≥o zbawienia. Musimy
pamiÍtaÊ, øe obchÛd úwiπt w chrzeúcijaÒstwie ma charakter ìsakramentalnyî ñ
to znaczy, øe nie jest to tylko ìwspomnienieî, ale ìuobecnienieî. W znaczeniu
duchowym i zbawczym dokonuje siÍ zmartwychwstanie, zes≥anie Ducha åw.
itd. A wiÍc przeøywanie roku liturgicznego jest okazjπ i moøliwoúciπ sk≥adania
Bogu dziÍkczynienia ñ znÛw przywo≥aÊ trzeba EucharystiÍ jako nieustanne dziÍkczynienie.
Wszystkie inne úwiÍta (maryjne, czy inne) takøe ostateczne ürÛd≥o majπ w
zbawczym dziele Boga. A wiÍc rok przeøywany liturgicznie, koúcielnie jest
czasem dziÍkczynienia i uwielbienia Boga.
ñ Nasz duchowy wzrost. Jeøeli powaønie traktujemy nasze duchowe øycie,
to musimy widzieÊ je w perspektywie ustawicznej pracy nad sobπ. I wtedy rok
liturgiczny daje nam kolejne okazje, moøliwoúci, treúci, ktÛre w tym czasie
moøemy przeøywaÊ, przyswajaÊ, ktÛrymi moøemy siÍ ubogacaÊ.
Kaøde cyklicznie przeøywane doúwiadczenie jest okazjπ do podsumowaÒ,
zrobienia bilansu, wyciπgania wnioskÛw, podejmowania kolejnych zadaÒ. Pomagajπ nam w tym w≥aúnie te coroczne przeøycia.
Pomagajπ nam w tym pewne propozycje Koúcio≥a takie jak rekolekcje wielkopostne, czy Gorzkie Øale. Dobrze przeprowadzone i przeøyte sπ jakπú propozycjπ, wpisujπ siÍ w jakiú program.
Mieliúmy np. rok pod has≥em ìotoczmy troskπ øycieî, rok úw. Paw≥a, rok
kap≥aÒski. To sπ kolejne propozycje, ktÛre w cyklu rocznym pozwalajπ nam
zg≥ÍbiaÊ kolejne tematy i w ten sposÛb duchowo wzrastaÊ.
3. TydzieÒ ñ niedziela
Szabat jako obraz Niedzieli. Szabat ma úcis≥y zwiπzek ze Starym Przymierzem,
choÊ jego istnienie jest wczeúniejsze od Przymierza na Synaju. Najpierw powsta≥ jako úwiÍto humanitarne, dla odpoczynku - taka motywacja takøe w Biblii:
ìSzeúÊ dni bÍdziesz pracowa≥, a dnia siÛdmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczÍ≥y
twÛj wÛ≥ i osio≥ i odetchnÍli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiecî (Wj†23,12).
Inna tradycja biblijna kap≥aÒska motywuje szabat odpoczynkiem Boga po Jego dziele
stwÛrczym (Wj 20,11). Cz≥owiek naúladuje tu Boga w Jego ìodpoczynkuî.
Czy istnia≥ kult w szabat? Pojawi≥ siÍ dopiero po powrocie z niewoli babiloÒskiej. Wypoczynek szabatowy by≥ pojmowany bardzo surowo. Z czasem te
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przepisy narasta≥y. W Misznie (Komentarz do Talmudu) jest 39 prac zakazanych. W czasach machabejskich úwiÍtowanie szabatu by≥o znakiem przynaleønoúci do narodu wybranego (hasidim byli gotowi umrzeÊ za úwiÍtowanie szabatu)
ñ 1†Mch†2,28-34 ìOdpowiedzieli: Nie wyjdziemy, nie bÍdziemy robili tego, co
g≥osi krÛlewski rozkaz, i nie zniewaøymy szabatuî; 2†Mch†6,11 ñ ìInni skryli
siÍ w pobliskich grotach, aby w tajemnicy obchodziÊ szabat. Kiedy jednak doniesiono o tym Filipowi, zostali wszyscy spaleni, gdyø obawiali siÍ czynnie
sobie pomÛc przez czeúÊ dla dnia úwiÍtegoî.
Ten rygoryzm mÛg≥ prowadziÊ albo do zewnÍtrznego przestrzegania go lub
unikanie pewnych czynnoúci. TÍ sytuacjÍ piÍtnuje Jezus, ale juø prorocy o tym
mÛwiπ (por. Am†8,4-6; Iz†1,13 ñ ìPrzestaÒcie sk≥adania czczych ofiar! Obrzyd≥e
Mi jest wznoszenie dymu; úwiÍta nowiu, szabaty, zwo≥ywanie úwiÍtych zebraÒ...
Nie mogÍ úcierpieÊ úwiπt i uroczystoúciî.
NaboøeÒstwo synagogalne...
Niedziela zakorzeniona w Tradycji Apostolskiej
Jezus zachowuje szabat, g≥osi EwangeliÍ w nim: ìPrzyszed≥ rÛwnieø do Nazaretu, gdzie siÍ wychowa≥. W dzieÒ szabatu uda≥ siÍ swoim zwyczajem do
synagogi i powsta≥, aby czytaÊî (£k†4,16). RÛwnoczeúnie po linii prorockiej
wystÍpuje przeciwko rygorystycznej interpretacji dawanej przez faryzeuszÛw
ìI doda≥: To szabat zosta≥ ustanowiony dla cz≥owieka, a nie cz≥owiek dla szabatuî (Mk†2,27). W nauczaniu Jezusa przykazanie mi≥oúci bliüniego jest ponad
prawem szabatu (Mt†12,9-14). Jezus przypisuje sobie w≥adzÍ nad szabatem, czyli
czyni siÍ rÛwnym Bogu (J†5,9-18).
Aposto≥owie na poczπtku przestrzegali szabatu i rÛwnoczeúnie úwiÍcili NiedzielÍ jako dzieÒ Zmartwychwstania. ìOni zaú przeszli przez Perge, dotarli do
Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzieÒ sobotni do synagogi i usiedliî (Dz†13,14);
ìW szabat wyszliúmy za bramÍ nad rzekÍ, gdzie ñ jak sπdziliúmy ñ by≥o miejsce
modlitwy. I usiad≥szy rozmawialiúmy z kobietami, ktÛre siÍ zesz≥yî (Dz 16,13).
Jak nazywa På niedzielÍ? ñ Pierwszy DzieÒ Tygodnia ñ ìW pierwszym dniu
po szabacie, kiedy zebraliúmy siÍ na ≥amanie chlebaî (Dz†20,7) i ìNiechaj pierwszego dnia tygodnia kaødy z was coú od≥oøy wed≥ug tego, co uzna za w≥aúciwe,
øeby nie zarzπdzaÊ zbiÛrek dopiero wtedy, kiedy przybÍdÍî (1†Kor†16,2). Tylko
jeden raz: ìDozna≥em zachwycenia w dzieÒ PaÒski i pos≥ysza≥em za sobπ potÍøny g≥os jak gdyby trπbyî (Ap†1,10)
Teologiczny wymiar niedzieli
Jan Pawe≥ II w Liúcie Apostolskim Dies Domini (31.05.1998) wskazuje na
nastÍpujπce elementy teologicznego wymiaru niedzieli:
åwiÍtowanie dzie≥a StwÛrcy. Moøna to widzieÊ jako nawiπzanie do tradycji
øydowskiego szabatu. JPII jednak wskazuje na chrystocentryczny wymiar tego
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elementu. ìJeúli bowiem jest prawdπ, øe S≥owo sta≥o siÍ cia≥em, ´gdy nadesz≥a
pe≥nia czasuª (por. Ga 4, 4), to prawdπ jest rÛwnieø, øe mocπ swej w≥asnej
tajemnicy, jako odwieczny Syn Ojca, jest Ono poczπtkiem i koÒcem wszechúwiata. Stwierdza to úw. Jan w Prologu swojej Ewangelii: ´Wszystko przez Nie
siÍ sta≥o, a bez Niego nic siÍ nie sta≥o, co siÍ sta≥oª (1, 3). Podkreúla to rÛwnieø
úw. Pawe≥, piszπc do Kolosan: ´w Nim zosta≥o wszystko stworzone: i to, co w
niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne (...). Wszystko przez
Niego i dla Niego zosta≥o stworzoneª (1, 16)î(DD 8).
Jest przede wszystkim wspomnieniem zmartwychwstania Chrystusa (DD
19nn) ñ na pamiπtkÍ; Jezus ukazuje siÍ uczniom osiem dni pÛüniej, czyli w
niedzielÍ; Zes≥anie Ducha åwiÍtego teø w niedzielÍ, uczniowie z Emaus teø
spotykajπ Jezusa w niedzielÍ
Niedziela to takøe dzieÒ zes≥ania Ducha åw.
Przed wszystkim niedziela to dzieÒ sprawowania Eucharystii ñ På to potwierdza, øe wtedy by≥o ≥amanie chleba (pierwszego dnia tygodnia ñ Dz†27;
1†Kor†10,16; 11,20). Eucharystia, ktÛra najpe≥niej uobecnia tajemnicÍ zbawcza
Chrystusa jest sprawowana w dzieÒ Zmartwychwstania, kiedy to dzie≥o paschalne
siÍ dope≥ni≥o. W kontekúcie Eucharystii naleøy podkreúliÊ, øÍ niedziela to dzieÒ
gromadzenia siÍ ludu Boøego Nowego Przymierza ñ ìgromadzenie siÍî na ≥amanie chleba. Dz†1,14; 20,7; 1†Kor†11,20. Czyli jest dniem budowania ludu
Boøego, g≥Ûwnie przez EucharystiÍ ñ ürÛd≥o jednoúci tego ludu (1†Kor†10,17).
Uczestnictwo w Liturgii Eucharystycznej
Od poczπtku jest uwaøana za gromadzenie siÍ wspÛlnoty ñ ma wiÍc charakter wspÛlnotowy, czyli zak≥ada uczestnictwo fizyczne (a nie przez radio czy
telewizjÍ). Konieczna jest teø obecnoúÊ duchowa. Problem uczestnictwa w ca≥ej Mszy åwiÍtej ñ by≥ pewien zwyczaj oddolny mÛwiπcy, øe opuúciÊ czÍúÊ dla
katechumenÛw, to nic wielkiego, byle byÊ juø na Ofiarowaniu. Decydujπcy jest
motyw spÛünienia.
Motywy zwalniajπce z obowiπzku uczestnictwa we Mszy åwiÍtej:
ñ niemoøliwoúÊ fizyczna ñ choroba, nieobecnoúÊ fizyczna Mszy åwiÍtej na misjach
ñ niemoøliwoúÊ moralna ñ wype≥nienie tego obowiπzku jest uciπøliwe i dlatego
nie obowiπzujπce, np. osoby starsze, trudne warunki fizyczne
ñ kolizja obowiπzkÛw moralnych ñ pewne podporzπdkowanie prawa ñ prawo
Boskie pozytywne podlega prawu naturalnemu. Obowiπzek uczestnictwa
we Mszy åwiÍtej pochodzi z prawa koúcielnego, a ma swoje ürÛd≥o w prawie Boøym (Eucharystia uobecnieniem MÍki, åmierci i Zmartwychwstania
Chrystusa i dokonuje siÍ w dniu Zmartwychwstania), np. opieka nad osobπ
chorπ czy ma≥ym dzieckiem, praca zawodowa wyjπtkowo, zapobieøenie
duøym stratom materialnym (np. powÛdü).
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Wypoczynek niedzielny i úwiπteczny ñ drugi obowiπzek, obok Eucharystii,
zwiπzany z niedzielπ i úwiÍtem. WyrÛønia siÍ nastÍpujπce przyczyny zwalniajπce
z obowiπzku zachowania odpoczynku niedzielnego:
ñ praca, ktÛra jest dla danej osoby formπ odpoczynku, o ile nie zak≥Ûca istotnie
niedzieli i wypoczynku (fizyczna osoba odpoczywa umys≥owo i odwrotnie)
ñ dla unikniÍcia znacznej szkody
ñ wykonywanie pracy niezbÍdnej dla us≥ug spo≥ecznych
ñ zak≥ady o ruchu ciπg≥ym (np. kopalnie, huty)
4. DzieÒ
DzieÒ ñ najkrÛtsza jednostka czasu, ktÛry w sposÛb úwiadomy odnosimy do
naszego øycia i przemijania. I znÛw, nie wchodzπc w szczegÛ≥y moøemy siÍgnπÊ do Starego Testamentu, gdzie w przepisach religijno-prawnych by≥ okreúlony
obowiπzek odmawiania modlitw w pewnych godzinach dnia (mama o Øydach).
To samo majπ takøe muzu≥manie ñ ktÛrzy w pewnych godzinach odmawiajπ
swoje modlitwy ñ na wo≥ania mu≥≥a z minaretu. W tej tradycji trwali takøe Aposto≥owie. W Dziejach Apostolskich mamy opis jak Piotr i Jan idπ do úwiπtyni
jerozolimskiej na modlitwÍ o godzinie wyznaczonej prawem øydowskim. W tÍ
tradycjÍ wpisuje siÍ duchowoúÊ chrzeúcijaÒska. Poczπtkiem by≥o øycie monastyczne ñ liturgia godzin, ktÛra z czasem sta≥π siÍ obowiπzkiem kaødego duchownego. O uúwiÍceniu czasu w ciπgu dnia przypomina potrÛjne bicie dzwonÛw 6.00, 12.00, 18.00 ñ wezwanie na modlitwÍ. Funkcjonuje teø tradycja modlitwy porannej i wieczornej.

Konferencja III
Sakramenty úw.
Zasadniczym odniesieniem cz≥owieka do Boga jest øycie sakramentalne. Stπd
ono bÍdzie pierwszym traktatem teologiczno-moralnym, ktÛry omÛwimy.
W historii zbawienia rÛøne formy przybiera≥a ta inicjatywa Boga ñ od dzie≥a
stworzenia, przez wybraÒstwo Ludu Starego Testamentu do ostatecznego objawienia siÍ Boga w Chrystusie. Z tego ostatecznego wyjúcie Boga do cz≥owieka
i szczytu historii zbawienia, ktÛry mia≥ miejsce w misterium paschalnym. W nim
(Chrystusie i Jego misterium paschalnym) majπ swe ürÛd≥o sakramenty. One sπ
dzisiaj ñ na naszym etapie historii zbawienia ñ najwiÍkszym i najbardziej bezpoúrednim darem Boga dla cz≥owieka.
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1. Sakramenty w historii moralnoúci chrzeúcijaÒskiej
Pismo úw. wyraünie wiπøe nowπ sytuacjÍ historyczno-zbawczπ z porzπdkiem moralnym: ìZe zmianπ kap≥aÒstwa musi teø nastπpiÊ zmiana Prawaî (Hbr
7.12). A wiÍc w centrum Nowego Testamentu i Nowego Prawa jest kap≥aÒstwo
Jezusa Chrystusa. W ten sposÛb moralnoúÊ chrzeúcijaÒska ukazuje swe specyficzne oblicze ñ i przez to takøe ukazuje swojπ odrÍbnoúÊ wobec innych systemÛw
etycznych ñ poniewaø w kap≥aÒstwie Chrystusa znajduje swoje ürÛd≥o, wzÛr
i cel. Kap≥aÒstwo Chrystusa spe≥ni≥o siÍ (i spe≥nia) przede wszystkim w Misterium Paschalnym ñ ktÛre my dzisiaj uobecniamy w Eucharystii i wszystkich
pozosta≥ych sakramentach. Misterium Paschalne i sakramenty konstytuujπ dzisiaj
KoúciÛ≥. W ten sposÛb øycie chrzeúcijanina ñ jako cz≥onka Mistycznego Cia≥a
Chrystusa (Koúcio≥a) ñ nabiera kszta≥tu i zdobywa nowπ jakoúÊ w sakramentach. One sπ ürÛd≥em o wyznaczajπ sens chrzeúcijaÒskiego øycia i moralnoúci.
ZwrÛÊmy uwagÍ, øe moralne wskazania NT ñ zw≥. úw. Jana i úw. Paw≥a pos≥ugujπ
siÍ tπ samπ logikπ ñ øycie chrzeúcijaÒskie jest obrazem relacji z Chrystusem,
ktÛra konkretnego kszta≥tu, w wypadku poszczegÛlnej jednostki, nabiera w sakramentach ñ zw≥. Chrztu i Eucharystii.
Biblijna wizja øycia chrzeúcijaÒskiego ñ jako øycia sakramentalnego ñ a wiÍc
w komunii z Chrystusem Paschalnym jest takøe czÍúciπ dziedzictwa patrystycznego.
Ojcowie Koúcio≥a wytrwale g≥oszπ, øe imperatywy dotyczπce øycia chrzeúcijaÒskiego wynikajπ z wydarzenia zbawczego jakim jest spotkanie sakramentalne
wierzπcego z Bogiem, a dok≥adniej tym ürÛd≥em wezwania moralnego jest ≥aska
(dar), ktÛra pochodzi z Eucharystii i innych sakramentÛw. Na niej opiera siÍ moralna odpowiedzialnoúÊ chrzeúcijanina. Tu mamy swoiste ìwcielenieî ≥aski Boøej
w codziennoúÊ øycia chrzeúcijaÒskiego. Chodzi tu zw≥aszcza o katechezÍ sakramentalnπ OK.: wskazania moralne wynikajπ z celebrowanego misterium.
Takøe teologia scholastyczna pozosta≥a w najbardziej istotnym wymiarze
wierna inspiracji biblijno-patrystycznej. Wyk≥ad øycia chrzeúcijaÒskiego znajdowa≥ oparcie w dwÛch traktatach: o stworzeniu i sakramentach. Stworzenie
i sakramenty okreúlajπ prawo moralne cz≥owieka i chrzeúcijanina, ukazujπ prawo Stworzyciela i Zbawiciela.
Inne ujÍcie znajdujemy w okresie post-scholastycznym. Sta≥o siÍ to na skutek rozejúcia siÍ teologii moralnej i dogmatyki i upadku teologii liturgii (ktÛra
sta≥a siÍ rubrycystykπ). MoralnoúÊ chrzeúcijaÒska zostaje ograniczona do perspektywy Dekalogu ñ bez odniesienia do Nowego Przymierza ñ a wiÍc do Misterium Paschalnego Jezusa øyjπcego w Koúciele. Trzeba zaznaczyÊ, øe taka
sytuacja by≥a bardziej ìniebezpiecznaî dla dogmatyki i sakramentologii niø dla
moralnoúci. Bo o ile moralnoúÊ oparta na Dekalogu, wzmocniona duchowoúciπ,
mistycyzmem i wiarπ nie wÍdrowa≥a na manowce ìbezdusznoúciî, o tyle sakra-
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mentologia traci≥a wymiar misteryjny. Sakramenty nie by≥y juø widziane jako
ìzbawcze misterium øycia Chrystusaî, ale jako ìobowiπzkiî regulowane dyscyplinπ koúcielnπ. WúrÛd rÛønych obowiπzkÛw chrzeúcijanina jest takøe ten:
sprawowaÊ i przyjmowaÊ sakramenty. Ich zwiπzek z moralnoúciπ by≥ ograniczony do nastÍpujπcego stwierdzenia: sπ one ürÛd≥em si≥y duchowej do spe≥niania moralnych powinnoúci. W ten sposÛb sakramenty zosta≥y ograniczone do
roli instrumentÛw moralnego dzia≥ania chrzeúcijanina.
W ostatnim czasie widzimy zdecydowany powrÛt do typowo chrzeúcijaÒskich ürÛde≥ w teologii moralnej (s≥owo Boøe, tradycja, liturgia). Podejmuje siÍ
nowe prÛby po≥πczenia (zintegrowania) øycia religijno-moralnego. Moøna zauwaøyÊ prÛby widzenia sakramentÛw w perspektywie cnoty religijnoúci. Inni
uwaøajπ, øe sakramentologia winna byÊ umieszczona w ramach teologii moralnej
ogÛlnej ñ bÍdπc ürÛd≥em ≥aski, a nie przepisÛw, a przez to istotnym elementem
Nowego Prawa w Chrystusie. Sakramenty czyniπ cz≥owieka nowym stworzeniem, a wiÍc zdolnym i zobowiπzanym do praktykowania moralnoúci chrzeúcijaÒskiej. Inni wreszcie twierdzπ, øe zagadnienie sakramentÛw winno wchodziÊ
w sk≥ad kaødej czÍúci teologii moralnej, ktÛra w ten sposÛb nabiera charakteru
ìsakramentalnegoî.
Nie negujπc s≥usznoúci tych uwag naleøy zauwaøyÊ potrzebÍ zwiπzku sakramentÛw z praktykπ øycia moralnego i stπd podejmujemy najszerzej zagadnienie
sakramentÛw w≥aúnie w ramach teologii moralnej szczegÛ≥owej.
2. MoralnoúÊ chrzeúcijaÒska jako moralnoúÊ sakramentalna
Stawiajπc zagadnienie sakramentÛw na poczπtku systematycznego wyk≥adu
teologii moralnej naleøy postawiÊ pytanie jaki jest stosunek miÍdzy sakramentami a øyciem moralnym.
Najpierw moøna stwierdziÊ, øe nie ma argumentÛw na rzecz negowania úcis≥ego zwiπzku miÍdzy sakramentami a øyciem chrzeúcijaÒskim, na rzecz separacji rzeczywistoúci sakramentalnej i etycznej. Sakramenty sπ darem mi≥oúci
Boøej, ktÛry w Chrystusie zaprasza cz≥owieka i czyni go zdolnym do uczestnictwa w swoim øyciu. W tej perspektywie øycie ludzkie jest swoistym ìpowrotemî lub ìwÍdrÛwkπî cz≥owieka do Boga. Sakramentu bowiem nie moøna pojmowaÊ pasywnie ñ bierna postawa cz≥owieka czekajπcego na ìnape≥nienie ≥askπî. Sakrament jest rzeczywistoúciπ dialogu interpersonalnego, w ktÛrym cz≥owiek winien otworzyÊ siÍ úwiadomie i odpowiedzialnie na Boga, ktÛry go wzywa.
£aska udzielona cz≥owiekowi w sakramencie nie ogranicza, ani tym bardziej,
nie uúmierca ludzkiej wolnoúci ale jej siÍ domaga i oøywia.
Naleøy takøe widzieÊ we w≥aúciwej perspektywie ≥askÍ udzielonπ cz≥owiekowi w poszczegÛlnych sakramentach. Nie moøna jej ograniczaÊ do pojÍcia

19
lipiec 2010 – styczeń 2011

ì≥aski uúwiÍcajπcejî wspÛlnej wszystkim sakramentom, ale trzeba widzieÊ tzw.
ì≥askÍ sakramentalnπî ñ w≥aúciwπ i specyficznπ dla kaødego sakramentu. W tym
momencie w szczegÛlny sposÛb ujawnia siÍ ten zwiπzek miÍdzy sakramentem
a chrzeúcijaÒskim øyciem moralnym; widoczny jest ìpowo≥aniowyî charakter
sakramentu. Misterium paschalne Chrystusa jest jednπ rzeczywistoúciπ zbawczπ, ktÛra dla cz≥owieka aktualizuje siÍ poprzez sakramenty i udziela w ì≥asce
sakramentalnejî.
Moøna wiÍc, konkludujπc, powiedzieÊ, øe ìnowe øycie ktÛre objawi≥ nam przychodzπcy Chrystus ma fundament i strukturÍ sakramentalna: czerpie moc z Çwody
i Duchaí (por. J 3,5), karmi siÍ Chlebem øycia (por. J 6,35nn) i ma, w decydujπcych
momentach swojego rozwoju, wyraüne i skuteczne znaki zbawcze, ktÛre ukierunkowujπ i prowadzπ stopniowo wiernych kaødego stanu, kaødego w jego w≥asnym
øyciu, do tej doskona≥oúci w úwiÍtoúci, w ktÛrej doskona≥ym jest Ojciec niebieski.
Sama postawa moralna nie jest dla chrzeúcijanina czymú narzuconym z zewnπtrz,
ale zobowiπzaniem tego Çnowego øyciaí, owocem Ducha åw., ktÛry dzia≥a w sercu
wiernych i prowadzi ich do wolnoúci od grzechu, úmierci i prawa (por. Rz 7,6).
Sakramenty, ürÛd≥o tego nowego øycia, stanowiπ wiÍc konkretne normy postawy
chrzeúcijanina, ktÛry musi prze≥oøyÊ na dzia≥anie to, co oznaczajπ sakramentalne
znaki. W úwiadomym i zaangaøowanym uczestnictwie w celebracji sakramentalnej
i w wysi≥ku ascetycznym i duchowym dla podo≥ania wymogom øycia sakramentalnego, chrzeúcijanin osiπga úwiadomoúÊ przynaleønoúci do Koúcio≥a i czuje w≥asnπ
odpowiedzialnoúÊ za wspÛ≥pracÍ dla w≥asnego wzrostu. Przez sakramenty
chrzeúcijanin otrzymuje specyficzne zadania w koúcielnej wspÛlnocie i zostaje
uzdolniony do szczegÛlnych funkcji w budowaniu KrÛlestwa Boøegoî.
3. Moralne problemy celebracji sakramentÛw
Liczne sπ moralne problemy celebracji sakramentÛw ñ zarÛwno odnoúnie
szafarza jak i podmiotu przyjmujπcego sakrament. Te problemy muszπ byÊ przeanalizowane w úwietle dwÛch podstawowych wymogÛw, ktÛre moøemy sformu≥owaÊ w terminach wymogu sakramentalnego i antropologicznego.
Pierwszy wymÛg dotyczy tego, by wewnÍtrzna treúÊ i wartoúÊ sakramentu
(zbawcze wydarzenie chrzeúcijaÒsko-eklezjalne) by≥y znane i w sposÛb wolny
przyjÍte i przeøywane przez tych, ktÛrzy uczestniczπ w celebracji.
Drugi wymÛg ñ wychodzπc z poprzedniego ñ dotyczy tego, by celebrujπcy
mia≥ na uwadze konkretnego cz≥owieka ñ ulokowanego w aktualnych warunkach egzystencji, w tym takøe w atmosferze sekularyzacji.
Sakrament wymaga i zak≥ada podwÛjnπ etycznπ postawÍ: wiary i mi≥oúci.
Postawa wiary uwalnia od niebezpieczeÒstwa pustego rytualizmu, czy wrÍcz
magii. Mi≥oúÊ osadza celebracjÍ w realiach øycia chrzeúcijaÒskiego.
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Najwaøniejsze jest jednak ujÍcie od strony przyjmujπcego sakrament. W sakramencie realizuje siÍ spotkanie osobowe Pana Jezusa z cz≥owiekiem, dla ktÛrego sakrament zosta≥ ustanowiony. Dla skutecznoúci uúwiÍcajπcej sakramentu
wymagane jest wiÍc osobowe uczestnictwo przez w≥aúciwπ úwiadomoúÊ i inne
warunki wiary, a takøe pragnienia otrzymania ≥aski, jakπ dany sakrament niesie.
Do takiego úwiadomego i owocnego uczestnictwa w sakramentach poszczegÛlny
wierny jest przygotowany przez dzia≥alnoúÊ duszpasterskπ Koúcio≥a i wspierany
jest jego modlitwπ.
Warunki dotyczπce przyjmujπcego sakrament majπ wyraünie etyczny charakter. Wskazuje to na zasadniczπ zasadÍ, ktÛra przyúwieca wszystkim szczegÛ≥owym zagadnieniom: personalistyczna i dialogiczna koncepcja sakramentu. Jest
on rzeczywiúcie spotkaniem-dialogiem Boga i cz≥owieka, owocem wolnej i darmowej mi≥oúci Boga i úwiadomej i wolnej odpowiedzi cz≥owieka.
Z tego zasadniczego za≥oøenia wynikajπ bardziej konkretne warunki, ktÛre
zresztπ wyrÛønianie by≥y w tradycyjnej teologii sakramentÛw:

ï

Dla waønoúci sakramentu:
dla uøywajπcych rozumu (doroúli) ñ intencja ñ przynajmniej habitualna; dla
nie uøywajπcych rozumu ñ intencja Koúcio≥a, w imieniu ktÛrego szafarz
udziela sakramentu.
chrzest jako ìbrama øycia duchowegoî ñ konieczny dla przyjÍcia innych
sakramentÛw
wiara, nadzieja i mi≥oúÊ.

ï
ï
ï
ï
ï

Dla godnoúci przyjÍcia sakramentu:
skrucha (niedoskona≥a) dla sakramentÛw ìumar≥ychî ñ chrzest, pokuta.
stan ≥aski dla sakramentÛw ìøywychî
poszanowanie przepisÛw Koúcio≥a
wolnoúÊ od wszelkich cenzur koúcielnych
poboønoúÊ

ï

ï

Warto zwrÛciÊ uwagÍ na jeden tylko wymiar niektÛrych sakramentÛw. Mianowicie na sakramenty budujπce wiÍü cz≥owieka z Bogiem.
Sytuacja cz≥owieka wynikajπca ze skaøenia grzechem pierworodnym oraz
z faktu pope≥niania grzechÛw osobistych wymaga nawrÛcenia, usprawiedliwienia i pojednania z Bogiem. Jest wiele sposobÛw umoøliwiajπcych wejúcie bπdü
powrÛt na drogÍ nawrÛcenia ku Panu wielkiego mi≥osierdzia, uzdrowiciela dusz.
Jednakøe do najwaøniejszych naleøπ sakramenty aby poprzez nie Lud Boøy
mÛg≥ w sposÛb nieskrÍpowany korzystaÊ ze ürÛde≥ ≥aski Chrystusa. W encyklice
Dives in misericordia Jan Pawe≥ II wyraünie akcentuje, øe u ürÛde≥ nawrÛcenia
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cz≥owieka jest prawdziwe poznanie mi≥osierdzia Boga. To nawrÛcenie nie jest
aktem jednorazowym, ale obrazuje sta≥e usposobienie naszej duszy: ìCi, ktÛrzy
w taki sposÛb Go widzπ, nie mogπc inaczej, jak stale siÍ do Niego nawracajπcî(DM 13).
Naleøy byÊ úwiadomym rÛønorodnoúci form usprawiedliwienia i pojednania. Podstawowπ i najbardziej znaczπcπ jest niewπtpliwie droga sakramentalna.
Sakramenty w úcis≥ym znaczeniu sπ znakami ≥aski nadprzyrodzonej, rozdzielanej
w Koúciele i przez KoúciÛ≥. Ich rozdawcπ jest ostatecznie sam Chrystus. Na ich
naturÍ i rolÍ wskazuje w sposÛb jednoznaczny Katechizm Koúcio≥a Katolickiego,
ktÛry omawiajπc poszczegÛlne sakramenty, wyrÛønia ìsakramenty uzdrowieniaî i tak je charakteryzuje: ìNasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz
i cia≥, ktÛry odpuúci≥ grzechy paralitykowi i przywrÛci≥ mu zdrowie cia≥a, chcia≥,
by KoúciÛ≥ mocπ Ducha åwiÍtego kontynuowa≥ Jego dzie≥o uzdrawiania i zbawiania, ktÛre obejmuje takøe jego cz≥onki. Jest to celem dwÛch sakramentÛw
uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorychî (KKK 1421).
Aby cz≥owiek mÛg≥ korzystaÊ z darÛw Boøego mi≥osierdzia w tych dwÛch
sakramentach, wczeúniej musi dokonaÊ siÍ w jego øyciu jeszcze jeden akt sakramentalny, ktÛry jest niejako odpowiedziπ na stan grzechu pierworodnego, w
ktÛrym kaødy przychodzi na úwiat. Jest to sakrament chrztu úwiÍtego. Stπd
koniecznoúÊ omÛwienia tego sakramentu na poczπtku rozdzia≥u poúwiÍconego
sakramentalnej drodze usprawiedliwienia i pojednania.
Chrzest úwiÍty
Sakrament chrztu omÛwiony jest przez Katechizm w rozdziale poúwiÍconym sakramentom wtajemniczenia chrzeúcijaÒskiego. Jest to klasyczny podzia≥
sakramentÛw zachowany przez Katechizm. Katechizm Koúcio≥a Katolickiego
precyzuje pojÍcie sakramentÛw wtajemniczenia: ìSakramenty wtajemniczenia
chrzeúcijaÒskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia sπ fundamentami ca≥ego
øycia chrzeúcijaÒskiego. (...) Wierni odrodzeni przez chrzest, zostajπ umocnieni
przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymujπ pokarm øycia wiecznego. W ten sposÛb przez sakramenty wtajemniczenia chrzeúcijaÒskiego w coraz
wiÍkszym stopniu osiπgajπ skarby øycia Boøego i postÍpujπ w doskona≥ej mi≥oúciî (KKK 1212).
ChrzeúcijaÒskie znaczenie wtajemniczenia polega na w≥πczeniu cz≥owieka
do udzia≥u w misterium ñ tajemnicy, jakπ jest zbawczy, odwieczny plan Boga
wzglÍdem cz≥owieka podjÍty na mocy jego zbawczej mi≥oúci do wszystkich
ludzi. Naleøy podkreúliÊ eklezjalny charakter wtajemniczenia, co zresztπ zwiπzane jest z eklezjalnym charakterem øycia sakramentalnego. Jeøeli pe≥niπ zjednoczenia z Chrystusem jest udzia≥ w Eucharystii, to ìsakrament chrztu jest poczπtkiem wtajemniczenia, a sakrament bierzmowania jego dope≥nieniemî.
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Katechizm Koúcio≥a Katolickiego charakteryzuje ten sakrament w nastÍpujπcy sposÛb: ìChrzest úwiÍty jest fundamentem ca≥ego øycia chrzeúcijaÒskiego,
bramπ øycia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramπ otwierajπcπ dostÍp do
innych sakramentÛw. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni
jako synowie Boøy, stajemy siÍ cz≥onkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w KoúciÛ≥ i stajemy siÍ uczestnikami jego pos≥ania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodÍ i w s≥owieî (KKK 1213).
Katechizm przypomina, øe ìSam Pan potwierdza, øe chrzest jest konieczny
do zbawienia. Dlatego teø poleci≥ On swoim uczniom g≥osiÊ EwangeliÍ i chrzciÊ
wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, ktÛrym by≥a
g≥oszona Ewangelia i ktÛrzy mieli moøliwoúÊ proszenia o ten sakramentî (KKK
1257).
Katechizm wskazuje na skutki w sposÛb jednoznaczny: ìChrzest odpuszcza
wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, a takøe
wszelkie kary za grzech. W tych, ktÛrzy zostali odrodzeni, nie pozostaje wiÍc
nic, co mog≥oby przeszkodziÊ im w wejúciu do KrÛlestwa Boøego, ani grzech
Adama, ani grzech osobisty, ani skutki grzechu, wúrÛd ktÛrych najciÍøszym jest
oddzielenie od Bogaî (KKK 1263). WidaÊ tu wyraünie podkreúlony zwiπzek
miÍdzy teologiπ sakramentu chrztu, a teologiπ grzechu ñ ukazanπ w poprzednim rozdziale. ìTen wymiar grzechu moøe byÊ zrozumia≥y tylko w perspektywie
upadku pierwszych rodzicÛw, grzechu pierworodnegoî.
Katechizm podkreúla jeszcze inne skutki przyjÍcia sakramentu chrztu. Zalicza do nich uczynienie z cz≥owieka ìnowego stworzeniaî (KKK 1265), w≥πczenie w KoúciÛ≥ ñ Cia≥o Chrystusowe (por. KKK 1267-1270), wyciúniÍcie niezatartego, duchowego znamienia w ludzkiej duszy (por. KKK 1272-1274). Wszystkie te skutki, w sposÛb bardziej lub mniej bezpoúredni, wiπøπ siÍ z tematem
oczyszczenia cz≥owieka z grzechu, uzdolnienia i wezwania do ustawicznego
wzrostu w ≥asce i pog≥Íbiania jednoúci z Bogiem, co dokonuje siÍ przez uczestniczenie w sakramentalnym øyciu Koúcio≥a.
Kontynuujπc temat zwiπzku sakramentu chrztu z grzechem Katechizm podkreúla tkwiπce w cz≥owieku ochrzczonym skutki pierworodnej zmazy, spoúrÛd
ktÛrych naleøy tu podkreúliÊ przede wszystkim ìsk≥onnoúÊ do grzechu, ktÛrπ
Tradycja nazywa poøπdliwoúciπ lub metaforycznie ´zarzewiem grzechuª (fomes peccati)î (KKK 1264). I te w≥aúnie pozostajπce w cz≥owieku i dzia≥ajπce w
nim moralne skutki grzechu pierworodnego sprawiajπ, øe dzie≥o nawrÛcenia,
usprawiedliwienia i pojednania jest sta≥ym elementem øycia chrzeúcijaÒskiego.
ChrzeúcijaÒska metanoia jest procesem, a nie jednostkowym aktem. Dla rzeczywistego postÍpu na tej drodze chrzeúcijanin potrzebuje innych jeszcze sakramentÛw.
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Eucharystia
ìNajúwiÍtsza Eucharystia dope≥nia wtajemniczenie chrzeúcijaÒskie. Ci, ktÛrzy przez chrzest zostali wyniesieni do godnoúci krÛlewskiego kap≥aÒstwa,
a przez bierzmowanie zostali g≥Íbiej upodobnieni do Chrystusa, za poúrednictwem Eucharystii uczestniczπ razem z ca≥π wspÛlnotπ w ofierze Panaî(KKK
1322).
Eucharystia naleøy do istotnych elementÛw øycia i dzia≥ania Koúcio≥a.
ìSprawowanie Eucharystii jest wspÛ≥uczestnictwem w akcie Chrystusa zbawiajπcego úwiat i oddajπcego chwa≥Í Ojcu w mi≥oúci Ducha åw.î. Katechizm
podkreúla ten w≥aúnie odkupieÒczy sens Eucharystii. Widoczny jest on przede
wszystkim w ofiarniczym charakterze tego sakramentu. Katechizm poúrÛd szeregu okreúleÒ na EucharystiÍ wymienia takøe pojÍcie ìofiaraî. Eucharystia nazywana jest ìNajúwiÍtszπ Ofiarπ, poniewaø uobecnia jedynπ ofiarÍ Chrystusa
Zbawiciela i w≥πcza w niπ ofiarÍ Koúcio≥a. Uøywa siÍ takøe nazwy ofiara Mszy
úwiÍtej, ´ofiara pochwalnaª (Hbr 13,15), ofiara duchowa, ofiara czysta i åwiÍta, poniewaø dope≥nia i przewyøsza wszystkie ofiary Starego Przymierzaî (KKK
1330). Ofiara Chrystusa uobecniana w Eucharystii sk≥adana jest jako ofiara przeb≥agalna. ìTo jest moja Krew Przymierza, ktÛra za wielu bÍdzie wylana na odpuszczenie grzechÛwî (Mt 26,28). W ten sposÛb Jezus, poprzez ofiarÍ z siebie,
ofiarÍ ktÛra przewyøszy≥a wszystkie ofiary Starego Przymierza, pojedna≥ wszystkich ze swoim Ojcem. Eucharystia jest Ofiarπ Nowego Przymierza i jednoczeúnie
odnowieniem przymierza z ludümi jako wyraz coraz doskonalszej mi≥oúci
Chrystusa (por. KL 10).
Ze szczegÛ≥Ûw biblijnych opisÛw wynika, øe Jezus ustanowienie Eucharystii w≥πczy≥ w ucztÍ paschalnπ. Takøe Katechizm podkreúla, øe ten odkupieÒczy
sens Eucharystii widoczny jest w wyborze przez Jezusa czasu ustanowienia
Eucharystii. ìJezus wybra≥ czas Paschy, aby wype≥niÊ to, co zapowiedzia≥ w
Kafarnaum: daÊ swoim uczniom swoje Cia≥o i swojπ Krewî (KKK 1339). OdkupieÒczy skutek Misterium Paschalnego jest oczywisty: ÑCelebrujπc Ostatniπ
WieczerzÍ z Aposto≥ami podczas uczty paschalnej, Jezus wype≥ni≥ w sposÛb
ostateczny PaschÍ øydowskπ. Istotnie, przejúcie Jezusa do Ojca przez úmierÊ
i zmartwychwstanie jest uprzedzane podczas Ostatniej Wieczerzy i celebrowane
w Eucharystii, ktÛra wype≥nia PaschÍ øydowskπ i uprzedza ostatecznπ PaschÍ
Koúcio≥a w chwale KrÛlestwaî(KKK 1340). W ten sposÛb podkreúlony zosta≥
jednoczeúnie eklezjalny i eschatologiczny charakter tego sakramentu.
Wymiar usprawiedliwienia i nawrÛcenia w Eucharystii jest bardzo wyraüny.
Widoczny jest on w samej ofiarniczej i zbawczej naturze tego sakramentu, o ktÛrej ñ jak ukazano wyøej ñ wyraünie mÛwi Katechizm. Widoczny on jest takøe
w celebracji eucharystycznej, ktÛrej jednym z pierwszych elementÛw jest akt
pokutny, w ktÛrym uczestnicy liturgii wezwani sπ jednoczeúnie do nawrÛcenia,
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wewnÍtrznej przemiany, do ktÛrej ñ jak ukaza≥ to poprzedni rozdzia≥ ñ wzywa≥
Jezus Chrystus na poczπtku swej dzia≥alnoúci (por. Mt 4,17). Akt ten wymaga
od chrzeúcijanina refleksji nad stanem w≥asnej duszy, rachunku sumienia,
wzbudzenia øalu za grzechy i pragnienia przemiany serca.
Najbardziej jednak widoczny jest wymiar usprawiedliwienia w ukazanych
przez Katechizm skutkach Eucharystii. Obok takich skutkÛw jak pog≥Íbienie
zjednoczenia z Chrystusem (por. KKK 1391), pog≥Íbienie øycia ≥aski (por. KKK
1392), budowanie jednoúci Mistycznego Cia≥a Chrystusa (por. KKK 1396), czy
wezwanie do czynnej mi≥oúci bliüniego (por. KKK 1397), Katechizm podkreúla
skutki tego sakramentu odnoszπce siÍ bezpoúrednio do grzechu. ìKomunia chroni
nas przed grzechem. Cia≥o Chrystusa, ktÛre przyjmujemy w Komunii, jest ´za
nas wydaneª; Krew, ktÛrπ pijemy, jest ´wylana za wielu na odpuszczenie grzechÛwª. Dlatego Eucharystia nie moøe jednoczyÊ nas z Chrystusem, nie oczyszczajπc nas rÛwnoczeúnie z pope≥nionych grzechÛw i nie zachowujπc nas od
grzechÛw w przysz≥oúciî (KKK 1393). WidaÊ tu rozrÛønienie skutkÛw sakramentu Eucharystii. Jedne z nich odnoszπ siÍ do aktualnego stanu uczestniczπcego w niej naznaczonego grzechem chrzeúcijanina, a drugie dotyczπ przysz≥oúci.
Eucharystia g≥adzi grzechy. Katechizm przytacza s≥owa úw. Augustyna, ktÛry
zauwaøa: ìJeúli za kaødym razem Krew wylewa siÍ na odpuszczenie grzechÛw,
powinienem zawsze jπ przyjmowaÊ, aby ciπgle odpuszcza≥a moje grzechyî (KKK
1393). Katechizm precyzuje kwestiÍ odpuszczenia grzechÛw przez przyjÍcie
Eucharystii i przypomina naukÍ Soboru Trydenckiego: ìEucharystia umacnia
mi≥oúÊ, ktÛra s≥abnie w øyciu codziennym, a oøywiona mi≥oúÊ g≥adzi grzechy
powszednieî (KKK 1394). W nauce Katechizmu ten wielki dar przebaczenia
jaki otrzymuje chrzeúcijanin w sakramencie Eucharystii jest jednoczeúnie wezwaniem i zobowiπzaniem do duchowej i moralnej przemiany: ìOtrzymujπc dar
mi≥oúci, umierajmy dla grzechu i øyjmy dla Bogaî (KKK 1394). Wyraüny jest
tutaj wymiar paschalny øycia chrzeúcijaÒskiego widoczny zw≥aszcza w teologii
úw. Paw≥a: ÑJeøeli umarliúmy dla grzechu, jakøe moøemy øyÊ w nim nadal?
Czyø nie wiadomo wam, øe my wszyscy, ktÛrzyúmy otrzymali chrzest zanurzajπcy w Chrystusa Jezusa, zostaliúmy zanurzeni w Jego úmierÊ?î (Rz 6,2-3).
Ten skutek Eucharystii polegajπcy na odpuszczeniu grzechÛw ograniczony
jest przez Katechizm do grzechu powszedniego. Jednak doúwiadczeniem ludzkim
jest takøe grzech úmiertelny. Jan Pawe≥ II w adhortacji apostolskiej Reconciliatio
et paenitentia przypomina, øe KoúciÛ≥ ìod wiekÛw zawsze mÛwi o grzechu
úmiertelnym i powszednimî (RP 17). Nawiπzujπc do tego podzia≥u w kontekúcie skutkÛw Eucharystii Katechizm naucza: ìEucharystia przez mi≥oúÊ, ktÛrπ
w nas rozpala, zachowuje nas od przysz≥ych grzechÛw úmiertelnych. Im bardziej
uczestniczymy w øyciu Chrystusa i pog≥Íbiamy przyjaüÒ z Nim, tym trudniej
jest nam zerwaÊ wiÍü z Nim przez grzech úmiertelny. Celem Eucharystii nie jest
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jednak odpuszczenie grzechÛw úmiertelnych. Jest ono w≥aúciwe dla sakramentu
pojednaniaî (KKK 1395). Skutek Eucharystii w odniesieniu do grzechu úmiertelnego jest wiÍc raczej profilaktyczny, polegajπcy na umocnieniu chrzeúcijanina
i uzdolnieniu go do unikania grzechÛw úmiertelnych.
W tym samym punkcie Katechizm przypomina jednoczeúnie, øe grzech úmiertelny, ktÛry wymaga sakramentalnej pokuty, jest jednoczeúnie przeszkodπ w
pe≥nym uczestniczeniu w Eucharystii: ìEucharystia jest natomiast sakramentem tych, ktÛrzy pozostajπ w pe≥nej komunii z Koúcio≥emî(KKK 1395). W ten
sposÛb takøe tu widaÊ swoisty zwiπzek Eucharystii z tematem odpuszczenia
grzechÛw, usprawiedliwienia i nawrÛcenia. Eucharystia wymaga mianowicie
uprzedniego nawrÛcenia sakramentalnego w przypadku stanu grzechu úmiertelnego. Tutaj usprawiedliwienie jest nie tyle skutkiem Eucharystii, co raczej drogπ
do pe≥nego w niej udzia≥u.
Sakrament pokuty i pojednania
Na szczegÛlnπ uwagÍ zas≥uguje sakrament pokuty i pojednania, ktÛry niejako
z natury jest w≥aúnie sakramentem usprawiedliwienia, przebaczenia, pojednania i nawrÛcenia. Na takπ w≥aúnie jego naturÍ wskazujπ nazwy tego sakramentu
przytoczone w Katechizmie: ìsakrament nawrÛceniaî, ìsakrament pokutyî, ìsakrament przebaczeniaî, ìsakrament pojednaniaî (por. KKK 1423-1424).
Najpierw Katechizm odpowiada na pytanie dlaczego po chrzcie, ktÛry jak
wskazano wyøej g≥adzi grzech i czyni cz≥owieka dzieckiem Boøym, potrzebny
jest jeszcze inny sakrament przebaczenia. Katechizm zaznacza, øe ìNowe øycie
otrzymane w sakramentach wtajemniczenia chrzeúcijaÒskiego nie wyeliminowa≥o jednak kruchoúci i s≥aboúci natury ludzkiej ani jej sk≥onnoúci do grzechu,
ktÛrπ tradycja nazywa poøπdliwoúciπ. Pozostaje ona w ochrzczonych, by podjÍli
z niπ walkÍ w øyciu chrzeúcijaÒskim z pomocπ ≥aski Chrystusaî (KKK 1426).
I nawiπzujπc do nauki Soboru WatykaÒskiego II przypomina, øe ìTπ walkπ jest
wysi≥ek nawrÛcenia, majπcy na uwadze úwiÍtoúÊ i øycie wieczne, do ktÛrego
Pan nieustannie nas powo≥uje (por. KK 40)î (KKK 1426). To nawrÛcenie, do
ktÛrego zobowiπzany jest i wezwany kaødy chrzeúcijanin nazywa Katechizm
ìdrugim nawrÛceniemî (KKK 1428) i wskazuje na biblijne ürÛd≥a i przyk≥ad
takiego w≥aúnie drugiego nawrÛcenia w øyciu úw. Piotra (por. £k 22,61ñ62).
Katechizm wskazujπc na wieloaspektowoúÊ procesu nawrÛcenia podkreúla,
øe chodzi w nim przede wszystkim o wewnÍtrzny proces przemiany serca i pokuty (por. KKK 1430). Wskazuje takøe na rÛøne formy pokuty w øyciu chrzeúcijaÒskim, co jest najbardziej istotnym elementem dla niniejszego opracowania.
RozrÛønia pokutÍ sakramentalnπ prowadzπcπ do usprawiedliwienia i pojednania
cz≥owieka z Bogiem, oraz pokutÍ niesakramentalnπ. Pierwsza z nich jest przedmiotem niniejszego rozdzia≥u, druga bÍdzie przedmiotem rozdzia≥u nastÍpnego.

26
Biuletyn SFKP nr 1/2 (38-39)

Po tych wstÍpnych uwagach, Katechizm przechodzi do omÛwienia samego
sakramentu pokuty i pojednania (por. KKK 1440nn). Podkreúlony zostaje religijny charakter procesu pojednania. Jeøeli grzech jest pojÍciem religijnym i moøna
o nim mÛwiÊ tylko w odniesieniu do Boga, to i odpuszczenie grzechÛw jest
aktem Boskiego mi≥osierdzia. Katechizm przypomina s≥owa Jezusa, ktÛry ìmÛwi
o sobie: ´Syn Cz≥owieczy ma na ziemi w≥adzÍ odpuszczania grzechÛwª (Mk
2,10)î (KKK 1441), oraz to, øe ìWykonywanie w≥adzy odpuszczania grzechÛw
powierzy≥ jednak Chrystus w≥adzy apostolskiej, ktÛrej zosta≥a zlecona ´pos≥uga
jednaniaª (2Kor 5,18)î (KKK 1442). Podkreúlony zostaje takøe eklezjalny wymiar pojednania: ìPojednanie z Koúcio≥em ≥πczy siÍ nierozerwalnie z pojednaniem z Bogiemî (KKK 1445).
Pojednanie ma charakter sakramentalny. Katechizm podkreúla ten w≥aúnie
charakter wskazujπc na jego potrzebÍ i skutki: ìChrystus ustanowi≥ sakrament
pokuty dla wszystkich grzesznikÛw w Koúciele, a przede wszystkim dla tych,
ktÛrzy po chrzcie pope≥nili grzech ciÍøki i w ten sposÛb utracili ≥askÍ chrztu
oraz zadali ranÍ komunii koúcielnej. Sakrament pokuty daje im nowπ moøliwoúÊ nawrÛcenia siÍ i odzyskania ≥aski usprawiedliwieniaî (KKK 1446). Po
tym fundamentalnym stwierdzeniu Katechizm omawia zagadnienie historycznych przemian w praktyce sakramentu pokuty i obecnπ formu≥Í (por. KKK 1447
ñ 1449). Jednak te zagadnienia dla niniejszego opracowania nie sπ najistotniejsze.
Niewπtpliwie wiÍksze znaczenie majπ omÛwione nastÍpnie przez Katechizm
akty penitenta. Katechizm przypomina tradycyjnπ doktrynÍ, øe ìPokuta zobowiπzuje grzesznika do dobrowolnego przyjÍcia wszystkich jej elementÛw: øalu
w sercu, wyznania ustami, g≥Íbokiej pokory, czyli owocnego zadoúÊuczynienia
w postÍpowaniuî (KKK 1450) i kolejno omawia te elementy.
Øal za grzechy, ktÛry wúrÛd aktÛw penitenta zajmuje pierwsze miejsce, jest
okreúlony przez Katechizm jako ìbÛl duszy i znienawidzenie pope≥nionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przysz≥oúciî (KKK 1451). Takøe tu podkreúlony jest religijny charakter tego aktu. Mianowicie Katechizm wyrÛønia
øal, ktÛry ìwyp≥ywa z mi≥oúci do Boga mi≥owanego nade wszystko, jest nazywany ´øalem doskona≥ymª lub ´øalem z mi≥oúciª (contritio)î (KKK 1452). Katechizm podkreúla jego skutki: ìTaki øal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi
on takøe przebaczenie grzechÛw úmiertelnych, jeúli zawiera mocne postanowienie przystπpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko bÍdzie to moøliweî
(KKK 1452).
Drugim rodzajem øalu jest øal niedoskona≥y. ìØal nazywany ´niedoskona≥ymª (attritio) jest darem Boøym, poruszeniem Ducha åwiÍtego. Rodzi siÍ on
z rozwaøania brzydoty grzechu lub lÍku przed wiecznym potÍpieniem i innymi
karami, ktÛre groøπ grzesznikowi (øal ze strachu)î (KKK 1453). Katechizm
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omawiajπc jego skutki podkreúla, øe taki øal zapoczπtkowuje ìwewnÍtrznπ ewolucjÍ, ktÛra pod dzia≥aniem ≥aski moøe zakoÒczyÊ siÍ rozgrzeszeniem sakramentalnym. Øal niedoskona≥y nie przynosi jednak przebaczenia grzechÛw ciÍøkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie pokutyî (KKK 1453).
Katechizm w kontekúcie øalu za grzechy przypomina o innym akcie penitenta, ktÛry w tradycyjnej katechezie traktowany jest jako odrÍbny konieczny
warunek dobrej spowiedzi, a mianowicie rachunek sumienia. ìDo przyjÍcia sakramentu pokuty naleøy przygotowaÊ siÍ przez rachunek sumienia, przeprowadzony w úwietle s≥owa Boøegoî (KKK 1454). Po≥πczenie tych dwÛch warunkÛw w jeden akt jest w pe≥ni zrozumia≥e. Trudno bowiem wyobraziÊ sobie øal
za grzechy bez uúwiadomienia sobie tych grzechÛw w rachunku sumienia.
Wyznanie grzechÛw ñ to kolejny akt penitenta wyrÛøniony przez Katechizm.
Zostaje podkreúlone najpierw ìludzkieî znaczenie tego aktu. ìWyznanie grzechÛw (spowiedü), nawet tylko z ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas i u≥atwia nasze pojednanie z innymi. Przez spowiedü cz≥owiek patrzy w prawdzie na
pope≥nione grzechy, bierze za nie odpowiedzialnoúÊ, a przez to na nowo otwiera
siÍ na Boga i na komuniÍ Koúcio≥a, by umoøliwiÊ nowπ przysz≥oúÊî (KKK 1455).
NastÍpnie Katechizm przypomina zwiπzek wyznania grzechÛw z samym sakramentem. ìWyznanie grzechÛw wobec kap≥ana stanowi istotnπ czÍúÊ sakramentu pokuty: Na spowiedzi penitenci powinni wyznaÊ wszystkie grzechy úmiertelne,
ktÛrych sπ úwiadomi po dok≥adnym zbadaniu siebieî (KKK 1456). Jest to konieczny warunek uzyskania przebaczenia, a wiÍc takøe waønoúci samego sakramentu.
W tym kontekúcie Katechizm przypomina przykazanie koúcielne nak≥adajπce obowiπzek spowiedzi przynajmniej raz w roku (por. KKK 2042; por. KPK
989), a takøe obowiπzek spowiedzi w przypadku úwiadomoúci grzechu úmiertelnego przed przystπpieniem do Komunii úw. (por. KKK 1457).
Obowiπzek wyznania grzechÛw nie jest tak úcis≥y w przypadku grzechÛw
powszednich. Jednak jest przez KoúciÛ≥ gorπco zalecane. Widziane jest to zagadnienie w wymiarze wewnÍtrznej formacji chrzeúcijanina. ìIstotnie, regularne
spowiadanie siÍ z grzechÛw powszednich pomaga nam kszta≥towaÊ sumienie,
walczyÊ ze z≥ymi sk≥onnoúciami, poddawaÊ siÍ leczπcej mocy Chrystusa i postÍpowaÊ w øyciu Ducha. CzÍúciej otrzymujπc przez sakrament pokuty dar mi≥osierdzia Ojca, jesteúmy przynaglani, by byÊ ñ jak On ñ mi≥osierniî (KKK
1458).
ZadoúÊuczynienie jest ostatnim wymienionym przez Katechizm aktem penitenta. Katechizm ukazuje to zagadnienie w dwÛch wymiarach. Pierwszym
jest naprawienie szkody wyrzπdzonej bliüniemu. ìNaleøy uczyniÊ wszystko, co
moøliwe, aby jπ naprawiÊ (na przyk≥ad oddaÊ rzeczy ukradzione, przywrÛciÊ
dobrπ s≥awÍ temu, kto zosta≥ oczerniony, wynagrodziÊ krzywdy). Wymaga tego
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zwyczajna sprawiedliwoúÊî (KKK 1459). Podkreúlony zostaje takøe wspÛlnotowy wymiar grzechu i pojednania. Grzech narusza wiÍzi wspÛlnotowe i dlatego
wymaga usuniÍcia wszelkiego nieporzπdku w tym wzglÍdzie (por. KKK 1459).
Drugim elementem zadoúÊuczynienia jest ìpokutaî ktÛrπ nak≥ada na penitenta
spowiednik. Katechizm wskazuje jakiej natury mogπ to byÊ akty: modlitwa,
ofiara, dzie≥o mi≥osierdzia, wyrzeczenie i podkreúla, øe przez tego rodzaju pokuty chrzeúcijanin upodabnia siÍ do Chrystusa, ktÛry raz na zawsze odpokutowa≥ za grzechy (por. KKK 1460).
Spe≥nienie tych aktÛw pozwala chrzeúcijaninowi doúwiadczyÊ Boøego mi≥osierdzia i cieszyÊ siÍ skutkami sakramentalnego daru. Katechizm wymienia
szereg skutkÛw, ktÛre przynosi sakrament pokuty i pojednania. Katechizm podsumowujπc temat sakramentu pojednania i pokuty naucza:
ìSkutki duchowe sakramentu pokuty sπ nastÍpujπce:
ñ pojednanie z Bogiem, przez ktÛre penitent odzyskuje ≥askÍ;
ñ pojednanie z Koúcio≥em;
ñ darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy úmiertelne;
ñ darowanie, przynajmniej czÍúciowe, kar doczesnych, bÍdπcych skutkiem
grzechu;
ñ pokÛj i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
ñ wzrost si≥ duchowych do walki, jakπ musi prowadziÊ chrzeúcijaninî (KKK
1496).
Jak widaÊ ten w≥aúnie sakrament jest niewπtpliwie najbardziej podstawowπ
drogπ usprawiedliwienia i pojednania jakπ chrzeúcijanin ma do dyspozycji i
jakiej chrzeúcijanin potrzebuje w sytuacji swojej grzesznoúci.

Konferencja IV
Post
Polega na wstrzymywaniu siÍ od jedzenia i picia na jakiú czas lub od niektÛrych posi≥kÛw czy napojÛw w celach religijnych.
Pismo åw. o poúcie
Stary Testament zna pojÍcie postu i dni przepisane jako dni postne. Jest jednoczeúnie zachÍta do praktykowania postu: ìPrzeto i teraz jeszcze ñ wyrocznia
Pana: NawrÛÊcie siÍ do Mnie ca≥ym swym sercem, przez post i p≥acz, lamentî
(Jl†2,12). W Biblii spotykamy opisy postÛw prywatnych ñ post Mojøesza, Eliasza
(40-dniowy). Do tej w≥aúnie tradycji nawiπzuje Jezus ñ 40 dni postu poczπtku
publicznej dzia≥alnoúci.
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W Nowym Testamencie Jezus uczy o poúcie i praktykuje go ñ ìA gdy przepoúci≥ czterdzieúci dni i czterdzieúci nocy, odczu≥ w koÒcu g≥Ûdî(Mt 4,2). ZachÍca On i poucza o naturze postu: ìKiedy poúcicie, nie bπdücie posÍpni jak
ob≥udnicy...î (Mt†6,16-18). MÛwi o koniecznoúci i skutecznoúci postu: ìRzek≥
im: Ten rodzaj moøna wyrzuciÊ tylko modlitwπ i postemî (Mk†9,28). Jezus broni uczniÛw ñ ìJezus im odpowiedzia≥: Czy goúcie weselni mogπ poúciÊ, dopÛki
pan m≥ody jest z nimi? Nie mogπ poúciÊ, jak d≥ugo pana m≥odego majπ u siebie.
Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorπ im pana m≥odego, a wtedy, w Ûw dzieÒ, bÍdπ
poúciÊî (Mk†2,19-20).
Poszczπ teø Aposto≥owie i pierwsi chrzeúcijanie ñ ìWtedy po poúcie i modlitwie oraz po w≥oøeniu na nich rπk, wyprawili ichî (Dz†13,3; por. 14,22n).
Pawe≥ pisze o w≥asnych postach ñ ìokazujemy siÍ s≥ugami Boga przez wszystko: przez wielkπ cierpliwoúÊ, wúrÛd utrapieÒ, przeciwnoúci i uciskÛw, w ch≥ostach, wiÍzieniach, podczas rozruchÛw, w trudach, nocnych czuwaniach i w
postachî (2†Kor†6,44n).
W tradycji mam liczne úwiadectwa postu. Wspominajπ o nim liczni pisarze
starochrzeúcijaÒscy. Z czasem przepisy postne narasta≥y i sz≥y w kierunku rygoryzmu. W ostatnich dziesiÍcioleciach uleg≥y wyraünemu rozluünieniu.
WspÛ≥czesna praktyka postna
Wed≥ug tej Konstytucji Paw≥a VI ìPaeniteminiî zosta≥y zachowane 2 rodzaje postu tradycyjnie: iloúciowy ñ úcis≥y (jeden do syta, dwa wspomagajπce si≥y)
ñ Wielki Piπtek, åroda Popielcowa; post jakoúciowy ñ wstrzemiÍüliwoúÊ od
pokarmÛw miÍsnych ñ piπtki ca≥ego roku.
Konstytucja Paw≥a VI zostawia Episkopatom: czy zachowaÊ posty piπtkowe
czy nie. WiÍkszoúÊ zachodnich EpiskopatÛw znios≥o posty piπtkowe. Nie moøna
znieúÊ postu årody Popielcowej i Wielkiego Piπtku. W krajach, gdzie oficjalnie
go zniesiono, jest czÍsto praktykowany. Rezygnacja z praktyki postu zobowiπzuje do podjÍcia innych aktÛw pokutnych.
Post piπtkowy przewiduje moøliwoúÊ dyspensy (z wyjπtkiem Wielkiego Piπtku i årody Popielcowej). Mogπ byÊ dyspensa ogÛlna ñ np. biskup udziale takowej ze wzglÍdu na jakieú okolicznoúci, albo dyspensa indywidualna, np. w przypadku pogrzebu itp. Zwolnienie z postu wiπøe siÍ zazwyczaj z podjÍciem innych aktÛw pokutnych ñ g≥Ûwnie modlitwy i ja≥muøny.

Traktuj ka¿dego napotkanego cz³owieka tak,
jak sam chcia³by byæ traktowany.
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UROCZYSTA INTRONIZACJA RELIKWII
B£OGOS£AWIONEJ MARII SAGRARIO
FARMACEUTKI KARMELITANKI M CZENNICY
urodzonej 8 stycznia 1881 zastrzelonej 1936
beatyfikowanej 10 maja 1998
Od Redakcji:
UroczystoúÊ intronizacji relikwii Patronki SFKP stanowi waøne zakoÒczenie etapu kszta≥towania struktury organizacyjnej i programu formacyjnego Stowarzyszenia. Jesteúmy úciúle powiπzani z MiÍdzynarodowπ Federacjπ FarmaceutÛw Katolickich. Potrafimy pracowaÊ z uwzglÍdnieniem tradycji traktowania farmacji jako zawodu zaufania spo≥ecznego a nawet jako powo≥ania. Ciπøy
nam wolnorynkowa komercjalizacja aptek z dostÍpem do ich prowadzenia w≥aúcicieli o nastawieniu handlowym. Zmagania z sieciami aptek powiπzanych z firmami farmaceutycznymi i wp≥ywowym lobby innych zawodÛw (prawnicy, lekarze, miÍdzynarodowe korporacje) spycha farmaceutÛw na zaplecze aptek do
pracy organizacyjnej i do przeciwdzia≥ania przestÍpczym formom udostÍpniania lekÛw sfa≥szowanych oraz substancji psychoaktywnych znajdujπcych siÍ w
tzw. dopalaczach, suplementach diety, kosmetykach i uøywkach z dodatkami
alkoholu i nikotyny. W tej trudnej sytuacji potrzebujemy przyk≥adÛw takich
wzorcÛw osobowych, ktÛre wywodzπ siÍ z tradycji wielopokoleniowych rodÛw
farmaceutycznych, a ponadto ceniπc konsekrowane øycie w zgromadzeniach
o wymagajπcej regule uzna≥y potrzebÍ modlitwy kontemplacyjnej jako czynnika
ubogacajπcego zawÛd farmaceuty.
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W krÛtkiej historii SFKP przezywamy kolejny juø etap kszta≥towania organizacyjnego i formacyjnego. Jest to etap bardzo waøny. Okres ten piÍknie okreúli≥
ks. J.P.Schaller poprzedni duszpasterz FIPC pe≥niπcy swπ funkcjÍ przez 50 lat.
Stwierdzi≥ m.in. ìFarmacja nie jest dla ludzi, ktÛrzy nie majπ czasu dla ludzi
chorych. Oni zawsze wyrÛøniajπ siÍ tym, øe s≥uøπ ca≥odobowo wszystkim
potrzebujπcym. Farmaceuta podobnie jak kap≥an jest na s≥uøbie w czasie nieokreúlonym, bo spe≥nia powo≥anieî. Gdy dociera≥y do nas informacje o przygotowaniach do beatyfikacji Marii Sargario farmaceutki hiszpaÒskiej zrodzi≥o siÍ
pytanie o szanse úwiÍtoúci w naszym zawodzie. Pytanie to jest ciπgle aktualne.
W celu upowszechnienia kultu b≥ogos≥awionej Patronki zaprezentowano
zebrane materia≥y zachowujπc ich chronologie i wyjaúniajπc starania SFKP oraz
wspieranie FIPC do wyjaúnienia znaczenia úwiÍtoúci ludzi wykonujπcych zawody
medyczne. W dodatku zaprezentowano homiliÍ ks. abp Stanis≥awa Gπdeckiego
wyg≥oszonπ podczas uroczystej intronizacji, wyjaúnienie znaczenia kultu relikwii
w duchowoúci katolika zaprezentowane przez duszpasterza SFKP ks. dr Adama
SikorÍ, referat mgr Barbary Fiklewicz-Dreszczyk o b≥ogos≥awionej Marii Sagrario, refleksjÍ pacjenta o potrzebie úwiÍtoúci w zawodzie farmaceuty oraz uszczegÛ≥owienie regu≥ øycia konsekrowanego w zgromadzeniu KarmelitaÒskim. Na
zakoÒczenie zaprezentowano kronikÍ fotograficznπ i pamiπtkowπ ulotkÍ z uroczystoúci. W czasie uroczystej intronizacji rozdano 500 szt. ulotek (za≥. nr 1)
oraz 250 szt. kserokopii referatu o b≥ogos≥awionej Marii Sagrario( aut. Barbary
Fiklewicz-Dreszczyk).W úrodowisku farmaceutÛw upowszechniono nagranie
DVD uroczystej mszy úw. z TV Polonia. Przezywamy mi≥e sercu wzruszenia
i zachÍcamy do modlitwy w intencji farmaceutÛw polskich przeøywajπcych
trudny okres kszta≥towania swojej toøsamoúci. Niech poúrednictwo b≥ogos≥awionej Marii Sagrario bÍdzie nowym impulsem integracji farmaceutÛw Europy
i úwiata.

Ks. Adam Sikora
POZNA—

Intronizacja relikwii b≥. Marii Sagrario
Kult relikwii i jego znaczenie w duchowoúci katolika
W niedzielÍ, 24 paüdziernika 2010, mia≥a miejsce uroczystoúÊ intronizacji
relikwii b≥. Marii Sagrario. Odby≥a siÍ ona w koúciele OO. KarmelitÛw Bosych
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w Poznaniu. Sta≥a siÍ okazjπ do przybliøenia postaci b≥ogos≥awionej patronki
Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski. Jednoczeúnie moøe byÊ to
okazja do przybliøenia problematyki kultu relikwii.
Kult relikwii ma w chrzeúcijaÒstwie d≥ugπ tradycjÍ i siÍga pierwszych wiekÛw,
kiedy czczono przede wszystkim relikwie mÍczennikÛw w okresach przeúladowaÒ chrzeúcijan. Pojawi≥y siÍ takøe relikwie nie bÍdπce czπstkami cia≥a mÍczennikÛw, ale okreúlonych przedmiotÛw. Najbardziej znanπ jest niewπtpliwie
relikwia Krzyøa úw., ktÛrego odnalezienie przypisuje siÍ cesarzowej Helenie
(IV w). Z czasem wokÛ≥ relikwii naros≥o wiele nieporozumieÒ i niejasnoúci.
Dotyczy≥y one przede wszystkim autentycznoúci relikwii. Tych wπtpliwoúci nie
ma w przypadku relikwii wspÛ≥czesnych úwiÍtych i b≥ogos≥awionych. AutentycznoúÊ tych relikwii nie budzi øadnych wπtpliwoúci.
Waøniejsze jest jednak zagadnienie znaczenia relikwii dla øycia duchowego.
Katechizm Koúcio≥a Katolickiego stwierdza: ìZmys≥ religijny ludu chrzeúcijaÒskiego zawsze znajdowa≥ wyraz w rÛønorodnych formach poboønoúci, ktÛre
otacza≥y øycie sakramentalne Koúcio≥a. Sπ to: czeúÊ oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariÛw, pielgrzymki, procesjeî (KKK 1674). Katechizm lokuje wiÍc
kult relikwii w sferze ludowej poboønoúci, w ktÛrej wyraøa siÍ niezwyk≥y ìzmys≥
wiaryî i majπ odbicie duchowe potrzeby cz≥owieka. Jednπ z takich potrzeb jest
jakieú ìzmaterializowanieî aktu poboønoúci. Cz≥owiek, jako istota cielesno-duchowa, potrzebuje namacalnych znakÛw nadprzyrodzonoúci. Takim w≥aúnie
znakiem mogπ byÊ, i sπ, relikwie.
Kult relikwii stawia nas takøe wobec drugiego zagadnienia w≥aúciwego dla
katolicyzmu, a mianowicie wobec roli úwiÍtych. Sπ oni stawiani przez KoúciÛ≥
jako wzorce i przyk≥ady chrzeúcijaÒskiego øycia oraz jako nasi orÍdownicy
u Boga. Modlimy siÍ nie do úwiÍtych, ale za wstawiennictwem úwiÍtych, co
wyraøa siÍ chociaøby w wezwaniu typu: ìB≥. Mario Sagrario ñ mÛdl siÍ za
namiî. W realizowaniu obu tych wymiarÛw ñ przyk≥ad i orÍdownictwo pomagajπ
nam w≥aúnie relikwie. KlÍkajπc wobec nich, dotykajπc z szacunkiem i czciπ,
jakoú bardziej bezpoúrednio przeøywamy tajemnicÍ ìobcowania úwiÍtychî
i postaÊ úwiÍtego, czy b≥ogos≥awionego staje siÍ nam bliøsza.
Sama uroczystoúÊ intronizacji relikwii b≥. Marii Sagrario ñ dziÍki udzia≥owi
rzeszy wiernych i transmisji telewizyjnej sta≥a siÍ okazjπ przybliøenia jej postaci,
poznania jej cnÛt, a przede wszystkmi modlitwy za jej wstawiennictwem. Od tej
chwili kaødy moøe wobec tych relikwii stanπÊ, oddaÊ im czeúÊ i przede wszystkim prosiÊ naszπ PatronkÍ o wstawiennictwo. Moøna to uczyniÊ w kaplicy SiÛstr
Karmelitanek na WzgÛrzu úw. Wojciecha w Poznaniu gdzie relikwie zosta≥y
ostatecznie z≥oøone. Niech ich obecnoúÊ i dostÍpnoúÊ pomoøe nam w duchowym øyciu i ubogaci naszπ poboønoúÊ, ktÛrπ tak g≥Íboko i wymownie ukaza≥a
b≥. Maria swoim øyciem i mÍczeÒskπ úmierciπ.
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Ks. Abp Stanis≥aw Gπdecki
METROPOLITA POZNA—SKI

Uczynki i ≥aska
Intronizacja relikwii b≥. Marii Sagrario,
patronki farmaceutÛw
XXX Niedziela Zwyk≥a C
(koúciÛ≥ OjcÛw KarmelitÛw, PoznaÒ ñ 24.10.2010; TVPolonia)†
†
S≥owa dzisiejszej Ewangelii (£k 18,9-14) wypowiadane przez boskiego Lekarza, Jezusa Chrystusa sπ przyk≥adem terapeutycznej roli Ewangelii. S≥owa te
majπ na celu leczenie ducha ludzkiego, w tym szczegÛlnym przypadku, uzdrowienie go z pychy. ìJezus powiedzia≥ do niektÛrych, co ufali sobie, øe sπ sprawiedliwi, a innymi gardzili, tÍ przypowieúÊî. ìWiara nie naleøy do pysznych,
ale do pokornych ñ dopowie úw. Augustyn ñ stπd przypowieúÊ o pokorze a przeciwko pyszeî.
Jezus ilustruje swojπ naukÍ przyk≥adem modlitwy dwÛch rÛønych ludzi. Modlitwa jednego z nich jest dziÍkczynieniem cz≥owieka sprawiedliwego. Modlitwa drugiego ñ b≥aganiem grzesznika. ModlitwÍ faryzeusza cechuje nadzieja na
usprawiedliwienie z dobrych uczynkÛw. ModlitwÍ celnika charakteryzuje nadzieja na usprawiedliwienie z ≥aski, dziÍki Boøemu mi≥osierdziu. †
†
1. FARYZEUSZ, CZYLI USPRAWIEDLIWIENIE ìZ †UCZYNK”Wî
†
Faryzeusz z przypowieúci jest autentycznym sprawiedliwym Starego Testamentu, ktÛry s≥uøy Bogu ca≥ym swym øyciem, zgodnie z przepisami Prawa,
z podziwu godnπ gorliwoúciπ.
Jedyny, ale za to bardzo powaøny zarzut, jaki moøna mu postawiÊ to pycha,
ktÛra kaøe mu pogardzaÊ innymi. ìNie jestem jak inni ludzieî. Gdyby przynajmniej
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powiedzia≥: ìjak wielu ludziî. On tymczasem zdaje siÍ mÛwiÊ: ja jestem jedynym
sprawiedliwym, podczas gdy wszyscy inni sπ grzesznikami. W jego s≥owach nie
pojawia siÍ øadna proúba. Przychodzi na modlitwÍ, ale zamiast prosiÊ Boga,
chwali samego siebie a na dodatek obraøa celnika, ktÛry siÍ rzeczywiúcie modli≥
(por. úw. Augustyn, Sermo 115).
Faryzeusz modli≥ siÍ ìdo siebie samegoî. Zwracajπc siÍ do Boga, adorowa≥
samego siebie i w≥asnπ doskona≥oúÊ. Faktycznie, pycha niszczy mi≥oúÊ. Kaøda
forma pychy koncentruje bowiem cz≥owieka na sobie samym, na w≥asnej wielkoúci, ktÛrej pragnie lub ktÛrπ ñ jak mu siÍ wydaje ñ posiada.
Chwalenie samego siebie nie musi byÊ k≥amstwem a mimo to jest grzechem,
poniewaø nie wyraøa mi≥oúci. Nie wyp≥ywa z chÍci dawania, ubogacania i uszczÍúliwiania innych, ale z pragnienia doznawania przyjemnoúci, z chÍci zainteresowania innych w≥asnπ osobπ. Jeszcze gorszπ formπ pychy jest opowiadanie o sobie
rzeczy nieprawdziwych. Jakπú formπ prÛønoúci moøe byÊ zbytnie podkreúlanie
w wypowiedziach swojego ìjaî (gdy ktoú np. czÍsto uøywa sformu≥owaÒ: ìmoim
zdaniemî, ìja uwaøamî). Subtelny sposÛb przechwalania siÍ polega teø np. na
uøywaniu obcych s≥Ûw w celu zaznaczenia swojej inteligencji i wykszta≥cenia,
w celu dania bliüniemu do zrozumienia, øe nam nie dorÛwnuje.
Pycha wywo≥uje spustoszenie nie tylko w dziedzinie religijnej. Z jej powodu
ñ nawet na p≥aszczyünie intelektualnej ñ cz≥owiek nie daje innym tyle, ile mÛg≥by
daÊ, gdyø czÍsto zadowala siÍ pozornπ, zamiast rzetelnπ wiedzπ. PrÛøny cz≥owiek zadowala siÍ podziwem, jaki wzbudza swojπ pozornπ wiedzπ. Pragnie osiπgnπÊ bez wysi≥ku rozg≥os, s≥awÍ, popularnoúÊ, dlatego liczne plagiaty, rozprawy
naukowe pisane na zamÛwienie po to tylko, by zdobyÊ tytu≥ naukowy, dobrπ
posadÍ, ludzkie uznanie.
Pyszny faryzeusz wylicza w≥asne dobre uczynki, ale nie widzi w≥asnych
grzechÛw. Wylicza grzechy, ktÛrych nie pope≥ni≥, ale uchyla siÍ od nazwania po
imieniu z≥a, ktÛrego siÍ dopuúci≥. Im trudniej mu dostrzec ciemnπ stronÍ w≥asnej osoby, tym ≥atwiej oskarøa bliüniego.
Jakøe czÍsto my takøe wchodzimy do úwiπtyni z podobnym nastawieniem.
ìW niedzielÍ chodzÍ do koúcio≥a, codziennie mÛwiÍ pacierz, spowiadam siÍ raz
w†roku. Nikogo nie okrad≥em, nikogo nie zamordowa≥em, z†nikim siÍ nie k≥ÛcÍî. Wchodzimy do úwiπtyni zapatrzeni w†siebie, a†nie w†Boga i dlatego jacy
weszliúmy do koúcio≥a, tacy teø z niego wychodzimy.†
†
2. CELNIK, CZYLI USPRAWIEDLIWIENIE ìZ £ASKIî
†
ìA celnik sta≥ z daleka i nie úmia≥ nawet oczu wznieúÊ ku niebu, lecz bi≥ siÍ
w piersi, mÛwiπc: Boøe, miej litoúÊ dla mnie, grzesznika!î †Jego modlitwa tchnie
autentyzmem. Celnik czuje ciÍøar przygniatajπcych go grzechÛw. ByÊ moøe
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mÛg≥by znaleüÊ jakieú usprawiedliwienia dla pope≥nionych grzechÛw, ktÛre
zmniejsza≥yby jego odpowiedzialnoúÊ. On jednak nie wspomina o nich, ale
wyraøa w≥asnπ niegodnoúÊ wobec nieskoÒczonej úwiÍtoúci Boga: ìBoøe, miej
litoúÊ dla mnie, grzesznika!î (£k 18, 13). Nie porÛwnuje siÍ z innymi. Nie uwaøa siÍ za jednego z wielu grzesznikÛw, ale ñ podobnie jak úw. Pawe≥ ñ zdaje siÍ
mÛwiÊ: ìChrystus Jezus przyszed≥ na úwiat zbawiÊ grzesznikÛw, spoúrÛd ktÛrych ja jestem pierwszyî (por. 1Tm 1,15). Nic nie przynosi. Niczym siÍ nie
chwali. Wyznaje tylko swojπ winÍ i prosi o†mi≥osierdzie. Wie, øe w†úwiπtyni
BÛg daje cz≥owiekowi znacznie wiÍcej niø cz≥owiek moøe daÊ Bogu.
I tak stajemy wobec: ìdwÛch odmiennych postaw sumienia spotykanych
u ludzi wszystkich czasÛw. Celnik stanowi przyk≥ad sumienia ëskruszonegoí,
ktÛre jest w pe≥ni úwiadome swojej natury i swoich niedostatkÛw ñ jakiekolwiek
mog≥yby byÊ ich subiektywne usprawiedliwienia ñ widzi potwierdzenie tego,
øe potrzebuje odkupienia. Faryzeusz natomiast, to przyk≥ad sumienia ìzadowolonego z samego siebieî, øywiπcego z≥udzenie, øe moøe przestrzegaÊ prawa bez
pomocy ≥aski i przekonanego, øe nie potrzebuje mi≥osierdziaî (Veritatis splendor, 104).
ìPowiadam wam: Ten odszed≥ do domu usprawiedliwiony, nie tamtenî. W ten
sposÛb Jezus otwar≥ innπ drogÍ do przyjaüni z Bogiem; drogÍ dostÍpnπ dla celnikÛw i nierzπdnic, ktÛrzy nie mogπ siÍ pochwaliÊ øadnym dobrym czynem. Jest to
droga przebaczenia grzechÛw temu, ktÛry je wyznaje, za darmo, z ≥aski. åw. Pawe≥ powie to samo w inny sposÛb: ìGdy zaú ukaza≥a siÍ dobroÊ i mi≥oúÊ Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze wzglÍdu na sprawiedliwe uczynki, jakie
spe≥niliúmy, lecz z mi≥osierdzia swego zbawi≥ nas [...] abyúmy, usprawiedliwieni
Jego ≥askπ stali siÍ w nadziei dziedzicami øycia wiecznegoî (por. Tt 3,4-7).
Jezus nie chce przez to powiedzieÊ, øe BÛg kocha bardziej ≥otrÛw aniøeli
ludzi uczciwych. Nie moøna ìzgodziÊ siÍ z rozumowaniem kogoú ñ powie Veritatis splendor ñ kto z w≥asnej s≥aboúci czyni kryterium prawdy o dobru, tak øe
moøe czuÊ siÍ usprawiedliwiony przez samego siebie bez uciekania siÍ do Boga
i Jego mi≥osierdzia. Tego rodzaju postawa prowadzi do rozk≥adu moralnoúci
ca≥ego spo≥eczeÒstwa, poniewaø podaje w wπtpliwoúÊ obiektywnoúÊ prawa moralnego w ogÛle i neguje absolutny charakter moralnych zakazÛw, dotyczπcych
okreúlonych czynÛw ludzkich, a ostatecznie wprowadza zamÍt w dziedzinÍ
wszelkich sπdÛw o wartoúciachî (Veritatis splendor, 104).
Zdarza siÍ jednak ñ uczy≥ Orygenes ñ øe grzesznik, ktÛry zda≥ sobie sprawÍ
ze swojej winy, upokarzajπc siÍ za swoje grzechy robi postÍpy na drodze nawrÛcenia i wyøej stoi w oczach Boøych niø ten, kto bÍdπc mniejszym grzesznikiem,
nadyma siÍ pychπ, ze wzglÍdu na pewne posiadane przez siebie wartoúci.
BÛg woli pokorÍ pokutujπcego grzesznika niø pychÍ sprawiedliwego zarozumialca. ìKaødy bowiem, kto siÍ wywyøsza, bÍdzie poniøony, a kto siÍ uniøa,
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bÍdzie wywyøszonyî. Ewangelista Mateusz ujmie to jeszcze dosadniej: ìZaprawdÍ, powiadam wam: Celnicy i nierzπdnice wchodzπ przed wami do krÛlestwa niebieskiegoî (Mt 21,31).
†
3. B£. MARIA SAGRARIO, CZYLI UCZYNKI I £ASKA
†
Trzeciπ osobπ, ktÛra jest zarazem uosobieniem pewnej postawy øyciowej,
i przyk≥adem tego w jaki sposÛb naleøy odwaønie ≥πczyÊ dobro z pokorπ jest
b≥ogos≥awiona Maria Sagrario, patronka farmaceutÛw.
†
a. Elvira Moragas Cantarero, urodzi≥a siÍ 8 stycznia 1881 r. w mieúcie Lillo,
w prowincji Toledo. WkrÛtce ca≥a rodzina przenios≥a siÍ do El Pardo,
a w 1886 r. zamieszka≥a w Madrycie.
†
Jej ojciec, aptekarz, dostawca lekÛw na dwÛr krÛlewski, pos≥a≥ jπ najpierw
do kolegium katolickiego úw. Fernanda. NastÍpnie kontynuowa≥a naukÍ w szkole
úredniej i uniwersytecie w Madrycie (1900-1905). Tam ñ jako jedna z niewielu
kobiet ñ uzyska≥a dyplom na wydziale farmacji. NastÍpnie pomaga≥a ojcu w
aptece, a kiedy zmar≥ w 1909 roku, przejÍ≥a jego obowiπzki. Posiada≥a niezwyk≥y
talent organizacyjny. Potrafi≥a takøe utrzymywaÊ przyjazne relacje z klientami,
ktÛrym chÍtnie pomaga≥a. Opiekowa≥a siÍ teø mieszkaÒcami najbiedniejszych
dzielnic Madrytu.
†
Co by≥o jej podstawowym aptekarskim powo≥aniem? Autor KsiÍgi Syracha
odpowiada:††
ìPan stworzy≥ z ziemi lekarstwa, a cz≥owiek mπdry nie bÍdzie nimi gardzi≥.
[...] DziÍki nim siÍ leczy i bÛl usuwa, z nich aptekarz sporzπdza leki, aby siÍ nie
koÒczy≥o Jego dzia≥anie i pokÛj od Niego by≥ po ca≥ej ziemiî (Syr 38,4.7-8).
ìDziÍki nim siÍ leczy i bÛl usuwaî ñ powiedzia≥ Syrach. Odpowiedü brzmi:
sensem istnienia lekÛw jak i istnienia aptekarza jest leczenie, czyli zachowanie
øycia. Jego celem w øaden sposÛb nie moøe byÊ uúmiercanie. To samo potwierdza ìKodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiejî uchwalony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeüdzie Aptekarzy w Lublinie dnia 25 kwietnia 1993
roku, ktÛry mÛwi: †
ï Art. 6. ìCzynnoúÊ zawodowa aptekarza nie moøe byÊ úwiadomym dzia≥aniem na szkodÍ zdrowia ludzkiegoî.
ï Art. 4. ìAptekarz wykonujπc swoje zadania musi posiadaÊ wolnoúÊ postÍpowania zgodnego ze swym sumieniem oraz swobodÍ dzia≥aÒ zawodowych
stosownπ do wskazaÒ etycznych, aktualnego poziomu wiedzy i stanu prawnegoî.
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ï Art. 19. ì W celu ochrony interesÛw zawodowych, aptekarz nie czyni niczego co by≥oby korzystne dla ludzi bπdü organizacji majπcych cele sprzeczne z zawodowymi i moralnymi racjami aptekarstwa.
Farmaceuci majπ prawo do sprzeciwu sumienia. Pozwala im ono nie uczestniczyÊ bezpoúrednio ani poúrednio w dostarczaniu úrodkÛw majπcych wyraünie
nieetyczne cele, takie jak aborcja czy eutanazjaî. †Wobec agresywnej subkultury
úmierci, realizacja powo≥ania farmaceuty nie jest wcale ≥atwa; ona domaga siÍ
niema≥ej odwagiî.
† Do tego samego zagadnienia nawiπza≥ Ojciec åwiÍty Benedykt XVI, zwracajπc siÍ do uczestnikÛw MiÍdzynarodowego Kongresu Katolickich FarmaceutÛw: ìFarmaceuta powinien zachÍcaÊ kaødego do porywu cz≥owieczeÒstwa po
to, by kaøda istota by≥a chroniona od poczÍcia aø do naturalnej úmierci i by
úrodki medyczne odgrywa≥y naprawdÍ rolÍ terapeutycznπî (29.10.2007). Nie
powinien zatem wydawaÊ lekÛw, ktÛre mogπ byÊ wykorzystane do eutanazji.
Nie tylko materialne lekarstwo, ale takøe ìs≥owoî farmaceuty moøe staÊ siÍ
ìlekiemî dla cz≥owieka chorego. Jego s≥owo ma moc terapeutycznπ. I chociaø
istniejπ takøe sytuacje beznadziejne, jak np. przypadek cz≥owieka pysznego, na
ktÛrego chorobÍ nie ma lekarstwa, ìalbowiem nasienie z≥a w nim zapuúci≥o
korzenieî (Syr 3,28), to jednak czÍúciej dobre s≥owo niesie nadziejÍ.
ìDobre s≥owa sπ plastrem miodu, s≥odyczπ dla gard≥a, lekiem dla cia≥aî (Prz
16,24). To stwierdzenie ≥atwo moøna odnieúÊ do rad aptekarzy, ktÛre towarzyszπ wydawaniu lekarstw. U dobrego farmaceuty s≥owa przekazujπ wyjaúnienie,
pocieszenie, nape≥niajπ nadziejπ. ìFarmaceuta - katolik, musi byÊ uwaønym
doradcπ ludzi nabywajπcych lekarstwo, a takøe s≥uøyÊ moralnym wsparciem
tym wszystkim, ktÛrzy kupujπc rozmaite úrodki potrzebujπ takøe rady, s≥Ûw
nadziei, wskazÛwek na dalsze øycieî (Jan Pawe≥ II, Kongres farmaceutÛw, Rzym
1988), ìaby siÍ nie koÒczy≥o Jego [Boga] dzia≥anie i pokÛj od Niego by≥ po
ca≥ej ziemiî (Syr 38,8).
†
b. W czerwcu 1915 roku Maria wstπpi≥a do klasztoru karmelitanek bosych
a 21 grudnia rozpoczÍ≥a w nim nowicjat, przyjmujπc imiÍ zakonne Maria
Sagrario od úw. Alojzego Gonzagi. Dnia 6 stycznia 1920 r. z≥oøy≥a úluby
wieczyste. Sta≥a siÍ wzorem dla siÛstr, ktÛre wybra≥y jπ na prze≥oøonπ
zgromadzenia (1927-1930) i z duøym poúwiÍceniem i radoúciπ troszczy≥a
siÍ o øycie duchowe zgromadzenia, dbajπc rÛwnieø o rozwÛj jego struktur.
†
Po zakoÒczeniu trzyletniej kadencji pe≥ni≥a funkcjÍ mistrzyni nowicjuszek.
1 lipca 1936 roku ponownie wybrano jπ prze≥oøonπ. W tym czasie sytuacja
polityczna w Madrycie sta≥a siÍ bardzo napiÍta. Dnia 18 lipca wybuch≥a wojna
domowa, a juø 20 lipca t≥um zaatakowa≥ klasztor. Siostry zosta≥y przewiezione
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do G≥Ûwnego UrzÍdu BezpieczeÒstwa, ale po kilku godzinach wypuszczono je
na wolnoúÊ. Mimo, iø grozi≥o jej úmiertelne niebezpieczeÒstwo, Matka Maria
postanowi≥a zostaÊ w Madrycie, by pomagaÊ wspÛ≥siostrom, ukrywajπcym siÍ
w domach u znajomych.
W tym czasie wielokrotnie odwiedza≥ jπ jej brat, proszπc aby wraz z nim
uda≥a siÍ do Pinto, gdzie mieszka≥ razem z rodzinπ, lecz ona nie wyrazi≥a na to
zgody, poniewaø pragnÍ≥a czuwaÊ nad swoimi siostrami.
Ponios≥a úmierÊ mÍczeÒskπ podczas hiszpaÒskiej wojny domowej. Dnia
15 sierpnia 1936 roku, zosta≥a rozstrzelana przez lewicowe wojska republikaÒskie.
Proces beatyfikacyjny Matki Sagrario skoÒczy≥ siÍ wyniesieniem jej w 1998
roku do chwa≥y o≥tarzy przez Ojca åwiÍtego Jana Paw≥a II.
Dzisiaj przekazujemy jej relikwie, ktÛre przyby≥y do Poznania z karmelitaÒskiego klasztoru w Madrycie, Stowarzyszeniu FarmaceutÛw Katolickich Polski. Mam nadziejÍ, øe ich intronizacja przypomni polskim farmaceutom o specyficznym powo≥aniu farmaceuty oraz duchu pokory koniecznym do jego wykonywania. †
†
ZAKO—CZENIE
†
Na koniec wrÛÊmy do úw. Augustyna: ìNie opuszczaj mnie, Panie, bπdü
blisko przy mnie. [...] O Panie, daleko jestem od tego, by siÍ uwaøaÊ za sprawiedliwego [...]. Mam prosiÊ, p≥akaÊ, spowiadaÊ siÍ, a†nie wynosiÊ siÍ, a†nie che≥piÊ siÍ i†chlubiÊ siÍ swoimi zas≥ugami, bo chociaø coú posiadam, czym mÛg≥bym siÍ radowaÊ, co mam, czego bym nie otrzyma≥?
Naucz mnie otwieraÊ Ci drogÍ przez wyznanie grzechÛw, abyú mÛg≥ przyjúÊ
do mnie. [...] Przedtem zaú, dopÛki nie wyzna≥em mojego grzechu, zagradza≥em Ci drogÍ, a†Ty, Boøe mÛj, nie mia≥eú ktÛrÍdy przyjúÊ do mnie. Ja wiÍc bÍdÍ
wyznawa≥ grzechy mojego øycia i†otwiera≥ Ci drogÍ, a†Ty, o†Chryste, przyjdziesz do mnie i†na drodze stawiajπc swe kroki, bÍdziesz mnie kszta≥towa≥ wed≥ug
Twoich úladÛwî.

Zawsze przyjmuj wyci¹gniêt¹ d³oñ.
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Mgr Barbara Fiklewicz-Dreszczyk
POZNA—

B≥ogos≥awiona Maria Sagrario
farmaceutka patronujπca SFKP
ìKto ginie z mi≥oúci dla Boga
odradza siÍ przez pokoleniaî
(J.Kito)

1. Poszukiwanie patrona
Mijajπ lata, a my ciπgle tworzymy poczπtki naszej historii. Jednym z waønych czynnikÛw naszego jednoczenia siÍ z farmaceutami Europy sta≥ siÍ wybÛr
patrona dla Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski (SFKP). Rozpatrywano rÛøne propozycje: imienia Jana Paw≥a II; ojca Marii Kolbe; úw Kingi;
úw Agaty... PamiÍtamy jak modliliúmy siÍ na pierwszych spotkaniach. Jak przeøywaliúmy pielgrzymki Jana Paw≥a II do Polski. SzczegÛlne wraøenie wywar≥a
na nas ksiπøka Andre Frossarda ìPortret Papieøaî. Jego relacje przemawia≥y
jedno-znacznie: ìKiedy popo≥udniem 16 paüdziernika 1978 z komina Kaplicy
SykstyÒskiej wydosta≥ siÍ bia≥y dym, nie wiedziano jeszcze, øe by≥ to dym wystrza≥u armatniego w walce ze z≥emî. Nowy Papieø rozrywa≥ zaskorupia≥π tradycjÍ i z nieoczekiwanπ úmia≥oúciπ zachÍca≥ do odwagi i s≥uøby, uczy≥ mi≥oúci
bliüniego, zaludnia≥ o≥tarze oczekujπcymi na beatyfikacjeî... WÛwczas to jak
pisze poeta: ìLudziom jak piÍknym ptakom wyros≥y skrzyd≥aî (K.J.Ga≥czyÒski). WÛwczas teø czytaliúmy proroczy wiersz 19-letniego Karola Wojty≥y z 1939
roku, w ktÛrym pisa≥:
IúÊ pod wiatr
IúÊ przez piarg, iúÊ pod wiatr
IúÊ ku burzom
W rÍce jπÊ MiarÍ Miar
W serce wziπÊ WiarÍ Wiar
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åwiÍty Urzπd
Nie wiem czy düwignπ barki ñ
Od wiatru siÍ gÛry kolebiπ
Moc wszystkπ ze mnie wyszarpnij
OtwÛrz mi øywe niebo
Ziemio
Kto zna gÛry, to zrozumie i piarg..., i wiatr..., i wiarÍ... Wyzwolone serca
zabi≥y innym rytmem. Otoczy≥a nas wolnoúÊ lat 80. MinÍ≥o 20 lat ponfikatu
Naszego Papieøa , gdy w maju 1998 roku w piÍtnastπ rocznicÍ nieformalnego
powstania SFKP, na Placu úw. Izydora w Madrycie odbywa≥o siÍ naboøeÒstwo,
a w Rzymie Jan Pawe≥ II beatyfikowa≥ pierwszπ farmaceutkÍ MariÍ Sagrario. Nadzwyczajny zbieg okolicznoúci sprawi≥, øe juø w 1997 roku dowiedzieliúmy siÍ od
siÛstr Zmartwychwstanek o przygotowywaniu do wyniesienia na o≥tarze Marii
Sagrario, ktÛre trwa≥o juø 40 lat. Na drogach do úwiÍtoúci bywa≥o ciasno, gdyø
ofiary europejskich totalitaryzmÛw i wojen sz≥y t≥umnie. To Nasz Papieø ich wydoby≥ z obozÛw, ≥agrÛw i miejsc egzekucji. Przedstawi≥ úwiatu, do czego doprowadzi≥a rozszala≥a ideowo Europa. SiÍgajπc po patronat duchowy Marii Sagrario oddaliúmy ho≥d tej odwaønej, rozmodlonej i zapracowanej kobiecie, o wspania≥ym sercu i urokliwej osobowoúci. Jest przyk≥adem s≥uøby i dialogu wyraøonych pracπ i modlitwπ. InformacjÍ o patronie naszego Stowarzyszenia przekaza≥ Papieøowi Edwin Scheer, Prezydent MiÍdzynarodowej Federacji FarmaceutÛw Katolickich na spotkaniu z farmaceutami z rÛønych krajÛw. B≥ogos≥awiona
Matia Sagrario to farmaceutka o nazwisku rodowym Moragas i ochrzczona pod
siedmioma imionami jest symbolem hiszpaÒskiej tradycji i chrzeúcijaÒstwa.
2. Patronka, ktÛra wspiera formacjÍ etycznπ farmaceutÛw w czasach prze≥omu
ìWszelka praca, ktÛra wiπøe siÍ z bezpoúrednim kontaktem z drugim cz≥owiekiem jest czymú najlepszym co nas spotyka. Powo≥anie farmacuety leøy u
podstaw s≥uøebnej roli wobec drugiego cz≥owieka, ktÛry przychodzi do nas w
chwili s≥aboúciî (ks. A. Majewski, kierownik RPK w TVP). Nasza patronka
potrafi≥a wykazaÊ te cechy stajπc siÍ wzorcem dobrego farmaceuty, øyjπc na
prze≥omie wiekÛw w latach 1881-1936. By≥a pierwszπ kobietπ, ktÛra na Uniwersytecie w Madrycie ukoÒczy≥a Wydzia≥ Farmacji. Imponowa≥a zdolnoúciami,
dynamizmem, radoúciπ øycia, urokiem osobistym i aø siedmioma imionami:
Elwira, Kasyda, Luciana, Janina, Manuela, Eulalia, Izabela. Pochodzi≥a z rodziny
farmaceutycznej. Po 10-ciu latach pracy w aptece, w wieku 34 lat wstπpi≥a do
zakonu Karmelitanek w Madrycie gdzie s≥uøy≥a przez 21 lat. W dniu 15 sierpnia
1936 zginÍ≥a úmierciπ mÍczeÒskπ rozstrzelana przez komunistÛw na placu úw.
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Izydora w Madrycie. Jest symbolem g≥Íbokiej wiary, pracowitoúci i odwagi.
PiÍknie okreúli to o. JÛzef M.BocheÒski ì BÛg rzadko dowodzi w bitwach, zwykle
dzia≥a przez ludziî. Ona dzia≥a≥a modlπc siÍ i pracujπc dla bliünich na miarÍ
wspÛ≥czesnoúci.
Maria Sagrario w realiach Europy okaza≥a siÍ kobietπ o ukszta≥towanym
etycznie sumieniu, ktÛry by≥ wzorcem dla wielu kobiet Europy. We wspomnieniach Franceski Waúkowskiej ñ Michalskiej znajdujemy opis losÛw innych kobiet z Polski, ktÛre na nieludzkim ziemi Kazachstanu nauczy≥y siÍ broniÊ øycia
ñ wspominajπc rÛwnieø kobiety hiszpaÒskie. Uwidaczniajπcy siÍ kryzys kultury w Europie Zachodniej na prze≥omie wiekÛw ìjest kryzysem chrzeúcijaÒstwaî
(o. J.M.BocheÒski). Mimo wojen i totalitaryzmÛw nie uda≥o siÍ uúmierciÊ sumieÒ
i one sta≥y siÍ podstawπ do rozwijania dialogu i wspÛ≥pracy ñ szczegÛlnie wspÛ≥czeúnie. Mamy nadziejÍ na ich obronÍ mimo konfrontacji ekonomicznej i ideowej z krajami rozwiniÍtymi.
Patronka SFKP pochodzπca z ìtygla hiszpaÒskiej kulturyî, skupi≥a w swoim
losie paradoksy Europy i paradoksy chrzeúcijaÒstwa. To w Hiszpanii p≥onÍ≥y
stosy inkwizycji, tam mordowano wyznawcÛw Jezusa w latach 1936-39, tam
zniszczono doszczÍtnie miasto Guernica w Baskonii w roku 1939, tam trwa≥
najd≥uøej totalitaryzm gen. Franco, tam zwrÛcone by≥y oczy úwiata, gdy tworzy≥
P. Picasso, a Ernest Hamingway powieúciπ ìKomu bije dzwonî z prostotπ wyrazu
relacjonowa≥ rewolucjÍ hiszpaÒskπ lat 1935-39. Do dzisiejszych czasÛw nie
moøemy zrozumieÊ corridy jako prÛby cz≥owieka walczπcego z bykami..., ale
nie wiadomo o co walczπcego i po co. Tam jeszcze wspÛ≥czeúnie puls historii
nierytmicznie tÍtni, a karuzela idei rozkrÍca siÍ nadal. Trwajπ waúnie narodowoúciowe i ideowe. Kryzys ekonomiczny dodatkowo rani narÛd.
Analizujπc historyczne zapisy szukamy odpowiedzi na pytanie ìco to takiego
powinien cz≥owiek wiedzieÊ o przesz≥oúci, aby lepiej zrozumieÊ teraüniejszoúÊî?
(J. Appley i inni). SzczegÛlnie Polacy, ktÛrzy tworzyli narÛd nawet w niewoli.
Przekszta≥cajπc siÍ ze spo≥eczeÒstwa rolniczego potrafili siÍ zintegrowaÊ i dwukrotnie w ubieg≥ym wieku odzyskaÊ wolnoúÊ i wprowadziÊ przedstawicielskie
formy rzπdzenia. Coraz g≥Íbiej rozumiemy, øe syntezÍ tradycji Europy stanowi
kultura chrzeúcijaÒska i my teø mamy wybieraÊ w zgodzie z sumieniem prawid≥owo ukszta≥towanym. Coraz wyraüniej deklarujemy niechÍÊ do wojny, ale
i teø niechÍÊ do posiadania dzieci. Wytwarzamy dziwny i ustawiczny konflikt
miÍdzy religiπ, a naukπ. Profanujemy prawo przez jego gigantyczne rozmiary.
Zaniedbaliúmy rozwÛj nauki przez utrzymanie przestarza≥ej struktury
organizacyjnej. Nie potrafimy skutecznie przeciwdzia≥aÊ biedzie i nierÛwnoúci
spo≥ecznej. Nie umiemy chroniÊ úrodowiska przyrodniczego i rodzinnego. Nie
umiemy siÍ broniÊ przed obcym kapita≥em i fundamentalizmem rynkowym.
Jesteúmy ciπgle spÛünieni cywilizacyjnie.

42
Biuletyn SFKP nr 1/2 (38-39)

Podejmujπc problematykÍ formowania i integrowania zawodu farmaceuty
poszukujemy korzeni naszej kultury i podstaw rozwoju farmacji europejskiej.
Potrzebujemy znakÛw i wzorcÛw, ktÛre w poszukiwaniu drogi dla naszego zawodu znajdujemy jak przys≥owiowe oznakowanie pasa startowego do bezpieczonego lπdowania. Umiemy juø rozrÛøniaÊ dobro od z≥a. Gdyby naszemu pokoleniu
przypad≥o zmieniÊ nieco s≥owa hymnu, to moøna przyjπÊ poprawkÍ na ìpÛty
Polska øyje w nas, pÛki nie zginiemy. Mamy to szczÍúcie, øe w tym momencie
øyÊ nam tu przysz≥o w kraju nad Wis≥π i czciÊ swoich åwiÍtychî. Na polskich
szlakach do úwiÍtoúci jest coraz ciaúniej, ale brakuje tam farmaceutÛw.
3. Waøniejsze dane biograficzne Marii Sagrario
Elwira Sagrario urodzi≥a siÍ 8 stycznia 1881 r. w Lillo, w miasteczku po≥oøonym niedaleko Toledo. Zosta≥a ochrzczona w koúciele parafialnym pod wezwaniem úw. Marcina, otrzymujπc zgodnie z Ûwczesnym zwyczajem imiona swoich
rodzinnych poprzedniczek. Przypomnijmy je: Elwira, Kasyda, Luciana, Janina,
Manuela, Eulalia, Izabela. Rodzina ze strony ojca jest wielopokoleniowym rodem farmaceutÛw. Stryj Manuel oraz trzej cz≥onkowie rodziny byli farmaceutami. Dziadek, ktÛry osiedli≥ siÍ w Alcaraz teø by≥ dyplomowanym farmaceutπ.
Prowadzi≥ aptekÍ w Lillo, pÛüniej w El Pardo, a w koÒcu w Madrycie. Otwarcie
apteki Pana Ricardo przy ul. San Bernardiono nr 11 w Madrycie nastπpi≥o w
1888 roku. Ricardo by≥ piπtym jej w≥aúcicielem. Naby≥ jπ od Antoniego Marcina
Corral. PÛüniej przejmowa≥y jπ dzieci Elwira i brat Ricardo. Sπ to g≥Ûwne postacie
rodu farmaceutycznego paÒstwa Moragas. Syn Ricarda a bratanek Elwiry, JÛzef,
Ludwik Moragas Luque rÛwnieø by≥ aptekarzem. Pracowa≥ w innej aptece.
AptekÍ rodowπ przy ul. San Berdanino 11 prowadzi jej aktualna w≥aúcicielka,
tytularna farmaceutka Pani Carmen Arteaga Serrano (od 29 czerwca 1974 roku).
Elwira mia≥a troje rodzeÒstwa: brata JÛzefa, ktÛry umar≥ bardzo wczeúnie,
siostrÍ MariÍ Sagrario, ktÛra umar≥a w 11 roku øycia na dyfteryt i o trzy lata
m≥odszego brata Ricardo. NaukÍ rozpoczÍ≥a w Kolegium úw. Fernanda, prowadzonym przez siostry Mercedariuszki. W tym kolegium przyjÍ≥a I komuniÍ úw.
Do matury przygotowywa≥a siÍ w Instytucie Kardyna≥a Cisneros w Madrycie.
Egzamin maturalny zda≥a 29 czerwca 1889, a dyplom z ocenπ bardzo dobrπ
uzyska≥a 25 maja 1900. Elwira by≥a dziewczynπ pe≥nπ wdziÍku, figlarnπ, bardzo
sympatycznπ i domatorkπ. WszÍdzie wprowadza≥a radosny nastrÛj i by≥a w rodzinie osobπ wyrÛøniajπcπ siÍ radosnym usposobieniem. By≥a rÛwnieø lubiana
przez nauczycieli i rÛwieúnikÛw. Po uzyskaniu dyplomu maturalnego, majπc 19
lat zostaje przyjÍta na studia uniwersyteckie w 1900 roku. Najpierw przesz≥a
przez kurs przygotowawczy, by nastÍpnie po jego zaliczeniu rozpoczπÊ studia
na Wydziale Farmacji. W czasie studiÛw by≥a bardzo szanowana przez kadrÍ
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profesorska i przez swoich kolegÛw. By≥a pierwszπ kobietπ studiujπcπ na Uniwersytecie Madryckim na Wydziale Farmacji. Studia ukoÒczy≥a z bardzo dobrymi
ocenami, w wieku 24 lat w 1905 roku. Po studiach pracowa≥a przez 10 lat w
aptece przy ulicy San Berdanino 11 w Madrycie. By≥a pierwszπ kobietπ w Hiszpanii, ktÛra jako dyplomowana farmaceutka wesz≥a do zawodu tradycyjnie
wykonywanego przez mÍøczyzn. Od 1905-1909 pracowa≥a w aptece z ojcem,
ktÛry by≥ w≥aúcicielem apteki i dyplomowanym farmaceutπ. Po úmierci ojca
apteka przesz≥a na matkÍ Elwiry, a w 1911 przejÍ≥a jπ Elwira, wykonujπc sumiennie zawÛd aptekarza. Elwira od dzieciÒstwa. marzy≥a, jak to napisa≥a w
swoim øyciorysie o wykonywaniu zawodu aptekarza. Apteka by≥a dla niej by≥a
czymú zwyczajnym i naturalnym, miejscem kontynuacji tradycji rodzinnej,
marzeniem o dobrym wykonywaniu zawodu, tak aby sobie poradziÊ z konkurencjπ w zmonopolizowanym przez mÍøczyzn zawodzie.
Ojciec bardzo kocha≥ ElwirÍ ñ ìdo szaleÒstwaî ñ jak to okreúlali przyjaciele.
Gdy Elwira rozpoczÍ≥a studia farmaceutyczne mÛwi≥ do przyjaciÛ≥: ìkiedy Elwirka skoÒczy studia otworzÍ jej aptekÍ na Placu Puerta del Sol, najwiÍkszym placuî.
Ale nie zrealizowa≥ tego planu, zmar≥ nagle. AptekÍ przyjÍ≥a Elwira, gdyø brat
Ricardo jeszcze studiowa≥. Bardzo przeøy≥a úmierÊ swojego ojca i zaczÍ≥a
zapadaÊ na rÛøne choroby, wychud≥a, duøo siÍ modli≥a. WÛwczas pozna≥a jezuitÍ o. Piotra Rubio, ktÛry cieszy≥ siÍ s≥awπ úwiÍtoúci, a pÛüniej zosta≥ uznany za
ìaposto≥a Madrytuî. Przy Jego konfesjona≥em ustawia≥y siÍ duøe kolejki, a Elwira uwaøa≥a Go za swego przewodnika duchowego. Papieø Jan Pawe≥ II wyniÛs≥ go do chwa≥y úwiÍtych w roku 2002 (na placu Krzysztofa Kolumba w Madrycie).
O. Piotr Rubio dostrzeg≥ u Elwiry cechy powo≥ania zakonnego. Zdawa≥ sobie
sprawÍ z jej zami≥owania do modlitwy. Powo≥anie siÍ rozwija≥o i przez kilka lat
Elwira przygotowywa≥a siÍ do øycia konsekrowanego. Przy koÒcu 1914 roku
podjÍ≥a decyzjÍ o wstπpieniu do Karmelu. Poczeka≥a jedynie, aø jej brat Ricardo
ukoÒczy studia farmaceutyczne i wÛwczas przekaza≥a mu zarzπdzanie aptekπ.
W roku 1915, ktÛry by≥ obchodzony w Hiszpanii i w ca≥ym Koúciele pod znakiem
czterechstulecia urodzin úw. Teresy od Jezusa, wstπpi≥a do Karmelu pod wezwaniem úw. Anny i úw. JÛzefa w Madrycie. Zakon ten zosta≥ za≥oøony w roku
1586. 4 lata po úmierci reformatorki Karmelu, úw. Teresy od Jezusa przez siostry
przyby≥e z Granady. WúrÛd nich by≥a Matka Anna od Jezusa (Lobera ñ powszechnie uwaøana za úwiÍtπ). Przeorysza Karmelu Matka Teresa od serca Jezusowego (siostra przyjaciÛ≥ki Elwiry) rozmawiajπc z Elwirπ przesunÍ≥a jednak termin
wstπpienia jej do zakonu uwaøajπc, øe ìjej bladoúÊ i mizerna twarz úwiadczπ
o s≥abym zdrowiu, ktÛre naleøy wzmocniÊî. Elwira pos≥ucha≥a tych rad, lepiej
siÍ odøywiajπc i odpoczywajπc. Nadal wspomina≥a zmar≥ego ojca i duøo siÍ
modli≥a.
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21 czerwca 1915 roku ElwirÍ przyjÍto do zgromadzenia. Najpierw odby≥a
6-miesiaÍczny postulat i 21 grudnia 1915 roku przyjÍ≥a habit Najúw. Marii Panny z GÛry Karmel i rozpoczÍ≥a kanoniczny nowicjat. Przy ob≥Ûczynach otrzyma≥a imiÍ zakonne siostry Marii Sagrario od úw. Alojzego Gonzagi. Z okresu jej
nowicjatu Matka Teresa zostawi≥a opiniÍ o niej: ìoddana modlitwie i pracy,
charakter weso≥y, bardzo mi≥a, wielce uczynna, ale teø umartwiona i cichaî. Od
pierwszych dni nowicjatu zauwaøono jej silny charakter i energiczne dzia≥ania.
Pierwszπ profesjÍ z≥oøy≥a 24 grudnia 1916 roku. Dniem najbardziej znaczπcym
dla siostry Marii Sagrario, po 5-ciu latach øycia we wspÛlnocie, by≥ dzieÒ z≥oøenia
úlubÛw wieczystych 6 stycznia 1920 roku. Siostra Maria Sagrario by≥a szczÍúliwa,
øe mog≥a poúwiÍciÊ siÍ bez reszty s≥uøbie Karmelu. Øycie konsekrowane w kontemplacyjnym Karmelu odpowiada≥o jej osobowoúci. Znalaz≥a tu swoje miejsce.
Pomaga≥a medycznie siostrom zakonnym. Zawsze uczynna i radosna.
W styczniu 1927 umiera przeorysza Matka Teresa od Serca Jezusowego i na
jej miejsce zgromadzenie wybiera siostrÍ MariÍ Sagrario. Urzπd przejmuje z prostotπ, pokorπ i odpowiedzialnoúciπ. Sprawuje urzπd przeoryszy przez trzy lata.
Bardziej interesuje siÍ opiekπ nad nowicjuszkami. Po zejúciu z urzÍdu w roku
1930 nowo wybrana przeorysza Matka Juliana od úw. Jana od Krzyøa powierza
siostrze Marii Sagrario urzπd mistrzyni nowicjatu. Ma pod opiekπ cztery nowicjuszki, ktÛre ukierunkowuje w duchowoúci karmelitaÒskiej. W roku 1933 Matka
Maria Sagrario obejmuje urzπd ìko≥owejî ñ w Karmelu jest to stanowisko przy
ktÛrym prowadzi siÍ krÛtkie rozmowy nie bÍdπc widzianym przez rozmÛwcÍ,
a s≥uøy do przekazywania i odbierania przesy≥ek i rzeczy. W tym czasie zaczÍ≥y
nap≥ywaÊ do wspÛlnoty smutne i bolesne wiadomoúci o sytuacji w Hiszpanii,
o przeúladowaniu duchowieÒstwa, o niszczeniu i podpalaniu úwiπtyÒ. Duøo siÍ
wÛwczas modli i przeøywa napiÍcia.
1 lipca 1936 przypadajπ kolejne wybory w klasztorze (co trzy lata) Po raz
drugi Matka Maria Sagrario zostaje wybrana przeoryszπ. BÍdπc úwiadoma odpowiedzialnoúci z jakπ jej przychodzi przyjπÊ urzπd oraz okolicznoúci spo≥ecznych i politycznych jakie przeøywa≥a Hiszpania, czyni to z godnoúciπ i ufnoúciπ.
W dniu 18 lipca komuniúci obrzucili okna koúcio≥a i klasztoru kamieniami. Zakonnice zda≥y sobie sprawÍ z niebezpieczeÒstwa, ktÛre nastÍpowa≥o. NastÍpnego
dnia, ataki siÍ powtarza≥y. 20 lipca klasztor zosta≥ ostrzelany i splπdrowany mimo,
øe by≥ to dzieÒ ich úwiÍta ñ ojca úw. Eliasza. Siostry zaczÍ≥y opuszczaÊ klasztor.
Matka Maria Sagrario zosta≥a przewieziona na komisariat, gdzie jπ przes≥uchiwano. Zmuszona zosta≥a do wys≥uchiwania obelg, bluünierstw i zniewag. Wypuszczono jπ, ale klasztor by≥ zniszczony. Zakonnice nie mia≥y pe≥nych informacji
o sytuacji w kraju. Przeúladowania dotyczy≥y szczegÛlnie duchowieÒstwa. Palono
koúcio≥y, klasztory i domy opieki prowadzone przez siostry zakonne. Takøe
karmelitanki musia≥y siÍ ukrywaÊ. Matka Maria Sagrario nie opuúci≥a Madrytu,
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stara≥a siÍ utrzymaÊ ≥πcznoúÊ ze siostrami zakonnymi wspierajπc je duchowo
i materialnie gdyø mia≥a kontakt ze swojπ aptekπ. Jednak 14 sierpnia zosta≥a
aresztowana przez komunistÛw i poddano jπ mÍczπcym przes≥uchaniom i torturom. Jak wspomina≥y siostry ìkomisariat policji przypomina≥ Pretorium w Jerozolimie w noc Wielkiego Czwartkuî. Pobicia i tortury siÛstr zakonnych sta≥y siÍ
normalnoúciπ. Øπdano pisemnych oúwiadczeÒ o rezygnacji z wyznawania religii
i oúmieszano zakon. Podczas przes≥uchania w dniu 14 sierpnia 1936 roku po
licznych obelgach i bluünierstwach Maria Matka Sagrario wziÍ≥a do rÍki podane
jej piÛro i napisa≥a kilka s≥Ûw. Co napisa≥a nie jest znane, ale inne siostry zakonne
twierdzi≥y, øe napisa≥a wyznanie wiary i kategorycznie zaprzeczy≥a temu co
chcieli osiπgnπÊ policjanci. Zaraz po tym policja wywioz≥a MatkÍ MariÍ Sagrario
w nocy z 14/15 sierpnia 1936 z posterunku Marquesa del Riscal. O úwicie
15 sierpnia 1936 roku, w úwiÍto WniebowziÍcia Najúw. Marii Panny rozstrzelano
jπ na placu úw. Izydora w Madrycie. Jej cia≥o pozostawiono na placu. Zachowa≥y
siÍ fotografie przeraøajπce swojπ wymowπ. ìLudzie, ludziom zgotowali ten losî.
Zmar≥a trzymajπc w zaciúniÍtej d≥oni krzyø z figurπ Jezusa. Tak jπ znaleziono
pod murem wraz z innymi rozstrzelanymi osobami
Matka Maria Sagrario od úw. Alojzego Gonzagi zosta≥a beatyfikowana w Rzymie 10 maja 1998 roku przez Papieøa Paw≥a II i do≥πczy≥a do grona mÍczennikÛw
za wiarÍ. Liczni pielgrzymi odwiedzajπ miejsca z niπ zwiπzane doúwiadczajπ
jej úwiÍtoúci. Przyjmujπc za PatronkÍ tÍ zdolnπ kobietÍ o duøym uroku osobistym, pierwszπ dyplomowanπ farmaceutkÍ hiszpaÒskπ, cÛrkÍ ktÛra bardzo
przeøy≥a nag≥π úmierÊ swojego ojca, pamiÍtajπc o úmierci brata JÛzefa i siostry
Marii, i postanowi≥a s≥uøyÊ modlitwπ wspÛ≥czesnemu jej úwiatu. Chcemy oddaÊ jej ho≥d i upowszechniÊ jej dobre imiÍ. Chcemy zwrÛciÊ uwagÍ naszym
farmaceutom, øe wartoúciπ øycia moøna siÍ dzieliÊ, rozwijajπc dialog i s≥uøπc
drugiemu cz≥owiekowi z poszanowaniem jego godnoúci Ta dzielna kobieta potrafi≥a obroniÊ swπ godnoúÊ w chwili najwiÍkszej prÛby. Potrafi≥a dzia≥aÊ ufajπc
Bogu i pomagajπc ludziom. Wyraøamy jej swÛj szacunek. Niech siÍ odradza w
naszych myúlach i dzia≥aniu. Jej umi≥owanie tajemnicy Eucharystii i zawierzenie Jezusowi jest przyk≥adem potrzebnym wspÛ≥czesnym farmaceutom.
Przypisy
J. Appelby, L. Hunt, M. Jacob, PowiedzieÊ prawdÍ o historii, PoznaÒ, Wyd. Zysk i S-ka, 2000.
J. C. A. Gandara, La vida de la Beata Maria Sagrario ñ farmaceutica, Carmelita y martir,
Editato AEFC en EspaÒa.
F. Michalska, Ca≥a radoúÊ øycia ñ na Wo≥yniu, w Kazachstanie, w Polsce wspomnienia, Warszawa, Wyd. Noir Sur Blanc, 2007.
J. Parys, MiÍdzy logikπ a wiarπ ñ rozmowa z o. JÛzefem Mariπ BocheÒskim, Warszawa, Wyd.
Noir Sur Blanc, 1998, wydanie czwarte.
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Prof. Edward Dreszczyk
POZNA—

Refleksja pacjenta o zawodzie farmaceuty
i potrzebie kultu úwiÍtoúci w tym zawodzie
Gdzie zmierza farmacja
Los szczÍúliwie zrzπdzi≥, øe przez warunki rodzinne mog≥em podpatrywaÊ
mojπ ma≥øonkÍ w jej staraniach z prowadzeniem uaktywnianiem i mobilizowaniem farmaceutÛw bÍdπcych katolikami do podjÍcia nowej batalii o odzyskanie
toøsamoúci spo≥ecznej zawodu. Farmaceuci rozproszeni wúrÛd lekarskiego i biznesowego lobby z trudem bronili swojej funkcji w s≥uøbie zdrowia oraz w ekipie
medycznej szpitali. Spychani w otch≥aÒ prywatyzowanego handlu, mieszani
z innymi zawodami nie obronili swojej toøsamoúci. åwiadczy o tym fakt, øe
85% aptek w paÒstwach UE musi spe≥niaÊ wybrane kryteria w≥asnoúciowe, demograficzne lub geograficzne. Polska znalaz≥a siÍ w tej resztÛwce 15% aptek
gdzie obowiπzuje pe≥na swoboda przy otwieraniu nowych aptek. Klasyczny
przyk≥ad stanowi dope≥nienie, øe w tej 15% resztÛwce znalaz≥y siÍ Irlandia,Hiszpania i WÍgry. Stπd wyp≥ywa≥ prosty wniosek, øe o wymogi moralne i zasady
etyczne bÍdπ bezcenne dla zawodu farmaceuty.
PlatformÍ wspÛ≥dzia≥ania zawodowego farmaceutÛw u≥atwi≥ ruch spo≥eczny
SolidarnoúÊ, ktÛry ujawni≥ ogromne bariery øycia spo≥ecznego w Polsce, fatalnπ organizacje zbiurokratyzowanych struktur spo≥ecznych, lekcewaøenie pracy
najemnej mimo wzrostu bezrobocia, nasilenie siÍ alkoholizmu i nikotynizmu,
wyeksploatowanie bogactw naturalnych jak np. siarki, miedzi i wÍgla brunatnego, zatrucie úrodowiska przyrodniczego, nadumieralnoúÊ mÍøczyzn, zerwanie
wiÍzi spo≥ecznych na skutek napiÍÊ politycznych, kryzys rodziny wyraøajπcy
siÍ liczbπ rozwodÛw i niøem demograficznym, gwa≥towne zuboøenie grup
spo≥ecznych z tzw. klasy robotniczej i ch≥opo-robotnikÛw. Silnym impulsem
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by≥ wzrost zainteresowania m≥odzieøy zdobywaniem wykszta≥cenia oraz wspania≥e oddzia≥ywanie Naszego Papieøa Jana Paw≥a II. Poszukiwano przywrÛcenia
podstawowych zasad wspÛ≥øycia spo≥ecznego jak:osoba przed rzeczπ, gospodarka
przed politykπ, cz≥owiek przed ideologiπ, etyka przed technikπ, mi≥osierdzie
przed prawem. Wydawa≥o siÍ, øe szybko nastπpi trwa≥a przebudowa systemu
gospodarczego i spo≥ecznego na fundamencie czystych rπk, rozliczenia z przesz≥oúciπ oraz przywrÛcenia szacunku do pracy.
Zastosowane narzÍdzia przesadnego fiskalizmu zniszczy≥y struktury sprywatyzowanej sfery rzemios≥a, inwestujπcego rolnictwa indywidualnego, doprowadzajπc do rabunkowego zdegradowania struktury pgrÛw i wykluczenia ludnoúci wiejskiej z moøliwoúci przyspieszonego rozwoju oraz nadmiernego rozbudowania administracji z sferze budøetowej. W tej sytuacji szczegÛlnego znaczenia nabra≥o przywrÛcenie wartoúci fundamentalnych ñ poszanowanie cz≥owieka i jego pracy, przywrÛcenie wolnoúci i rÛwnoúci, rozwijanie s≥uøebnoúci
wobec innych, a szczegÛlnie najbiedniejszych,chorych i wykluczonych spo≥ecznie co odpowiada≥o ukszta≥towanym zasadom etyki chrzeúcijaÒskiej. Pojawi≥y
siÍ przyk≥ady powodzenia oddania inicjatywy gospodarczej rodzinom i samorzπdom. Dowartoúciowaniu uleg≥y potrzeby duchowe cz≥owieka, a powrÛt do
zasad demokracji parlamentarnej i masowa organizacja pomocy spo≥ecznej w
chwilach katastrofy lub choroby nabiera znaczenia. Wzros≥o znaczenie s≥uøby
zdrowia. Gwa≥towny przyrost liczby rencistÛw i emerytÛw wstrzπsa konwulsyjnie s≥uøbπ zdrowia. Wzros≥a presja spo≥eczna na relacje miÍdzyludzkie. Farmaceuta staje siÍ powiernikiem i doradcπ chorego. ZawÛd odzyskuje toøsamoúÊ
ale histeryczna inwazja sieci aptek pod presjπ ekonomicznπ potentatÛw, ktÛrym
i sπ firmy farmaceutyczne, demoralizuje s≥uøbÍ zdrowia i czyni jπ antyhumanitarnπ. Sytuacja przypomina czasy wojny domowej w Hiszpanii w latach 30. ub
wieku. Patronka z tamtych terenÛw odpowiada na nasze emocje i sk≥ania do
refleksji.
Dlaczego ukierunkowanie na úwiÍtoúÊ jest waøne?
Im dok≥adniej umys≥ ludzki wnika w tajemnice przyrody i kosmosu tym
wyraüniej dostrzega pierwotnπ si≥Í sprawczπ absolutu. Z wielu religii jedynie w
chrzeúcijaÒstwie BÛg wychodzi na spotkanie cz≥owieka i ubogaca go. Øπda aby
mi≥oúÊ by≥a silniejsza niø wina i kara i dlatego domaga siÍ formowania sumienia w perspektywie otwarcia na dobro i to w takim wariancie aby mieÊ zdolnoúÊ
odrÛøniania tego co dobre od tego co lepsze. Osobisty osπd staje siÍ najwyøszπ
ocenπ Boøego prawa, ktÛre nie dopuszcza do zaniechania dobra. Jeøeli takie
relacje sπ powszechne tzn. sπ katolickie. Zrywajπ z partykularnym widzeniem
spraw i lokalnym ich zakorzenieniem: otwierajπc siÍ na wartoúÊ najwiÍkszπ
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DOBRO I GODNOå∆ CZLOWIEKA ñ oraz i podobieÒstwo do Boga oraz mi≥oúÊ bliüniego swego jak siebie samego ñ s≥uøymy wszystkim LUDZIOM realizujπc swÛj katolicyzm. I tutaj moøemy odpowiedzieÊ na napastliwe pytanie
o rÛønicÍ miÍdzy farmaceutπ katolikiem a farmaceutπ niekatolikiem. Katolik
poszukuje ciπgle odpowiedzi jak powinien wykonywaÊ swÛj zawÛd w nowej
rzeczywistoúci,jak rozumieÊ potrzeby wspÛ≥czesnego cz≥owieka z odrÛønianiem
dobra od z≥a albo lepszego od dobrego. Wyraøa poprzez swojπ pracÍ radoúÊ
s≥uøenia innym, optymizm dzia≥ania. Nie czuje siÍ niewolnikiem pracy. Szanuje
swÛj zawÛd i traktuje go twÛrczo. Nie popada w rutynÍ. Ma úwiadomoúÊ,øe
tworzy coú dla innego potrzebujπcego cz≥owieka, a przez otwarcie na úwiat kierunkuje siÍ ku katolickiej jednoúci. Stara siÍ pomÛc swojemu StwÛrcy w doskonaleniu dzie≥a stworzonego. Pog≥Íbia wiedzÍ, kszta≥tuje umiejÍtnoúci i nie popada
w zniechÍcenie. Zdobytπ nowπ wiedzÍ zawsze bÍdzie ocenia≥ na podstawie traktowania øycia jako daru otrzymanego od StwÛrcy za ktÛry przed StwÛrcπ jest
odpowiedzialny. W tych relacjach zawÛd farmaceuty ma u≥atwiÊ uzyskanie
úwiÍtoúci przez jego realizatorÛw w czasach zbliøonych do wspÛ≥czesnoúci.
WybÛr patronki dla SFKP
Zawsze intrygowa≥o mnie, øe tak rzadko trafiamy na osobÍ uznanπ za úwiÍtπ, a wywodzπcπ siÍ z trudnej zawodowo profesji aptekarskiej. Juø wstÍpne poznanie øyciorysu b≥ogos≥awionej Marii Sagrario wykaza≥o, øe jest to niezwyk≥a
osoba. Wspomagajπ jπ úwiÍte patronki w bardzo licznej grupie: Elwira, Kasyda,
Luciana, Janina, Manuela, Eulalia, Izabela oraz Maria Sagrario. Tych osiem
patronujπcych Poprzedniczek stanowi≥o wsparcie tej hiszpaÒskiej kobiety w jej
øyciu doczesnym. W moim domu rodzinnym teø mieliúmy po kilku PatronÛw
wybieranych na chrzcie úw. i uzupe≥nionych przy Bierzmowaniu. Do nich zwracaliúmy siÍ w chwilach potrzeby, proszπc o wstawiennictwo przy proúbach wyraøanych w modlitwie. SzczegÛlnie zwracano siÍ do nich w dniu Wszystkich
åwiÍtych, kiedy to w sposÛb uroczysty proszono o ≥askÍ szczÍúliwego øycia,
unikniÍcia nag≥ej úmierci, zrealizowanie planÛw. DziÍkowano rÛwnieø za dotychczasowπ opiekÍ. Czytano zebrane dane z øycia tych patronÛw. Moje osobiste przeøycia tego ciekawego Misterium åwiÍtych Obcowania by≥y waønym
przejawem religijnoúci w rodzinie i czÍstym tematem rozmÛw z babciami ze
wzglÍdu na wczeúniejszπ utratÍ dziadkÛw (obydwaj zmarli przed moim urodzeniem). Rozmowy z rodzicami chrzestnymi czÍsto dotyczy≥y wyboru imion i znaczenia patronÛw, ktÛrymi sπ: Edward, Miko≥aj, Micha≥ i Tadeusz.
Z literatury wynika, øe w Koúciele wczesnochrzeúcijaÒskim szczegÛlnie
czczono mÍczennikÛw, ktÛrzy úmierciπ a nie øyciem w wierze úwiadczyli o Chrystusie. Tam w≥aúnie rzymski Panteon w VII wieku zamieniono na úwiπtyniÍ pod
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wezwaniem Wszystkich åwiÍtych ñ miejsce czci úwiadkÛw Chrystusa. Po zakoÒczeniu przeúladowaÒ jako úwiÍtych czÍsto uznawano mnichÛw jako úwiadkÛw Zbawiciela i dopiero od Soboru WatykaÒskiego II, ktÛry wprowadzi≥ dekret o powszechnym powo≥aniu do úwiÍtoúci wszystkich ochrzczonych zaczÍto
ukazywaÊ rÛwnieø úwieckich jako úwiadkÛw wiary. åwiadectwo úwiÍtoúci wymaga wskazania cnÛt heroicznych, poúwiadczonych znakiem od Boga, tzn. cudem. Nie wymaga siÍ tego od mÍczennikÛw, ktÛrzy oddali øycie. W innych
przypadkach potrzebne jest stwierdzenie kultu. Procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne trwajπ d≥ugo w celu wykluczenia zdarzeÒ stanowiπcych przeszkodÍ,
stwierdzenia nieustannej obecnoúci kultu i skutecznoúci modlitwy za poúrednictwem kandydata na o≥tarze. Wystarczy stwierdzenie czy kandydat spe≥nia≥
zwyczajne czynnoúci i dzia≥ania z mi≥oúciπ czyli w sposÛb nadzwyczajny. Jeøeli
wystπpi≥y i nadzwyczajne cnoty heroiczne ñ to úwiÍtoúÊ jest stwierdzona, a potwierdzenie cudownym znakiem od Boga jest ostatecznym dowodem.
Przyk≥ad Marii Sagrario (Maria od NajúwiÍtszego Sakramentu) jest bardzo
nam potrzebny. By≥a zdolnπ i sprawna farmaceutkπ. Pochodzi≥a z wielopokoleniowego rodu aptekarskiego Moragas w Hiszpanii. UkoÒczy≥a studia jako pierwsza
kobieta hiszpaÒska, prze≥amujπc dominacjÍ mÍøczyzn w tym zawodzie. Przez
10 lat pracowa≥a w aptece. Opiekowa≥a siÍ biednymi. Imponowa≥a dynamizmem, radoúciπ øycia, urokiem osobistym i zdolnoúciami zawodowymi. By≥a lubiana
przez rÛwieúnikÛw i nauczycieli. Wprowadza≥a pogodny nastrÛj, a w rodzinie wyrÛønia≥a siÍ radosnym usposobieniem. W dokumentach okreúlono jej cechy jako
figlarna, pe≥na wdziÍku, bardzo sympatyczna i domatorka. Apteka by≥a dla niej
miejscem dobrego wykonywania zawodu i kontynuacjπ tradycji rodzinnych.
Rodzina Moragas przeøy≥a trudne doúwiadczenie ñ úmierÊ starszego brata JÛzefa,
úmierÊ m≥odszej siostry o imieniu Maria Sagraria (zmar≥a na dyfteryt) oraz nag≥a úmierÊ ojca. Jako najstarsza w rodzinie zaopiekowa≥a siÍ studiujπcym farmacjÍ bratem. DecyzjÍ o wstπpieniu do zgromadzenia podjÍ≥a pod koniec 1914 r.,
gdy mog≥a przekazaÊ aptekÍ bratu. Øycie konsekrowane w kontemplacyjnym
Karmelu odpowiada≥o jej marzeniom. Z okresu nowicjatu zachowa≥a siÍ opinia:
ìoddana modlitwie i pracy, charakter weso≥y, bardzo mi≥a i wielce uczynna, ale
teø umartwiona i cichaî. Po przyjÍciu do zgromadzenia 21 czerwca 1915 r. úluby
wieczyste z≥oøy≥a 6 stycznia 1920 r. W 1930 r. zostaje przeoryszπ na okres 3 lat,
a nastÍpnie 1 lipca 1936 r. wybrana ponownie. Niestety wojenne warunki, likwidacja zakonu doprowadzajπ do tragicznej úmierci 15 sierpnia 1936 r.
Nie sπ znane wszystkie czynniki, ktÛre sk≥oni≥y ElwirÍ do podjÍcia decyzji
o wstπpieniu do zgromadzenia zakonnego. Po≥owa roku 1915 to tragiczny czas
wojny úwiatowej i przechodzenie przez EuropÍ groünych epidemii chorÛb zakaünych. W kwietniu 1915 r. zastosowano na froncie broÒ gazowπ. W Belgii
uøyto fosgenu jako gazu bojowego. By≥o to przeraøajπce doúwiadczenie. Epide-
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mie duru brzusznego i duru plamistego, gorπczki okopowej, gruülicy oraz straszliwej grypy hiszpaÒskiej przerazi≥o úwiat. Ocenia siÍ, øe 20% populacji ludnoúci
Europy zachorowa≥o na gruülicÍ, a grypa hiszpanka uúmierci≥a oko≥o 20 mln.
osÛb doros≥ych (chorowali najczÍúciej w wieku 20-45 roku øycia). Przeraøenie
ogarnia ca≥π EuropÍ. Zgromadzenia zakonne przeøywajπ nap≥yw kobiet. SzczegÛlnπ rolÍ modlitwy przeb≥agalnej podejmujπ zgromadzenia kontemplacyjne
o surowej regule øycia konsekrowanego. W naukach medycznych ujawniajπ siÍ
nowe przeraøajπce wymowπ anty-humanitaryzmu propozycje upowszechniania
eutanazji biernej, a nastÍpnie aktywnej. Teoria ìEliminowania zbÍdnych istnieÒî w 1920 r. by≥a skierowana na likwidacjÍ fizycznπ osÛb upoúledzonych w
czasie wojny (Niemcy). Øycie spo≥eczne ulega g≥Íbokiej destrukcji ideologicznej.
Informacje te docierajπ do zakonÛw, przyczyniajπc siÍ do zaostrzenia regulaminÛw. Jest to okres wzrostu liczby powo≥aÒ do øycia konsekrowanego. B≥ogos≥awiona Maria Teresa LedÛchowska (1863-1922) tak wyraøa istotÍ powo≥aÒ w
tym okresie: ìPowo≥aÒ nie moøna kupiÊ i nie powstajπ one na rozkaz. To BÛg
wzbudza je w ludziachî (ìEcho Afrykiî nr 7/8 1993 r.). W tym kontekúcie dostrzegamy dπøenie Marii Sagrario aby przez farmacjÍ poszukiwaÊ nadziei na
mi≥osierdzie StwÛrcy, ktÛry chÍtnie odpowiada na ciπg≥π modlitwÍ. Cz≥owiek,
wykonujπc swÛj zawÛd, dochodzi czasem do takiego etapu, øe potrzebuje duchowego odrodzenia. Osiπgajπc mistrzostwo w swojej profesji doúwiadcza narastajπcej rÛønicy miÍdzy swoim zasobem wiedzy i umiejÍtnoúci zawodowych a zmieniajπcymi siÍ warunkami wykonywania zawodu i potrzebπ zmian. Istotne staje
siÍ czy moøna dalej funkcjonowaÊ i s≥uøyÊ chorym, zachowujπc swoje moralne
zasady. Zaangaøowanie religijne stwarza szansÍ siÍgania po wsparcie wynikajπce z podstawowej zasady mi≥oúci bliüniego. Religia chrzeúcijaÒska i przynaleønoúÊ do Koúcio≥a Powszechnego daje moøliwoúÊ duchowego uszlachetniania
swojego uczestnictwa w øyciu zawodowym z zachowaniem godnoúci cz≥owieka
i poszanowania wartoúci øycia. Jest to uniwersalna szansa umacniania swojej
wiary i nadziei z pe≥nπ satysfakcjπ przynaleønoúci do grupy zawodowej, ktÛra
wspiera wspÛlne dπøenie do praktycznego stosowania przykazania mi≥oúci bliüniego w tej trudnej specjalnoúci zawodowej farmaceutÛw ñ przyk≥ad b≥ogos≥awionej Marii Sagrario jest waøny i umacniajπcy.
Uchylenie rπbka tajemnicy øycia w zgromadzeniu
Umieszczenie relikwii w kaplicy Zgromadzenia Karmelu NajúwiÍtszego
Serca Pana Jezusa w Poznaniu przy ul. åwiÍty Wojciech zachÍci≥o do przedstawienia regu≥y Zgromadzenia. B≥ogos≥awiona Maria Sagrario pracowa≥a z nowicjuszkami i dlatego, dziÍki uprzejmoúci Siostry Izabeli od TrÛjcy åw. podajÍ
treúÊ listu do kandydatki na nowicjuszkÍ:
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ìKarmelitanka, jako cÛrka Koúcio≥a, ca≥kowicie zawierza swe øycie poprzez
realizowanie wskazaÒ regu≥y i konstytucji Karmelu. Nasz Zakon tradycjπ i duchowoúciπ siÍga do czasÛw biblijnych, do wielkiej postaci proroka Eliasza i pustelnikÛw zamieszkujπcych gÛrÍ Karmel w Palestynie. ìRozpali≥em siÍ øarliwoúciπ
na chwa≥Í Pana ZastÍpÛwî ñ dewiza Eliasza.
Pierwsi bracia pustelnicy ubogacajπ nowo tworzπcy siÍ Zakon g≥Íbokim
kultem NajúwiÍtszej Marii Panny, ktÛrπ mianujπ swπ Matkπ i KrÛlowπ. Z czasem (juø w Europie) w≥aúnie Maryja by≥a natchnieniem noszenia przez KarmelitÛw i Karmelitanki úw. Szkaplerza jako znaku tej szczegÛlnej opieki. Stπd Matka
Boøa z GÛry Karmel nazywana jest M.B. Szkaplerznπ i czczona 16 lipca.
Siostry Karmelitanki prowadzπ øycie wy≥πcznie kontemplacyjne, sπ zobowiπzane do zachowania úcis≥ej klauzury. Oto kilka s≥Ûw z naszego prawodawstwa:

52
Biuletyn SFKP nr 1/2 (38-39)

ì...W≥aúciwoúciπ tych, ktÛre obdarzone zosta≥y tym specjalnym powo≥aniem
jest oddanie siÍ samemu Bogu w ustawicznej modlitwie i gorliwej pokucie oraz
naúladowanie i ukazywanie úwiat≥a swoim øyciem Chrystusa, oddajπcego siÍ
kontemplacji na GÛrze..., by w samotni mÛc rozmawiaÊ z Ojcem... One to realizujπ w Koúciele polecenie Chrystusa: Zawsze siÍ trzeba modliÊ i nigdy nie ustawaÊ... Nieustannie modlπc siÍ przed≥uøajπ w Koúciele tajemnicÍ zamkniÍtego
Wieczernika, gdzie jednomyúlnie trwajπc na modlitwie z Maryjπ, Matkπ Jezusa
upraszajπ na ca≥y úwiat ≥askÍ Ducha úw. ...
TÍ prawdÍ realizowali w swym øyciu tacy mistycy Koúcio≥a i Karmelu jak
úw. Teresa z Avila (doktor Koúcio≥a), úw. Jan od Krzyøa, úw. Teresa od Dzieciπtka Jezus ñ teø doktorzy Koúcio≥a, czy b≥. Eløbieta od TrÛjcy úw., úw. Teresa
Benedykta (Edyta Stein) i wiele, wiele innych.
Odnoúnie planu dnia. Codziennie uczestniczymy w sprawowaniu Eucharystii. WspÛlnie recytujemy modlitwy kap≥aÒskie (Liturgia Godzin) podzielone
na pory dnia i wieczoru. Dwie godziny dziennie poúwiÍcamy na medytacjÍ,
oddajemy siÍ lekturze Pisma úw. Raz lub dwa razy dziennie zbieramy siÍ na
wspÛlnπ rekreacjÍ, spÍdzanπ w atmosferze rodzinnej radoúci i swobody. WspÛlnie spoøywamy posi≥ki. ResztÍ czasu (w ciπgu dnia) w milczeniu i samotnoúci
przeznaczamy na pracÍ w domu lub w ogrodzie.
Odnoúnie warunkÛw przyjÍcia. Zapoznanie siÍ z kandydatkπ przez osobisty
kontakt ñ dojrza≥oúÊ osobowoúciowa, intelektualna, podstawowe zdrowie. Siostrzanym sercem proponujemy odwiedzenie nas ñ zapewniamy rodzinom (w stylu Karmelu) ugoszczenie ≥πcznie z noclegiem.
W imieniu SiÛstr ≥πczÍ duøo pozdrowieÒ ñ SzczÍúÊ Boøe!
S. Izabela od Ducha úw.î
Na podstawie tekstu zaprezentowanego listu do kandydatki moøna wnioskowaÊ o sile powo≥ania b≥ogos≥awionej Marii Sagrario i jej determinacji do s≥uøenia
modlitwπ w trudnych czasach Europy i úwiata, gdy realizowa≥a swoje powo≥anie.
Dla dope≥nienia prezentacji materia≥Ûw i przemyúleÒ o Patronce SFKP za≥πczono w formie oryginalnego dokumentu wypis z listu Ojca úw. Jana Paw≥a II do
Genera≥a Karmelu z okazji Roku úw. Teresy z Avila (rÍkopis s. Izabeli od Ducha
úw.).

Przestañ mieæ pretensje do innych.
Bierz odpowiedzialnoæ za ka¿dy swój krok.
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Rekolekcje i materia≥y formacyjne
Mgr farm. Sylwia Sobala
POZNA—

Obchody åwiatowego Dnia Chorego w Rzymie
(10.02.2010 ñ 14.02.2010)
W dniach 10 lutego 2010 do 14 lutego 2010 delegacja 10 osÛb z Polski wziÍ≥a
udzia≥ w obchodach åwiatowego Dnia Chorego w Rzymie. W pielgrzymce uczestniczy≥y trzy osoby z Ko≥a Bydgoskiego: Felicja Goc-Pietras, Maria Pawe≥ek,
Izabela Pankowska; dwie osoby z Ko≥a GdaÒskiego: Teresa Frπckowiak, Ma≥gorzata Prusak oraz piÍÊ osÛb z Ko≥a PoznaÒskiego: ks. Dr Adam Sikora, Barbara
Fiklewicz-Dreszczyk, Irena Okulicz-Kozaryn, Sylwia Sobala i Alina Pacesz.
Z Warszawy wylecieliúmy samolotem do Rzymu. Tam zostaliúmy zakwaterowani u ojcÛw AugustynianÛw niedaleko Piazza Navona. Wieczorem udaliúmy
siÍ na koncert wokalno-instrumentalny w Auli Paw≥a VI w Watykanie. Wieczorem
udaliúmy siÍ na spacer po mieúcie ñ zobaczyliúmy Panteon, Plac Wenecki, FontannÍ
di Trevi, Schody HiszpaÒskie, Via Condoti, Piazza Navona. Na zakoÒczenie
spaceru wziÍliúmy udzia≥ w koncercie w Koúciele úw. Ludwika Francuskiego.
11 lutego odby≥y siÍ obchody åwiatowego Dnia Chorego. O godz. 9 by≥a
procesja ulicπ Via Concilatione z relikwiami úw. Bernadetty do Bazyliki åw.
Piotra, a o godz. 10.30 zosta≥a odprawiona msza úw. pod przewodnictwem papieøa Benedykta XVI w Bazylice úw.
Piotra dla pracownikÛw S≥uøby Zdrowia. Wieczorem o godz. 16 odby≥a siÍ
procesja z figurπ Matki Boøej z Lourdes. Uczestniczy≥y w niej osoby chore na
wÛzkach prowadzone przez opiekunÛw oraz farmaceuci z Polski i Europy. Kaødy
uczestnik otrzyma≥ úwieczkÍ z lampionem. Szliúmy odmawiajπc rÛøaniec i úpiewajπc pieúÒ Ave Maria. Na placu úw. Piotra odby≥a siÍ wspÛlna modlitwa
z udzia≥em Ks. Arcybiskupa Zimowskiego. Po zakoÒczonym czuwaniu modlitewnym Papieø Benedykt XVI udzieli≥ nam b≥ogos≥awieÒstwa z okna papieskiego. NastÍpnie odby≥ siÍ pokaz fajerwerkÛw.
12 lutego po porannej Mszy úw. w Koúciele úw. Augustyna udaliúmy siÍ do
Bazyliki úw. Piotra do grobu Papieøa Jana Paw≥a II, gdzie w chwili skupienia
oddaliúmy Jemu czeúÊ. Po wyjúciu z Bazyliki zaskoczy≥ nas padajπcy únieg
z deszczem. Przemoczeni wrÛciliúmy do miejsca zakwaterowania. Po po≥udniu
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pojawi≥o siÍ s≥oÒce i udaliúmy siÍ na zwiedzanie miasta pod opiekπ ks. dr Adama
Sikory, ktÛry wiele lat spÍdzi≥ w Rzymie. Zobaczyliúmy Panteon, Plac Wenecki,
Koloseum, Pomnik Viktora Emanuela, koúciÛ≥ Kosmy i Damiana, KoúciÛ≥ Sopra
Minera, KoúciÛ≥ úw. Klemensa, BazylikÍ úw. Jana na Luteranie, Schody åwiÍte,
BazylikÍ Santa Maria Magiorre.
W sobotÍ 13 lutego udaliúmy siÍ do Parlamentu aby obejrzeÊ wystawÍ z obrazem Carravagio ìPok≥on pasterzyî, zobaczyliúmy takøe wystawÍ upamiÍtniajπcπ trzÍsienie ziemi w Aquilli we W≥oszech. Potem udaliúmy siÍ do lodziarni
na oryginalne lody w≥oskie.
Po po≥udniu czÍúÊ uczestnikÛw wziÍ≥a udzia≥ w obradach Komitetu Wykonawczego MiÍdzynarodowej Federacji FarmaceutÛw w Rzymie. Pozostali uczestnicy udali siÍ na zwiedzanie zabytkÛw Rzymu. Poszliúmy na Zatybrze oraz
wyspÍ Tiberina, gdzie znajduje siÍ fragment najstarszego mostu w Rzymie. Zwiedziliúmy BazylikÍ Maria di Cosmedin, przed ktÛrπ znajdujπ siÍ ìUsta Prawdyî.
Idπc do domu ulicami Rzymu natrafiliúmy na demonstracjÍ antypapieskπ, ktÛra
odbywa≥a siÍ w Rzymie.
W niedzielÍ 14 lutego uczestniczyliúmy na wspÛlnej Eucharystii w Bazylice åw.
Piotra. Poszliúmy takøe na spacer po Piazza Navona. Po poøegnaniu siÍ z miastem
udaliúmy siÍ na lotnisko niedaleko Rzymu skπd odlecieliúmy do Warszawy.

Mgr farm. Sylwia Sobala
POZNA—

Pielgrzymka SFKP do GÛrki Duchownej
oraz wycieczka do Wroc≥awia (12.06.2010 r.)
Nasze tegoroczne czerwcowe pielgrzymowanie wpisa≥o siÍ w trzyletni okres
przygotowaÒ modlitewnych do obchodÛw 600-letniej obecnoúci cudownego
obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w GÛrce Duchownej ko≥o Leszna, gdzie tegoroczne uroczystoúci jubileuszowe, po≥πczone z 10-dniowym odpustem odby≥y
siÍ pod koniec sierpnia (21-31.08.2010 r.). Kult tego wizerunku Maryi datuje
siÍ od 1410 r., kiedy w czasie panujπcej tu zarazy benedyktyni sprowadzili ten
obraz z Lubinia i za przyczynπ Matki Jezusa uproszono u Jej Syna ≥askÍ ustπpienia tej choroby.
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Uczestnicy pielgrzymki przed Sanktuarium w GÛrce Duchownej

Obecnym kustoszem tego miejsca jest ks. kan. WieÒczys≥aw NOWAK. Przyjmuje on bardzo serdecznie wszystkich pielgrzymÛw, oprowadzajπc ich po ca≥ym
sanktuarium oraz przybliøajπc historiÍ i postaÊ Maryi z Dzieciπtkiem na cudownym obrazie, na g≥owach ktÛrych widniejπ korony papieskie (z 1966 r.). Zwraca
przy tym uwagÍ na fakt, øe Jezus spoczywa na prawej rÍce swej Matki, tulπc siÍ
bezpoúrednio do Jej twarzy. Przed wizerunkiem Matki Boskiej Pocieszenia
modliliúmy siÍ w intencji cz≥onkÛw naszego Stowarzyszenia podczas wspÛlnej
Eucharystii, odprawianej przez ks. dr Adama SikorÍ. Kaødy z nas powierza≥
Bogu za wstawiennictwem Maryi swoje øycie, proúby i troski, a takøe dziÍkowaliúmy za dotychczas otrzymane ≥aski.
Przy sanktuarium w GÛrce Duchownej znajduje siÍ izba pamiÍci, poúwiÍcona
Wielkopolaninowi b≥. Edmundowi Bojanowskiemu (1814-1871), za≥oøycielowi
Zgromadzenia SiÛstr S≥uøebniczek NajúwiÍtszej Maryi Panny, ktÛry spÍdzi≥ tu
ostatni okres swojego øycia. Beatyfikowany zosta≥ przez Jana Paw≥a II w dniu
13 czerwca 1999 r.
Naszπ pielgrzymkÍ po≥πczyliúmy z wycieczkπ do Wroc≥awia, gdzie studiowa≥ b≥. Edmund Bojanowski w latach 1832-1938, odpowiadajπc na zaproszenie
tamtejszego Ko≥a SFKP, ktÛremu przewodniczy mgr farm. Danuta LewiÒska.
Spotkaliúmy siÍ z serdecznym przyjÍciem i dziÍki uprzejmoúci cz≥onkÛw
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wroc≥awskiego Ko≥a mogliúmy przez kilka godzin podziwiaÊ zabytki i piÍknπ
architekturÍ Starego Miasta, a mianowicie KatedrÍ úw. Jana na Ostrowie Tumskim, gotycki Ratusz i stylowe kamieniczki na Rynku, gmach dawnej Gie≥dy na
Placu Solnym, koúciÛ≥ úw. Marii Magdaleny oraz koúciÛ≥ úw. Eløbiety, w pobliøu ktÛrego znajdujπ siÍ dwie, sπsiadujπce ze sobπ barokowe trzy- i czterokondygnacyjne kamienice o nazwach: Jaú i Ma≥gosia. Na bramie ≥πczπcej obie budowle widnieje napis: ìMors lanua vitaeî (úmierÊ bramπ øycia), co wskazuje,
øe tÍdy prowadzi≥a droga na cmentarz. Ciekawy element stanowi fontanna na
Placu Go≥Íbim o nazwie ZdrÛj. Jest to nowoczesny obiekt, powsta≥y w 2000
roku. Jego konstrukcjÍ stanowiπ pionowe szklane p≥yty, oblewane wodπ i podúwietlone od do≥u. Ciekawostkπ z ostatnich czasÛw sπ figurki krasnoludkÛw,
ktÛre artysta wroc≥awski umieúci≥ w kilku punktach miasta, np. na ul. WiÍziennej ten skrzat znajduje siÍ za kratkami.
Gospodarze umoøliwili nam takøe zwiedzenie Panoramy Rac≥awickiej, dzie≥a
Wojciecha Kossaka i Jana Styki, odzyskanego w 1946 r., a ktÛre zosta≥o namalowane na olbrzymim p≥Ûtnie o wymiarach 120m x 15 m we Lwowie na prze≥omie lat 1893/94 dla uczczenia setnej rocznicy insurekcji koúciuszkowskiej.
Pe≥ni mi≥ych wspomnieÒ wrÛciliúmy doúÊ pÛünπ porπ do Poznania.

Alina Teszner
POZNA—

Osobiste spotkania z Panoramπ Rac≥awickπ
Udzia≥ w wyjeüdzie do Wroc≥awia mia≥ dla mnie szczegÛlne znaczenie, bo
mog≥am ze swoimi dorastajπcymi dzieÊmi do≥πczyÊ do grupy farmaceutÛw z Poznania. Pierwszy raz oglπda≥em PanoramÍ Rac≥awickπ w 1988 roku, kiedy na
18-te urodziny zafundowano mi jej zwiedzanie. By≥ ze mnπ mÛj ojciec chrzestny Czes≥aw Roman. Najbardziej zapamiÍta≥am widok Tadeusza Koúciuszki na
rozpÍdzonym koniu i z wzniesionπ szablπ. W domu rodzinnym inny portret
Tadeusza Koúciuszki zawsze by≥ na honorowym miejscu. W pamiÍci moich
rodzicÛw i dziadkÛw Tadeusz Koúciuszko i jego kosynierzy byli w szczegÛlnej
pamiÍci. Na obrazie panoramicznym w pobliøu Koúciuszki atakujπ kosynierzy,
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nad ktÛrymi powiewa chorπgiew z wizerunkiem Matki Boskiej CzÍstochowskiej. Kult walczπcych o wolnoúÊ pod opiekπ Matki Boskiej to waøny znak
polskoúci. Portret Tadeusza Koúciuszki w†domu rodzicÛw, a u dziadkÛw dodatkowo figurka Matki Boskiej z Lourdes, sπ tego dowodem.
Wspania≥e dzie≥o, jakim jest Panorama Rac≥awicka wywiera odczucie podziwu, dumy i grozy. I†dlatego w bieøπcym roku, w ktÛrym jest obchodzona 25
rocznica ponownego udostÍpnienia tego dzie≥a do zwiedzania, moøliwoúÊ jego
oglπdania z rodzinπ, by≥o waønym przeøyciem. W domu rodzicÛw mamy 12
fragmentÛw tego dzie≥a o formacie 30 x 40, na ktÛrych prezentowane sπ g≥Ûwne
epizody bitwy. Obrazy te, razem z obliczem Jezusa z ca≥unu turyÒskiego, stanowiπ
waønπ pamiπtkÍ rodzinnπ. Oczywiúcie, øe moøliwoúÊ oglπdania obrazu o wymiarach 15 m x 120 m jest przeøyciem, ktÛrego siÍ nie zapomina. Tak siÍ z≥oøy≥o,
øe w≥aúnie ten ìpomnikî polskiego malarstwa patriotycznego jest nam szczegÛlnie bliski.
Warto przypomnieÊ, øe obraz by≥ namalowany z okazji setnej rocznicy bitwy
pod Rac≥awicami rozegranej 4 kwietnia 1794 r. Obraz pokazano po raz pierwszy 5 czerwca 1894 roku we Lwowie. MÛj dziadek Miko≥aj oglπda≥ go w latach
30. ub. wieku (by≥ uczestnikiem wojny 1920 r. i po powrocie z†Francji w 1935 r.
jeüdzi≥ do Lwowa i do Wilna, aby przypomnieÊ swoje przeøycia i podziÍkowaÊ
za ocalenie). Waønym szczegÛ≥em, o ktÛrym mÛwiono, by≥o wyrÛønienie bohaterskiego kosyniera Wojciecha Bartosza nadaniem szlachectwa i nazwiska G≥owacki. Pod Rac≥awicami kosπ, oprawionπ na drzewcu, zdoby≥ dzia≥o. Nie wiedzia≥am, øe do czasu Insurekcji Koúciuszkowskiej ch≥opi jako nazwisko podawali imiÍ swojego ojca. PÛüniej, przy nadawaniu ch≥opom ziemi i wolnoúci,
otrzymywali rÛwnieø nazwisko, ktÛre okreúla≥o cechy ìwyzwalanego ch≥opaî.
W rodzinie moich pradziadkÛw w†taki sposÛb uzyskano nazwisko Pisarczyk.
Bardzo duøo rÛønych myúli wynika≥o z losÛw dzie≥a Panorama Rac≥awicka.
W 1944 r. zosta≥o uszkodzone podczas bombardowania Lwowa. W 1946 r. obraz ten przekazano Polsce i po przewiezieniu do Wroc≥awia czeka≥ na swoje
nowe narodziny. Najpierw przechowywano go w magazynie kolejowym, a po
przeniesieniu do Muzeum ålπskiego zwiniÍte przechowywano do 1980 r. Dopiero w 1980 r. powsta≥ Spo≥eczny Komitet Panoramy Rac≥awickiej, ktÛry podjπ≥ siÍ opieki i spo≥ecznej kontroli nad budowπ pawilonu do umieszczenia tego
wspania≥ego malowid≥a. Przed wprowadzeniem do rotundy obraz by≥ przetransportowany do Warszawy, gdzie proces konserwacji trwa≥ pÛ≥tora roku. UdostÍpniono go do zwiedzania 6 paüdziernika 1985 r. Z przykroúciπ odczu≥am, øe media
nie zauwaøy≥y 25-lecia tego wydarzenia.
Uwaøam za waøne, aby kaødy Polak zobaczy≥ to dzie≥o przynajmniej w miniaturze. Moøemy byÊ dumni zarÛwno z odwagi Tadeusza Koúciuszki, zaangaøowania ch≥opÛw polskich w walkach o wolnoúÊ ojczyzny oraz talentu naszych ma-
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larzy. W kaødym zawodzie moøna byÊ niezauwaøonym, ale jeøeli siÍ ten zawÛd
wykonuje z mi≥oúciπ jest on wÛwczas doceniony. Nadzwyczajne wykonanie
czyni ze zwyczajnych czynÛw dzie≥o zas≥ugujπce na úwiÍtoúÊ lub na bohaterstwo ñ i to pragnÍ przekazaÊ swoim dzieciom.

Mgr farm. Jolanta Radecka
WARSZAWA

åwiÍci Kosma i Damian
ñ Sympozjum Objazdowe po Podkarpaciu
W dniach 16-19 wrzeúnia 2010 r. odby≥o siÍ Sympozjum Objazdowe po
Podkarpaciu pod patronatem dra Grzegorza Kucharewicza, Prezesa Naczelnej
Rady Aptekarskiej i dra Aleksandra Czarniawego, Prezesa Podkarpackiej OkrÍgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie. Sympozjum zorganizowane by≥o przez
ZespÛ≥ Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski. Tematem sympozjum byli ìåwiÍci
Kosma i Damian ñ patroni Aptekarzy i Lekarzyî. Termin sympozjum by≥ doskonale dobrany, poniewaø poprzedza≥ úwiÍto Kosmy i Damiana, coraz liczniej
obchodzone przez polskich farmaceutÛw i aptekarzy.
Naleøy pogratulowaÊ organizatorom bardzo poøytecznej i twÛrczej koncepcji
zorganizowania sympozjum objazdowego. Bogactwo zabytkÛw na Podkarpaciu
i niepowtarzalne widoki po≥onin oderwa≥y uczestnikÛw od codziennoúci i wprowadzi≥y nastrÛj, w ktÛrym czÍúÊ referatowa by≥a przyswajana z ogromnym zainteresowaniem.
G≥Ûwnπ bazπ pobytowπ by≥ Sanok, uznany za bramÍ Bieszczad. Powsta≥ on
na opadajπcej do Sanu gÛrze, zwanej najpierw StrÛøniπ, potem Aptekarkπ, a obecnie GÛrπ Parkowπ.
Sympozjum rozpoczÍ≥o siÍ 17 wrzeúnia w Farze Sanockiej (przy Placu åw.
Micha≥a) Mszπ úw. o godz. 9.00 pod przewodnictwem ks. dra Andrzeja Skiby.
Podczas Mszy úw. zosta≥a poúwiÍcona figura Kosmy i Damiana, ktÛrπ w niedzielÍ 19 wrzeúnia 2010 r. przewieziono do koúcio≥a pw. úw. Kosmy i Damiana
w Wujskim. To niezwyk≥e wydarzenie by≥o w≥πczone w obchody odpustu w tej
parafii.
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Przeniesienie figury Kosmy i Damiana do
koúcio≥a w Wujskim

KoúciÛ≥ pw. Kosmy i Damiana w Wujskim

W czÍúci referatowej sympozjum podjÍte zosta≥y nastÍpujπce tematy:
1. Tradycje åwiÍta Aptekarzy pod patronatem úw. Kosmy i Damiana w Polsce ñ
prelegent: dr farm. Jan Majewski,
2. B≥ogos≥awiona Maria Sagrario ñ prelegent: mgr farm. Barbara FiklewiczDreszczyk, prezes SFKP,
3. Cerkwie i koúcio≥y pw. åw. Kosmy i Damiana na Podkarpaciu ñ autor: mgr
farm. Lidia Czyø, prelegent: mgr farm. Dorota Mularz-Kaümieruk ñ przewodniczπca ko≥a SFKP w Rzeszowie,
4. Apteki úw. Kosmy i Damiana w Polsce ñ prelegent: mgr farm. Jolanta Radecka, w≥aúcicielka pierwszej o tej nazwie apteki w Polsce, znajdujπcej siÍ na
Rynku Starego Miasta w Warszawie,
5. åw. Jan Leonardi ñ nowy patron farmaceutÛw ñ autor: dr farm. Stefan RostafiÒski, prelegent: dr farm. Kazimierz Radecki ñ przewodniczπcy Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Oddzia≥u Warszawskiego,

Unkatowa osobliwoúÊ w skali Karpat ñ
Ikonostas w GÛrzance
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Obraz úw.
Kosmy
i Damiana
w jednym
z budynkÛw
skansenu

Dr Anna Baranowska z pasjπ opowiada o úw.
Kosmie i Damianie

Prezes SFKP, Barbara Fiklewicz-Dreszczyk
wrÍcza ks. Bogdanowi Janikowi Biuletyn SFKP

6. Historia obrazu úw. Kosmy i Damiana, dzie≥a s. Rafaeli Szymkowiak ze Zgromadzenia SiÛstr úw. Eløbiety w Poznaniu ñ prelegent: dr farm. Jan Majewski.
W czÍúci referatowej wystπpi≥a takøe dr Anna Baranowska, historyk sztuki,
specjalizujπca siÍ w ikonografii ze szczegÛlnym uwzglÍdnieniem postaci Kosmy
i Damiana. Pani doktor wyg≥osi≥a dwa bardzo interesujπce referaty, ktÛre wzbogaci≥y naszπ wiedzÍ o Kosmie i Damianie, o ich wizerunkach w malarstwie
ikonowym.
DziÍki doskona≥ej organizacji sympozjum, mieliúmy rÛwnieø czas na zwiedzanie najcenniejszych zabytkÛw Podkarpacia.
W Sanoku znajdujπ siÍ najwspanialsze w Polsce i jedne z najznakomitszych
w Europie zbiory ikon, prezentowane w Muzeum Historycznym i Muzeum

W Ogrodzie Biblijnym
w†Myczkowcach
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Zainteresowanie
wyk≥adem dr Anny
Baranowskiej by≥o
bardzo duøe

Budownictwa Lπdowego (Skansen). W Muzeum Historycznym wúrÛd ikon karpackich znajduje piÍkna ikona Kosmy i Damiana z XVIII wieku. Znajduje siÍ
tu rÛwnieø szereg znakomitych prac artystycznych Zdzis≥awa BeksiÒskiego ñ
mieszkaÒca Sanoka.
W skansenie, gdzie znajdujπ siÍ bezcenne zabytki drewnianego budownictwa Bieszczad, olúni≥a nas unikatowa ikona Kosmy i Damiana z XV wieku,
ktÛra znajdowa≥a siÍ w cerkwi pw.
úú. Kosmy i Damiana w Jab≥onicy
Ruskiej. Postaci obu úwiÍtych
przedstawione sπ wúrÛd scen z ich
øycia i dzia≥alnoúci.
Waønym obiektem, ktÛry zwiedzaliúmy, by≥ klasztor siÛstr nazaretanek w KomaÒczy. Tu 29 X 1955
r. przywieziono ks. kardyna≥a Stefana WyszyÒskiego. Przebywa≥ on
w klasztorze do 28 X 1956 r. By≥
to czwarty i ostatni etap internowania KsiÍdza Prymasa (po Rywa≥-

Figura Kosmy i Damiana poúwiÍcona
w Farze Sanockiej i przekazana Parafii pw.
Kosmy i Damiana w Wujskim
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Uczestnicy Sympozjum w KomaÒczy

dzie KrÛlewskim, Stoczku WarmiÒskim i Prudniku ålπskim). Tu powsta≥y JasnogÛrskie åluby Narodu i Program Wielkiej Nowenny, przygotowujπce NarÛd
do obchodu Tysiπclecia Chrztu Polski w 1966 r.
Do miejsc szczegÛlnie interesujπcych, ktÛre uda≥o siÍ nam zwiedziÊ, naleøy
takøe Sanktuarium Matki Nowego Øycia w ZagÛrzu, gdzie znajduje siÍ obraz
Zwiastowania NMP. Wizerunek ten pochodzi z drugiej po≥owy XV wieku, s≥ynie nadzwyczajnymi ≥askami. Zobaczyliúmy rÛwnieø ikonostas z oko≥o 1756 r.,
zrekonstruowany, konserwowany i z≥oøony na nowo w latach 2004-2009. Znajduje siÍ on w koúciele rzymsko-katolickim pw. Wniebowstπpienia PaÒskiego w
GÛrzance. To unikatowa architektura Karpat! PrzepiÍkny ikonostas moøna teø
zobaczyÊ w koúciele pw. Podwyøszenia Krzyøa åwiÍtego w Czarnej (dawnej
cerkwi greckokatolickiej pw. Wielkiego MÍczennika Dymitra).
Na uwagÍ zas≥uguje Cmentarz Wojenny Øo≥nierzy Polskich i Radzieckich
w Baligrodzie, z pomnikiem poúwiÍconym bohaterom Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego, poleg≥ym w latach 1944-1947.
Niezwykle interesujπce dzie≥o zosta≥o stworzone przez ks. Bogdana Janika
w Myczkowcach na terenie Oúrodka Caritas. Jest to Centrum Kultury Ekumenicznej i OgrÛd Biblijny, w ktÛrym prezentowana jest roúlinnoúÊ Ziemi åwiÍtej. Oúrodek i OgrÛd niewπtpliwie s≥uøy nie tylko wypoczynkowi, ale przede
wszystkim kontemplacji, modlitwie i ewangelizacji.
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Sympozjum objazdowe potwierdzi≥o, øe w≥aúnie taka forma organizowania
sesji naukowych jest niezwykle poøyteczna. Nauka po≥πczona z piÍknem przyrody i zabytkÛw daje znakomite efekty. Pozwala odpoczπÊ, nabraÊ si≥, ale teø
rodzi nowe pomys≥y, sprzyja nawiπzywaniu kontaktÛw i wymianie nie tylko
zawodowych doúwiadczeÒ i wraøeÒ.

Mgr I. M. PoÊwiardowska
PI£A

Rekolekcje Stowarzyszenia FarmaceutÛw
Katolickich Polski w Poznaniu ñ Morasku
W dniach 24-26 wrzeúnia 2010 r. odby≥y siÍ coroczne rekolekcje SFKP.
Goúcinnoúci uøyczy≥y nam Siostry Misjonarki Chrystusa KrÛla dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu ñ Morasku. RozpoczÍ≥y siÍ Mszπ úw., ktÛrπ odprawi≥
nasz opiekun duchowy ks. dr Adam Sikora. Wieczorne spotkanie poprowadzi≥a
Siostra Misjonarka, ktÛra zaznajomi≥a nas z powstaniem i dzia≥alnoúciπ Zgromadzenia.
Zgromadzenie powsta≥o w 1959 r. Jego za≥oøycielem jest O. Ignacy Posadzy, bliski wspÛ≥pracownik Kard. Augusta Hlonda.
Emigracja pociπga za sobπ powaøne ryzyko wykorzenienia, izolacji, wyobcowania, utraty podstawowych wartoúci ludzkich i chrzeúcijaÒskich. Siostry
Misjonarki niosπ Boga Polakom na obcej ziemi, uczπ ich ceniÊ i zachowywaÊ
polskπ kulturÍ i tradycje. Pracujπ w kraju i za granicπ: w Kanadzie, Stanach
Zjednoczonych, Brazylii i Australii oraz w siedmiu krajach Europy: Anglia z
Waliπ, Niemcy, W≥ochy, WÍgry, Belgia, Grecja, Bia≥oruú.
W sobotÍ, 25 wrzeúnia, rozpoczÍliúmy odúpiewaniem godzinek i modlitwami. Konferencje prowadzone przez ks. Adama pod has≥em ìBÍdziesz mi≥owa≥
Pana Boga swego...î dotyczy≥y kolejno:
I.
Modlitwy,
II. Czasu úwiÍtego oraz
III. Postu i pokuty.
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Uczetnicy rekolekcji przed oúrodkiem siÛstr misjonarek

Konferencja I.
Modlitwa ñ pokazana zosta≥a jako przymierze z Bogiem i relacje z Nim.
RÛønice w pojmowaniu zobrazowa≥ nam ks. Adam na przyk≥adach ze Starego
i Nowego Testamentu. W Starym Testamencie modlitwa kierowana by≥a zawsze
do Boga ñ Pana Stworzenia, ukazywanego wrÍcz jako ìgroünegoî, natomiast w
Nowym Testamencie jest rozmowπ synowsko-ojcowskπ. Jezus w decydujπcych
momentach swojego øycia modli siÍ do Ojca, uczy modlitwy ìOjcze Naszî.
Modlitwa moøe byÊ indywidualna, ale takøe wspÛlnotowa (Msza úw.).
Konferencja II
Przybliøy≥a nam znaczenie pojÍÊ: Rok,TydzieÒ, DzieÒ. Pascha w Starym
Testamencie i Zmartwychwstanie (Wielkanoc) w Nowym Testamencie wyznaczajπ Rok. Wed≥ug Wielkanocy odliczane sπ inne úwiÍta ñ Wniebowstπpienie,
Zes≥anie Ducha åw., ...ObchÛd úwiπt a nie tylko ich ceromonialnoúÊ, daje duchowy wzrost. Pomagajπ w tym propozycje Koúcio≥a np. rekolekcje, Gorzkie
Øale, Rok åw. Paw≥a, Rok kap≥aÒski. TydzieÒ ñ biblijne uzasadnienie to szabat,
czyli ìniewykonywanie øadnej pracyî, obecnie wyznacza go niedziela ñ dzieÒ
poúwiÍcony Bogu.
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Spacer po Rezerwacie MeteorytÛw

DzieÒ ñ traktowany jako obraz øycia od narodzin do úmierci, od poranka do
wieczora. W krajach arabskich do dzisiaj zachowany jest cykl dnia ñ modlitwy
w okreúlonych porach dnia, w wiÍkszoúci religii zaú jest to tylko tradycja zachowana jako modlitwa poranna, wieczorna, liturgia osÛb konsekrowanych (brewiarze).
W przerwie obiadowej mieliúmy okazjÍ zwiedziÊ PokÛj PamiÍci Za≥oøyciela
Zgromadzenia usytuowany w Domu Generalnym SiÛstr. O. Ignacy Posadzy
czÍsto odwiedza≥ siostry w Morasku.
G≥osi≥ im konferencje, dzieli≥ siÍ swoim bogatym doúwiadczeniem. Zobaczyliúmy szereg zdjÍÊ z øycia O. Ignacego, w gablotach zgromadzono takøe
szereg pamiπtek z dzia≥alnoúci misyjnej siÛstr na úwiecie. Jan Pawe≥ II oceni≥
osobÍ O. Ignacego i jego dzie≥o nazywajπc go ìcz≥owiekiem ukszta≥towanym
przez ≥askÍ, ktÛry g≥Íboko wpisa≥ siÍ we wspÛ≥czesne dzieje Koúcio≥a w Polsce,
cz≥owieka wiary, kontemplacji i apostolstwaî. Obecnie jest rozpoczÍty proces
beatyfukacyjny O. Ignacego.
Przy piÍknej pogodzie poszliúmy na spacer, oko≥o 2,5 km, do umieszczonego w rejestrze niezwyk≥ych zakπtkÛw Polski Rezerwatu MeteorytÛw. Miejsce
to jest chronione jako rezerwat od 1976 r. Na pierwszy od≥amek meteorytu
natrafiono w 1914 roku. Bry≥a øelaza waøy≥a oko≥o 78 kg. Do tej pory uda≥o siÍ
wyrÛøniÊ osiem zag≥ÍbieÒ uwaøanych za kratery uderzeniowe. NajwiÍksze ma
90 metrÛw úrednicy i jest g≥Íbokie na ponad 11metrÛw i jest stale wype≥nione

66
Biuletyn SFKP nr 1/2 (38-39)

wodπ, najmniejsze ma úrednicÍ 22 metrÛw i g≥ÍbokoúÊ 3 metrÛw. Kratery te sπ
pokryte gÍstπ rzÍsπ i otoczone piÍknymi lasami dÍbowo ñ grabowymi. Na szlaku turystycznym weszliúmy rÛwnieø na GÛrÍ Moraskπ (153,8 m n.p.m.).
Konferencja III
Przed wieczornπ Mszπ úwiÍtπ wys≥uchaliúmy III KonferencjÍ na temat ìPost
i pokutaî. Rozwaøania dotyczy≥y celÛw religijnych postu jako elementu nawrÛcenia siÍ cz≥owieka. Waøne jest w≥aúciwe podejúcie do postu. S≥owa Jezusa
ìKiedy poúcicie, nie bπdücie posÍpni jak ob≥udnicy. Przybierajπ oni wyglπd
ponury, aby pokazaÊ ludziom, øe poszczπ.î (Mt6,16) ñ wyznaczajπ istotÍ postu
jako aktu duchowego wyrzeczenia siÍ. Na tej konferencji us≥yszeliúmy teø wiÍcej informacji na temat ascezy, uczynkÛw pokutnych i ja≥muøny.
Wieczorem po Mszy úwiÍtej odby≥o siÍ spotkanie w krÍgu. RozpoczÍ≥a je
pani Jadzia rozwaøaniem na temat zagroøeÒ, jakie niosπ media takie, jak radio,
telewizja i internet. Oøywiona dyskusja na ìtakî i na ìnieî pokaza≥a, øe oprÛcz
zagroøeÒ niosπ one teø dobrodziejstwa, chociaøby moøliwoúÊ zawierania nowych znajomoúci i wymiany poglπdÛw przez cz≥onkÛw SFKP w kraju i za granicπ. DyskusjÍ refleksyjnie zakoÒczy≥a nasza koleøanka deklamujπc wiersz
Kazimiery I≥≥akowiczÛwnej, poetki úciúle zwiπzanej z øyciem kulturalnym Poznania. Deklamacja nagrodzona zosta≥a wielkimi brawami.
W niedzielÍ wys≥uchaliúmy streszczenia pracy specjalizacyjnej pani magister farmacji Joanny BlumczyÒskiej pt. ìAnty-klauzula sumieniaî. PodjÍty w
pracy problem sprzeciwu sumienia wystÍpuje w zawodzie farmaceuty kaødego
dnia podczas sprzedaøy úrodkÛw antykoncepcyjnych. Autorka przedstawi≥a,
miÍdzy innymi, kalendarium powstania tabletki antykoncepcyjnej, mechanizm
jej dzia≥ania i zagroøenia, jakie niesie ze sobπ jej stosowanie. Swoje wywody
uzupe≥ni≥a wnioskami dotyczπcymi obowiπzujπcych przepisÛw polskiego prawa,
budzπcych wiele kontrowersji i wπtpliwoúci. Przyk≥adem tego mogπ byÊ takie
przepisy, jak:
ï uchwa≥a Naczelnej Izby Aptekarskiej okreúlajπca, øe aptekarz nie ma prawa
odmÛwiÊ sprzedaøy leku, na ktÛry pacjent posiada receptÍ;
ï Prawo Farmaceutyczne, ktÛre nak≥ada na aptekÍ obowiπzek posiadania
wszystkich lekÛw, ale daje jej prawo odmowy wydania leku, jeøeli moøe on
zagroziÊ øyciu lub zdrowiu pacjenta;
ï ustawa o planowaniu rodziny zobowiπzujπca do zapewnienia obywatelowi
swobodnego dostÍpu do úrodkÛw antykoncepcyjnych, ale placÛwkÍ realizujπcπ to prawo okreúla organ administracyjny;
ï Kodeks Etyki Farmaceuty-Aptekarza zobowiπzujπcy do odmowy wydania
produktÛw leczniczych, jeøeli ma podstawÍ przypuszczaÊ, øe zostanπ one
uøyte z zamiarem zaszkodzenia w zdrowiu albo w celach nieleczniczych.
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Przy wejúciu na GÛrÍ Moraskπ (153 m npm.)

Przepisy prawa wiÍc ani nie przyznajπ, ani nie dajπ prawa do odmowy wydania hormonalnych úrodkÛw antykoncepcyjnych. Nasuwa siÍ zatem wniosek,
øe trzeba broniÊ prawa sumienia farmaceutÛw zajmujπcych siÍ dystrybucjπ tych
lekÛw. Ks. dr Adam Sikora uzupe≥ni≥ te wypowiedzi informacjπ o pracach Komisji przy Radzie Europy. Przygotowany zosta≥ list do stowarzyszeÒ katolickich, ktÛry po podpisaniu przez ich przedstawicieli zostanie przekazany Radzie
Europy.
PrzerwÍ na kawÍ wykorzystaliúmy na s≥uchanie poezji Marii Ellnain-Wojtaszek, ktÛra recytowa≥a wiersze ze swojego nowego tomiku zatytu≥owanego
ìPrzez liliowy cieÒî.
Konferencja IV
Temat ostaniej IV Konferencji dotyczy≥ SakramentÛw úwiÍtych jako widzialnych
znakÛw niewidzialnej ≥aski. Kontakt z Bogiem utrzymujemy poprzez sakrament
jako, øe nie byliúmy úwiadkami øyjπc w czasach Chrystusa. Poszerzyliúmy takøe wiedzÍ o zrozumienie rÛønicy miÍdzy Sakramentem (Chrzest, Pojednanie,
Eucharystia) a sakramentaliami (pogrzeb, úwiÍcenie medalikÛw, samochodÛw...).
Dyskusja toczy≥a siÍ wokÛ≥ moøliwoúci przystÍpowania do Komunii w czasie
wypraw turystycznych do rÛønych krajÛw i uczestniczenia tam w naboøeÒstwach.
W po≥udnie uczestniczyliúmy we Mszy úwiÍtej z oprawπ muzycznπ zapewnionπ przez nasze koleøanki. Po obiedzie podziÍkowaliúmy KsiÍdzu Adamowi
za trud prowadzonych konferencji. Us≥yszeliúmy rÛwnieø kilka komunikatÛw:
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1. W sobotÍ, 2 paüdziernika, o godzinie 9.30. w PoznaÒskiej Farze odbÍdπ siÍ
obchody åwiÍta Aptekarzy.
2. 24 paüdziernika o godzinie 13.00. na Mszy úwiÍtej w koúciele OO. KarmelitÛw zostanie dokonana uroczysta intronizacja relikwii b≥. Marii Sagrario ñ
farmaceutki, patronki SFKP.
3. Spotkanie op≥atkowe odbÍdzie siÍ 9 stycznia 2011 r.
Rekolekcje nasze zakoÒczyliúmy wpisem do ksiÍgi pamiπtkowej wy≥oøonej
dla osÛb przebywajπcych w Domu Rekolekcyjnym SiÛstr Misjonarek. Zapewniliúmy Je o naszej modlitwie wspierajπcej ich trud niesienia Boga we wszystkich
zakπtkach úwiata.
Niech czas spÍdzony na rekolekcjach zaowocuje gotowoúciπ do wprowadzania w øycie myúli Jana Paw≥a II: ìDzisiejszy úwiat potrzebuje úwiÍtoúci
chrzeúcijan, ktÛrzy w zwyczajnych warunkach øycia rodzinnego i zawodowego,
podejmujπ swoje codzienne obowiπzki.(...) Niech nie brakuje ducha s≥uøby, uczciwoúci, prawdy, troski o dobro wspÛlne nawet za cenÍ wielkodusznej rezygnacji
ze swego (...).î

Prof. Zyta P≥otkowiak
POZNA—

Leki zio≥owe
b≥ogos≥awionej Hildegardy z Bingen
wed≥ug klasyfikacji ATC
PostaÊ b≥. Hildegardy z Bingen (1098-1179) zas≥uguje na przypomnienie m.
in. z uwagi na jej doskona≥π znajomoúÊ nauk medycznych i przyrodniczych,
zebranych w dwÛch jej dzie≥ach: ìPhisicaî i ìCausae et curaeî
DziÍki darowi wizji i nadzwyczajnej £asce Boøej rozpoznaje w≥aúciwoúci
lecznicze úrodkÛw pochodzenia naturalnego, a wiÍc mineralnego, zwierzÍcego,
a przede wszystkim roúlinnego i wykorzystuje je w swojej dzia≥alnoúci dla przywrÛcenia zdrowia chorym ludziom, pamiÍtajπc, øe sπ to leki wskazane jej przez
samego Boga.
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Na zakoÒczenie poprzedniej czÍúci opracowania o b≥. Hildegardzie i jej zio≥ach
(Biul. SFKP rok IX, nr 1/2 (34-35), 18-20, 2009) zapowiedziano szczegÛ≥owy
opis tych úrodkÛw leczniczych, zawartych w opracowaniu ksiπøkowym [2] z zastosowaniem klasyfikacji ATC (anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej).
PoszczegÛlne zio≥a b≥. Hildegardy zaliczono do nastÍpujπcych grup:
1. PrzewÛd pokarmowy i metabolizm (A)
1.1. Zio≥a stosowane w stomatologii
W bÛlach zÍbÛw b≥. Hildegarda zaleca≥a zaøywanie barwinka, kπkolu, krwawnika, podrÛønika, pokrzywy, szparaga oraz kory jesiona, korzenia szczawiu,
olejka z kminku, a takøe dymu z ruty. Chwiejπce siÍ zÍby wzmacnia grab, piÍciornik i szparag. A w celu bezbolesnego usuwania popsutych zÍbÛw najlepsze
jest bezpoúrednie dzia≥anie na chory zπb sokiem serdecznika gÍsia stopa, maku
leúnego i czartowego mleka oraz mπkπ øytniπ i korπ morwy.
1.2. Zio≥a stosowane w zaburzeniach przewodu pokarmowego
Znaczna liczba ziÛ≥ uøywanych przez b≥. HildegardÍ ma zastosowanie w
zaburzeniach trawienia. WymieniÊ tu naleøy: anyø, arcydziÍgiel, bazyliÍ, bez,
biedrzeniec, czπber, bez, g≥Ûg, gorczycÍ, kminek, koper ogrodowy i w≥oski, lukrecjÍ, lebiodkÍ, len, miÍtÍ, oman, ostrÛøki, pio≥un, rozmaryn, rzeøuchÍ ogrodowπ, tarninÍ i tatarak, a lebiodka hamuje czkawkÍ.
1.3. årodki przeciw bÛlowe
W przypadku kolki zaleca≥a: anyø, babka, imbir, koper ogrodowy, koz≥ek
(waleriana), pierwiosnek lekarski, roúlina maciczna i sok z pio≥unu.
1.4. Roúliny dzia≥ajπce przeciw wymiotnie
Tylko cztery zio≥a wymienione sπ jako przeciwwymiotne: bez (Sambucus
nigra), babka (Plantago maior), biedrzeniec i bylica. Natomiast wymioty powodujπ: duøe dawki bzu, roczna kora kruszyny i serdecznik gÍsia stopa.
1.5. Zio≥a stosowane w chorobach drÛg øÛ≥ciowych i wπtroby
W chorobach wπtroby znalaz≥y zastosowanie: fio≥ki, hyzop, jab≥oÒ, kasztan
jadalny, migda≥, nagietek, orkisz, perz, pietruszka, p≥esznik, podrÛønik, rozmaryn, dzika rÛøa, rzepik, szanta i tatarak, a dzia≥aniem øÛ≥ciopÍdnym odznaczajπ
siÍ: kruszyna, miÍta, podrÛønik i dzika ruta.
Przeciw øÛ≥taczce ñ aloes, kminek, rzepik, rzeøucha ogrodowa i ziele jaskÛ≥cze.
1.6. årodki przeczyszczajπce
Jako úrodki przeczyszczajπce wymieniÊ naleøy: aloes, kora bzu i kruszyny,
fio≥ek, nasiona lnu, nagietek, podrÛønik i serdecznik gÍsia stopa.
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Aaronowa broda (Arum maculatum)

Anyø polny (Carum Carvi)

1.7. Zio≥a stosowane przeciwbiegunkowo
Dzia≥anie przeciwbiegunkowe wykazujπ: boøe drzewko (drzewko Panny Maryi), kora dÍbu, g≥Ûg, kasztan jadalny, ostrÛøki, piÍciornik, rzepik i wierzba.
Przeciw czerwonce stosowano czosnek polny albo niedüwiedzi.
1.8. Leki hamujπce ≥aknienie
Przeciw oty≥oúci podawa≥a g≥Ûg.
1.9. årodki wzmacniajπce
Organizm wzmacniajπ: bluszcz, grab, goryczka, hyzop i imbir. ZmÍczenie
odwraca bylica, cis (kπpiel) i dziewanna z babkπ. JÍczmieÒ i kapusta przyspieszajπ wzrost dziecka.
1.10. Zio≥a wiatropÍdne
W przypadku wzdÍÊ stosowa≥a jako úrodki wiatropÍdne: anyø, kminek, koper ogrodowy, lebiodkÍ, macierzankÍ, miÍtÍ i wrotycz.
1.11. Roúliny dzia≥ajπce w cukrzycy
W cukrzycy zlecane sπ nasiona lnu.
2. Krew i uk≥ad krwiotwÛrczy (B)
2.1. Zio≥a przeciw krwiotoczne
Przeciw krwotokom macicznym podawa≥a rdest wodny i kasztan jadalny,
w krwawych wymiotach ñ babkÍ, w wycieku krwi z nosa ñ barwinek.
2.2. årodki stosowane w niedokrwistoúci
W anemii apetyt powoduje: arcydziÍgiel, goryczka, jastrzÍbiec i rumianek.
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2.3. Zio≥a dzia≥ajπce w schorzeniach úledziony
W opracowaniach b≥. Hildegardy znajdujπ siÍ doúÊ liczne zio≥a stosowane w
schorzeniach úledziony, takich jak jej powiÍkszenie lub bÛl. Sπ to: czomber,
fio≥ki, jab≥oÒ, jod≥a, miÍta, nagietek, pietruszka, podrÛønik, pokrzywa, stokrotka, szanta, sok szpikandry ogrodowej i tatarak.
2.4. Inne
Oczyszczajπ krew: bez, brzoza, gorczyca i hyzop.
3. Uk≥ad sercowo-naczyniowy (C)
3.1. Zio≥a stosowane w chorobach serca
Serce wzmacnia dziÍgiel, goryczka, goüdziki, jastrzÍbiec i koper w≥oski.
Drøenie serca ustÍpuje po zastosowaniu kopru ogrodowego. BÛl serca likwidujπ: chrzan, olejek z drzewa laurowego, korzeÒ galganu, goryczka, lilia i pietruszka.
3.2. Roúliny ochraniajπce úcianÍ naczyÒ
Na øylaki i hemoroidy dobra jest kora kasztana jadalnego i trzmielina.
3.3. Zio≥a zmniejszajπce stÍøenie lipidÛw
Orkisz stosowa≥a przeciw cholesterolowi.
3.4. årodki moczopÍdne
Dzia≥anie moczopÍdne wykazujπ: arcydziÍgiel, bazylia, bez, biedrzeniec,
brzoza, fio≥ki, irys, kwiat lawendy, lebiodka, lubczyk, nagietek, ogÛrecznik,
oman, perz (s≥abe), pietruszka, podrÛønik, rozmaryn, dzika rÛøa i ruta oraz wrotycz.
4. Dermatologia (D)
4.1. Zio≥a stosowane w leczeniu ran i owrzodzeÒ
Przeciw wrzodom i wyrzutom skÛrnym zaleca≥a: brzoza, bukszpan, fio≥ki,
dzika ruta, jarmuø, kasztan jadalny, macierzanka, miko≥ajek, perz, a na wysypki
i zaczerwienienie ñ mysie uszko.
Wysypki i zaczewienienie leczy irys i dynia.
4.2. Znamiona
Plamy, brodawki i znamiona likwidowa≥a zio≥ami takimi jak grab i nacieranie zielonym jab≥kiem, a piegi usuwa≥a sokiem z babki i kminkiem.
4.3. årodki antyseptyczne i dezynfekujπce
Jako úrodki przeciw bakteryjne podawa≥a: dπb, groch, macierzankÍ, ogÛrecznik, oman (przeciw egzemom), piÍciornik i rumianek, a na rany stosowa≥a:
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ArcydziÍgiel (Archangelica officinalis)

Balsamka (Impatiens balsamina)

babkÍ, dziÍgiel, dzwoniec, drewno jesionu, kasztan jadalny, sok z krwawnika,
siemiÍ lniane, macierzankÍ, nagietek, rumianek oraz korzeÒ serdecznika i trzmielina.
4.4. Zio≥a regulujπce wzrost w≥osÛw
W≥osy wzmacnia tatarak, rzodkiew i napar z kwiatÛw chmielu, przeciwne
dzia≥anie wykazuje jaskÛ≥cze ziele. Porost w≥osÛw w miejscach oparzonych pobudza lilia.
Zmiany koloru w≥osÛw moøna uzyskaÊ za pomocπ wywaru z nasion øyta
(rozjaúnienie) i soku z sza≥wi (siwe w≥osy na s≥oÒcu czerniejπ).
4.5. årodki dzia≥ajπce na cerÍ
Wiele roúlin mia≥o zastosowanie w kosmetyce, szczegÛlnie twarzy. Do nich
naleøπ: aaronowa broda, betonia (sok), dziewanna, imbir, kokornak, kucmerka
(rapunku≥), lilia, mistrzownik, miÍta, oman, pokrzywa, rπczki (sok), rozmaryn,
szczaw i tatarak, a koper w≥oski odm≥adza≥ starych ludzi.
5. Uk≥ad moczowo-p≥ciowy i hormony p≥ciowe (G)
5.1. Zio≥a ginekologiczne
Sprowadzajπ p≥odnoúÊ: bylica, konopie, koz≥ek, kucmerka (rapunku≥),
mistrzownik, kocia miÍta, mysze uszko, ogon jeleni, pasternak, piÍciornik, pokrzywa, proso, rozchodnik (u mÍøczyzn), rozmaryn i sza≥wia. Przeciwne dzia≥anie
wykazujπ: kolendra, korzeÒ jeleni, dolne bulwy mieczyka, paproÊ, pietruszka,
stokrotka, wierzba i jaskÛ≥cze ziele.
B≥. Hildrgarda zna≥a dzia≥anie poronne korzenia jeleniego jÍzyka, a przed
poronieniem ñ wed≥ug niej ñ chroniπ: babka, barwinek, biedrzeniec, pokrzywa
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i dzika rÛøa, porÛd u≥atwiajπ: betonia, dzwoniec, jemio≥a, kokornak, kucmerka
(rapunku≥) i mak, menstruacjÍ regulujπ: biedrzeniec, bylica, lebiodka i rozmaryn,
a ziarnko kolendry zjedzone na czczo hamuje jπ o jeden dzieÒ, dwa ñ o dwa dni
itd.
5.2. Aphrodisiacum
W≥aúciwoúci aphrodisiacum wykazujπ: anyø, drzewko Panny Maryi, dziÍgiel, jarmuø, owoc i nasiona jesiona, karczochy, kminek, sok kokornaku, koper
w≥oski, kucmerka (rapunku≥), lebiodka, len (nasiona), lubczyk, gÛrna czÍúÊ bulwy
mieczyka, mistrzownik, miÍta, miko≥ajek, olsza (korzeÒ), oman, orzech w≥oski,
pio≥un (wÛdka), pokrzywa, por, proso, ruta (dla kobiet), rzepa, rzeøucha ogrodowa, serdecznik, sza≥wia, szczyr, tatarak i jaskÛ≥cze ziele.
Przeciwne dzia≥anie (antiaphrodisiacum) mogπ wywo≥aÊ: jÍzyk jeleni, dziÍgiel, kolendra, dzika ruta, konopie, koper ogrodowy, mak, ruta (u mÍøczyzn),
mistrzownik, morwa, nasienie ogÛrka i sa≥ata.
5.3. årodki regulujπce laktacjÍ
Wydzielanie mleka zwiÍkszajπ: anyø, bez, biedrzeniec, kminek i koper ogrodowy, a przeciwne dzia≥anie wykazujπ opich b≥otny i liúcie balsamka.
5.4. Zio≥a urologiczne
W schorzeniach pÍcherza i nerek b≥. Hidegarda stosowa≥a: fio≥ki, goüdziki,
ogÛrecznik, opich b≥otny, orkisz, perz, pietruszkÍ, podrÛønik, rozmaryn, rutÍ
i ziele rzepiku. W moczeniu nocnym podawa≥a rdest wodny i rzepik.
6. Leki stosowane w zakaøeniach (J)
6.1. årodki przeciwgruülicze
Dzia≥anie przeciw gruülicze wykazujπ koniczyna, oman i rozchodnik.
6.2. Roúliny o dzia≥aniu przeciwwirusowym
FebrÍ leczy≥a nasionami babki. W ospie i odrze poprawÍ uzyskiwa≥a po
zastosowaniu stokrotki. ArcydziÍgiel stosowa≥a jako úrodek napotny w odrze.
W przypadku grypy poleca≥a miÍtÍ i pelargoniÍ.
7. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne (L)
7.1. Zio≥a przeciwnowotworowe
Raka leczy≥a dziÍgielem, a guzki na szyi ñ miko≥ajkiem.
8. Uk≥ad miÍúniowo-szkieletowy (M)
8.1. Zio≥a przeciwreumatyczne
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Babka (Plantago maior)

Dziewanna (Verbasci sp.)

W reumatyzmie i artretyzmie stosowa≥a kπpiele z derenia, rumianku i topoli,
ponadto korzystne by≥o uøywanie kπkolu, ogÛrecznika, paproci, pierwiosnka
lekarskiego, rozmarynu, ruty dzikiej, tarniny, tataraku i wierzby.
Przyk≥adanie plastrÛw cytryny dzia≥a≥o przeciwbÛlowo.
8.2. årodki przeciw podagrze
W podagrze zaleca≥a stosowanie fio≥kÛw, kapusty, koniczyny (kwiat), paproci, p≥esznika, tarniny (owoce) i topoli (drewno).
8.3. Inne
Do otwartych z≥amaÒ koúci dodawa≥a por oraz korzeÒ drzewa oliwnego w
celu ich zroúniÍcia.
9. Oúrodkowy uk≥ad nerwowy (N)
9.1. Zio≥a przeciwbÛlowe
Wed≥ug b≥. Hildegardy dzia≥anie przeciwbÛlowe wykazujπ: bukszpan, burak Êwik≥owy, kπkol, ≥oczyd≥o, miÍta, ogÛrecznik, roúlina maciczna i rumianek,
a bÛle g≥owy znoszπ: anyø, gorczyca, grusza (migrena), goüdziki, jab≥oÒ (migrena), jeleni jÍzyk (korzeÒ), koper ogrodowy i w≥oski, koszyszczko, koz≥ek,
mak, ostrÛøki, polej, rzepa, szparag i winna latoroúl (sok).
9.2. årodki przeciwdrgawkowe
Przeciw drøeniu rπk podawa≥a: kokornak, koper ogrodowy i lawenda (zapach), a w atakach padaczki stosowa≥a dziewiÍÊsi≥, jemio≥Í, koz≥ek i oman.
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9.3. Zio≥a dzia≥ajπce psychotropowo
Dzia≥anie uspokajajπce dzia≥anie wykazujπ: arcydziÍgiel, bylica, chmiel (napar
z kwiatÛw), koper w≥oski, koz≥ek, lawenda (kwiat), lipa, pasternak i dzika ruta.
W stanach tzw. szaleÒstwa stosuje siÍ: dyniÍ, jarmuø, kokornak, ogon jeleni,
olszÍ, jemio≥Í, korzeÒ rÛøy i sok ruty. CzÍste uøywanie kolendry moøe staÊ siÍ
przyczynπ tej choroby. Chmiel powoduje depresjÍ. W stanach przygnÍbienia
korzystne dzia≥anie wywiera wino z aaronowej brody i kwiat bia≥ej ciemiÍrzycy.
9.4. Zio≥a stosowane w zawrotach g≥owy
W zawrotach g≥owy polecala: anyø, koz≥ek i polej.
9.5. Roúliny o dzia≥aniu nasennym
Do ziÛ≥ o dzia≥aniu nasennym zalicza≥a: anyø, chmiel, fio≥ki, jastrzÍbiec,
koz≥ek, mak pietruszka, polej kreteÒski, por, korzeÒ jeleni, rzepik, sa≥ata i szczyr,
a przeciwne dzia≥anie wykazywa≥ czπber i rozmaryn.
9.6. Zio≥a przeciwskurczowe
Skurcze ≥agodzπ: oliwa z drzewa oliwnego, nagietek, ostrÛøki, pierwiosnek
lekarski i dzika ruta.
9.7. årodki stosowane w paraliøu
Ludziom sparaliøowanym podawa≥a: cebulÍ (do wπchania), jemio≥Í, rÛøÍ,
serdecznik, tatarak, wiúniÍ i tatarak (paraliø jÍzyka). £atwoúci wys≥awiania sprzyja≥a dziewanna.
10. Leki przeciw pasoøytnicze, owadobÛjcze i repelenty (P)
10.1. Zio≥a stosowane przeciw pierwotniakom
W malarii zaleca≥a oman.
10.2. årodki przeciwrobacze
Przeciw owsikom stosowa≥a kruszynÍ, a w robaczycy ñ aloes, pio≥un, dzika
ruta i pestki wiúni.
10.3. Zio≥a úwierzbobÛjcze
Wleczeniu úwierzbu zaleca≥a kruszynÍ i wrotycz.
10.4. Inne
Wiele roúlin zalecane by≥o w wszawicy (liúcie karczochy, lawenda, wrotycz) i w ochronie przeciw pch≥om (czπber, kolendra, olsza, rdest wodny) oraz
pluskwom (karczocha, kolendra).
Przeciw ukπszeniu pajπka, pszczÛ≥ i osy dobra by≥a babka. Przed komarami
chroni≥ wywar wodny anyøu polnego oraz sok z pio≥unu. W walce z molami
przydatne by≥y: czπber, kolendra i lawenda.
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11. Uk≥ad oddechowy (R)
11.1. Zio≥a stosowane w chorobach nosa
W leczeniu kataru poleca≥a burak Êwik≥owy, macierzankÍ, dym z pelargonii
i drewna jod≥y oraz zapach kπkolu namoczonego w occie.
11.2. årodki stosowane w chorobach gard≥a
Choroby gard≥a leczy≥a: dziÍgielnicπ, k≥πczem irysu, kapustπ, kwiatem koniczyny, koprem w≥oskim, nasionami lnu, lipπ, szantπ, rzepπ, rzepikiem, perzem,
tatarakiem i wrotyczem.
11.3. Zio≥a stosowane w chorobach p≥uc
W chorobach p≥uc znaczenie mia≥y: g≥Ûg, groch, hyzop, migda≥, pierwiosnek
lekarski i ogÛrecznik.
11.4. Roúliny stosowane w kaszlu i przeziÍbieniu
Od przeziÍbienia chroni≥y i leczy≥y: czπber, kwiat koniczyny, miÍta i pelargonia. Dzia≥anie napotne wykazywa≥y: arcydziÍgiel, bez, bylica, fio≥ki, ziele
lebiodki, lipa, lubczyk, ogÛrecznik, proso i rozmaryn.
Zio≥ami przeciwgorπczkowymi by≥y: bazylia, chmiel, fio≥ki, goryczka, imbir,
kwiat lawendy, miÍta, nagietek, rozchodnik i wierzba. Dzia≥aniem wykrztuúnym
odznacza≥y siÍ: anyø, biedrzeniec, pierwiosnek lekarski, p≥esznik i wierzba.
12. Narzπdy wzroku i s≥uchu (S)
12.1. Zio≥a stosowane w schorzeniach oczu
W bÛlu oczu poleca≥a: mysze uszko, kokornak i mistrzownik. Chore oczy
leczy≥a nagietkiem, tatarakiem i trybulπ, a w zapaleniu oczu stosowa≥a ostrÛøkÍ.
Wzrok poprawia≥y: betonia, cis, czπber (z rzodkwiπ i bazyliπ), dziÍgiel, jastrzÍbiec, kπkol (korzeÒ), kokornak, koper w≥oski, korzeÒ jeleni, lukrecja, lawenda
(zapach), miÍta, miÍta kocia, nagietek, pio≥un, rumianek, ruta, rzepa, szparag,
szpikandra ogrodowa, wiúnia (døem) i ziele jaskÛ≥cze. Przeciwne dzia≥anie
wykazywa≥y kapusta i koper ogrodowy. Sok z stokrotki leczy≥ bielmo na oku.
12.2. Roúliny stosowane w chorobach uszu
Na bÛle ucha stosowa≥a winnπ latoroúl, a zapalenie ucha leczy≥a rumiankiem.
S≥uch poprawia≥ siÍ po zastosowaniu: kopru ogrodowego, pszenicy, rumianku,
ruty, rzeøuchy ogrodowej oraz soku z rzodkwi, betonii, bluszczu i z cebuli.
13. RÛøne (V)
Przeciw chrapaniu stosowa≥a koper ogrodowy, w przepuklinie ñ trzmielinÍ,
w swÍdzeniu ñ mak, w chorobie úw. Walentego ñ kokornak, opich b≥otny (wodny)
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i piwoniÍ, ciemiÍ zmywa≥a fio≥kami, a lunatykom podawa≥a goüdziki ogrodowe
i polne oraz jarmuø.
RÛøne roúliny poleca≥a takøe w walce ze szkodnikami takimi jak: wo≥ek
(czosnek), myszy (olsza), wÍøe (paproÊ, pio≥un, ruta) i gπsienice (ruta).
B≥. Hildegarda stosowa≥a zio≥a w postaci soku (babka, betonia, bluszcz,
cebula, czartowe mleko, jesion, kapusta, kokornak, koper, krwawnik, mak leúny,
ruta, pio≥un, rπczka, rzodkiew, serdecznik, stokrotka, sza≥wia, szpikandra ogrodowa, winna latoroúl), olejku lub oleju (drzewo bobkowe, drzewo oliwne), wyciπgu
wodnego (aloes, anyø polny, dynia), naparu lub wywar (anyø polny, babka,
chmiel, tatarak, øyto), dymu (jod≥a, pelargonia), kπpieli (cis, dereÒ, rumianek,
topola, arcydziÍgiel), ok≥adÛw (anyø polny, arcydziÍgiel, babka, cytryna, dynia),
maúci (fiolki), nacierania (jabloÒ), ocet (kakol) i wina (lawenda, aaronowa broda).
Ca≥e roúliny (barwinek, rzepik) lub ich rÛøne czÍúci stanowi≥y surowiec leczniczy, m.in. liúcie (balsamka, babka, bukszpan, dzwoniec, jesion), pπki (jab≥oÒ),
kwiat (bez, chmiel, ciemiÍrzyca bia≥a, dzwoniec, fiolki, koniczyna, lawenda,
wrotycz), owoc (anyø, arcydziÍgiel, bez, chmiel, cytryna, dπb, drzewo bobkowe, jesion, tarnina, wiúnia), nasiona (babka, czπber, dynia, dzwoniec, jesion,
kolendra, len, mistrzownik, ogÛrek, wiúnia, øyto), drewno (jesion, lipa, topola),
kora (bez, bukszpan, jesion, kasztan jadalny, morwa, kruszyna), bulwy (mieczyk), korzeÒ (arcydziÍgiel, babka, chrzan, ciemiÍrzyca bia≥a, drzewo oliwne,
galgan, jeleni jÍzyk, kπkol, olsza, serdecznik) i k≥πcza (irys, tatarak).
Ilustracje pochodzπ z ksiπøki: Zio≥a úw. Hildegardy, Wydawnictwo ìMî, KrakÛw 2004

Piúmiennictwo (dotyczy obydwu opracowaÒ)
1. Øywoty åwiÍtych: åw. Hildegarda z Bilden 6/86.
2. CzekaÒski M.: Zio≥a úw. Hildegardy. Lecznicze w≥aúciwoúci ziÛ≥ wed≥ug opisu úw. Hildegardy
z Bingen. Wydawnictwo M, KrakÛw 2004, s. 240.
3. Kuc L.: Z historii poglπdÛw w wieku dwunastym, úw. Hildegarda z Bingen. ìRoczniki Filozoficzne KULî, 2/3, 398-407, 1949/1950.
4. Drygas A.: Kronika podrÛøy ñ dzieÒ po dniu, s. 8-25; P≥otkowiak Z.: B≥ogos≥awiona Hildegarda zwana úwiÍtπ (1098-1179), s. 26-27; Waliszewski J.: Arsena≥ úrodkÛw leczniczych úw. Hildegardy z Bingen, s. 28-30 ; [w:] Apothecaria Bydgostiana. Studia z dziejÛw farmacji i medycyny. Tom III (specjalny) pod red. J. Majewskiego: Z historii aptekarstwa Europy Zachodniej
na pograniczu Niemiec, Szwajcarii i Francji. åladami prekursorÛw farmacji, úwiÍtych Kosmy
i Damiana, b≥. Hildegardy z Bingen i Paracelsusa. Muzeum Farmacji Apteki ìPod £abÍdziemî,
Bydgoszcz 2006.
5. Majewska K.: Szlakiem úwiÍtych Kosmy i Damiana oraz úw. Hildegardy z Bingen. ìBiuletyn
Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polskiî (PoznaÒ) 3/4 (24/25), 26-31, 2006.
6. B[rzeziÒska] J.: Szwajcarski Szensztad (s. 48-49) oraz Muzeum Polskie ñ Rapperswill (s. 5963). ìFarmacja Pomorza årodkowegoî (Koszalin) 6(163), 2006.
7. BudzyÒska N.: Anglik we Wroc≥awie. ìPrzewodnik Katolickiî 37, 26, 2006.
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ANTY-klauzula sumienia
Nie wszystkie ulotki farmaceutyczne znajdujπce siÍ w opakowaniach tabletek antykoncepcyjnych zawierajπ pe≥nπ informacjÍ dotyczπcπ ich mechanizmu
dzia≥ania. Nierzadko znajdujemy jedynie ogÛlne stwierdzenie, iø ìdzia≥ajπ antykoncepcyjneî (Gravistat, Microgynon 21, Yasmine). Autorzy rzadko piszπ
o wp≥ywie pigu≥ek na úluzÛwkÍ macicy, poprzestajπc jedynie na enigmatycznym stwierdzeniu zmniejszenia intensywnoúci ìkrwawienia odpowiadajπcemu
menstruacjiî (Logest, Jeanine, Diane). Uøytkowniczki, niemajπce dostÍpu do
innych opracowaÒ, jak i farmaceuta, jeúli korzysta wy≥πcznie z tych ulotek, mogπ
nigdy nie poznaÊ faktycznego wp≥ywu úrodkÛw hormonalnych na organizm
kobiety. Poniøsza praca ma na celu przedstawienie pe≥nego zakresu mechanizmÛw dzia≥ania tabletek antykoncepcyjnych i wynikajπcych stπd moøliwych
wπtpliwoúci farmaceuty podczas realizowania recepty na te preparaty.
O historii wspÛ≥czesnej hormonalnej antykoncepcji mÛwi siÍ od roku 1897,
kiedy to po raz pierwszy Beard i Prenant stwierdzili, iø w ciπøy nie wystÍpuje
owulacja. NastÍpne odkrycia, jak efekt progesteronu w ciπøy, synteza hormonÛw sterydowych, czy teø sterylizacja za pomocπ samych estrogenÛw, doprowadzi≥a do powstania tabletki antykoncepcyjnej. Jej twÛrcπ zosta≥ Gregory
Pincus, ktÛry po raz pierwszy na I MiÍdzynarodowej Konferencji Planowania
Rodziny w Tokio w roku 1955 przedstawi≥ swoje prace. Preparat ten w latach
1956-1957 badano na kobietach w Puerto Rico, optymalizujπc dawki hormonÛw dla uzyskania pewnoúci antykoncepcyjnej oraz regularnoúci krwawieÒ.
W rezultacie pierwsza doustna tabletka antykoncepcyjna ENOVID 10 (zawierajπca 10 mg norethynodrelu i 0,150 mg mestranolu), zosta≥a w 1960 roku zarejestrowana w USA, a w 1961 roku wesz≥a na rynki europejskie (ANOVLAR)
[6,8,9]. Trzy lata pÛüniej pojawi≥a siÍ pierwsza tabletka zawierajπca etynyloestradiol (w dawce 0,050 mg ) oraz norethindron (2,5 mg). By≥ to poczπtek
trwajπcej do dzisiaj ery doustnej antykoncepcji hormonalnej opartej na etynyloestradiolu jako sk≥adniku estrogenowym [6].
Obecnie spoúrÛd hormonalnych úrodkÛw antykoncepcyjnych tabletki doustne sπ jednπ z najczÍúciej stosowanych metod zapobiegania niepoøπdanej ciπøy.
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Pomimo wciπø rozwijajπcej siÍ technologii postaci úrodkÛw hormonalnych tabletki antykoncepcyjne nadal wiodπ prym w tej grupie. Wydaje siÍ, øe jednym z
czynnikÛw wp≥ywajπcych na ich popularnoúÊ wúrÛd kobiet jest wysoka skutecznoúÊ (ponad 90% [4,10]), ≥atwa dostÍpnoúÊ w aptece po okazaniu recepty
oraz stosunkowo niska cena w porÛwnaniu z innymi postaciami tych úrodkÛw
(np. plastrÛw transdermalnych).
Pierwotnym zamierzeniem wynalazcÛw doustnych úrodkÛw antykoncepcyjnych by≥o zahamowanie owulacji poprzez zastπpienie naturalnego cyklu hormonalnego sztucznym, naúladujπcym go, za pomocπ wysokich dawek estrogenu
i progesteronu. Pierwsze pigu≥ki, jakie produkowano, zawiera≥y niezwykle wysokie stÍøenia hormonÛw i rzeczywiúcie hamowa≥y owulacjÍ [2]. Jednak wysokie
ich stÍøenia wywo≥ywa≥y groüne skutki uboczne. W nastÍpstwie wielu przypadkÛw
udaru mÛzgu, zakrzepicy, zawa≥u miÍúnia serca i raka piersi producenci zaczÍli
obniøaÊ poziomy hormonÛw. Ta stopniowa redukcja trwa do dziú.
Chociaø uda≥o siÍ zmniejszyÊ nasilenie skutkÛw ubocznych, to nadal nie
pozostajπ one bez znaczenia. Do najpowaøniejszych naleøπ procesy zakrzepowe w obrÍbie naczyÒ wieÒcowych i mÛzgowych. Obserwowano rÛwnieø wzrost
ryzyka z≥oúliwego nowotworzenia (gruczo≥y piersiowe, wπtroba, szyjka macicy). Wspomniana patologia szyjki macicy oraz (opisywana w literaturze) wiÍksza zapadalnoúÊ na choroby przenoszone drogπ p≥ciowπ sπ wiπzane z czÍstym
wzrostem liczby partnerÛw seksualnych (dziÍki pozorom zabezpieczenia przed
skutkami dzia≥ania seksualnego) i rosnπcym w ten sposÛb ryzykiem zakaøeÒ ñ
w tym zakaøenia HPV, jako pod≥oøa procesÛw nowotworowych. Obserwowany
u uøytkowniczek úrodkÛw hormonalnych wzrost odsetka niep≥odnoúci moøe
byÊ konsekwencjπ chorÛb wenerycznych lub dysregulacji osi podwzgÛrzowoprzysadkowej w okresie pokwitania. Opisywano w koÒcu rÛwnieø powik≥ania
øo≥πdkowo-jelitowe oraz oczne, a takøe zaburzenia psychiczne (depresje) i seksualne (obniøenie libido). Naleøy w tym miejscu jednak zaznaczyÊ iø, istniejπ
rÛwnieø publikacje postulujπce wprost przeciwne wnioski, co przyczynia siÍ do
braku powszechnej úwiadomoúci odnoúnie moøliwych dzia≥aÒ niepoøπdanych
tabletek antykoncepcyjnych [2].
Podobne niedomÛwienia spotyka siÍ w kwestii mechanizmu dzia≥ania hormonalnych preparatÛw antykoncepcyjnych. Kaøda taka pigu≥ka posiada cztery
punkty uchwytu [1,2,3] ñ zob. ilustracja obok na stronie.
Dzia≥anie pigu≥ki antykoncepcyjnej jest zatem wielokierunkowe. Hamowanie owulacji i zagÍszczenie úluzu szyjkowego moøna zaliczyÊ do dzia≥ania zapobiegajπcego poczÍciu. Nie moøna tego jednak powiedzieÊ o hamowaniu zagnieødøenia blastocysty jak rÛwnieø o wp≥ywie na perystaltykÍ jajowodÛw ñ
trudno je nazwaÊ dzia≥aniem antykoncepcyjnym (antykoncepcja ñ postÍpowanie majπce na celu NIEDOPUSZCZENIE do poczÍcia [1]). W swej istocie jest
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ìRozpoznawanie p≥odnoúci, zestaw tablicî,
s. 34, PSNNPR, W-wa 2008

to bowiem dzia≥anie wczesnoporonne. ByÊ moøe zakwalifikowanie tych tabletek
jako antykoncepcyjnych wynika≥o z pierwotnego zamierzenia wynalazcÛw i faktycznego hamowania owulacji poprzez wysokie stÍøenia hormonÛw. Obecnie
jednak, analizujπc powyøsze cztery mechanizmy dzia≥ania pigu≥ek antykoncepcyjnych o zredukowanych dawkach hormonÛw, nie moøna ich jednoznacznie okreúliÊ jako preparaty uniemoøliwiajπce poczÍcie. W sytuacji bowiem,
kiedy zawiodπ mechanizmy stricte antykoncepcyjne, nie moøna wykluczyÊ ich
efektu wczesnoporonnego, a wiÍc uúmiercajπcego dopiero co poczÍtπ istotÍ ludzkπ.
Naleøy w tym momencie zaznaczyÊ, iø powyøszy tok rozumowania moøe
zostaÊ podwaøony w sytuacji, gdy za poczπtek ludzkiego øycia, a zarazem poczπtek ciπøy, przyjmie siÍ zagnieødøenie zarodka w macicy. Nieuzasadnione
jest wÛwczas okreúlenie mechanizmu dzia≥ania pigu≥ek antykoncepcyjnych jako
wczesnoporonne.
Faktem biologicznym i medycznym jest jednak to, øe øycie cz≥owieka rozpoczyna
siÍ w momencie poczÍcia. MÛwi o tym wielu wybitnych naukowcÛw i lekarzy,
miÍdzy innymi odkrywca trisomii chromosomu 21 ñ przyczyny zespo≥u Downa ñ
prof. dr med. Jerome Lejeune: ìDziÍki nadzwyczajnemu postÍpowi techniki
wtargnÍliúmy do prywatnego øycia p≥odu (Ö) PrzyjÍcie za pewnik faktu, øe po
zap≥odnieniu powsta≥a nowa istota ludzka nie jest juø sprawπ upodobaÒ czy
opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczÍcia do staroúci nie jest metafizycznym
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twierdzeniem, z ktÛrym moøna siÍ spieraÊ, ale zwyk≥ym faktem doúwiadczalnymî [7].
Stosowanie doustnych tabletek antykoncepcyjnych ze wzglÍdu na mechanizm dzia≥ania jest zatem kontrowersyjne i budzi wπtpliwoúci. RÛwnieø farmaceuta zapoznajπc siÍ z pe≥nπ informacjπ o dzia≥aniu tych tabletek moøe odczuwaÊ rozterki w kwestii wydawania takiego preparatu pacjentom. W tym kontekúcie, wed≥ug S≥awomira MolÍdy, na podstawie obecnego stanu prawnego, w
sposÛb kategoryczny nie moøna przyznaÊ ani odmÛwiÊ aptekarzom prawa do
odwo≥ania siÍ do klauzuli sumienia [5]. Naczelna Izba Aptekarska stoi jednak
na stanowisku, øe aptekarz nie ma prawa odmÛwiÊ sprzedaøy úrodka, na ktÛry
pacjent ma wystawionπ receptÍ. Dodaje, øe úrodki antykoncepcyjne sπ produktami leczniczymi, bo mogπ zarÛwno zapobiegaÊ ciπøy, jak i leczyÊ [5]. Rozpoznanie faktycznego celu zaøywania tabletek antykoncepcyjnych przepisanych
przez lekarza stanowi istotny problem. Diagnoza, jak i proces leczenia, to zadanie lekarza, a przepisane leki na recepcie i realizacja ich w aptece to oczywiúcie
nieodzowny etap leczenia.
Z drugiej jednak strony, odnoszπc siÍ do obowiπzku wydawania produktÛw
leczniczych, nie moøna pominπÊ przepisu art. 96 ust. 4 Prawa farmaceutycznego.
Stanowi on, øe farmaceuta i technik farmaceutyczny mogπ odmÛwiÊ wydania
produktu leczniczego, jeøeli moøe to zagraøaÊ øyciu lub zdrowiu pacjenta [5].
Nie istnieje racjonalny powÛd, dla ktÛrego moøna by odmÛwiÊ powyøszej
ochrony poczÍtej istocie ludzkiej. To jednak nie koniec dwuznacznoúci.
Przeciwko prawu farmaceuty do odmowy wydania produktu przywo≥uje siÍ
obowiπzek posiadania produktÛw leczniczych i wyrobÛw medycznych w iloúci
i asortymencie niezbÍdnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej
ludnoúci, jaki prawo farmaceutyczne nak≥ada na apteki (art. 95 ust. 1 PF).
Jednakøe, jeøeli chodzi o úrodki antykoncepcyjne, to zaznaczyÊ naleøy, iø
obowiπzek zapewnienia obywatelom swobodnego dostÍpu do metod i úrodkÛw s≥uøπcych úwiadomej prokreacji zosta≥ na≥oøony na organy administracji, a nie na apteki (art. 2 ust. 2 z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie p≥odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoúci przerywania ciπøy ñ
DZ.U. nr 17, poz. 78 ze zm.). Biorπc z kolei pod uwagÍ Kodeks Etyki Aptekarza, to ñchociaø wypowiada siÍ on w kwestii wolnoúci sumienia w sposÛb
niezdecydowany ñ warto przywo≥aÊ obowiπzek wyraøony w art. 9 pkt. 4 tego
dokumentu. Nakazuje on odmawiaÊ wydania úrodkÛw farmaceutycznych, jeøeli aptekarz ma podstawÍ przypuszczaÊ, øe zostanπ uøyte przez nabywcÍ lub
osoby trzecie z zamiarem zaszkodzenia zdrowiu albo w celach nieleczniczych
[5].
Niejasnoúci w spojrzeniu na opisywany problem wynikajπ z ca≥kowitego
braku odniesienia do klauzuli sumienia w aktualnej Ustawie Prawo farmaceu-
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tyczne. Regulacje zawarte w Kodeksie Etyki Aptekarza okreúlajπ bowiem odpowiedzialnoúÊ farmaceuty jedynie przed sπdem aptekarskim, a nie powszechnym.
Warto przy tym wspomnieÊ, øe Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
kwestie klauzuli sumienia definiuje precyzyjnie i dziÍki temu porzπdkuje ten
delikatny problem. Wydaje siÍ zatem, øe wprowadzenie podobnych regulacji
w prawodawstwie farmaceutycznym by≥oby poøπdane. Celowe by≥oby zatem
podjÍcie przez úrodowisko farmaceutyczne szerokiej, spokojnej i merytorycznej dyskusji w kwestii wydawania úrodkÛw antykoncepcyjnych w aptekach.
Tymczasem, w kontekúcie opisanych mechanizmÛw dzia≥ania pigu≥ek, kaødy
z farmaceutÛw powinien sam odpowiedzieÊ sobie na pytanie, czy tabletki antykoncepcyjne przepisane z myúlπ o zapobieganiu ciπøy nie szkodzπ zdrowiu pacjentÛw (rÛwnieø tych jeszcze nienarodzonych)?

Piúmiennictwo
1. Praca zbiorowa pod red. M. TroszyÒskiego, Naturalne planowanie rodziny, PSNNPR,
Warszawa 2006, s. 202-203.
2. R. Ehmann, Problemy planowania rodziny. Antykoncepcja i jej skutki, HLI-Europa, GdaÒsk
1994, s. 8-32.
3. Praca zbiorowa pod red. T. Pisarskiego, Po≥oønictwo i ginekologia, PZWL, Warszawa
2002, s. 257-258.
4. A. Danysz, Kompendium farmakologii i farmakoterapii dla lekarzy, farmaceutÛw i studentÛw, U&P, Wroc≥aw 2002, s. 756-757.
5. S. MolÍda, Prawo dla aptek i farmaceutÛw, Medicine Today Poland, Warszawa 2008, s.
66-68.
6. T. Paszkowski, Czy moøna stosowaÊ doustnπ antykoncepcjÍ hormonalnπ u kobiet w wieku przedmenopauzalnym, ìPrzewodnik Lekarzaî, 2002, 5, 11/12, s. 92-93.
7. J. Lejeune, ìWiedza i øycieî 11/1989, s. 8.
8. www.cm.umk.pl/~samorzπd/_download/ginekologia/antykoncepcja.doc
9. H. B. Fontenot, A. L. Harris, The Latest Advances In Hormonal Contraception, JOGNN,
37, 369-370; 2008.
10. E. Siuda, Farmakologia úrodkÛw wczesnoporonnych, ìS≥uøba øyciuî I/2005, s. 6-7.
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Problemy zawodowe
Mgr fil. rom. Alina Pacesz

Obrady Komitetu Wykonawczego
MiÍdzynarodowej Federacji FarmaceutÛw
Katolickich (FIPC) w Rzymie
(13 luty 2010)

Propozycje dr Piero Uroda (W≥ochy):
1) Wysy≥anie dwa razy w roku (Boøe Narodzenie, Wielkanoc) listÛw do wszystkich BiskupÛw w celu zaznaczenia obecnoúci Stowarzyszenia i przedstawienie specyfiki jego dzia≥alnoúci oraz zachÍcenie do podjÍcia inicjatywy
organizacji narodowych StowarzyszeÒ FarmaceutÛw Katolickich,
2) Nawiπzanie kontaktu z Chorwacjπ.
3) Raz w roku bÍdzie opracowywane podsumowanie dzia≥alnoúci FIPC na arenie
krajowej i miÍdzynarodowej. BÍdzie przekazywane kaødorazowo przewodniczπcemu Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa S≥uøby Zdrowia. PoszczegÛlni przedstawiciele kÛ≥ z rÛønych krajÛw sπ proszeni o przygotowywanie
takiego podsumowania dzia≥alnoúci Stowarzyszenia do dnia 28 lutego kaødego roku a w roku 2010 do 31 marca (przes≥aÊ mailem).
Propozycja Jean Paul Fischer (Luxemburg):
l) PrÛba nawiπzania kontaktu z Uniwersytetem katolickim w Chile i farmaceutÛw Szkocji, Irlandii, Nowej Zelandii, Ghany, S≥owenii.
Propozycja Ester Fonseca (Hiszpania):
l) Stworzenie grupy osÛb, ktÛra zajÍ≥aby siÍ opracowywaniem odpowiednich
dokumentÛw, przedstawienie stanowiska FIPC przed Trybuna≥em Praw Cz≥owieka oraz przedstawicielom FIPC poszczegÛlnych krajÛw.
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Wydarzenia:
l) W listopadzie 2009 odby≥o siÍ spotkanie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa S≥uøby Zdrowia, na ktÛrym zosta≥ nawiπzany kontakt z Ojcem Kamilianinem z Burkina Faso w celu zachÍcenia do utworzenia Stowarzyszenia
FarmaceutÛw.
2) W dniu 9 lutego 2010 odby≥a siÍ uroczystoúÊ z okazji 25 rocznicy istnienia
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa S≥uøby Zdrowia. Podczas spotkania dr
Piere Uroda pozna≥ farmaceutkÍ z Korei, ktÛra opowiedzia≥a o organizacji
farmaceutÛw katolickich, ktÛre dzia≥a na ich terenie i wyrazi≥a zainteresowanie ewentualnej przynaleønoúci do FIPC
3) ObecnoúÊ FIPC åwiatowej Organizacji Zdrowia. WspÛ≥praca z Papieskπ radπ
ds. Duszpasterstwa S≥uøby Zdrowia w celu wypracowania wspÛlnego stanowiska i zabierania g≥osu w sprawach dotyczπcych farmacji, umoøliwienia
zrzeszania siÍ farmaceutÛw, profesjonalistÛw w swojej dziedzinie dostrzegajπcych koniecznoúÊ pewnej autonomii w wykonywaniu zawodu farmaceuty.
Leki dla najbiedniejszych
W≥ochy (dr Piero Uroda): Propozycja nawiπzania bezpoúredniego kontaktu
z biednymi krajami odpowiadajπc na ich potrzeby. Grupa w≥oska wybra≥a Czad,
otrzyma≥a od nich listÍ brakujπcych lekÛw.
Francja (Isabelle Geschwind): Zaproponowa≥a, øeby wysy≥aniem lekÛw
zajÍ≥a siÍ Rada ds. duszpasterstwa S≥uøy Zdrowia przez kana≥y dyplomatyczne,
aby zapobiec przechwyceniu lekÛw przez grupy przestÍpcze. We Francji nie ma
moøliwoúci przekazywania lekÛw na cele charytatywne lub ofiarom klÍsk øywio≥owych. Jedyna moøliwoúÊ to zbieranie pieniÍdzy na zakup nowych lekÛw.
We Francji organizacja Tulippe podobna do Lekarzy Bez Granic to tzw. Bank
lekÛw. Zasady przekazywania lekÛw sπ regulowane przez przepisy åwiatowej
Organizacji Zdrowia (zakaz zbierania niewykorzystanych lekÛw jest argumentowany brakiem informacji o sposobie przechowywania tych lekÛw).
Belgia (prof. Alain Lejeune): Cumvivium ñ organizacja zajmujπca siÍ lobbingiem przy organizacjach zrzeszajπcych amerykaÒskich prawnikÛw (w Waszyngtonie) na rzecz prawnego uregulowania dostÍpu lekÛw dla najuboøszych.
Profesor rozmawia≥ z kardyna≥ami Martino i Cordesem, ktÛrzy wyrazili zgodÍ
na podpisanie miÍdzynarodowej konwencji o dostÍpie do lekÛw dla najbiedniejszych. Organizacje Lekarzy bez Granic (Medeciens Sans Frontieres) i Farmaceuci bez granic przeforsowa≥ tπ decyzjÍ WHO o zakazie zbiÛrki niewykorzystanych lekÛw, jest ma≥o prawdopodobne, øeby ta decyzja przeg≥osowana przez
zgromadzenie ogÛlne mog≥a zostaÊ zmieniona. Naleøy jednak podjπÊ rozmowy
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z nowym komisarzem Unii Europejskiej w sprawie lobbingu przy instytucjach
Unii Europejskiej pod has≥em ,,DostÍp do lekÛw wszÍdzie dla wszystkichî.
W≥ochy (dr Piero Uroda): Propozycja wspÛlnego zredagowania rezolucji przeciwko marnotrawstwa lekÛw, moøliwoúÊ wystawienia nowej etykiety przez uprawnionπ do tego instytucjÍ o przydatnoúci do spoøycia niewykorzystanych lekÛw.
Sprzeciw sumienia
W≥ochy (dr Piero Uroda): Jeøeli chirurg i pielÍgniarka majÍ prawo do sprzeciwu sumienia w przypadku aborcji bÍdπcej wynikiem interwencji chirurgicznej rÛwnieø farmaceuta powinien mieÊ do tego prawo w przypadku sprzedaøy
lekÛw wczesnoporonnych, gdyø dotyczy to tego samego problemu.
Francja (Isabelle Geschwind): RÛwnieø we Francji prawo do sprzeciwu
sumienia ma chirurg, pielÍgniarka a nawet osoby sprzπtajπce sale operacyjnπ,
ale farmaceuci sπ traktowani jak maszyny do dystrybucji lekÛw, aborcja chemiczna jest dozwolona i farmaceuta nie ma tutaj prawa do sprzeciwu sumienia.
W przypadku aborcji farmakologicznej lekarz nie odgrywa øadnej roli, wszystko
dzieje siÍ przez podanie úrodkÛw poronnych. We Francji nie by≥y prowadzone
øadne badania w dziedzinie wp≥ywu antykoncepcji hormonalnej na osoby poniøej
18 roku øycia. Mamy tutaj do czynienia z ingerencjπ w uk≥ad hormonalny, ktÛry
nie zosta≥ jeszcze ca≥kowicie ukszta≥towany, bomba hormonalna, ktÛra moøe
spowodowaÊ np. ogromny wzrost zachorowaÒ na nowotwory w wieku dojrza≥ym.
A z drugiej strony wiele siÍ mÛwi o roli farmaceuty jako doradcy dla pacjenta.
Belgia (prof. Alain Lejeune): Trzeba zorganizowaÊ grupÍ dyskusyjnπ w tej
sprawie. Naleøa≥oby siÍ rÛwnieø porozumieÊ z Papieskπ radπ ds. S≥uøby Zdrowia
w celu zorganizowania w Rzymie Dnia pod has≥em Prawa farmaceuty do sprzeciwu sumienia.
Centralizacja Wydawania LekÛw
Belgia (Hilde Janssens): Nowym zagroøeniem dla zdrowia publicznego jest
zjawisko centralizacji wydawania lekÛw, ktÛre moøna zaobserwowaÊ w Holandii. W tym systemie dawki lekÛw dla pacjentÛw sπ przygotowywane przez specjalne maszyny a rola farmaceuty zostaje sprowadzona do osoby wydajπcej pude≥eczka z gotowymi porcjami lekÛw.
Sprawy organizacyjne
NastÍpne spotkanie przedstawicieli FIPC odbÍdzie siÍ 23 paüdziernika 2010
w Poznaniu. NastÍpny Kongres odbÍdzie siÍ byÊ moøe w Belgii po≥πczony
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z obchodami 80 rocznicy istnienia Stowarzyszenia w Belgii. Innπ propozycjπ
jest zorganizowanie kolejnego Kongresu w Lourdes. Tematem najbliøszego
Kongresu bÍdzie obrona øycia, wstÍpnie postanowiono, øe odbÍdzie siÍ on w
2011 roku po letnich wakacjach.
W tej chwili kongresy sπ organizowane co cztery lata, a w po≥owie okresu
pomiÍdzy dwoma Kongresami sπ organizowane Dni Federalne.

Sprawozdanie z obrad Komitetu
Wykonawczego FIPC
w dniach 23-24 paüdziernika 2010 roku w Poznaniu

W dniu 23 paüdziernika 2010 roku w poznaÒskim Centrum Konferencyjnym rozpoczÍ≥y siÍ obrady Komitetu Wykonawczego FIPC. Obecni byli przedstawiciele StowarzyszeÒ FarmaceutÛw Katolickich z Belgii, W≥och, Francji,
Niemiec, Czech, S≥owacji oraz z Polski.
S≥owo powitania wyg≥osi≥a prezydent Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski, mgr Barbara Fiklewicz-Dreszczyk. W swoim wystπpieniu nawiπza≥a do wydarzeÒ Dni Federalnych w Poznaniu, ktÛre odby≥y siÍ we wrzeúniu
ubieg≥ego roku, dziÍkujπc zebranym za czynny udzia≥ i zaangaøowanie w organizacjÍ Zjazdu. W obradach Kongresu wziÍ≥o udzia≥ 150 osÛb reprezentujπcych
liczne kraje europejskie. Poruszono wiele waønych zagadnieÒ m.in. problem
fa≥szowania lekÛw, problemy etyczne zwiπzane ze sprzeciwem sumienia oraz
monitorowanie dzia≥aÒ niepoøπdanych lekÛw.
Asystent koúcielny FIPC ojciec Pierre Welsh, w swoim wystπpieniu nawiπza≥ do pracy misyjnej w zapewnieniu opieki duchowej i medycznej w krajach
afrykaÒskich. Zauwaøy≥, øe úwiat dzisiejszy staje siÍ coraz bardziej konsumpcyjny i nie dπøy do postÍpu na drodze rozwoju moralnego. ZwrÛci≥ uwagÍ na
koniecznoúÊ odnowy duchowej oraz szukania wzorcÛw wúrÛd takich osobowoúci jak Matka Teresa. Na tej drodze BÛg powinien byÊ naszym Mistrzem i Pasterzem. Jesteúmy wezwani, aby szukaÊ rozwiπzaÒ oraz dawaÊ úwiadectwo poprzez pracÍ, zaangaøowanie i pog≥Íbianie swojej wiary.
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W trakcie obrad Komitetu
Wykonawczego FIPC
w Poznaniu

Prezydent FIPC prof. Piero Uroda zwrÛci≥ uwagÍ na rolÍ farmaceuty w kszta≥towaniu oblicza wspÛ≥czesnej farmacji. Podkreúli≥ koniecznoúÊ poszerzania
cz≥onkowstwa w FIPC na inne kraje europejskie. W tym celu zwraca≥ siÍ do
biskupÛw S≥owenii i Korei oraz do Papieskiej rady ds. S≥uøby Zdrowia. W dyskusji zwrÛcono uwagÍ na koniecznoúÊ przybliøenia idei FIPC farmaceutom z
Wielkiej Brytanii. Nierozwiπzanym problemem jest takøe udzia≥ w dzia≥alnoúci
FIPC wiÍkszej liczby farmaceutÛw w≥oskich i niemieckich. Dyskutowano rÛwnieø nt. oficjalnych uregulowaÒ prawnych dotyczπcych zawodu farmaceuty w
coraz bardziej zlaicyzowanej Europie.
Zarzπd G≥Ûwny FIPC wraz ze Stowarzyszeniami Katolickich Lekarzy i PielÍgniarek wystosowa≥ pismo do Rady Europy w zwiπzku z og≥oszonπ propozycjπ ograniczenia moøliwoúci stosowania prawa sprzeciwu sumienia dla lekarzy
i personelu medycznego. Stowarzyszenia te w swoim liúcie uzna≥y takie ograniczenie za bardzo ciÍøkie naruszenie zasad deontologii zawodowej i wolnoúci
obywateli Europy, ktÛrzy nie mogliby uwzglÍdniaÊ moralnych aspektÛw swojej
aktywnoúci zawodowej, a stali by siÍ zwyk≥ymi wykonawcami dyrektyw politycznych. Rezolucja, ktÛra mia≥a zaostrzyÊ moøliwoúÊ stosowania klauzuli sumienia zosta≥a rozpatrzona przez RadÍ Europy w dniu 7 paüdziernika b.r. Wynik tej debaty i ostatecznego g≥osowania nieoczekiwanie okaza≥ siÍ korzystny
dla obroÒcÛw øycia od momentu poczÍcia do naturalnej úmierci. W dokumencie koÒcowym zapisano miÍdzy innymi:
ìØadna osoba, øaden szpital ani øadna instytucja nie powinni byÊ przymuszane, pociπgane do odpowiedzialnoúci lub dyskryminowane w jakikolwiek
sposÛb z powodu odmowy wykonania, asystowania lub udzielania pomocy w
aborcji, eutanazji lub jakichkolwiek dzia≥aÒ, ktÛre mog≥yby spowodowaÊ úmierÊ
zarodka albo p≥odu ludzkiego z jakiejkolwiek przyczyny.î
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Spotkanie Komitetu
Wykonawczego FIPC
w Poznaniu

Takie zapisy dajπ nadziejÍ na uregulowanie prawa farmaceuty do sprzeciwu
sumienia odnoúnie sprzedaøy úrodkÛw mogπcych uniemoøliwiÊ zagnieødøenie
zarodka w macicy. W tym celu waøna jest wspÛ≥praca ca≥ego úrodowiska medycznego, takøe lekarzy i pielÍgniarek, jak podkreúli≥ prof. Piero Uroda.
Isabelle Gschwind, przewodniczπca farmaceutÛw katolickich z Francji,
przedstawi≥a stanowisko w sprawie zorganizowania kolejnego Kongresu FIPC
w 2011 roku, ktÛry ze wzglÍdÛw finansowych i organizacyjnych nie moøe byÊ
przez nich zorganizowany. Sytuacja farmaceutÛw w tym kraju (podobnie jak
w Belgii) staje siÍ dramatyczna ekonomicznie, zmiany w organizacji pracy s≥uøπ g≥Ûwnie celom komercyjnym, sπ takøe trudnoúci z otrzymaniem pracy
w zawodzie farmaceuty. Stowarzyszenie francuskich farmaceutÛw katolickich
úciúle wspÛ≥pracuje z farmacjπ szpitalnπ. Wydaje takøe swÛj Biuletyn oraz organizuje comiesiÍczne spotkania na ktÛrych podkreúlana jest sprzecznoúÊ etyki
zawodu z konkurencyjnym nastawieniem przemys≥u farmaceutycznego w tym
kraju.
Prof. Alain Lejeune, prezydent FIPC poprzedniej kadencji poruszy≥ sprawÍ
odpowiedzialnoúci duszpasterskiej ksiÍøy opiekunÛw pos≥ugujπcym lokalnym
ko≥om farmaceutÛw katolickich. Nawet wysoko postawieni hierarchowie koúcielni doúwiadczajπ upadku grzechu. W zwiπzku z tym naleøy wzmÛc wysi≥ek
modlitewny w ich intencji o wytrwanie w powo≥aniu. Prof. Lejeune podkreúli≥
z≥oøonπ i nie≥atwπ sytuacjÍ w Belgii wynikajπcπ z niefortunnej zmiany prawa
farmaceutycznego promujπcπ umniejszenie roli farmaceuty, przesadnej oszczÍdnoúci, oraz ujednolicenia pracy w aptekach zgodnie z oczekiwaniami unijnymi.
Coraz mniej farmaceutÛw jest w stanie utrzymaÊ aptekÍ, staÊ na straøy prestiøu
zawodu i godnie zarabiaÊ na swoje utrzymanie. Konkretne przyk≥ady tej skomplikowanej sytuacji poda≥a mgr farmacji Ann Jansenn z Belgii, ktÛra podkreúli≥a
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Spotkanie integracyjne
cz≥onkÛw Komitetu
Wykonawczego FIPC
w Poznaniu

koniecznoúÊ planowania, spÛjnego systemu ubezpieczeÒ dla farmaceutÛw oraz
koniecznoúci nak≥adÛw na kszta≥cenie farmaceutÛw.
W obradach uczestniczy≥y takøe przedstawicielki Czech i S≥owacji dla ktÛrych bardzo istotne jest, aby utrzymywaÊ kontakt z farmaceutami poszczegÛlnych krajÛw.
Dyskutowano takøe nad koniecznymi zmianami w statucie FIPC. Na koniec
podtrzymano wczeúniejszπ propozycjÍ zorganizowania miÍdzynarodowego zjazdu katolickich farmaceutÛw we Francji w Lourdes w paüdzierniku 2011 roku.
W kolejnym dniu miÍdzynarodowego spotkania, 24 paüdziernika odby≥a siÍ
uroczystoúÊ przekazania Stowarzyszeniu FarmaceutÛw Katolickich Polski (SFKP)
relikwii b≥. Marii Sagrarlo, farmaceutki, karmelitanki i mÍczennicy. Relikwie b≥ogos≥awionej przyjecha≥y do Poznania z klasztoru karmelitaÒskiego w Madrycie.
UroczystoúÊ odby≥a siÍ podczas Mszy úw. w karmelitaÒskim Sanktuarium
úw. JÛzefa w Poznaniu. Mszy úw. koncelebrowanej przewodniczy≥ Arcybiskup
Stanis≥aw Gπdecki z udzia≥em asystenta koúcielnego SFKP ks. Adama Sikory
oraz Pierre Jean Welsch, duszpasterza FIPC. Arcybiskup Gπdecki podkreúli≥, iø
relikwie majπ przypominaÊ farmaceutom, øe oni poprzez swÛj zawÛd zostali
powo≥ani do úwiÍtoúci.
Obecni byli prezydent FIPC prof. Piero Uroda oraz prezydent poprzedniej
kadencji prof. Alain Lejeune oraz delegacje reprezentujπce europejskie stowarzyszenia farmaceutÛw katolickich poszczegÛlnych krajÛw.
Spotkanie zakoÒczy≥o siÍ spotkaniem integracyjnym po≥πczonym z obiadem oraz koncertem nastrojowej muzyki w wykonaniu zespo≥u kameralnego
Archetto.
Oprac. Teresa Frπckowiak, Ma≥gorzata Prusak
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Prof. Zyta P≥otkowiak
POZNA—

Budowa chemiczna zwiπzkÛw
a ich dzia≥anie lecznicze
CzÍúÊ II
W pierwszej czÍúci tego artyku≥u (Biul. SFKP rok XI, nr 1/2, 45-47, 2009)
wykazano na przyk≥adach, øe poszczegÛlne zwiπzki o identycznej budowie
chemicznej, w zaleønoúci od ich wystÍpowania w odpowiedniej odmianie polimorficznej albo w postaci izomerÛw przestrzennych lub strukturalnych, mogπ
wykazywaÊ rÛøne w≥aúciwoúci farmakologiczne.
Poniøej omÛwiono przyk≥ady zwiπzkÛw stosowanych w lecznictwie, ktÛre
rÛøniπc siÍ w stopniu nieznacznym budowπ chemicznπ odznaczajπ siÍ tym samym lub nieco zmienionym, albo teø wrÍcz przeciwnym dzia≥aniem.
4. Zwiπzki o odmiennej budowie chemicznej
Zwiπzki o odmiennej budowie chemicznej mogπ siÍ rÛøniÊ nieznacznie, np.
budowπ tylko jednego podstawowego fragmentu, tzw. ugrupowaniem izosterycznym, albo teø mogπ zawieraÊ dodatkowe podstawniki lub wiπzania nienasycone.
OdrÍbnego omÛwienia wymagajπ leki o podobnym uk≥adzie przestrzennym
i zbliøonym wymiarze czπsteczek, lecz naleøπcych do zupe≥nie rÛønych grup
chemicznych.
4.1. Zwiπzki rÛøniπce siÍ budowπ tylko jednego podstawowego fragmentu
Ugrupowaniami izosterycznymi mogπ byÊ:
ñ atomy tlenu, azotu, siarki lub wÍgla,
ñ grupy aminowe, iminowe, metylenowe, metinowe, etylenowe, amidynowe,
ñ ugrupowania estrowe, amidowe, ketonowe, eterowe i tiolowe.
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Ryc. 4. Przyk≥ady lekÛw zawierajπcych ugrupowania izosteryczne

Stwierdzono np., øe zastπpienie ugrupowania estrowego ñ grupπ ketonowπ,
atom azotu ñ atomem wÍgla lub wiπzania nasyconego ñ wiπzaniem nienasyconym, w przypadku niektÛrych lekÛw psychotropowych i przeciwnowotworowych nie zmienia kierunku dzia≥ania.

Ryc. 5. Ugrupowania izosteryczne

Natomiast pochodne kwasu aminobenzoesowego: prokaina i proksinamid
wykazujπ odmienne pod wzglÍdem jakoúciowym dzia≥anie lecznicze.
Na szczegÛlnπ uwagÍ zas≥ugujπ pochodne cefemu, gdzie wymiana atomu
siarki lub tlenu na atom wÍgla w pierúcieniu szeúciocz≥onowym powoduje zanik
w≥aúciwoúci antybiotycznych, podobnie jak w przypadku tiokarlidu ñ w≥aúciwoúci tuberkulostatyczne wykazuje tylko pochodna tiomocznika. RÛwnieø pod-
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stawnik metyloaminowy (-NH-CH3) w pozycji 7 pierúcienia ﬂ-laktamowego
wprowadzony na miejsce grupy metoksylowej pozbawia dzia≥ania bakteriobÛjczego tπ pochodnπ moksalaktamu.
4.2. Zwiπzki rÛøniπce siÍ budowπ innych elementÛw
4.2.1. Szeregi homologiczne

Ryc. 6. Szeregi homologiczne

Przed≥uøenie ≥aÒcucha alifatycznego potÍguje na ogÛ≥ aktywnoúÊ tych lekÛw. Dotyczy to m.in. alkoholi i estrÛw kwasu 4-hydroksybenzoesowego. PodobieÒstwo kierunku dzia≥ania w szeregach homologicznych umoøliwia przewidywanie w≥aúciwoúci kolejnych zwiπzkÛw.

Ryc. 7. Szeregi homologiczne
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Do wyjπtkÛw naleøπ m.in.: zmiana jakoúciowego dzia≥ania prometazyny
w stosunku do promazyny oraz antagonistycznego dzia≥ania norbiotyny i homobiotyny wzglÍdem biotyny.
4.2.2. Zwiπzki zawierajπce inne podstawniki

Ryc. 8. Leki o niezmienionym kierunku dzia≥ania

Wprowadzenie dodatkowych podstawnikÛw nie zawsze zmienia dzia≥anie
otrzymanych pochodnych w stosunku do leku macierzystego, co ma miejsce
m.in. w przypadku pochodnych chloramfenikolu, norepinefryny i fenyloepinefryny oraz imipraminy i desimipraminy, a takøe witaminy K5 i K6.

Ryc. 9. Pochodne o rÛønej intensywnoúci lub rÛønym czasie dzia≥ania
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Natomiast stosunkowo czÍsto obserwuje siÍ wystπpienie zmiany intensywnoúci i czasu dzia≥ania. I tak:
ñ wysycenie wiπzania podwÛjnego w persedonie z rÛwnoczesnπ obecnoúciπ
grupy metylowej objawia siÍ przed≥uøeniem dzia≥ania,
ñ demetylacja α-tokoferolu powoduje spadek aktywnoúci o po≥owÍ, natomiast
brak obydwu grup metylowych przy C5 i C7 prowadzi do zaniku w≥aúciwoúci farmakologicznych,
ñ demetylacja kofeiny w pozycji 1 os≥abia dzia≥anie na centralny uk≥ad nerwowy, a w pozycji 7 ñ zwiÍksza w≥aúciwoúci diuretyczne.

Ryc. 10. Alkaloidy

Modyfikacja czπsteczki penicyliny benzylowej, wraøliwej na dzia≥anie kwasÛw,
prowadzi do wzrostu trwa≥oúci pochodnych z grupπ aminowπ i estrowπ w pozycji α.

Ryc. 8. Antybiotyki
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Takøe wúrÛd pochodnych cefalosporyn, naleøπcych do tzw. III generacji uzyskano antybiotyki o duøej opornoúci na ﬂ-laktamazy, co ma zwiπzek z charakterystycznymi podstawnikami w ≥aÒcuchu bocznym przy C7 (oksym) i w pierúcieniu dihydrotiazynowym w pozycji 3 (podstawnik metylo-tioptetrazoliowy).
Ciπg dalszy nastπpi

Od Redakcji
Problem tzw. dopalaczy stawia duøe wyzwanie farmaceutom, ktÛrzy dziÍki
swojej szerokiej wiedzy, nabytej podczas bardzo trudnych studiÛw o wielokierunkowym charakterze sπ powo≥ani do wykrywania tych úrodkÛw w rÛønych produktach, do rozpoznawania ich dzia≥ania oraz do ustalenia drÛg
ich metabolizmu w ustroju cz≥owieka. RealizacjÍ tego zadanie u≥atwia im
znajomoúÊ wp≥ywu na kierunek i si≥Í dzia≥ania farmakologicznego nawet
bardzo drobnych zmian w budowie chemicznej substancji, otrzymywanych
na drodze syntezy, jak i wyizolowanych z rÛønych roúlin. W efekcie farmaceuci w znacznym stopniu mogπ przyczyniÊ siÍ do zapobiegania skutkom
stosowania dopalaczy i do ustalenia w≥aúciwego postÍpowania po zatruciu
nimi.
Teresa Frπckowiak
GDA—SK

Dopalacze ñ úmiertelny proceder
w majestacie prawa
Definicja
Tzw. ìdopalaczeî to substancje psychoaktywne, ktÛre mogπ wykazywaÊ dzia≥anie podobne do narkotyku. W rzeczywistoúci sπ to rÛøne substancje i preparaty,
ktÛre wystÍpujπ w legalnym obiegu handlowym, bÍdπce sk≥adnikami kosmetykÛw, odøywek, suplementÛw diety czy artyku≥Ûw chemicznych.
Aspekt prawny
W Polsce problem handlu niebezpiecznymi substancjami psychoaktywnymi
reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia≥aniu narkomanii. W úwietle
przepisÛw w niej zawartych úciganie i karanie sprzedaøy narkotykÛw jest moøliwe w odniesieniu do tych substancji, ktÛre znajdujπ siÍ na listach stanowiπcych
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za≥πczniki do ustawy, ewentualnie na liúcie prekursorÛw narkotykowych. Ze
wzglÍdu na z≥oøonoúÊ i d≥ugotrwa≥oúÊ procesu legislacyjnego lista zakazanych
substancji nie nadπøa za øyciem. Nieustannie powstajπ bowiem nieznacznie
zmodyfikowane pod struktury chemicznej úrodki, ktÛre chociaø stajπ siÍ legalnymi ze wzglÍdu na zmodyfikowanπ strukturÍ chemicznπ, jednakøe w dalszym
ciπgu sπ szkodliwymi kopiami nielegalnych substancji. Pomimo przypadkÛw
hospitalizacji spowodowanych zatruciem organizmu po uøyciu dopalaczy, nie
moøna zastosowaÊ sankcji karnych wobec producentÛw i sprzedawcÛw tego
rodzaju úrodkÛw (min. na podstawie przepisÛw ustawy o bezpieczeÒstwie øywnoúci i øywienia, prawa farmaceutycznego czy ustawy o ogÛlnym bezpieczeÒstwie produktÛw). Jest temu winna wyjπtkowo perfidna mistyfikacja oferowania
ìdopalaczyî na polskim rynku jako ìproduktÛw kolekcjonerskichî albo jako
nawÛz do roúlin pokojowych czy teø do celÛw naukowych, edukacyjnych lub
obrzÍdowo-religijnych.
W marcu 2010 r. minister zdrowia Ewa Kopacz wypowiedzia≥a wojnÍ handlowi dopalaczami. Poinformowa≥a, øe resort zdrowia przygotowa≥ nowe przepisy prawne, pozwalajπce na skutecznπ walkÍ z tzw. ìdopalaczamiî. Zgodnie
z przyjÍtym przez rzπd projektem nowelizacji ustawy zabronione bÍdzie prowadzenie reklamy i promocji substancji psychotropowych lub úrodkÛw odurzajπcych. Jednoczeúnie nie bÍdzie moøna reklamowaÊ úrodkÛw spoøywczych lub
innych produktÛw poprzez sugerowanie, øe posiadajπ one dzia≥anie takie jak
substancje psychotropowe lub úrodki odurzajπce. Zgodnie z projektem dozwolone bÍdzie posiadanie nieznacznych iloúci úrodkÛw odurzajπcych lub substancji psychotropowych na w≥asny uøytek. Zak≥ady opieki zdrowotnej, prowadzπce leczenie lub rehabilitacjÍ osÛb uzaleønionych sπ zobowiπzane do wspÛ≥pracy
z Krajowym Biurem ds. przeciwdzia≥ania narkomanii, pe≥niπcym funkcjÍ kontaktowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkomanii.
T≥o spo≥eczne problemu
Idea sprzedaøy ìlegalnych narkotykÛwî z wykorzystaniem luk prawnych
przysz≥a do Polski z Wielkiej Brytanii w po≥owie 2008 r.
Pierwszπ, ktÛra rozpoczÍ≥a w Polsce sprzedaø dopalaczy by≥a firma World
Supplements Importer. UdostÍpni≥a ona swe produkty do przebadania Polskiemu
Towarzystwu Kryminalistycznemu i na podstawie otrzymanego certyfikatu rozpoczÍ≥a legalnπ dzia≥alnoúÊ w úwietle obowiπzujπcego prawa.
W ciπgu kilku miesiÍcy powsta≥o w kraju ponad 40 smart-shopÛw (lub inaczej fun-shopÛw), natomiast w okresie wakacyjnym w 2009 r. na polskim wybrzeøu funkcjonowa≥o juø 50 straganÛw sprzedajπcych dopalacze.
Od 1 stycznia 2010 r. w statystykach Instytutu Medycyny Pracy w £odzi
zapisano 45 pacjentÛw przyjÍtych po zaøyciu dopalaczy, czterokrotnie wiÍcej
niø w roku ubieg≥ym. U wszystkich wystπpi≥ klasyczny zespÛ≥ objawÛw w tego
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rodzaju przypadkach: pobudzenie, niepokÛj, be≥kotliwa mowa, arytmia, hypertensja, nudnoúci, wymioty, bÛle brzucha, zlewne poty, drgawki i halucynacje
prowadzπce do psychozy oraz zaburzenia rÛwnowagi. CzÍsto nie udaje siÍ uratowaÊ zatrutego dopalaczem chorego, bo organizm nie odpowiada na øadne
podjÍte prÛby odtrucia. Trudno jednak o skuteczne zastosowanie w≥aúciwego
antidotum jako øe legalnie sprzedawane ìprodukty kolekcjonerskieî czyli dopalacze mogπ kryÊ w sobie wszystko.
Aspekt etyczno-ideologiczny
Aspekt etyczno-ideologiczny dotyczy sporu czy paÒstwo powinno zabraniaÊ sprzedaøy tzw. miÍkkich narkotykÛw (czyli substancji psychoaktywnych),
ktÛrych szkodliwoúÊ przez wiele úrodowisk jest bagatelizowana. Dyskusje dotyczπ zwiπzku miÍdzy prawem i moralnoúciπ, toczπ siÍ na arenie politycznej oraz
naukowej i podlegajπ wp≥ywom spo≥eczno-politycznym przychodzπcym do nas
z innych krajÛw. Jednak w obliczu takich nowych zjawisk spo≥ecznych jakimi
sπ dopalacze, pierwszorzÍdnπ rolÍ muszπ odegraÊ gruntowne badania i rzetelne
publikacje z zakresu nauk medycznych, spo≥ecznych i etycznych. Konieczne
jest zatem upublicznianie i popularyzowanie wynikÛw tych badaÒ. Ludzie powinni mieÊ wiÍkszπ úwiadomoúÊ zagroøeÒ stosowania miÍkkich narkotykÛw.
PrÛby ograniczenia dystrybucji dopalaczy
Organy administracji publicznej (Sanepid, Policja) podjÍ≥y dzia≥ania, majπce
na celu ograniczenie dystrybucji dopalaczy na terenie miasta £odzi. Urzπd Skarbowy we wspÛ≥pracy z funkcjonariuszami Izb Celnych sprawdzi≥ legalnoúÊ pochodzenia sprzedawanych towarÛw. Kontrola budowlana nakaza≥a zaprzestania
sprzecznego z przeznaczeniem uøytkowania lokalu w Warszawie. W Poznaniu
badaniem prÛbek dopalaczy zajÍ≥a siÍ prokuratura. Do kontroli sklepÛw w≥πczy≥y siÍ takøe PaÒstwowa Inspekcja Handlowa oraz Straø Poøarna.
Uwagi koÒcowe
Obecne przepisy prawne, dotyczπce obrotu úrodkami psychoaktywnymi,
zawarte w nowelizowanej ustawie o przeciwdzia≥aniu narkomanii nie sπ w stanie stawiÊ czo≥a spo≥ecznym wyzwaniom. Aby mÛc skutecznie przeciwwstawiÊ
siÍ szkodliwej dzia≥alnoúci naleøa≥oby dokonaÊ w prawie zmian systemowych,
zarÛwno w prawie polskim jak i miÍdzynarodowym. Zmianom legislacyjnym
powinny towarzyszyÊ publiczne debaty, konferencje na temat szkodliwoúci úrodkÛw
psychoaktywnych oraz rzetelna edukacja prowadzona w szko≥ach. Konieczny
jest takøe profesjonalny udzia≥ farmaceutÛw w tworzeniu prawa, ktÛre ma chroniÊ
zdrowie i øycie ludzkie.

Nie s¹d, ¿e zdrowie jest ci dane raz na zawsze.
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Leki dla misji w Afryce
Opieka medyczna jest jednπ z najwaøniejszych, a przy tym stale ewoluujπcych, form pos≥ugi misyjnej. Jeszcze kilkanaúcie lat temu misjonarze po przybyciu do docelowego miejsca swej pracy organizowali sobie mieszkanie, potem
budowali koúciÛ≥ i szko≥Í, a w koÒcu, przychodniÍ i dom dla siÛstr zakonnych,
aby w przysz≥oúci mog≥y siÍ osiedliÊ i roztoczyÊ opiekÍ medycznπ nad tubylcami.
Potrzeby zdrowotne miejscowej ludnoúci sprawia≥y jednak, øe sami misjonarze
takøe w≥πczali siÍ w tÍ opiekÍ, kierujπc chorych do szpitali oraz zdobywajπc
pieniπdze na pokrycie kosztÛw specjalistycznego leczenia, a takøe pozyskujπc
leki od zagranicznych darczyÒcÛw i ñ mimo braku wykszta≥cenia fachowego ñ
wydajπc je potrzebujπcym.
RozwÛj polskiego ruchu misyjnego zosta≥ zapoczπtkowany na prze≥omie
XIX i XX wieku, ale po II wojnie úwiatowej zosta≥ zablokowany przez w≥adze
komunistyczne. W 1976 roku na misjach w Afryce pracowa≥o 263 misjonarzy
i misjonarek (w tym dwie osoby úwieckie), lecz wiÍkszoúÊ z nich wyjecha≥a na
misje jeszcze przed 1939 rokiem. Wzrost zaangaøowania PolskÛw w dzie≥o
misyjne by≥ moøliwy dopiero po 1989 roku, kiedy nasta≥ czas transformacji
politycznej naszego kraju. W tym i nastÍpnym roku do Afryki wyjecha≥o po 78
misjonarzy, lecz od 1991 roku liczba misjonarzy wyjeødøajπcych do Afryki zaczÍ≥a zmniejszaÊ siÍ, poniewaø fundacja nowych misji okazywa≥a siÍ trudnym
wyzwaniem finansowym.
W 2000 roku na wszystkich kontynentach pracowa≥o juø ponad 3.000 misjonarzy, w tym po≥owa w krajach afrykaÒskich. By≥ to okres, w ktÛrym miÍdzynarodowe zgromadzenia zakonne wycofywa≥y siÍ z dzia≥alnoúci misyjnej w krajach
Trzeciego åwiata z powodu braku powo≥aÒ. W oczywisty sposÛb ros≥o wiÍc
znaczenie pos≥ugi misyjnej PolakÛw, jednak mia≥a one s≥abe strony. Polscy misjonarze prawie nie znali jÍzykÛw obcych, a poza tym nie mieli wystarczajπcego
przygotowania misjologicznego i niewystarczajπce zabezpieczenie finansowe.
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Po interwencji biskupÛw afrykaÒskich, Konferencja Episkopatu Polski utworzy≥a
w 1984 roku w Warszawie Centrum Formacji Misyjnej, instytucjÍ odpowiedzialnπ za przygotowanie duchownych i úwieckich misjonarzy do pracy misyjnej.
Nie od razu rozwiπzano problem wsparcia finansowego dla misjonarzy. Dopiero
w 2000 roku Komisja Misyjna Episkopatu przyjÍ≥a zasadÍ przyznawania dotacji
na konkretne projekty realizowane przez misjonarzy, w tym na dzia≥alnoúÊ medycznπ.
Moøna wiÍc powiedzieÊ, øe praca wszystkich misjonarzy ma aspekty medyczne, a podstawowym ürÛd≥em lekÛw i úrodkÛw opatrunkowych dla nich sπ
darowizny. Wysy≥ka lekÛw dla misjonarzy jest jednak skomplikowanym przedsiÍwziÍciem, ktÛre niekiedy s≥uøy innym celom niø humanitarne. Zdarza siÍ, øe
firmy farmaceutyczne pozbywajπ siÍ w ten sposÛb duøych iloúci lekÛw o krÛtkim terminie waønoúci, aby uniknπÊ kosztÛw ich utylizacji, albo wysy≥ajπ leki
nieprzydatne by dokonaÊ odpisÛw podatkowych. Zdarzajπ siÍ ìdzikieî wysy≥ki
lekÛw, wynikajπce z szlachetnych motywÛw, ale naraøajπce odbiorcÍ przesy≥ki
na koszty materialne (op≥aty celne i podatki) oraz moralne.
NajwiÍcej k≥opotÛw sprawiajπ cztery rodzaje lekÛw-darÛw: duøe iloúci lekÛw niepotrzebnych, nie majπcych zastosowania w danej populacji, nieuzgodnionych z odbiorcπ; darowizny lekÛw z krÛtkim okresem waønoúci; darowizny
lekÛw wczeúniej zwrÛconych do aptek, np. w uszkodzonych lub niepe≥nych
opakowaniach, üle przechowywanych; dary w postaci prÛbek lekÛw.
Zdarza siÍ, øe transport lekÛw jest niezgodny z politykπ resortu zdrowia w danym kraju, na opakowaniach sπ niezrozumia≥e w danym kraju nazwy lekÛw, na
ulotkach lekÛw nie ma opisÛw w jÍzyku znanym przez personel medyczny w
danym kraju, albo øe leki sπ nieposortowane. Nie jest prawdπ, øe na misjach
ìwszystko moøe siÍ przydaÊî i ìwszystko jest potrzebneî. W warunkach stacji
misyjnych, ale teø w przypadku kataklizmÛw, na miejscu nie ma osÛb potrafiπcych
selekcjonowaÊ leki. Ponadto koszty zwiπzane z obs≥ugπ transportÛw lekÛw z darowizn mogπ wielokrotnie przekroczyÊ ich wartoúÊ. Jeøeli przesy≥ka taka trafi
w niepowo≥ane rÍce (np. zostanie ukradziona), zasili czarny rynek lekÛw.
Przyk≥adem niew≥aúciwej darowizny lekÛw moøe byÊ akcja organizacji francuskiej Farmaceuci Bez Granic, ktÛrzy w 1991 roku zebrali z ponad 4.000 aptek
tony lekÛw, ktÛre posortowano w 88 oúrodkach. Tylko 20% z nich mog≥a byÊ
uøyta w programach pomocy humanitarnej. Pozosta≥e trzeba by≥o zniszczyÊ, co
poch≥onÍ≥o duøe sumy. Inny przyk≥ad to darowizny lekÛw na LitwÍ, zorganizowane w 1993 roku. Przez pomy≥kÍ zastosowano u kobiet chorych na endometriozÍ lek stosowany w weterynarii, co spowodowa≥o utratÍ wzroku u 11 z nich.
Lek wys≥ano bez ulotki informacyjnej.
W 1988 roku na ≥amach czasopisma ìLancetî ukaza≥ siÍ artyku≥ o stratach
spowodowanych wysy≥kπ niepotrzebnych lekÛw do Armenii, gdzie wydarzy≥o
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Fachowa pomoc niesiona od lat przez poznaÒskπ FundacjÍ Redemptoris Missio

siÍ trzÍsienie Ziemi. Temat z≥ych darowizn lekÛw przestawa≥ byÊ tematem tabu.
W 1996 roku na Walnym Zgromadzeniu WHO przedstawiono ostateczny tekst
dokumentu ìGuidelines for Drug Donationsî, w ktÛrym przedstawiono zasady
darowizn lekÛw do krajÛw Trzeciego åwiata, rÛwnoczeúnie nie zmniejszajπc
strumienia pomocy humanitarnej. Dokument ten przypomina instytucji ofiarowujπcej leki i organizacji je przyjmujπcej, øe jest to dzia≥anie wymagajπce odpowiedzialnoúci i fachowoúci. Globalna wartoúÊ pomocy humanitarnej wynosi
kilkadziesiπt miliardÛw dolarÛw rocznie. Roúnie liczba konfliktÛw zbrojnych
i katastrof, a poza tym w miarÍ zwiÍkszania liczby mieszkaÒcÛw miast narasta
w nich ubÛstwo i zagroøenia zdrowotne.
W ìGuidelines for Drug Donationsî przyjÍto, øe obdarowywany ma prawo
odmÛwiÊ przyjÍcia przesy≥ki z lekami, jeøeli jej wczeúniej nie uzgodniono. ZwrÛcono
uwagÍ, øe darowizny takie muszπ odpowiadaÊ modelowi ochrony zdrowia w danym kraju oraz øe standardy jakoúci lekÛw w obu krajach muszπ zostaÊ spe≥nione.
Transporty lekÛw powinny byÊ organizowane na øyczenie odbiorcy lub przez
niego wczeúniej zaakceptowane (poza sytuacjπ klÍsk øywio≥owych). Wszystkie
przesy≥ane leki powinny byÊ dopuszczone do uøytku w kraju przeznaczenia.
Opis, dawka i sk≥ad podarowanych lekÛw, jeøeli jest to moøliwe, powinny byÊ
podobne do tych w kraju przeznaczenia. AfrykaÒczycy wiπøπ nazwÍ leku z jego
si≥π, dlatego wys≥anie jednego generyku zamiast drugiego moøe spowodowaÊ
skargi personelu medycznego.
Wszystkie darowane leki muszπ pochodziÊ z pewnego ürÛd≥a i odpowiadaÊ
standardom w obu krajach: wysy≥ki i przeznaczenia. Nie wolno wysy≥aÊ lekÛw
sprzedanych, a potem zwrÛconych przez pacjentÛw. Zaraz po dotarciu do kraju
przeznaczenia leki muszπ mieÊ datÍ waønoúci nie krÛtszπ niø rok. Wyjπtkiem sπ
te leki, ktÛrych ca≥kowity okres waønoúci jest krÛtszy niø 2 lata albo transpor-
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tÛw wysy≥anych do konkretnych oúrodkÛw, pod warunkiem, øe ich personel
jest úwiadomy krÛtkiej daty waønoúci. Etykieta na kaødej paczce z lekami powinna zawieraÊ niezastrzeøonπ prawnie nazwÍ miÍdzynarodowπ, numer partii
towaru, postaÊ, dawkÍ, nazwÍ producenta, iloúÊ sztuk w paczce, warunki przechowywania i datÍ waønoúci.
WHO podkreúla, øe wszystkie darowane leki powinny byÊ oznaczone za
pomocπ INN (International Nonproprietary Name) lub oficjalnych nazw ogÛlnych. Stosowanie nazw handlowych jest niedopuszczalne. W 1977 roku WHO
po raz pierwszy opracowa≥a tzw. ListÍ LekÛw Podstawowych, z≥oøonπ z oko≥o
250 pozycji i stale aktualizowanπ. ListÍ przyjÍ≥o ponad 80 paÒstw.
Zasadπ jest pakowanie lekÛw w duøe pojemniki, bo sπ taÒsze i bardziej porÍczne w transporcie. Jeøeli przesy≥ka zawiera leki przeznaczone dla kilku oúrodkÛw, naleøy w Polsce je odpowiednio podzieliÊ i zapakowaÊ. Przepakowywanie transportu lekÛw w Afryce przyczynia siÍ bowiem do kradzieøy medykamentÛw. Wszystkie leki muszπ byÊ odpowiednio zapakowane. Dla w≥aúciwego
wykorzystania lekÛw-darÛw naleøy rÛwnieø zatroszczyÊ siÍ o w≥aúciwe przeszkolenie AfrykaÒczykÛw w zakresie dzia≥aÒ ubocznych lekÛw.
W przypadku organizowania pomocy humanitarnej dla ofiar klÍsk øywio≥owych, kiedy brakuje czasu na procedury porzπdkujπce transport lekÛw, u≥atwieniem moøe byÊ zestaw lekÛw ìThe New Emergency Health Kitî.
Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, ktÛrej Rady jestem
cz≥onkiem, zleca wysy≥ki lekÛw na misje wyspecjalizowanym organizacjom
zachodnioeuropejskim, najczÍúciej Action Medeor. Zagadnienie wysy≥ki lekÛw
jest bowiem bardzo skomplikowane i ≥atwo spowodowaÊ sytuacjÍ, w ktÛrej op≥aty
ponoszone przez obdarowanego sπ wyøsze niø wartoúÊ przekazanych lekÛw.
Inne organizacje i instytucje pomagajπce w wysy≥ce lekÛw dla misjonarzy to
np.: Orbi-Pharma, International Dispensary Association. Zaleca siÍ, by misjonarze sprzedawali leki-dary, gdyø pozwala to odnowiÊ ich zasoby materialne.
Zap≥atπ nie muszπ byÊ pieniπdze, ale np. koszyk patatÛw.
Podsumowujπc, przed wysy≥kπ lekÛw trzeba: znaÊ dokumenty wymagane
przez w≥adze celne w celu zwolnienia z c≥a; wiedzieÊ, czy odbiorcÍ staÊ na
sfinansowanie kosztÛw transportu lekÛw; wiedzieÊ, jakie kryteria powinny spe≥niaÊ wysy≥ane leki oraz kto rozpoznaje potrzeby zdrowotne w danej miejscowoúci. Moøe siÍ okazaÊ, øe lepiej jest przekazaÊ pieniπdze. Warto zaznaczyÊ, øe
organizowanie pomocy humanitarnej jest waøne dla uczestnikÛw akcji. W ten
sposÛb uczπ siÍ postawy odpowiedzialnoúci za ludzi cierpiπcych, g≥odnych,
skrzywdzonych przez los*.
* W artykule wykorzystano publikacje zamieszczone na ≥amach ìAnnales Missiologicae
Posnaniensisî, m.in. Norberta Rehlisa.
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Losy farmaceutÛw
pisane pracπ i pasjπ tworzenia

Dzia≥alnoúÊ Apteki LekÛw z DarÛw
przy Koúciele p.w. åw. Andrzeja Boboli w Poznaniu

Na wiosnÍ 1988 r. (czerwiec) Apteka LekÛw z DarÛw, ktÛra mieúci≥a siÍ
u 00. JezuitÛw przy ul. Szewskiej zosta≥a przeniesiona do pomieszczeÒ dolnego
Koúcio≥a pod wezwaniem åw. Andrzeja Boboli przy ul. Junikowskiej. Zostaliúmy przyjÍci dziÍki otwartoúci i øyczliwoúci proboszcza tej parafii ksiÍdza W≥odzimierza Koperskiego.
Do pracy charytatywnej w Aptece DarÛw przy koúciele åw. Andrzeja Boboli
oprÛcz grupy osÛb zwiπzanych z uprzedniπ dzia≥alnoúciπ u 00. JezuitÛw (mgr
Wanda Roman, mgr Helena StawiÒska, mgr Eløbieta Ho≥derna-KÍdzia, mgr Irena
Mielcarzewicz, mgr RÛøa Krysztofiak, mgr Ma≥gorzata Rzepczyk) do≥πczyli dr
farm. Irena Okulicz-Kozaryn, dr farm. Przemys≥aw Miko≥ajczak i dr med. Janusz Rachlewicz.
W pracy Apteki uczestniczy≥y rÛwnieø osoby nie posiadajπce wykszta≥cenia
medycznego m.in. Panie Bogumi≥a Czajkowska i Boøena KamiÒska, pomagajπc
nam przy rozpakowywaniu i utylizacji przeterminowanych lekÛw, a oprÛcz tego
Pani Boøena KamiÒska w poczπtkowym okresie troszczy≥a siÍ o naszπ kondycjÍ,
serwujπc nam drobne przekπski. Przez ca≥y okres dzia≥ania z duøym entuzjazmem i zaangaøowaniem pomaga≥a rÛwnieø nam we wstÍpnej segregacji lekÛw
Pani Eleonora Mentkowska.
Natomiast w 1988 roku dzia≥alnoúÊ aptecznπ zakoÒczyli dr Maria Perz, dr
Bogumi≥ Glinka, mgr Irena Olszewska i mgr mgr Graøyna i Wiktor Majewscy.
W przeprowadzce, jak i w przygotowaniu nowego miejsca do kontynuacji
dzia≥alnoúci aptecznej pomaga≥y rÛøne zaprzyjaünione z nami osoby, m.in.
Andrzej Szafarek z Katedry i Zak≥adu Farmakologii, ktÛry odmalowa≥ pomieszczenie, w transporcie dopomÛg≥ nam mgr Adam Macia≥owicz z Katedry i Zak≥adu
Chemii Nieorganicznej, a dziÍki uprzejmoúci Ûwczesnej Dyrekcji ìPolfyî w Poznaniu mogliúmy skorzystaÊ nieodp≥atnie z transportu samochodowego tej firmy.
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Od lewej: op≥atek w Aptece DarÛw oraz (z prawej:) spotkanie jubileuszowe 20-lecia istnienia

Ca≥oúÊ wyposaøenia pomieszczeÒ aptecznych w rega≥y i inny niezbÍdny sprzÍt
zapewni≥ Ksiπdz Proboszcz.
Zaopatrzenie w leki nap≥ywa≥o z rÛønych ürÛde≥: od ksiÍøy emerytÛw z Antoninka (poprzez Ks. Stanis≥awa Ka≥ka), z Zakonu KawalerÛw MaltaÒskich (poprzez dr farm. Marcina Jaruzelskiego), poprzez Ojca Fabiana, Dominikanina,
Ûwczesnego kapelana w Szpitalu im. Franciszka Raszei. D≥ugoletnie kontakty
owocujπce regularnymi dostawami od Siostry Teresy (Marii Popiel), Urszulanki
z Lyonu zawdziÍczaliúmy Pani Marii GÛrskiej. Ponadto pewnπ pulÍ lekÛw otrzymywaliúmy z Katedry PoznaÒskiej wspÛ≥pracujπcej od 1983 r. z Katedrπ LyoÒskπ dziÍki szczegÛlnej aktywnoúci ma≥øeÒstwa z Lyonu, paÒstwa Nicole i Paulía
Guerrier, pÛüniej odznaczonych (w 1997 r.) tytu≥em ìZas≥uøony dla Miasta Poznaniaî. WiÍkszoúÊ tych lekÛw zosta≥a przewieziona do apteki dziÍki uprzejmoúci
PaÒstwa Chuderskich, MatuszakÛw i WinklÛw, parafian Koúcio≥a pod wezwaniem
åw. Andrzeja Boboli. Innym ürÛd≥em by≥y leki otrzymywane z Tamowa PodgÛrnego staraniem PaÒstwa Ma≥gorzaty i Kazimierza SzulcÛw lub poprzez dr AnnÍ
SuchaÒskπ, ktÛra sprowadza≥a leki z Francji, dziÍki swoim osobistym kontaktom.
Dostawy tych lekÛw sprawi≥y, øe mogliúmy kontynuowaÊ pomoc licznym
osobom potrzebujπcym i dziÍki ≥aÒcuchowi ìludzi dobrej woliî udawa≥o siÍ
rozwijaÊ tÍ dzia≥alnoúÊ dalej dla dobra pacjentÛw.
Wznowienie wydawania lekÛw zainaugurowaliúmy we wrzeúniu 1988 r. Przez
pierwsze lata apteka by≥a czynna dla pacjentÛw we wtorki i czwartki, od godz.
16, aø do zrealizowania wszystkich recept. W pÛüniejszym okresie ograniczyliúmy wydawanie lekÛw do jednego dnia w tygodniu, tj. wtorkÛw. Leki zawsze
by≥y wydawane na receptÍ, zgodnie z zasadami dystrybucji lekÛw. W kaødy
poniedzia≥ek przychodziliúmy dodatkowo, aby przygotowywaÊ i wydawaÊ leki
dla lekarzy z rÛønych klinik poznaÒskich (neurologia, psychiatria, kardiologia,
gastroenterologia, okulistyka). Po zakoÒczeniu wydawania lekÛw, zarÛwno we
wtorki, czwartki, jak i poniedzia≥ki rozpakowywaliúmy kartony z lekami i segre-
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Ks. W≥odzimierz Koperski

Spotkanie jubileuszowe 20-lecia

gowaliúmy je pod wzglÍdem grup terapeutycznych. Interesowa≥y nas szczegÛlnie
nowe postacie lekÛw, a takøe leki niedostÍpne wtedy w kraju. By≥y wÛwczas
one nieznane, zarÛwno nam farmaceutom, jak i lekarzom, bowiem wúrÛd nich by≥y
takie jak np. Prozac, Sermion, Trental, Vascumine, ktÛre wtedy by≥y nowoúciπ
w Polsce. Dodatkowa trudnoúciπ by≥ fakt, øe leki pochodzi≥y z rÛønych krajÛw,
a wiÍc musieliúmy je rozpoznawaÊ, t≥umaczπc zawarte w nich ulotki pisane w
rÛønych jÍzykach, min. niemieckim, francuskim, angielskim, nieraz w≥oskim.
Stopniowo lekarze skierowujπcy pacjentÛw do Apteki z DarÛw przekonywali siÍ do tych nowoúci, a jeden z lekarzy (dr Mazur z Ostrowa Wlkp.)
zapisywa≥ szczegÛlnie duøo mniej znanych w Polsce preparatÛw; jego wiedza w tym wzglÍdzie budzi≥a nasze uznanie.
My rÛwnieø staraliúmy siÍ propagowaÊ wúrÛd znajomych lekarzy moøliwoúÊ leczenia mniej dostÍpnymi wÛwczas w Polsce lekami. WúrÛd tych lekÛw
by≥y czasem rzadko spotykane a ratujπce øycie ludzkie, takie jak np. interferon.
Leki, ktÛre znajdowaliúmy w wiÍkszej iloúci i ktÛrych nie byliúmy w stanie
wydaÊ przychodzπcym do Apteki pacjentom, rozprowadza≥ nieodp≥atnie mgr
Wiktor Majewski poprzez swego ojca ñ lekarza internistÍ z Orchowa. W Orchowie
te leki, jako leki z darÛw, trafia≥y rÛwnieø do Apteki prowadzonej przez magistra NiedüwiedziÒskiego. Natomiast dr Przemys≥aw Miko≥ajczak dostarcza≥ leki
psychiatryczne jako dary na oddzia≥ szpitala wojewÛdzkiego w Koúcianie.
Kaøde opakowanie leku stemplowaliúmy pieczπtkπ ìlek z darÛwî, aby zabezpieczyÊ je przed ewentualnym handlem.
Apteka dzia≥a≥a przez 26 lat, przez ten czas pracowaliúmy spo≥ecznie, robiπc
sobie urlop w okresach letnich, co wywo≥ywa≥o czasem zniecierpliwienie
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Spotkanie jubileuszowe
ñ 20-lecie dzia≥ania
Apteki Leki z DarÛw

pacjentÛw i zainteresowanie ìkto nam da≥ urlop na tak d≥ugi czasî. Jako jedyni
z nielicznych wÛwczas prowadziliúmy rzeczywiste wydawanie lekÛw generycznych, tj. zamiennych za oryginalne. Leki te wydawaliúmy po ich pe≥nym rozpoznaniu i za aprobatπ lekarza; duøe wsparcie mieliúmy w doktorze Januszu Rachlewiczu, ktÛry jako internista dzieli≥ siÍ swojπ wiedzπ, zw≥aszcza w zakresie
lekÛw kardiologicznych, co w znacznym stopniu u≥atwia≥o ich wydawanie pacjentom. OprÛcz tego przekazywa≥ on nadmiar lekÛw, ktÛre posiadaliúmy w opakowanych szpitalnych, do wykorzystania na oddzia≥ach szpitala im. Fr. Raszei.
Pod wzglÍdem medycznym wspomaga≥ nas rÛwnieø dr med. Jerzy £aniecki
szczegÛlne w zakresie lekÛw niemieckich.
DziÍki pracy w Aptece LekÛw z DarÛw mieliúmy kontakt z nowoczesnym
lekiem, a korzyúci by≥y obustronne, gdyø nie tylko pacjenci korzystali z lekÛw,
ale rÛwnieø i my. Poznawaliúmy bowiem zarÛwno bardzo rÛønorodne postacie
lekÛw (w tym rÛøne kszta≥ty tabletek, opakowaÒ), jak i rÛøne po≥πczenia lekÛw
bÍdπce wtedy dla nas ca≥kowitπ nowoúciπ, np. po≥πczenia inhibitorÛw konwertazy angiotensyny z lekami diuretycznymi. Ponadto dr Irena Okulicz-Kozaryn
i dr hab. Przemys≥aw Miko≥ajczak te nowe postacie lekÛw przeterminowanych
wykorzystywali jako pomoc dydaktycznπ dla studentÛw medycyny na zajÍciach
z farmakologii.
Ks. W≥odzimierz Koperski sprawowa≥ nad nami opiekÍ duchowπ. W spiera≥
nas takøe dobrym s≥owem, bÍdπc jednoczeúnie w≥πczonym na bieøπco w naszπ
pracÍ. Chociaø w Aptece DarÛw nie by≥o specjalnego punktu informacyjnego o
jej dzia≥alnoúci i lekach, mimo tego Ksiπdz Proboszcz odbiera≥ w rÛønych dniach
tygodnia oraz o rÛønych porach wiele telefonÛw w sprawie lekÛw i star≥ siÍ
z nami kontaktowaÊ, tak aby pomÛc pacjentom.
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Spotkanie
w Pniewach
zespo≥u Apteki
Leki z DarÛw
z Siostrπ Teresπ
z Lyonu

OprÛcz wydawania lekÛw, wspÛlnego rozpakowywania i segregowania, spotykaliúmy siÍ takøe w innych okolicznoúciach, m.in. z okazji åwiπt Wielkanocnych
i Boøego Narodzenia, czy jubileuszy. Obchodziliúmy uroczyúcie jubileusz 10-,
15-, 20- i 25-lecia pracy naszego zespo≥u w Aptece LekÛw z DarÛw. Niestety
jubileuszu 15-lecia nie doczeka≥ dr Jerzy £aniecki, ktÛry odszed≥ z naszego
grona w kwietniu 1996 r. Zosta≥ pochowany na cmentarzu parafialnym w SwarzÍdzu. Trzy lata pÛüniej, w grudniu 1999 r. poøegnaliúmy na cmentarzu gÛrczyÒskim dra Janusza Rachlewicza.
Na zakoÒczenie naszej pracy w Aptece LekÛw z DarÛw w sierpniu 2008
odbyliúmy pielgrzymkÍ razem z Ks. Kanonikiem W≥odzimierzem Koperskim
do Sanktuarium Siostry Urszuli LedÛchowskiej w Pniewach, gdzie uczestniczyliúmy w dziÍkczynnej Mszy åw. razem z Siostrπ Teresπ z Lyonu.
Na pokreúlenie zas≥uguje, øe praca w Aptece LekÛw z DarÛw sta≥a siÍ dla
nas wrÍcz pasjπ, z ktÛrej czerpaliúmy duøo zadowolenia, a przyjaünie wÛwczas
zadzierzgniÍte trwajπ do dziú.
Na podstawie relacji i wspomnieÒ spisa≥a
mgr farm. Eløbieta Ho≥derna-KÍdzia

Niech siê stanie twoim przyzwyczajeniem
oddawanie przys³ug ludziom, którzy siê
nigdy o tym nie dowiedz¹.
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Wspania≥e
jubileusze

Stanis≥awa Frydel
Od Redakcji:
Kaødy cz≥owiek rodzπc siÍ otrzymuje wspania≥y posag ñ dar øycia.
Co z nim uczyni i jak go spoøytkuje zaleøy od wielu czynnikÛw. Warto
urealniÊ swoje zamiary, wzbogaciÊ je formacjπ sumienia tak aby
odrÛøniÊ to co dobre od tego co lepsze. PrzygotowaÊ siÍ do funkcjonowania zawodowego i spo≥ecznego. Wcale nie musimy czyniÊ niczego
nadzwyczajnego , wystarczy gdy dzia≥ania z øycia codziennego i zawodowego wykonamy z mi≥oúciπ ñ czyli nadzwyczajnie. WÛwczas dajemy
innym osobπ szansÍ na wype≥nianie ich øycia dobrem ñ treúciπ prawdziwie nadzwyczajnπ. Mπdra natura potrafi nam w tym pomÛc, a osobisty osπd sumienia stanie siÍ w ostatecznoúci toøsamy z odrzuceniem
i zaniechaniem z≥a. Øyjπc racjonalnie potrafimy zatoczyÊ nawet
najwiÍksze ko≥o øycia dobierajπc zadania do swoich moøliwoúci i potrzeb. I oto wspania≥y przyk≥ad. Nasza koleøanka mgr farmacji Stanis≥awa Frydel urodzona 19 paüdziernika 1920 roku osiπgnÍ≥a jubileusz
90-lecia. Oto co o niej juø wiemy.
Znamy Jπ z rÛønych obszarÛw pracy, radosnego usposobienia, nieod≥πcznego uúmiechu i urokliwej øyczliwoúci. Pochodzi z Bia≥ej Podlaskiej z rodziny o nazwisku Ladwiniec. W urozmaiconej drodze do
zawodu wzmacnia≥a swoje talenty tak, øe nadal je potrafi dobrze
spoøytkowaÊ w warunkach wymagajπcej Wielkopolski. Potrafi
podarowaÊ swÛj czas úrodowisku farmaceutycznemu, mimo øe los
przedwczeúnie zabra≥ jej mÍøa na s≥uøbÍ Najwyøszemu co skutkowa≥o
stresogennie ñ ale dzielnie wytrwa≥a.
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Stanis≥awa Frydel
z domu Ladwiniec
ur. 19 X 1920
w Bia≥ej Podlaskiej

Stanis≥awa w towarzystwie
kolegÛw ze studiÛw

Szko≥Í Podstawowπ ukoÒczy≥a w Bia≥ej Podlaskiej. Tam teø zaczÍ≥a w 1938 r.
pracÍ w sk≥adzie Aptecznym (drogerii) i rÛwnoczeúnie uczy≥a w Szkole Handlowej, ktÛrπ po wojennej przerwie ukoÒczy≥a w 1946 roku uzyskujπc stopieÒ
Materialisty (drogisty). NaukÍ w gimnazjum ogÛlnokszta≥cπcym realizowa≥a
w Tajnych Kompletach, a liceum ukoÒczy≥a w 1946 r. W tym samym roku zapisa≥a siÍ na Wydzia≥ Farmaceutyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Dyplom uzyska≥a w 1950 r. Los sprawi≥, øe juø na pierwszych wyk≥adach usiad≥a przy studencie Stanis≥awie Frydlu. I coú wÛwczas siÍ zaczÍ≥o! Po
studiach dosta≥a nakaz pracy do apteki Nr 4 w Poznaniu na ul. G≥ogowskiej.
13 sierpnia 1950 r. wysz≥a za mπø za Stanis≥awa Frydla farmaceutÍ (kolegÍ z roku
studiÛw). Gdy w 1951 mπø dosta≥ nakaz pracy do apteki wojskowej we Wroc≥awiu ñ przenios≥a siÍ tam razem z mÍøem i pracowa≥a w jednej z aptek wroc≥awskich. Po powrocie z Wroc≥awia do Poznania by≥a zatrudniona prze 3 lata w aptece szpitalnej Szpitala Wojskowego. W 1960 r. pracuje w aptece Kolejowej
Nr 1 w Poznaniu. Po roku zosta≥a delegowana do inspektoratu Kolejowej S≥uøby Zdrowia, gdzie pracowa≥a do emerytury ñ 1980 r.
Przez 10 lat by≥a sekretarzem w sekcji historycznej PTFarm. Jest nadal cz≥onkiem tego Towarzystwa. Naleøy rÛwnieø do Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski. Jest bardzo towarzyska, koleøeÒska, uczynna. Lubi turystykÍ
i w tym roku odby≥a wycieczkÍ do Norwegii skπd wrÛci≥a zachwycona i jak
twierdzi z nowymi si≥ami! Z zapa≥em uprawia swojπ dzia≥kÍ, do ktÛrej musi
dojeødøaÊ na przedmieúcie Poznania. Ma cÛrkÍ ZofiÍ, troje wnukÛw i czterech
prawnukÛw. UczuÊ nie dzieli, ale mnoøy.
Gratulujπc wspania≥ego jubileuszu øyczymy naszej Koleøance
dalszego aktywnego øycia w zdrowiu.
Maria Rzyska
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WyrÛønienia resortowe, zawodowe i zwiπzkowe
cz≥onkÛw PoznaÒskiego Ko≥a
Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski

W roku 2010 kilkoro cz≥onkÛw poznaÒskiego KO£A SFKP uzyska≥o wyrÛønienia resortowe, zawodowe i zwiπzkowe.
Zarzπd G≥Ûwny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w uznaniu aktywnej pracy na rzecz FARMACJI POLSKIEJ nada≥ prof. dr hab. n. farm. Janinie GROCHMALICKIEJ-MIKO£AJCZYK OdznakÍ Honorowπ PTFarm, ktÛrπ
odebra≥a w dniu 8 grudnia 2010 r. na zebraniu cz≥onkÛw PoznaÒskiego Oddzia≥u
PTFarm. Pani Profesor pe≥ni≥a funkcjÍ sekretarza Oddzia≥u w latach 1955-1959,
skarbnika przez okres trzech lat (1964-1967), a w miÍdzy czasie aktywnie uczestniczy≥a w pracach Zarzπdu Oddzia≥u (1961-1964).
W tym samym roku dr n. farm. Jan P£OTKOWIAK doczeka≥ siÍ aø trzech
wyrÛønieÒ za ofiarnπ pracÍ spo≥ecznπ na rzecz aptekarstwa wielkopolskiego,
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz NSZZ ìSolidarnoúÊî.
W dniu 12 wrzeúnia 2010 r. na XXI Naukowym Zjeüdzie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w GdaÒsku odebra≥ medal im. Ignacego £ukasiewicza ìza wybitne zas≥ugi dla farmacji polskiejî, przyznany przez Zarzπd G≥Ûwny PTFarm. Przez kilka lat by≥ cz≥onkiem Zarzπdu Oddzia≥u PoznaÒskiego oraz
przewodniczπcym Sekcji Aptek Szpitalnych.
WúrÛd wielkopolskich farmaceutÛw, ktÛrzy zostali zaproszeni do Warszawy przez Naczelnπ RadÍ Aptekarskπ na obchody OgÛlnopolskiego Dnia Aptekarza (pod patronatem Ministra Zdrowia) w dniu 25 wrzeúnia 2010 r. znalaz≥ siÍ
takøe dr farm. Jan P£OTKOWIAK, ktÛremu przedstawiciel Ministra Zdrowia
wrÍczy≥ OdznakÍ Honorowπ MZ ìZa zas≥ugi dla ochrony zdrowiaî. O wyrÛønienie to dla wieloletniego skarbnika WOIA wnioskowa≥a Wielkopolska OkrÍgowa Rada Aptekarska w Poznaniu.
Podobnie, na wniosek WOIA ñ Naczelna Rada Aptekarska przyzna≥a mgr
farm. Irmgardzie Marii PO∆WIARDOWSKIEJ z Pi≥y oraz mgr farm. Halinie
SZULC, w≥aúcicielce apteki w podpoznaÒskim Suchym Lesie i cz≥onkini Sπdu
KoleøeÒskiego WOIA ñ Medal im. prof. Bronis≥awa Koskowskiego.
Zarzπd Regionu Wielkopolska NSZZ ìSolidarnoúÊî w roku jubileuszu 30-lecia Zwiπzku nada≥ Medal Regionu Wielkopolska NSZZ ìSolidarnoúÊî dr n. farm.
Janowi P£OTKOWIAKOWI, ktÛry zak≥ada≥ NSZZ ìSolidarnoúÊî w poznaÒskiej POLFIE i by≥ delegatem regionu Wielkopolska na I Krajowy Zjazd NSZZ
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ìSolidarnoúÊî w GdaÒsku we wrzeúniu 1981 r., podobnie jak prof. dr hab. n.
techn. Edward DRESZCZYK (mπø Barbary FIKLEWICZ-DRESZCZYK),
Ûwczesny pracownik naukowy Politechniki PoznaÒskiej. Wspomnienia wiÍkszoúci delegatÛw ukaza≥y siÍ w ksiπøce pt. ìOni tworzyli SolidarnoúÊ ñ Region
Wielkopolskaî (K.M. Kaümierczak, S. Kmiecik, K. Kretkowska, P. Talaga; wydawca: Polskapresse sp. z o.o. Oddzia≥ Prasa PoznaÒska, 2010 r.), ktÛrπ moøna
by≥o nabyÊ we wrzeúniu 2010 r. jako p≥atny dodatek do POLSKA The Times
G£OS WIELKOPOLSKI. Na zakoÒczenie tekstÛw obydwÛch wymienionych
PanÛw (E.D: str. 45-49; J.P.: 137-141) do≥πczone sπ kserokopie notatki z archiwÛw SB na temat ich nielegalnej dzia≥alnoúci w okresie stanu wojennego.
Medal Regionu Wielkopolska NSZZ ìSolidarnoúÊî ìjako wyraz wdziÍcznoúci
za udzia≥ w tworzeniu si≥y i etosu NSZZ ìSolidarnoúÊî otrzyma≥a takøe prof. dr hab.
n. farm. Zyta P£OTKOWIAK, ktÛra by≥a cz≥onkiem Komitetu Za≥oøycielskiego w Akademii Medycznej w Poznaniu i reprezentowa≥a w latach 1980tych úrodowisko zwiπzkowe Uczelni w trudnych
negocjacjach z przedstawicielami Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Spo≥ecznej w Warszawie, ktÛre trwa≥y do dnia wprowadzenia stanu wojennego na terenie ca≥ej Polski.

Wszystkim
wyrÛønionym
sk≥adamy gratulacje

REDAKCJA
BIULETYNU SFKP
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Droga Barbaro,
Za poúrednictwem Isabelle Gschwind otrzymaliúmy kilka tygodni temu wspania≥e,
zredagowane przez Was, sprawozdanie z dni federalnych z Poznania, ktÛre na nowo
obudzi≥o w nas øal, øe nie mogliúmy tam byÊ obecni. Przeglπdajπc je, Jean i ja,
poczuliúmy ogromne wzruszenie, odnajdujπc w nim wzmiankÍ o nas, publikacjÍ naszego listu i artyku≥ napisany przez Paniπ IrenÍ Okulicz-Kozaryn, ktÛra przypomnia≥a
nasze pierwsze kontakty w Warszawie, przed 14 Kongresem FIPC, ktÛry odby≥ siÍ
we wrzeúniu 1977 roku w Berlinie.
Dok≥adnie, dnia 3 wrzeúnia 1977 roku poznaliúmy 3 Panie z Polski; Paniπ WandÍ
Mieszak, magistra farmacji, Paniπ Paderewskπ lekarkÍ i Paniπ Cyran, dentystkÍ
Kardyna≥a Wojty≥y, ktÛry by≥ wtedy biskupem w Krakowie. Te Panie tworzy≥y grupÍ
katolickich przedstawicieli s≥uøby zdrowia, dzia≥ajπcπ raczej w sposÛb tajny tworzπ
zaczπtki Waszego Stowarzyszenia.
W kolejnych latach podtrzymywaliúmy ten kontakt, mieliúmy okazjÍ goúciÊ Panie
u nas we Francji, aø w roku 1990 pozna≥am Ciebie, droga Barbaro oraz ca≥π poznaÒskπ grupÍ.
Pierwsza podrÛø do Francji mia≥a miejsce we wrzeúniu 1977 roku, kiedy to dotarliúmy przez WarszawÍ do Lublina, Krakowa, (?) i z powrotem do Berlina.
Drugπ podrÛø odbyliúmy od 26 kwietnia do 8 maja 1990 roku (pielgrzymka do CzÍstochowy), w czasie ktÛrej odwiedziliúmy WarszawÍ, KrakÛw, WieliczkÍ, Auschwitz,
CzÍstochowÍ, Wroc≥aw i PoznaÒ.
Spotkaliúmy siÍ takøe w czasie kongresu FIPC, ktÛry odby≥ siÍ w Bruges w 1985
r. i w Awignon w 1987 r., a 8 maja 1990 r., zorganizowaliúmy wielkπ wyprawÍ farmaceutÛw katolickich i belgijskich, ktÛra nas zawiod≥a aø do Warszawy, Torunia, Poznania, Wroc≥awia, CzÍstochowy, Krakowa i Wieliczki, i powrÛt do Paryøa znÛw przez
WarszawÍ. Tak wiele wspania≥ych wspomnieÒ!
Mamy nadziejÍ siÍ z Wami ponownie zobaczyÊ przy okazji spotkania we Francji,
jeúli taka jest wola Boøa.
Przekaøcie proszÍ wszystkim Przyjacio≥om zapewnienie o naszej serdecznoúci,
dziÍkujemy tym wszystkim, ktÛrzy przyczynili siÍ do organizacji Kongresu.
I po raz kolejny:
Niech øyje Polska!
DziÍkujemy Barbaro!

Stowarzyszenie FarmaceutÛw
Katolickich Polski
Apteka Osiedlowa ìPod Zodiakiemî
61-255 PoznaÒ, os. Rusa 12
tel. 76-99-55

PoznaÒ 10 maja 2010 r.

Urzπd Rejestracji ProduktÛw Leczniczych,
WyrobÛw Medycznych i ProduktÛw BiobÛjczych
Szanowny Pan mgr farm. Marcin Ko≥akowski
Wiceprezes ds. ProduktÛw Leczniczych

Dotyczy: Druki informacyjne ñ ulotka dla pacjenta

W imieniu cz≥onkÛw Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski zwracam siÍ z
uprzejmπ proúbπ o zweryfikowanie pod wzglÍdem merytorycznym treúci drukÛw informacyjnych ñ ulotek dla pacjentki, hormonalnych preparatÛw antykoncepcyjnych zarejestrowanych w Polsce.
Obowiπzujπce w Polsce przepisy w sprawie wymagaÒ dotyczπcych oznakowania opakowaÒ produktu leczniczego i treúci ulotki (Rozporzπdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
lutego 2009, Dz. U. z dnia 13 marca 2009 r.) okreúlajπ w sposÛb dostateczny zakres informacji jakie powinny byÊ dostÍpne dla pacjenta w ulotce informacyjnej do≥πczanej do
produktu leczniczego. Na podstawie tych samych przepisÛw jest rÛwnieø jasne, øe treúÊ
informacji zawartych w ulotce musi byÊ zgodna z informacjami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego, przy uwzglÍdnieniu troski o ich zrozumia≥oúÊ dla pacjentki.
Ten ostatni element powinien zostaÊ potwierdzony badaniami czytelnoúci ulotki.
Tymczasem ulotki dla uøytkowniczek hormonalnych úrodkÛw antykoncepcyjnych
zawierajπ niejednolite informacje na temat mechanizmu dzia≥ania dla tych samych produktÛw zarejestrowanych na rÛønych rynkach (Polska i Wielka Brytania): Femoden (Bayer
Schering), Triquilar (Schering Pharma), Milvane (Schering), DepoProvera (Pharmacia),
jak i dla produktÛw o identycznym sk≥adzie pochodzπcych od rÛønych producentÛw:
Marvelon firmy Organon, a Rigevidon, Steridril i Regulon firmy Gedeon Richter. Sπ
takøe produkty zarejestrowane w Polsce, ktÛrych ulotki do≥πczone do opakowania nie
zawierajπ øadnej informacji na temat ich sposobu dzia≥ania czyniπc jπ jednoczeúnie niedostÍpnπ dla uøytkowniczki: Gravistat 125 (Jenapharm), Microgynon (Bayer), Ministon
(Jenapharm), Logest (Schering), Yasmin (Schering), Jeanine (Schering), Evra (Janssen
Cilag), Trisiston (Jenapharm), Yaz (Bayer). Te same produkty zarejestrowane w Wielkiej
Brytani takπ informacjÍ posiadajπ.
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Hormonalne preparaty antykoncepcyje majπ z≥oøony mechanizm dzia≥ania. Podaje
siÍ w literaturze naukowej *, øe hamujπ owulacjÍ (nie ca≥kowicie), wp≥ywajπ na zagÍszczenie úluzu szyjkowego (nie ca≥kowicie), zwalniajπ perystaltykÍ jajowodÛw oraz wywo≥ujπ zmiany zanikowe endometrium powodujπc niewydolnoúÊ wydzielniczπ i zw≥Ûknienie b≥ony úluzowej macicy. Wszystkie te mechanizmy ≥πcznie zapewniajπ wysokπ skutecznoúÊ tych úrodkÛw. SzczegÛlne wπtpliwoúci etyczne budzi wp≥yw tych produktÛw na
b≥onÍ úluzowπ macicy, tym bardziej, øe obecnie stosowane niskie dawki hormonÛw nie
zawsze w pe≥ni zatrzymujπ owulacjÍ. Nie moøna wiÍc podczas stosowania tych úrodkÛw
wykluczyÊ dzia≥ania przeciwzagnieødøeniowego, o czym piszπ tylko niektÛrzy producenci.
W dostÍpnych na rynku polskim preparatach zapisy w ulotkach na temat ich wp≥ywu
na b≥onÍ úluzowπ macicy sπ bardzo ogÛlnikowe, nie podajπ konsekwencji tych zmian,
zapisane sπ w sposÛb niejednoznaczny lub nie zrozumia≥y dla pacjentki. Uøywa siÍ terminÛw fachowych bez wyjaúnienia: implantacja, zagnieødøenie lub nieprecyzyjnych: Ñzagnieødøenie komÛrki jajowejî, gdzie zagnieødøeniu ulega zarodek (blastocysta).
ï zmniejszenie moøliwoúci implantacji w endometrium (b≥onie úluzowej macicy): Rigevidon (Gedeon Richter);
ï zmniejszanie prawdopodobieÒstwa implantacji zarodka: Steridil (Wyeth);
ï zapobieganie przyjÍciu zap≥odnionej komÛrki jajowej: Mercilon (Organon);
ï zmniejszenie moøliwoúci implantacji: Novynette (Gedeon Richter), Regulon (Gedeon Richter);
ï zmniejszenie prawdopodobieÒstwa implantacji komÛrki jajowej: Harmonet (Wyeth);
ï zmiany w b≥onie úluzowej macicy: Cilest (Janssen);
ï takie zmiany w úluzÛwce macicy, øe utrudnione jest zagnieødøenie siÍ tam zap≥odnionej komÛrki jajowej: Mirena (Schering)
ï zmiany w b≥onie úluzowej macicy ktÛre zmniejszajπ moøliwoúÊ zagnieødøenia zap≥odnionej komÛrki jajowej w macicy: Escapelle (Gedeon Richter).
W niektÛrych preparatach nie wspomina siÍ o wp≥ywie na b≥onÍ úluzowπ macicy:
Marvelon (Organon); Femoden (Bayer); Anteovin (Gedeon Richter); Trinordiol 21 (Wyeth), Triquilar (Schering), Milvane (Schering); Nuva Ring (Organon); Azalia (Gedeon
Richter), Cerazette (Organon), Depo-Provera 150mg/ml (Farmacia).
To samo dotyczy nowego produktu Ellaone, firmy HRA Pharma. Informacja odnoúnie sposobu dzia≥ania zawarta w ulotce dla pacjentki nie odzwierciedla w pe≥ni mechanizmu dzia≥ania tej pigu≥ki: ìuwaøa siÍ, øe dzia≥a poprzez zatrzymanie uwalniania komÛrki
jajowej przez jajniki i byÊ moøe takøe poprzez zmiany w macicyî. Substancja czynna,
octan uliprystalu (podobnie jak mifepryston ñ sk≥adnik znanej w Europie pigu≥ki aborcyj* W za≥πczeniu kopia artyku≥u: Mechanizm dzia≥ania hormonalnych preparatÛw antykoncepcyjnych. PorÛwnanie informacji zawartych w ulotkach dla pacjentek i w podrÍcznikach akademickich, ìØycie i P≥odnoúÊî, nr 3, 2009, s. 39-51.
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nej RU486) blokuje receptory progesteronowe. Oznacza to, øe jej mechanizm dzia≥ania
bÍdzie zaleøny od fazy cyklu p≥ciowego kobiety przyjmujπcej ten úrodek, jeúli bÍdzie to w
okresie oko≥o owulacyjnym, gdzie prawdopodobieÒstwo poczÍcia dziecka jest najwiÍksze, úrodek ten moøe zadzia≥aÊ przeciwzagnieødøeniowo niedopuszczajπc do koniecznych zmian w b≥onie úluzowej macicy lub teø poprzez zahamowanie produkcji protein
koniecznych do zakoÒczenia procesu implantacji zarodka. Nie moøna nie zauwaøaÊ faktu,
øe podjÍcie decyzji o zastosowaniu lub nie tego produktu jest rÛwnieø decyzjπ o charakterze
etycznym i w zwiπzku z tym jesteúmy zdania, øe kobiety stosujπce ten preparat majπ
prawo do takiej wiedzy.
Mechanizmy dzia≥ania zawarte w ulotkach czÍsto nie zawierajπ informacji podawanych w podrÍcznikach akademickich lub sπ wrÍcz pomijane. Nierzetelne opisy lub ich
brak (co uwaøamy, za szczegÛlnie niedopuszczalne) w ulotkach do≥πczonych do opakowania hormonalnych preparatÛw antykoncepcyjnych mogπ wp≥ywaÊ na etycznπ ocenÍ
stosowania poszczegÛlnych úrodkÛw. Jest to niezmiernie waøne dla osÛb, ktÛre przyjmujπ
zasadÍ, øe cz≥owiek jest od zap≥odnienia odrÍbnπ i niepowtarzalnπ osobπ ludzkπ.
Brak informacji, niepe≥ne lub niezrozumia≥e zapisy pozbawiajπ pacjentki naleønej im
kompetentnej wiedzy. Poza tym, nie pozwalajπ uøytkownikom na w pe≥ni odpowiedzialne podjÍcie decyzji o stosowaniu tych úrodkÛw, gdyø nie majπ oni dostatecznej informacji
odnoúnie nastÍpstw etycznych wynikajπcych z ich stosowania (uniemoøliwienie implantacji zarodka). Taki stan rzeczy budzi teø wπtpliwoúÊ odnoúnie intencji twÛrcÛw tych
zapisÛw, to znaczy producentÛw tych úrodkÛw, a takøe naleøytej troski o zdrowie pacjentek organÛw je zatwierdzajπcych. Warto przypomnieÊ w tym miejscu, øe w≥aúnie troska o
zdrowie publiczne wynikajπca z niedostatkÛw informacji zawartych w ulotkach dla pacjentÛw stanowi czÍsty problem k≥opotÛw rejestracyjnych firm rejestrujπcych swoje produkty w procedurach miÍdzynarodowych.
Zdajemy sobie sprawÍ, øe problem harmonizacji zapisÛw w ulotkach dla pacjentek
nie jest problemem prostym do realizacji, ale nie podejmowanie tego typu dzia≥aÒ moøe
prowadziÊ do tego, øe pacjentki stosujπce te same produkty rÛønych firm mogπ dojúÊ do
b≥Ídnego wniosku, øe jeøeli zapisy sπ rÛøne to ten produkt, ktÛry ma mniej informacji
moøe byÊ uwaøany za lepszy, a przecieø wiadomo, øe tak nie jest.
Brak takiego dzia≥ania moøe byÊ w przysz≥oúci postrzegany jako zaniechanie naleøytej troski o zdrowie publiczne. W zwiπzku, z tym zwracamy siÍ o rozpatrzenie naszej
proúby oraz o ustosunkowanie siÍ do naszych zastrzeøeÒ. Pozostajemy z nadziejπ, øe tak
samo jak my, kierujecie siÍ PaÒstwo troskπ o rzetelnoúÊ informacji, jak rÛwnieø o zwiπzanπ z przekazywaniem tych informacji odpowiedzialnoúÊ.
Z powaøaniem,
Barbara Fiklewicz-Dreszczyk
mgr farmacji
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O ksiÍdzu pra≥acie Stefanie Schudym
pierwszym duszpasterzu farmaceutÛw katolickich
w Poznaniu, w latach t≥umionej nadziei
By≥ rok 1984. UmÛwi≥am z ksiÍdzem proboszczem drem Stefanem Schudym grupÍ naszych farmaceutÛw. Ksiπdz proboszcz zmobilizowa≥ teø kilka osÛb
z parafii. Na pierwsze spotkanie przyby≥ z gitarπ. Po wstÍpnej modlitwie i swobodnej rozmowie zaúpiewaliúmy kilka piosenek harcerskich oraz ulubionπ przez
ksiÍdza CasablankÍ, ktÛrej refren nuciliúmy czÍsto:
Tu jest twoje miejsce.
Tu masz swÛj ciasny,
ale w≥asny kπt.
Tu jest twoje miejsce.
Tu jest twÛj dom.
I tak to siÍ zaczÍ≥o. Po kaødej mszy úw. za OjczyznÍ zbieraliúmy siÍ w salce
lub na probostwie na úpiewanie pieúni patriotycznych. Spotkania by≥y oczekiwane i bardzo mi≥e. Mimo napiÍÊ wywo≥anych mÍczeÒskπ úmierciπ ks. Jerzego
Popie≥uszki, nadal siÍ spotykaliúmy. W 1985 r., akurat w DzieÒ Matki, przypad≥a 25 rocznica kap≥aÒstwa naszego duszpasterza. W 1992 r. opiekÍ nad grupπ
farmaceutÛw przekaza≥ ks. dr Stefan Schudy swojemu ziomkowi ks. dr. Adamowi Sikorze, ktÛry po otrzymaniu nominacji od ks. Prymasa kardyna≥a JÛzefa
Glempa, s≥uøy nam pos≥ugπ duszpasterskπ nadal. Natomiast ks. pra≥at dr Stefan

Jubilat ks. pra≥at Stefan
Schudy podczas Mszy
úw. jubileuszowej w
koúciele pw. úw. Rocha
w Poznaniu
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MAGNIFICAT
za

50

lat

posługi kapłańskiej

ks. Stefan Schudy
Wikariusz
Poznań, parafia p.w. Chrystusa Odkupiciela /1960−1962
Duszpasterz Akademicki
Poznań, parafia p.w. Św.Rocha /1974−1975
Duszpasterz poznańskiego Koła SFKP / 1984−1991
Proboszcz
Poznań, parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli /1974−1975
Poznań, parafia p.w. Św. Rocha /1975−1992
Poznań, parfia p.w. Wniebowzięcia NMP / 1992−1997
Pełnione funkcje
Wykładowca na Papieskim Wydziale Teologiczny w Poznaniu,
Wikariusz biskupi ds. Akcji Katolickiej i Ruchów kościelnych,
Asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu,
Kapelan Sióstr Miłosierdzia i Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu
26 maja 1960 — POZNAŃ — 26 maja 2010
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Sk≥adanie øyczeÒ Jubilatowi przez wspÛlnoty i stowarzyszenia

Schudy pamiÍta o nas, a my o Nim. I oto w dniu 29 maja 2010 r. uczestniczyliúmy we wspania≥ym Z≥otym Jubileuszu Kap≥aÒskim tego dynamicznego duszpasterza poznaÒskiego. Na Mszy úw. jubileuszowej uczestniczy≥y t≥umy jego
uczniÛw i wspÛ≥pracownikÛw. KoúciÛ≥ p.w. åw. Rocha by≥ wype≥niony, a Jubilat
z niezwyk≥π skromnoúciπ mÛwi≥: ìJestem zdziwiony, øe doczeka≥em siÍ Z≥otego
Jubileuszu swoich úwiÍceÒ i mojej pos≥ugi jako kap≥anaî.
Na spotkaniu okolicznoúciowym, gromadzπcym ponad 200 osÛb, liczne grupy
uczniÛw otoczy≥y Jubilata i w serdecznych s≥owach wyraøa≥y podziÍkowania,
sk≥ada≥y øyczenia i z podziwem stwierdza≥y, jak wspania≥e sπ efekty Jego
kap≥aÒstwa przy rÛønych zadaniach powierzonych Mu w Koúciele. Jubilat z widocznym wzruszeniem powtarza≥ ìMagnificat ñ Wielbi dusza moja Panaî, a przy

Ks. Jubilat w otoczeniu uczestnikÛw spotkania
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Ks. Jubilat wúrÛd organizatorÛw uroczystoúci

poøegnaniach pozdrawia≥ s≥owami: ìSursum Corda ñ W gÛrÍ sercaî. Wielki
kap≥an mia≥ w sobie tyle ciep≥a i szczerej radoúci, øe mimo zmÍczenia dotrwa≥
do pÛünych godzin wieczornych, w≥πczajπc siÍ do úpiewu ulubionych pieúni i
piosenek, ktÛre przepe≥nione silnymi g≥osami wyraøa≥y energiÍ i duchowoúÊ
tego duszpasterza. Wystarczy kilka tytu≥Ûw: åpiewa≥em o Boøe swπ pieúÒ; Jak
d≥ugo w sercach naszych; Que sera, sera; Co jest najwaøniejsze; Piosenka o
Poznaniu, no i ta ukochana Casablanca z refrenem: ÑTu jest twoje miejsce...î.
Wypowiadano rÛøne waøne s≥owa. ZapamiÍta≥am s≥owa Jubilata: ÑZostaÒcie
aposto≥ami uúmiechu. Jeøeli chcesz kogoú obdarowaÊ najbardziej, to poúwiÍÊ
obdarowywanemu swÛj czas. Czas darowany to znak mi≥oúci najwiÍkszy. Nie
marnuj czasu, ale go podarujî.
Trudno mi wyraziÊ wszystko co czujÍ w zwiπzku z tym Jubileuszem i wiem,
øe w≥aúnie ten kap≥an by≥ moim dobrym pasterzem w parafii, w mojej rodzinie,
w moim øyciu zawodowym. Raduje mnie jego pasja i rÛønorodnoúÊ zainteresowaÒ oraz to, øe pamiÍta i osoby, i zdarzenia, i imiona moich dzieci i wnukÛw,
nazwiska przyjaciÛ≥. Jak w tej przypowieúci o talentach, pomnoøy≥ je wielokrotnie i pomnaøa w miarÍ up≥ywu lat. Oby BÛg mu nadal dawa≥ si≥y, bo umie
ich uøyÊ dla dobra ludzi i dla chwa≥y Boøej. Ten odwaøny kap≥an i dobry pasterz
jest przyk≥adem tworzenia wzorca osobowego na trudne czasy.
Oprac. Barbara Fiklewicz-Dreszczyk
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C.V. JUBILATA

Schudy Stefan Robert,
pseudonim Artur, ksiπdz
pra≥at, wikariusz biskupi,
asystent diecezjalny Akcji
Katolickiej.

Urodzony 2.08.1936 r. W Bralinie, jako 7-me dziecko w rodzinie rolniczej.
Osierocony od 1943 roku. ålad w jego pamiÍci pozostawi≥y okupacja i wejúcie
do Polski Armii Czerwonej, lata stalinowskie i naciski ideologiczne oraz studia
filozoficzno-teologiczne i úwiÍcenia kap≥aliskie (1960).
Studiowa≥ w Arcybiskupim Seminarium Duchownym (1954-1960), oraz na
KUL (1962-1965 i 1968-1970). Doktorat z teologii 1971 r. By≥ wikariuszem w
poznaÒskiej w parafii na os. Warszawskim, 1960-1962, oraz duszpasterzem akademickim w parafii úw. Rocha (1965-1968 i 1970-1974). Pe≥ni≥ obowiπzki proboszcza na Junikowie (1974-1975), w parafii úw. Rocha (1975-1992), i w Kobylempolu (1992-1997). W 1996 r. mianowany wikariuszem biskupim ds. Akcji
Katolickiej i ruchÛw koúcielnych oraz diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej. Jest wyk≥adowcπ teologii pastoralnej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym od 1972 r., autorem licznych
artyku≥Ûw naukowych i popularnych z dziedziny duszpasterstwa. Kanonik honorowy Kapitu≥y Katedralnej od 1997 r.
Interesuje siÍ muzykπ klasycznπ, poezjπ, turystykπ gÛrskπ. Czas wolny lubi
spÍdzaÊ na koncertach lub na rowerze. Za swe najwyøej cenione osiπgniÍcie
uwaøa to, øe z m≥odzieøπ studenckπ z lat 1965-1970 ma nadal kontakt. PrawdomÛwnoúÊ i mi≥oúÊ bliünich to cnoty dla niego najwaøniejsze; pragnie nadal dobrze wykonywaÊ zlecone mu zadania.
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Serdeczne podziękowanie
Drogiemu Księdzu Proboszczowi
ANDRZEJOWI OTYSZECKIEMU

za opiekę duszpasterską, wsparcie i pomoc
w latach 2007−2010
składają
Członkowie Warszawskiego Koła
Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski
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Drodzy Przyjaciele,
po raz kolejny spÍdziliúmy w Poznaniu wspania≥e chwile. PragnÍ Was prosiÊ o
przekazanie moich podziÍkowaÒ wszystkim tym, ktÛrzy przyczynili siÍ do tego, øe
wspomnienie tych dni tak mi≥o zapisze siÍ w naszej pamiÍci. Wspania≥e przyjÍcie
juø na lotnisku przez IrenÍ i Pana Profesora z wydzia≥u Farmacji, przesympatyczny
pobyt w seminarium zarÛwno pod wzglÍdem zakwaterowania jak i posi≥kÛw, sali
wyk≥adowej na nasze spotkania, jak rÛwnieø posi≥ki w Pa≥acu, zwiedzanie Muzeum
Farmacji, tak wiele niezapomnianych, wspÛlnie przeøytych chwil... Nie wspomina-
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Cz≥onkowie FIPC podczas zwiedzania Muzeum Farmacji w Poznaniu
Od lewej: Edward Dreszczyk. Alain Lejeune, Claire Degbmont-Simonet, Julien Degbmont, Ann
Janssens, Hilde Janssens, Barbara Fiklewicz-Dreszczyk, Pierre Welsch, Jan Majewski, Zbigniew
Skrzypczak, (klÍczπ:) Irena Okulicz-Kozaryn, Stanis≥aw Pic ñ kustosz Muzeum Farmacji

jπc o Mszy åw, w czasie ktÛrej odby≥o siÍ uroczyste wprowadzenie Relikwii, tak
piÍknej i z tak wspania≥π oprawπ muzycznπ...
Wszystkim Wam sk≥adam serdeczne podziÍkowania za tak wiele ciep≥a i zaangaøowania. Przesy≥am serdeczne uúciski wraz ze wszystkimi cz≥onkami naszego
ma≥ego zespo≥u ABPC-NVKA FarmaceutÛw Katolickich z Belgii.
Pozdrawiam
Alain Lejeune
Przewodniczπcy Belgijskiego Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich
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Z ØA£OBNEJ KARTY

W dniu 23 marca 2010 r. zmar≥a

åp. Emilia BILLERT
z domu CIEMNOCZO£OWSKA

mgr farmacji
cz≥onkini Ko≥a Archidiecezji PoznaÒskiej i wspÛ≥za≥oøycielka
Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski,
ceniony Nauczyciel akademicki i serdeczny CZ£OWIEK
przeøywszy 82 lata
wype≥nione pracπ na rzecz najbliøszej rodziny
i poznaÒskiego úrodowiska aptekarskiego.
Cz≥onkowie PoznaÒskiego Ko≥a SFKP uczestniczyli w pogrzebowej Mszy úw.,
ktÛrπ odprawi≥ ks. dr Adam Sikora w koúciele parafialnym pw. NajúwiÍtszego
Zbawiciela w Poznaniu oraz w Jej pogrzebie w dniu 29 marca 2010 r. na cmentarzu junikowskim.
Rodzinie Zmar≥ej EMILII przekazujemy wyrazy serdecznego wspÛ≥czucia.

ZARZ•D
Ko≥a Archidiecezji PoznaÒskiej
Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski
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Wspomnienie o úp. Emilii Billert
z domu Ciemnoczo≥owskiej
Najtrudniejsze sπ poøegnania osÛb, ktÛrym zawdziÍczamy sta≥π gotowoúÊ
do czynienia dobra i dzielenia siÍ czasem w chwilach trudnych i bez wzglÍdu na
w≥asnπ sytuacjÍ. Takπ Osobπ by≥a åp. magister farmacji Emilia Billert naleøπca
do za≥oøycieli Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski.
Nawet w chwilach s≥aboúci czy choroby czuwa≥a nad ìbiegiem sprawî. Pomaga≥a pokonywaÊ bariery urzÍdnicze przy rejestracji Stowarzyszenia i przy
korektach statutu ñ czasem pochopnie wprowadzanych przez innych. Zawsze
sumienna informowa≥a czy bÍdzie obecna lub w jaki sposÛb bÍdzie mog≥a pomÛc, gdzie moøna przekazaÊ dla niej informacje, jaki ma numer telefonu itp.
Z≥oøona chorobπ zapewnia≥a o modlitwie za ìNasze Sprawy i za Wasze zdrowieî ñ jak to jasno okreúla≥a.
Wspania≥a Wielkopolanka ñ zapobiegliwa, øyczliwa, gospodarna i uparta.
Zawsze mia≥a przygotowane znaczki, ktÛre wycina≥a ze starych kopert ñ ìbo to
na misjeî ñ jak prosi≥ úp. O. Marian Øelazek. Zawsze potrafi≥a zachÍciÊ dobrym
s≥owem, zainteresowaÊ siÍ, podziÍkowaÊ za Biuletyn, pochwaliÊ, a czasem
i zwrÛciÊ na coú uwagÍ. Okreúlajπc najzwiÍülej by≥a Dobrym cz≥owiekiem i farmaceutπ z powo≥ania. Potrafi≥a uczyÊ innych jak starannie i ìpo mistrzowskuî
wykonywaÊ wymagane w zawodzie aptekarskim czynnoúci. W celu przybliøenia cech osobowoúci i waøniejszych faktÛw z øycia åp. Emilii Billert z domu
Ciemnoczo≥owskiej zwrÛciliúmy siÍ do najbliøszej rodziny o takie dane. Oto
s≥owo Jej dzieci, ktÛre publikujemy na nastÍpnej stronie
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Nasza Mama
mgr Emilia Billert z d. Ciemnoczolowska
Bardzo trudno jest pisaÊ wspomnienie o Mamie. Mama jest bowiem zawsze,
na co dzieÒ, a kiedy jej zabraknie trudno siÍ z tym pogodziÊ. Nie≥atwo jest
mÛwiÊ o Mamie w czasie przesz≥ym.
W≥aúciwie nie wiem dlaczego Mama wybra≥a farmacjÍ. Na pewno jednak
by≥ to wybÛr úwiadomy.
Oboje rodzice Mamy, a nasi dziadkowie, byli nauczycielami. Dziadek Edmund Ciemnoczo≥owski by≥ kierownikiem szko≥y w Go≥aÒczy, a babcia Anna
nauczycielkπ, mieszkali w budynku szko≥y. Mama urodzi≥a siÍ w Go≥aÒczy
7 czerwca 1927 roku. W 1938 roku rodzina Ciemnoczo≥owskich przenios≥a siÍ
do Wπgrowca, poniewaø dziadek po ukoÒczeniu Instytutu RobÛt RÍcznych w
Warszawie zosta≥ nauczycielem w Liceum Pedagogicznym. W sierpniu 1939
roku Edmund Ciemnoczo≥owski jako porucznik rezerwy wyruszy≥ na wojnÍ.
Zginπ≥ w Katyniu.
Zapewne po swoim Ojcu Mama odziedziczy≥a zdolnoúci plastyczne. Siostra
Babci, ktÛra przed wojnπ posiada≥a sklep kolonialny i kamienicÍ, namawia≥a
MamÍ, aby kszta≥ci≥a siÍ w kierunku artystycznym. Poniewaø ma≥øeÒstwo Cioci by≥o bezdzietne, Ciocia zamierza≥a sfinansowaÊ zagraniczne kszta≥cenie Mamy
w tej dziedzinie. Mama jednak wybra≥a farmacjÍ. Ciocia pogodzi≥a siÍ z tym
wyborem Mamy i stwierdzi≥a, øe w takim razie sprzeda kamienicÍ i kupi aptekÍ. Oczywiúcie do kupna apteki nigdy nie dosz≥o, poniewaø kiedy w 1950 roku
Mama ukoÒczy≥a studia, apteki przejmowane by≥y przez paÒstwo. Tak siÍ historycznie u≥oøy≥o, øe kiedy Mama przesz≥a na emeryturÍ, rozpoczπ≥ siÍ proces
prywatyzacji aptek.
Po studiach Mama pracowa≥a w Katedrze Farmacji Stosowanej Akademii
Medycznej w Poznaniu. Chyba przyda≥ tu siÍ bardzo talent pedagogiczny odziedziczony po Rodzicach, poniewaø Mama jest wspominana przez swoich dawnych studentÛw jako bardzo dobry nauczyciel w zakresie pracy aptekarskiej.
Chcπc zajπÊ siÍ lepiej wychowaniem nas dzieci, Mama zrezygnowa≥a na
kilka lat z pracy i dopiero kiedy byliúmy juø bardziej samodzielni, powrÛci≥a do
zawodu. Pracowa≥a w kilku poznaÒskich aptekach; przy uL Strzeleckiej, przy
Rynku Wildeckim, na So≥aczu i na koÒcu jako kierownik apteki na årÛdce. By≥a
to bardzo ciekawa apteka, ze starymi meblami, ktÛra zachowa≥a klimat przedwojennego aptekarstwa. RÛwnieø årÛdka, by≥a i jest nadal ciekawym miejscem.
Posiada swÛj specyficzny mikroklimat spo≥eczny ma≥ego miasteczka, ktÛrym
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zresztπ kiedyú by≥a, zanim przed wiekami nie zosta≥a w≥πczona do Poznania.
W tej aptece Mama pracowa≥a do czasu przejúcia na emeryturÍ.
Ten nowy okres w øyciu Mamy zaowocowa≥ rozkwitem jej talentÛw artystycznych, a szczegÛlnie malarstwa i hafciarstwa. Mama zapisa≥a siÍ rÛwnieø
na Uniwersytet Trzeciego Wieku i z wielkπ przyjemnoúciπ, dopÛki si≥y pozwala≥y, uczestniczy≥a w licznych zajÍciach, szczegÛlnie w tych o charakterze artystycznym. Nie zerwa≥a jednak zupe≥nie z farmacjπ. Na proúbÍ PaÒstwa Majewskich przez kilka lat pracowa≥a w ich aptece ìPod Z≥otym Lwemî na Starym
Rynku w Poznaniu, pÛüniej jeszcze dwukrotnie podejmowa≥a siÍ prowadzenia
apteki w Rogoünie, w ramach zastÍpstwa wakacyjnego.
Mama bardzo mocno interesowa≥a siÍ historiπ farmacji. Zawsze chÍtnie zapoznawa≥a siÍ z licznymi publikacjami Pana doktora Jana Majewskiego dotyczπcymi tego tematu. RÛwnieø i my, dzieci, jakoú bliøej poznaliúmy wtedy tradycjÍ i piÍkno tego niezwyk≥ego zawodu farmaceuty-aptekarza.
Mama by≥a zawsze bardzo religijna, nic wiÍc dziwnego, øe z wielkπ chÍciπ
zaangaøowa≥a siÍ w dzia≥alnoúÊ Duszpasterstwa FarmaceutÛw oraz Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski. Mimo pogarszajπcego siÍ stanu zdrowia, ktÛry uniemoøliwia≥ w ostatnich latach bardziej czynne angaøowanie siÍ
w prace Zwiπzku, Mama bardzo interesowa≥a siÍ jego dzia≥alnoúciπ. Øa≥owa≥a
ogromnie, øe nie moøe bezpoúrednio uczestniczyÊ w 26 Dniach Federalnych
MiÍdzynarodowej Federacji FarmaceutÛw Katolickich w Poznaniu. Chcπc
podkreúliÊ jak wielkie znaczenie mia≥ dla niej ten åwiatowy Kongres FarmaceutÛw Katolickich skierowa≥a na rÍce jego OrganizatorÛw pismo, w ktÛrym
zapewnia≥a o swoim duchowym uczestnictwie w Kongresie. By≥o to chyba ostanie czynne (choÊ w sposÛb ograniczony) zaangaøowanie Mamy w øycie farmaceutyczne.
Nasza Mama zmar≥a 23 marca 2010 roku i zosta≥a pochowana na Cmentarzu
Junikowskim w Poznaniu.
Barbara i Andrzej Billert

PoznaÒ, grudzieÒ 2010 roku

Fotografia prezentowana na str. 131 wykonana zosta≥a w 80-te urodziny
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BOØE NARODZENIE 2010

Przes≥anie Boøonarodzeniowe 2010 dla F.I.P.C.
Drodzy przyjaciele!
SπdzÍ, øe Boøe Narodzenie, úwiÍto urodzin naszego Pana, rozúwieca naszπ
pracÍ jako aptekarzy w sposÛb szczegÛlny i øe poúrÛd wszystkich zawodÛw
zwiπzanych z leczeniem nasze konkretne zadanie do spe≥nienia pozwala nam
odczuÊ g≥Íboki sens tego åwiÍta.
W samej rzeczy nasze wspÛ≥uczestnictwo w ca≥ym procesie terapeutycznym jest raczej dyskretne: odbywa siÍ ono po znacznie bardziej powaøanej wizycie lekarskiej i towarzyszy dzia≥aniu i codziennej uspokajajπcej obecnoúci
osoby pielÍgnujπcej. Poza tym úrodek leczniczy dzia≥a w sposÛb ukryty i w
ogÛlnoúci wymaga wiele czasu. CÛø zdzia≥a≥aby sztuka lekarska bez nas? I choÊ
jest to widoczne, to jednak nasza praca wymaga od nas skromnoúci. Ja sπdzÍ, øe
w≥aúnie ten aspekt powinien nas sk≥oniÊ do g≥Íbokiego zastanowienia siÍ nad
sensem åwiÍta Boøego Narodzenia.
Dwa wydarzenia pomog≥y mi uúwiadomiÊ sobie, øe BÛg wybra≥ nowy sposÛb mÛwienia do nas. Oba wydarzenia mia≥y miejsce w roku 2008.
W czasie jednej z podrÛøy do po≥udniowych W≥och mia≥em okazjÍ zwiedziÊ
Matera. Po≥owa domÛw w tym mieúcie znajduje siÍ w zboczu gÛry, a domy
wykute sπ w skale. Kaødy dom jest niewielkich rozmiarÛw i sk≥ada siÍ z dwÛch
czÍúci: z ty≥u wykute w wulkanicznej skale pomieszczenie, a przed nim pomieszczenie mieszkalne wykonane z cegie≥. Kaødy dom stanowi w istocie grotÍ,
ktÛrπ zamieszkuje nie tylko rodzina, lecz rÛwnieø zwierzÍta domowe, przewaønie osio≥. Tak wiÍc kaødy dom wyglπda jakÖstajenka.
Odwiedziny te umoøliwi≥y mi inne zrozumienie tajemnicy stajenki Boøonarodzeniowej: ubÛstwo w wykonaniu pozosta≥o, jednak nie jako nÍdza, ale o wiele
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bardziej jako prostota, ma≥e pomieszczenie, ale os≥oniÍte, gdzie uwaga zwrÛcona
jest na radoúÊ i intymnoúÊ. Nic dziwnego wiÍc w tym, øe miejsce to zosta≥o
wybrane przez przemys≥ filmowy do stworzenia dwÛch wielkich filmÛw religijnych: ìHistoria MÍki PaÒskiej wg Mateuszaî Pasoliniego i ìChrystus zatrzyma≥ siÍ w Eboliî.
Drugim przeøyciem by≥a podrÛø wzd≥uø Nilu, gdzie egipska tradycja k≥adzie wielki nacisk na pobyt åwiÍtej Rodziny w Egipcie. ìW tym dniu sam Jezus
znalaz≥ schronienie nad brzegami Nilu, ze swojπ rodzinπ, ktÛra by≥a przeúladowana wskutek rozkazu Heroda Wielkiegoî (patrz teø Mt.2, 13-20). Z dumπ pokazywane jest w Matariyah, w Maíadi, w Zetoun miejsce, w ktÛrym wed≥ug tradycji
zatrzymali siÍ Maryja i JÛzef z Dzieckiem.
I od razu narodzenie Chrystusa i nastÍpujπce po nim dni przybierajπ wyraünπ postaÊ, sπ konkretnie zarysowane. Tak, jak przy kaødym przyjúciu na úwiat,
cz≥owiek musi przedsiÍwziπÊ szereg krokÛw, w niekoniecznie korzystnie historycznych warunkach; jednak ludzka pomys≥owoúÊ pokona wszelkie przeszkody. W Maíadi pokazano nam nawet miejsce, w ktÛry åwiÍta Rodzina wsiad≥a na
statek..(oczywiúcie by≥o to tam, lub gdzie indziej ).
To jest wiÍc droga, ktÛrπ wybra≥ BÛg, aby do nas dotrzeÊ.
Grota w Betlejem jest wype≥niona mi≥oúciπ, ukrytπ przed úwiatem, ktÛra
jednak rozúwietli úwiat nowym úwiat≥em i jest w stanie zmieniÊ skostnia≥e serca
ludzi. ìUrodzi≥a swojego pierworodnego, zawinÍ≥a go w pieluszkÍ i po≥oøy≥a w
ø≥obie.î[Lk.2,7] Ø≥Ûb, ktÛry s≥uøy≥ DzieciÍciu za ko≥yskÍ, by≥ w istocie nieckπ
kamiennπ, ktÛra s≥uøy≥a zwierzÍtom jako misa do wydzielania paszy.
Aby otworzyÊ oczy ludzi, ktÛrzy øyjπ w ciemnoúci, postanowi≥ BÛg, øeby
jego Syn narodzi≥ siÍ w naszym úwiecie. On staje siÍ cz≥owiekiem. Nie myúlmy,
øe BÛg milczy: On mÛwi przez te Narodziny, w≥aúnie przez te Narodziny!
Aby poruszyÊ serce cz≥owieka, BÛg nie mÛg≥ wybraÊ lepszej drogi. Aby
mÛg≥ byÊ zrozumiany przez cz≥owieka i abyúmy mogli mÛwiÊ o nim jako o
Ojcu, Wieczny Syn przyjmuje proces wzrostu cz≥owieka, ten proces, w ktÛrym
styka siÍ energia z kruchoúciπ, si≥a i rÛwnowaga. I dlatego moøe On nas cierpliwie uczyÊ mi≥oúci, mocniejszej niø ca≥a nasza nÍdza.
DziÍki swemu narodzeniu BÛg rzeczywiúcie jest dla nas osiπgalny. Stπd zachwyt úwiÍtego Jana: ìTo, co s≥yszeliúmy, na co patrzyliúmy w≥asnymi oczyma,
co widzieliúmy i czego dotyka≥y nasze rÍce, to jest S≥owo Øycia!î [1 Jan 1.1].
Nie mniej waøne sπ okolicznoúci jego Narodzin. Grota w Betlejem, przy
ca≥ej swej prostocie pokazuje nam ≥atwy, otwarty dostÍp do tego Objawienia.
Narodziny Chrystusa odby≥y siÍ nie w pa≥acu, za os≥onπ wysokich murÛw i zaryglowanych bram, strzeøone przez s≥uøπcych i strÛøÛw. Betlejem promieniuje
radoúciπ w najwyøszej prostocie, ≥agodnoúci i tkliwoúci, ciszy i úwietle. W skrÛcie jednym s≥owem: skromnoúÊ.
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Odkrywanie tych okolicznoúci ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia Boøej mocy, dla zrozumienia, jak potÍønym jest BÛg oraz dla zrozumienia,
dlaczego te Narodziny otwierajπ nam drogÍ do zbawienia.
Nie ma nic dziwnego w tym, øe poúwiÍca siÍ specjalnπ uwagÍ tradycji Koúcio≥a tej groty w Betlejem. Nie tylko to, øe jej lokalizacja siÍga 2 wieku naszej
ery, ale øe by≥a odwiedzana przez znamienitych goúci: úwiÍty Justyn oko≥o roku
150, Orygenes z Aleksandrii w 215 roku, úwiÍty Hieronim, ktÛry przyby≥ w 386
roku i pozosta≥ tam aø do swojej úmierci w roku 420, w tych miejscach, ktÛre
ukszta≥towa≥a cesarzowa Helena, matka Konstantyna i dozorowa≥a prace przy
bazylice w latach 326 do 333. Jeúli dzisiejsza bazylika jest tπ od Justyniana z VI
wieku, to zachowane zosta≥y oryginalne nawy i uøytkowane sπ nadal kolumny.
Persowie oszczÍdzili jπ w roku 614, rÛwnieø jeüdücy Allacha nie ruszyli úwiÍtoúci. Krzyøowcy dodali przypory, co budynkowi nada≥o wyglπdu twierdzy. Na
koÒcu Srebrna Gwiazda z 1717 wskazuje tradycyjne miejsce narodzin.
DziÍki tej drodze skromnoúci wybranej przez samego Boga przyjÍcie tego
nowego KrÛla i jego krÛlestwa nie jest trudniejsze niø wziÍcie w objÍcia nowonarodzonego dziecka z ca≥π troskliwoúciπ, delikatnoúciπ, radoúciπ. Jest to dok≥adnie to samo, co chcia≥ powtÛrzyÊ w Greccio trzynaúcie wiekÛw pÛüniej
úwiÍty z Asyøu. Gdy my sami przychodzimy do stajenki, razem z pasterzami i
magami, dajemy Bogu moøliwoúÊ odnowienia i odrodzenia na nowo naszej
duszy.
Jest moim najwiÍkszym øyczeniem w tym roku, abyúmy dziÍki tajemnicy
Ø≥Ûbka, w naszym zawodzie jako aptekarze wzrastali w radoúci i skromnoúci
oraz w coraz wiÍkszym szacunku dla cz≥owieka.
AbbÈ Pierre Welsch
9/12/2010
(T≥umaczenie tekstu przes≥ania uzyskano z pierwotnego t≥umaczenia przez pana Paula Fischera na jÍzyk
niemiecki, a nastÍpnie ze wzglÍdÛw organizacyjnych na jÍzyk polski t≥umaczy≥a pani Halina GÛlska)

Zawsze miej przed oczami co piêknego,
nawet je¿eli to bêdzie stokrotka w szklance.
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Message de Noël

Chers Amis,

Je crois que Noël, qui fête la naissance du Seigneur peut éclairer
notre travail de pharmaciens de manière très particulière et que, parmi
les autres professions médicales, le concret de notre tâche peut nous
ouvrir au sens profond de cette fête.
En effet, dans l’ensemble du processus thérapeutique, notre
intervention est plutôt discrète : elle vient souvent après la visite bien
remarquée du médecin, et elle accompagne le geste et la présence
quotidienne et rassurante de l’infirmier. De plus, le médicament luimême produit son effet réel de manière cachée et demande en général
beaucoup de temps. Que pourrait l’art médical sans nous ? Et pourtant,
en visibilité, notre travail nous force à l’humilité. Je crois précisément
que cette condition nous ouvre plus que d’autres au sens le plus profond
de la fête de Noël.
Deux expériences m’ont aidé à prendre conscience de la merveille
du chemin choisi par Dieu pour nous parler de manière nouvelle. Elles
se sont passées toutes les deux en 2008.
Visitant l’Italie du Sud, j’ai eu l’occasion de me rendre à Matera,
une ville qui a la particularité d’être à moitié constituée de maisons
creusées dans la roche, à flanc de colline. Chaque maison, aux
dimensions modestes, est faite de deux pièces : celle du fond creusée
dans la roche, très friable car d’origine volcanique, devant laquelle
une première pièce d’accueil a été construite en briques. Chaque maison
est en fait une grotte qui abritait non seulement la famille mais aussi
l’animal du logis, le plus souvent un âne. C’est chaque maison qui est
comme ... une crèche.
Cette visite m’a permis de relire autrement le mystère de la crèche
de Noël : la pauvreté des moyens reste au rendez-vous, mais pas comme
misère; plutôt la simplicité dans les moyens, un espace petit certes,
mais protégé, manifestant l’attention, ouvert à la joie et à l’intimité.
On ne s’étonnera pas que ce lieu ait été choisi par l’industrie du
cinéma pour tourner deux grands films religieux : „La passion selon
Saint Matthieu” de Pasolini, et „Le Christ s’est arrêté à Eboli”.

137
lipiec 2010 – styczeń 2011

La deuxième expérience est une visite le long du Nil où la tradition
égyptienne fait grand cas du séjour de la Sainte Famille en Egypte. „Or
en ce jour-là, Jésus lui-même trouva refuge sur les bords du Nil, avec
sa famille que poursuivait la vindicte d’Hérode le Grand.” (Mt 2, 13-20)
Et l’on vous montre avec fierté à Matariyah, à Ma’adi, à Zeitoun,
les lieux où s’arrêtèrent, selon la tradition, Marie et Joseph avec
l’enfant.
Et tout d’un coup, la naissance de Jésus et les jours qui ont suivi,
prennent un relief particulier, une épaisseur concrète : comme toute
entrée dans le monde, l’humain doit prendre toute une série de
dispositions dans des circonstances historiques pas nécessairement
favorables, mais l’ingéniosité humaine peut venir à bout de tous les
obstacles. A Ma’adi, on vous montre même l’endroit où la Sainte Famille
prit le bateau ... (ce fut là, ou ailleurs bien entendu).
Voilà donc le chemin pris par Dieu pour nous rejoindre !
La grotte de Bethléem contient un amour caché au creux du monde,
qui va éclairer le monde d’une lumière nouvelle, capable de changer le
cœur des hommes qui se sont endurcis. „Elle mit au monde son fils
premier-né, l’enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire”.
La crèche qui servit de berceau à l’enfant Jésus devait être une
anfractuosité de rocher aménagée en mangeoire pour les animaux,
comme à Matera.
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit, Dieu décide
de faire naître son Fils dans notre monde. Il devient Homme. Ne pensons
pas que Dieu se tait : il se dit par cette naissance, par cette naissancelà !
Pour toucher le cœur des hommes, Dieu ne pouvait choisir meilleur
chemin. Pour avoir une chance d’être entendu des hommes et nous
parler du Père, le Fils éternel entre lui-même dans ce processus de
croissance qu’est l’humain, processus où se côtoient énergie et fragilité,
force et équilibre. Et c’est de là qu’il va patiemment nous réapprendre
l’amour plus fort que toutes nos misères.
Par sa naissance, Dieu nous redevient vraiment accessible. D’où
l’émerveillement de Saint Jean : „Ce que nous avons entendu, ce que
nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos
mains ont touché, c’est la Parole de Vie !”
Le style de sa naissance n’est pas moins important. La grotte de
Bethléem, dans sa grande simplicité, dit l’accès facile, ouvert, de cette
révélation. La naissance du Christ ne survient pas dans un palais, à
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l’abri de hauts murs et de portes verrouillées, gardées par des serviteurs
et des majordomes. Bethléem respire la joie dans l’extrême simplicité,
la douceur et la tendresse, le calme et la lumière. Bref, en un mot,
l’humilité.
La découverte de ce style est fondamentale pour comprendre
la puissance divine, pour comprendre comment Dieu est puissant,
et comprendre en quoi cette naissance nous ouvre un chemin de
salut.
On ne s’étonnera pas que la tradition de l’Eglise ait entouré cette
grotte de Bethléem d’une attention spéciale. Non seulement sa
localisation remonte au IIe siècle, mais elle a été maintes fois visitée
par des hôtes prestigieux : Saint Justin vers 150, Origène d’Alexandrie
en 215, Saint Jérôme qui y arrive en 386 et y séjourne jusqu’à sa mort
en 420, dans les lieux aménagés par la mère de Constantin, l’impératrice
Hélène qui supervisa les travaux de la basilique de 326 à 333. Si la
basilique que nous voyons aujourd’hui est celle de Justinien du VIe
siècle, les nefs originelles ont été conservées et les colonnes réutilisées.
Les Perses l’épargnèrent en 614 et les cavaliers d’Allah ne touchèrent
pas au sanctuaire. Les croisés y ajoutèrent des contreforts, donnant à
l’édifice une allure de forteresse. Enfin, l’étoile d’argent de 1717 indique
l’endroit traditionnel de la naissance.
Grâce à ce chemin d’humilité choisi par Dieu lui-même, l’accueil de
ce nouveau roi et de son Royaume n’est pas plus difficile que de prendre
dans ses bras un enfant nouveau-né, avec tout le soin, toute l’attention,
toute la délicatesse, toute la joie requise. C’est précisément ce que le
Saint d’Assise voulut réitérer à Greccio treize siècles plus tard. En
nous approchant nous-mêmes de la crèche, avec les bergers et les
mages, nous donnons l’occasion à Dieu de refaire à neuf notre âme et
de renaître.
Mon vœu le plus cher cette année, c’est que, grâce au Mystère de la
crèche, grandisse en notre profession de pharmacien une attention
toujours plus grande au concret de l’humain, dans une joyeuse
humilité.

abbé Pierre Welsch
9/12/2010
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Christmas Message 2010
Dear Friends,
I think Christmas, which celebrates the birth of the Lord may enlighten our
work as pharmacists in a very particular way and that amongst other medical
professions, our concreteness of our task can open us to the deeper meaning of
this feast.
Indeed, throughout the therapeutic process, our intervention is more discreet:
it often comes well after the noticeable visit of the doctor, and it accompanies
the gesture and the daily reassuring presence of the nurse. In addition, the drug
itself produces its real effect in obscurity and usually requires much time. What
could the art of medicine without us? And yet, in visibility, our work forces us to
humility. I think that precisely this condition gives us more than others in the
deepest sense of the feast of Christmas.
Two experiences helped me realize the wonder of the path chosen by God to
speak to us in new ways. They both happened in 2008.
Visiting southern Italy, I had the opportunity to go to Matera, a town which
has the particularity of being half made up of houses carved into the rock hillside.
Each house, with modest dimensions, is made of two parts: the back dug into
the rock, very brittle because of volcanic origin, the front of the house was built
of brick. Each house is actually a cave that housed not only the family but also
the animal of the house, usually a donkey. That every house that is like ... a
manger.
This visit allowed me to read differently the mystery of the nativity scene:
the poverty of means remains at the rendezvous, but not like misery but rather in
the simplicity of the means, a small space, but protected, demonstrating the
Attention, open to the joy and intimacy.
It is not surprising that this place was chosen by the film industry to shoot
two great religious films: ÑThe Passion According to St. Matthewî by Pasolini,
and ÑChrist took a halt at Eboli.î
The second experiment is a tour along the Nile where Egyptian tradition
makes much of the residence of the Holy Family in Egypt. ÑBut in that day,
Jesus himself took refuge on the banks of the Nile, with his family chased by the
condemnation of Herod the Great.î (Mt 2: 13-20) And you watch with pride
Matariyah to Maíadi at Zeitoun, locations where, according to tradition, Mary
and Joseph paused with the child.
And suddenly, the birth of Jesus and the days that followed, gain a particular
relief, a concrete meaning: as to any entry into the world, the human must take
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a series of provisions in the historical circumstances not necessarily favourable,
but human ingenuity can overcome all obstacles. A Maíadi, it even shows you
where the Holy Family took the boat ... (It was here or elsewhere of course).
So thatís the path taken by God to join us!
The cave of Bethlehem has a hidden love in the palm of the world, who will
enlighten the world in a new light, capable of changing the heart of men who
were hardened. ÑShe brought forth her firstborn son and wrapped him in
swaddling clothes and laid him in a manger.î Which served as the cradle to the
infant Jesus must have been a rock crevice turned into manger for animals, as in
Matera.
To open the eyes of men who go into the night, God decides to give birth to
his Son into our world. He became Man. Do not think God is silent: he speaks
by this birth, by this particular one!
To touch the heart of man, God could not choose a better path. To have a
chance to be heard by men and talk to us about the Father, the eternal Son enters
himself in the process of growth which is the human, a process which combines
power and fragility, strength and balance. And thatís where he will patiently
teach us that love is stronger than all our miseries.
By his birth, God becomes truly accessible. Hence the wonder of St. John:
ÑWhat we have heard, what we have seen with our eyes, what we have seen and
our hands have handled, is the Word of Life!î
The style of his birth is no less important. The cave of Bethlehem, in its great
simplicity, the easy access, opens to this revelation. Christís birth does not occur
in a palace, protected by high walls and locked doors, guarded by servants and
butlers. Bethlehem breaths the joy in extreme simplicity, the sweetness and
tenderness, calm and light. In short, in a word, humility.
The discovery of this style is fundamental to understanding the divine power, to understand how God is powerful, and understand how this birth gives us
a way of hello.
It is not surprising that the tradition of the Church has surrounded the cave of
Bethlehem special attention. Not only its location going back to the second
century, but also the repeated visits by distinguished guests: about 150 St. Justin,
Origen of Alexandria in 215, St. Jerome, who arrived there in 386 and stayed
there until his death in 420, in the place arranged by Constantineís mother,
Empress Helena who oversaw the work of the Basilica of 326 to 333. If the
church we see today is that of Justinian in the sixth century the original nave has
been preserved and the columns reused. The Persians spared in 614 and the
horsemen of Allah did not touch the sanctuary. The Crusaders added buttresses,
giving the building the appearance of a fortress. Finally, the silver star of 1717
shows the traditional place of birth.
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Thanks to this path of humility chosen by God himself, welcoming the new
king and his kingdom is no more difficult than taking in her arms a newborn
child, with all due care, the attention, all the delicacy, all the joy required. This
is precisely what the Holy Saint of Assisi would reiterate Greccio thirteen
centuries later. As we approach ourselves to the manger, with shepherds and
wise men, we give God the opportunity to remake our soul to nine and be reborn.
My biggest wish this year is that through the mystery of the manger; grow in
our profession of a pharmacist ever greater attention to the concrete of the human,
in joyful humility.

AbbÈ Pierre J. Welsch
9/12/2010

Translated by Hilde Janssens
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International ecclesiastical assistant
of Catholic Pharmacists

F.I.P.C. ñ Weihnachtsbotschaft 2010
Liebe Freunde!

Ich glaube, dass Weihnachten, das Fest der Geburt des Herrn, unsere Arbeit
als Apotheker auf ganz besondere Weise erhellen kann und dass unter den andern
Heilberufen das Konkrete an unserer Aufgabe uns den tiefen Sinn dieses Festes
f¸hlen lassen kann.
In der Tat ist unser Mitwirken im therapeutischen Gesamtverlauf eher diskret:
es kommt oft nach der viel beachteten Visite des Arztes und es begleitet das Tun
und die t‰gliche und beruhigende Pr‰senz des Krankenpflegers. Auﬂerdem wirkt
das Medikament auf verborgene Weise und verlangt im Allgemeinen viel Zeit.
Was t‰te die ‰rztliche Kunst ohne uns? Und obwohl sichtbar, zwingt unsere
Arbeit uns dennoch zur Bescheidenheit. Ich glaube dass gerade dieser Umstand
uns mehr als andere f¸r den tiefsten Sinn des Weihnachtsfestes aufmacht.
Zwei Erlebnisse haben mir geholfen des wundervollen Weges bewusst zu
werden, den Gott gew‰hlt hat um auf neue Weise zu uns zu sprechen. Beide
fanden statt im Jahr 2008.
Bei einer Reise nach S¸ditalien hatte ich die Gelegenheit Matera zu besuchen.
Diese Stadt hat zur H‰lfte an der Bergflanke H‰user, die in den Felsen gehauen
sind. Jedes Haus, von bescheidenen Ausmaﬂen, besteht aus zwei Teilen: nach
hinten ein in vulkanischen Fels gegrabener Raum, davor ein aus Ziegeln errichteter Vorbau als Wohnraum. Jedes Haus ist in der Tat eine Grotte, welche nicht
bloﬂ die Familie beherbergt, sondern auch das Haustier, fast immer einen Esel.
So sieht jedes Haus aus wie . . . . eine Krippe.
Dieser Besuch hat mir erlaubt das Mysterium der Weihnachtskrippe anders
zu verstehen: die Armut der Ausf¸hrung bleibt bestehen, jedoch nicht als Elend,
vielmehr als Einfachheit, ein Raum, wohl klein aber gesch¸tzt, Aufmerksamkeit
‰uﬂernd, offen f¸r Freude und Intimit‰t. Kein Wunder dass dieser Ort von der
Filmindustrie ausgew‰hlt wurde f¸r zwei groﬂe religiˆse Filme: ìDie Leidensgeschichte nach Matth‰usî von Pasolini, und ìChristus hat Halt gemacht in Eboliî.
Das zweite Erlebnis ist eine Reise entlang des Nils, wo die ‰gyptische ‹berlieferung groﬂen Wert legt auf den Aufenthalt der Heiligen Familie in ƒgypten.
ìAn diesem Tag aber fand Jesus selbst Zuflucht an den Ufern des Nils, mit
seiner Familie, welche durch die von Herodes dem Groﬂen befohlene Suche
verfolgt wurdeì (siehe auch Mt. 2, 13-20). Voller Stolz zeigt man in Matariyah,
in Maíadi, in Zeitoun, die Stelle wo, nach der ‹berlieferung, Maria und Josef
mit dem Kind Halt gemacht hatten.

143
lipiec 2010 – styczeń 2011

Und auf einmal nehmen die Geburt Jesu und die darauf folgenden Tage
deutlich Gestalt an, erscheinen in einer konkreten Dichte. So wie bei jedem
Eintritt in die Welt muss der Mensch eine Reihe von Vorkehrungen treffen, in
historisch nicht notwendigerweise g¸nstigen Umst‰nden; jedoch der menschliche
Einfallsreichtum kann mit allen Hindernissen fertig werden. In Maíadi wird uns
sogar die Stelle gezeigt wo die Heilige Familie das Schiff bestieg ... (es war
dort, oder anderswo, selbstverst‰ndlich).
Das also ist der Weg den Gott genommen hat um uns zu erreichen.
Die Grotte von Bethlehem ist erf¸llt von einer Liebe, vor der Welt verborgen, die aber die Welt mit einem neuen Licht erhellen wird und f‰hig ist die
verh‰rteten Herzen der Menschen zu ver‰ndern. ìSie gebar ihren erstgeborenen
Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe.î [Lk.2,7]. Die Krippe
die dem Jesuskind als Wiege diente, wird eine Felsenmulde gewesen sein welche,
so wie in Matera, als Futtertrog f¸r die Tiere diente.
Um die Augen der Menschen zu ˆffnen die im Dunkeln leben, beschlieﬂt
Gott, dass sein Sohn in unserer Welt geboren werde. Er wird Mensch. Denken
wir nicht Gott w¸rde schweigen: Er spricht durch diese Geburt, durch eben
diese Geburt!
Um das Herz der Menschen zu r¸hren konnte Gott keinen besseren Weg
w‰hlen. Um die Mˆglichkeit zu haben von den Menschen verstanden zu werden
und uns vom Vater zu sprechen, steigt der Ewige Sohn selbst ein in diesen
Wachstumsverlauf des Mensch werden. ein Verlauf in dem Energie und Fragilit‰t,
St‰rke und Gleichgewicht sich ber¸hren. Und von dort her wird Er uns geduldig
die Liebe, st‰rker als all unser Elend, wieder lernen.
Durch seine Geburt wird Gott uns wirklich erreichbar. Daher das Entz¸cken
des heiligen Johannes: ìWas wir gehˆrt haben, was wir mit eigenen Augen
angeschaut haben, was wir gesehen haben und was unsere H‰nde ber¸hrt haben,
das ist das Wort des Lebens!î [1Joh.1,1].
Die Umst‰nde seiner Geburt sind nicht weniger wichtig. Die Grotte von
Bethlehem, in ihrer groﬂen Schlichtheit, zeigt uns den leichten, offenen Zugang
zu dieser Offenbarung. Die Geburt Christi geschieht nicht in einem Palast, im
Schutze hoher Mauern und verriegelter Tore, bewacht von Dienern und Haushofmeistern. Bethlehem strahlt Freude aus in ‰uﬂerster Einfachheit, Sanftmut
und Z‰rtlichkeit, Stille und Licht. Kurz, in einem Wort: Bescheidenheit.
Das Entdecken dieser Umst‰nde ist fundamental um die gˆttliche Macht zu
begreifen, um zu begreifen wie Gott m‰chtig ist und zu begreifen worin diese
Geburt uns einen Weg zum Heil ˆffnet.
Man wird sich nicht wundern, dass die ‹berlieferung der Kirche dieser Grotte
von Bethlehem eine besondere Achtung erwiesen hat. Nicht nur geht ihre
Lokalisierung ins 2 te Jahrhundert zur¸ck, auch wurde sie ˆfter von angesehenen
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G‰sten besucht: der heilige Justinus um 150, Origenes von Alexandria 215, der
heilige Hieronymus, der 386 ankam und dort blieb bis zu seinem Tode 420, an
den Orten welche die Kaiserin Helena, die Mutter Konstantins, gestaltete und
die Arbeiten an der Basilika von 326 bis 333 ¸berwachte. Wenn die heutige
Basilika diejenige von Justinian aus dem 6ten Jahrhundert ist, so sind jedoch
die Original-Schiffe beibehalten und die S‰ulen weiterhin verwertet worden.
Die Perser verschonten sie 614, und die Reiter Allahís r¸hrten das Heiligtum
nicht an. Die Kreuzritter f¸gten Strebepfeiler hinzu, was dem Geb‰ude das
Aussehen einer Festung verliehen hat. Schlussendlich zeigt der Silberne Stern
von 1717 die ¸berlieferte Stelle der Geburt an.
Dank dieses von Gott selbst gew‰hlten Weges der Bescheidenheit ist die
Annahme dieses neuen Kˆnigs und seines Kˆnigreiches nicht schwieriger als
ein neugeborenes Kind in die Arme zu nehmen mit aller nˆtigen Sorgfalt, allem
Zartgef¸hl, aller Freude. Es ist genau das was 13 Jahrhunderte sp‰ter der Heilige
aus Assisi in Greccio wiederholen wollte. Wenn wir selbst zur Krippe treten,
zusammen mit den Hirten und den Magiern, geben wir Gott die Gelegenheit
unsere Seele zu erneuern und wiedergeboren zu werden.
Es ist mein grˆﬂter Wunsch dieses Jahr, dass, Dank dem Mysterium der
Krippe, in unserm Beruf als Apotheker, in Freude und Bescheidenheit eine stetig
grˆﬂere Achtung vor dem Menschen wachse.
AbbÈ Pierre Welsch
9/12/2010
(aus dem Franzˆsischen ¸bersetzt von Paul Fischer)
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim czytelnikom, wszystkim farmaceutom i ich rodzinom
wzruszających przeżyć wśród życzliwych osób, uniknięcia trosk i pośpiechu,
zadumy nad tajemnicą narodzin w Betlejem, nabrania dystansu do spraw
na które wpływu nie mamy, ale spełnienia wszystkich zamierzeń,
które będziemy podejmowali i o których marzymy.
Niechaj te święta będą wypełnione radością, miłością i spokojem
a łamanie się opłatkiem niech wzmocni więzi dobrej, bezinteresownej
i wiecznej miłości tak, aby nadchodzący Nowy Rok był Dobrym Czasem,
wypełnionym Bliskością i Życzliwością.
Zarząd SFKP
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Redakcja Biuletynu

Kπcik refleksji
O op≥atku wigilijnym
Gdy jesienne szarugi wyd≥uøajπ w nieskoÒczonoúÊ oczekiwanie na wigilijny op≥atek warto siÍgnπÊ po tomik poezji ksiÍdza Jana Twardowskiego i wtuliÊ
w ciep≥o s≥Ûw, Jego prawdziwie serdecznego jÍzyka. Jak sam opowiada≥ ìo promocjiî tej poezji:
ìKiedyú wybra≥em siÍ do Spowiedzi úwiÍtej poza WarszawÍ. Jako pokutÍ
ksiπdz poleci≥ mi przeczytaÊ kilka wierszy ksiÍdza Twardowskiegoî. Wtajemniczeni twierdzπ, øe w dalszej rozmowie spowiednik poleca≥ wiersze o porach
roku, o kolejnoúci s≥Ûw w øyczeniach úwiπtecznych, o op≥atku drøπcym w pocztowej kopercie i o Bogu co siÍ nie wstydzi, øe jest taki ma≥y. PiÍknie to odczytywa≥a ciÍøko chora moja siostra Maria, ktÛra poprzednich úwiπt nie doczeka≥a
umierajπc 17 grudnia. Op≥atek dotar≥ z opÛünieniem w pocztowej przesy≥ce.
Oto pastisz s≥owny ìNa úwiÍta Boøej Dziecinyî:
Jest w Polsce sześć pór roku
chyba więcej ich nie ma
przedwiośnie, wiosna, lato, dwie jesienie
jedna ze złotem ucieka, a w drugiej kalosz przecieka
i zima z Bożym Narodzeniem.
Grudzień, choinka, osioł zaszczycony i wół zarozumiały
tylko Bóg się nie wstydzi
że taki mały…
Ale ty Matko Najświętsza spod betlejemskiej gwiazdy
otwierasz na nas oczy jak weneckie okna
i przyjmiesz poza kolejką, nie jak u lekarza
bo tam opłatek drży w pocztowym liście
i szepce najserdeczniej Zdrowia i szczęścia…
bo w tej kolejności jest sens naszego życia
a szczęście choremu nie zawsze pomoże.
A ja wierzę, że na tę betlejemską porę
każde wiersze są dobre
bo wszystkie jednakowo
są na serce chore.
Niezwyk≥ym symbolem wspÛlnotowego przeøywania åwiπt Boøego Narodzenia jest dzielenie siÍ op≥atkiem. W naszej, polskiej rzeczywistoúci, gdzie
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historia rozrzuci≥a PolakÛw w rÛøne zakπtki úwiata, op≥atek by≥ úladem Ojczyzny.
Wyraøa≥ najg≥Íbiej sens wiÍzi rodzinnej i narodowej, sk≥ania≥ do darowania win
i oskarøeÒ, wzmacnia≥ wiÍzi miÍdzyludzkie, a zasadom chrzeúcijaÒstwa nadawa≥ sens odnawiania braterstwa. Wszystkie obyczaje úwiπteczne sπ tylko elementami nadajπcymi podnios≥oúci misterium dzielenia siÍ op≥atkiem. StÛ≥ wigilijny staje siÍ miejscem, przy ktÛrym op≥atek nabiera znaczenia przedziwnego
chleba mi≥oúci wzajemnej dla rodziny lub spo≥ecznoúci, ktÛra jest zgromadzona
przy wspÛlnym stole. Dla ludzi wierzπcych op≥atek dodatkowo jest odwzorowaniem konsekrowanego komunikantu, co wzmacnia jego znaczenie. Przywo≥uje
lata dzieciÒstwa, wspomnienia rodzicÛw, przyjaciÛ≥ z rÛønych krajÛw i z rÛønych lat. Nastraja do ≥πcznoúci duchowej z osobami zmar≥ymi. Jest najbardziej
polskim wyraøeniem pojednania i braterstwa oraz przypomnieniem Betlejem,
co znaczy ìDomu chlebaî. Sk≥ania do przeøywania wspÛlnoty z ubogπ åwiÍtπ
Rodzinπ i stanowi wyznanie wdziÍcznoúci za trud narodzin Jezusa.
£amanie siÍ op≥atkiem jest zwyczajem znanym tylko w niewielu krajach
úwiata. Historycznie ≥πczy siÍ z judaizmem, gdyø Prawo Mojøeszowe Starego
Testamentu nakazywa≥o z≥oøenie w ofierze dwunastu przaúnych plackÛw (pieczonych bez zakwasu), ktÛre po leøakowaniu przez 7 dni spoøywano w øydowskie úwiÍto PrzaúnikÛw (przed åwiÍtem Paschy). Chleba przaúnego uøy≥ Jezus
podczas Ostatniej Wieczerzy. Praktyka pieczenia takiego chleba zachowana
zosta≥a w niektÛrych obrzπdkach chrzeúcijaÒskich: rzymskim, ormiaÒskim i maronickim. W okresie wczesnochrzeúcijaÒskim liturgia mszalna nazywana by≥a
≥amaniem chleba, a nazwa op≥atek pochodzi od ≥aciÒskiego s≥owa oblatum (dar
ofiarny).
Poczπtkowo wypiekanie op≥atkÛw by≥o podnios≥π ceremoniπ pozaliturgicznπ, ktÛrej towarzyszy≥y úpiewy i modlitwy. Na mπkÍ wybierano najdorodniejsze ziarna, ktÛre starannie p≥ukano. Podobnie dok≥adnie oczyszczano kamienie
m≥yÒskie, a mπkÍ przesiewano przez nowo wykonane sita. Wypiekiem zajmowali siÍ kap≥ani, a pÛüniej organiúci.
Do Polski op≥atek przyby≥ wraz z chrzeúcijaÒstwem i do XV w. s≥uøy≥ do
sprawowania mszy úwiÍtej oraz do wytwarzania komunikantÛw. Od po≥owy
XV w. op≥atki wypiekane by≥y przez rzemieúlnikÛw, przyczyniajπc siÍ do rozwoju øelazorytnictwa form wypiekowych ze scenami z szopki betlejemskiej.
Wprowadzono rÛwnieø barwienie op≥atkÛw. Przysmakiem sta≥y siÍ op≥atki z miodem.
Technologia wypieku jest prosta, ale wymaga doúwiadczenia. Uøywa siÍ
mπki bez glutenu i bez otrπb. Do pojemnika z mieszad≥em wlewa siÍ wodÍ
i wsypuje mπkÍ i mieszajπc uzyskuje siÍ ciasto o†konsystencji zbliøonej do ciasta naleúnikowego. Po rozmieszaniu ciasto przecedza siÍ przez sito. Pieczenie
wykonuje siÍ w matrycach (dwie p≥yty ñ dolna nieruchoma). Na rozgrzanπ ma-
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trycÍ nalewa siÍ ciasto z pojemnika przez kilka lejkÛw (4 lub 5) i przyciska
uk≥adem düwigowym gÛrnπ p≥ytÍ. Pieczenie trwa oko≥o jednej minuty. P≥aty
wypieczonego ciasta nawiløa siÍ rozpylonπ wodπ, aby ograniczyÊ ≥amliwoúÊ.
Ostateczne wykrawanie i pakowanie wykonuje siÍ automatycznie.
W Polsce od wiekÛw op≥atek wigilijny jest najwaøniejszym symbolem mi≥oúci i pojednania. W†rodzinach zawsze dπøono do spotkaÒ ca≥ych rodzin przy
wigilijnym stole, gdzie misterium ≥amania siÍ op≥atkiem by≥o g≥Ûwnym wydarzeniem wigilijnym. Op≥atek podany osobie bliskiej wzmacnia≥ uczucia mi≥oúci, a†dla osÛb nieprzyjaznych lub sk≥Ûconych stanowi≥ zaczyn pojednania i przebaczania urazÛw. Sk≥ania≥ do goúcinnoúci i godnego úwiÍtowania.
prof. Edward Dreszczyk
Opracowano na podstawie: Wigilia w rodzinie, Wydawnictwo Duszpasterstwa RolnikÛw, W≥oc≥awek 2006. W pastiszu uøyto fragmentÛw wierszy úp. Jana Twardowskiego.

Radości, której nic nie może odebrać
Pokoju jakiego świat dać nie może
Nadziei wbrew nadziei
Miłości co serce na dłoni podaje
jednemu z tych najmniejszych
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Ks. dr Adam Sikora
Asystent Koúcielny SFKP

Stowarzyszenie FarmaceutÛw Katolickich
w oczach duchowego opiekuna
Ciπgle aktualnym jest pytanie o specyfikÍ zawodowych ruchÛw i stowarzyszeÒ
z przydomkiem ìkatolickiî. Nie trudno us≥yszeÊ pytanie: jaka jest rÛønica miÍdzy
katolickim a niekatolickim dziennikarzem, inøynierem, lekarzem, farmaceutπ... Z tego faktu musi sobie zdawaÊ sprawÍ zw≥aszcza duchowy opiekun katolickiego
stowarzyszenia, ktÛrego sama obecnoúÊ duszpasterza w stowarzyszeniu zawodowym
w jakiú sposÛb okreúla specyfikÍ tego stowarzyszenia, ale ona sama nie wystarcza.
ObecnoúÊ duchowego opiekuna musi daÊ stowarzyszeniu moøliwoúÊ odkrycia
chrzeúcijaÒskiej toøsamoúci grupy ludzi zwiπzanych ze sobπ przynajmniej podwÛjnym wÍz≥em: katolicyzmem i profesjπ.
PiszÍ o tym majπc za sobπ ponad dwudziestoletnie doúwiadczenie dzia≥alnoúci
w Stowarzyszeniu, co upowaønia do pewnych refleksji, podsumowaÒ, wnioskÛw
z przesz≥oúci i wnioskÛw na przysz≥oúÊ.
Jak z tej perspektywy czasowej jawi siÍ dzia≥alnoúÊ Stowarzyszenia i jak widzi
jπ duchowy opiekun?
Najpierw naleøy ñ w najwiÍkszym skrÛcie ñ powiedzieÊ co by≥o robione w tym
okresie. Istotnym elementem dzia≥alnoúci SFKP by≥a p≥aszczyzna sacrum, a wiÍc
czysto religijne, modlitewne i sakramentalne doúwiadczenia. Sπ one zawsze istotnym
punktem programu kaødego naszego spotkania - zarÛwno tzw. spotkaÒ niedzielnych,
jak i dorocznych rekolekcji zamkniÍtych. Moøna chyba powiedzieÊ, øe ten poboønoúciowy wymiar dzia≥ania Stowarzyszenia jest w≥aúciwie traktowany i doceniany.
Drugim elementem naszej dzia≥alnoúci by≥o tworzenie wymiaru kulturowego,
w ktÛrym chodzi przede wszystkim o zbudowania moøliwie pe≥nego obrazu cz≥owieka, co jest konieczne dla w≥aúciwego rozwiπzywania kwestii etycznych interesujπcych úrodowisko. W ten sposÛb dotykamy kolejnego wymiaru pracy opiekuna
duchowego wymiaru etycznego. Ten kierunek dzia≥ania wyraøa≥ siÍ w podejmowaniu podstawowych zagadnieÒ filozoficznych etycznych i teologicznych.
Wszystkie wymienione p≥aszczyzny dzia≥aÒ opiera≥y siÍ na szeroko pojÍtej myúli chrzeúcijaÒskiej, ktÛrej odszukaÊ moøna zarÛwno w wypracowanych przez chrzeúcijaÒskπ etykÍ jak i teologiÍ moralnπ rozwiπzaniach, jak i w podstawowym dla
katolika ürÛdle moralnej prawdy jakim jest nauczanie Koúcio≥a odnoszπce siÍ do
wspÛ≥czesnych problemÛw bioetycznych.
Formy pracy by≥y rÛøne ñ referaty, wyk≥ady, prelekcje goúci, dyskusje. Czasami
zapraszani byli goúcie ñ specjaliúci w okreúlonych dziedzinach. GoúÊmi Stowarzyszenia byli teologowie, lekarze, prawnicy, dzia≥acze spo≥eczni. MuszÍ jednak przy-
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znaÊ, øe piszπc te s≥owa jestem w dosyÊ delikatnej sytuacji, gdyø muszÍ stwierdziÊ
ñ proszÍ tego nie traktowaÊ jako ma≥o skromne przypisywanie sobie zas≥ug øe wiÍkszoúÊ z tego, co zosta≥o w tych kwestiach zrobione by≥o moim udzia≥em. Jeøeli do
takiego wniosku dochodzÍ po tak d≥ugim okresie pracy w Stowarzyszeniu, to oznacza to ñ niestety ñ øe Stowarzyszenie jakoú potwierdza stereotyp podzia≥u na aktywny kler i pasywny laikat. Nie jest to oskarøenie kierowane pod czyimú adresem,
ale stwierdzenie faktu.
Pojawia siÍ pytanie czy taka sytuacja jest w≥aúciwa. Przy czym w≥aúciwoúÊ sytuacji nie zaleøy od tego kto coú robi w Stowarzyszeniu, tylko od tego czy to, co jest
robione jest robione dobrze, czy jest robione najlepiej. AktywnoúÊ duchowego opiekuna, czy aktywnoúÊ cz≥onkÛw Stowarzyszenia nie sπ wartoúciami samymi w sobie.
Wartoúciπ jest wspÛlne odkrywanie prawdy, wspÛlnotowe doúwiadczenia wiary,
poszerzanie wiedzy, budzenie wraøliwoúci i wreszcie zewnÍtrzna aktywnoúÊ. Ten
wiÍc powinien podejmowaÊ dzia≥ania, kto dziÍki swej kompetencji, najlepiej potrafi
te zadania zrealizowaÊ i osiπgnπÊ cele.
Sπ dziedziny pracy, ktÛre z natury swej wymagajπ bezpoúredniego i wy≥πcznego
zaangaøowania opiekuna duchowego. Trzeba podkreúliÊ, øe wszyscy cz≥onkowie
Stowarzyszenia wykazujπ znaczne zapotrzebowanie na czysto religijne ñ modlitewne i sakramentalne doúwiadczenia i przeøycia. Jest to coú niezwykle cennego.
Moøna powiedzieÊ, øe Stowarzyszenie nie uleg≥o magii aktywizmu - tak czÍstego
w dzisiejszym úwiecie nastawionym na dzia≥anie i zewnÍtrznπ skutecznoúÊ.
Sπ dziedziny, ktÛre wymagajπ kompetencji teologiczno-etycznych. Czy na te
zapotrzebowania musia≥ niemal zawsze odpowiadaÊ sam duchowy opiekun? Pozostaje to kwestiπ otwartπ.
Sπ wreszcie dzia≥ania, ktÛre wymagajπ zupe≥nie innych kompetencji. I w tych
zaangaøowani winni byÊ odpowiedni specjaliúci. Byli zapraszani goúcie, zabierali
g≥os cz≥onkowie Stowarzyszenia. Czy nie by≥o tego za ma≥o? MyúlÍ, øe tak.
Przyk≥adem takiego zaangaøowania by≥y doúwiadczenia ostatnich kilkunastu
miesiÍcy. Mam na myúli spotkanie MiÍdzynarodowej Federacji FarmaceutÛw Katolickich, ktÛre odby≥o siÍ w Poznaniu we wrzeúniu 2009 i spotkanie Egzekutywy
po≥πczone z intronizacjπ relikwii b≥. Marii Sagrario, co mia≥o miejsce w paüdzierniku
2010. Obydwa te wydarzenie pokaza≥y moøliwoúci zaangaøowania siÍ przynajmniej
niektÛrych cz≥onkÛw Stowarzyszenia i wykazani siÍ kompetencjami, ktÛre zaowocowa≥y doskona≥ym zorganizowaniem i wysokim poziomem merytorycznym tych
wydarzeÒ.
Zaprezentowana ocena dzia≥alnoúci Stowarzyszenia jest ñ z koniecznoúci ñ ocena subiektywnπ; innπ byÊ nie moøe. ByÊ moøe jest ocenπ kontrowersyjnπ, a z pewnoúciπ prowokujπcπ do dokonania w≥asnej oceny i podjÍcia dyskusji. To z kolei
winno prowadziÊ do wyciπgniÍcia odpowiednich wnioskÛw na przysz≥oúÊ, a wszystko
po to, by Stowarzyszenia coraz lepiej spe≥nia≥o wyznaczone zadania i s≥uøy≥o cz≥onkom i ca≥emu úrodowisku farmaceutycznemu wnoszπc w nie wartoúci, zasady i wraøliwoúÊ, ktÛrych uczy nas odwieczna prawda Ewangelii.
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KOMUNIKATY WYDAWNICZE
❍ W dalszym ciπgu zachÍcamy do przesy≥ania na adres redakcji znaczkÛw pocztowych z przeznaczeniem na Misje åwiÍte. Prosimy samemu nie odklejaÊ stemplowanych znaczkÛw! Kaødy znaczek naleøy wyciπÊ z pÛ≥centymetrowym marginesem ñ jeúli jest to niemoøliwe, to tak go wyciπÊ, aby nie uszkodziÊ. ChÍtnym
i cierpliwym proponujemy segregacjÍ na znaczki polskie i zagraniczne. To bardzo
u≥atwi pracÍ. W PieniÍønie dzia≥a grupa misyjna, ktÛra bezinteresownie nades≥ane
znaczki przygotowuje, sortuje i sprzedaje, a uzyskane fundusze przekazuje na
misje. Brak tylko wystarczajπcej iloúci znaczkÛw.
Wszystkim, ktÛrzy odpowiedzieli dotychczas pozytywnie na nasz apel sk≥adamy
BÛg zap≥aÊ, a w szczegÛlnoúci absolwentom poznaÒskiej Akademii Medycznej:
prof. dr n. farm. Danucie Malejka-Giganti z St. Paul (USA) i mgr Romanowi
Babinie z Berlina (Niemcy).
❍ Przypominamy, øe miesiÍczna sk≥adka cz≥onkowska wynosi 3 z≥, a wpisowe
nowych cz≥onkÛw 10 z≥. Na konto Stowarzyszenia Ko≥a przekazujπ 1 z≥ z miesiÍcznej sk≥adki kaødego cz≥onka oraz 10 z≥ wpisowego nowego cz≥onka.
Nasze konto:
PKO BP S.A. I Oddzia≥ w Poznaniu
Stowarzyszenia FarmaceutÛw Katolickich Polski
Apteka ìPod Zodiakiemî, Osiedle Rusa 12, 61-245 PoznaÒ
Aktualny numer konta: 94 1020 4027 0000 1902 0366 6740
❍ PILNE: Prosimy zarzπdy KÛ≥ o pilne przekazywanie sprawozdaÒ ze

swej dzia≥alnoúci i szczegÛ≥owego sprawozdania finansowego za
poprzedni rok (wp≥ywy ñ sk≥adki, wpisowe, darowizny oraz wydatki
ñ z uwzglÍdnieniem kwot przekazywanych na konto Stowarzyszenia
z odpowiednimi dokumentami ñ kserokopie) oraz o przes≥anie planÛw
dzia≥alnoúci na rok nastÍpny.
❍ KorespondencjÍ prosimy kierowaÊ na adres:
Mgr Barbara Fiklewicz-Dreszczyk, apteka ìPod Zodiakiemî, Osiedle Rusa 12,
61-245 PoznaÒ, tel./fax (0-61) 876 99 55, e-mail: apt.podzodiakiem@o2.pl

Komunikat Zarzπdu
MiÍdzynarodowej Federacji FarmaceutÛw Katolickich (FIPC):
Zgodnie z postanowieniem podjÍtym w Poznaniu, najbliøsze zebranie Komitetu Wykonawczego odbÍdzie siÍ 26 lutego 2011 r. w biurze UCFI (Rzym, Via della Conciliazione 10).
Propozycja porzπdku obrad:
1. S≥owo i modlitwa duszpasterza.
2. PrzemÛwienie Przewodniczπcego FIPC.
3. Zatwierdzenie sprawozdania z posiedzenia Komitetu Wykonawczego w Poznaniu.
4. G≥osowanie nad zmianami w statutach FIPC.
5. Powo≥anie zgromadzenia ogÛlnego (zmiana w statutach, zdefiniowanie zadaÒ
Stowarzyszenia).
6. Kongres w Lourdes.
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8. Sprawozdanie
z dzia≥alnoúci StowarzyszeÒ Narodowych.
9. Inne.

KoúciÛ≥ KarmelitÛw Bosych
w Poznaniu, miejsce intronizacji
relikwii b≥. Marii Sagrario

KoúciÛ≥ pw.
NajúwiÍtszego
Zbawiciela,
ul. Fredry
PoznaÒ

SIEDZIBY
STOWARZYSZENIA
FARMACEUTÓW
KATOLICKICH
POLSKI

KoúciÛ≥ pw.
úw. Rocha
w Poznaniu

