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Drodzy Członkowie i Sympatycy ChSM,
Przyszedł czas na kolejne podsumowanie roku. Dobrze, żeby każdy z nas znalazł taki czas na
zatrzymanie się i zastanowienia nad tym co było i co planujemy zrobić w przyszłym roku.
Tylko wtedy możemy iść w jakimś określonym kierunku. W przeciwnym razie jesteśmy jak
statek bez steru, który dryfuje.
Patrząc na mijający rok, widzę kilka pozytywnych aspektów w działalności ChSM. Pojawiły
się nowe osoby, które mają potencjał i chęć wsparcia naszych działań. Mam nadzieję, że
wezmą z radością swoją cząstkę służby dla Jezusa w środowisku medycznym. Tylko wspólnie
w silnym zespole opartym na fundamencie Jezusa możemy zrobić coś dobrego i przemieniać
polską służbę zdrowia na chwałę Bożą. Jestem przekonany, że ludzie, którzy świadomie
wierzą w Boga i stosują Jego zasady w życiu będą lepszymi lekarzami , pielęgniarkami,
fizjoterapeutami i innymi specjalistami w ochronie zdrowia. Cieszę się, że po naszej
konferencji zawiązała się nowa lokalna grupka ChSM na Śląsku Cieszyńskim. Mam nadzieję,
że będzie dalej wzrastać. Zachęcam przy tej okazji do tworzenia kolejnych grup lokalnych w
waszych miejscach zamieszkania. Wspólne rozważanie Słowa Bożego oraz różnych tematów
związanych z naszą pracą buduje naszą wiarę, ale także pogłębia naszą wiedzę, pozwala
podzielić się doświadczeniem, czego nie znajdziemy w wielu podręcznikach medycyny.
W naszej lokalne grupce ChSM po Poznaniem, mieliśmy ostatnio bardzo ciekawe spotkanie
nt. „ Transfuzjologia- aspekty medyczne, prawne i chrześcijańskie”. Mogliśmy dowiedzieć się
wielu ciekawych rzeczy. Zapraszajcie waszych lokalnych ekspertów w różnych dziedzinach
medycznych oraz w sprawach wiary i organizujcie spotkania.
Głównym wydarzeniem roku jest zawsze ogólnopolska konferencja ChSM, która tym razem
odbyła się we Wrocławiu. Z ankiet oraz wielu rozmów dowiedzieliśmy się, że odbiór był
bardzo dobry. Temat konferencji brzmiał „ Wyzwania współczesnej medycynychrześcijańska perspektywa”. Były świetne wykłady medyczne i chrześcijańskie, świadectwa,

koncert, ciekawe rozmowy. Mogliśmy również poznać podczas wycieczki „Wrocław by
night”.
W przyszłym roku planujemy konferencję w Poraju w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej
w terminie 26-29-09.2019. Zachęcam już teraz do przyjazdu i rezerwowania terminu!
Na koniec smutna wiadomość, która prawdopodobnie już dotarła do Was wcześniej.
W listopadzie tego roku zmarł Krzysztof Liszcz, członek naszego Stowarzyszenia. Człowiek
wielkiego serca, który był zaangażowany w wiele projektów, pomocy osobom uzależnionym
od alkoholu, dzieciom i rodzinom dzieci z porażeniem mózgowym i wielu innych. Był także
wiele razy wykładowcą na naszych konferencjach. Odbił swój mocny ślad w tych wszystkich
miejscach. Będziemy Go pamiętać z wielką życzliwością i wdzięcznością za to robił.
Życzę radosnych Świąt na pamiątkę narodzin
Zbawiciela Jezusa Chrystusa !
Jacek Juszczak, Przewodniczący ChSM

WSPOMNIENIE O KRZYSZTOFIE
W dniu 24 listopada tego
roku zmarł
Dr n. med. Krzysztof Liszcz,
lekarz psychiatra, członek
naszego
Stowarzyszenia.
Człowiek wielkiego serca,
który był zaangażowany
w wiele projektów, pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, dzieciom
i rodzinom dzieci z porażeniem mózgowym i wielu innych. Był także
wiele razy wykładowcą na naszych konferencjach. Odbił swój mocny ślad
w tych wszystkich miejscach. Będziemy Go pamiętać z wielką życzliwością
i wdzięcznością za to robił. Polecamy Go dobremu Bogu .

Moi drodzy,
Nie wiem w jakim momencie Waszego życia goszczą u Was Święta Bożego Narodzenia. Czy
to czas osobistego szczęścia, zadowolenia, satysfakcji..lub może smutku wynikającego
z trudnych okoliczności życiowych.
Niezależnie od sytuacji, niezmienną PRAWDĄ są SŁOWA, że narodził się CUDOWNY
DORADCA, BÓG MOCNY, OJCIEC ODWIECZNY, KSIĄŻĘ POKOJU, gotów przenieść,
przeprowadzić przez każdą burzę i dolinę, obdarzyć nadzieją , pokojem, i cichą wewnętrzną
radością. ON mówi o sobie JAM JEST !!
Nawiązując do opowiadania „Chciałam być Marią”, życzę sobie i Wam – abyśmy umieli pełni
zaufania wyznawać: „Niech mi się stanie według woli Twojej”
Barbara Szczuka, Sekretarz ChSM

Chciałam być Marią
Lidia Czyż
Kochany pamiętniku, dzisiaj jest dzień, który bardzo
lubię: wigilia, a w dodatku kończę dziewięć lat, bo tego dnia
mam urodziny. Nie wiem, dlaczego rodzice dali mi na imię
Ewa? Bardziej pasowałoby Maria, bo przecież to ona urodziła
Jezusa. A przedtem przyszedł do niej anioł z niezwykłą
nowiną, że zostanie matką Mesjasza. To musiało być
cudowne – zostać wybraną przez Boga i spotkać anioła!
Ciekawe,
jak
on
wyglądał?
Czy miał złote skrzydła i aureolę, jak aniołowie z naszego
przedstawienia,
które
pokażemy
w kościele? Choć, prawdę mówiąc, wcale się na to nie cieszę!
Liczyłam, że to ja dostanę rolę Marii. W zeszłym roku ciocia mówiła, że jestem jeszcze za
mała, ale w tym pasowałabym idealnie. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ciocia wybrała
Edytę?! Przecież ona strasznie fałszuje! Czy ciocia tego nie słyszy? Ja na pewno byłabym
lepsza! Przede wszystkim nie kompromitowałabym się przy śpiewaniu kolęd. Mam tylko
nadzieję, że ciocia nie popełni tego błędu w przyszłym roku. Inaczej przestaję chodzić na
szkółkę niedzielną!
***
Nawet się nie spostrzegłam, jak ten czas leci – kolejne święta
Bożego Narodzenia i moje kolejne urodziny. Już szesnaste. W domu cyrk,
babcia z ciocią szaleją w kuchni, co chwilę coś im się przypala. Tata

z bratem też na maksa nerwowi, bo usiłują ustawić choinkę w stojaku.
A ja najchętniej wyrwałabym się z koleżankami na małą imprezkę urodzinową do pizzerii.
Trzeba
mieć
pecha,
żeby
urodzić
się
właśnie
w Wigilię! Trudno, odbiję sobie później, bo w czasie świąt będziemy tylko siedzieli przy stole i
chodzili do kościoła. Moja młodsza kuzynka już zapowiedziała, że nie wyobraża sobie, żebym
nie przyszła na przedstawienie, bo ona gra Marię. Kiedy to było, gdy sama brałam udział w
jasełkach? W ilu rolach wystąpiłam! Pamiętam, jak marzyłam, żeby grać Marię. Dzisiaj mnie
to śmieszy, ale wiem, ze kilka nocy przepłakałam, gdy ciocia dała tę rolę innej dziewczynce –
już nawet nie pamiętam, której – a ja czułam się wprost do tej roli stworzona.
Wydawało mi się, że zadaniem Marii jest śpiewanie małemu Jezusowi kolęd. Cóż, jaki
prosty wydaje się świat, gdy jest się dzieckiem. Nie myślałam wtedy, jak trudna musiała być
dla Marii droga z Nazaretu do Betlejem. Ksiądz na religii mówił, że to 120 kilometrów.
Sprawdziłam w Internecie – faktycznie, aż tyle. A przecież wtedy nie było utwardzonych
dróg, a ona jechała na ośle – masakra! A potem, gdy dotarli do Betlejem, to… niestety muszę
kończyć, bo wołają mnie do kuchni. Obyśmy nie pozabijali się wszyscy przy tych
przygotowaniach!
Happy birthday, Panie Jezu!
***
Mam nadzieję, że nie zasnę nad tymi zapiskami, ale jeśli dziś nie
napiszę, jutro na pewno nie będę miała czasu. Po raz pierwszy na
Wigilię, zarazem moje 25 urodziny, przychodzą do nas rodzice
i teściowie. Sprzątam, gotuję i piekę już od tygodni i coraz bardziej
zastanawiam się czy naprawdę sensem tych świąt są czyste okna
i dwanaście potraw? Czy w tej bieganinie, w którą sama dałam się
wciągnąć, jest jakiś sens? Przecież Jezus urodził się w biedzie, a jego rodzice byli ubodzy jak
przysłowiowe myszy kościelne. Nie było ich stać nawet na normalny podatek świątynny. Nie
chciałabym nigdy dożyć takiej chwili, by nie móc zapewnić swojemu dziecku podstawowych
rzeczy.
Gdy się nad tym zastanawiam, to coraz bardziej doceniam, ile ta kobieta przeszła. Anioł
zapowiedział jej, że zostanie matką, chociaż była nie zamężna. Współcześnie nikogo to nie
dziwi, ale wtedy?! To była hańba, skandal, wręcz grożący śmiercią. Gdyby anioł nie
przemówił też do Józefa, być może zginęłaby pod stosem kamieni. Jednak Bóg wszystko
idealnie zaplanował: na czas porodu Maria z Józefem musieli udać się do Betlejem, a potem
do Egiptu, więc gdy wrócili do Nazaretu, nikt nie znał dokładnej daty porodu i większość ludzi
nie przypuszczała, że Jezus został poczęty trzy miesiące przed ślubem. Może tylko niektóre
plotkarki szeptały, że coś im tu nie pasuje. Na szczęście Jezus uchodził za syna Józefa i Marii,
–
bo
kto,
prócz
Zachariasza
i
Elżbiety,
uwierzyłby
w
historię
z aniołem zwiastującym poczęcie z Ducha Świętego?! Można sobie wyobrazić miny lokalnych
ważniaków, gdy Maria, oskarżona o seks przedmałżeński, mówi: „Moje dziecko zostało
poczęte z Ducha Świętego”. „Z kogo? Oszalał dziewczyno! Zmysły postradałaś! Dobre sobie,
z Ducha Świętego! To bluźnierstwo! Bluźnisz, kobieto, to nie może obejść się bez kary!”

Gdy anioł zwiastował jej, że zostanie matką, musiała być świadoma konsekwencji,
a mimo to się zgodziła. Coraz bardziej podziwiam tę młodziutką dziewczynę, jaką wówczas
była.
O… nawet nie zauważyłam, ze minęła już północ. Czas kończyć, bo nie wstanę tani i nie
zdążę ze wszystkim. Wszystkiego najlepszego Panie Jezu z okazji urodzin! W zasadzie cieszę
się, że świętujemy je razem.
***
Gdyby, nie to, że jutro kończę – nie sama w to nie wierzę! – 30 lat,
nie pisałabym nic dzisiaj, bo lecę z nóg. Mały nie śpi już kolejną noc,
zapewne ząbki mu idą, co godzinę budzi się na karmienie. To jest chińska
tortura! Mam jedno życzenie świąteczno-urodzinowe: przespać w całości
noc! Ciekawe, czy Maria też o tym marzyła? Przypuszczalnie tak, choć
ona miała też mnóstwo innych trosk. Ja narzekam na warunki
w naszym szpitalu położniczym, a co ona miała powiedzieć? Kłujące siano i brudne zwierzęta
wokół. O aseptyce wtedy nikt nie słyszał. Okropność! Cud, że to dziecko w ogóle przeżyło.
Czy Józef sam odbierał poród? Mój mąż był przy porodzie, ale prawie zemdlał. Nie
wyobrażam sobie, że musiałby pomagać mi sam. To wszystko było straszna: podróż
w dziewiątym miesiącu ciąży, a potem ucieczka do Egiptu z małym, prawdopodobnie
dwuletnim dzieckiem. Nie, dziękuję! A potem, gdy…
O nie, mój synek znów płaczek. Cóż, trzeba się brać do karmienia, żeby wrzaskiem nie
obudził taty. Jutro skoro świt musi pojechać po karpie.
Aha, i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Panie Jezu, bo już Wigilia!
***
Kolejna bezsenna noc. Gdzie lata, gdy zasypiałam, kiedy tylko
położyłam głowę do poduszki. A teraz? Budzę się już po trzech, czterech
godzinach snu. Może to przez martwienie się o dzieci? Wiem, że
powinnam zaufać Bogu we wszystkim, ale ludzka natura jest taka głupia.
Na szczęście, gdy nie śpię, to się modlę, szczególnie o to, żeby córka
dostała pracę, żeby synowa skończyła studia, żeby wnuczka wyzdrowiała, o serce męża i o
syna sąsiadki. Oj, tematów mi nie brakuje. Tak to jest, gdy się jest matką i babcią. Pamiętam,
gdy byłam wykończona nocnym karmieniem – wtedy wydawało mi się to koszmarem, potem
zrozumiałam, że chciałabym mieć tylko takie problemy. O, zegar bije, właśnie minęła północ.
Czyli już Wigilia, a zarazem moje urodziny. Sześćdziesiąte czwarte – kiedy ten czas przeleciał?
Dobrze, że większość potraw mam już przygotowanych, bo zejdzie się cała rodzina –
piętnaście osób. Ogromnie lubię ten harmider, choć trudno zebrać myśli. O słuchaniu kolęd
już w ogóle nie ma mowy, dlatego rozkoszuję się nimi teraz.
W tym roku bez przerwy pośpiewuję Mario, czy wiedziałaś. Piękna melodia
i niesamowite słowa: „Mario, czy wiedziałaś, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Że
te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś

życie temu, kto tobie życie da? Że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój
chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego oczy – najświętszą widzisz twarz?
Mario, czy ty wiesz, ze pewnego dnia rządzić będzie światem, że to właśnie on pokona grzech
i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach, na imię ma Jam jest!”.
Zapewne Maria tego wszystkiego nie wiedziała, tak jak
żadna matka nie ma pojęcia, na kogo wyrośnie jej dziecko.
Była matką Mesjasza – miała pozycję, o jakiej marzyła każda
młoda Żydówka, ale to nie był zaszczyt, lecz ogromne
wyzwanie. Została nazwana błogosławioną, ale ten przywilej
był okupiony łzami rozpaczy. Jedni szli za jej Synem
zafascynowani, lecz inni Go wyzywali, nazywając obłąkanym, szalonym, szatanem. Tak jak
zapowiedział Symeon: „miecz przeniknął jej duszę”. Nie chciałabym być na jej miejscu,
a zarazem jej postawa jest dla mnie wzorem do naśladowania. Szczególnie, gdy zamartwiam
się niepotrzebnie, zamiast wierzyć, że plan Wszechmocnego jest najlepszy.
Panie Jezu, znów wspólnie obchodzimy pamiątkę urodzin. Czy Bogu można czegoś
życzyć? Nie mam pojęcia. Ale wiem, czego życzę sobie: przede wszystkim, bym umiała, tak
jak Maria, Twoja matka, pełna zaufania, wyznawać: „Niech mi się stanie według woli Twojej”.

Przedruk za zgodą autorki, z czasopisma „Zwiastun” nr 24/ 2017 –Wydawnictwo
„Augustana” – Cieszyn

Spotkania z Jezusem
Na ostatnim przedświątecznym spotkaniu naszej lokalnej grupki ChSM w Lusowie pod
Poznaniem, rozważaliśmy fragment z Ew. Łukasza 2,1-20. We fragmencie tym jest kilka
ciekawych wątków. Pierwszym na jaki zwróciliśmy uwagę było to, że Maria i Józef nie mogli
znaleźć miejsca na nocleg. Nie było dla nich miejsca w gospodzie. Byli na pewno mocno
zmęczeni, a Maria była brzemienna. Przypomniała mi się sytuacja z życia wzięta, gdy z żoną
jako młode małżeństwo pojechaliśmy nad morze w szczycie sezonu i przez wiele godzin
szukaliśmy noclegu. Pojechaliśmy do sąsiedniej miejscowości, a tam jedyne co znaleźliśmy,
to mała altanka u pani w ogrodzie zamieszkana przez
pająki. Musieliśmy tam przetrwać dwie noce zanim
znaleźliśmy coś innego. To bardzo przykre uczucie,
gdy wszędzie widzisz napis „ BRAK WOLNYCH
MIEJSC”. Tego właśnie doświadczyli Józef oraz Maria
z Jezusem w swoim łonie. Czy jeśli dzisiaj Jezus
przyszedłby do nas, znaleźlibyśmy miejsce dla Niego?
Święta to doskonała okazja by otworzyć drzwi

Jezusowi, przyjąć Go do swojego życia i spotkać Go osobiście. Spotkanie z Nim powoduje
przemianę. Takiej przemiany doświadczyli pasterze, którzy po spotkaniu z Jezusem wracali
radośni, wielbiąc i chwaląc Boga (Łuk.2,20). Takiej przemiany możemy również doświadczyć
my.
Jezus może przemienić nasze Zycie, zamienić smutek w radość, może wziąć na siebie nasze
problemy. Z wersetu 11 w 2 rozdziale Ew. Łukasza dowiadujemy się, że Jezus jest
Zbawicielem, Chrystusem, czyli Mesjaszem oraz Panem. Jest tym, który był zapowiadany
przez wieki tym, który odkupił nasze winy, chce być naszym Panem. On chce zdjąć z nas
jarzmo grzechu i winy. To może nam dać poczucie prawdziwej wolności.
Jedyne co powinniśmy zrobić, to otworzyć Mu drzwi i pozwolić Mu nas zmieniać.
„ ..a Maria zachowywała wszystkie te słowa i rozważała w swoim sercu” (Łuk.2, 19)
Radosnego świętowania Świąt Bożego Narodzenia i rozważania Jego słowa!
Jacek Juszczak

RADOSNYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2019 ROKU !
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