Biulet yn

STOWARZYSZENIA FARMACEUTÓW KATOLICKICH POLSKI IM. BŁ. MARII SAGRARIO
Rok XV Poznań ● styczeń – czerwiec 2013 ● nr 1 (44)

13 lutego 2013 roku Kościół otrzymał od Bożej Opatrzności wielki
dar w postaci Ojca św. Franciszka. Z pewnością wszyscy urzeczeni jesteśmy Jego postacią. Wezwany – jak sam powiedział – z „końca świata”
kardynał Jorge Mario Bergoglio jest pierwszym papieżem zza oceanu,
pierwszym jezuitą i pierwszym, który przyjął imię Franciszek.
Od pierwszego momentu – wyjścia na balkon Bazyliki św. Piotra –
ujął wszystkich swoją osobowością, prostotą i pokorą. Widzimy w Nim
człowieka głębokiej wiary i wielkiego ducha, którego potrzeba współczesnemu Kościołowi i światu.
Niech Jego posługiwanie będzie dla nas wszystkich potężnym impulsem do autentyzmu oraz głębi wiary i życia. Niech motywuje nas w służbie
człowiekowi cierpiącemu i potrzebującemu zrozumienia, wsparcia i pomocy. Niech umacnia nas na wspólnej drodze do pełni w Chrystusie.
Jego prośba, z którą zwrócił się do wszystkich chrześcijan przed
pierwszym błogosławieństwem papieskim – prośba o modlitwę za Niego
– pozostaje zawsze aktualna. Kościół czyli my wszyscy, modli się za obecnego Piotra – Ojca Świętego Franciszka, tak jak za Piotra uwięzionego
w Jerozolimie „Kościół modlił się nieustannie […] do Boga” (Dz 12,5).
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Od Redakcji

Rok 2013 w historii SFKP jest ważnym etapem rozwoju i konsolidacji
inicjatyw podjętych już w latach 90. ubiegłego wieku. Poprzedza 30-lecie
początków organizowania grupy założycielskiej od 1984 r. Utrwala też
ponad 20-letnią działalność po rejestracji SFKP w grudniu 1991 r. i zorganizowaniu pierwszego koła terenowego w Poznaniu. Warto przypomnieć, że drugie koło terenowe powstało w 1995 r. w Katowicach.
Podjęta promocja statutu SFKP w Forum Polskiej Farmacji oraz upowszechnienie informacji o SFKP i Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich sprzyja formacji etycznej zawodu farmaceuty na podstawie wartości chrześcijańskich. Marzymy o zorganizowaniu kół SFKP
we wszystkich diecezjach. Aktualnie w kraju przyjęło się święto aptekarskie św. Kosmy i Damiana. W Wielkopolsce rozwija się inicjatywa integrująca zielarzy. Środowiska aptekarskie wypracowały Kodeks Etyki
Aptekarskiej. Życzliwość Federacji, począwszy od pierwszego prezydenta
FIPC dra Jean Dreano, trwa nadal. Mimo przeszkód wolnorynkowych
podejmowaliśmy problematykę lepszego wykorzystania leków, rozwijania współpracy z innymi zawodami medycznymi i udostępnienia leków
wszystkim potrzebującym. Inicjowaliśmy tematykę bezpieczeństwa leków,
promowania farmaceutów pasjonatów aptekarstwa, wymiany doświadczeń w skali międzynarodowej, przybliżania losów farmaceutów zasługujących na ocenę świętości oraz promowania, uznawania w zawodzie
medycznym klauzuli sumienia. W dalszym ciągu brakuje sukcesów w zakresie tworzenia komitetów bioetycznych w ramach międzynarodowej
konwencji.
Skarbnica wartości etycznych chrześcijaństwa sięga do początków zawodu aptekarza. Chcemy skorzystać z dobrych przykładów wzorcowych
rozwiązań organizacyjnych. Integrujmy lokalne zawody medyczne, wspomagajmy rozwijanie hospicjów domowych, wspierajmy przykłady domów opieki dla ludzi niesprawnych i sędziwych, twórzmy kluby i uniwersytetu trzeciego wieku, a także doskonalmy terapie medyczne chroniąc
przed interakcjami i przerywaniem leczenia chorób przewlekłych. Znajdziemy wszędzie miejsce dla siebie, jeżeli tylko stać nas będzie na aktywność. Rok Wiary wypełnijmy pracą wspieraną modlitwą. Zadbajmy o rozwinięcie potrzeby modlitwy na co dzień.
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Zawód farmaceuty, kojarzony najczęściej z aptekarstwem, znajduje
swoje fundamenty etyczne w najstarszej regulacji prawnej – przysiędze
bazylejskiej z 1271 r. Wymagano wówczas od aptekarzy wyznania chrześcijańskiego, wydawania lekarstw wyłącznie na recepty oraz zakazywano „współpracy handlowej” między lekarzem a aptekarzem. Po wielkich
epidemiach dżumy, choroby przeniesionej do Europy z miasta Kaffa
na Krymie (aktualnie Fedozja) umarło ponad 25 milionów osób. Pandemia zapoczątkowana w Chinach około 1333 r. pochłonęła prawie
50 milionów ludzi i wraz z klęską głodu rozprzestrzeniała się wzdłuż
dróg handlowych w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej. Nie przedostali się jednak przez Saharę. Wędrowcy pustyni
zachowali zdrowie nawet po zakażeniu, co kojarzyli z pokładami soli
odkrywanej pod lotnymi piaskami pustyni, przenoszonymi w wyniku
burz piaskowych. Wówczas określenie „bądźcie solą ziemi” nabrało znaczenia poznawczego, polegającego na działaniu zabezpieczającym przed
zatruwaniem, zanieczyszczaniem środowiska życia oraz nieumiarkowaniem życia. Nastąpił wówczas intensywny’ rozwój aptekarstwa, jako środowiska należącego do wspólnoty medycznej farmaceutów z lekarzami,
wspólnie podejmującymi rozwijanie higieny, konserwowanie żywności
oraz stosowanie kwarantanny. Woda źródlana i sól stały się pierwszymi
powszechnie stosowanymi środkami leczniczymi.
Aktualnie wkraczając w Rok Wiary farmaceuci polscy mają do rozważenia: co oznacza zadanie bycia solą ziemi oraz jak odpowiedzieć na pytanie komu i jak wierzyć. Od narodzin aptekarstwa (ok. 1360 r.) w warunkach masowych epidemii oraz okresowych pandemii dżumy, cholery,
ospy i tyfusu minęło już kilkaset lat ale nadal zagraża grypa, sepsa, gorączka krwotoczna, nowotwory, wirus HIV, choroby uznane za społeczne, jak: nadciśnienie tętnicze i cukrzyca oraz ciągle zagrażające: toksoplazmoza, borelioza, i legionelloza. Nierozpoznanym zagrożeniem pozostają
nadal choroby płuc i wady serca u noworodków. Apteki, jako instytucje
zdrowia publicznego, natrafiły przy zmianie systemu gospodarczego na
deformacje biznesowe. Muszą pokonać wiele nowych paradoksów organizacyjnych i ekonomicznych. Poszczególne państwa, w tym również
Polska, nie radzą sobie z problemem, ufając regulacjom wolnego rynku.
Systemy prawne są bezsilne wobec samowoli potentatów rynku farmaceutycznego. Coraz powszechniejsze staje się fałszowanie leków oraz powstawanie nowych form reeksportu leków deficytowych i specjalistycz6
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nych. Zróżnicowanie cen leków w ramach Unii Europejskiej jest siłą
napędową destrukcyjnych form produkcji generyków, reglamentowania
skutecznych bo indywidualizowanych terapii, upowszechniania lecznictwa hormonalnego i stosowania modyfikacji genowych żywności.
Dobrze przygotowani zawodowo farmaceuci polscy, nie przekraczając
ogólnoludzkiej etyki ratowania życia i zdrowia stają bezradni, gdyż relacje właścicielskie uniemożliwiają im decydowanie o stosowaniu etycznych zasad opieki farmaceutycznej. Świadczy o tym oporne wprowadzanie konwencji bioetycznej. Klauzula sumienia nie może znaleźć uznania
pod wpływem potężnych ekonomicznie producentów leków i pseudonowoczesnych trendów wolności osobistej człowieka, graniczącej ze szkodliwą swawolą. Zauważamy, że współcześnie aptekarze, dominujący wśród
wykształconych farmaceutów i będących ludźmi wiary, muszą znaleźć
dodatkowe odniesienie etyczne, aby odpowiedzialnie służyć zdrowiu
i życiu ludzkiemu. Porządkując relacje wiary polegające na zawierzeniu
Bogu przekonujemy się, że wiara nie jest listą reguł, lecz darem traktowania życia i zdrowia z miłością.
Z tych względów właśnie, dobrze przygotowani zawodowo i etycznie
farmaceuci, powinni stosować i upowszechniać najnowszą wiedzę i umiejętności zawodowe. Dbając szczególnie o przekazywanie pacjentom rzetelnej i zrozumiałej wiedzy powinni również wspierać lekarzy w ich terapeutycznych działaniach, zachowując tajemnicę zawodową, służyć doradztwem również dla lekarzy i uczyć szacunku dla leku. Udostępnianie bezpiecznych leków i służenie życzliwym poradnictwem aptecznym,
wymaga szczególnej troski o tworzenie wspólnoty zawodowej z lekarzami. Główne znaczenie ma troska o zdrowe rodzicielstwo, profilaktykę
zdrowotną chorób społecznych oraz troskę o ludzi sędziwych i niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski może być przykładem jak przenosić do naszego kraju i do naszej służby medycznej doświadczenia Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich.
Mamy niestety do odrobienia zaległości prawie dwóch pokoleń. Zapraszamy do aktywnej działalności formacyjnej, organizacyjnej i wydawniczej. W Roku Wiary odbudujmy swoje relacje wiary i zawierzenia tak,
aby zasłużyć na określenie, że rzeczywiście jesteśmy solą ziemi, bo dobrze
służymy obronie życia i utrzymaniu zdrowia. O sumieniu niech mówią
tacy, co musieli sumienia używać kochając osierocone dziecko, niepełno7
styczeń – czerwiec 2013

sprawnego staruszka, osoby okaleczonej w wypadku, nieuleczalnie chorego. O zdrowym rodzicielstwie niech świadczą rodziny wielodzietne –
również u farmaceutów i lekarzy. Może w ten sposób potrafimy w Roku
Wiary uzgodnić swoje relacje ze Stwórcą, z bliźnimi oraz z samym sobą.
Gdy już będzie ciężko sięgnijmy po tomik wierszy śp. Ks. Jana Twardowskiego pt.: „Sumienie ruszyło” (Warszawa 1989):
„[...] nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno...
[...] i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz”.
Wiedząc, że wartości fundamentalne zawodu farmaceuty wynikają
z przykazania miłości bliżniego doskonalmy naszą wiarę, nadzieję i miłość dając pierwszeństwo miłości. Pragniemy, aby Biuletyn dobrze służył
pracy formacyjnej farmaceutów jako zawodu zaufania społecznego. Zapraszamy do współpracy redakcyjnej przy tworzeniu materiałów autorskich przez członków SFKP. Szczególnie prosimy o unikanie przedruków , autoryzowanie wypowiedzi i popularyzowanie społecznie ważnych
inicjatyw Kół terenowych. Biuletyn tworzono z założeniem, że będzie
otwartą trybuną formacyjną i informacyjną Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Dbajmy o jego poziom merytoryczny i edytorski
oraz wspierajmy jego upowszechnianie. Zasada przeczytaj i przekaż dalej – tak bardzo ceniona od początku wydawnictwa w 1999 r., niestety
aktualnie zanika.
Potrzebne są nowe rozwiązania wspierające ekonomicznie zasady
opracowania redakcyjnego, przygotowania druku i szerszego popularyzowania czytelnictwa. Szanujmy wspólną pracę. Na podstawie bieżącego
numeru Biuletynu opracowany zostanie regulamin wydawniczy uwzględniający uwagi poszczególnych Kół SFKP. Prosimy o uwagi.
Komitet Redakcyjny
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ks. dr Adam Sikora
Poznań

Wiara w ujęciu biblijnym
Stary Testament ukazuje wiarę przede wszystkim w wymiarze ludzkiej odpowiedzi na samoobjawienie Boga. Nie jest to w pierwszym rzędzie system prawd ile właśnie postawa oddania się Bogu, który się objawia.
Zasadniczymi elementami wiary w przekazie Starego Testamentu są:
–– Wiara jako odpowiedź człowieka. Inicjatywa wiary nie wychodzi
od człowieka, ale od Boga. Bóg wyprzedza człowieka w swoim zbawczym działaniu, człowiek otwiera się na nie. Wiara jest więc reakcją człowieka na działanie Boga.
–– Wiara i Przymierze. Bóg objawia się narodowi wybranemu jako
Bóg Przymierza. Ze strony Boga oznacza to: wybranie, obdarowanie
szczególnymi przywilejami. Ze strony człowieka wiara oznacza wdzięczne przyjęcie i wierność w życiu moralnym na wymagania Przymierza.
To bardzo mocno akcentuje niewystarczalność sprowadzenia wiary do
„treści” – uznania czegoś za prawdę.
–– Wiara kolektywna i indywidualna. Stary Testament stawia na pierwszym miejscu naród wybrany jako podmiot Przymierza i wiary. Naród
wierzy, boi się Boga i Jemu się powierza. Jednocześnie widać rozwój –
zwłaszcza w literaturze prorockiej koncepcji wiary jednostkowej: (Iz 28,16;
Ps 46; 91).
Wiara jawi się jako synteza postawy człowieka wobec Boga. Oznacza
„tak” powiedziane Bogu przez człowieka – z wszystkimi tego konsekwencjami. Obejmuje ona całego człowieka – jego wnętrze i zewnętrzne działania. To powoduje, że treść pojęcia wiary jest przekazana w Starym Testamencie za pomocą różnych terminów. Najbardziej podstawowe słowa
to „oprzeć się na Bogu”, „zaufać Mu”. Oznaczają też – w biblijnym sensie
„bojaźń Bożą”.
Wiara angażuje całego człowieka – w wiarę zaangażowany jest cały
człowiek, ze swą świadomością: „Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia Pana – i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać
i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego
9
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przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie” (Iz 43,10); wolą i uczuciami: „Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, On bowiem spór wiedzie z mieszkańcami kraju, gdyż zaginęły wierność i miłość i znajomość
Boga na ziemi” (Oz 4,1).
Zakres przedmiotowy wiary. Wiara odnosi się do samego Boga (jedynego), jego świętości, i miłości wobec ludu: „Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana - i moimi sługami, których wybrałem, abyście
mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga
utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie” (Iz 43,10); w
Jego obietnice: „Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę” (Rdz
15,6); w Jego wymagania: „Idźcie, posiądźcie ziemię, którą wam dałem,
wzgardziliście nakazem Pana, Boga swojego, nie byliście Mu wierni i nie
usłuchaliście Jego głosu” (Pwt 9,23).
Zbawcza siła wiary. Wynika ona z faktu wiary w Boga, który zbawia.
Wiara ta weryfikuje się zwłaszcza w chwilach próby, oczyszcza się i dojrzewa. Szczególnym prorokiem tego typu wiary był Izajasz: „Jeżeli nie
uwierzycie, nie ostoicie się” (Iz 7,9); „Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności
leży wasza siła. Ale wyście tego nie chcieli!”(Iz 30,15). W szczególnie
trudnych sytuacjach pojawiają się „prorocy wiary”. Wzywa on naród nie
do pokładania nadziei w układach politycznych, lecz w Bogu, który może
zbawić. Z naszego punktu widzenia możemy podziwiać siłę wiary i zaufania Bogu, ale z drugiej strony, wiarę i zbawienie sprowadza się w tym
momencie do wymiaru doczesnego. To – nawiasem mówiąc – zaciążyło
także na obrazie Mesjasza i poskutkowało odrzuceniem Jezusa. Izajasz
zdaje sobie z tego sprawę, dlatego wzywa do nawrócenia i nie waha się
postawić pewnych oskarżeń: „Kto wierzy, nie potknie się” (Iz 28,16b),
„Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju
jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Ale wyście tego nie
chcieli!” (Iz 30,15).
Nowy Testament
a. Synoptycy – podobnie jak Stary Testament, podkreślają Bożą inicjatywę: „Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić”
(Mt 11,27). Ten aspekt dotyczy zarówno wiary w Ojca, jak i w Syna:
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„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci
tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17). Wiara
zakłada wcześniejsze objawienie i oświecenie człowieka ze strony Boga.
Wiara stanowi istotny element orędzia o Królestwie Bożym: „Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Wiara związana jest ze słowem i znakami czynionymi
przez Jezusa. Z jednej strony zakładają one wiarę, z drugiej strony budzą ją w sercach słuchaczy. „Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka:
Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2,5); „Wtedy rzekł do nich:
Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet wicher
i jezioro są Mu posłuszne?” (Mk 4,40-41).
W pierwszym momencie wydawać się może, że Jezus jest niejako
w cieniu przepowiadania o Królestwie Bożym, jednak ostatecznie wiara
w Nowym Testamencie jest uznaniem w Nim Mesjasza i Syna Bożego.
Jezus oczekuje od Apostołów wyznania wiary „A wy za kogo mnie uważacie?” (Mt 16,16).
Istotnymi elementami wiary nowotestamentowej są jej radykalizm
i totalność. Nie może być ograniczona do zewnętrznych aktów religijnych. Jezus piętnuje Żydów, którzy wyznają Boga ustami, a serca ich daleko są od Boga (Mt 17,17). Wiara wymaga radykalnego nawrócenia,
zdecydowanego opowiedzenia się za Jezusem i naśladowania Go.
Wiara jest wreszcie warunkiem zbawienia: „Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,16).
b. Nauka św. Pawła. W jej centrum stoi Chrystus po-paschalny –
zmartwychwstały. Nie jest wyłącznie intelektualnym przyzwoleniem, ale
przede wszystkim całkowitym oddaniem się zmartwychwstałemu Panu.
„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie”
(Rz 10,9). Specyfiką więc chrześcijańskiej wiary jest wiara w Chrystusa
zmartwychwstałego i uwielbionego. Misterium paschalne widziane jest
w perspektywie eschatologicznego wypełnienia i naszego w nim udziału.
„Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy” (Rz 6,8).
Wiara z istoty swej oznacza oddanie się chrześcijanina Bogu i wejście Chrystusa w ludzkie życie. Wierzący winien żyć „w Chrystusie” lub
11
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„w Panu”. Posłuszeństwo wiary oznacza gotowość zaakceptowania woli
Ojca objawionej w Chrystusie, z naczelnym nakazem miłości: „Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość” (Ga 5,6).
W myśli św. Pawła wiara ma szczególne znaczenie dla tematu usprawiedliwienia. Paweł występuje przeciw idei samousprawiedliwienia przez
posłuszeństwo Prawu. Najbardziej znaczące miejsca dla tego tematu to:
„A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają
Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać
winnym wobec Boga, jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może
dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko
większa znajomość grzechu. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża
niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to
sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich,
którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Jego to ustanowił Bóg narzędziem
przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że
sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni
cierpliwości Bożej – wyrażała się. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga
usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa”
(Rz 3,19-22.25.28).
–– Doktryna Pawła opiera się na całej wymowie Nowego Testamentu –
nie ma zbawienia bez wiary.
–– Siła wymowy myśli Pawła wynika z polemicznego charakteru jego
doktryny.
–– Zawsze jest inicjatywa Boża – działanie Ducha Św., dzięki któremu
możemy wyznać, że „Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3).
–– Konieczność świadomości różnej interpretacji doktryny Pawła.
Trzeba interpretować całość tekstów Pawła, choćby pamiętać o takich
słowach: „Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry
przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym” (1 Kor 13,2).
c. Wiara w nauce św. Jana jest w szczególny sposób widziana jako
Boży dar. Nikt nie może przyjść do Chrystusa, jeśli nie zostanie pociągnięty przez Ojca „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym”
(J 6,44) i gdyby nie został obdarowany: „Rzekł więc: Oto dlaczego wam
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powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało
dane przez Ojca” (J 6,65). Uwierzyć może ten, kto słucha Bożego słowa:
„Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga
nie jesteście” (J 8,47).
Fakt daru nie eliminuje odpowiedzialności człowieka. Ci, którzy nie
usłuchali Bożego słowa zostają określeni jako nieprzyjaciele Chrystusa:
„Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz
jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi” (J 15,22n). Niewiara jest wielkim
grzechem: „O grzechu – bo nie wierzą we Mnie” (J 16,9).
Wiara w Chrystusa – u św. Jana jest to wiara w Logos – Wcielonego
Syna Bożego. To także wątek polemiczny wobec pierwszych herezji chrystologicznych. Jest to wiara w Syna posłanego przez Ojca: „Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga,
abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Jezus odpowiadając rzekł
do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6,29n).
Najpełniejszym aktem wiary jest postawa całkowitego oddania się
Bogu i oddalenie się od „świata”, „pożądliwości ciała” i „pychy żywota”:
„Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata”
(1 J 2,16). To napięcie ze światem widoczne jest także w modlitwie arcykapłańskiej, konieczne jest odrzucenie mentalności tego świata u poznanie Jezusa jako Pana: „Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz
Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,25). Prawdziwie przyjęta wiara, będąca zjednoczeniem z Bogiem owocuje miłością:
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy,
kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością” (1 J 4,7n).
Przyjęcie wiary jest dla Jana decydujące o zbawieniu. To też trzeba
widzieć w kontekście herezji chrystologicznych (gnozy). Kto wierzy
w Chrystusa ma życie wieczne: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa
Chrystusa” (J 17,3); i przeciwnie: „Powiedziałem wam, że pomrzecie
w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie
w grzechach swoich” (J 8,24). Właściwie sąd już się dokonał: „Kto wierzy
13
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w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony,
bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego” (J 3,18).
Podsumowując biblijną naukę o wierze:
–– Wiara jest odpowiedzią daną Bogu na Jego samoobjawienie, które
w NT osiągnęło punkt kulminacyjny w Chrystusie.
–– Boży dar nie eliminuje wolnej decyzji odnośnie wiary – z wszystkimi jej konsekwencjami.
–– Decyzja wiary nie polega w głównej mierze na akcie intelektualnym, ale na osobowym, integralnym akcie człowieka.
–– Poprzez akt wiary człowiek decyduje o zbawieniu.
–– W Starym Testamencie Bóg wiary – to Bóg Przymierza, w Nowym
Testamencie w centrum stoi Królestwo Niebieskie.

Jeśli miłość największa w prostocie,
a pragnienie najprostsze w tęsknocie,
więc nie dziw, że pragnął Bóg,
aby najprostsi Go przyjęli,
ci, którzy duszę mają z bieli,
a dla miłości swej nie znają słów.
[...]
O cud, cud, cud!
kiedy Boga osłaniam człowieczeństwem,
osłoniony od Niego miłością,
osłoniony męczeństwem.

Karol Wojtyła
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Przesłania duszpasterskie, formacyjne
i rekolekcje

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI
na XXI Światowy Dzień Chorego
(11 lutego 2013 r.)

„Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10,37)
Drodzy Bracia i Siostry!
1. 11 lutego 2013 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes, odbędą się w sanktuarium maryjnym w Altötting
uroczyste obchody XXI Światowego Dnia Chorego. Dzień ten jest dla
chorych i pracowników służby zdrowia, dla wiernych chrześcijan i dla
wszystkich osób dobrej woli „owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do
wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie święte Oblicze
Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał
dzieła zbawienia ludzkości” (Jan Paweł II, List ustanawiający Światowy
Dzień Chorego, 13 maja 1992 r., 3). W tych okolicznościach jest szczególnie
bliski mojemu sercu każdy i każda z was, drodzy chorzy, którzy w placówkach opiekuńczych i leczniczych czy też w domach doświadczacie
trudnych chwil z powodu choroby i cierpienia. Wszystkim pragnę przekazać pełne otuchy słowa ojców Soboru Watykańskiego II: „Nie jesteście opuszczeni czy niepotrzebni: jesteście powołani przez Chrystusa, wy
jesteście Jego przejrzystym obrazem” (Orędzie do ubogich, chorych i cierpiących).
2. Aby wam towarzyszyć w duchowej pielgrzymce, która z Lourdes –
miejsca i symbolu nadziei i łaski – prowadzi nas do sanktuarium w Altötting, chciałbym wam zaproponować refleksję nad emblematyczną postacią Miłosiernego Samarytanina (por. Łk 10,25-37). Opowiedziana przez
św. Łukasza przypowieść ewangeliczna wpisuje się w szereg obrazów
i historii zaczerpniętych z codziennego życia, za pomocą których Jezus pragnie pouczyć o głębokiej miłości Boga do każdej istoty ludzkiej,
w szczególności gdy jest ona chora i cierpiąca. A jednocześnie, poprzez
słowa kończące przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie: „Idź, i ty czyń
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podobnie” (Łk 10,37), Pan ukazuje, jaka winna być postawa każdego
Jego ucznia w stosunku do innych, zwłaszcza do potrzebujących opieki.
Chodzi mianowicie o to, by czerpać z nieskończonej miłości Boga –
utrzymując z Nim silną relację w modlitwie – siłę do tego, by na co dzień
troszczyć się konkretnie, na wzór Miłosiernego Samarytanina, o osoby
zranione na ciele i na duchu, proszące o pomoc, także gdy są to osoby
nieznane i pozbawione zasobów. Odnosi się to nie tylko do pracowników duszpasterstwa i służby zdrowia, ale wszystkich, również samego
chorego, który może przeżywać swoją kondycję w perspektywie wiary:
„Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale
zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim prowadzi do odnajdywania
sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną
miłością (enc. Spe salvi, 37).
3. Różni ojcowie Kościoła upatrywali w postaci Miłosiernego Samarytanina samego Jezusa, a w człowieku, który wpadł w ręce złoczyńców,
Adama, ludzkość zagubioną i zranioną przez swój grzech (por. Orygenes, Homilia o Ewangelii św. Łukasza XXXIV, 1-9; Ambroży, Komentarz
do Ewangelii św. Łukasza, 71-84; Augustyn, Mowa 171). Jezus jest Synem
Bożym, Tym, który uobecnia miłość Ojca – miłość wierną, wieczną, nie
znającą barier ani granic. Ale Jezus jest także Tym, który „ogołaca się”
ze swojej „boskiej szaty”, który zniża się ze swojej boskiej „kondycji”, by
przyjąć postać ludzką (por. Flp 2,6-8) i przybliżyć się do cierpiącego
człowieka, aż po zstąpienie do piekieł, jak wyznajemy w Credo, i by przynieść nadzieję i światło. On nie traktuje jako zazdrośnie strzeżonego
skarbu swojej równości z Bogiem (por. Flp 2,6), ale pochyla się, pełen
miłosierdzia, nad otchłanią ludzkiego cierpienia, aby wylać na nie oliwę
pocieszenia i wino nadziei.
4. Rok Wiary, który przeżywamy, stanowi sprzyjającą okazję, aby
wzmóc diakonię miłości w naszych wspólnotach kościelnych, tak by
każdy stał się miłosiernym samarytaninem dla drugiego, dla człowieka, który jest obok nas. W związku z tym chciałbym wspomnieć kilka postaci, spośród niezliczonych w historii Kościoła, które pomagały
osobom chorym doceniać wartość cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej
i duchowej, aby były przykładem i przynaglały innych. Św. Teresa od
Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza „dzięki głębokiej znajomości scientia
amoris” (Jan Paweł II, List apost. Novo millennio ineunte, 42), potrafiła
przeżywać „w głębokim zjednoczeniu z męką Jezusa [...] chorobę, która
16
styczeń – czerwiec 2013

po wielkich cierpieniach doprowadziła ją do śmierci” (Audiencja Generalna, 6 kwietnia 2011 r.). Sługa Boży Luigi Novarese, o którym wielu
zachowuje jeszcze dziś żywą pamięć, w swojej posłudze dostrzegał w sposób szczególny doniosłe znaczenie modlitwy za chorych i cierpiących –
a także z nimi – z którymi często udawał się do sanktuariów maryjnych,
zwłaszcza do groty w Lourdes. Raoul Follereau, przynaglany miłością
do bliźniego, poświęcił swoje życie opiece nad osobami dotkniętymi
chorobą Hansena w najodleglejszych zakątkach kuli ziemskiej, inicjując
m.in. Światowy Dzień Walki z Trądem. Bł. Teresa z Kalkuty rozpoczynała zawsze swój dzień od spotkania z Jezusem w Eucharystii, a później wychodziła z różańcem w ręku na ulice, by spotkać Pana obecnego
w cierpiących – w szczególności w tych „nie chcianych, nie kochanych,
nie leczonych”– i Mu służyć. Również św. Anna Schäffer z Mindelstetten potrafiła w sposób przykładny łączyć swoje cierpienia z cierpieniami
Chrystusa: „łoże boleści stało się dla niej klasztorną celą, a cierpienie
posługą misjonarską (...). Umacniana przez codzienną Komunię św.,
stała się niestrudzoną orędowniczką w modlitwie i odblaskiem miłości
Boga dla wielu osób, szukających u niej rady” (homilia podczas Mszy
św. kanonizacyjnej, 21 października 2012 r.). W Ewangelii wyróżnia się
postać Najświętszej Maryi Panny, która idzie za cierpiącym Synem aż
po najwyższą ofiarę na Golgocie. Nie traci Ona nigdy nadziei na zwycięstwo Boga nad złem, nad cierpieniem, nad śmiercią, i potrafi przyjąć
w tym samym uścisku wiary i miłości Syna Bożego narodzonego w betlejemskiej grocie i zmarłego na krzyżu. Jej niezachwiana ufność w Bożą
moc zostaje opromieniona przez zmartwychwstanie Chrystusa, które
daje cierpiącym nadzieję i nową pewność bliskości i pocieszenia Pana.
5. Na koniec pragnę skierować wyrazy szczerej wdzięczności i słowa
zachęty do katolickich placówek ochrony zdrowia i do samego społeczeństwa, do diecezji, do wspólnot chrześcijańskich, do rodzin zakonnych zaangażowanych w duszpasterstwo służby zdrowia, do stowarzyszeń pracowników służby zdrowia i wolontariatu. Oby we wszystkich
wzrastała świadomość, że „przyjmując z miłością i wielkodusznie każde
ludzkie życie, zwłaszcza wtedy, gdy jest ono wątłe lub chore, Kościół
realizuje zasadniczy wymiar swego posłannictwa” (Jan Paweł II, posynodalna adhort. apost. Christifideles laici, 38).
Zawierzam ten XXI Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, czczonej w Altötting, prosząc, aby za17
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wsze towarzyszyła cierpiącej ludzkości w poszukiwaniu ulgi i niezłomnej
nadziei, aby pomagała wszystkim osobom angażującym się w apostolat miłosierdzia stawać się miłosiernymi samarytanami dla swych braci
i sióstr doświadczonych przez chorobę i cierpienie, i z serca udzielam
Apostolskiego Błogosławieństwa.
Watykan, 2 stycznia 2013 r.
ks. Pierre Jeane Welsch
duszpasterz F.I.P.C.

Życzenia Bożonarodzeniowe 2012 –
Christmas letter 2012
„Potrójne przyjście Syna Bożego”
Kochani Przyjaciele, Panie i Panowie Farmaceuci,
Ten rok poświęcamy na przeżywanie „Roku Wiary” w odpowiedzi na
zaproszenie następcy św. Piotra. Jesteśmy zatem wezwani do przeżycia
tych świat Bożego Narodzenia w duchu odnowionej wiary. Z tej to racji
pochylmy się nad tajemnicą potrójnego przyjścia na świat Syna Bożego.
W rzeczywistości przyszedł po raz pierwszy w Betlejem i to wydarzenie
wspominamy w święta Bożego Narodzenia; następnie powróci w chwale, co wyznajemy w Credo (wyznanie wiary); wreszcie pomiędzy tymi
dwoma przyjściami, przychodzi do każdego z nas, w nasze codzienne
życie poprzez dar swojej laski, aby nam towarzyszyć na drogach naszego
życia. Te trzy przyjścia wzajemnie się uzupełniają i doświadczamy ich
ciągle. Pierwsze i ostatnie rzucają światło, by lepiej zrozumieć to drugie
przyjście. I to właśnie chciałbym razem z wami rozpamiętywać w tym
roku. Dodatkowym motywem naszej refleksji jest wydarzenie z mojego
życia. 9 grudnia obchodziłem 28 rocznicę moich święceń kapłańskich.
Jest to zatem dla mnie czas szczególnego podziękowania Panu za dar
powołania i wezwania do służby Bogu i ludziom.
Rozpocznijmy od pierwszego przyjścia. Poprzez Boże Narodzenie obchodzimy wybór, jakiego Bóg dokonał, aby objawić się ludzkości, wybór
bardzo szczególny. Przecież Pan Bóg mógł zadowolić się jakimś przekazem przesłania do ludzkości, albo zapisem prawa, albo podkreśleniem
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wspólnych wartości, albo ukazaniem jakiejś wizji estetycznej, czy też jakimś poematem symfonicznym. Jest przecież tak wiele możliwości, aby
objawić Jego obecność, by żyć z Nim w przyjaźni. Tymczasem Boże Narodzenie to wizyta i to nie byle jaka wizyta: narodziny Boga! Dostępujemy spotkania z Osobą boską, która rodzi się w naszym świecie. To znaczy, że Bóg wybiera tę drogę, gdzie „kłopoty życiowe” są najwyraźniej
brane pod uwagę i dzieli nasz los. Ewangeliści uważają za ważne, by nam
przekazać pewne szczegóły dotyczące pierwszych miesięcy życia Jezusa,
począwszy od Jego narodzin, a więc „droga” do Betlejem ze względu
na konieczność administracyjną cesarstwa (zapisać się w miejscu pochodzenia), następnie ucieczka do Egiptu, aby uniknąć gniewu Heroda...
Krótko mówiąc jest tu cała seria przypadków koloryzujących ludzkie
życie. To właśnie w sercu zwyczajnego ludzkiego życia, właściwie traktowanego w sprawach życiowych, Pan Bóg chce się objawić jako Stwórca życia wiecznego. Począwszy od tych narodzin „Posłaniec Ojca”, Syn
umiłowany, chce obudzić ludzkie serce w kierunku ciągłego odradzania
się ku życiu wiecznemu. Uczestnicząc w ludzkim życiu, Jezus pociąga
każdego człowieka na drogę wierności i miłości, jaką Bóg nam ofiaruje.
Kochani, poprzez kontakt z wami widzę jasno, jak rozwija się udane
życie duchowe: aby postąpić naprzód potrzeba nam głębokiego zrozumienia naszych ludzkich możliwości i z tym, co mamy w naszym zasięgu
– współpracować. Jeśli patrzymy z uwagą na życie Jezusa, odkrywamy
w Nim człowieka zupełnie wolnego od dóbr tego świata i swobodnego
wewnętrznie, otwartego i wyjątkowo uważnego na potrzeby wszystkich,
z którymi się spotyka, bo jest zakorzeniony w miłości Ojca. Oto dlaczego
Ewangelia ukazuje nam Jezusa ciągle w ruchu i na modlitwie. W ten
sposób widzimy, że cała osoba ludzka jest wezwana do miłowania innych
na wzór Boga.
Jest trzecie przyjście, które się jeszcze nie wypełniło, ale pozostaje
w zakresie pragnień. Apostołom swoim Jezus mówił, że „powtórnie
przyjdzie, aby zainaugurować swoje królestwo miłości w chwale”. Dzień
ten rozjaśni nam wszystko, tak jak słońce, które wznosi się ponad góry
i nagle rozświetla cały horyzont. Tylko że my nie jesteśmy jeszcze w tym
dniu; nie jest on jeszcze naszą rzeczywistością. Obecność Jezusa jako Syna
Bożego, pozostaje nadal dyskretna; obecność ta wspomaga jednak naszą
wiarę i ufność. Jest to czas boskiego słowa, które współpracuje z każdym
człowiekiem. „Bóg stał się człowiekiem” i według swojego planu kieruje
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się do naszej wolności, puka do drzwi i czeka na odpowiedź, na nasze
zaangażowanie. Ten czas oczekiwania, który nam daje Jezus Chrystus,
działa na naszą korzyść. Jest to czas potrzebny nam, aby nauczyć się
kochać Boga i ludzi poprzez różne okazje, jakie się rodzą w naszym
życiu. A zatem dajmy sobie samym ten czas, dajmy go szczodrobliwie
dla innych, poświęćmy ten czas na wzajemną pomoc w rozwoju naszej
religijności, abyśmy wydali godne owoce w naszym życiu.
Pomiędzy pierwszym a trzecim przyjściem znajduje się drugie przyjście, które w sumie dla każdego człowieka jawi się jako pierwsze w głębi
naszego bytu. Zaproszenie papieża Benedykta XVI skierowane do Kościoła wyraża całą głębię i trafność wezwania ukierunkowanego na wiarę.
Jeśli pierwsze przyjście Jezusa wskazuje mi drogę, a trzecie przyjście
wzmacnia moją nadzieję, to zupełnie śmiało mogę zwrócić całą moją
uwagę na tę obecność Pana w moim codziennym życiu tu i teraz, i pragnąc naśladować Chrystusa uczłowieczonego. Dziękuję Bogu za tych
wszystkich, którzy już doznali łaski naśladowania Pana i wydali pierwsze
owoce.
Od jakiegoś czasu, o czym wiedzą niektórzy z was, usiłuję budzić
nadzieję związaną z ciągłym odrywaniem się od spraw tej ziemi, która
widziała narodziny Zbawcy, tym razem, razem z wami.
Niech Rok 2013 pozwoli realizować się tym życzeniom.
ksiądz Pierre J. Welsch
o. Kapistran Martzall OFM

Kazanie na Noworoczne Spotkanie Farmaceutów
Góra Św. Anny, 20-22 stycznia 1995 r.
W 1995 r.powstało drugie Koło Diecezjalne SFKP w Katowicach i z tej okazji spotkali się
farmaceuci w Bazylice na Górze św.Anny [20-22 I. 1995 r.]. Homilię dostosowaną do potrzeb
formacyjnych zawodu farmaceuty wygłosił wówczas O. Kapistran Martzall OFM. O. Kapistran
Martzall urodził się 5.I.1940 r. w Raciborzu. W 1957 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych.
Wyświęcony na kapłana w 1963 r. W 1973 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej KUL.
Znający sprawy zawodu farmaceutycznego poprzez 4 farmaceutów w jego najbliższej rodzinie.
Wykładowca w seminariach w Nysie, Wrocławiu, Katowicach, Panewnikach oraz w filii ATK
w Gorzowie WLKP. Gwardian Klasztoru w Nysie, Wrocławiu, Dusznikach Zdroju i na Górze
św. Anny. Dyrektor Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Definitor Generalny Zakonu OO
Franciszkanów w Rzymie w latach 1997-2003. Kapelan sióstr Franciszkanek w Kaufbeurem
k/Ausburga w Niemczech. Aktualnie pracuje w klasztorze w Borkach Wielkich k/Olecka.
Informację przygotował mgr farm. Piotr Klima
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Papież Jan Paweł II w przemówieniu do przedstawicieli Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich określił wasz zawód jako pośredniczący między lekarzem a chorym. Z zawodu więc jesteście blisko
człowieka chorego, blisko cierpienia. Dlatego na dzisiejszą Mszę św. wybrałem Ewangelię o człowieku z uschłą prawą ręką (Łk 6,6nn), którego
Jezus postawił w środku w synagodze (gdzie normalnie mogła znajdować się tylko Tora i najwyżej ktoś, kto miał prawo ją czytać). Jezus postawił w tym środku (w centrum) człowieka chorego, co Wam powinno
służyć za wzór; przed wszystkimi prawami rynku, w centrum Waszej
działalności farmaceutycznej powinien być człowiek chory.
W tym samym też przemówieniu Papież postawił Wam jako wzór do
naśladowania – Jezusa, ale tego Jezusa, o którym Ewangelia mówi, że
emanowała z Niego moc uzdrowicielska. Owa moc uzdrowicielska to na
pewno jest moc ducha, a w przypadku Jezusa, napełnionego od pierwszego momentu Duchem Świętym, ciężko będzie ustalić, czy działa przez
Niego moc Ducha Świętego, czy moc ducha ludzkiego. Wydaje się jednak, że owa moc uzdrowicielska niekoniecznie musi być mocą nadprzyrodzoną. Wyzwolić ją w sobie można rozwijając i wyzwalając ducha ludzkiego.
Myśliciele Wschodu uważają, że człowiek dzisiejszej cywilizacji potrafi korzystać tylko z 1/50 wszystkich darów, które Pan Bóg w nim złożył,
zaś 49/50 jest dla większości ludzi niedostępna ze względu na bardzo niski stopień uduchowienia. Człowiek naszej cywilizacji w swoim rozwoju
poświęca więcej uwagi, czasu i sił ciału, niż duchowi, i dlatego potrafimy
korzystać tylko z 1/50 mocy w nas drzemiących, np. gdy komuś w naszej cywilizacji dzikie zwierzęta niszczą pole, to bronić się przed tym
potrafimy tylko w sposób materialny – budując ogrodzenie lub urządzając polowanie, względnie też zakładając sidła. Misjonarze zaś donoszą,
że w takich samych sytuacjach człowiek buszu idzie do czarownika, ten
nakreśla ręką w powietrzu linie. Zwierzę zaś przychodzi, ryje do tego
miejsca, które czarownik nakreślił ręką, a tej linii nie przekroczy ani
o centymetr.
Jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego my, ludzie wyższej cywilizacji i lepiej wykształceni, jesteśmy w takich sytuacjach tak jednostronnie ukierunkowani, wystarczy porównać chociażby nasze przygotowanie wielkich świąt; ile czasu, sił i pieniędzy poświęcamy dla spraw ciała, a ile dla
ducha? Liczenie jest czasem bardziej otrzeźwiające niż myślenie.
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Gdy się patrzy na trzyletnią działalność Chrystusa na ziemi, to widać,
że wszystkie Jego wysiłki szły w tym kierunku, aby przygotować Apostołów na przyjęcie Ducha Świętego, a przygotowywał ich na to wyzwalając
stopniowo ducha ludzkiego.
Ponieważ Państwo jesteście obeznani z terminologią psychologiczną,
spróbuję naświetlić ten problem posługując się terminologią C. G. Junga.
Jung mówi, że jeżeli wyobrażamy sobie człowieka jako wielki okrąg
(względnie koło), to w tym okręgu mniej więcej 2-5 % zajmuje świadomość; i tą małą cząstką człowiek żyje, pracuje, jeśli potrafi ją odpowiednio rozwinąć, to przy jej pomocy zdobywa magisteria, doktoraty, zdobywa się na twórczość, przemienia rzeczywistość go otaczającą.
Cała reszta – zdaniem Junga – to podświadomość, w której da się
jeszcze wyróżnić dwie warstwy.
Pierwszą warstwą jakby bezpośrednio przylegającą do naszej świadomości jest podświadomość osobowa, która jest odpowiedzialna za indywidualną osobowość każdego człowieka. Ta warstwa – różna w każdym
człowieku – jest siedliskiem ducha ludzkiego. Zajmuje ona około 15 % całego człowieka. Natomiast 80 % człowieka to – zdaniem Junga – podświadomość kolektywna, wspólna wszystkim ludziom i pokoleniom. Ta sfera
jest siedliskiem nie tylko tego, co mamy wspólnego z wszystkimi ludźmi,
ale – jak twierdzi amerykański psychiatra i psychoanalityk M. S. Peck –
jest też siedliskiem tego, co mamy wspólnego z Bogiem. Ponieważ człowiek został stworzony przez Boga, dlatego każdy z nas nosi w sobie Boży
ślad.
Chrystus powiedział jeszcze na ten temat coś więcej: „Jeśli Mnie kto
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać” (J 14,23). Posługując
się ponownie terminologią C. G. Junga – miejscem, w którym Bóg przebywa w człowieku byłaby podświadomość kolektywna.
Jezus przygotowując Apostołów na przyjęcie Ducha Świętego zdawał
się pracować nad ich świadomością osobową, która jest siedliskiem ludzkiego ducha. Patrząc z boku, można to ocenić jako próbę poszerzenia
ich pola świadomości, dzięki czerpaniu z podświadomości osobowej.
W oddziaływaniu Chrystusa można wyróżnić jakby dwa poziomy wyzwalania ducha ludzkiego. Pierwszy poziom osiąga się przez „post i modlitwę”, czyli przez narzucanie sobie ograniczeń, przez zdobywanie się
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na umartwienia, przez wyrabianie w sobie zdolności do rezygnacji z dóbr
dozwolonych – jednym słowem, przez ćwiczenie się w samodyscyplinie
i szukaniu kontaktu z Bogiem przez modlitwę. Do tego Jezus nawoływał nie tylko przez przykład własny (praktykując post i modlitwę), ale
też ucząc ludzi „tracić swoje życie, aby je odzyskać” lub gdy wzywał do
wyrabiania w sobie umiejętności „zapierania się siebie”. Na tej drodze
(samodyscypliny) potrafimy wyzwolić w sobie ducha ludzkiego do pewnego poziomu. Poziom ten może wystarczyć do tego, by przeciwstawić
cię złu, by umieć oprzeć się pokusie itd. Nie wystarczy jednak do tego,
by emanowała z nas moc uzdrowicielska. Żeby ten poziom wyzwolenia
ducha osiągnąć, trzeba wejść na drogę bezinteresownej miłości, a więc
trzeba nauczyć się poświęcać się dla innych i za innych, aż wreszcie będziemy zdolni miłować nawet nieprzyjaciół.
Efektem wyzwolenia ducha na tym poziomie będzie nie tylko „promieniowanie duchem uzdrowicielskim”, ale również możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z Duchem Bożym, który mieszka w nas,
a wtedy nasza „moc uzdrowicielska” będzie zwielokrotniona, jak u Chrystusa.
Wydaje się też, że nie można w rozwijaniu ducha ludzkiego pominąć
żadnego z w/w etapów. Rozwijanie ducha ludzkiego musi dokonywać się
stopniowo i dlatego Chrystus nie rozpoczął swojej działalności od zesłania Ducha Świętego, co na pewno zaoszczędziłoby Mu nerwów i rozczarowań. Duch Święty mógł oczywiście zrobić dla Apostołów wszystko.
Chrystusa jednak nie interesowało to, co Duch Święty mógł zrobić dla
Apostołów, ale co mógł zrobić przez Apostołów i dlatego najpierw pracował nad wyzwoleniem ducha ludzkiego i to na dwu poziomach: przez
„post i modlitwę” oraz przez umiejętność zapominania o sobie i poświęcania się dla innych.
Jak ważna jest praca nad tą sferą, nad którą skupiał się Chrystus,
by wyzwolić ducha ludzkiego, a która przez C. G. Junga została nazwana podświadomością osobową, widać choćby z tego, że właśnie ta sfera
jest również terenem zainteresowania satanistów. Badania nad współczesnym satanizmem prowadzą do stwierdzenia, że kierunki te są zainteresowane destrukcją właśnie sfery osobowej podświadomości. W sposób
jawny (poprzez kultywowanie egoizmu lub programowej nienawiści) lub
ukryty (poprzez oddziaływanie dźwiękiem – heavy metal, niektóre typy
muzyki rockowej) i barwą (nawet już przez zabawki dla małych dzieci)
23
styczeń – czerwiec 2013

próbuje się zniszczyć sferę ducha ludzkiego, by uniemożliwić człowiekowi rozwijanie się, aż do styku z podświadomością kolektywną, która jest
siedliskiem Ducha Bożego.
Posługując się terminologią Junga łatwiej nam też ocenić wartość
tego, co proponują religie Dalekiego Wschodu, gdy chodzi o nawiązanie
kontaktu z Bogiem. Wprawdzie nie zmierzają one do zniszczenia sfery
podświadomości osobowej, ale starają się sferę ducha ludzkiego całkowicie pominąć. Dlatego wysiłek tych religii idzie w tym kierunku, aby
świadomość człowieka straciła swoją indywidualność a rozpłynęła się w
bóstwie, by rozłożyła się niejako na czynniki pierwsze i w ten sposób
połączyła się i rozmyła w całym Wszechświecie.
Chrześcijanie przy tym nierzadko wmawiają sobie, że wkraczając na
tę drogę, kontaktują się z Bogiem, którego Jezus nazwał swoim Ojcem.
Nic bardziej błędnego. Jezus chcąc ludzi skontaktować z Ojcem, zabiegał nie o to, by ludzie rozpłynęli się w Ojcu, by w Nim przestali istnieć
jako osoby. Wprost przeciwnie, wysiłki Jezusa szły w tym kierunku, by
każdy miał swoją własną indywidualność i osobowość, własne, jemu tylko właściwe imię i oblicze. Są to więc starania zmierzające w zupełnie
innym kierunku. Jezus nie jest zainteresowany zniknięciem naszej świadomości i zatopieniem jej w boskości. Wprost przeciwnie, chodzi Mu
o taki rozwój świadomości, by mógł nastąpić „styk” z boskością. Nie nasza
świadomość ma zniknąć w boskości, ale to Bóg Ojciec właśnie przez nas
chce zdobyć zupełnie nową formę istnienia. I dlatego Jezus Chrystus
jest jedyną bramą prowadzącą ludzi do Ojca. Tylko i wyłącznie przez
Niego mamy „przystęp do Ojca”. Stąd też On i tylko On jest drogą do
Boga. On jeden też może nas nauczyć, co należy czynić, aby emanowała
z nas moc uzdrowicielska.
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ks. dr Adam Sikora
Poznań

Nawracajcie się…
Poniższy tekst jest oparty na rozważaniach wygłoszonych w czasie rekolekcji dla Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski w dniach 5-7
października 2012 w Chludowie pod Poznaniem. Przygotowany został
na podstawie Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II Reconciliatio et paenitentia, Katechizmu Kościoła Katolickiego i kilku opracowań teologicznych.
Dramat grzechu
Zagadnienie grzechu – jedno z trudniejszych w dzisiejszej myśli Kościoła. Wiele jest przyczyn tej trudności. Być może jest tu coś z emocjonalnej niechęci. Niewątpliwie – mimo tych trudności – trzeba ten temat
podjąć – zwłaszcza w kontekście wezwania do nawrócenia.
Św. Jan Apostoł pisze: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych
siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam” (1 J 1,8n).
Jeżeli chcemy mówić o nawróceniu i pojednaniu, to punktem wyjścia
musi być temat grzechu, jako że to właśnie z grzechu trzeba się nawracać
i grzech wymaga pojednania. Jan Paweł II zwraca uwagę, że powyższe
słowa św. Jana ujmują problem grzechu w bardzo szerokiej perspektywie – zarówno antropologicznej (zło jako doświadczenie człowieka), jak
i Bożej – zło skonfrontowane z przebaczającą miłością Boga względem
człowieka.
Jan Paweł II stwierdza, że uznanie swego grzechu, co więcej – po głębszym spojrzeniu na własną osobowość – uznanie siebie grzesznikiem, zdolnym
do popełnienia grzechu i skłonnym do grzechu, jest konieczną zasadą powrotu
do Boga. Przywołuje biblijne obrazy ludzi wracających do Boga: Dawid
upomniany przez Natana, syn marnotrawny – poruszony własnym upadkiem.
Przez odwołanie się do biblijnych obrazów pierwszych rodziców i wieży
Babel Jan Paweł II wydobywa z nich to, co św. Paweł napisał – tajemnicę
bezbożności (por. 2 Tes 2,7). To umożliwia zrozumienie tego, co tai się
w grzechu, co jest mroczne i nieuchwytne.
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Od strony człowieka grzech jest przede wszystkim i bez wątpienia aktem wolności człowieka. To jest jakiś mroczny paradoks, że największy dar
jakim zostało obdarowane stworzenie – dar wolności, który jest koniecznym warunkiem bycia dobrym, stał się kontekstem grzechu.
Ale misterium grzechu obejmuje także czynniki pozaludzkie. W tym
misterium grzechu ludzka świadomość, wola i wrażliwość stykają się z siłami
ciemności, które według św. Pawła działają w świecie i niemal go opanowują
(Rz 7,7-25)”.
Nieposłuszeństwo wobec Boga – to pierwszy i podstawowy element
misterium grzechu, który wymienia Jan Paweł II.
Z opowieści biblijnej odnoszącej się do wieży Babel wypływa pierwszy wniosek, który pomaga nam zrozumieć grzech: Ludzie postanowili, że zbudują miasto,
zjednoczą się w społeczeństwo i staną się silni i możni bez Boga, jeśli nie wprost
wbrew Bogu. W tym znaczeniu opowieść o pierwszym grzechu w Raju i opowieść
o wieży Babel, mimo znacznych różnic w treści i formie, spotykają się w jednym
punkcie: w obu przypadkach stajemy w obliczu wyłączenia Boga poprzez otwarte sprzeciwienie się Jego przykazaniu, poprzez rywalizację z Nim, złudne dążenie do bycia „jako On” (Rdz 3,5).
Wyłączenie Boga, zerwanie z Bogiem, nieposłuszeństwo wobec Boga: w ciągu całej ludzkiej historii było zawsze i jest grzechem – przejawiając się
w różnych formach — który może dojść aż do zaprzeczenia Boga i Jego
istnienia; jest to zjawisko ateizmu.
Grzech jest nieposłuszeństwem człowieka, który nie uznaje – aktem swej
wolności – panowania Boga w swym życiu, przynajmniej w określonym
momencie, kiedy przekracza Jego prawo.
Podział wśród braci – to druga warstwa grzechu wskazana przez
Jana Pawła II. W opisie „pierwszego grzechu” zerwanie z Bogiem niszczy równocześnie nić przyjaźni, która jednoczyła rodzinę ludzką; stąd dalsze stronice
Księgi Rodzaju ukazują nam mężczyznę i niewiastę, którzy niemal oskarżają
się wzajemnie (por. Rdz 3,12); następnie brat, wrogo usposobiony wobec brata,
pozbawia go w końcu życia (por. Rdz 4,2-16).
Według opowieści o wieży Babel, skutkiem grzechu jest rozbicie rodziny ludzkiej, które zapoczątkowane zostało już przez pierwszy grzech, a które teraz dochodzi do szczytu w swym wymiarze społecznym.
Kto chce badać tajemnicę grzechu, nie może nie dostrzegać owego powiązania przyczyny i skutku. Grzech, jako zerwanie z Bogiem, jest aktem nieposłu26
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szeństwa stworzenia, które, przynajmniej w sposób pośredni, odrzuca Tego, od
którego pochodzi i który utrzymuje je przy życiu; jest to zatem akt samobójczy.
Ponieważ przez grzech człowiek odmawia podporządkowania się Bogu, zburzeniu ulega również jego wewnętrzna równowaga, w jego wnętrzu wybuchają
sprzeczności i konflikty. Zraniony w ten sposób człowiek niejako nieuchronnie
narusza tkankę łączącą go z innymi ludźmi i ze światem stworzonym. Jest to
prawo i fakt obiektywny, który potwierdza się bardzo często w psychologii i w życiu duchowym człowieka, jak również w rzeczywistości życia społecznego, gdzie
łatwo można dostrzec skutki i oznaki owego wewnętrznego nieładu.
Grzech osobisty i grzech społeczny – to kolejny sposób patrzenia na
grzech. Jedną z cech współczesności jest bardzo mocne podkreślenie
społecznych uwarunkowań ludzkiego działania. Jest to oczywiście prawdą, że współcześnie społeczność ma olbrzymie możliwości oddziaływania na jednostkę – media, reklama, …. Jednak nie można tego wpływu
traktować w sposób pozbawiający osobę ludzką jej podmiotowości. Dotyczy to także tematu grzechu.
Osobowe i społeczne uwarunkowanie grzechu ma znaczenie zarówno
wtedy gdy szukamy przyczyn grzechu, jak i wtedy gdy zastanawiamy się
nad jego skutkami. Jan Paweł II podkreśla: Grzech, będący czynem osoby,
wywołuje najpierw i przede wszystkim skutki w samym grzeszniku: w jego relacjach z Bogiem, który jest fundamentem ludzkiego życia; w jego duszy, osłabiając wolę i zaciemniając rozum.
Papież mówi o kilku znaczeniach pojęcia „grzech społeczny”.
Mówiąc o grzechu społecznym trzeba przede wszystkim uznać to, że ze
względu na ludzką solidarność, równie tajemniczą i niepojętą, co rzeczywistą i konkretną, grzech każdego człowieka w jakiś sposób dotyka
innych. Jest to drugie oblicze owej solidarności, która na poziomie religijnym rozwija się w głębokiej i wspaniałej tajemnicy wspólnoty świętych (świętych obcowania), dzięki której możliwe było stwierdzenie, że
„każda dusza, która się podnosi, dźwiga świat”. Temu prawu wstępowania
odpowiada, niestety, prawo zstępowania; stąd można mówić o wspólnocie
grzechu. Każdy grzech rzutuje z mniejszą lub większą gwałtownością,
z mniejszą lub większą szkodą na całą strukturę kościelną i na całą
ludzką rodzinę. W tym sensie można bezsprzecznie przypisać każdemu
grzechowi charakter grzechu społecznego.
Niektóre grzechy stanowią jednak, ze względu na ich przedmiot,
zamach skierowany przeciwko bliźniemu – a ściślej, mówiąc językiem
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ewangelicznym – przeciwko bratu. Są one obrazą Boga, ponieważ obrażają bliźniego. Grzechy te zwykło się określać jako społeczne; jest to
drugie znaczenie terminu. W tym sensie społeczny jest grzech przeciwko miłości bliźniego.
Trzecie znaczenie grzechu społecznego dotyczy stosunków pomiędzy
różnymi wspólnotami ludzkimi. Stosunki te nie zawsze są w zgodzie
z zamysłem Boga, który pragnie, by na świecie panowały sprawiedliwość, wolność i pokój wśród jednostek, grup i narodów. Stąd walka klas,
bez względu na to, kto jest za nią odpowiedzialny, niekiedy ten, kto ustala jej reguły, stanowi zło społeczne.
Przyjąwszy w sposób jasny i jednoznaczny to założenie, trzeba od
razu dodać, że niesłuszne i nie do przyjęcia jest często dziś spotykane
w niektórych środowiskach takie rozumienie grzechu społecznego, które przeciwstawiając niezbyt wyraźnie grzech społeczny grzechowi osobistemu,
mniej lub bardziej nieświadomie prowadziłoby do złagodzenia lub prawie przekreślenia grzechu osobistego, dopuszczając jedynie istnienie winy
i odpowiedzialności społecznej. Według takiego rozumienia, w którym
łatwo dostrzec jego zależność od ideologii i systemów niechrześcijańskich – może odrzuconych dzisiaj przez tych, którzy niegdyś byli ich
oficjalnymi zwolennikami – praktycznie każdy grzech byłby społeczny
w tym sensie, że może być przypisany nie tyle moralnemu sumieniu
osoby, ile nieokreślonemu bytowi i zbiorowości anonimowej, którą mogą
być sytuacja, system, społeczeństwo, struktury, instytucje.
Grzech śmiertelny i grzech powszedni – kolejny aspekt tematu grzechu. W swym Pierwszym Liście św. Jan mówi o grzechu, „który sprowadza
śmierć”, w przeciwieństwie do grzechu, „który nie sprowadza śmierci” –
(J 5,16n). Oczywiście, w tym wypadku wchodzi w grę pojęcie śmierci
duchowej: chodzi o utratę prawdziwego życia czy „życia wiecznego”, którym według św. Jana jest znajomość Ojca i Syna, komunia i ścisła więź
z Nimi.
Apostoł chce także w tym miejscu zwrócić uwagę na pewność, która
płynie dla chrześcijanina z faktu, że jest „zrodzony z Boga” przez „przyjście Syna”: jest w nim jakaś moc, która go zachowuje od upadku grzechowego; Bóg go strzeże, „Zły go nie dotyka”; że jeśli grzeszy ze słabości
czy niewiedzy, ma nadzieję dostąpienia odpuszczenia, także dzięki pomocy płynącej ze wspólnotowej modlitwy braci.
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Na innym miejscu Nowego Testamentu, w Ewangelii św. Mateusza,
Jezus sam mówi o „bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu”, które
nie będzie „odpuszczone”, ponieważ jest w swoich przejawach upartą
odmową nawrócenia się do miłości Ojca miłosierdzia. Chodzi tu oczywiście o krańcowy i radykalny tego wyraz: o odrzucenie Boga, odrzucenie
Jego łaski, a więc o sprzeciw przeciwko samej zasadzie zbawienia, przez
co człowiek zdaje się dobrowolnie wyłączać siebie z drogi przebaczenia.
Tradycja Kościoła na tej biblijnej bazie wyróżnia dwie kategorie grzechów: grzech śmiertelny i grzech powszedni.
Kościół naucza, że grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii
poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Należy dodać, że niektóre grzechy z racji swej materii są
z natury ciężkie i śmiertelne. Istnieją więc akty, które jako takie, same
w sobie, niezależnie od okoliczności, są zawsze wielką niegodziwością ze
względu na przedmiot. Akty te, jeśli spełnione z wystarczającą świadomością i dobrowolnie, są zawsze ciężką winą.
Grzech pozbawiony jednej z tych istotnych cech – świadomości, wolności lub ciężaru materii – jest grzechem powszednim, który nie skutkuje
zerwania duchowej komunii z Bogiem.
Grzech pierworodny i osobisty: grzech pierworodny został nam przekazany przez naszych pierwszych rodziców; każdy człowiek dziedziczy go,
przychodząc na świat. Jest to nieład dotykający natury ludzkiej jako takiej. Różni się on od grzechu osobistego, popełnianego przez sam podmiot. Mówiąc dalej o grzechu będziemy używać tego pojęcia w sensie
grzechu osobistego.
Grzech aktualny i habitualny: grzech aktualny, jest samym nieuporządkowanym aktem woli, nienależącym do planu Bożego. Grzech habitualny
jest nieładem (nie zawsze będącym sprawnością), wywołanym w człowieku przez grzeszny czyn (pozostałość po grzechu) i pociąga za sobą karę.
Grzech dokonany i grzech zaniechania: każdy grzech jest aktem woli. Jeśli
przeradza się on w czyn, jest aktem wykonanym (zabójstwo, kradzież,
pragnienie czyjejś krzywdy, podtrzymywanie w sobie nienawiści itd.).
Nie spełnienie aktu, do którego jesteśmy zobowiązani, jest grzechem
zaniechania, na przykład nieobecność na Mszy świętej w dniach uroczystości ustanowionych przez Kościół, odmowa udzielenia bliźniemu
godziwej pomocy itd.: „Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy”
(Jk 4,17, por. Łk 12,47).
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Grzech cudzy – to szczególna forma zła pojawiającego się w naszym
duchowym życiu. Polega na współpracy, udzielaniu pomocy, dostarczaniu narzędzia, podjudzaniu, nie sprzeciwianiu się. Skutkiem takiej postawy jest grzeszny czyn popełniony przez kogoś innego. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy zależy od wielu czynników, taki jak rzeczywista
skuteczność współpracy, jej niezbędność do zaistnienia czynu, świadomość uczestniczenia w grzesznym procederze.
Utrata poczucia grzechu – to jedna z cech współczesności. Jan Paweł II
cytuje Piusa XII, który oświadczył, że „grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu”. Głównymi przyczynami tego zjawiska jest przede
wszystkim sekularyzm, a dalej utrata wrażliwości na podstawowe wartości moralne.
Utrata poczucia grzechu jest jakąś formą lub owocem negacji Boga:
nie tylko w postaci ateizmu, lecz także sekularyzmu. Jeżeli grzech jest
zerwaniem synowskiego stosunku z Bogiem po to, by prowadzić własne życie poza posłuszeństwem wobec Niego, to grzechem jest nie tylko
negacja Boga; grzechem jest również żyć tak, jak gdyby On nie istniał,
wykreślać Go z codziennego życia.
Nawrócenie na drodze sakramentalnej
Integralnym elementem teologii grzechu jest odkupienie dokonane przez Chrystusa, z którego owoców może skorzystać każdy człowiek.
W tym sensie dzieło Chrystusa ma charakter powszechny, uniwersalny.
Nie jest to jednak dzieło, którego skutki odnoszą się do poszczególnego
człowieka w sposób automatyczny. Doświadczenie potwierdza, że mimo
odkupienia, ludzie nadal grzeszą. Jest to konsekwencja skutków grzechu
pierworodnego i wolnej woli człowieka.
Bóg bowiem ustawicznie wzywa człowieka do zjednoczenia z Nim,
do wspólnoty z Sobą. Stawia jednak przy tym pewne wymagania. Żąda
mianowicie od człowieka życia godnego tego uczestnictwa.
Gdy człowiek popełnia grzech, powstaje w nim nowa rzeczywistość
duchowa, która jest zaprzeczeniem godnego uczestnictwa we wspólnocie z Bogiem. Trwający w stanie grzechu człowiek, nie jest zdolny sam
z siebie do przemiany duchowej. Jednakże grzech nie panuje nad człowiekiem aż tak dalece, żeby nie usłyszeć głosu Bożego, odzywającego się
wciąż w jego sumieniu i wzywającego do nawrócenia.
cdn. (do następnego Biuletynu)
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Aleksandra Kuczma
Poznańskie Koło SFKP – Ostrów Wielkopolski

Moje refleksje po rekolekcjach w Chludowie
(5-7 października 2012 r.)
Zgodnie z tradycją SFKP coroczne dni skupienia odbyły się w Chludowie. Tematem wiodącym było hasło: „Nawracajcie się”. Duszpasterz
naszego koła – ksiądz dr Adam Sikora – na trzech konferencjach przedstawił następujące zagadnienia:
1. „Rozpoznanie tajemnicy grzechu – misterium nieprawości”
2. „Nawrócenie – w sakramencie pokuty i pojednania”
3. „Nawrócenie jako stała formacja”
Wydawałoby się, że zło, które jest wynikiem grzechu jest dobrze nam
znane, a po jego skutkach zauważamy spustoszenie, jakie wokół nas
szerzy. Uświadamiamy sobie, że grzech jako przyczynę zła popełniamy
z wolnej woli, którą nas Bóg obdarzył i to z wolnej woli człowiek narusza
relację: człowiek – Bóg, człowiek – człowiek.
Grzech może dotyczyć tylko mnie jako osoby i to jest grzech osobisty.
Czasem ten grzech może być ukryty, który nas wewnętrznie zubaża osłabiając wspólnotę, w której żyjemy (grzeszni tworzą wspólnotę grzeszności). Relacje między grupami społecznymi źle ułożone są grzeszne – i to
są grzechy społeczne. Grzech popełnia człowiek, a nie struktura. Tak
zwana teoria wyzwolenia w Ameryce zniewala w grzechu i zakłada, że
zmiany społeczne wyzwolą z grzechu. Żadna rewolucja społeczna nie
wyzwoli człowieka z grzechu. Wyzwolenie następuje tylko poprzez odkupienie przez Zbawiciela. Grzech to jest pojęcie religijne. Przy utracie
wrażliwości na Boga następuje utrata poczucia grzechu. Nawet te czyny
– grzechy śmiertelne popełniane z wolej woli i pełnej świadomości w tak
zwanej „materii ciężkiej” (absorbujące naszą całą osobowość na przykład: krzywdy wyrządzone człowiekowi, wielkie kradzieże) są przez nas
akceptowane. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nasz grzech wyłączny
może być współuczestniczeniem w tak zwanym grzechu cudzym (namawianie do zła). Widząc zło często nie protestujemy, gdyż zakładamy, że
to nie da efektu. Powoduje to zgorszenie i jest tym większe im wyższa jest
nasza ranga społeczna.
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Chrześcijaństwo daje nam perspektywę usprawiedliwienia i nadzieję
na odkupienie grzechu. Nadzieja na nawrócenie następuje przez spowiedź w sakramencie pokuty. Spowiedź jest przeżyciem psychicznym,
po którym oczekujemy przebaczenia. Przebaczenie ma dotyczyć uzdrowienia relacji międzyludzkich, ma doprowadzić do wyzbycia się gniewu
i złości na winowajcę. Bez przebaczenia zło w nas dominuje, a wyrządzone zło nas również niszczy. Należy więc przebaczyć również sobie. Szczególnie trudne jest wybaczenie w relacjach rodzinnych – jest ono konieczne do ocalenia wspólnoty. Przebaczyć nie znaczy zapomnieć. Spowiedź
zmierza do przebaczenia przez Boga i kościół. „Ja odpuszczam Tobie
grzechy” – w imieniu Boga wypowiedziane przez kapłana mają wyższą
rangę moralną od intencji mszalnych sprawowanych o zdrowie.
Zła całkowicie naprawić się nie da, ale sens zadośćuczynienia polega
na gotowości naprawy krzywdy – zła, którą odkupił już Chrystus. Naturalną potrzebą człowieka jest w sakramencie pokuty wypowiedzenie się,
by ukoić swój ból i wątpliwości. Naturalna jest też potrzeba uzyskania
duchowego wsparcia i naprawienia szkód. Sakrament ten pomaga również w odkrywaniu w nas samych wartości i jest samowychowaniem się.
Sakrament pokuty służy do odbudowy łączności z Bogiem, a Eucharystia
czyli Komunia Święta, daje nam potrzebne łaski.
W pracy nad sobą do wzbogacenia duchowego człowieka prowadzi
asceza i umartwianie się. Pomaga to w życiu, gdyż te akty religijne ćwiczą
wolę. W naturę człowieka wpisane są uczynki pokutne – post, jako karanie się za słabości. Szczery akt żalu gładzi nasze grzechy powszednie.
Modlitwa od wieków jest najpełniejszą formą wyrazu łączności człowieka z Bogiem. Są modlitwy błagalne, przebłagalne, o duchowy wzrost,
o dobro materialne na przykład „o zdrowie”, pokutne „za grzechy”. Jest
też nieme trwanie przed Bogiem w adoracji. Do Boga płyną modlitwy
wyrażane z dziecięcą prostotą, ale też kontemplacyjne intelektualistów
i artystów uwypuklane przez odkrycia naukowe i dzieła sztuki.
Dla mnie przepiękną formą modlitwy było spotkanie z poezją poznańskiej poetki – p. Marii Ellnain-Wojtaszek – naszej koleżanki farmaceutki. W swoich pełnych wyrazu wierszach pokazała nam miłość i miłosierdzie Boga oraz zmusiła nas do zadumy nad głębią i sensem ludzkiego istnienia.
Jesienne spotkanie w gronie farmaceutów w Chludowie było dla mnie
czasem modlitwy i wyciszenia się od gwaru i zgiełku otaczającego świata.
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Problemy zawodowe i współpraca z FIPC

Jolanta Radecka
Warszawa

Kongres FIPC w Paryżu
21-23 września 2012 r.

W dniach 21-23.09.2012 r. w Paryżu na Montmartre przy Bazylice
Sacre Coeur odbył się Kongres FIPC (Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich). Kongresy Federacji odbywają się co 4 lata. Ostatni – większość z nas pamięta – odbył się w Poznaniu w 2009 r.
Uczestnikami byli przede wszystkim Europejczycy (m.in. z Włoch,
Belgii, Niemiec, Luksemburga, Szwajcarii, Francji, Chorwacji, Polski).
Nie zabrakło również naszej koleżanki z Gabonu.
Główny temat to „Dzisiejsze problemy farmaceuty: praca, perspektywy na przyszłość? Jakie nadzieje?” Obecna sytuacja kryzysowa zmusza
nas by analizować kryzys w świetle myśli społecznej Kościoła, by wytyczyć perspektywy jego opanowania. Kryzys ten stawia światu pytania polityczne, obywatelskie, a także podstawowe pytania etyczne (Alban Sartori), w tym obowiązek doradztwa i pomocy farmaceuty z uwzględnieniem szacunku dla życia i praw człowieka.
Zgodnie z kodeksem deontologii farmaceuta powinien odpowiadać
ostrożnie (oględnie) na pytania stawiane przez pacjentów w celu rozeznania charakteru leczonej choroby lub skuteczności stosowanych metod leczenia (art. R5015-46). Uwzględniając nasze doświadczenie mamy
obowiązek zapewnić leczenie bezpieczne, a czasami rozważyć jego celowość.
Badania wykazały, że przekazywanie pacjentowi właściwych informacji dotyczących stanu zdrowia i leczenia pacjenta korzystnie wpływają na poprawę jego stanu. Tylko bowiem poprzez współpracę osób
uczestniczących w terapii opartą na zaufaniu, wymianie doświadczeń
i słuchaniu innych pacjent może brać udział w leczeniu swojej choroby.
O tym jak ważne są relacje między farmaceutą a pacjentem możemy
przekonać się w codziennej pracy. To często do apteki w pierwszej kolejności przychodzą pacjenci po poradę, bo trudno dostać się do lekarza
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lub po prostu ich nie stać na prywatną wizytę. Dlatego ważne jest by wykazać się należytym profesjonalizmem, ale również potrafić pocieszyć,
uspokoić pacjenta i pomóc zrozumieć co się z nim dzieje.
Ważnym postulatem naszego zawodu jest „słuchać” – nie tylko usłyszeć,
ale słuchać aktywnie by zrozumieć problem, a następnie poszukiwać rozwiązań.
Często w aptece ujawniają się problemy cudzoziemców, którzy czują się
opuszczeni przez najbliższych i zagubieni. Oczekują pomocy, a najłatwiej
im jest przyjść do apteki – nie trzeba się rejestrować, legitymować, czekać
w kolejce. Przychodzą z pełnią zaufania, że udzieli się im fachowej, podstawowej pomocy.
Oprócz dobrych relacji z pacjentami bardzo ważne są relacje ze współpracownikami. Należy wziąć pod uwagę podwójny aspekt roli farmaceuty,
który jest nie tylko przedstawicielem służby zdrowia, ale również przedsiębiorcą prowadzącym firmę. Trzeba więc znaleźć nowy sposób na zaangażowanie całego zespołu w sprawne prowadzenie apteki uwzględniające aspekt ekonomiczny wykluczający przywłaszczenie sobie mienia,
bo jest to niemoralne i niezgodne z normami obowiązującymi w tym
miejscu pracy.
Na kongresie tym poruszane były również niektóre aspekty prawne
i deontologiczne. Według kodeksu deontologii definicja dotycząca wydawania leków precyzuje, że „farmaceuta ma szczególny obowiązek doradzania, gdy wydaje lek, który nie wymaga recepty. Musi on udzielić
porady według swoich kompetencji w danej dziedzinie, czyli być wsparciem dla pacjenta” (art. R. 4235-48 kodeksu zdrowia publicznego).
Farmaceuta pełniący tradycyjnie rolę „strażnika trucizn” musi być
zawsze pewny, że wszystkie warunki w celu prawidłowego stosowania
leków są spełnione.
Jacques Faucher – lekarz, badacz w dziedzinie bioetyki, teolog AFPC
(Francuska Federacja Aptekarzy Katolickich) rozważał problem etyki
aptekarza pracującego za pierwszym stołem. Co powiedzieć, co przemilczeć, co robić? Podkreślał kompetencje, dyspozycyjność i odpowiedzialność aptekarza, co nie wyklucza sytuacji kiedy powstają pytania wydawać czy nie wydawać, dozwolone czy zakazane, legalne czy nielegalne.
Różne podejście etyczne, filozoficzne i teologiczne mogą pomóc aptekarzowi podjąć decyzję uwzględniającą jego własne przekonanie oraz
możliwości i ograniczenie pacjenta.
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Innym ważnym problemem budzącym wątpliwości jest to czy wydawanie leków jest rodzajem opieki czy też nie. Otóż podejmowanie różnych działań, śledzenie ich, „bycie zainteresowanym” definiuje opiekę.
Czyli wydawanie leków należy do opieki zdrowotnej. Opieka nie jest zawodem, ponieważ wynika z humanitaryzmu oraz chęci jej sprawowania.
Może ją pełnić każdy bez względu na wykonywany zawód. Wymaga jednak refleksji nad wartościami – takimi jak szacunek, godność – i profesjonalizmem wyrażanym przez delikatność i pokorę.
Stosunki w zespole to temat rozpatrywany w dwóch aspektach: organizacji pracy i atmosfery panującej w zespole. Jeśli obydwa te czynniki
będą dobre, to zagwarantowany będzie dobry klimat relacji w zespole
pracowników apteki, co niewątpliwie wpływa na wydajność pracy.
Był również dyskutowany temat „Solidarność w naszym zawodzie”,
zarówno między personelem jak i między aptekami. Podsumowaniem
tej szerokiej gamy tematów była poniżej podana rezolucja.

Podczas obrad Kongresu FIPC w Paryżu
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Rezolucja FIPC
Dokument opracowany w Poznaniu w 2009 r.

Farmaceuci, należący do wielu różnych Narodowych Organizacji Farmaceutów Katolickich, zrzeszonych w FIPC – Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich (Fédération Internationale des Pharmaciens Catholiques) – spotkali się podczas Dni Federalnych w Poznaniu –
Polska – od 11 do 14 września 2009 r., aby pochylić się nad problemem :
« Bezpieczeństwo leku, Etyka i Świadomość Farmaceuty »
(podtytuł: Bezpieczeństwo leku, prawem pacjenta, zadaniem farmaceuty i odpowiedzialnością państwa).
Przypominają,
że w 1993 r., w Paryżu, FIPC zaproponowała „program ogólnej dostępności dobrych jakościowo leków, sprzedawanych na terenie aptek,
przez wykwalifikowanych farmaceutów, inspirowanych przez etykę zawodową na wysokim poziomie”.
Stwierdzają:
–– Niepokojący proceder wprowadzania na światowych rynkach i sprzedaży leków podrobionych.
–– Wzrost sprzedaży leków poza oficjalnym obrotem farmaceutycznym, liberalizacja warunków sprzedaży, brak odpowiednich regulacji
prawnych, dystrybucja leków w sklepach spożywczych, (na stacjach benzynowych, na bazarach...), za pośrednictwem Internetu, co powoduje
ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego, uniemożliwiając sprawowanie kontroli nad sprzedażą leków.
Zalecają z całą stanowczością:
–– Na całym świecie kontrolę miejsc produkcji farmaceutycznej.
–– Kontrolę sieci dystrybucji farmaceutycznej, w celu zapobiegania
przenikaniu leków sfałszowanych do obrotu.
–– Kupowanie leków, jak również prekursorów substancji służących
do ich wytwarzania musi się odbywać tylko i wyłącznie z pewnych źródeł, posiadających certyfikaty odpowiednich instancji.
–– Dystrybucja leków powinna być zarezerwowana dla profesjonalnych aptek.
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Zapewniają:
–– WHO – Światowa Organizacja Zdrowia,
–– FIP – Międzynarodowe Stowarzyszenie Farmaceutów (Fédération
Internationale Pharmaceutique),
–– Kontrola Celna,
–– Międzynarodowe organizacje farmaceutyczne
o swojej woli uczestniczenia w wykrywaniu i zwalczaniu procederu fałszowania leków.
Podsumowanie.
1. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi jest możliwe tylko i wyłącznie w aptekach, w których pracują wykwalifikowani farmaceuci, przestrzegający Zasad Dobrej Praktyki Farmaceutycznej.
2. Skuteczna ochrona zdrowia publicznego wymaga stworzenia sieci
nadzoru post-marketingowego nad lekami, znajdującej się pod kontrolą
poszczególnych państw.
3. Konieczność stworzenia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących sprzedaży leków przez Internet (apteki internetowe) dla zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentom.

Rezolucja FIPC
Dokument opracowany na Kongresie w Paryżu w 2012 r.

Źródło niepokoju wielu farmaceutów
Podczas spotkania, które odbyło się w Paryżu w dniach 21-23 września 2012 r., zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na konieczność poprawy
jakości relacji między pacjentami i innymi pracownikami służby zdrowia. Relacje te powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu. Uznajemy
w tym kontekście potrzebę wzmocnienia roli etycznych aspektów służby
zdrowia. Odpowiedzialności za jakość naszej pracy. Przyjmując, że każdego z nas obowiązuje przysięga Hipokratesa, powinniśmy zmierzyć się
z trzema głównymi problemami:
1. Ocena współczynnika korzyści/ryzyka w chwili wydawania leków
Zasady kodeksu deontologicznego nakazują nam zachowanie dystansu do treści zapisanej na recepcie. Jednak częstokroć zdarza się, że poczucie odpowiedzialności, chęć pomocy pacjentowi, niejako zmusza nas
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do przekazania pacjentowi pogłębionej informacji o działaniu leku i skutkach jego przyjmowania. Aby móc wykonywać nasz zawód z poszanowaniem etyki, zwracamy się do Europejskiej Agencji Leków, jak również do
krajowych agencji, aby ów dylemat – mówić o korzyści z przyjmowania
leku czy też o ryzyku z tym lekiem związanym – postarać się w miarę jasno
i przekonująco rozwiązać. Chodzi tu przecież o bezpieczeństwo pacjenta, o jakość naszej pracy.
2. Brak przyznania klauzuli sumienia dla farmaceutów
w większości naszych krajów
W październiku 2010 r. Rada Europy w rezolucji numer 1763 zwróciła uwagę na znaczenie wolności sumienia. Fakt ten jest tym bardziej
istotny, że farmaceuci praktykujący w krajach będących członkami Rady
Europy nadal nie mogą korzystać z klauzuli sumienia. Warto dodać, że
inni pracownicy służby zdrowia nie mają tego problemu. Tymczasem
funkcjonowanie klauzuli sumienia dotyczy przede wszystkim tych produktów, które zagrażają ludzkiemu życiu, w jego początkowym etapie
oraz tym ostatnim, końcowym. Rolą każdego państwa jest wypracowanie
takiego prawodawstwa, które pozwala łączyć profesjonalizm i sprawność
zawodową z komfortem moralnym w wykonywaniu tegoż zawodu. Nawiązując do kwestii ochrony życia – od poczęcia do naturalnej śmierci –
odczuwamy potrzebę przeprowadzenia oceny wpływu niektórych substancji na procesy antyimplantacyjne i aborcyjne.
3. Ryzyko utraty aptek
Na dzień dzisiejszy w wielu aptekach leki wydawane są pacjentom –
w tym osobom starszym i niepełnosprawnym – na podstawie recept,
w których treść farmaceuci nie wnikają. W obliczu faktów ekonomicznych
(konkurencja na rynku / zysk ze sprzedaży), polityki cenowej czy zwykłej rywalizacji o klienta, apteki zwracające uwagę na moralne aspekty swojej
pracy mogą być narażone na wypchnięcie z rynku farmaceutycznego.
Należy zatem zabiegać, by państwo wprowadziło zasady zapewnienia
rentowności dla wszystkich aptek, aby przeciwdziałało niekontrolowanej
sprzedaży leków poza aptekami (w sklepach spożywczych, kioskach, na
stacjach benzynowych, przez Internet). Obowiązkiem państwa powinno
być prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
W podsumowaniu, uczestnicy Kongresu w Paryżu proponują, by
członkowie każdego stowarzyszenia kontynuowali prace nad ww. zagadnieniami, dostosowując je do sytuacji panującej w ich krajach.
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Sylwia Olejarczyk
Poznań

Relacja ze spotkania rekolekcyjnego
i zebrania Zarządu SFKP
Chludowo 5-7 października 2012 r.

Rekolekcje SFKP, tradycyjnie już, miały miejsce u Księży Werbistów
w Chludowie w dniach 5-7 października 2012 r. Prowadził je ksiądz doktor Adam Sikora pod hasłem ,,Nawracajcie się”. Rozpoczęliśmy udziałem
we Mszy św. i następnie spotkaniem ,,w kręgu”. Pani Przewodnicząca
SFKP, mgr Jolanta Radecka, powitała wszystkich obecnych, a przedstawiciele poszczególnych Kół zaprezentowali przybyłych uczestników
z Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Poznania, Warszawy. Niestety,
z powodu wypadku samochodowego nie dotarły koleżanki z Bydgoszczy, w intencji których została odprawiona Msza św.
Ksiądz dr Adam Sikora wygłosił trzy konferencje na temat: ,,Rozpoznanie tajemnicy grzechu-misterium nieprawości”, ,,Nawrócenie w sakramencie pokuty i pojednania” oraz ,,Nawrócenie jako stała formacja”.
Ksiądz Adam odpowiedział na kilka pytań związanych z poruszanymi
zagadnieniami. Konferencje przeplatane byty różnymi wydarzeniami
jak spotkanie z poezją koleżanki dr Marii Ellnain-Wojtaszek, która zaprezentowała kilka wierszy z tomiku pt. W ciszy, a były to m.in. wiersze
„Przemijanie”, ,,Serce jak mieszkanie”, ,,Modlitwa”, „W noc grudniową”,
,,Zaduma”, ,,Życie”.
Uczestnicy kongresu FIPC w Paryżu w dniach 21-23 września 2012
przedstawili relacje z tego wyjazdu. SFKP było reprezentowane przez
dwie osoby z Warszawy, trzy osoby z Poznania i siedem osób z Gdańska.
Do Paryża przybyli przedstawiciele takich krajów jak Belgia, Chorwacja, Luksemburg, Niemcy, Włochy. Zabrakło przedstawicieli z Hiszpanii
i Portugalii, których kryzys zatrzymał w kraju. Mgr Jolanta Radecka
przedstawiła referat na temat solidarności w zawodzie. Dyskusja na kongresie dotyczyła poprawy jakości relacji między pacjentami a pracownikami służby zdrowia, co stanowiło kontynuację problematyki z Dni Federalnych w Poznaniu w 2009 r.
W trakcie rekolekcji pani przewodnicząca mgr Jolanta Radecka
w imieniu uczestników złożyła gratulacje i wręczyła księdzu Adamowi Si39
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korze książkę z okazji jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich. W czerwcu 2012 r. ksiądz Adam podczas jubileuszowej Mszy św. został odpowiednio uhonorowany. Ciekawostką było to, że w tej Mszy św. uczestniczyli
chorwaccy kibice piłkarscy biorący udział w Euro 2012. Kolejną osobą
wyróżnioną była koleżanka dr Irena Okulicz-Kozaryn za tłumaczenie
tekstów z języka francuskiego na kongres FIPC w Paryżu.
Wysłuchaliśmy również bardzo ciekawego wykładu pani Mirosławy
Szymaniak na temat naprotechnologii. Twórcą tej metody jest profesor
Thomas Hilgers. Jest ona stosowana w leczeniu niepłodności, wczesnych
poronieniach, leczeniu zespołów napięcia przedmiesiączkowego, wielotorbielowatości jajników i endometriozie. Posługuje się metodą diagnostyczną Creiton Model Fertility Care System zwaną metodą rozpoznawania płodności. Najpierw trener uczy parę małżeńską sposobu zapisu
obserwacji objawów i na bazie tych notatek lekarz naprotechnolog może
zdiagnozować nieprawidłowości i wdrożyć leczenie w odpowiedniej fazie
cyklu. Metoda ta jest coraz bardziej powszechna i wielu parom umożliwiła posiadanie potomstwa, nawet w przypadku nieskuteczności metody
,,in vitro”.
Podczas rekolekcji podsumowano działalność SFKP w mijającym
2012 r. i wyznaczono nowe zadania na kolejny rok:
1. Upowszechnienie Apostolstwa Chorych wśród pacjentów aptek
oraz umieszczenie informacji o Stowarzyszeniu w jednym z numerów
miesięcznika ,,Apostolstwo chorych”.
2. Zredagowanie ulotki informacyjnej o Stowarzyszeniu zawierającej
ogólną charakterystykę, deklarację członkowską oraz korzyści wynikające z przynależności do Stowarzyszenia.
3. Opracowanie autoryzowanej przez Stowarzyszenie ulotki na temat
antykoncepcji, przeznaczonej dla pacjentów aptek (zgodnej z obowiązującym prawem).
4. Przekazanie do Muzeum Farmacji Wielkopolskiej kopii obrazu i relikwii patronki Stowarzyszenia Błogosławionej Marii Sagrario oraz kompletu dotychczas wydanych biuletynów SFKP.
5. Wykonanie statuetki, medalu lub dyplomu dla osób wyróżniających się w działalności w Stowarzyszeniu (problem do przedyskutowania
w Kołach).
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6. Założenie ogólnopolskiej strony internetowej SFKP z zakładkami
do poszczególnych Kół.
7. Przesłanie Aktu Zawierzenia Farmaceutów (utworzonego w 2000 r.)
do Naczelnej Rady Aptekarskiej do konsultacji w celu późniejszego odczytania na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia w Częstochowie w maju 2013 r.
8. Promowanie licznego i aktywnego uczestnictwa w Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Służby Zdrowia.
9. Należy rozwijać współpracę w organizowaniu rekolekcji wielkopostnych przez poszczególne Koła SFKP w Polsce.
Rekolekcje to czas zadumy, modlitwy i refleksji na tematy religijne
i zawodowe.
Ksiądz dr Adam Sikora podkreślił to, aby nie zapominać o dwutorowości działań – to znaczy w dziedzinie duchowości i zawodowej.
Umocnieni wiarą, przepełnieni nadzieją i obdarowując miłością siebie nawzajem wróciliśmy do swoich codziennych obowiązków.

Lubię Cię Panie wielbić w Twojej ciszy
Gdy żaden ludzki hałas nie dociera
Wydaje mi się, że mnie wtedy słyszysz.
Na moje prośby, że serce otwierasz
I najpokorniej jak potrafię Panie,
Zasyłam prośby, które w sercu noszę
I ślę w tej ciszy do Ciebie błaganie
Z błyskiem nadziei – Usłyszysz? Uproszę?
Maria Ellnain-Wojtaszek, z tomiku W ciszy
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Jean-Philippe Delsart, Jolanta Radecka
tłumaczyła Karolina Czerska-Shaw

Apteki francuskie
We Francji studia farmaceutyczne trwają 6 lat. W cykl studiów włącza
się staż w szpitalu na piątym roku i 6-miesięczny staż w aptece ogólnodostępnej. Po ukończeniu studiów otrzymuje się tytuł doktora farmacji.
Dyplom technika farmacji uzyskuje się po 2,5-rocznych studiach niestacjonarnych.
W przeciwieństwie do polskich przepisów, aby we Francji zostać kierownikiem apteki nie potrzebne są żadne dodatkowe wymagania. Wystarczy ukończyć studia i mieć tytuł doktora farmacji. Nie ma również
żadnych ograniczeń do wieku.
Właścicielem apteki jest farmaceuta. Może on być właścicielem całkowitym lub współwłaścicielem większościowym (posiadającym minimum
51% firmy), lub współwłaścicielem zewnętrznym, co oznacza, że posiada
części mniejsze niż 51% w firmach, w których nie pracuje.
Farmaceuta we Francji może pracować tylko w jednej aptece, a udziały może mieć w trzech aptekach zlokalizowanych w tym samym regionie. To pozwala na kontrolowanie zakupów i zapobieganie rozwijaniu
się sieci. Dlatego we Francji nie ma sieci aptek. Nie sprzedaje się leków
przez Internet. Hurtownie realizują zamówienia ze swojego regionu
w ciągu 24 godzin. Leki, podobnie jak w Polsce, zamawia się telefonicznie lub przez internet.
W większości aptek wydzielana jest część samoobsługowa. Wszystkie
recepty są drukowane, nie ma więc problemu z odczytaniem nazwy
leku. Jest możliwość wielokrotnego wydawania leków na podstawie jednej recepty. Lekarz robi adnotację „odnowić” i można ją zrealizować
określoną ilość razy. Receptę może wystawić lekarz, dentysta i weterynarz. Położna może wystawić receptę tylko na wybrane leki. Recepta jest
ważna od 1 do 6 miesięcy. Recepta ginekologiczna i oczna ważna jest rok.
Receptę farmaceutyczną można wypisać jedynie na środek antykoncepcyjny „dzień po”, czyli tzw. pigułkę dnia następnego. Osobie nieletniej
wydaje się go bezpłatnie, z zachowaniem anonimowości. We Francji nie
ma limitu, jeżeli chodzi o ilość wypisanych leków na recepcie. Obser42
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wuje się ostatnio zwiększenie sprzedaży leków psychotropowych. Dużo
wydaje się leków przeciwdepresyjnych i uspokajających.
Leki recepturowe w 99% wykonywane są przez firmy farmaceutyczne, a pozostały 1% to recepty wykonywane w aptekach – na specjalne
zamówienie – są to: mydła do mycia, kremy i żele dla dzieci, a także na
leki do użytku weterynaryjnego.
Leki bezpłatnie otrzymują Francuzi, którzy mają bardzo niskie zarobki oraz obcokrajowcy mieszkający we Francji co najmniej 3 miesiące.
Zniżki zależne są od rodzaju leku i wynoszą 60%, 35% lub 15%. Reszta
może być zwrócona pacjentowi przez firmę ubezpieczeniową.
Przepisy prawne nie narzucają cen i marży leków nierefundowanych.
W aptekach występuje system kart chipowych o nazwie carte vitale. Są na
nich zakodowane dane o pacjencie, jego lekarzu oraz rodzaju ubezpieczenia, o alergiach, wieku, wadze, wzroście, posiadanych schorzeniach,
przebytych urazach itp.
Wielkość magazynu w aptece kształtuje się w granicach 10% rocznego
obrotu, który wynosi ok. 1 800 000 euro, a miesięcznie ok. 140 000 euro.
Średnia marża waha się w granicach 24-28%. Ceny leków w ok. 80% są
ustalane przez rząd. Są jednak takie leki, których cenę ustala farmaceuta. Od wielu lat ceny leków cyklicznie spadają (mniej więcej co 6 miesięcy).
Programy lojalnościowe w celach ekonomicznych, czyli konkurencyjnych, są niedozwolone.
We Francji liczba aptek zależy od liczby mieszkańców: jedna apteka
może być otwarta dla 2,5 tys. mieszkańców, a każda następna – jeśli liczba mieszkańców zwiększa się o 3,5 tys.

Bo jesteś samą Ciszą, wielkim Milczeniem,
uwolnij mnie już od głosu,
a przejmij tylko dreszczem Twojego Istnienia,
dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach.

Karol Wojtyła
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losy farmaceutów
pisane pracą i pasją tworzenia

Stefan Rostafiński
Białystok

Łukasz Drewno (po 1565 – 1652)

 arszawski aptekarz, burmistrz powietrzny –
w
patron stołecznej ulicy
Widmo zarazy krążyło po Europie. Jak wieść niosła, czarna śmierć
zrodziła się na polach bitewnych pod Cecorą, gdzie gniły nie pogrzebane zwłoki ludzi i zwierząt. Inni uważali, że epidemię spowodowały
śmiercionośne warkocze komet. Do Polski dżuma dotarła w trzeciej dekadzie XVI wieku. Jak starano się walczyć z zarazą? W tym czasie wielkim poważaniem cieszyło się dzieło słynnego lekarza Macieja z Miechowa, zwanego Miechowitą: „Contra saevam pestem regimen accuratissimum”,
w którym ujął on lapidarnie i trafnie zagadnienie profilaktyki i leczenia
dżumy. Stwierdził mianowicie, że podczas morowego powietrza szkodzi
pięć rzeczy rozpoczynających się na literę „F”: fatiga – zmęczenie, fames
– głód, fructus – owoce, femina – kobieta, flatus – wiatry. Chronią natomiast także na „F”: flebotomia – upust krwi, fuga – ucieczka, fricatio –
przechadzki, fluxus – przeczyszczenia. Jeśli chodzi o wiatry, Miechowita
twierdził, że zwłaszcza szkodliwe są wiatry wiejące od strony ogniska
morowego powietrza, bagien, kloak, wód stojących itp. Na owe czasy
owe „F” były, jeśli nie skutecznymi czynnikami leczącymi dżumę, to niewątpliwie zapobiegawczymi.
Do Warszawy zaraza dotarła na początku października 1624 r.
W mieście ginęło przeciętnie 12 osób dziennie co, zważywszy ówczesne
stosunki demograficzne, było liczbą bardzo poważną. Pastwą pomoru
padali ludzie bez względu na wiek i płeć, jak też stan. Wyjątkowo bolesny cios spotkał wójta Starej Warszawy – aptekarza Łukasza Drewno.
Zmarła jego córka wraz z mężem i trójką dzieci. Tragedia ta nie załamała dzielnego człowieka, który w 1624 r. mianowany został „burmistrzem
powietrznym”. Pełniąc tę funkcję przystąpił, zgodnie z zaleceniami Mie44
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chowity, do akcji zapobiegawczej. Plan burmistrza polegał na izolowaniu
chorych, by nie mieli oni kontaktu ze zdrowymi oraz na usuwaniu ciał
zmarłych. Warszawa dzieliła się wówczas na Stare i Nowe Miasto, połączone ulicą Freta, zwaną „Fretą”. Stare Miasto otoczone było murem,
w którym znajdowały się dwie bramy. Władze miejskie zamierzały otoczyć
wałem ochronnym Nowe Miasto, by uniemożliwić przedostanie się do
Warszawy osób zapowietrzonych. Od przybywających do miasta żądano
zaświadczeń, że nie chorują na żadną chorobę, a w wątpliwych przypadkach stosowano sześciotygodniową kwarantannę tzw. wietrzenie. Zorganizowano „straż powietrzną” zajmującą się usuwaniem zwłok, dobrano
się do skóry żebrakom i „niechlujnej ludności”, ewakuowano z miejsc zagrożonych epidemią ludzi zdrowych, chorych zaś przeprawiano czółnami na Kępę Polikowską, leżącą na terenie dzisiejszego Żoliborza (Kępa
Potocka). Na Kępie wybudowane zostały dla zarażonych domki, a do gotowania dla nich strawy wyznaczeni byli specjalni kucharze. Jedynymi
ludźmi upoważnionymi do kontaktów izolatorium ze światem zewnętrznym byli kopacze – tragarze. Ich zadaniem było grzebanie zmarłych, co
czynili przenosząc zwłoki posypane ługiem i przykryte całunem ze „znakiem Zbawiciela” na specjalnych nosidłach do
dołów. Doły te pokrywali drągami i zasypywali
ziemią, by ustrzec zwłoki przed głodnymi zwierzętami. Przy dołach pełniono straże oraz ustawiono widoczną z daleka szubienicę jako postrach
dla ludzi niepodporządkowujących się władzy.
Do kopaczy należało też roznoszenie i podawanie chorym leków, o które zatroszczył się
burmistrz powietrzny, jak też „odświeżanie powietrza”, co czynili paląc proch. Z punktu widzenia współczesnej epidemiologii podziw budzi celowość działania władz miejskich, którym
przewodził Łukasz Drewno.
W sferze nadprzyrodzonej odnotować wypada fakt oddania przez Drewnę Warszawy pod
opiekę Najświętszej Marii Panny i św. Benona
– orędownika chorych. Wydarzenie to upamiętnione zostało w 1852 r. obrazem namalowanym
przez Bolesława Pawła Podczaszyńskiego (fot.
obok).
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Co jeszcze wiadomo o Łukaszu Drewnie? Był on prawdopodobnie absolwentem Akademii Krakowskiej. W stolicy aptekę prowadził od 1592 r.
Cieszył się wielkim szacunkiem wśród współmieszkańców, co sprawiło, że
w 1617 r. został wybrany urzędnikiem gminy, następnie ławnikiem, a w
1624 r. pełnił funkcję rajcy i wójta Starej Warszawy. W latach 1624-26,
kiedy szalała klęska moru został burmistrzem powietrznym. W 1630 r.
został mianowany burmistrzem rzeczywistym. Obowiązków tych, z uwagi
na podeszły wiek, nie pełnił długo, później zajął się malarstwem; skompletował też pokaźną bibliotekę.
O bohaterze naszym w roku 1888, czyli bez mała po 250 latach od
jego śmierci, pisał na łamach „Gazety Lekarskiej” wybitny ówczesny lekarz Wiktor Feliks Szokalski: „Był to człowiek żelaznej pracy, wielkiego
poświęcenia i niestrudzonej energii, a trudno było oczywiście lepszy zrobić wybór, rozpatrując się zaś jego
działalności, niełatwo nam przychodzi pojąć, jakim sposobem taka osobistość mogła zupełnie u nas popaść
w zapomnienie”. Otóż na szczęście
mylił się doktor Szokalski. W latach
80. ubiegłego stulecia Warszawiacy
uczcili pamięć swego znakomitego
burmistrza, nadając jego imię jednej
ze stołecznych ulic (zob. mapa obok).
Jest to arteria łącząca dzielnicę Wilanów z podwarszawskim Konstancinem-Jeziorną. Jeśli zdarzy nam się
znaleźć na ulicy Łukasza Drewny,
wspomnijmy naszego XV-wiecznego
pobratymca – aptekarza wielkiego
formatu.
Zbierając materiały do opracowania korzystałem m.in. z książki Marcina Łyskanowskiego, Medycyna i lekarze dawnej Warszawy, PIW 1980.
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Wybrane dokumenty

List do Ojca Świętego Franciszka
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List gratulacyjny do Państwa Jean i Denise Dreano*

Polska, Październik 2012
Drodzy Przyjaciele,
Z okazji 70. Rocznicy Ślubu, życzymy Wam
wszelkiej pomyślności, dalszych lat
wypełnionych miłością w dobrym zdrowiu.
Drodzy Przyjaciele, przekazujemy Wam
nie tylko nasze gratulacje, ale zapewniamy,
że wspominamy i będziemy wspominać
Was zawsze życzliwie.
Z całego serca pozostajemy z Wami
* Pan Jean Dreano był wieloletnim prezydentem FIPC.
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Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
(2007/C 303/01)
Art. 10: Wolność myśli, sumienia i religii
1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to
obejmuje wolność zmiany religii lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie,
swej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach.

Uznaje się prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym
sumieniem, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa.

List do Muzeum Farmacji Wielkopolskiej
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List gratulacyjny do SERVIER POLSKA
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Z okazji otrzymania
ORDERU ORŁA BIAŁEGO
składamy
Szanownemu Panu Profesorowi
NORMANOWI DAVIESOWI
serdeczne gratulacje
życząc
dobrego zdrowia
oraz
dalszych sukcesów osobistych i twórczych
CZŁONKOWIE
STOWARZYSZENIA FARMACEUTÓW
KATOLICKICH POLSKI
Warszawa, 20. listopada 2012 roku
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List do Zielarzy Wielkopolskich
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List do Apteki św. Mikołaja w Raciborzu






Serdeczne GRATULACJE

Państwu HANNIE I PIOTROWI KLIMOM

z okazji znalezienia się w gronie
Liderów Biznesu
wybranych z okazji 20lecia
Raciborskiej Przedsiębiorczości
przesyła w imieniu Zarządu i Członków
Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski
Jolanta Radecka
Prezes SFKP

Warszawa, 3 lutego 2013 r.
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Kącik poezji i refleksji

Wiersze mgr Aliny Pawłowskiej
z tomiku Oczarował mnie świat
Autorka o sobie – w pigułce i po aptekarsku

Urodziłam się w Janowie Lubelskim 24.10.1929 r. Całe moje życie
to pasmo barwnych i skomplikowanych historii. Do szkoły powszechnej
chodziłam w Janowie Lubelskim, potem w Kraśniku i tam zaczęłam naukę w gimnazjum na tajnych kompletach. Liceum Przyrodnicze w Zamościu zakończyłam maturą. Następny etap to wymarzona farmacja w Lublinie wśród cudownych, wspaniałych ludzi, bo tacy byli na naszym roku.
Z nakazem pracy w ręce znalazłam się w aptece szpitalnej w Słupsku.
Potem była apteka Cefarmu i Wojewódzka Stacja San-Epid. Następne
miejsca mej pracy to Złotoryja, Legnica, Wrocław, gdzie byłam inspektorem farmaceutycznym i znowu apteki – Jelenia Góra, Pionki i Kowary.
I właśnie w Kowarach stałam się zasłużoną emerytką po 52 latach pracy.
Dużo pracowałam społecznie, gdzie tylko było potrzeba. No i zawsze
pisałam rymowanki, a teraz wspólnie z koleżanką, która promuje sztukę florotypii, wydajemi książeczki. Przygotowujemy piątą. Doczekałyśmy się nagród i wyróźnień.
Lubię życie, kocham 99,9% ludzi a resztę znoszę. Dużo czytam, piszę długie listy, nie mam pomocy domowej, uwielbiam gości, nie przejmuję się chorobami – jak są, to znaczy, że mają być. Trochę
się dziwię, że coraz dalej mi na pocztę i do kościoła. Dawniej nie zauważałam, że to pod górkę, ale
chodzę o własnych siłach – jakie to szczęście!

Oczarował mnie świat
Oczarował mnie świat
Maleńkim kwiatkiem pachnącym,
Kolorowym motylkiem
Liściem osiki drżącym.
Oczarował mnie świat
Strumykiem co szemrze w dolinie,
Pianiem koguta na płocie
I filmem w starym kinie
Oczarował mnie świat
„Liściaków” bajkową poezją
Wiatru z drzewami gadaniem
I kolorową frezją.
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Równowaga
Tyle złego co dobrego
W jednym sercu mieszka.
Co zwycięży? Nie wiadomo.
Czy orzeł, czy reszka.
Anioł stróż
Usiadł mrok na ulicy.
Aniele stróżu mój!
Bym czuła się bezpiecznie
Proszę Cie, przy mnie stój.

Kłopoty
Różne kłopoty i kłopociki
Chcą mi utrudnić życie.
A ja się nie dam, nie dam i już!
I robię to znakomicie.

Meta
Tyle jest do zrobienia
Biegnę pędem przez życie
Nie mogę się zatrzymać,
Bo meta jest na szczycie.

Co ważne
Nie ważne stanowiska To zwykłe „wilkowyje”
Najważniejsza jest miłość
Co w naszych sercach się kryje.
Nie ważne fakultety,
Doktoraty, tantiemy
O ileż to ważniejsze
Jeśli godnie żyjemy.
A kiedy przyjaźń prawdziwa
Na naszej drodze stanie,
To jest największe szczęście
I za to dziękuję Ci Panie.

Zapach chleba
Nad wszystkie zapachy świata
I te, co kwiat je rozsiewa,
Najwspanialszy jest zawsze
Zapach świeżego chleba.

Przepraszam
Zrobiłam Ci przykrość,
Choć wcale nie chciałam.
Dręczyło mnie sumienie,
po nocach nie spałam.
A wszyscy chcą czy nie,
muszą o tym wiedzieć
Jak słowo przepraszam
trudno jest powiedzieć.
Pasowałam się ze sobą …
wreszcie powiedziałam
I przyjaźń i spokój znowu odzyskałam.

Życia ścieżki
Powiązałam na supełki
I rozwiązać teraz trudno
Różne mego życia ścieżki
A nigdy nie było nudno …
Los, który był mi zadany
Przyjęłam – wyjścia nie było.
Zawieruchy, tarapaty
Jak w horrorze się przeżyło.
A gdy weszłam już w wiek trzeci
I dużo mi lat przybyło
Nie żałuję perypetii
Przynajmniej ciekawie było.
Muzyka miłości
Słyszę melodię w sercu
To miłość cichutko gra
Bo miłość to uczuć muzyka
Tęsknota i radość i łza.
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Barbara i Edward Dreszczykowie
Poznań

Refleksja o potrzebie modlitwy
w hierarchii potrzeb człowieka
W poprzednim „Biuletynie” (s. 69-75) starano się określić obszar
rozwiązań organizacyjnych i systemowych w pracy SFKP. Łącząc prawa
pacjenta i odpowiedzialność państwa trafiamy na zadania farmaceutów
i ich relacje z lekarzami. Ważnym odniesieniem jest umiejętność uzupełnienia hierarchii potrzeb nasilających się u współczesnego pokolenia. Potrzeby te intensyfikują się wyraźnie, wraz z gromadzoną wiedzą,
nabywanym doświadczeniem i narastającymi zmianami genomu ludzkiego. Obserwując niemowlęta, a później rozwijające się fizycznie i umysłowo dzieci, dostrzegamy gwałtowne przyspieszenie rozwoju począwszy
od potrzeb egzystencjalnych – jak głód, pragnienie, sen, unikanie bólu,
unikanie ciemności, gorąca i chłodu – do potrzeb wyższego rzędu. Tam
dominującą staje się potrzeba poczucia bezpieczeństwa, bliskości, miłości oraz przynależności do grupy społecznej, jak rodzina, grupa rówieśników, grupa koleżeńska później przyjacielska. O wiele szybciej jak to
byto w latach 50. ubiegłego wieku rozwija się potrzeba uznania i samorealizacji z tendencjami egocentrycznymi. Pojawia się intensywna potrzeba samorealizacji wzmacniana metodami edukacyjnymi, z niedoborem
rozpoznania rzeczywistych zasobów inteligencji emocjonalnej. Nienadążający za potrzebami nowych pokoleń system edukacyjny, nie zawsze
trafnie rozwija osobowość młodych ludzi. Może się zdarzyć, że brak staranności pedagogicznej w wieku najlepszych warunków do kształcenia
i wychowania może spowodować, że rozwój osobowy ulegnie stagnacji
lub uwstecznieniu. W tak postrzeganej historii kolejnych pokoleń natrafiamy na konieczność rozwijania potrzeb wyższego rzędu, jak potrzeba
uczenia się i poznawania dorobku intelektualnego oraz kulturalnego
poprzednich pokoleń. Im dłużej żyjemy, tym wyraźniej dostrzegamy,
że potrzebne się staje doświadczenie korzystania z podświadomości i intuicji.
Wraz z rozwojem osobowości dostrzegamy zaskakujące swoją intensywnością potrzeby miłości fizycznej bez powołania do sakramentu małżeństwa. Podobnie zakłóceniu podlegają potrzeby pozostania w samot56
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ności, powołań do życia sakralnego itp. Szczególnie tęsknimy za rozwojem potrzeb wynikających z poznawania sztuki, muzyki i piękna przyrody, oraz potrzeb duchowości, religijności i modlitwy. Wprawdzie pojawiają się sakramentalnie ubogacone potrzeby tworzenia nowej rodziny
oraz przygotowania do kapłaństwa. W tym zakresie musimy jednak mieć
możliwość odwołania do autorytetów z przeszłości, nauczycieli, duszpasterzy itp. Osobiście mamy także swoich bohaterów, bardów i proroków.
Zawsze przypomnimy sobie ulubiony głos Karola Wojtyły, Krzysztofa
Kolbergera, Stefana Stuligrosza, a także swoich nauczycieli. Takie osoby
jak Panie Profesorki Józefa Frankiewicz, Rufina Ludwiczak, Władysława
Mieroszewska lub Profesorowie Felicjan Dzierzanowski, Jan Inglot, Jan
Czarnecki, a także Duszpasterze ks. Ignacy Kozieja, ks. Stefan Schudy
itp. Brakuje nam również zapisanego głosu naszych rodziców. Wszyscy
ONI są naszymi życiowymi przewodnikami. W nich skupiło się nasze
doświadczenie stawania się lepszymi, w nich wyraża się nasza miłość do
ludzi, do świata, do Ojczyzny i do Stwórcy. Jest to uczucie wspólnego odczuwania wdzięczności za życie i ukształtowanie naszych potrzeb. Tutaj
znajdujemy również fundamenty naszych potrzeb religijnych i modlitewnych.
W trudnych chwilach zapracowania ponad siły, znużenia do granic
zasypiania ,,na stojąco”, zestresowania wywołującego siwiznę włosów
w wieku 30 lat mamy trudności skupiania się na modlitwie porannej i wieczornej, a także na nieco monotonnej modlitwie różańcowej... Wystarczy
jednak, gdy przypomni się widok klęczącej matki z różańcem w ręku,
krótkiej modlitwy do Matki Bożej Szkaplerznej swojego ojca i już wiemy,
jak ważny był znak krzyża przed rozpoczęciem pracy, podróży, posiłku...
Wiemy, że są to nasze korzenie, nasze fundamenty i nasze zasady, i nasze
skarby. Nawet w przypadkowych grupach obcokrajowców, np. w samolocie, na meczu, w pociągu, na szlaku turystycznym, na szczycie góry, gdy
czynimy znak krzyża a obok stojący czynią to inaczej, jak prawosławni,
skośnoocy Japończycy, Izraelici czy Arabowie, po wyrazie twarzy, jasności
spojrzenia uwidacznia się ich uduchowienie i religijność. Jeżeli do typowych znaków wynikających z indywidualnej modlitwy dodamy świadomość, że możemy korzystać z modlitwy polecającej, z modlitwy dużych
kręgów modlitewnych, uczestników nabożeństw, pielgrzymek i całych
rodzin to czujemy, że jesteśmy silniejsi. Pamiętam jak idąc na egzamin,
obronę pracy, rozstrzygnięcie konkursu telefonowałem do swojego ko57
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legi – nieuleczalnie chorego, przykutego do łoża boleści przez 40 lat.
Mówiłem krótko „Pawle kochany, proszę o dyżur modlitewny”. Mimo
cierpienia bardzo radośnie zapewniał, że dopilnuje sprawy, bo ma sprawdzone dojścia do Jahwe. Przeżywaliśmy tez inne wstawiennictwa modlitewne. Siostry Karmelitanki ze Wzgórza św. Wojciecha w Poznaniu oraz
z Madrytu - od Błogosławionej Marii Sagragio, patronki SFKP, pełniły
dyżur modlitewny w czasie Kongresu. Do dzisiaj pamiętamy słowa siostry
z Madrytu: „alarm modlitewny ogłoszony, wszystko będzie na medal”.
Bardzo nas wspierały w modlitwach o uznanie klauzuli sumienia i ciągle
wspierają, aby przy prezydencie RP powstał Komitet Bioetyczny. My też
to czyńmy...
Okazuje się, że potrzeba modlitwy jest ważnym skarbem dojrzałego
duchowo człowieka. Gdy go tracimy, pomagajmy sobie przez systematyczne powtarzanie wybranej nawet krótkiej modlitwy przez siedem kolejnych dni, a potrzeba modlitwy powróci i się utrwali. Nawet w takim
przypadku, gdy modlitwa różańcowa nam się dłuży, to spróbujmy każdą
Zdrowaśkę polecić za konkretną osobę – własne dziecko, wnuka, mamę,
tatę, kapłana, sąsiada, nauczyciela itp. Wówczas modlitwa stanie się rozmową o znajomych, kochanych lub polecanych osobach i zrobimy to z zapałem i to już stanie się potrzebą. W Roku Wiary warto wspólnie ubogacić formy modlitwy. Jednocząc się w grupy modlitewne w intencji swoich dzieci, w modlitewną Margaretkę za kapłanów, przez udział w integracyjnych rekolekcjach itp. Dbajmy o formację etyczną farmaceutów,
dla których potrzeba modlitwy będzie utrwalona. W miarę możliwości
służmy też swoją modlitwą lekarzom, osobom chorym, rannym w wypadkach pokazywanych w mass mediach, osobom umierającym, a także
dzieciom rodzącym się i ich matkom, kobietom w ciąży. Pamiętajmy zawsze
o swoich rodzicach, nauczycielach i duszpasterzach. Módlmy się też za
znanych nam farmaceutów, a także za nas samych – przynajmniej o to,
żebyśmy nie szkodzili swoim bliźnim. Ojciec Józef Maria Bocheński
przestrzegał, że najważniejszymi naszymi bliźnimi są ci, którzy nas kochają i których kochamy, ci, którzy od nas zależą oraz ci, którzy nam
szkodzą.
W kręgu rodzinnym oraz wśród naszych przyjaciół-farmaceutów ze
Śląska przypominamy często kazanie Ojca Kapistrana Martzalla OFM
z Bazyliki na Górze Św. Anny (tekst ze stycznia 1995 r. wygłoszony na noworocznym spotkaniu farmaceutów, uaktualniony i autoryzowany kie58
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rujemy do wydrukowania w biuletynie). Jakże inaczej odbieramy w Roku
Wiary wspaniałe przesłanie kaznodziei o tym, jak Jezus przygotowywał
Apostołów do współdziałania z Duchem Świętym. Mógł to uczynić szybciej, ale pracował nad zachowaniem indywidualizmu poszczególnych
Apostołów tak, żeby zachować ich osobowe możliwości działania. Świadczą
o tym słowa: „Rozwijanie ducha ludzkiego musi dokonywać się stopniowo i dlatego Chrystus nie rozpoczął swojej działalności od Zesłania Ducha Św., co na pewno zaoszczędziłoby Mu nerwów i rozczarowań. Duch
Św. mógł oczywiście zrobić dla Apostołów wszystko. Chrystusa jednak
nie interesowało to, co Duch Św. mógł zrobić dla Apostołów, ale co mógł
zrobić przez Apostołów”. Kształtując potrzebę modlitwy wprowadźmy
ją do hierarchii swoich potrzeb na miarę XXI wieku. W celu ułatwienia ukształtowania potrzeby modlitwy podano dwa przykłady, prosimy
o więcej.
Najważniejsze wezwanie

„Chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym: nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić,
a nigdy nie ustawać (por. Łk 18,1), powiedział Pan Jezus.
Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie.
Nie samym chlebem żyje człowiek (Mt 4,4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem... Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkich słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem,
słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie! Może to
być nawet modlitwa bez słów. Niech z tego miejsca do
Wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek,
przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze... Najistotniejsze
orędzie!”
Bł. Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska 7.06.1979 r.
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Cudowny lek
Proszę uważnie przeczytać informacje. Lek wydaje się bez recepty.
Przechowywać w miejscach dostępnych dla dzieci. Nie ulega przeterminowaniu.
Dla uzyskania dobrych wyników należy stosować systematycznie.

Skład:
Skład Apostolski, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Chwała…,
Pod Twoją obronę…, Akt strzelisty: o mój Jezu…
Substancja czynna: Łaska uświęcająca.
Substancje pomocnicze: Krzyżyk, łącznik i koraliki.
Opis działania:
Cudowny lek dla duszy a pośrednio dla ciała. Wycisza i uspakaja,
jest źródłem wewnętrznego pokoju, pomaga zwalczać trudności
i bardzo skuteczny w drodze do nieba.
Wskazania natychmiastowego zastosowania:
–– zagubienie i smutek,
–– brak sił do walki ze słabościami,
–– wyrzuty sumienia.
Dawkowanie i sposób stosowania:
Profilaktycznie zaleca się jeden Różaniec dziennie. W sytuacjach wyjątkowych dodać następne bez obawy przedawkowania. Można stosować z innymi
modlitwami i Sakramentami. Rozpoczynamy robiąc krzyżykiem znak Krzyża
świętego na naszym ciele, potem Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, 3x Zdrowaś
Maryjo… i Chwała Ojcu… Różaniec składa się z czterech części, z których każda zawiera pięć tajemnic.
Część R adosna. Tajemnice:
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa
5. Znalezienie Pana Jezusa

Część Światła. Tajemnice:
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie
do nawrócenia
4. Przemienienie na Górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
Część Bolesna. Tajemnice:
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Dźwiganie krzyża
5. Śmierć na krzyżu
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Część Chwalebna. Tajemnice:
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
Każdą Tajemnicę rozpoczynamy Ojcze nasz…, następnie 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu i na zakończenie modlitwę o jaką Matka Boża prosiła w Fatimie: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia”. Po każdej części: Pod twoją obronę…
Rozważając poszczególne tajemnice idziemy śladami Zbawiciela i Jego Matki
zapisane na kartach Ewangelii i łączymy wszystkie nasze codzienne radości,
blaski, boleści i tęsknotę za wiecznym szczęściem w niebie. Modlitwą ogarniamy najbliższych i cały świat, w którym pielgrzymujemy do Domu Ojca oraz
dusze oczyszczające się w czyśćcu.
Ciąża i karmienie piersią:
Zaleca się usilnie w okresie błogosławionym, aby mama odmówiła i rozważyła wszystkie tajemnice Różańca. Ma to błogosławiony wpływ na ojca, matkę
i rozwijające się pod jej sercem dziecko. Chroni je przed złowrogimi stresami
i dziedziczeniem obciążeń. Przygotowuje do szczęśliwego porodu. W okresie
po urodzeniu i karmienia piersią zachęca się nie rezygnować z tej praktyki nabytej przez 9 miesięcy. Zaobserwowano bardzo dobry wpływ na dziecko podczas samego karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
W wielu przypadkach podczas podróży zanotowano pozytywny wpływ odmawianego Różańca na koncentrację kierowcy i pokój serca pasażerów. Doniesiono także o niewytłumaczalnym dla praw fizyki działaniu antyradarowym.
Gospodynie domowe i obsługujący inne maszyny mówią o lepszym wykorzystaniu czasu i urządzeń.
Przeciwwskazania: Nie ma żadnych.
Uwaga!!! Odmówienie jednej Części Różańca zajmuje około 25 minut. To
tylko 25 minut z 1440, które otrzymujemy od Pana Boga każdego dnia.
Podmiot odpowiedzialny:
Ojcowie Cystersi
Winniki 10, 73-155 Węgorzyno
tel. 91/3972831: 512 322 412
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zgłosić
pod wyżej podany adres lub telefon.
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Apostolat Margaretki
Apostolat MARGARETKA jest Wspólnotą osób świeckich, które
świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi modląc się za kapłanów.
Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych.
Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.
Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny
kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół
niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia. Każda z osób modli się indywidualnie,
tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty
modlitwą. Ta sama osoba może należeć do wielu Margaretek..
Zobowiązanie modlitewne chcemy zainicjować wspierając pracę naszych duszpasterzy, szczegółowe informacje o apostolacie można znaleźć
na stronie www.margaretka.org.pl/pl
(W czasie rekolekcji w Chludowie powstała grupa modlitewna Margaretka
w intencji ks. dr. Adama Sikory).
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Polecamy
do czytania i rozważenia
Jolanta Radecka
Warszawa

Wanda Półtawska: Beskidzkie rekolekcje.
Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły
z rodziną Półtawskich
Autorka jest znana nie tylko w Polsce, lecz także za granicą jako
obrończyni życia, założycielka Instytutu ds. Rodziny, więźniarka obozu
koncentracyjnego w Ravensbruck, uzdrowiona z choroby nowotworowej
za wstawiennictwem św. Ojca Pio, doskonała obserwatorka życia. Wanda Półtawska dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas spotkań
w różnych środowiskach. 14 listopada 2012 r. spotkała się z Warszawską
Służbą Zdrowia w Kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie. Byłam pod
ogromnym wrażeniem tego spotkania. Pełna uroku, mądrości, odwagi
i miłości do ludzi Pani Doktor, nazywana „Duśką”, w sposób prosty, jasny mówiła o świętości rodziny, problemie nienarodzonych dzieci i in.
Beskidzkie rekolekcje są publikacją osobistej korespondencji Autorki z jej kierownikiem duchowym ks. Karolem Wojtyłą. Niektórzy nazywają
tę książkę dziejami duszy Autorki. Jest ona napisana w duchu modlitwy. Zawiera opisy pierwszych
spotkań z ks. Karolem Wojtyłą jako spowiednikiem oraz wielu lat niepowtarzalnej przyjaźni.
Przypomina ona pamiętnik, w którym znajduje
się świadectwo twórczej fascynacji Bogiem i człowiekiem.
Przepiękne, pełne miłości, dobroci i mądrości listy Jana Pawła II oraz niepowtarzalne opisy
przyrody budzą pragnienie wędrowania ich śladami oraz zachęcają do pięknej, twórczej przyjaźni.
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Z działalności kół regionalnych

Poznań

Sprawozdanie z działalności SFKP za rok 2012
W roku 2012 było w Polsce 9 kół SFKP (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław). Koła, które
zawiesiły swoja działalność w ubiegłych latach to Częstochowa, Kielce,
Nowy Sącz, Opole, Tarnów. Opiekunem duchowym SFKP jest mianowany 2 kwietnia 1992 r. przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski J.E. ks. kard. Józefa Glempa ks. dr Adam Sikora z Poznania.
Najważniejszym wydarzeniem międzynarodowym w ubiegłym roku
był Kongres Światowej Federacji Farmaceutów Katolickich w Paryżu
w dniach 21-23 września 2012 r. Z Polski w Kongresie uczestniczyło
12 osób – 2 z Poznania, 2 z Warszawy, 7 z Gdańska i ks. dr Adam Sikora.
Referat „Solidarność w naszym zawodzie” przygotowała z Polski mgr Jolanta Radecka. Na temat klauzuli sumienia wypowiadała się mgr Małgorzata Prusak. Wszyscy obecni potwierdzali kryzysową sytuację w zawodzie, zarówno pod względem duchowym, ekonomicznym, ustawowym jak i etycznym.
Kongres poprzedzało spotkanie Komitetu FIPC w Mechelen (Belgia)
w dniach 17-18 marca 2012 r., w którym uczestniczyły z Polski 2 osoby –
Małgorzata Prusak i Jolanta Radecka.
Dla wszystkich kół odbyły się 3-dniowe ogólnopolskie rekolekcje:
9-11 marca 2012 r. w Nałęczowie „Na Jabłuszku” – temat: „Panie naucz
nas się modlić”. Rekolekcje prowadził ks. Waldemar Sądecki z Lublina.
5-7 października 2012 r. w Chludowie k. Poznania – temat: „Nawracajcie się”. Rekolekcje głosił ks. dr Adam Sikora z Poznania. Wykład
z naprotechnologii miała Pani Mirosława Szymaniak.
8-10 marca 2013 r. w Jarosławiu rekolekcje wielkopostne „Być solą
ziemi”. Głosił ks. prof. Andrzej Garbarz z Rzeszowa.
Kalendarz spotkań i pracy układa się we wszystkich kołach podobnie
w zależności od czasu (miesiąca). W styczniu odbywają się spotkania opłatkowe, w lutym obchodzimy „Dzień chorego” ( w 2012 r. studiowaliśmy
list Benedykta XVI do chorych). W marcu oprócz rekolekcji wielkopostnych obchodzony był „Tydzień dla życia” (16-25 marca). W kwietniu od64
styczeń – czerwiec 2013

bywały się spotkania wielkanocne, na których tradycyjnie dzielono się
jajkiem. W maju 26-27 uczestniczyliśmy w rekolekcjach na Jasnej Górze,
które prowadził ks. dr Jan Konarski i Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia. W dniach 14-17 czerwca braliśmy udział w Sympozjum
„Farmacja w Służbie człowieka i zwierząt” w Kazimierzu.
Koło z Poznania zorganizowało 16 czerwca 2012 r. wycieczkę po
Wielkopolsce (Winna Góra, Ląd, Śmiełowo). We wrześniu uroczyście
obchodzimy Święto Kosmy i Damiana – patronów aptekarzy, przypadające na 26 września. W listopadzie wspominamy zmarłych farmaceutów
– odbywają się msze św. w intencji zmarłych koleżanek i kolegów, zwłaszcza w ostatnim roku.
14 listopada 2012 r. w kościele Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu odbyło się spotkanie z prof. Wandą Półtawską, w którym uczestniczyliśmy z wielkim zainteresowaniem. Podczas spotkania w Polskim
Towarzystwie Farmaceutycznym 20 listopada 2012 r. z Prof. Normanem
Daviesem w imieniu członków SFKP złożyliśmy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje z okazji otrzymania Orderu Orła Białego. W grudniu
odbywały się spotkania adwentowe i przygotowujące do Świąt Narodzenia Jezusa. Organizowana jest pomoc w formie paczek świątecznych dla
dzieci z biednych rodzin.
Długo istniejące koła się starzeją. Małe jest zainteresowanie młodzieży pracą społeczną i charytatywną. Najmłodsze jest koło łódzkie. Przygotowało ono projekt ulotki antykoncepcyjnej, którą chcemy rozpowszechniać w aptekach. Ciągle nie mamy ogólnopolskiej strony internetowej.
Niektóre koła (Gdańsk, Warszawa, Rzeszów) mają własne strony internetowe, niektóre (Poznań) mają przy Okręgowych Izbach Aptekarskich.
Od chwili odejścia z Warszawy do Płochocina ks. Andrzeja Otyszeckiego, który był diecezjalnym duszpasterzem Służby Zdrowia, tj. od 2010 r.
, koło warszawskie jest w sytuacji trudnej z powodu braku opieki duszpasterskiej, miejsca stałego spotkań. Z ponad 30 członków została garstka
(szczypta soli), która czeka na nowe propozycje, nowego Ducha. Innym
problemem jest wydawanie Biuletynu SFKP z powodu braku środków
na opłacenie druku. Proponujemy wspólne działania z lekarzami, pielęgniarkami na rzecz środowiska medycznego.
Jolanta Radecka
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Jolanta Radecka
Warszawa

Syn aptekarza –
Profesor Norman Richard Davies
Listopad 2012 r. okazał się miesiącem szczęśliwym zarówno dla naszego Gościa, jak i dla nas. 11 listopada 2012 r. prof. Norman Davies
odebrał Order Orła Białego z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a 20 listopada 2012 r. spotkał się z farmaceutami w siedzibie
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przy ul. Długiej 16 w Warszawie.
Na to spotkanie czekaliśmy prawie trzy lata, ale było warto. Pan Profesor z niezwykłą bezpośredniością opowiadał o sobie, o tym co łączy
go z aptekarzami, jak znalazł się w Polsce i dlaczego czuje się tu dobrze.
Norman Davies z pochodzenia jest Walijczykiem. Urodził się w Bolton 8.06.1939 r. Jest synem Elizabeth i Richarda Daviesów, aptekarza –
właściciela apteki „The Smithills Chemist”. Nad apteką na piętrze było
mieszkanie, w którym urodził się Norman i jego siostra Ann, która została później aptekarką. Mama, jeszcze jako narzeczona, pomagała ojcu
skończyć studia, stawiając warunek, że nie będzie ślubu dopóki nie będzie miał dyplomu. Potem jednak narzekała, że mąż ciężko i za dużo
pracuje. Ojciec od początku rozumiał większe zainteresowanie syna historią i geografią niż aptekarstwem. Dlatego zachęcał go do rozwijana
swoich zainteresowań, nie oczekując od niego kontynuacji rodzinnej firmy. Rolę taką spełniła siostra Normana, studiując farmację w Londynie
i pracując z ojcem.
Norman Davies od dziecka jednak poznawał aptekarskie życie, wykonując wiele prac pomocniczych. Jeździł z ojcem do fabryki szkła po
butelki. Kiedy był trochę starszy rozwoził leki na rowerze. Pamięta do
dziś jak sortowało się butelki, naklejało nalepki, pakowało do pudełek.
Kiedyś ojciec pokazał dzieciom małe butelki z morfiną, mówiąc: „jeden
łyk to śmierć”. To zniechęciło Normana na całe życie do narkotyków czy
do palenia papierosów.
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Najbardziej pamięta zapach oczaru wirginijskiego („orzecha czarownicy”). Wspomina z sentymentem, kiedy do apteki przyszedł mężczyzna
z receptą, której nikt nie potrafił odczytać.
Mężczyzna nie znał angielskiego, ale widać było, że bardzo mu zależy
na otrzymaniu leku. Ojciec długo przyglądał się tej recepcie, aż wreszcie
wykrzyknął: „Przecież ta recepta nie jest napisana po angielsku, lecz po
łacinie”. Pacjent, zapytany skąd jest, odpowiedział, że z Wilna. Lecz oni
nie wiedzieli wtedy gdzie jest Wilno. To było pierwsze spotkanie z Polakiem.
Profesor Davies opowiedział nam jeszcze jedno wydarzenie, które zapamiętał z dzieciństwa. Pewnego dnia przyszedł do apteki sierżant policji lokalnej, który miał uporczywy, duszący kaszel. Ojciec przygotował
mu miksturę, w której jednym ze składników był chloroform. Następnego dnia przed apteką ustawiła się długa kolejka. Każdy chciał kupić
ten cudowny syrop. Ojciec nazwał go „Przyjacielem policjanta”. Przez
kilka lat syrop ten sprzedawał się znakomicie aż inspekcja państwowa
zakazała jego stosowania.
Teraz nie ma już tej apteki. Ponad 10 lat temu odwiedził to miejsce,
kiedy polska ekipa filmowa przygotowywała „Historię Normana Daviesa”. Dawne mieszkanie nad apteką przez wiele lat było używane jako
magazyn. Pozostały wspomnienia, a w nich zapach oczaru wirginijskiego.
W Polsce po raz pierwszy Norman Davies znalazł się zupełnie przypadkowo. Kiedy był na czwartym roku historii w Oksfordzie, grupa
studentów organizowała wyjazd do Moskwy. Zapisał się na ten wyjazd.
Kiedy przyjechali do Londynu, w konsulacie radzieckim odmówiono
im wydania wiz bez żadnych wyjaśnień. Rozczarowani studenci nie wiedzieli co zrobić. Wydali już sporo pieniędzy. Jeden z nich na ulicy rozwinął mapę Europy, by zorientować się dokąd mogliby pojechać z tymi
biletami, które już zostały zakupione. Padł pomysł, by zamiast do ZSRR
pojechać do Polski. Należało tylko załatwić polskie wizy. Ku miłemu zaskoczeniu dowiedzieli się, że kto nie dostał wizy do ZSRR może pojechać
do Polski. I tak po trzech dniach znaleźli się w Warszawie, a potem w Lublinie, Krakowie i Katowicach. Do dziś Norman pamięta szokującą rozmowę z warszawskimi studentami, którzy zapytali, czy wiedzą dlaczego
Polska jest jak rzodkiewka. W odpowiedzi usłyszeli: bo jest czerwona
na zewnątrz, a biała w środku”. To zupełnie zdezorientowało ich wy67
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obrażenie o Polsce, zwłaszcza po wykładzie na temat stosunków polsko-niemieckich, który usłyszeli w Berlinie Zachodnim, na dzień przed
przyjazdem do Polski. Ta pierwsza wizyta w Polsce rozbudziła jego zainteresowania jako młodego historyka. Uważa, że zainteresowanie Polską
zawdzięcza po pierwsze konsulowi radzieckiemu w Londynie, który odmówił im wiz, i po drugie – temu Niemcowi, który wygłosił tak beznadziejny wykład.
Studiował w Oksfordzie, Grenoble, Perugii i w University of Sussex,
doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krakowie poznał
Marię, swoją przyszłą żonę. W 1985 r. otrzymał w University College
London tytuł profesora zwyczajnego.
Wraz z żoną mieszka w Oksfordzie. Ma dwóch synów, Daniela i Christiana. W oksfordzkim gabinecie profesora stoi biurko ojca z aptecznego
gabinetu optometrycznego i kolekcja starych naczyń aptecznych pachnących oczarem wirginijskim.
W 1996 r. przeszedł na emeryturę i poświecił się pisaniu. Najbardziej
znane książki to: Orzeł biały, czerwona gwiazda (1972), Boże igrzysko (1981),
Europa (1996), Powstanie’ 44 (2004), Zaginione królestwa (2010). Wiele z tych
książek autor podpisywał na naszym spotkaniu.
Z okazji otrzymania
Orderu Orła Białego
Pan Profesor Norman
Davies otrzymał od
Członków SFKP serdeczne gratulacje z wraz
z życzeniami dobrego
zdrowia oraz dalszych
sukcesów osobistych
i twórczych.

Prof. Norman Davis w Warszawie
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Leokadia Depta
Katowice

Spotkanie wakacyjne koła SFKP
diecezji katowickiej
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Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Motto wycieczko-pielgrzymki do Leśniowa „Rodzina podstawową komórką w życiu”. W sobotę 30 czerwca 2012 r. wyjechaliśmy rano z księdzem prob. Grzegorzem Borgiem, naszym opiekunem, do Leśniowa.
Pierwszy przystanek był w Myszkowie przed kościołem parafialnym
nowo wybudowanym, wkomponowanym pięknie w otoczenie drzew
i kwiatów oraz starego kościoła, który przebudowano na kaplicę wiecznej adoracji. Podziwialiśmy nie tylko architekturę, ale też perfekcyjną
estetykę całego otoczenia. Okazało się, po rozmowie z mieszkańcami, że
są dyżury rodzin dbające o czystość i podlewanie kwiatów. Po modlitwie
w kaplicy (jest czynna cały dzień) pojechaliśmy do Leśniowa.
Przepiękną bazyliką Matki Bożej Rodzin opiekują się ojcowie paulini.
Jeden z nich opowiedział nam całą historię tego miejsca. O godzinie 11
odprawił Mszę św. nasz opiekun, ks. prob. Borg w asyście księdza, który
przyjechał z dziećmi po I Komunii Świętej. Ksiądz opiekun wygłosił
piękną homilię o naszej Matce Bożej w niebie i naszych ziemskich matkach. Niespodzianką było to, że trzech naszych kolegów służyło do Mszy
jako ministranci – spisali się doskonale, a my śpiewałyśmy „chórem”, by
ściany bazyliki i Matka Najświętsza wiedziała, że przybyli farmaceuci
z Katowic. Nawet pytali nas, skąd jesteśmy, że tak „pięknie” śpiewałyśmy. Modliliśmy się za nasze rodziny i we własnych intencjach. Na zakończenie odmówiliśmy modlitwę Jana Pawła II w intencji rodzin.

Zwiedziliśmy park i źródełko, a następnie nasz opiekun zaprosił nas
na kawę i ciasto do pobliskiej kawiarni, a że był 30-stopniowy upał, było
to doskonałe rozwiązanie. W kawiarni zrobiliśmy zakupy słodyczy, np.
krówki i soki, gdyż ta okolica słynie z cukierniczych wyrobów ekologicznych.
Dalsza trasa prowadziła do św. Anny, w której znajdował się klasztor
sióstr klauzurowych – dominikanek. Siostry udostępniły nam zwiedzanie bazyliki z pięknym ołtarzem św. Anny w bocznej nawie, oraz krużganki klasztorne z pięknymi obrazami. Jedna z sióstr zza krat klauzurowych opowiadała wiele ciekawych historii o łaskach wymodlonych przez
wstawiennictwo św. Anny o potomstwo dla wielu rodzin. Świadczą o tym
wpisy do księgi pamiątkowej i listy o tegorocznym wpisie małżeństwa,
które po 12 latach doczekało się córeczki i dzieliło się tą radością.
Dołączyliśmy nasze życzenia i pojechaliśmy do
Gidli, gdzie podziwialiśmy prawie 2-centymetrową
figurę Matki Bożej znalezioną w czasie prac polowych przez rolnika. Historię figury opowiedział
nam zakonnik dominikaninów, którzy opiekują się
sanktuarium. Liczne uzdrowienia są potwierdzone
wotami malowanymi obrazkami. W ołtarzu miniaturowej wielkości Maryja z Dzieciątkiem czekała na
pielgrzymów i my modliliśmy się o zdrowie i łaski
dla naszych rodzin. Potem jeszcze zakupiliśmy
wina, w których raz w roku zanurzana jest figura Matki Bożej i modlitwa za chorych i ruszyliśmy
wśród pięknych lasów i skał wapiennych do Złotego
Potoku, centrum hodowli pstrąga, gdzie zjedliśmy
świeżo pieczone pstrągi i popijaliśmy wodą mineralną, która przy 30-stopniowym upale była prawie cudowna.
Wracaliśmy, różańcem dziękując za wspaniały
dar, który Bóg pozwolił nam przeżyć w tym dniu.
O godzinie 18 wróciliśmy do domu. W najbliższym
Figura Matki Bożej Gidelskiej czasie przekażemy nasze przeżycia chorym koleżankom i rodzinom.
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Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Koła
SFKP w roku 2012
Każde spotkanie Poznańskiego Koła SFKP rozpoczyna się Mszą św.
odprawianą przez asystenta kościelnego księdza dra Adama Sikorę w kościele Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu przy ulicy Fredry.
1. Rok 2012 zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczęliśmy spotkaniem
opłatkowym w dniu 8 stycznia w sali kościoła Najświętszego Zbawiciela
przy ulicy A. Fredry. Jak zwykle, zgromadziło się ok. 35 osób.
2. 4 marca tego roku miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Ustąpiła pani prof. dr hab. Zyta Płotkowiak po 4-letniej kadencji przewodniczącej Koła Poznańskiego, jak również zarząd Koła. W wyniku nowych wyborów przewodniczącą Koła została Elżbieta Styp-Rekowska, sekretarzem mgr Sylwia Sobala-Olejarczyk, skarbnikiem mgr Izabela Kaźmierczak.
3. W dniu 16 czerwca 2012 r. odbyliśmy pielgrzymkę do pocysterskiego zespołu klasztornego w Lądzie, obecnie w rękach Księży Salezjanów,
gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawianej przez księdza dr Adama Sikorę.
Przy okazji zwiedziliśmy pałac w Winnej Górze (dawna własność
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego) i kościół św. Michała z grobowcem
generała. Udało się również być w Śmiełowie w pałacu, który eksponuje
pamiątki po pobycie Adama Mickiewicza w 1831 r. i wielu innych sławnych Polakach, jak m.in. Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski,
Wojciech Kossak.
4. W dniach 9-11 marca br. kilka osób Koła Poznańskiego brało udział
w rekolekcjach zorganizowanych przez Koło Lubelskie w Nałęczowie.
Rozważania rekolekcyjne dotyczyły modlitwy „Ojcze nasz”.
5. Przedstawicielka Koła Poznańskiego brała udział w pielgrzymce
służby zdrowia do Częstochowy w dniach 26-27 maja 2012 r.
6. W dniu 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny przedstawiciele naszego Koła wzięli udział w uroczystościach
z okazji Święta Zielarzy połączonego z dniem wspomnienia patronki
SFKP błogosławionej Marii Sagrario w dniu 16 sierpnia. W 2012 r. uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Nowym Mieście nad Wartą, a na71
styczeń – czerwiec 2013

stępnie integracyjnym spotkaniem w Hermanowie. Nowa formuła spotkania wyraziła się w bogatym programie kulturalno-sportowym pracowników zakładów Phytopharm w Klęce. Na zakończenie obchodów
święta odbyło się (tradycyjnie od 17 lat) promowanie „rośliny leczniczej
roku”, którą została wybrana Malwa czarna (Althea rosea Cav. var. nigra) = ślaz ogrodowy. O wyborze rośliny decyduje stopień zainteresowania daną rośliną ośrodków badawczych w Polsce i na świecie oraz stopień nadziei na jej skuteczność w leczeniu chorób (z wypowiedzi prezesa
dr Jerzego Jambora).
7. We wrześniu br. odbywał się w Paryżu Kongres Międzynarodowej
Federacji Farmaceutów Katolickich, w którym uczestniczyliśmy łącznie
z księdzem asystentem dr Adamem Sikorą.
8. W dniu 29 września br. braliśmy udział w Poznańskim Forum
Duszpasterskim „Być solą ziemi”, które odbywało się pod patronatem
J.E. ks. abp. Stanisława Gądeckiego w Centrum Wykładowo – Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.
9. W dniu 29 września br. uczestniczyliśmy również w uroczystej
Mszy św. w poznańskiej farze z okazji dnia patronów farmaceutów –
św. Kosmy i Damiana.
10. W dniach 5-7 października br. odbyliśmy rekolekcje w Chludowie
u księży werbistów z udziałem farmaceutów z wielu Kół z całej Polski.
Rekolekcje głosił ksiądz asystent dr hab. Adam Sikora. Hasło tegorocznych rekolekcji to „Nawracajcie się”, temat dotyczył grzechu, sakramentu pokuty i pojednania.
11. W dniu 25 listopada br. odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie
Koła z nauką księdza asystenta związaną tematycznie z aktualnym hasłem roku kościelnego Rokiem Wiary.
12. Przedstawiciel Koła Poznańskiego regularnie uczestniczy w spotkaniach Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, a wielu członków Koła pracuje w rozmaitych katolickich ruchach i stowarzyszeniach.
Elżbieta Styp-Rekowska
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Dorota Mularz-Kaźmieruk
Rzeszów

Być solą ziemi
Pod hasłem „Być solą ziemi” w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu, w dniach 8-10 marca 2013 r. odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Farmaceutów Katolickich Polski. Organizatorem
spotkania było rzeszowskie Koło SFKP. Uczestniczyli w nim zarówno
farmaceuci zrzeszeni w ramach organizacji jak i spoza jej kręgu; z Warszawy, Lublina, Rybnika i rejonu Podkarpacia. Spotkanie to miało charakter rekolekcyjno-integracyjny, a rekolekcje wygłosił ks. prof. dr hab.
Andrzej Garbarz.
Na wstępie ciepłe słowa powitania uczestników przez Panią Jolantę Radecką – Prezes Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich w Polsce
oraz przez Księdza Prof. Andrzeja Garbarza – Duszpasterza Stowarzyszenia Farmaceutów w Rzeszowie, krótka prezentacja Kół i osób. Na
krótką chwilę odwiedził nas również Ks. Prałat Kazimierz Gadzała –
Duszpasterz Służby Zdrowia Archidiecezji w Przemyślu, wykładowca
teologii moralnej.
Rozpoczynając nasze zgrupowanie Drogą Krzyżową, retoryczne pytanie księdza profesora „To wszystko już było. Czy na pewno?” wprowadziło nas w przestrzeń głębokiego zamyślenia i refleksji nad stacjami
naszego życia, które w wymiarze Chrystusowego Krzyża mają zupełnie
inną interpretację. Przewodnia myśl rekolekcyjna przekształcona w serię
krótkich pytań wyrywała ze stereotypów i schematów myślowych; w jaki
sposób być solą, której chemiczna specyfika chroni od zepsucia, nadaje
smak, a duchowy wymiar symbolizuje czystość? Kiedy jestem solą a kiedy nadaję się już tylko na podeptanie przez ludzi? Czy światu potrzebna
jest ta sól? I wreszcie jaki jest cel tej nauki? W kontekście wygłoszonych
konferencji odpowiedzią na to pytanie jest sama istota misji chrześcijanina; „aby ludzie widzieli dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w Niebie.” Nikt nie jest w stanie sam wypełnić tej misji. To Bóg pokazuje drogę i tylko w łączności z nim człowiek jest zdolny dokonać wyboru prowadzącego ku pełni człowieczeństwa. Czysty rozum nie wystarczy by
rozświetlić ciemności, potrzebna jest wiara. A czy światu to potrzebne?
73
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Świat potrzebuje lekarstwa na cierpienie, zmęczenie życiem. Tym lekarstwem są ci, którzy świecą mocnym światłem prawdy Ewangelii w dzisiejszych mrokach kwestionowania wszystkiego, także natury.
W codziennej liturgii Mszy świętej i modlitwy brewiarzowej obejmowaliśmy pamięcią trudny czas dla Kościoła, sede vacante w oczekiwaniu
na nowego papieża, farmaceutów, chorych i tych, których już nie ma
pośród nas.
Samo miejsce spotkania Opactwo Benedyktyńskie ze swą bogatą historią, którą przedstawiła nam Siostra Agnieszka Ferensztajn, stwarzało
niepowtarzalny klimat rekolekcji. Sprowadzone tu z Pomorza w 1611 r.
Benedyktynki prócz pogłębionej modlitwy zajmowały się kształceniem
młodzieży, a dla ubogich studentów udostępniały pomieszczenia przyklasztornych murów. Zabór austriacki położył temu kres. W 1782 r. Benedyktynki opuściły zabudowania klasztorne przekształcone w koszary
wojskowe i magazyny. Okupacja niemiecka z kolei zamieniła Opactwo
w miejsce kaźni i egzekucji, więzienie wielu polskich patriotów. Szczególnym miejscem jest tzw. Czarna Kaplica powstała w wyniku podpalenia
przez wycofujących się hitlerowców paliwa i zalanego wodą karbidu celem
zniszczenia całego obiektu klasztornego. Wytworzona ogromna temperatura stopiła cegły, które zlewały się jak stalaktyty tworząc niezwykłą
architekturę wnętrza.
I dziś, tak jak ówcześnie, Opactwo służy umacnianiu wiary i tradycji,
promowaniu twórczości miejscowych artystów, upamiętnianiu niezwykłych ludzi i niezwykłych ludzkich historii.
W sobotnie popołudnie nieco pośpieszny spacer po zabytkach Jarosławia był dla nas wszystkich, a szczególnie tych których korzenie wyrastają z tego miasta, źródłem radosnej dumy i rozrzewniania. Dało się
słyszeć tęskne tędy chodziłam, to była moja parafia. Trasa naszej „wycieczki” z panem Jerzym Czechowiczem – przewodnikiem – wzdłuż okazałych murów z ośmioma basztami, prowadziła przez Bramę Pełkińską
na taras, skąd rozciąga się przepiękny widok na Opactwo Benedyktyńskie. Dalej na wzgórzu dawne Kolegium Jezuitów, pierwsze w Polsce, to
tu pisał swoje patriotyczne kazania Piotr Skarga. Nieco dalej Kamienica
Orsettich, jedna z najpiękniejszych kamienic w Polsce nadbudowana na
budynku aptekarza Stanisława Smiszowica. Zmierzając w kierunku bazyliki minęliśmy relikwie Bramy Karkowskiej i przyciągający uwagę bu74
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dynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wybudowanego w celu podniesienia sprawności fizycznej społeczeństwa polskiego i umacniania
w nim ducha narodu. W 1914 roku z drużyn sokolich zorganizowano
oddział zbrojny. Zwiedzanie zakończyliśmy u stóp gotyckiej Piety, podziwiając jeden z najcenniejszych zabytków Jarosławia – ołtarz relikwii
blisko dwustu świętych i męczenników wymienianych w Litanii do
Wszystkich Świętych, w XIV-wiecznej Bazylice Matki Bożej Bolesnej.
Podsumowaniem spotkania była nasza wieczorna dyskusja, poruszane kwestie, w swej tematyce bardzo rozpięte, dotyczyły wciąż aktualnego
tematu postępowania zgodnego z sumieniem, rzetelnej i uczciwej informacji o leku; została zaakceptowana ulotka opracowana przez Stowarzyszenie Koła w Łodzi w sposób zrozumiały informująca o działaniu, bezpieczeństwie stosowania i alternatywie wyboru w stosunku do tychże
środków. Ożywioną dyskusję wywołał problem dostępności leków, leków
odtwórczych i uczciwej konkurencji. Wiele tematów, zaznaczonych tylko
w punktach czeka na kolejne spotkanie; jak pozyskiwanie środków na
wydawnictwo biuletynu Stowarzyszenia, wspólna domena internetowa
dla wszystkich Kół z zachowaniem ich odrębności i aktualnego adresu
strony, aktywizacja Kół, które z różnych powodów „zawiesiły” swoją działalność, współpraca z Izbami i szeroka informacja wszystkich farmaceutów o istnieniu, programie i celu działania Stowarzyszenia Farmaceutów
Katolickich w Polsce.

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.

Karol Wojtyła
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Z żałobnej karty

Odszedł Prymas Polski Senior
W dniu 23.01.2013 r. Bóg wezwał do siebie śp. Kardynała Józefa Glempa, Arcybiskupa Seniora Metropolitę
Warszawskiego i Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, człowieka głębokiej wiary, pokory i prawości, wielkiego Polaka i kapłana, niestrudzonego orędownika dialogu i pokoju, który zawsze okazywał wszystkim serdeczność i zrozumienie, darzył nas i wspierał zainteresowaniem i życzliwością.
Urodził się 18.12.1929 r. w Inowrocławiu. Dzieciństwo i młodość spędził w Rycerzewie k. Inowrocławia. Podczas okupacji jako chłopiec pracował przymusowo w niemieckim gospodarstwie rolnym. W 1950 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie,
a święcenia kapłańskie otrzymał w maju 1956 r.
W latach 1958-1964 studiował prawo kanoniczne i świeckie na Papieskim Uniwersytecie Loretańskim w Rzymie. Ukończył kurs specjalistyczny w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, Studium Administracji Kościelnej przy Kongregacji Soboru oraz Studium Rotalne,
uzyskując tytuł adwokata Roty Rzymskiej.
Po powrocie do Polski pełnił funkcję sekretarza w Prymasowskim
Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, a także notariusza
w Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej i w Trybunale Metropolitalnym.
W latach 1967-1979 pracował w sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie. Był sekretarzem kard. Stefana Wyszyńskiego. W latach 1972-1979
prowadził zajęcia z prawa rzymskiego i ćwiczenia z prawa małżeńskiego na
Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. 4.03.1979 r. został
mianowany biskupem ordynariuszem diecezji warmińskiej, 21.04.1979 r.
przyjął święcenia biskupie w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie. Od
7.07.1981 r. był arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim,
Prymasem Polski, a 2.02.1983 r. otrzymał godność kardynalską. Od
marca 1992 r. był arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując
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godność Prymasa Polski. W latach 1981-2004 był przewodniczącym
Rady Stałej i Konferencji Episkopatu Polski. Był doktorem honoris causa
10 wyższych uczelni w kraju i zagranicą oraz duchowym opiekunem
polskiej emigracji, orędownikiem przemian ustrojowych w Polsce, Kawalerem Orderu Orła Białego.
Ksiądz Prymas mianował ks. doktora Adama Sikorę duszpasterzem
Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. O naszej pracy słuchał
zawsze z wielkim zainteresowaniem.
Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego złożył rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity warszawskiego, którą Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął 6 grudnia 2006 r. Kiedy ukończył 80 lat (18.12.2009 r.)
zgodnie z decyzją papieża Benedykta XVI zakończył 28-letnią posługę
jako urzędujący Prymas Polski. Dożywotnio zachował tytuł Prymasa Seniora.
Mieszkał w Domu Prymasa w Wilanowie. Zmarł w szpitalu w Warszawie w wieku 83 lat na raka płuc. Pozostawił bogatą spuściznę pisarską:
ponad 50 książek oraz ponad 100 artykułów z dziedziny teologii i prawa
kanonicznego.
Prymasa Seniora żegnaliśmy z szacunkiem, wdzięcznością i uznaniem.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w sobotę 26 stycznia 2013 r.
o godz. 11 Mszą św. w kościele Wizytek w Warszawie, gdzie do późnych
godzin wieczornych przybywały tłumy wiernych, by dziękować za życie
i mądrość Księdza Prymasa.
Uroczystości pogrzebowe trwały trzy dni i zakończyły się w poniedziałek 28.01.2013 r. Mszą pogrzebową w katedrze św. Jana. Odprawił ją
metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, a kazanie wygłosił obecny Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Kondolencje od Ojca Świętego
Benedykta XVI odczytał nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. We mszy świętej pogrzebowej wzięło udział ponad 100 kardynałów i biskupów oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych
z Prezydentem Bronisławem Komorowskim na czele. Trumnę z ciałem
Księdza Prymasa złożono w krypcie archikatedry warszawskiej.
Cała Polska, poruszona śmiercią Jego Eminencji, zachowuje w pamięci szacunek i wdzięczność dla Jego postawy i pracy duszpasterskiej,
tak cennej w historii naszego kraju i narodu.
opracowała Jolanta Radecka
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Śp. Marta Niemczycka-Musiał
Dnia 19 lutego b.r. odeszła do Pana po długotrwałej,
uciążliwej chorobie koleżanka ś.p. Marta Niemczycka-Musiał. Należała do grona założycieli Stowarzyszenia
Farmaceutów Katolickich Polski.
Urodziła się we Lwowie 1 października 1939 r. Mama z wykształcenia była geografem, a ojciec absolwentem elitarnego przed wojną Centrum Wyszkolenia Kawalerii, oficerem Wojska Polskiego. Wywieziony
w głąb Rosji (działał w AK), wrócił do Polski w 1947 r. Rok wcześniej
Marta z mamą i babcią ostatnim transportem repatriacyjnym ze Lwowa, dotarła do Legnicy. Tutaj Marta rozpoczęła szkołę podstawową
ogólną i równocześnie podstawową szkołę muzyczną. W 1950 r. przeniosła się z rodzicami do Poznania, gdzie skończyła obie podstawówki,
a następnie po IV Liceum Ogólnokształcącym zdała maturę w 1957 r.
W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Farmaceutycznym
Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom magistra farmacji uzyskała
w 1962 r. Wyszła za mąż za kolegę z roku – Eugeniusza Musiała.
Pracę zawodową rozpoczęła w laboratorium Państwowej Inspekcji
Handlowej, następnie pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym. W trudnym okresie stanu wojennego została kierownikiem
jedynej wówczas w Poznaniu Apteki Leków z Darów, skąd w 1999 r. przeszła na emeryturę.
Marta Niemczycka-Musiał była bardzo zaangażowana w działalność
charytatywną na terenie parafii tak długo jak zdrowie jej na to pozwoliło. Chorowała przez całe dorosłe życie, jednakże przez ostatnie kilkanaście lat, na skutek znacznego pogorszenia zdrowia i utraty wzroku,
zdana była na całkowitą opiekę mamy oraz męża Eugeniusza – wycofała
się całkowicie z życia społecznego.
Marta była osobą z dużym poczuciem humoru, bardzo pracowitą,
sumienną i życzliwą ludziom.
Pogrzeb kochanej koleżanki odbył się 23 lutego 2012 r. na cmentarzu
na Miłostowie po Mszy św. w kościele św. Rocha w Poznaniu.
Elżbieta Styp-Rekowska
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Śp. Janina Szyszymar
Dnia 19 stycznia b.r. na cmentarzu parafialnym Św. Józefa w Bydgoszczy rodzina, grono farmaceutów i przyjaciół pożegnało zmarłą dn. 16 stycznia śp. mgr farm. Janinę Szyszymar z domu Najdekier.
Mgr farm. Janina Szyszymar urodziła się dn. 27 marca 1928 r. w Kutnie.
Nauka w szkole podstawowej w Kutnie oraz w szkole średniej w Legnicy
zwieńczona maturą w 1949 r. otworzyły jej drogę do podjęcia w latach
1949-53 studiów na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we
Wrocławiu. W latach 1953-56 rozpoczęła pracę w aptekach społecznych
– nakazem pracy skierowana została do Dusznik Zdroju (1954-55), a następnie do Nakła (1955-56), gdzie pracował jej mąż – lekarz. W tym okresie zdawała egzaminy, aby ostatecznie 19 listopada 1957 r. uzyskać na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie dyplom magistra farmacji.
Podjęła pracę w aptece Szpitala Ogólnego nr 2 w Bydgoszczy najpierw jako mgr farmacji, a od 1962 r. była kierownikiem. W tym okresie uzyskała I, a w 1974 r. II stopień specjalizacji z farmacji aptecznej.
W latach 1989-90 pracowała w Przemysłowym Specjalistycznym ZOZ
w Bydgoszczy jako inspektor do spraw gospodarki lekiem, następnie do
1992 r. jako kierownik zakładowego punktu aptecznego ZOZ nr 2, a od
1993 r. jako kierownik Hurtowni Diabeticus w Bydgoszczy. W okresie
aktywności zawodowej, która trwała do końca 1998 r. sprawowała opiekę
nad młodymi adeptami zawodu aptekarskiego, szkoliła ich oraz wpajała
zasady etyki i zamiłowanie do wykonywanej pracy i zawodu, który był
jej pasją.
Nawet po zakończeniu pracy zawodowej do końca zainteresowanie
sprawami zawodu, losem młodszych koleżanek – farmaceutek było niezwykle żywe. W życiu prywatnym lubiła dobrą muzykę i poezję, pociągały ją podróże.
Mgr farm. Janina Szyszymar należała do sekcji aptek szpitalnych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Była także aktywnym członkiem
Koła Bydgoskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski.
Uczestniczyła w 2009 r. w Kongresie Dni Federalnych FIPC w Poznaniu.
Była osobą solidną, odpowiedzialną i obowiązkową, o ogromnym poczuciu humoru, zawsze uśmiechniętą, ciepłą, życzliwą i uczynną. Jako
osoba niezwykle energiczna niosła pomoc tym, którzy tego najbardziej
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potrzebowali i nigdy jej nie odmawiała. Do ostatnich dni swojej aktywności, nie tylko brała udział we wszystkich spotkaniach naszego koła, po
których rozwoziła swoim małym autkiem koleżanki do domów, ale także
uczestniczyła w pielgrzymkach i dniach rekolekcyjnych w Chludowie.
Pozostanie w naszej pamięci jej radość życia, uśmiech, gościnność
i serdeczność.
Izabela Pankowska

Śp. Zygmunt Oliński (1925-2012)
Urodził się 31.10.1925 r. w Lublinie. Syn zarządcy majątku Kleniewskich herbu Zagłoba. Pochodził z rodziny wielodzietnej – miał trzy siostry i trzech braci. Szkołę podstawową ukończył w Lublinie. Kiedy ojciec stracił pracę przenieśli się pod Warszawę. Podczas wojny bracia byli w AK; 16-letni
Zygmunt przenosił tajne materiały i podczas łapanki został
zabrany i przewieziony na Pawiak. Był to październik 1942 r. Następnie
trafił na Majdanek, a stamtąd do Dachau. Więziony był do kwietnia
1945 r. Chociaż osłabiony, był zdrowy, co – jak mówił – zawdzięczał długotrwałym głodówkom.
Z opóźnieniem – jako 20-letni mężczyzna rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum im. Emilii Plater w Zalesiu Dolnym, tzw. Platerówce,
które ukończył w czerwcu 1947 r.
Służbę wojskową odbył w Komendzie Powiatowej Służby Polsce, następnie rozpoczął studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie (1949-54), które ukończył otrzymując dyplom magistra farmacji.
Pracę zawodową rozpoczął w Hurtowni Farmaceutycznej Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” (1954 r.) w Warszawie. Jednocześnie do 1956 r. pracował w Komendzie Głównej Służby
Polsce. W PZF „Cefarm” w Warszawie począwszy od pracownika, poprzez kierownika, zastępcę dyrektora ds. zaopatrzenia (do 1979 r.), aż do
najwyższego stanowiska: dyrektora warszawskiego „Cefarmu” (1979-91)
poznał tajniki tego zawodu.
Był człowiekiem szlachetnym, skromnym, prawym, życzliwym dla
ludzi, bezkonfliktowym, dobrym organizatorem pracy, sumiennym.
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Wielki praktyk i pragmatyk, z którego opinią liczyli się wszyscy związani
z farmacją.
Rok 1980 i lata następne to czas trudny. Rozpoczęły się strajki, brakowało leków (na 2 000 leków brakowało 600), były niedobory fachowców.
Powstawały apteki wiodące, które mogły zamawiać leki na „cito”. Nadszedł rok 1989, w którym powstała możliwość prywatyzacji aptek. Odpowiedzialnym za farmację Ministrem Zdrowia był wówczas przyjazny
prywatyzacji prof. dr hab. Andrzej Wojtczak. Dyrektor Zygmunt Oliński
swą odwagą i darem przewidywania przezwyciężył wszystkie trudności
i sprawił, że we wrześniu 1989 r. zostały wydane pierwsze koncesje na
apteki prywatne. Byli właściciele oraz kierownicy aptek, a także fachowcy gotowi do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa mogli rozpocząć własną działalność gospodarczą.
W lipcu 1991 r. odszedł na emeryturę. Zajął się życiem rodzinnym.
Żona i dwa ukochane psy (Tofik i Pikunia) oraz ogród wypełniały mu
czas. Nie chorował. W czerwcu (22.06.2012) został odwieziony do szpitala na ul. Górczewskiej. Zmarł 5 lipca 2012 r. Pogrzeb odbył się w Warszawie na Cmentarzu Komunalnym Północnym tzw. Wólce Węglowej
11 lipca 2012 r. Oprócz żony oraz najbliższej rodziny było duże grono
byłych współpracowników, kolegów i przyjaciół.
Jolanta Radecka

Nagła wiadomość z Poznania
W dniu 29.04.2013 r. pożegnaliśmy na cmentarzu junikowskim
naszą kochaną koleżankę seniorkę SFKP, Marię Krystynę Schulz.
Były łzy, śpiewy, modlitwy, poczet sztandarowy AK oraz salwa honorowa. Odeszła, a raczej odmaszerowała do nowej służby osoba
przepełniona zapałem i godnością, zabierając ze sobą dorobek pokolenia i utrwaloną pamięć.
Odsyłamy do Biuletynu nr 3/4 (28-29) z 2007 r. s. 24, gdzie zamieszczony jest tekst listu gratulacyjnego dla Pani magister farmacji animatorki naszego Stowarzyszenia. Przygotujemy teksty wspomnieniowe po
starannym rozpoznaniu ważniejszych dat i pełnionych zadań naszej kochanej Krysi.
Barbara Dreszczyk
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Z ostatniej chwili

Spotkanie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
W piątek 5 kwietnia 2013 r. w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na
Wrzecionie w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Konferencji
Episkopatu Polski. Gościł nas Krajowy Dyrektor Duszpasterstwa Służby
Zdrowia ks. prof. Stanisław Warzeszak.
Obecnych było 18 osób, w tym prezeski: Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich – dr Wanda Terlecka, Pielęgniarek i Położnych – Krystyna Starosta, Diagnostów Laboratoryjnych – Elżbieta Puacz, Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski – Jolanta Radecka, Maria Ochman
przewodnicząca „Solidarności” Służby Zdrowia oraz diecezjalni duszpasterze Służby Zdrowia.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w dolnym kościele przygotowywanym jako jedyne w Polsce miejsce modlitw w intencji dusz cierpiących
w czyśćcu. Program rozpoczął się od wprowadzenia ks. bpa Stefana
Regmunta, po czym nastąpiło odczytanie protokołu z poprzedniego
spotkania. Następnie przekazano sprawozdania z działalności Dyrektora Krajowego DSZ oraz członków zespołu DSZ.
Ważnym wydarzeniem, do którego należy się przygotować jest Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę poprzedzona rekolekcjami SZ, które będzie prowadził ks. Lucjan Szczepaniak z Krakowa, lekarz pediatra.
Początek 24 maja 2013 r. godz.10. Zakończenie rozesłaniem 26 maja
po Mszy św. i zawierzeniu Matce Bożej środowiska medycznego przez
farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych.
Jednym z punktów programu było spotkanie z liderkami kapelanów
świeckich: dr Christine Puchalski – dyrektor George Washington Institute Duchowości i Zdrowia oraz profesor medycyny i nauk o zdrowiu,
gdzie prowadzi prace w dziedzinie duchowości i medycyny obejmujące
kliniczne, naukowe i duszpasterskie badania, a także i spostrzeżenia,
oraz Anne Vandenhoeck z Belgii, która jest koordynatorem Europejskiej sieci Opieki Zdrowotnej, w tym opieki duchowej. Obie Panie uczest82
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niczyły w XII Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polski „Interna 2013”, która odbyła się 4 kwietnia w Sali Kongresowej w Warszawie, a uczestniczyło w niej 3 tys. lekarzy. Istotną sprawą
jest rozróżnienie duchowości i religijności. Panie przyjechały do Polski
z zaproszeniem włączenia się do sieci – co może być obopólną korzyścią,
gdyż Polska na pewno może dać dużo dzieląc się swoim doświadczeniem
praktycznym, ale może też się dużo nauczyć.
15 lutego 2014 r. z okazji 20-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Częstochowie planowana jest konferencja „Istota życia” z punktu
widzenia nauk przyrodniczych, nowoczesnej genetyki i biblii.
8.06.2013 r. Głogów – Cisi Pracownicy Krzyża zapraszają w godz.1016 w ramach dni Głogowa „Rekolekcje dla chorych i osób starszych”,
Światowy dzień walki z cukrzycą i in.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Służby Zdrowia przypadającego na
7 kwietnia składam Państwu bardzo serdeczne życzenia, by praca jaką
wykonujecie była Waszą dumą, radością i spełnieniem.
Niech Chrystus Zmartwychwstały Błogosławi Wam i Waszym Rodzinom, a Wasze Koło SFKP niech się rozwija i będzie solą w Waszym
Środowisku.
Szczęść WAM Boże.
Jolanta Radecka
						

						

Prezes SFKP

Warszawa, 7 kwietnia 2013 r.

Są z pewnością niewidzialne Ręce, które trzymają nas tak,
że z wysiłkiem dźwigamy łódź, której dzieje nadają bieg
pomimo mielizn.
Czy wystarczy zagłębić się w źródła, nie szukając niewidzialnych Rąk?
Karol Wojtyła
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Komunikaty
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Komunikaty wydawnicze
○ Serdecznie zapraszamy do współpracy. Czekamy na Państwa opinie,
interesujące tematy, propozycje dotyczące wydawania Biuletynu SFKP.
Niech stanie się on naszym wspólnym dziełem, w którym znajdą odbicie
nasze problemy, zmagania, sukcesy, radości.
Zdajemy sobie sprawę z wielu niedociągnięć, dlatego też oczekujemy od
Państwa nie tylko oceny, ale również konkretnej pomocy.
Biuletyn jest bezpłatny. Od wielu lat dzięki dobrej woli, hojności i zrozumieniu wielu osób, które wspomagały finansowo jego wydawanie, udało
się go utrzymać. Od 2012 e. byliśmy zmuszeni zredukować wydawanie
Biuletynu SFKP do dwóch wydań rocznie. Nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, że tylko z powodów finansowych Biuletyn SFKP przestanie
być wydawany.
Dlatego też prosimy o dobrowolne wpłaty na konto Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Za każdy gest dobroci i zrozumienia będziemy bardzo wdzięczni.
○ Przypominamy, że miesięczna składka członkowska wynosi 3 zł, a wpisowe nowych członków 10 zł. Na konto Stowarzyszenia Koła przekazują
1 zł z miesięcznej składki każdego członka oraz 10 zł wpisowego nowego
członka.
Nasze konto: PKO BP S.A. I Oddział w Poznaniu
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski
Apteka „Pod Zodiakiem”, Osiedle Rusa 12, 61-255 Poznań
Aktualny nr konta: 94 1020 4027 0000 0366 6740
○ Prosimy zarządy Kół o pilne przekazywanie sprawozdań ze swej działalności i szczegółowego sprawozdania finansowego za poprzedni rok
(wpływy – składki, wpisowe, darowizny oraz wydatki – z uwzględnieniem kwot przekazywanych na konto Stowarzyszenia z odpowiednimi
dokumentami – kserokopie) oraz o przesłanie planów działalności na
rok następny.
○ Korespondencję prosimy kierować na adres:
Mgr Jolanta Radecka, 05-500 Piaseczno, ul. Wacława Kauna 31,
tel./faks 22 750 69 61, kom. 601 323 365
e-mail: jik.radeccy@gmail.com lub jik.radeccy@wp.pl
○ Wersja elektroniczna Biuletynu SFKP jest dostępna na http://www.floscarmeli.pl/produkt-biuletyn-2013-nr-1,4052080.
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Sposób przygotowania materiałów
do Biuletynu SFKP
Poniżej podajemy Państwu podstawowe zasady przygotowywania tekstów do naszego Biuletynu. Ich stosowanie znacznie ułatwi i przyspieszy
prace przy wydawaniu kolejnych numerów Biuletynu SFKP.
1. Materiał powinien być napisany za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word lub Open Office) i w miarę możliwości dołączone streszczenie w języku obcym (angielski, włoski, niemieski,
francuski).
2. Format strony A-4, wielkość liter w tekście – 11 pkt. (czcionka: Times
New Roman), odstęp międzyliniowy pojedynczy, wielkość czcionki tytułowej – 14 pkt.
3. Prosimy o używanie znaku „–” jako myślnika a znaku „-” jako łącznika.
Przykład:
Barbara Fiklewicz – Dreszczyk (nieprawidłowo)
Barbara Fiklewicz-Dreszczyk (prawidłowo)
Z kolei w zdaniu błędnie użyty łącznik: należy wyciąć z półcentymetrowym
marginesem - jeśli jest to niemożliwe...
zdanie powinno wyglądać tak: należy wyciąć z półcentymetrowym marginesem – jeśli jest to niemożliwe...
4. Klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu. Wcięcia akapitowe
zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego
edytora. Proszę nie używać w tym celu spacji. Spację należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym).
5. Zdjęcia prosimy wysyłać jako oddzielne pliki o rozszerzeniu *jpg, *tif
lub *bmp.
Proszę nie wkładać zdjęć do edytorów tekstu np. Worda.
Proszę nie wysyłać zdjęć mniejszych niż 200 KB (kilobajtów). Zdjęcia z Internetu o wielkości 72 KB wychodzą słabo w druku.
6. Prosimy materiały przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
jik.radeccy@gmail.com
Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych zaleceń.
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Archiwum fotograficzne
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Do wykorzystania.
Czekamy
na propozycje.

