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„CIERPIENIE PRZYJĘTE W ZJEDNOCZENIU
Z CIERPIĄCYM CHRYSTUSEM, MA
NIEPORÓWNYWALNĄ Z NICZYM
SKUTECZNOŚĆ W URZECZYWISTNIANIU
BOŻEGO PLANU ZBAWIENIA”
św. Jan Paweł II - Anioł Pański 24 maja 1981 roku

DRODZY CHORZY!
Dziękujemy za waszą dotychczasową modlitwę, którą stale otaczacie organizatorów Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie - otrzymaliśmy przeszło 1200 deklaracji zapewniających o wsparciu duchowym
naszych działań. Jedno z najważniejszych wydarzeń współczesnego Kościoła Katolickiego odbędzie się już
za niespełna sześć miesięcy. Przygotowania do niego nabierają obecnie szczególnego wymiaru, a przed
nami wciąż wiele zadań. W lipcu gościć będziemy około 2 milionów pielgrzymów - naszych braci i sióstr
z całego świata, których chcemy ugościć w naszych domach i rodzinach. Potrzeba niewiele: miejsce na
podłodze, ciepła woda i otwarte serce gospodarza. Więcej informacji udzieli ksiądz proboszcz lub ksiądz
wikariusz w parafii.
Od grudnia Jubileuszowi Miłosierdzia towarzyszą Oficjalne rekolekcje zatytułowane: „Dla nas i
całego świata”. Co miesiąc młodzi ludzie spotykają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
– Łagiewnikach, by wspólnie z zaproszonymi gośćmi rozważać tajemnicę Bożego miłosierdzia, i tego w
wymiarze ludzkim. Dzięki transmisji internetowej cały świat ma możliwość uczestniczenia w tej wyjątkowej
ewangelizacji, do czego również Was serdecznie zachęcamy! Najbliższe spotkanie odbędzie się 20 lutego.
W sposób szczególny chcemy pamiętać o Was w naszych modlitwach i rozważaniach w kontekście
zbliżającego się Światowego Dnia Chorego (11 lutego).

Wciąż zachęcamy do podjęcia modlitwy za pielgrzymów i organizatorów Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie. Wypełnione deklaracje, które stworzą Księgę Modlitwy Chorych, należy przesłać na adres:
Biuro Światowych Dni Młodzieży - ul. Kanonicza 18, 31-002 Kraków
z dopiskiem: „L4” - lub poprzez e-mail: L4@krakow2016.com

HEJ, JESTEM MATEUSZ
„Gdyby tak się stało, pewnie umarłbym z bólu…” - z pewnością tak bym
odpowiedział, jeśli ktoś zapytałby mnie dzień przed wypadkiem, co bym
zrobił, tracąc swoją nogę na ulicy, pod rozpędzoną ciężarówką. Umarł z
bólu? Dziś z doświadczenia wiem, że z bólu nie można umrzeć. Byłem
16 - letnim chłopakiem, który wybrał się na niedzielną przejażdżkę z
przyjacielem swoim nowym skuterem, zdobytym za dobre oceny po
ukończeniu gimnazjum i dostaniu się do dobrej szkoły średniej. Była to przejażdżka, z której nie wróciłem
- uległem wypadkowi, po którym dwa tygodnie leżałem w śpiączce. Po wybudzeniu spędziłem jeszcze
trzy długie miesiące w szpitalu, przechodząc w tym okresie dwadzieścia zabiegów operacyjnych, mających
na celu zarówno ratowanie mojego życia, jak i poprawiających mój stan fizyczny. Lekarze nie dawali mi
żadnych szans na przeżycie, a moja rodzina spotykała się z takimi określeniami jak „półczłowiek”. Po wyjściu
ze szpitala, z którego do dziś pamiętam jedynie ból, spędziłem jeszcze rok leżąc w łóżku, przechodząc
bolesną rehabilitację - zdany jedynie na drugiego człowieka.
Dzisiaj bardzo się cieszę, że mogę nieść nadzieję, opowiadając swoją historię. Zmieniłem się, dzisiaj
mogę powiedzieć, że naprawdę żyję i kocham życie i ludzi. Wiele podróżuję, zdobywam coraz większe
szczyty, a teraz kończę planować moją wyprawę w Alpy, o której z pewnością i z największą przyjemnością
napiszę zaraz po powrocie. Biorę również udział w wielu akcjach charytatywnych i pomagam osobom,
które potrzebują podobnego wsparcia, jak ja kiedyś. Wiem, że to dzięki osobom, które spotkałem na mojej
drodze, dziś traktuje życie jako przygodę, w której jest wiele niespodzianek. Bardzo się cieszę, że sięgnąłeś
po moją historię, że mogę się nią z Tobą podzielić. Wiem, że często będę do niej wracał i być może czytamy
ją teraz w tym samym momencie. Bardzo Ci dziękuję i pamiętaj proszę, że wszystko, co dzieje się w naszym
życiu, nie dzieje się przez przypadek.
Mateusz Wojciechowski
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