


SŁOWEM NA POWITANIE

Stare polskie przysłowie mówi: „Mowa 
jest srebrem, a milczenie złotem”. W na-
szej codzienności łatwo przychodzi nam 

wiele mówić… Nieraz trzeba nam wiele powie-
dzieć, aby przebić się do świata z naszymi spra-
wami, poglądami, z naszym „ja” i być usłysza-
nym. Trzeba nam zapłacić wysoką cenę, by się 
wypowiedzieć i przez to zaistnieć. A gdyby tak 
odkryć inną „walutę”? Sięgnąć po coś cenniej-
szego, jak sugeruje nam wyżej zacytowana sta-
ropolska mądrość…

W obecnym numerze seminaryjnego pisma 
„Nasze Życie” bracia klerycy pragną zaprosić 
Was, Drodzy Czytelnicy, do spotkania z tajem-
nicą milczenia. W globalnym i rozgadanym 
świecie dar milczenia staje się szczególną prze-
strzenią, do której przychodzi Bóg po to, aby 
być „Słowem usłyszanym”. Niech to zaprosze-
nie ze strony braci kleryków będzie dla każdego  
z Was odkryciem bogactwa, jakie niesie ze sobą 
tajemnica milczenia. Cieszę się, że znowu mo-
żemy razem odkrywać „złoto milczenia” na dro-
gach naszej wiary.

Pozdrawiam każdego z Was, Drodzy Czytelnicy, 
i zapewniam także o naszej modlitwie w Waszej 
intencji.

Nietrudno zauważyć, że hałas dla wielu 
ludzi staje się towarzyszem, bez któ-
rego nie sposób – według nich – „nor-

malnie” żyć. Nieraz byłem świadkiem, gdy 
u pewnych osób cisza wywoływała komiczny 
niepokój, którego finałem było gorączkowe 
poszukiwanie pilota od telewizora. Dlacze-
go człowiek ucieka przed ciszą? Może przez 
strach, bo to przecież cisza niejednokrotnie 
ujawnia faktyczny stan ludzkiego wnętrza: czy 
panuje w nim milczenie, czy też nie.

W tym numerze podejmujemy refleksję nad 
milczeniem, jednak rozumianym nie tylko 
jako brak hałasu, ale przede wszystkim jako 
stan wewnętrznego uporządkowania i har-
monii. Artykuły dotyczące tematu numeru 
ukazują trzy wymiary milczenia: milczenie 
w relacji Bóg – człowiek, w relacji człowiek – 
człowiek oraz w relacji człowiek – świat.

W imieniu redakcji „Naszego Życia” dziękuję 
wszystkim Czytelnikom za wszelką okazywa-
ną nam życzliwość, gdy mamy przyjemność 
rozdawać Wam kolejne egzemplarze naszego 
seminaryjnego pisma. Chciałbym podkreślić, 
że pamiętamy o Was w naszej modlitwie. 

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego Seminarium! Pokój i Dobro!

br. Paweł M. Ratyński, 
Redaktor naczelny

o. Mariusz Fałkowski, 
Wicerektor WSD
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Tak mówi Pan

Biblia to jedna księga składająca 
się z 73 różnych ksiąg, które w ludzkich 
słowach przekazują nam słowa Boga. 
Słowa te zostały dawniej przekazane 
przez Boga prorokom, wypowiedzia-
ne przez Niego bezpośrednio do ludzi 
albo zawarte w wydarzeniach zwią-
zanych z historią Izraela. Jednak sło-
wo Boga jest słowem żywym. Wypo-
wiedziane w przeszłości działa nadal 
w naszym teraz. Jest więc nadzieja! 
Mamy Księgę, gdzie Bóg jednak mówi, 
odpowiada na nasze pytania, a nawet 
sam prowokuje nas do dialogu. 

Czy na pewno? Spójrzmy na Księ-
gę proroka Jeremiasza. W jej treści 
jest wystarczająco dużo zarzutów, ja-

kie Bóg wypowiada wobec narodu 
wybranego, dlatego że nie słuchał on 
Jego słowa. A nie mógłby przecież tego 
zrobić, gdyby Bóg wcześniej nie prze-
mówił. A czy przemówił? Już pierw-
sza księga Biblii, Księga Rodzaju, roz-
poczyna się od stwierdzenia, że Bóg 
stworzył wszystko właśnie przez swoje 
Słowo. Podobnie św. Jan rozpoczyna 
swoją Dobrą Nowinę – Ewangelię, od 
tego, że to właśnie Słowo było na po-
czątku. W Księdze Ezechiela czytamy 
natomiast o wydarzeniu ożywienia 
wyschłych kości. Te wyschłe kości oży-
ły na skutek wypowiedzianego słowa 
Bożego, gdy prorok Ezechiel proroko-
wał, mówiąc do nich: „Wyschłe kości, 
słuchajcie słowa Pana!”. Skoro więc 
Bóg mówi, to dlaczego tak wielu ludzi 
jednak nie słyszy Jego głosu? 

Wady i cnoty

W Pierwszej Księdze Samuela zo-
stała zapisana historia życia pewne-
go człowieka, która może nas sporo 
nauczyć. Tym człowiekiem jest Saul. 
Biblia ukazuje go jako króla Izraela na-
maszczonego przez proroka Samuela. 
Z czasem jednak mówi nam o nim coś 
więcej, bo na światło dzienne wycho-
dzą także jego wady. Te tak niewinnie 
wyglądające wady doprowadziły go do 
stanu, w którym nie słyszał już głosu 
Boga. Zaczęło się od tego, że zwątpił 
w obietnicę i pomoc Boga, porzucił 
Jego przykazania i przez pychę sam 
złożył Bogu ofiarę, mimo że nie był 
kapłanem. Potem stał się zazdrosny 
o militarne sukcesy Dawida, a także 
o niego samego, jakby chciał go znie-

Noc wiary
 Spróbujmy zacząć artykuł inaczej – zacznijmy od pytań. Czy więc Ty, Drogi Czytelniku, spo-

tykasz czasem ludzi, którzy twierdzą, że Bóg nie wysłuchuje ich modlitw, że milczy? Czy może 
mówią oni, że Bóg jest nieobecny w ich życiu, w tym świecie albo przynajmniej obojętny na to 
wszystko, co się dzieje? A może Ty sam myślisz podobnie i choć starasz się modlić oraz polecasz 
tym ludziom, aby się modlili, to ani Ty, ani Oni nadal nie słyszycie i nie widzicie żadnej odpowiedzi 
ze strony Boga? 
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NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO
wolić swoją osobą i mieć go tylko dla 
siebie. Przez zazdrość doszedł do prze-
rażającego gniewu, w którym chciał 
nawet zabić Dawida. I mimo że Dawid 
wielokrotnie starał się dojść do pojed-
nania z Saulem, to ten nieustannie pło-
nął gniewem, który powoli niszczył go 
od środka. Toczył wojny przecież nie 
tylko z Dawidem, ale jak to stwierdza 
autor natchniony: „skoro Saul objął 
panowanie nad Izraelem, walczył ze 
wszystkimi swymi wrogami dokoła”. 
Stawiał sobie nawet „pomniki zwycię-
stwa”. W swej chciwości nie wyniszczył 
także łupu wojennego, ale rzucił się 
na niego pomimo zakazu Boga. A gdy 
chciał rozpaczliwie znaleźć jakikol-
wiek głos odpowiedzi z tamtego świa-
ta, nie powstrzymał się nawet przed 
skorzystaniem z usług wróżki. Za jej 
staraniami wywołano zmarłego pro-
roka Samuela, któremu Saul powie-
dział: „Znajduję się w wielkim ucisku, 
bo Filistyni walczą ze mną, a Bóg mię 
opuścił i nie daje mi odpowiedzi ani 
przez proroków, ani przez sen; dlatego 
ciebie wezwałem, abyś mi wskazał, jak 
mam postąpić”. A co odpowiada na to 
Samuel? „Dlaczego więc pytasz mnie, 
skoro Jahwe odstąpił cię i stał się two-
im wrogiem?”. Dlaczego Saul pyta czło-
wieka, w dodatku już zmarłego, skoro 
sam Bóg milczy wobec jego modlitwy? 
A dlaczego milczy? Może warto zapytać 
inaczej – dlaczego Saul nie słyszy już 
głosu Boga? 

Saul szedł całe życie własną dro-
gą. Chciał udowadniać swoją wartość, 
której sam nigdy nie odkrył ani w ro-

dzinnym domu, gdzie był dla swojego 
ojca mniej ważny niż zagubione oślice 
(por. 1 Sm 9,1), ani w byciu powołanym 
przez Boga i namaszczonym na króla 
Izraela, bo nie zobaczył w tym darze 
jego Dawcy, ale pożądliwie zapragnął 
samego daru. Przez swoje postępowa-
nie w wadach, niesłuchanie tego, co 
Bóg mówi, i porzucanie Jego przyka-
zań Saul doszedł ostatecznie do stanu 
otępiałego i nieczystego serca, które 
nie jest już zdolne ani słyszeć, ani wi-
dzieć Boga.

Zupełnie różną postacią od Sau-
la jest Jan Chrzciciel. Jako maleńkie 
dziecko zamieszkał na pustyni. Żył tam 
bardzo surowo, ascetycznie, ale cały 
ten wysiłek nie był podjęty dla własnej 
doskonałości, ale po to, aby stało się 
możliwe słyszenie i słuchanie Boga. 
Jan podjął trud milczenia. Pustynia jest 
przecież uprzywilejowanym miejscem 
słuchania Oblubieńca. Tam nie ma nic 
– prócz Niego. Dlatego kiedy Ktoś sta-
je tam przed kimś, to nikt i nic go nie 
rozprasza ani odciąga od tej osoby, 
która przemawia. Bóg bardzo dobrze 
pamięta taki rodzaj relacji z Izraelem 
na pustyni i tęskni za tym (por. Jr 2,2). 
Sam nawet mówi w innym miejscu, że 
właśnie tam – na pustyni – przemówi 
do serca oblubienicy (por. Oz 2,16). 

Tak więc Jan porzuca świat, odcho-
dzi od tego, za czym inni biegną, i robi 
to, by otrzymać słowo Boga. I otrzymu-
je to słowo. Kiedy? Po 30 latach oczeki-
wania w surowości pustyni! To słowo, 
które otrzymał, jest tak mocne, że Jan 

nie zwleka i zaczyna je głosić pełen na-
dziei w spełnienie się tego słowa, które 
otrzymał. Długo nie czekając, uczest-
niczy w jego realizacji, gdy spotyka 
w swoim życiu Jezusa, którego świa-
domie nazywa Barankiem Bożym i za 
którego w niedługim czasie odda to 
życie. Jest to więc człowiek, który żyje 
w cnocie, wydaje owoce życia w Duchu 
Świętym i podejmuje trud ascezy po to 
tylko, aby usłyszeć Boga. I jak się oka-
zuje – jest to możliwe. 

„Maryjo, otwórz moje serce,
zanim otworzę tę Księgę”

To więc, czy człowiek słyszy głos 
Boga, Jego słowo, Jego odpowiedź 
w swoim życiu, nie zależy od tego, czy 
Bóg mówi, bo On mówi nieustannie 
w swoim Słowie – Jezusie Chrystusie. 
Zależy to jedynie od ludzkiego serca, 
czy jest czyste, wolne od wad i zdolne 
do wyjścia na pustynię, aby w zamian 
za to usłyszeć Boga. Mamy przecież 
Księgę Bożego Słowa – Biblię, a decy-
zja, co z nią zrobimy, należy zawsze do 
nas. 

„Biorę dziś przeciwko wam na 
świadków niebo i ziemię, kładąc przed 
wami życie i śmierć, błogosławieństwo 
i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, 
abyście żyli wy i wasze potomstwo, 
miłując Pana, Boga swego, słuchając 
Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest 
twoje życie i długie trwanie twego po-
bytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł 
dać przodkom twoim: Abrahamowi, 
Izaakowi i Jakubowi” (Pwt 30,19-20). ■
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LATO w Seminarium 2o18. 
dzięki ofiarom naszych dobrodziejów mogliśmy  
wyremontować seminaryjną kuchnię oraz  
wymienić instalacje elektryczną i grzewczą



Bóg działa w ciszy i już samo za-
chowanie milczenia sprawia, że 
Duch Święty czyni we wnętrzu 

człowieka ład, harmonię i obdarza go 
pokojem. Szatan zaś przeciwnie, bar-
dzo nie lubi milczenia i ciszy, gdyż to 
właśnie ono przypomina mu o jego 
wewnętrznym chaosie. Z tego powodu 
serwuje on dzisiejszemu społeczeń-
stwu nieustanną muzykę, filmy, rozmo-
wy, spotkania, konferencje itp., tak aby 
człowiek tylko nie zatrzymał się ani na 
chwilę i nie trwał w ciszy. Szatan wie, 
że cisza oraz milczenie powoduje to, 
że człowiek usłyszy głos Boga w swoim 
wnętrzu i że zacznie z Nim rozmawiać, 
a to spowoduje refleksję, która będzie 
początkiem nawrócenia i początkiem 
jego przegranej. 

Milczenie  
jako odkrywanie siebie

Skupienie się na różnorakich zaję-
ciach może rozpraszać nasze milczenie 
wewnętrzne. Można przestać mówić, 
a nie wypuszczać z rąk książki, miotły, 
czy jeszcze jakiejś innej rzeczy. Milcze-
nie to pozwolenie, aby „być u siebie”. 
Podczas takiego milczenia doświadcza 
się swoich niekontrolowanych myśli, 
wypartych ze świadomości pragnień, 
emocji, uczuć, lęków oraz stłumione-
go gniewu. Dopiero kiedy to wszystko 
zacznie pracować w człowieku, może 
on sobie zdać sprawę ze swojego we-
wnętrznego bałaganu i może świado-
mie poznać swoje wady i grzechy. Wo-
bec tego, żeby zacząć rozwijać w sobie 

życie duchowe, trzeba trwać w ciszy, 
trzeba milczeć. Tylko milczenie umoż-
liwia skupienie się na relacji z Duchem 
Świętym, który pokazuje wady i grze-
chy tak, aby człowiek się ich za Jego 
pomocą pozbył. Człowiek, który nie 
trwa w ciszy i w milczeniu, nigdy nie 
uwolni się od swoich wad i grzechów, 
ponieważ często będzie ich nieświa-
domy. Zatem taki człowiek nigdy nie 
zacznie prowadzić głębokiego życia 
duchowego. Milczenie jest pierwszym 
stopniem życia duchowego!

„Bóg nie udziela się duszy gadatli-
wej, która jak truteń w ulu wiele brzę-
czy, ale nie wyrabia miodu. Dusza ga-
duła jest pusta we własnym wnętrzu. 
Nie ma w niej ani cnót gruntownych, 

Na początku, aby dobrze zrozumieć, o co chodzi w milczeniu, trzeba powiedzieć, idąc za Ojcami 
Pustyni, że milczenie to nie jest brak słów, ale wyciszenie myśli, emocji, potrzeb, pragnień oraz 
wszelkich wyobrażeń i obrazu świata, który domaga się uwagi w naszym wnętrzu. Takiego głę-
bokiego milczenia człowiek sam z siebie nigdy nie osiągnie. Nasze wnętrze nie jest do końca za-
leżne od nas. Możemy przecież powiedzieć myślom, emocjom, pragnieniom, aby się uciszyły, ale 
czy będzie to skuteczne? Wewnętrznego milczenia może dokonać w nas tylko Bóg. My natomiast 
możemy pokazać Mu, że zależy nam na Nim. Możemy prosić Go o to, aby uciszył nasze wnętrze, 
a z naszej strony możemy zachować milczenie, zachować ciszę i przestać mówić.

Milczenie
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TEMAT NUMERUo. dk. Damian M. Pietrowski, kurs VI



ani poufałości z Bogiem. Nie ma mowy 
o życiu głębszym, o słodkim pokoju 
i ciszy, w której mieszka Bóg. Dusza, nie 
zaznawszy słodyczy ciszy wewnętrz-
nej, jest duchem niespokojnym i mąci 
tę ciszę innym. Widziałam wiele dusz 
w przepaściach piekielnych – za nie-
zachowanie milczenia” (św. Faustyna 
Kowalska, Dzienniczek).

Właściwa intencja

Milczenie musi mieć cel i intencję, 
dla której je podejmujemy. Milcze-
niem, które buduje życie duchowe, 
które wznosi gmach Bożej świątyni 
w nas, musi być milczeniem świado-
mym, które jest opanowaniem same-
go siebie. Milczenie to nie ciche dni, 
w których nic się nie mówi. Nie jest to 
niezręczność i przestrach spowodowa-
ne pojawieniem się w jakimś nowym 
środowisku czy w obcej sobie kulturze. 
Milczenie to świadomy wybór! 

Życie duchowe w praktyce

Pismo Święte naucza: „Nie unik-
niesz grzechu w gadulstwie” (Prz 10,19). 
Zatem milczenie jest środkiem poma-
gającym uniknąć wielu grzechów – 
pomaga ono równocześnie osiągnąć 
świętość. Aby życie duchowe kwitło, 
trzeba uśmiercić w sobie ducha gadul-
stwa, plotkarstwa, kłótni i oszczerstwa. 
Najskuteczniejszym sposobem na 
opanowanie chęci powtórzenia plotki 
albo jakiejś nowo posłyszanej infor-
macji jest milczenie. Z początku zda-
wać się będzie, że może ono człowieka 

rozerwać, ale trzeba ten napór wytrzy-
mać i go opanować. Kiedy napięcie ga-
dulstwa przejdzie, poczuje się w sobie 
radość i będzie się wzmocnionym du-
chowo. Właśnie tę myśl wyraził Ekle-
zjastes w słowach: „Posłyszałeś słowo? 
Niech umrze z tobą! Nie obawiaj się 
– nie rozsadzi ciebie” (Syr 19,10). Po-
nadto, kiedy człowiek zachowuje mil-
czenie i „liczy słowa”, nie zdarzy mu się 
obmowa i będzie miał pokój serca. 

Milczenie, które pozwala  
usłyszeć Boga

Milczenie rozumie się często jako 
jakieś zaburzenie w komunikacji, ja-
kiś defekt. Człowiek boi się milczenia, 
ponieważ wydaje się pustką, a pustka 
prowadzi do lęku. Dlatego nie wierzy 
się, że w pustce można spotkać Boga. 
Ale jak jest naprawdę? Bóg obdarza 
sobą w milczeniu. Wysiłkiem człowie-
ka ma być to, aby zrobić miejsce Bogu 
w swoim życiu, aby uczynić pustkę. 
W taką pustkę wchodzi Bóg i przez to 
staje się ona błogosławiona. Milcze-
nie jest szkołą słuchania, a słuchanie 
to działanie prorockie. Wszyscy chrze-
ścijanie są powołani do tego, by być 
prorokami dla tego świata, a prorok 
nie mówi od siebie, lecz przekazu-
je słowo Boga. Jednak by przekazać 
słowo Boga innym, trzeba je najpierw 
samemu usłyszeć, a żeby je usłyszeć, 
trzeba zamilknąć. Milczenie ma być 
wysiłkiem, uspokojeniem serca, ba-
łaganu wewnętrznego i zewnętrznego 
oraz ma być wysiłkiem wczytywania 
się w sens nadchodzących słów i tre-

ści. Takie milczenie stanie się prze-
strzenią wyrastania słów, oczekiwania 
na nie, ich oczyszczenia.

Milczenie prowadzi do wiary! Bóg 
zaprasza do milczenia nie dlatego, by 
z Nim nie rozmawiać, ale właśnie po 
to, by w milczeniu się z Nim spotkać. 
Jak mówi św. Paweł: „wiara rodzi się 
ze słuchania” (Rz 10,17). Milczenie 
może nas zaprowadzić bardzo daleko. 
Dokąd? Do ludzi, do miłosierdzia, do 
współodczuwania z nimi. Bo ta wiara, 
która rodzi się ze słuchania (a więc 
i milczenia), martwa jest bez uczyn-
ków. Milczenie prowadzi do słucha-
nia, a słuchanie do posłuchu, czyli po-
słuszeństwa. Posłuszeństwo Słowu to 
nic innego jak odpowiedź dana Bogu 
na Jego miłość, odpowiedź naszym 
życiem, czynami, miłością. Milczenie, 
ostatecznie – prowadzi do miłości!

„Zachować milczenie to znaczy 
to samo, co słuchać Boga, mówić do 
Niego i być z Nim. Milcząc, uciekamy 
od kłopotów i od ludzi, aby Boga le-
piej usłyszeć. Celem więc milczenia 
jest zachować skupienie, aby usły-
szeć Boga mówiącego” (św. Wincenty 
a Paulo).

W milczeniu nie chodzi o to, by ni-
gdy nic nie mówić! Bo takim przewrot-
nym milczeniem można ciężko zgrze-
szyć, np. kiedy mamy kogoś pouczyć 
czy pocieszyć, pomóc. W milczeniu 
chodzi o nabycie ducha mądrego 
mówienia, uporządkowanie wnętrza, 
usłyszenie Boga. ■

św. Wincenty à Paulo

Celem więc milczenia  
jest zachować skupienie,  

aby usłyszeć  
Boga mówiącego. 
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Wskazuje ona dwie podstawo-
we warstwy procesu komuni-
kacji międzyludzkiej: przekaz 

treści oraz określenie charakteru relacji. 
Kiedy coś mówię, informuję o czymś 
przy pomocy sensu słów, ale jedno-
cześnie określam też charakter relacji 
łączącej mnie z rozmów-
cą. Mogę zachować się 
przyjaźnie lub wrogo, 
pogardliwie lub z szacun-
kiem, obojętnie lub z za-
interesowaniem, poka-
zać dystans lub bliskość. 
Posługuję się przy tym – 
świadomie lub nie – całą 
gamą kodów komunika-
cyjnych wyrażających moje nastawie-
nie. Zbiór kodów możemy podzielić na 
sferę werbalną (czyli językową) i nie-
werbalną. W sferze werbalnej może-
my wyróżnić elementy składowe: kod 
leksykalny (dobór słów), syntaktyczny 

(formy gramatyczne) i stylistyczny (es-
tetyka wypowiedzi). Sferę niewerbalną 
dzielimy na dwie części: parajęzykową 
i pozajęzykową. Pierwsza z nich zawie-
ra: intonację, akcent, rytm oraz brzmie-
nie i ton głosu. Druga to: mimika, gesty, 
kontakt wzrokowy, dotyk, czas wypo-

wiedzi i pauz, dystans 
przestrzenny, ubiór, stan 
higieny, a nawet zapach. 
Kody niejęzykowe mogą 
funkcjonować samo-
dzielnie lub też towarzy-
szyć komunikacji języ-
kowej. Gdzie tu jednak 
problem milczenia? Otóż 
jeśli mamy do czynienia 

z komunikowaniem się poprzez kod 
niejęzykowy, to może to być właśnie 
komunikowanie w kontekście milcze-
nia – lub nawet komunikowanie po-
przez milczenie. Poza tym milczenie 
w formie pauz w wypowiedzi jest czę-

ścią komunikacji werbalnej. Wreszcie 
milczenie tworzy przestrzeń dla wypo-
wiedzi innej osoby, bo na nim przecież 
opiera się słuchanie. Milczenie w relacji 
nie oznacza więc zawsze ciszy. 

Milczenie relacyjne

Relacja międzyosobowa wyra-
ża i kształtuje się w znacznej mierze 
poprzez komunikację. W ramach ko-
munikacji mamy do czynienia także 
z milczeniem. Milczenie w obecności 
innej osoby nie jest brakiem komuni-
kacji, ale jej formą lub częścią. Chwila 
milczenia podczas rozmowy ma zna-
czenie określone przez treść rozmowy 
lub kontekst. Milczenie może stano-
wić samodzielną formę komunikacji, 
przekazującą treści zrozumiałe dla od-
biorcy bez dodatkowego kontekstu 
werbalnego – choć oczywiście w kon-
tekście sytuacji. Kontekst sytuacyjny 

By mówić o czymś w sposób głębszy, niż pozwala na to wiedza potoczna, trzeba skorzystać z ja-
kiejś podstawy teoretycznej. Mówiąc o milczeniu w wymiarze naturalnym – czyli nie odwołując się 
do teologii – możemy skorzystać np. z teorii komunikacji.

Milczenie tworzy 
przestrzeń dla 

wypowiedzi innej 
osoby, bo na nim 
przecież opiera 
się słuchanie.
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TEMAT NUMERU
umożliwiający odczytanie treści mil-
czenia może mieć różny zakres: od 
prozaicznego i chwilowego kontekstu 
danego zdarzenia, aż do kontekstu 
biograficznego zawierającego spek-
trum wielu zdarzeń i ich interpretacji 
znanych obu osobom. Dobrze ilustru-
je to scena z filmu pt. Mr. Church, gdy 
główna bohaterka spotyka się z różny-
mi zachowaniami uczestników przyję-
cia pogrzebowego po śmierci matki. 
Niektóre osoby unikają wspomnień 
o zmarłej, inne właśnie o niej mówią, 
inne jeszcze starają się pocieszać, jest 
wreszcie ktoś, kto … nie musi mówić ni-
czego. Nie musi, ponieważ jego milcze-
nie zawiera całą treść potrzebną w tej 
sytuacji. Badacz komunikacji interper-
sonalnej powiedziałby, że mamy tu do 
czynienia z komunikacją niewerbalną. 
Owa niewerbalność łączy się tu po pro-
stu z milczeniem niosącym określone 
treści. Taka funkcja milczenia zakłada 
już pewien poziom znajomości i zro-
zumienia, jest więc charakterystyczna 
dla przyjaźni, miłości, czy też dobrych 
relacji koleżeńskich. Milczenie w relacji 
może też jednak mieć podłoże lękowe 
lub wynikać z trudności w wyrażaniu 
siebie. Powinien o tym pamiętać spo-
wiednik czy kierownik duchowy, przed 
którym odkrywa się przecież sprawy 
wewnętrzne i często trudne. Cierpli-
wość i spokój tworzą dobrą przestrzeń 
do przełamania milczenia lękowego.

Milczenie etyczne

Czasem zasada moralna wskazuje 
na konieczność przemilczenia okre-
ślonej prawdy, gdy ktoś nie ma prawa 
jej poznać (np. tajemnica spowiedzi) 
lub też istnieje podstawa, by sądzić, 
że zostanie wykorzystana w niego-
dziwy sposób. Takie przemilczenie 
może mieć postać ukrytą lub jawną, 
czyli może być odwróceniem uwa-

gi od zagadnienia lub milczeniem 
ukazującym jasno, że nie chcę odpo-
wiedzieć na pytanie. Tak zachował 
się Jezus przed Piłatem. Milczenie 
etyczne skłania naszego adwersarza 
do myślenia i może przyczynić się do 
zmiany jego postępowania. Milczenie 
wyznacza także miarę eksponowa-
nia swojej osoby w relacji lub grupie 
i tworzy przestrzeń dla rozmówcy lub 
rozmówców. Wynika to z miłości bliź-
niego. Biblia mówi, że człowiek „powi-
nien być skory do słuchania i nieskory 
do mówienia”. Milcząc, pozwalam, by 
ktoś ukazał siebie, by budował rela-
cję. Jest to ważna zasada szczególnie 
dla osób mających łatwość mówienia 
i ekstrawertyczną osobowość, i san-
gwiniczny temperament. Takie osoby 
muszą uczyć się milczeć. Trzeba też 
wspomnieć, że milczenie może być 
także zaniedbaniem obowiązku mo-
ralnego, gdy dobro wymaga zajęcia 
stanowiska. 

Milczenie majeutyczne

Wymiar relacji – kształtowanej 
przez dialog i milczenie – związany jest 
w znacznej mierze ze sferą więzi, uczuć, 
ocen i nastawień. Milczenie może też 
jednak służyć rozwojowi rozumienia 
w wymiarze stricte poznawczym. Brak 
odpowiedzi na pewne pytania jasno 
zaznaczony milczeniem może skłonić 
osobę pytającą do refleksji i doprowa-
dzić do samodzielnego poszukiwania 
odpowiedzi. Taką zasadą kierował się 
Sokrates, stosując swą metodę majeu-
tyczną, zwaną też ironią sokratejską. 
Co prawda nauczyciel Platona raczej 
dopytywał, niż milczał, ale milczenie 
w sytuacji, gdy osoba pytająca jest bli-
ska odkrycia odpowiedzi, może mieć 
lepszy skutek niż naprowadzanie jej 
czy podpowiadanie. Dobry nauczyciel 
i wychowawca, spowiednik czy kierow-

nik duchowy powinien czasem stoso-
wać tę strategię.

Milczenie intra-personalne 

Osoba jest zdolna nie tylko do dia-
logu z innymi, ale także do dialogu we-
wnętrznego, czyli rozmowy z samym 
sobą. Dialogiczny charakter relacji 
międzyosobowych uwewnętrznia się 
i odzwierciedla w sferze wnętrza oso-
by. Małe dzieci mówią same do siebie 
i toczą jakby rozmowy ze sobą. To nie 
jest tylko dziecinna zabawa. W pew-
nym momencie dialog ten przenosi się 
do sfery myśli, i choć nie można go już 
usłyszeć z zewnątrz, nadal trwa. Owo 
mówienie wewnętrzne potocznie nazy-
wamy myśleniem. Jeśli istnieje mowa 
wewnętrzna, istnieje też milczenie we-
wnętrzne. Nie powinniśmy pochopnie 
nazywać go brakiem myślenia. Milcze-
nie wewnętrzne może być zdrową reak-
cją na spotkanie z granicami ludzkiego 
poznania i rozumienia. Mądry człowiek 
potrafi milczeć o tym, czego nie wie i nie 
rozumie. Człowiek, któremu brak mą-
drości, nie potrafi wytrwać w tej trudnej 
sytuacji i próbuje dopowiedzieć to, cze-
go w istocie nie wie, popadając tym sa-
mym w błędne interpretacje. Milczenie 
w dialogu wewnętrznym jest podobne 
do milczenia w dialogu międzyosobo-
wym: pomaga zebrać myśli i skupić się. 
Można to wyjaśnić przez odwołanie do 
funkcjonowania mózgu, który potrze-
buje pewnego czasu na przetwarzanie 
treści. Słuchając kogoś, potrzebujemy 
co jakiś czas chwili na zastanowienie, 
stąd chwile ciszy w liturgii czy pauzy 
w homilii. Słuchając siebie samego 
także potrzebujemy chwili przerwy. Po-
dobnie modlitwa adoracji opiera się na 
takim właśnie milczeniu wewnętrznym 
w obecności Boga. Dlatego warto uczyć 
się dobrego milczenia, mimo że to sztu-
ka wymagająca. ■

FO
T:

U
N

SP
LA

SH
.C

O
M



BULIMIA ZMYSŁÓW

Fonoholizm i FOMO

Zajmująca się raportami i analiza-
mi dla biznesu firma Domo udostęp-
niła statystykę pokazującą, ile danych 
generuje się w mediach społeczno-
ściowych w ciągu minuty. Wyniki robią 
wrażenie. Kilka przykładów. W serwisie 
YouTube wyświetlanych jest 4 333 560 
filmów, użytkownicy Spotify słucha-
ją ponad 750 tys. piosenek, Subskry-
benci Netflixa strumieniują ponad 
97 tys. godzin treści wideo, użytkow-
nicy Instagrama dają like do prawie 
3 milionów postów, przez Facebook 
Messenger wysyłane jest ponad 216 
tys. zdjęć, blisko 500 tys. osób wysyła 
wiadomości na Twitterze. Poza tym 
wysłanych jest niemal 13 milionów 
zwykłych, poczciwych smsów. W każ-
dej minucie. Coraz powszechniejszym 
zjawiskiem jest fonoholizm, czyli uza-
leżnienie od telefonu komórkowego. 

Zachowania, które je charakteryzują, 
to m.in. nierozstawanie się ze swoim 
telefonem, ciągła potrzeba korzystania 
z niego, rozdrażnienie, gdy korzysta-
nie nie jest możliwe, częste sprawdza-
nie powiadomień. U (nad)aktywnych 
użytkowników mediów społeczno-
ściowych ten nawyk przybiera postać 
tzw. syndromu FOMO (fear of missing 
out) – lęku przed pominięciem, przed 
utratą ważnej informacji. Co ciekawe, 
osobie takiej trudno właściwie określić, 
jaka jest realna przyczyna powstałego 
napięcia. Rozładowuje się ono dopie-
ro, gdy sprawdzi telefon lub zasiądzie 
przed komputerem. Osoby takie czują 
także potrzebę dzielenia się w mediach 
społecznościowych najdrobniejszym 
wydarzeniem ze swojego życia, publi-
kują zdjęcia jedzenia serwowanego 
w restauracji albo zdają relację, gdzie 
aktualnie przebywają, w co są ubrane, 
jakie samopoczucie im towarzyszy itp.

Bulimia i apatia

Nawet jeśli sami nie mamy takich 
problemów (albo wydaje nam się, że 
nie mamy), to na pewno bez trudu 
zauważamy takie osoby w swoim oto-
czeniu. Ojciec Amadeo Cencini stwier-
dza, że dzisiaj nasze zmysły karmią się 
w sposób, który był nie do pomyśle-
nia jeszcze jakiś czas temu. Jesteśmy 
świadkami przekarmienia zmysłów. 
Dzieje się tak dlatego, że możemy 
niemal wszystko zobaczyć i usłyszeć, 
wszystkiego dotknąć. Możemy też być 
w bezpośredniej relacji w czasie rzeczy-
wistym z wieloma osobami jednocześ-
nie, nabierając przekonania, że ilość 
informacji i kontaktów skutkuje lepszą 
relacją z samą rzeczywistością. Tak nie 
jest. Nasze zmysły są przeładowane 
bodźcami. Można powiedzieć, że cho-
rują na bulimię, że mamy teraz do czy-
nienia z jakimś obżarstwem zmysłów. 

Na rowerze ze słuchawkami na uszach. W komunikacji miejskiej, na spacerze, na plaży – również 
ze słuchawkami, do tego wpatrzeni w mniejsze lub większe kolorowe ekrany. Spotkania z przyja-
ciółmi – równolegle do prowadzonej rozmowy odruchowo sprawdzany telefon, tak by mniej więcej 
nie stracić wątku. Koncert muzyczny, wizyta Ojca Świętego, wypadek drogowy, zdobycie szczytu 
w górach – odruchowa reakcja? Włączamy telefon. Nagrywamy. Czy w tym szaleństwie jest metoda?

TEMAT NUMERU br. Mariusz M. Mitrowski, kurs IV

14 Nasze Życie nr 3/2018 (128)
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Za dużo się widzi, za dużo się słyszy, 
za dużo się je; organizm nie może tego 
przyjąć. Przekarmione zmysły sprzyjają 
obojętności i apatii. Kiedy dziś ogląda-
my informacje, widzimy którąś z kolei 
wojnę, dalej spokojnie jemy obiad, tra-
gedia ta nie wywołuje większej reakcji 
emocjonalnej. Od bulimii zmysłowej 
przeszliśmy do apatii wrażliwości. Za-
mykamy się w swoich wewnętrznych 
światach, w swoich strefach komfortu. 
Odreagowujemy w ten sposób stres 
spowodowany szalonym tempem ży-
cia, natłokiem obowiązków w pracy, 
napięciami w relacjach. Jak jednak za-
uważa o. Jozafat Nowak: „Człowiek jest 
dużo bardziej odporny na nadmiar cier-
pienia niż na nadmiar przyjemności”. 
Ta ucieczka od trudnej rzeczywistości 
sprzeciwia się bowiem podstawowe-
mu doświadczeniu człowieka, które 
jeden z filozofów ujął w słowa: „Każda 
przyjemność pragnie wieczności. Głę-
bokiej, głębokiej wieczności”. To, czego 
doświadczamy w chwili przyjemności 
nie powinno nigdy się skończyć. Tym-
czasem kończy się właśnie i przemija. 
Szczęście daje się doświadczyć tylko 
w ulotnej chwili i na tym polega w isto-
cie melancholia egzystencji ludzkiej. 
Dramatycznym potwierdzeniem tego 
paradoksu są dzisiaj statystyki zacho-
rowań na depresję oraz samobójstw. 
Najwięcej jest ich w krajach wysoko 
rozwiniętych. Bardzo wiele osób cierpi 
z tego powodu. To kolejny paradoks – 
im większy dobrobyt, tym większy smu-
tek. Dlaczego tak jest? 

Jägerblick

Jak zauważa ks. Krzysztof Grzywocz: 
„Ceną za dobrobyt jest osłabienie wię-
zi. Żyje się w kraju wysokiego dobroby-
tu, a trzeba więcej pracować, żeby się 
utrzymać. Nie ma czasu na bliskość, na 
spotkanie, na więzi. Dla wielu osób więź 
nie ma takiej wartości jak na przykład 
posiadanie. Słynne napięcie między 
«mieć» a «być» idzie w krajach wysoko 
rozwiniętych w stronę «mieć». Spotka-

nie? Po co? Jaką korzyść będę miał? 
Takie, jak mawiają Niemcy, jägerblick, 
spojrzenie myśliwego. Sama więź nie 
jest atrakcyjna, tylko jakaś korzyść. De-
presja jawi się więc często jako żałoba 
po braku bliskich więzi”. Alarmującym 
wspólnym mianownikiem stają się 
w tym świetle statystyki samobójstw. 
W Polsce każdego dnia odbiera sobie 
życie około 15 osób, co oznacza, że 
wskutek samobójstw gi-
nie w naszym kraju więcej 
osób niż w wypadkach 
drogowych. Przyczyny? 
Najczęściej są to zaburze-
nia psychiczne, nieporo-
zumienia rodzinne, zawód 
miłosny. A więc dramaty pozrywanych 
więzi, sprawiające, że każdego roku dla 
kilku tysięcy naszych rodaków życie 
przestaje mieć sens. Papież Benedykt 
XVI wskazuje, że „życie we właściwym 
sensie jest tam, gdzie nie ma cierpie-
nia samotności i izolacji, a jest miłość 
i wspólnota, gdzie człowiek doznaje 
dotknięcia Boga. Życie to wspólnota, 
istotą śmierci jest wyrwanie z wszyst-
kich więzi”.

Zmysły – reaktywacja

Pojawia się zasadne pytanie – jak 
uzdrowić nasze zmysły, wyleczyć je 
z niszczącej bulimii, egocentrycz-
nej znieczulicy, z powierzchownego 
i interesownego spojrzenia na drugie-
go człowieka? Pierwszą rzeczą, którą 
należy zrobić, to zdać sobie sprawę, że 
problem istnieje. Zmysły zostały nam 
dane, aby wejść w kontakt z rzeczywi-
stością, by rozpoznawać to, co praw-
dziwe, piękne i dobre, nie po to zaś, 
byśmy przez nie niszczyli samych sie-
bie i innych. Potrzebna jest więc wła-
ściwa pedagogia zmysłów – takie ich 
wychowanie, byśmy, nie będąc przez 
nie zniewoleni, mogli dzięki nim budo-
wać prawdziwie życiodajne, głębokie 
relacje. Wspomniany o. Cencini pro-
ponuje dwa poziomy w tym procesie. 
Pierwszym jest oczyszczenie zmysłów, 

wychowanie w sensie kontroli i pano-
wania nad sobą. Jeśli chcę, by zmysły 
dobrze mi służyły, jest jasne, że muszę 
zacząć stawiać granice i mówić „nie”. Idę 
ulicą, ale nie pozwalam, by moje oczy 
przyjmowały wszystkie bodźce, które są 
wokół. Ta tradycyjna koncepcja umar-
twiania zmysłów jest nadal obowiązu-
jąca. Ale co jest w niej ważne? By doce-
lowo to wyrzeczenie zbliżało mnie do 

Boga i do ludzi. Tu pojawia 
się przestrzeń dla milczenia, 
które jest drogą do spotka-
nia samego siebie. Pierwsze 
jego chwile często odsła-
niają nam nasz wewnętrzny 
rozgardiasz, chaos naszych 

myśli i pragnień. Warto poobserwo-
wać siebie, gdy nie jesteśmy zajęci. 
O czym wtedy myślimy? O jedzeniu? 
O rzeczach, które chcemy zdobyć? 
Może pojawiają się fantazje seksualne?  
A może wymyślamy sobie błyskotliwe 
mowy, którymi załatwiamy kogoś, udo-
wadniamy mu swoją rację? Wytrzymać 
taki chaos to bolesne doświadczenie. 
Stąd otwiera się tu pole dla dobrej tera-
pii czy kierownictwa duchowego.

Poziom drugi natomiast to taka 
formacja zmysłów, by uwrażliwić je na 
piękno, prawdę i dobro. Wartościowa 
rzeczywistość wycisza. Ks. Grzywocz: 
„Moment gdy np. kończy się spotkanie  
z kimś kto poruszył nas swoim we-
wnętrznym blaskiem, pozostawia w nas 
pragnienie milczenia i ciszy. Mówimy 
wówczas, że ktoś «zamilkł z wrażenia». 
Tam, gdzie nie ma doświadczenia war-
tości, jest coraz większy hałas, za któ-
rym kryje się brak wartości. Natomiast 
ludzie, którzy żyją w świecie wartości 
(np. często doświadczają piękna przy-
rody albo słuchają dobrej muzyki) są 
ludźmi wyciszonymi”.

Wszystkim, którzy odważą się podjąć 
walkę o uzdrowienie zmysłów, tak by 
służyły dobrym, życiodajnym relacjom, 
życzę pogodnej i cierpliwej wytrwałości. 
W nawróceniu i spokoju jest wasze oca-
lenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. ■ 

Człowiek jest 
bardziej odporny 

na nadmiar 
cierpienia niż 
na nadmiar 

przyjemności.
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Takie przynajmniej miało się wra-
żenie. Wsiadało się na Lauren-
tinie, ludzie wygodnie sadowili 

się w pustych jeszcze wagonach (Lau-
rentina to jedna z dwóch krańcowych 
stacji metra B). Znakomita większość 
wyciągała książki. Grubsze, chudsze. 
Kryminały, romanse, klasykę, podręcz-
niki. Biblię. I zaczynało się jakieś zbio-
rowe słuchanie opowieści ukrytych 
na kartach, przerywane jedyne zapo-
wiedzią następnych stacji i napływem 
nowych czytelników. Bo i ci, co wsia-
dali przy Eur Fermi, i ci z Garbatelli, i ci 
z Piramide – wszyscy wyciągali książki. 
A jeśli nie książki, to przynajmniej za-
czynali przerzucać strony bezpłatnych 
dzienników, które wzięli przy wejściu 
do metra. Zbiorowe czytanie. Wiel-
ka ruchoma czytelnia linii B, jeżdżąca 
z północy na południe Wiecznego Mia-
sta. Słuchanie głosów nagranych przy 
pomocy liter, czarno na białym, na 
papierowych taśmach formatu A5, B4 
i innych. Niby nic się nie działo. Wszy-
scy milczeli. Wszyscy słuchali.

***

Czas akcji: 2018. Miejsce akcji: me-
tro w Rzymie. Bohaterowie: podróżują-
cy. Akcja: wszyscy gadają. Trzy po trzy. 

Wagony są nowsze niż te dziesięć 
lat temu. Co prawda nie wszystkie, ale 
są. Za to coraz mniej książek. Wsiada 
się na Laurentinie. Ludzie wygodnie 
sadowią się w pustych wagonach (Lau-
rentina nadal jest jedną z dwóch krań-
cowych stacji metra B). Dwie osoby 
wyciągają książki. Reszta nie musi wy-
ciągać telefonów. Trzymała je w ręku 
na peronie i nadal trzyma je w ręku. 
Telefony małe, duże. I rozpoczyna się 
jakieś zbiorowe paplanie. Rozpoczy-
nają się codzienne Mistrzostwa Świata 
w precyzyjnym używaniu opuszków 
palców. Chodzi o koordynację oko – 
opuszek. Trzeba wyprodukować nowe 
treści. Trzeba pacnąć końcówką pra-
wej łapy w ekran. Milion razy. Tak aby 
nakarmić whatsappa i inne zwierzęta. 
Czasami można pominąć słowa. Ikon-
ki, uśmieszki, ryjki, całuski – rozwiązują 
sprawę. Internetowe potwory żywią 
się głównie zdjęciami kotów, zdjęcia-
mi pizzy i cappuccino. Nikt nie czyta. 
Wszyscy piszą. Nikt nie czyta. Wszyscy 
wysyłają śmieszne obrazki. Heheszki. 
Metro zamienia się w wielką ruchomą 
platformę do paplania i plecenia, jeż-
dżącą z północy na południe Wiecz-
nego Miasta. W fabrykę słów, pyszcz-
ków, ryjków i uśmieszków, wysyłanych 
w świat przy pomocy elektronowych 

tablic do pisma obrazkowo-literowe-
go. Niby nic się nie dzieje. Wszyscy mil-
czą. Ale wszyscy gadają. 

Wydaje się, że jest to jakieś nowe wy-
zwanie. Ta nowa pokusa pisania, dzie-
lenia się, udostępniania, zamieszczania, 
publikowania. Zawsze i wszędzie, i do 
wszystkich. Milczeć to nie tylko nic nie 
mówić. To także nic nie pisać. Milczeć 
to zwiedzać swój osobisty, wewnętrzny 
świat, mieć na to czas i odwagę. Ale to 
też jest jakieś nowe wezwanie. Bo może 
się okazać, że tego wewnętrznego świata 
nie ma, albo jest bardzo ubogi, bo znako-
mita większość spraw, które kiedyś były 
magazynowane w pamięci, została prze-
niesiona do pamięci telefonu, kompute-
ra. Istnieje ryzyko, że po odłączeniu tych 
zewnętrznych pamięci od mózgu niczego 
w nim nie znajdziemy. Żadnego wspo-
mnienia, żadnego głębokiego przeżycia. 
Może warto ponownie powalczyć o ciszę. 
I o offline. I o milczenie. 

Bo, jak mówi Jan z Apamea, syryjski 
pisarz z wczesnego średniowiecza: „Bóg 
jest Ciszą”. Nie zagaduje nas. Zostawia 
miejsce na nasze dźwięki. Ale czy za 10 
lat będziemy wiedzieć, co Mu powie-
dzieć? Znajdziemy odpowiednie słowo? 
Czy może będziemy zdolni jedynie do  
#pomóż   #dzięki . ■

Czas akcji: dziesięć lat temu. Miejsce akcji: metro w Rzymie. Bohaterowie: podróżujący.                      
Akcja: wszyscy czytają. Książki. 

o. Tomasz Szymczak, franciszkaninFELIETON

Błogosławieni #offline, albowiem oni :)
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Odzyskanie przez Polskę niepodległości nie było wydarzeniem pojedynczym. 
Data 11 listopada jest symboliczna, a rozpoczęła ona zjawisko, które można na-
zwać procesem odzyskiwania niepodległości w różnych miastach i regionach.

Od momentu przejęcia władzy w Polsce przez Józefa Piłsudskiego 
w listopadzie 1918 r. Wielkopolanie żyli nadzieją połączenia z odradza-
jącą się Polską. Poznaniacy mieli dość zaborcy i chcieli uniezależnie-
nia od Niemiec. Właściwy czas nadszedł w grudniu 1918 r. Wyczerpane 
militarnie Wielką Wojną Niemcy poluzowały kurs wobec okupowanych 
przez siebie terenów. Atmosfera rewolucyjna, abdykacja cesarza Wil-
helma II Hohenzollerna, zrujnowana gospodarka i obciążenia wojenne 
doprowadziły do sprzyjających okoliczności podjęcia walki o wolność 
Wielkopolski. Sytuacja w Wielkopolsce była w tym czasie tak napięta, 
że przypominała przysłowiową beczkę prochu. Okazją do wielkiej ma-
nifestacji patriotycznej były obrady Sejmu Dzielnicowego w dniach 3-5 
grudnia 1918 r. 21 grudnia do Poznania dotarły wieści o przybyciu do 
Polski Ignacego Paderewskiego, pianisty i wielkiego ambasadora spraw 
polskich. Jego przyjazd do stolicy Wielkopolski i przemówienie wygło-
szone 27 grudnia okazały się iskrą zapalną do wybuchu powstania. Po-
znańscy Niemcy postanowili urządzić kontrdemonstrację, chcąc w ten 
sposób pokazać, że Poznań jest miastem niemieckim. W urządzonym 
przez siebie pochodzie zaczęli oni zrywać polskie flagi i demolować 
miasto, idąc w kierunku Hotelu Bazar, w którym zatrzymał się Pade-
rewski. Nie brakowało prowokacji zarówno z jednej, jak i drugiej strony. 
Choć wydawać by się mogło, że powstanie wybuchło spontanicznie, 
to jednak zbrojnie było bardzo dobrze zaplanowane i przemyślane, 
o czym świadczy jego szybkie rozkrzewienie po całej Wielkopolsce. Wie-
le legend narosło wokół 27 grudnia 1918 r., ale jedno jest pewne: tego 
dnia wybuchło zwycięskie powstanie, które zadecydowało o przyłącze-
niu Wielkopolski do Rzeczypospolitej. ■

listopad 1918
odzyskanie niepodległości

grudzień 1918
powstanie wielkopolskie

Dla Polski przełomowym momentem był 10 listopada 1918 r. Wte-
dy to po 16 miesiącach więzienia, z Magdeburga przybył do Warszawy 
Józef Piłsudski. Sam dzień 11 listopada jest dniem podpisania rozej-
mu między państwami ententy a Cesarstwem Niemieckim, który był 
zakończeniem I wojny światowej. Na tym wydarzeniu bardzo skorzy-
stali Polacy. Na terenach zaborczych rozpoczęto spontaniczne rozbra-
janie wycofujących się oddziałów niemieckich. Pozbawiona autoryte-
tu Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę nad tworzącym 
się Wojskiem Polskim, a 14 listopada zdecydowała się na oddanie mu 
także władzy cywilnej. 22 listopada wydany został dekret, który głosił, 
że Piłsudski ma sprawować urząd Tymczasowego Naczelnika Pań-
stwa,  obejmuje najwyższą władzę Republiki Polskiej i będzie ją sprawo-
wał aż do zwołania Sejmu Ustawodawczego. Było to praktyczne odzy-
skanie Niepodległości po 123 latach niewoli. ■

Milczenie
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Co zadecydowało 
    o moim wyborze drogi zakonnej?

Stało się już tradycją na naszych łamach, że bracia z kursu I opowiadają o tym, co zadecy-
dowało o ich drodze powołania.

BR. GRZEGORZ KMIECIK:
Kiedy przez większość dnia myślałem, czyy-
tałem i rozmawiałem o Panu Bogu, pra-
gnienie rozwoju duchowego wzięło górę 
nad wszystkim innym. Prosiłem Boga, by 
dał mi znak, czy aby nie woła mnie do 

kapłaństwa. Natychmiastowo zjawił się pewien doświad-
czony bernardyn, który zapoznał mnie z życiem zakonnym 
i dopomógł rozeznać moją drogę. Znajomość z nim była 
dla mnie kluczowa. 

BR. GABOR M. DOROBEK:  
Największy wpływ na moją decyzję o wstąk-
pieniu wywarły powołaniowe dni skupienia, 
podczas których po raz pierwszy, chociaż 
nie do końca prawdziwie, zobaczyłem, 
na czym polega życie zakonne. Poza tym 

moje osobiste doświadczenie modlitwy, rozmyślania nad 
Słowem oraz przykład braci, których poznałem, ich zaan-
gażowanie, braterstwo i świadectwo wyboru drogi życia 
konsekrowanego. 

BR. PAWEŁ M. LUBIŃSKI: 
Wstąpiłem do Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych, ponieważ tak jak św. 
Franciszek pragnę służyć ludziom chorym, 
ubogim i potrzebującym. Decyzja ta nie 
była dla mnie łatwa. Długo odmawiałem 

Panu Bogu, ale On wytrwale czekał i zapraszał mnie na 
tę drogę. Podoba mi się bardzo życie we wspólnocie. Bóg 
daje mi braci, którzy są dla mnie podporą w codziennym 
życiu.

BR. ARKADIUSZ M. BURZEC:
Moja droga do zakonu wiąże się ściśle 
z interwencją Niepokalanej, przez którą 
Bóg wyrwał mnie z sideł  grzechu. To odpo-
wiedź na zaproszenie Boga, zaproponowane 
w konkretnych znakach  przez Maryję. Dzię-

ki Niej nawróciłem się, zbliżyłem się do Jezusa, poznałem 
wspólnotę, która pomagała mi otwierać się na dary Ducha 
Świętego. Przez Maryję do Jezusa. Totus Tuus.

BR. ARTUR M. BRZESKI:
Pragnienie służenia Bogu, Kościołowi, lu-
dziom we wspólnocie braterskiej na wzór 
św. Franciszka i św. Maksymiliana, a także 
jego wielkiego przyjaciela br. Zeno Żebrow-
skiego. Moje motto życiowe to: „Bogu na 

chwałę, ludziom na pożytek”.

BR. KRZYSZTOF M. PIĄTEK:
Zadecydowała wola Pana Boga. Z pew-
nością założenie habitu franciszkańskiego 
było dla mnie konkretnym znakiem do-
tyczącym mojego powołania do życia za-
konnego.

BR. MARCIN M. SOBOLEWSKI: 
Czynnikami, które skierowały moje kroki 
do zakonu, były słowa Jezusa wypowie-
dziane do św. Franciszka: „Idź i odbuduj 
mój Kościół”, postawa wielkich świętych 
franciszkańskich oraz przykład życia nie-

których braci poznanych w parafii franciszkańskiej, przy 
której wzrastałem. Chcę, aby moje życie było wypełnie-
niem Bożego planu wobec mnie.

BR. ADAM M. DUNST: 
O moim powołaniu zadecydował nasilają-
cy się we mnie wewnętrzny głos naglący do 
przemiany życia i naśladowania Chrystusa 
na drodze zakonnej w życiu pokuty, pokory 
i miłości braterskiej. Do zakonu pociągnął 

mnie wzór prostego, prawdziwego i zjednoczonego z Bo-
giem życia św. Franciszka.
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Bracia od lewej: Marcin Janiszewski, Wojciech Szuto-
wicz, Paweł Smutek, Kacper Wiatr, Przemysław Walczak, 
Mariusz Grabowski

Z NASZEGO ŻYCIA

seminarzyściBracia

Bracia od lewej: Tomasz Górka, Paweł Zieńkow, Adam 
Ślusarczyk, Michał Więch, Mariusz Mitrowski, Grzegorz Świerkosz 

Bracia od lewej: Alaksiej Juchniewicz (Białoruś),  
Adrian Zalewski, Łukasz Rombel, Jakub Kamiński

Bracia od lewej: Damian Pietrowski, Bartosz 
Bogucki, Joseph Kibonge (Kenia), Kamil Piotrowski

2018 
2019

kurs I

kurs II

kurs III

kurs V

kurs VI

kurs IV

Bracia od lewej w górnym rzędzie: Krzysztof Piątek, Adam Dunst, 
Arkadiusz Burzec, Marcin Sobolewski, Paweł Lubiński, Grzegorz 
Kmiecik. Bracia od lewej w dolnym rzędzie: Artur Brzeski, Gabor 
Dorobek 

Bracia od lewej w górnym rzędzie: Maksymilian Konieczny, Kamil 
Pluszczewicz, Paweł Ratyński, Maciej Pieczynia, Marcin Owczarek, 
Karol Rzeźnicki, Peter Kyalo (Kenia). Bracia od lewej w dolnym 
rzędzie: Szymon Bielak, George Odhiambo (Kenia)



1 października 2018 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 rozpoczęła się Mszą świętą, której przewodniczył  
o. Wiesław Pyzio. Wykład inauguracyjny wygłosił o. Robert Leżohupski, sędzia trybunału kościelnego Państwa Watykańskiego.

22-28 września 2018 Rekolekcje przed odnowieniem ślubów zakonnych na kolejny rok poprowadził w tym roku  
wikariusz prowincji warszawskiej o. Piotr Szczepański

6 i 24 października 2018 W ramach Mistrzostw Polski Seminariów w Piłce Nożnej nasza reprezentacja zmierzyła się  
w dwumeczu z seminarium diecezji pelplińskiej. Bilans: 15:5 dla franciszkanów i awans do kolejnej rundy!

7 października 2018 Podczas niedzielnej rekreacji oficjalnie powitaliśmy we wspólnocie kleryckiej braci z kursu I.  
O dobry klimat muzyczny zadbali bracia z zespołu Pokój i Dobro, prezentując kilka swoich nowych utworów.



23 października 2018 Bracia  z kursu IV wraz  z o. Magistrem wybrali się do stolicy. Najpierw pogłębili wiedzę w Centrum Nauki 
Kopernik , następnie udali się do kościoła św. Stanisława Kostki i muzeum bł. Jerzego Popiełuszki. Ostatnim punktem wycieczki była 
wizyta w naszym klasztorze przy ul. Zakroczymskiej. Historię klasztoru i kościoła przybliżył braciom gwardian, o. Marek Sykuła.

13 listopada 2018 Coroczne spotkanie seminariów archidiecezji łódzkiej. Budujemy dobre braterskie relacje podczas 
wspólnej Mszy świętej, następującej po niej agapy, i naturalnie nieodłącznego turnieju halowej piłki nożnej. Bodaj po raz pierwszy  
w historii nasza reprezentacja wygrała cały turniej(!) Podziwu godną ofiarność na boisku kontuzją przypłacił jednak o dk. Damian.

28 października 2018 W zgierskiej parafii Matki Bożej Dobrej Rady bracia z  seminaryjnej scholi gregoriańskiej pod kierownic-
twem o. Radosława Tomczaka wykonali koncert o tematyce maryjnej.

Jesień w ogrodzie Grabienie liści, pielęgnacja skalniaków, rabat, drzew i krzewów. W tym roku w nieoczekiwanie sym-
patycznym towarzystwie. Do naszej wspólnoty dołączył Lupo – szczeniak niespodzianka podrzucony na seminaryjną furtę.

zobacz więcej: seminariumfranciszkanskie.pl
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Rozmowa o chorobie jest czymś 
bardzo intymnym, ale właśnie na 
taką rozmowę chcę Panią zaprosić.

Rozpocznę od przedstawienia się: 
nazywam się Zofia Mrozowska i miesz-
kam w Warszawie. Aby odpowiedzieć 
na tak postawione pytanie, muszę w te-
legraficznym skrócie omówić przebieg 
choroby. Zachorowałam na złośliwy 
nowotwór piersi w 2012 r. Przeszłam 
operację jednoczasowej obustronnej 
mastektomii oraz kolejno chemiotera-
pię, hormonoterapię, nawrót choroby 
z przerzutami, a co za tym idzie – kolej-
ną chemioterapię, radioterapię palia-
tywną oraz kolejną hormonoterapię. 
Stan mojego zdrowia wymagał opieki 
hospicyjnej, którą sprawowano przez 
okres jednego roku. Niestety rak ciągle 
atakował, a ja zmęczona czteroletnim 
intensywnym leczeniem odmówiłam 
kolejnej chemioterapii, wolałam do-
konać życia jako osoba, a nie jako 
roślinka. Dodam, że z każdej wzno-
wy pobierane były wycinki do badań 
i każdorazowo potwierdzano, że to 
rak pierwotny. Pojechałam w czerwcu 
2016 r. na rekolekcje dla chorych on-
kologicznie do Niepokalanowa Lasku, 

aby prosić Matkę Bożą o cierpliwość 
oraz o wypełnienie Jej woli, na którą 
wyraziłam zgodę. Podczas rekolekcji 
przyjęłam sakrament chorych, który 
spowodował całkowite i natychmia-
stowe odzyskanie pełnego zdrowia. 
Skąd bez badań lekarskich pewność, 
że natychmiastowe wyzdrowienie? To 
stąd, że kolejne wznowy w postaci gu-
zów pojawiały się w tkance podskórnej 
klatki piersiowej i były widoczne gołym 
okiem, widoczna też była rana w bliź-
nie pooperacyjnej, która od pół roku 
nie chciała zagoić się, a po sakramen-
cie chorych uległa natychmiastowemu 
zagojeniu, guzy zniknęły, a istnieją-
ce przerzuty do płuc także wykluczył 
tomograf komputerowy wykonany 
wkrótce po powrocie z rekolekcji. Teraz 
jest moment, kiedy mogę stwierdzić, 
że rozmowa na temat mojej choroby 
nie stanowi dla mnie żadnego proble-
mu, gdyż po otrzymaniu tak wielkiej 
łaski uzdrowienia od Boga intymność 
tego tematu nie istnieje. Ta otrzymana 
łaska nie jest tylko dla mnie, ponieważ 
nie jest ona dana za coś, ale po coś. 
Chcę więc dzielić się z bliźnimi tym, 
co otrzymałam, aby świadczyć, że dla 
Boga nie ma rzeczy niemożliwych, 

i tym samym dawać nadzieję innym 
chorym, którzy tej nadziei potrzebują, 
a także świadczyć o wielkiej ważności 
i sile sakramentu chorych. Mastekto-
mia nigdy nie była i nie jest dla mnie 
problemem, aby otwarcie mówić na jej 
temat.                                                                                             

Może Pani powiedzieć, jak dowie-
działa się Pani o chorobie?

 Przez przypadek, który nie był 
przypadkiem. Ponieważ byłam bardzo 
szczupła i ciągle traciłam na wadze,  
rozpoczęłam poszukiwania przyczy-
ny tego stanu. Wykonałam więc cały 
komplet badań, który nie stwierdzał 
żadnych odchyleń od normy. Ostat-
nie badanie, jakie wykonałam, to było 
USG piersi. To właśnie podczas  wyko-
nywania USG padło zdanie „na 95% 
rak”.  Myślę, że każdy, kto usłyszy taką 
diagnozę, jest w szoku. Tak też było 
u mnie, bo pokutuje u nas stwierdze-
nie, że rak to wyrok, i zanim cokolwiek 
merytorycznego dowiemy się, to jeste-
śmy głęboko poruszeni i przestraszeni. 
Z czasem oswajamy się z problemem, 
poddajemy się proponowanym kura-
cjom, wierząc, że w naszym przypadku 

Rozmowa z Zofią Mrozowską, cudownie uzdrowioną mieszkanką Warszawy, o Bożym miłosierdziu, 
którego doświadczyła podczas rekolekcji dla osób z chorobą nowotworową w Niepokalanowie Lasku.
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Mój dom –
Niepokalanów Lasek



Nią do Boga. Prowadzenie tych kon-
wersacji pozwalało mi na mniej streso-
we przechodzenie przez wszelkie trudy 
choroby, na bycie względem otaczają-
cych mnie ludzi mniej uciążliwą, a tym 
samym wszystkim nam było nieco lżej.

Powiedziała Pani kiedyś: Niepo-
kalanów Lasek to mój dom.

To prawda, że takie skojarzenie na-
sunęło mi się tuż po otrzymaniu łaski  
uzdrowienia. To tutaj, w Niepokalano-
wie Lasku, ponownie się narodziłam. 
Moi rodzice już dawno nie żyją, ale 
okazało się, że ja cały czas mam swoją 
Mamę. Gdzie? Tutaj, w Niepokalanowie. 
Jest Nią Matka nas wszystkich – Maryja. 
Skoro jest to dom mojej Mamy, to zna-
czy, że jest to także mój dom. Pierwszy 
raz narodziłam się ponad 60 lat temu. 
W Niepokalanowie Lasku w kaplicy 
Matki Bożej Fatimskiej w roku poprze-
dzającym obchody setnej rocznicy ob-
jawień fatimskich otrzymałam nowe 
życie, a więc narodziłam się ponownie, 
dlatego już do końca to będzie mój 
dom rodzinny.

Gdyby mogła Pani jednym zda-
niem zaprosić naszych Czytelników 
do Niepokalanowa, to jakie byłoby 
to zdanie?

Do Niepokalanowa Lasku powinien 
przyjechać każdy. Nie ma znaczenia 
jego wiara ani głębokość tej wiary. Tutaj 
każdy może próbować otworzyć swoje 

rak to niekoniecznie wyrok. Przyznam, 
że kolejne nawroty i kolejne przerzu-
ty następujące po sobie w krótkim 
czasie tę wiarę osłabiały, ale jedno-
cześnie przygotowywały na zgodę na 
nieuchronną śmierć, jeśli kuracja nie 
przyniesie wyleczenia.                            

Trudno się modlić, kiedy czło-
wiek dowiaduje się o takim wyroku?

 Zależy, co określamy mianem mo-
dlitwy. Jeżeli mianem modlitwy okre-
ślamy formułki, których nauczono nas 
w dzieciństwie, to jest bardzo trudno. 
Przynajmniej tak było w moim przypad-
ku, gdyż  po usłyszeniu diagnozy zapo-
mniałam wszystkie wcześniej znane 
modlitwy. Umiałam tylko przeżegnać 
się. Muszę jednak przyznać, nie oskar-
żałam Boga, że zesłał tę chorobę, wo-
lałam wierzyć, że Bóg tę chorobę dopu-
ścił w sobie znanym celu. Taka postawa 
była dla mnie łatwiej akceptowalna, bo 
nie czułam się ukarana. Skoro tak, więc 
nie pozostawało mi nic innego, jak ro-
bić wszystko, co po ludzku możliwe, 
aby wyzdrowieć i ufać. Oczywiście taki 
sposób myślenia nie narodził się na-
tychmiast. To był proces, którego efek-
tem była codzienna rozmowa z Maryją: 
były prośby, był też bunt, ale przeważały 
rozmowy jak z matką bądź jak z przyja-
ciółką. Dlaczego z Maryją? Dlatego, że 
wyrosłam w rodzinie, w której kult Maryi 
był pielęgnowany. Choroba i związane 
z nią cierpienie nie oddaliły, a przybliży-
ły mnie jeszcze bardziej do Maryi i przez 

serce na Boga, ponieważ każdy przy-
jeżdżający otrzyma fachową pomoc 
duchową, która jest niezbędna do roz-
woju duchowego. Szczególnie polecam 
uczestnictwo w rekolekcjach organizo-
wanych dla dzieci, młodzieży, rodzin, 
niepełnosprawnych czy chorych on-
kologicznie. Rekolekcjoniści starają się 
uczyć uczestników otwarcia na Boga, 
a to otwarcie zaowocuje otrzymaną 
łaską według woli Bożej. W Niepokala-
nowie Lasku panuje rodzinna atmos-
fera, wszyscy traktują siebie nawzajem 
jak członków rodziny. Takie wzajemne 
zrozumienie, dostrzeganie wzajemnych 
potrzeb to cechy charakterystyczne 
Lasku, cechy trudne do znalezienia po-
dobnego miejsca gdzie indziej.

Czego mogę życzyć na koniec?

Jeśli mogę, to proszę o krótką mo-
dlitwę w mojej intencji, aby Bóg do-
pomógł mi w realizacji Jego planów 
oraz abym mogła być osobą skromną, 
nigdy pyszną. Tego proszę mi życzyć.  
Zdrowia natomiast… zdrowie już 
mam, a będę je miała tak długo, jak 
Bóg zadecyduje.

Dziękuję za rozmowę.

Również dziękuję za umożliwienie 
mi dania świadectwa cudu uzdrowie-
nia, aby to świadectwo mogło prowa-
dzić do  wzrostu chwały Bożej, abyśmy 
wszyscy wierzyli w wielkie miłosierdzie 
Boże oraz w wielką moc Bożą. ■

BIERZUŃSKI NA BIEŻĄCO
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Część II – liturgia słowa
„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). 

Po obrzędach wstępnych, opisanych w poprzednim artykule, następuje liturgia słowa. Podczas 
Eucharystii to właśnie słowo Boże jest dla nas pierwszym pokarmem, którym karmi nas Bóg. 
Napełniając się Nim, mamy później wprowadzać je w życie i odważnie głosić innym. Skąd jednak 
wywodzi się ta część Mszy świętej i co dziś się na nią składa?

Początków liturgii słowa należy 
szukać już w kulcie synagogal-
nym, w którym wyrastali pierwsi 

chrześcijanie pochodzący z judaizmu. 
Składał się on głównie z czytania Tory 
i Proroków, śpiewu psalmów, midra-
szu (czyli komentarza do przeczyta-
nych tekstów) oraz modlitw (18 błogo-
sławieństw, Szema Israel). Podobnie 
też wyglądały pierwotnie wspólne 
spotkania chrześcijan i „łamanie chle-
ba”, o czym wspomina np. św. Justyn 
w Apologii z II w., mówiąc o „zebra-
niach w dzień słońca, kiedy to czyta się 
Ewangelie lub pisma prorockie, a prze-
wodniczący usilnie zachęca do wciela-
nia słowa w życie”. 

Czytania z Pisma Świętego

Zarówno na Wschodzie, jak i na Za-
chodzie Kościoła w liturgii początkowo 
używano trzech czytań: po jednej pe-
rykopie (z greki perikopé, znaczy: wyci-
nek, część) ze Starego i Nowego Testa-
mentu oraz z Ewangelii. W późniejszym 
czasie ilość czytań w zależności od rytu 

ulegała zmianie. Po Soborze Watykań-
skim II w Kościele rzymskokatolickim 
ustalono nowy układ czytań. W nie-
dziele i uroczystości odczytuje się trzy 
lekcje (z łaciny lectio, znaczy: czytanie, 
czytanie księgi; stąd też nazwa Lekcjo-
narz), używając m.in. zasady, że gdy 
w Ewangelii występuje odniesienie do 
Starego Testamentu, w pierwszym czy-
taniu mamy właśnie wspominany frag-
ment. Teksty wybiera się w zależności 
od przeżywanego roku: A, B lub C. Rok 
C przypada w latach podzielnych przez 
trzy. W dni powszednie odczytuje się 
dwa czytania. Jedno pochodzi ze Sta-
rego lub Nowego Testamentu i wybie-
ra się je zgodnie z cyklem dwuletnim: 
I (lata nieparzyste) i II (lata parzyste). 
Stosuje się przy tym metodę czytania 
półciągłego, odczytując w kolejne dni 
fragmenty większej całości wybranej 
księgi. Druga lekcja pochodzi z Ewan-
gelii i jest wspólna dla każdego cyklu. 
Poza tym święta i wspomnienia świę-
tych posiadają własne czytania, w któ-
rych albo bezpośrednio mówi się o da-
nej osobie, np. śmierć Jana Chrzciciela, 

nawrócenie św. Pawła, albo pośrednio, 
o odpowiadającej jej cesze. Natomiast 
odpowiedź Bogu niech będą dzięki 
oznacza nie tyle podziękowanie, co 
potwierdzenie zrozumienia i przyjęcia 
danego Słowa. 

Śpiew między czytaniami

Pomiędzy czytaniami prawie od 
samego początku wykonywano śpie-
wy. Wyraża się przez nie dialog po-
między Bogiem mówiącym w swoim 
Słowie oraz słuchającym Go ludem, 
który w ten sposób odpowiada Bogu, 
również używając Jego Słowa. Na 
przestrzeni wieków sposób śpiewu 
ulegał zmianom. Aktualnie powróco-
no do pierwotnej formy: psalmu re-
sponsoryjnego, kiedy to włączamy się 
w śpiew poprzez powtarzanie podanej 
aklamacji. Przed Ewangelią następuje 
śpiew Alleluja. Początkowo używano 
go w okresie wielkanocnym, a z cza-
sem rozszerzono na inne święta. Wer-
set śpiewany w jego trakcie pochodzi 
z Pisma Świętego, wprowadzając nas 
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w Ewangelię. Oprócz tego, szczególnie 
w średniowieczu, rozwinęła się prak-
tyka śpiewania sekwencji, poprzedza-
jących śpiew Alleluja. Do dziś w całym 
Kościele pozostały cztery. Najbardziej 
znane to sekwencja wielkanocna oraz 
na Zesłanie Ducha Świętego. Jako 
franciszkanie mamy też swoją – na 
uroczystość św. Franciszka z Asyżu.

Ewangelia

Punktem kulminacyjnym liturgii 
słowa jest proklamacja Ewangelii. Jej 
czytanie dość wcześnie zostało zare-
zerwowane dla diakona lub prezbite-
ra, w przeciwieństwie do pozostałych 
czytań, które teraz mogą wykonywać 
również świeccy. Gdy Ewangelię czyta 
diakon lub prezbiter podczas Mszy z bi-
skupem, prosi on wcześniej celebran-
sa o błogosławieństwo, który wypo-
wiada słowa: Pan niech będzie w sercu 
twoim i na ustach twoich, byś godnie 
głosił Jego Ewangelię. Następnie uda-
je się do ambony, pozdrawia wiernych 
słowami Pan z wami i podaje tytuł od-
czytywanej perykopy, a gdy używane 
jest kadzidło, okadza jeszcze księgę. 
W tym czasie zgromadzeni zwracają 

się w jej kierunku i znaczą swoje czoło, 
usta i klatkę piersiową znakiem krzyża 
(czytający czyni ten znak na księdze), 
co interpretuje się m.in. jako przygoto-
wanie wszystkich zmysłów do owoc-
nego słuchania Ewangelii. Na zakoń-
czenie, po słowach Oto słowo Pańskie, 
proklamujący jako wyraz szacunku ca-
łuje księgę oraz szeptem wypowiada 
słowa Niech słowa Ewangelii zgładzą 
nasze grzechy. 

Homilia

Biorąc za wzór Chrystusa, który 
wyjaśniał uczniom Pisma, do liturgii 
słowa przynależy również homilia. Po-
winna ona nawiązywać do czytań lub 
przeżywanego wspomnienia liturgicz-
nego. Zaleca się, aby głosić ją nie tylko 
w niedziele i święta, ale także w dni po-
wszednie. Jej głoszenie jest ściśle zare-
zerwowane dla biskupa, prezbitera lub 
diakona. 

Po jej zakończeniu w niedziele oraz 
uroczystości przewidziane jest wspól-
ne odmówienie Credo, czyli wyznania 
wiary, jako odpowiedź wiary na słowo 
skierowane do nas przez Boga.

Modlitwa powszechna

Liturgię słowa kończy modlitwa 
wiernych. Ta starożytna praktyka za-
częła zanikać od ok. VI w. Przywrócił 
ją Sobór Watykański II w dwóch ist-
niejących wcześniej formach. W Wielki 
Piątek używa się najbardziej uroczystej 
struktury składającej się z: wezwania, 
chwili modlitwy w ciszy, modlitwy cele-
bransa oraz potwierdzenia we wspól-
nym Amen. W pozostałe dni odczytuje 
się wezwanie, na które odpowiadamy 
wspólnie. Modlitwa powszechna ma 
ściśle liturgiczny charakter i nie jest 
modlitwą kapłana czy zgromadzonych 
wiernych, ale całego Kościoła, obejmu-
je wszystkich ludzi. Ma także prowa-
dzić do tego, aby wypowiadane prośby 
wprowadzać do własnego życia.

 Przeżywając liturgię słowa, pa-
miętajmy, że w niej również jest obec-
ny Chrystus, przemawiający do nas 
zarówno w swoim słowie, jak i przez 
kapłana. Jej dobre przeżycie jeszcze 
lepiej przygotuje nas do przyjęcia Ko-
munii i dzięki łasce sakramentalnej 
wspomoże nas w urzeczywistnianiu 
tego słowa w życiu. ■
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„Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego” – tak brzmią słowa zna-
nej modlitwy, której doskonałe wypełnienie odnaleźć można w Sercu Jego Matki. O Niepokalanym 
Sercu Maryi w niezwykły sposób uczy nas święta liturgia Kościoła. Cechy Jej Serca są dla wiernych 
drogowskazem, jak żyć, by miłość względem Boga nie była pustą deklaracją, ale piękną rzeczywi-
stością. 

W Mszale Maryjnym jest Msza 
o Niepokalanym Sercu NMP 
i właśnie tam znajduje się 

prefacja, która mówi o przymiotach 
Serca Maryi. Oto jej fragment: „Ty dałeś 
Najświętszej Maryi Dziewicy serce mą-
dre i pojętne, aby doskonale spełniała 
Twoje przykazania; serce nowe i ciche, 
w którym łaskawie wypisałeś prawo 
Nowego Przymierza; serce proste i czy-
ste, przez które zasłużyła na dziewicze 
poczęcie Twojego Syna i oglądanie 
Ciebie na wieki w pełnej radości; serce 
mocne i czujne, dzięki któremu zniosła 
nieustraszenie miecz boleści i z wiarą 
oczekiwała zmartwychwstania Syna” 
(Msza nr 28).

Wyrażenie „serce” należy interpre-
tować w sensie biblijnym: reprezentuje 
ono całą osobę, jest centrum i źródłem 
życia wewnętrznego, centrum podej-
mowania decyzji, miejscem spotkania 
człowieka ze słowem Bożym.

Serce mądre i pojętne

„Początkiem mądrości jest bojaźń 
Pana” (Syr 1,14). Nie jest to strach czy 
lęk przed Bogiem, ale szacunek i cześć 
wobec Niego spowodowane świa-
domością Jego wielkości, mądrości 
i dobroci. „W duszy ożywionej tym da-
rem – pisze św. Teresa z Ávila – góruje 
ponad wszystkim bojaźń obrażania 
Boga, swego Pana, i gorące pragnienie, 
by czynić we wszystkim Jego świętą 
wolę”. Tak jak bojaźń Pańska, tak też 
i mądrość są darami, które daje Duch 
Święty. Mądrość to nie spryt, inteli-
gencja czy umiejętność „ustawienia” 
się w życiu. Osoba mająca ten dar 
rozpoznaje plany Boże, rozumie je 
i posiada praktyczną mądrość życio-
wą, zdolność życia w relacji do Boga 
i człowieka, którą odczytuje w słowie 
Bożym. Mądrość jest darem widzenia 
ludzi i rzeczy w Bożym świetle. Owo-
cem dobrego wykorzystania daru mą-

drości jest pełnienie woli Bożej. Dzięki 
temu czyny człowieka stają się skarba-
mi w niebie, których ani mól, ani rdza 
nie zniszczą, i których nikt nie ukradnie 
(por. Mt 6,20).

Serce nowe i ciche

 „I dam wam serca nowe i ducha 
nowego tchnę do waszego wnętrza, 
zabiorę wam serca kamienne, a dam 
wam serca z ciała. Ducha mojego chcę 
tchnąć w was i sprawić, byście żyli 
według mych nakazów i przestrzegali 
przykazań, i według nich postępowa-
li” (Ez 36,26-27). Człowiek przez grzech 
pierworodny utracił dobrą relację z Bo-
giem. „Serce kamienne” oznacza za-
twardziałość, czyli nieczułość na Boga, 
na Jego słowa, na Jego miłość, upodo-
banie w grzechu i trwanie w nim. 
Bóg jednak nie zraża się, ale wyciąga 
w stronę ludzkości rękę pojednania: 
Chrystus przychodzi na świat i odda-

Serce
Matki

24 Nasze Życie nr 3/2018 (128)

br. Paweł M. Ratyński, kurs III
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RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
je swoje życie, by wyzwolić człowieka 
z niewoli grzechu. Bóg przez chrzest 
święty gładzi grzech pierworodny i za-
biera „serce kamienne”, a daje człowie-
kowi serce nowe, czyli zdolność do no-
wej relacji z Nim, relacji pełnej miłości 
i wzajemnego poznania. Jednak każdy 
popełniany grzech niszczy tę relację, 
dlatego człowiek, który chce być blisko 
Boga, nie szuka zła, ale kocha dobro 
i ze wszystkich sił do niego dąży. Nie-
pokalana jest wzorem takiej postawy, 
bo nie tylko została zachowana od 
grzechu pierworodnego, ale do końca 
pozostała nieskazitelna, mimo otacza-
jącego Ją zewsząd zła.

Pan Jezus mówił: „Uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokornego ser-
ca” (Mt 11,29). Serce ciche posiadają ci, 
którzy przemawiają przede wszystkim 
swoim życiem, a słowami tylko wtedy, 
jeśli są potrzebne. Cisi nie zaczynają od 
słów, ale od czynów, tak jak św. Franci-
szek, który „najpierw sam wykonywał 
to, czego uczył innych”.

Serce proste i czyste

„Nikt nie może dwom panom służyć. 
Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego – miłował; albo z jednym 
będzie trzymał, a drugim wzgardzi” (Mt 
6,24). Maryja ma Serce proste, wolne od 
obłudy, w pełni oddane Bogu – jednym 
słowem: wierne. Człowiek rozdwojony 
i dwulicowy jest chwiejny, jest miotany 

jak fala morska, to tu, to tam (por. Jk 
1,6), nie ma pokoju, żyje w ciągłym na-
pięciu. Człowiek prostego serca z Boga 
uczynił swoją twierdzę, dlatego się nie 
zachwieje (por. Ps 62,3); swoją nadzie-
ję złożył w Bogu, a nie w sobie, dlatego 
jest spokojny, jak niemowlę na ramio-
nach swej matki (por. Ps 131). 

Pan Jezus powiedział: „Jeśli Mnie 
kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyj-
dziemy do niego, i mieszkanie u niego 
uczynimy” (J 14,23). Bóg nie mieszka 
w obłoku na niebie, 
ale w czystym ser-
cu. Czystość serca 
to przede wszystkim 
wolność od grzechu 
przeciw czystości, 
ale także wolność od wszystkich wad. 
„Błogosławieni czystego serca, albo-
wiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). 
Bóg działa w człowieku, a człowiek 
może rozpoznać to działanie, kiedy 
jest czystego serca. Człowiek czystego 
serca to ten, który widzi, że jest miej-
scem obecności Boga, to ten, który 
odnajduje piękno, widzi ślad Boga 
w stworzeniu i kontempluje Go.

Serce mocne i czujne

Niepokalana ma Serce mocne 
w spełnianiu woli Bożej. Serce Maryi, 
zgodnie z proroctwem Symeona, zo-
stało przeniknięte mieczem boleści 

(por. Łk 2,35), gdyż Jej Syn był prześla-
dowany, umęczony i zabity. Jednak nie 
uległo pokusom rozpaczy, lecz dzięki 
wierze zostało uzdolnione do stawie-
nia czoła próbom i prześladowaniom, 
tak jak sprawiedliwy mąż, który nie 
lęka się niepomyślnej nowiny, bo 
mocne jego serce zaufało Panu (por. 
Ps 112,7).

Serce Maryi z ufnością oczekiwa-
ło chwalebnego zmartwychwstania 
Chrystusa, tak jak owi szczęśliwi słudzy 
z przypowieści Jezusa: „Niech będą 

przepasane biodra 
wasze i zapalone po-
chodnie. A wy [bądź-
cie] podobni do ludzi 
oczekujących swego 
pana, kiedy z uczty 

weselnej powróci, aby mu zaraz otwo-
rzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczę-
śliwi owi słudzy, których pan zastanie 
czuwających, gdy nadejdzie. Zapraw-
dę, powiadam wam: Przepasze się 
i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, 
będzie im usługiwał” (Łk 12,35-37).

Maryjo, wstaw się za mną do Pana, 
by moje serce było jak Twoje: mądre 
i pojętne, nowe i ciche, proste i czyste, 
mocne i czujne, by Bóg nasycił je peł-
nią swojej miłości. „Przeniknij mnie, 
Boże, i poznaj moje serce, doświadcz 
mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy 
idę drogą nieprawą, a prowadź mnie 
drogą odwieczną” (Ps 139, 23-24). ■

Bóg nie mieszka  
w obłoku na niebie,  

ale w czystym sercu.
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– u Mistrzyni teologów
Środkowe Włochy, teren malowniczej Umbrii, miasto Foligno – to właśnie tam znajduje się ko-

ściół poświęcony św. Franciszkowi z Asyżu, który nosi także tytuł Sanktuarium św. Anieli z Foligno. 
Relikwie Mistrzyni teologów, bo takim tytułem określana jest ta Święta, są dostępne dla wiernych 
w tejże świątyni. Mam nadzieję, że lektura tego artykułu zachęci Was, Drodzy Czytelnicy, po pierw-
sze do pogłębienia znajomości św. Anieli, a po drugie (to dla bardziej zaawansowanych) do odwie-
dzenia tego miejsca.

O samej świątyni

Kościół św. Franciszka z Asyżu 
znajduje się w historycznym 
centrum Foligno, przy placu 

o takiej samej nazwie. Po przybyciu 
naśladowców Biedaczyny do miasta 
w XIII w., przekształcono istniejący 
już kościół św. Mateusza w świątynię 
ku czci św. Franciszka. W przeciągu 
wieków kościół był wielokrotnie re-
montowany, jego gruntowna przebu-
dowa przypada zaś na koniec XVIII w. 
Nad nią wznosi się wysoka dzwonni-
ca, której zwieńczeniem jest brązowy 
posąg św. Franciszka. Neoklasyczne 
wnętrze kościoła jest jednonawowe 
z czterema apsydowanymi kaplicami 
bocznymi. W ołtarzu głównym zoba-
czymy duży obraz, przedstawiający 

stygmatyzację św. Franciszka. Trzeba 
w tym miejscu koniecznie dodać, że 
w kościele spoczywają relikwie świę-
tych i błogosławionych. Zacznę od 
św. Anieli z Foligno, której relikwie 
przechowywane są w jednej z kaplic 
bocznych. Ze względu na kult, jakim 
otaczana jest Święta, kościół uzyskał 
tytuł sanktuarium. Znajdują się tutaj 
także m. in. szczątki bł. Angeliny z Mar-
sciano oraz innych błogosławionych.

Kim jest św. Aniela z Foligno?

Św. Aniela urodziła się w 1248 r. 
w Foligno. Pomimo solidnego wycho-
wania, jej religijność w młodzieńczych 
latach była płytka. Została wydana 
wcześnie za mąż za bogatego człowie-
ka i była matką kilkorga dzieci. Dopiero 

w wieku ok. 40 lat zwróciła się ku głęb-
szej pobożności i ascezie. W niewiel-
kich odstępach czasowych Aniela stra-
ciła męża, dzieci i matkę. Po ich śmierci 
sprzedała cały swój majątek i rozdała 
wszystko ubogim. Zaczęła żyć bardzo 
surowo, aczkolwiek jej serce pełne 
było miłości do bliźnich. Praktycznie 
całe życie spędziła w Foligno, odbywa-
jąc tylko pielgrzymkę do Asyżu i Rzy-
mu. Będąc przy grobie św. Franciszka 
(było to na początku jej duchowej dro-
gi), prosiła o trzy łaski:

1. aby mogła odczuwać Chrystusa 
w sercu,

2. aby mogła doskonale zachowy-
wać Regułę św. Franciszka,

3. aby mogła umrzeć w doskona-
łym ubóstwie.
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Aniela po swoim nawróceniu do-
świadczała wielu łask mistycznych, 
które były spisywane na polecenie 
spowiednika, pełniącego także funkcję 
jej sekretarza, gdyż sama była niepi-
śmienna. Tak powstawało Memoriale, 
w której spisane są duchowe przeżycia 
mistyczki. Warto dodać, że w czasie 
powstawania tegoż dzieła, wokół Anie-
li zaczęła tworzyć się grupa mężczyzn 
i kobiet, którzy uważali ją za swoją du-
chową matkę.

Dzięki zamiłowaniu Anieli do ta-
jemnic z życia Chrystusa, zaczęto ją 
określać mianem Mistrzyni teologów. 
Zmarła 4 stycznia 1309 r., a została ka-
nonizowana przez papieża Franciszka 
9 października 2013 r. Zamieszczam 
modlitwę, którą św. Aniela często od-
mawiała: „Panie, rozciągnij serce moje 
ku Sobie. Niech się to stanie choćby 
przez krzyże i boleści. Dlaczego nie 

miałabym cierpieć, gdy Ty dla mnie bez 
miary cierpiałeś? Dlaczego nie miała-
bym cierpieć, gdym tyle razy grzeszyła? 
O Jezu, rozciągnij serce moje”.

Wizyty św. Franciszka

Kiedy zaczniemy zgłębiać histo-
rię życia św. Franciszka, odkryjemy, 
że ma on dużo wspólnego z Foligno. 
Zarówno Asyż, czyli rodzinne miasto 
Świętego, jak i Foligno leżą na tery-
torium urzekającej Umbrii, regionu 
położonego w środkowych Włoszech. 
Jako że oba miasta są w tak niewiel-
kiej odległości od siebie, nie dziwi nas 
fakt, że św. Franciszek wiele razy, jak 
przypuszczam, odwiedzał to miejsce. 
Kościół pod wezwaniem św. Fran-
ciszka z Asyżu, który jest jednocze-
śnie Sanktuarium św. Anieli z Foligno, 
znajduje się w miejscu, w którym stał 
średniowieczny kościółek św. Mate-

usza. To w tym kościółku najpraw-
dopodobniej modlił się sam święty 
nasz Ojciec. Miasto, o którym mowa 
w artykule, było także świadkiem jed-
nego z ważniejszych i jednocześnie 
bardziej znanych wydarzeń z procesu 
nawrócenia Biedaczyny z Asyżu. To 
było tuż po tym, jak Franciszek modlił 
się przed krucyfiksem w kościele San 
Damiano i usłyszał głos Chrystusa 
ukrzyżowanego: „Franciszku, idź i na-
praw mój Kościół, który chyli się ku 
upadkowi”. Zobaczywszy, że kościół, 
w którym się modlił, wymaga remon-
tu, wrócił natychmiast do rodzinnego 
domu. Zabrał cenne tkaniny i sukna 
swojego ojca i sprzedał je, właśnie 
w Foligno, a pieniądze, które tam uzy-
skał, przeznaczył na naprawę kościół-
ka św. Damiana. Tablica upamiętnia-
jąca ten znamienny epizod z życia św. 
Franciszka znajduje się na rogu kate-
dry w tejże miejscowości. ■



Sprawowanie władzy bardzo często wzbudza w powszechnej świadomości negatywne sko-
jarzenia. Mówiąc „władza”, ludzie często myślą o korupcji, oszustwach, wyzysku czy egoizmie. 
Dotyczy to zwłaszcza władzy królewskiej, która przez wieki charakteryzowała się przepychem i ty-
ranią. Czy jest to jednak reguła? Absolutnie nie. Na to, że można pochodzić z potężnej dynastii kró-
lewskiej i sprawować rządy, a przy tym być uczciwym i świątobliwym człowiekiem, daje przykład 
pewna błogosławiona wielkopolska księżna, a na imię jej Jolenta.

Właśnie. Z jej imieniem jest 
pewien problem. Jolenta 
nie znaczy Jolanta. W takiej 

formie imię to jest znane w zasadzie 
tylko na terenach Wielkopolski. A żeby 
było jeszcze trudniej, to w swojej ory-
ginalnej, węgierskiej formie – Jolán –  
jest odpowiednikiem imienia Joanna. 
Może być jeszcze bardziej skompliko-
wanie? Może – bo tak naprawdę bł. Jo-
lenta chętniej i częściej używała imie-
nia Helena, którym nazwali ją Polacy. 
Dla ułatwienia nazywajmy ją jednak 
tak, jak przetrwała w swoich hagiogra-
fiach, czyli Jolentą.

Jako przykład dla małżeństw  
i władz

Jolenta przyszła na świat prawdo-
podobnie w Ostrzyhomiu jako ósme 
dziecko króla węgierskiego Beli IV z dy-
nastii Arpadów oraz Marii, córki cesa-
rza bizantyńskiego. Pochodziła więc 
z najpotężniejszych rodów ówczesnej 
Europy, co wiązało się z wielką wła-

dzą i prestiżem. Dzieci z takich rodzin, 
choćby wychowywać je w ascezie i po-
bożności, przeznaczone są do karie-
ry, a nie do świętości. Jednak Jolenta 
wybrała przede wszystkim Boga. Nie 
tylko ona jedna osiągnęła chwałę oł-
tarzy z tej rodziny. Z najbliższej rodziny 
Błogosławionej aż cztery osoby do-
stąpiły chwały ołtarzy: obie jej siostry: 
św. Kinga i św. Małgorzata Węgierska, 
ciotka – św. Elżbieta i stryjenka – bł. 
Salomea. Kiedy miała 12 lat, podczas 
jednej z uroczystości w Krakowie, ksią-
żę wielkopolski Przemysł I poprosił jej 
opiekunów (m.in. św. Kingę) w imieniu 
swojego młodszego brata Bolesława 
Pobożnego o jej rękę, z myślą o zgo-
dzie przebywających na Węgrzech jej 
rodziców. Rodzina po zapoznaniu się 
z tą propozycją, zapewne również ze 
względów politycznych, wyraziła zgo-
dę na jej ślub, który miał miejsce dwa 
lata później w 1256 r. Uroczystości we-
selne odbyły się w Krakowie na Wawe-
lu. Różnica wieku małżonków wynosi-
ła około 20 lat, a młoda para podczas 

tych uroczystości dopiero się bliżej 
poznała. Zamieszkali razem po ślubie 
jednak dopiero po kilku latach. Wtedy 
wraz z mężem opuściła Kraków, uda-
jąc się na jego wielkopolski dwór do 
Kalisza. Jolenta i Bolesław doczekali 
się trzech córek. Księżniczki wycho-
wywały się wraz z licznymi kuzynami, 
gdyż Przemysł I, brat Bolesława, już nie 
żył, a Bolesław Pobożny stał się opie-
kunem czterech bratanic i chłopca, 
Przemysła II, w imieniu którego zaczął 
rządzić drugą połową Wielkopolski. 
Poza wychowaniem dzieci Jolenta zaj-
mowała się również sprawami publicz-
nymi i gospodarczymi Wielkopolski. 
Idąc śladem swojej siostry, św. Kingi, 
była wraz z mężem fundatorką klasz-
torów, szpitali oraz kościołów. Była 
inicjatorką sprowadzenia do Kalisza 
franciszkanów oraz budowy innych 
klasztorów. W Gnieźnie, poza fundacją 
ich klasztoru, była inicjatorką również 
ufundowania kościoła franciszkanów, 
który istnieje do dziś. Mimo iż pocho-
dząc z tak znakomitego rodu, miała 

i księżna. Sprzeczność?
Święta
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wpływ na rządy w stosunkowo nie-
wielkim księstwie, to jednak jej mąż 
był zręcznym politykiem, który nie-
wątpliwie często słuchał jej rad, przez 
co księstwo dobrze prosperowało. 
W połączeniu z pobożnością i uczciwo-
ścią sprawowała rządy w taki sposób, 
że była wraz z mężem lubiana przez 
poddanych. Okazała się również dobrą 
żoną i matką. W życie domowe wpro-
wadziła klimat ładu, spokoju, szczerej 
pobożności i miłości. Wpływ księżnej 
tak dalece udzielił się mężowi, że stał 
się bardzo pobożny, przez co potom-
ność nadała mu przydomek Pobożne-
go.

Przykład dla osób  
konsekrowanych

Gdzie jednak szukać związku mię-
dzy żoną księcia a ubogą asyską Klarą? 
Pierwszy raz w tej opowieści klaryski 
pojawiają się przy okazji pogrzebu 
stryjenki Jolenty, Salomei. Owa Salo-
mea, siostra Bolesława Wstydliwego, 
później błogosławiona, była pierwszą 

w Polsce klaryską. Kiedy zmarła w 1269 
r., Jolenta wraz z mężem udała się na 
jej pogrzeb. Pewnie tamto wydarzenie 
i pamięć stryjenki miały na nią jakiś 
wpływ – bo kiedy Bolesław Wstydliwy 
umarł dziesięć lat po Salomei, Jolenta, 
wolna od małżeńskich obowiązków, 
wraz z rodzoną siostrą Kingą posta-
nowiły oddać się wyłącznie zbawieniu 
własnej duszy, wstępując do klasztoru 
klarysek w Starym Sączu.

Gdy  ukończono budowę nowej sie-
dziby klarysek w Gnieźnie, osiadła tam, 
troszcząc się o uposażenie klasztoru. 
Czy była tu ksienią, czy zwykłą siostrą 
– nie wiadomo. Czasem wspomina się 
o tym, że była przełożoną, tym bardziej 
że była niegdyś księżną. Raczej mówi 
się o tym, że pełniła funkcje służebne, 
że mieszkała w ciasnej i przylegającej 
do schodów celi, w dodatku blisko 
kuchni, z której dochodzić musiał ha-
łas i często nieprzyjemne zapachy. 
Wiadomo za to na pewno, że zmarła 
w opinii świętości. Była więc pokorną, 
pobożną i dobrotliwą siostrą. 

Jolenta zmarła 17 czerwca 1304  r. 
w Gnieźnie. Wielu ludzi chciało modlić 
się przy grobie księżnej-mniszki. A mo-
dlić się chcieli królowie i prości ludzie. 
Do jej gnieźnieńskiego grobu pielgrzy-
mowali m.in. królowa węgierska Elż-
bieta, król Zygmunt Stary i Zygmunt III. 
W 1834 r. relikwie bł. Jolenty złożono 
w szklanej trumnie i wystawiono na 
bocznym ołtarzu w kościele francisz-
kańskim. Trzy lata później nastąpiła 
kasata klasztoru klarysek, które już ni-
gdy do Gniezna nie powróciły. W 1892 
r. relikwie bł. Jolenty przeniesiono do 
obecnego relikwiarza i umieszczono 
w dawnym chórze klarysek – zamie-
nionym na kaplicę. 2 września 2015 r. 
otworzono relikwiarz. W środku, pod 
białymi płótnami, znajdowała się 
czaszka bł. Jolenty, okryta białą woal-
ką i czarnym welonem, jej kości, a także 
brązowy płaszcz i koronka modlitew-
na. Córka królewska z wielkiej dynastii 
stała się ubogą córką św. Klary, łącząc 
w ten sposób Gniezno z Asyżem. Przy-
kład jej życia jest aktualny dla nas do 
dzisiaj. ■
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Gniezno, 2 września 2015. Komisja powołana przez Prymasa Polski dokonuje otwarcia 
relikwiarza bł. Jolenty i wydzielenia relikwii, o które prosiły parafie z Polski i zagranicy.



Kościół nieustannie proponuje wiernym nowe wzory świętości, które pomagają właściwie in-
terpretować Ewangelię. Tym razem przed naszymi oczami stawia bł. Weronikę Antal, która stała 
się bardzo czytelnym znakiem walki o czystość, nawet za cenę śmierci.

ŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY o. Zbigniew Deryło, franciszkanin
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Rumuńska

Urodzona 7 grudnia 1935 r. w Ru-
munii w Nisiporeşti, należała do 
parafii franciszkańskiej (Bracia 

Mniejsi Konwentualni); w wieku około 17 
lat wstąpiła do Trzeciego Zakonu Fran-
ciszkańskiego świeckiego i do Rycerstwa 
Niepokalanej (MI); była bardzo gorliwą 
chrześcijanką, odznaczała się wielką mi-
łością do Jezusa Eucharystycznego, do 
Matki Bożej Niepokalanej, chłonęła cha-
ryzmat franciszkański, idąc za przykła-
dem św. Franciszka, chciała wstąpić do 
Sióstr Franciszkanek Misjonarek z Asyżu. 
Niestety z powodu prześladowań religij-
nych, jakie szerzył komunizm, nie mogła 
zrealizować swojego pragnienia. 

Nie mogąc zostać siostrą zakonną, 
złożyła prywatny ślub dozgonnej czy-
stości. Każdego dnia pokonywała pieszo 
7 km drogi wiodącej do kościoła. Była 
bardzo wrażliwa na ludzkie cierpienie. 
Otaczała wielką troską potrzebujących 
pomocy, potajemnie uczyła dzieci ka-
techizmu. Pomagała biednym, chorym 

i samotnym ludziom. Codzienne życie 
i cierpienia wyszlifowały jej charakter, 
tak jak oczyszcza się złoto w ogniu. Lu-
dzie za życia uważali młodą Weronikę za 
świętą i dobrą córkę Maryi Niepokalanej. 
Jej ewangeliczne życie wywierało na 
otoczenie pozytywny wpływ. 24 sierpnia 
1958 r., wracając z wieczornej Mszy świę-
tej została napadnięta przez chłopaka 
z wioski, który usiłował ją zgwałcić. We-
ronika broniła się, wolała ponieść śmierć 
męczeńską w obronie dziewiczej czysto-
ści, którą ślubowała Bogu i Niepokala-
nej. Napastnik zadał jej 42 dźgnięcia szty-
letem. Ciało Weroniki zostało znalezione 
następnego dnia. Leżała na ziemi z roz-
łożonymi rękami, jak Pan Jezus na krzy-
żu, a w prawej ręce trzymała różaniec. 
Okoliczna ludność przekazywała sobie 
wiadomość: „Umarła nasza Święta”.

27 stycznia 2018 r. papież Franci-
szek uznał ją męczennicą Kościoła 
katolickiego, pozwalając rozpocząć 
proces beatyfikacyjny. Beatyfikowa-

Kózkówna

no ją 22 września 2018 r. w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Nisiporeşti, w Rumunii. Jej 
wspomnienie obchodzimy 26 sierp-
nia.

Boże, pozwól bł. Weronice Antal, 
aby nam pomogła kochać Ciebie, 
Niepokalaną, Kościół święty oraz 
wszystkich ludzi, których stawiasz na 
naszej drodze każdego dnia. Chcemy 
tak jak ona być wiernymi Panu Jezu-
sowi, Niepokalanej i Ewangelii. Ona 
wolała ponieść śmierć męczeńską niż 
obrazić Cię grzechem. Spraw, aby jej 
pomoc przyczyniła się do tego, że sta-
niemy się lepszymi uczniami i świad-
kami Ewangelii wszędzie tam, gdzie 
Ty nas postawisz. Dziękujemy Tobie 
i Niepokalanej za dar bł. Weroniki 
oraz za jej pomoc, której nam udzieli. 
Weroniko, zakochana w Panu Jezusie 
Eucharystycznym i wierna modlitwie 
różańcowej, pomóż nam iść Twoimi 
śladami. Amen. ■



Pielgrzymka papieża
do krajów bałtyckich

Papież Franciszek w dniach 22-25 
września odwiedził Litwę, Łotwę 
i Estonię – kraje bałtyckie obcho-
dzące stulecie niepodległości. 
Była to już jego 25. podróż zagra-
niczna. Motywem pielgrzymki była 
kwestia, jak być wolnymi w cza-
sach wolności. Papież modlił się 
między innymi w Sanktuarium 
Matki Bożej w Ostrej Bramie.

Synod biskupów nt. młodzieży

W dniach 3-28 października obradowało 
w Watykanie XV Zwyczajne Zgromadzenie 
Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Mło-
dzież, wiara i rozeznawanie powołania”. 
W obradach brało udział 268 Ojców syno-
dalnych, Polskę reprezentowało czterech 
biskupów: abp Stanisław Gądecki, abp 
Grzegorz Ryś, bp Marek Solarczyk i bp Ma-
rian Florczyk. Synod zakończył się Mszą 
świętą w Bazylice św. Piotra, której prze-
wodniczył papież Franciszek. 

Kościół ma nowych świętych

14 października na placu św. Piotra pa-
pież Franciszek kanonizował Pawła VI, 
którego pontyfikat przypadł na lata 1963-
1968. Nowy święty przewodniczył obra-
dom Soboru Watykańskiego II i wprowa-
dzał w życie jego postanowienia. Oprócz 
niego kanonizowanych zostało także 
sześć innych osób. Wcześniej, 22 wrze-
śnia, odbyła się w Rumunii beatyfikacja 
tercjarki franciszkańskiej Weroniki Antal 
(więcej na s. 30). 
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FO
T:

VA
TI

CA
N

.V
A

FO
T:

VA
TI

CA
N

.V
A

FO
T:

BP
 K

EP

br. Adam M. Ślusarczyk, kurs IV SKANER

Otwarcie Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie

1 września w Niepokalanowie odbyła się Msza święta inaugurująca Międzyna-
rodowe Centrum Modlitwy o Pokój, którego główną częścią jest Kaplica Po-
koju, gdzie trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystii 
przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, homi-
lię zaś wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki. Hierarcha przypomniał, że sam św. Maksymilian pragnął, aby w tej 
bazylice trwała wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

OBLICZENIA SKANERA:
683 – na tyle języków została dotychczas przetłuma-
czona Biblia. Z roku na rok liczba ta rośnie.

Papież Franciszek
(Twitter, 4 października 2018 r.)

CZY WIESZ ŻE…

W połowie września kolekcjonerzy i opie-
kunowie meteorytów z całego świata dys-
kutowali w Obserwatorium Astronomicz-
nym w Castel Gandolfo nad ich ochroną 
i sposobami wykorzystania. Watykańskie 
Obserwatorium Astronomiczne należy do 
najstarszych na świecie. W 1578 r. papież 
Grzegorz XIII wystawił tzw. Wieżę Wiatrów 
i zaprosił do niej jezuickich matematyków 
i astronomów, aby przygotowali reformę 
kalendarza, zatwierdzoną w 1582 r.

Z NAUCZANIA  
OJCA ŚWIĘTEGO:

„W decydującym momencie swej 
młodości św. Franciszek z Asyżu czy-
tał Ewangelię. Także dziś Ewangelia 
pozwala nam poznać żyjącego Je-
zusa, przemawia do serca i zmienia 
życie”. 
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książka

muzyka

Od śmierci ks. Jana Kaczkowskiego minęły już dwa lata. W minione wakacje przeczyta-
łem jedną z jego książek, którą poleciła mi moja siostra, a ja teraz polecam ją Wam, Drodzy 
Czytelnicy. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji, to jest to dobra lektura, by zapoznać się z po-
stacią tego onkocelebryty, jak on sam o sobie mawiał. Książka ma formę wywiadu, w któ-
rym ks. Jan opowiada o swoim życiu. Oprócz tego dzieli się on swoimi refleksjami m.in. 
o duchowieństwie, Kościele, liturgii, cierpieniu czy śmierci. Są to naprawdę interesujące 
przemyślenia ze względu na historię tego duchownego, jak i jego świadomość niedalekiej 
śmierci spowodowanej rakiem mózgu. Mimo trudnych tematów książka jest przeniknię-
ta niebanalnym humorem, który towarzyszył ks. Janowi do końca życia. Jest to ciekawe 
świadectwo krótkiego życia, które życie innych stawiało ponad wszystko. ■ 
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KULTURA

br. Wojciech Szutowicz, kurs II

Ich sceniczny wizerunek to eleganckie czarne garnitury oraz cienkie 
krawaty, podstawę instrumentarium stanowią mandolina, gitary i bas, 
natomiast przewrotna nazwa „Albo i Nie” dobrze oddaje charakter gra-
nej przez nich muzyki. Usłyszałem w radiu Niepokalanów piosenkę Tylko 
z tobą i byłem pod wrażeniem – nietypowe, strunowe brzmienie, niebanal-
ny tekst, wokal o przyjemnej barwie i ogólna energia sprawiły, że pozostała 
na dłużej w pamięci. Płyta, z której pochodzi ów utwór, nazywa się 14 spoj-
rzeń – tytułem nawiązuje do różnorodności zawartych na niej piosenek. 
W poetyckich tekstach „Albo i Nie” nie raz i nie dwa można się natknąć na 
myśli zaczerpnięte z Ewangelii, co więcej, muzycy otwarcie przyznają się 
do tego, że modlą się przed próbą (bynajmniej „nie po to, by się nie poza-
bijać” – piszą na swojej stronie www). Wydali ogółem trzy płyty, a ja chętnie 
wybrałbym się na ich koncert. ■

Dla tych, którzy, jak ja, nie potrafią wytrzymać w skupieniu całej celebracji liturgicznej, 
a chcieliby wynosić z niej jak najwięcej treści, polecam tę lekturę. Jest to jedna z pierw-
szych książek o liturgii, którą miałem przyjemność czytać, jeszcze jako młody oazowicz. 
Lojalnie uprzedzam, że jest to pozycja dosyć trudna, aczkolwiek bardzo wciągająca. Trud-
na ze względu na specyficzny język, wciągająca przez tematykę i całkowicie inny obraz 
liturgii, niż ten, do którego nawykliśmy przez lata. Ciekawa o tyle, iż autor nie należał do 
Kościoła rzymskokatolickiego, a do Greckiego Melchickiego Kościoła katolickiego w Liba-
nie (tak, mają łączność z papieżem, i to nieprzerwanie od V w.). Wiele myśli o. Corbona 
znalazło się w dobrze znanym nam Katechizmie Kościoła Katolickiego. Ta książka to opar-
te na Piśmie Świętym opowiadanie o liturgii, które nam, rzymskim katolikom, pozwoli zu-
pełnie inaczej spojrzeć na jej rzeczywistość i żyć nią każdego dnia. ■

ks. Jan Kaczkowski, Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica i miłość 
WAM 2015

Jean Corbon, Liturgia, źródło wody życia  
W drodze 2005

ZESPÓŁ  ALBO I NIE
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KULTURA

br. Maksymilian M. Konieczny, kurs III

Czas wakacji pozwolił mi obejrzeć filmy, na które podczas roku akademic-
kiego nie miałem czasu. W ten sposób udało mi się nadrobić część zaległości, 
a takimi na pewno były filmy Wesa Andersona, którego szczerze pokochałem 
za Kochanków z księżyca i Wyspę psów. Zobaczyłem pięć obrazów tego reżysera 
i o każdym mógłbym napisać osobną recenzję, lecz rozmiary rubryki są nazbyt 
wąskie. Zachęcam jednak z serca do zapoznania się z twórczością Andersona, 
bo po pierwsze, jego filmy to ogromna dawka dobrego, niebanalnego kina, gdzie 
niemal każde ujęcie zachwyca oryginalnością, mimo wszechobecnej, wprost 
dziecięcej prostoty. Po drugie, zauważyłem w jego filmach pewną zależność, 
która niestety w Hollywood nie jest oczywista – jego filmy cechuje dobro. Wręcz 
baśniowo bohaterowie Andersona są podzieleni na pozytywnych i negatyw-
nych. Widz nie ma trudności z oceną postępowań poszczególnych postaci, dzię-
ki czemu przesłania filmów są wręcz moralizatorskie. Postaci występujące w jego 
obrazach to często ludzie zagubieni, doświadczeni życiem, jednak zauważalna 
jest u nich dobra wola i chęć naprawienia błędów, nawet jeśli czasem sięgają po 
nieodpowiednie środki.

Kamerdyner (2018)
Na najnowszy obraz pana Bajona szedłem z jednego powodu: w jedną z głów-

nych ról obsadzona została moja serdeczna koleżanka. Rekomenduję ten film 
także z innych przyczyn. Przede wszystkim reżyserowi udało się świetnie osadzić 
losy niemieckich magnatów w trudnych, przełomowych czasach dwóch świa-
towych wojen, na spornym kaszubskim terenie. Myślę, że dobrze dla widza, że 
trudny los kochanków został wpleciony w wydarzenia społeczne. Film pokazał, 
jak wiele wierny i dzielny lud kaszubski wycierpiał za wierność Rzeczypospoli-
tej i Kościołowi katolickiemu. Osobiście po seansie postanowiłem zapoznać się 
z historią i kulturą Kaszub (zapewniam, że warto!). Twórcom należy przyznać, że 
dokonali dobrego castingu. Zydek, Gajos, Woronowicz czy Sabat zagrali wybit-
nie. Kamerdyner, mimo iż trwa ponad dwie godziny, wcale się nie dłuży. Ciekawie 
pracująca kamera, piękne krajobrazy i dobrze dobrana muzyka tylko potęgują 
pozytywny odbiór filmu. ■

KADR Z FILMU KAMERDYNER

br. Kamil Pluszczewicz, kurs III

Równie chętnie posłuchałbym na żywo muzyki, którą pisze norweski kom-
pozytor, pianista Ola Gjeilo (czyt. Jejlo). Czerpie on inspiracje z muzyki filmowej, 
a po teksty często sięga do poezji i średniowiecznych źródeł sakralnych. Jego 
kompozycje są piękne, sprzyjają wyciszeniu i medytacji, można by je porównać 
do krystalicznej wody ze źródła. Szczególnie cenię go za Sunrise Mass – klasycz-
ną mszę muzyczną z łacińskim tekstem, na chór i orkiestrę smyczkową. Autor 
nadał jej dodatkową warstwę interpretacyjną poprzez zastosowanie ciekawych 
rozwiązań w muzyce oraz oryginalne tytuły poszczególnych części. Przykłado-
wo, pierwsza część do słów Kyrie eleison nazywa się Spheres i unosi nasze myśli 
w kosmos, do początków świata, w kierunku Stwórczej Mądrości. Inne utwory 
Ola, takie jak Ubi Caritas, czy Northern Lights weszły już na stałe do repertuaru 
niejednego chóru. ■
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KADR Z FILMU GENIALNY KLAN

KADR Z FILMU PODWODNE ŻYCIE
ZE STEVEM ZISSOU

OLA GJEILO
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POZIOMO: 2] Zaprowadził Natanaela do Jezusa (J 1,43), 6] miejsce formacji kleryków, 7] najwyższy stopień święceń,  
12] np. Gabriel, 15] instrument kościelny, 17] matka Maryi, 19] góra, na której Abraham miał zabić Izaaka (Rdz 22,2), 
20] ... Godzin, 22] inaczej rozgrzeszenie, 23] miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu, 28] mąż Batszeby,  
29] dzień rozpoczęcia Wielkiego Postu, 32] Ignacy ..., prymas Polski, 34] generał franciszkanów od 1257 r., święty Kościo-
ła katolickiego, 35] Stary i Nowy Testament, 36] wskrzesił go Jezus (J 11).

PIONOWO: 1] Pierwsza księga Starego Testamentu, 3] inaczej pielgrzym, 4] Dziesięć Przykazań Bożych, 5] papież w la-
tach 1939-1945, 8] honorowy tytuł arcybiskupa gnieźnieńskiego, 9] Ziemia Obiecana (Rdz 11,31), 10] wydał Jezusa na 
ukrzyżowanie, 11] tytuł nadawany niektórym kościołom, 13] ... Abrahama – niebo, 14] naczynie do przechowywania Ho-
stii i Komunikantów, 16] śpiew własny Kościoła katolickiego – chorał ..., 18] zdradził Jezusa, 21] pierwszy człowiek, 23] 
miejsce Przemienienia Pańskiego, 24] miejsce narodzin Abrahama (Rdz 11,31), 25] zbudowana przez Noego (Rdz 6,14), 
26] Stolica Apostolska, 27] przełożony klasztoru franciszkańskiego, 30] uczeń Jezusa, 31] upadły anioł, 33] zwierzę, które 
karmiło Eliasza (1 Krl 17,6).

Nagroda dla Zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 128:

Na rozwiązania czekamy do 1 kwietnia 2019 r. 
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji: 

WSD OO. Franciszkanów 
ul. Okólna 185, 91-520 Łódź Łagiewniki

z dopiskiem na kopercie:  KRZYŻÓWKA 
lub na e-mail: naszezycie@seminariumfranciszkanskie.pl

Nagrody z nr. 127 otrzymali:
Janina Chołoniewska z Warszawy, Agnieszka Pujsza-Pomorska z Lęborka,

Maria Stokowska z Bolimowa, Jerzy Dujka ze Skarżyska Kamiennej,
Mikołaj Barański z Warszawy

Kard. Robert Sarah,
Nicolas Diat 
Moc milczenia

KARTA 
ODPOWIEDZI
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Imię i nazwisko...............................................................................
Adres................................................................................................
Wiek........................
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KRZYŻÓWKA br. Maciej Pieczynia, kurs III



Sposób przygotowania: 
1. W miseczce wymieszać po 100 g mąki pszennej i żytniej razowej, wlać wodę i wszystko mieszać, 
aż masa nabierze konsystencji gęstej śmietany.
Przełożyć do litrowego słoika, nakryć nakrętką (nie zakręcając) i pozostawić na 12 godzin w ciepłym 
miejscu.
2. Dwa razy na dobę „dokarmiać” zakwas świeżą porcją mąki i wody (2-3 czubate łyżeczki mąki i 2-3 
łyżki ciepłej wody) i wymieszać. Można używać do tego mieszanki mąki żytniej  
i pszennej lub tylko pszennej.
Po 3-4 dniach zakwas powinien być gotowy.
Uzyska charakterystyczny kwaśny zapach i „spuchnie”, będą w nim widoczne pęcherzyki gazu.
3. Taki zakwas, jeśli go nie wykorzystamy, należy zakręcić i przechowywać w lodówce, a 12 godzin 
przed użyciem ponownie dokarmić, aby „ruszył”.

Składniki: woda, mąka pszenna, mąka żytnia razowa.

Chleb ziarnisty pszenno-żytni (przepis na trzy bochenki)

Chleb ziarnisty

BRAT ADAM POLECA

Zakwas pszenno-żytni:

Sposób przygotowania: 

1. Mąkę przesiać do miski, dodać pozostałe składniki i dokładnie wyrobić ciasto.

2. Odłożyć cztery czubate łyżki wyrobionego ciasta do słoika na zakwas do następnego wypieku 
(opcja 1) lub zostawić nieco starego zakwasu w słoiku i „dokarmiać”, jak opisano wyżej, aż do uzyska-
nia optymalnej ilości zakwasu (opcja 2).
W obu opcjach należy później postępować z zakwasem, jak podano wyżej w p. 3.
3. Przełożyć ciasto do foremek, przykryć materiałową ścierką i pozostawić w ciepłym miejscu do wy-
rośnięcia na 9 godzin.
4. Piec przez 1,5 godziny w temperaturze 170oC.
Na koniec przestrzegam Was, Drodzy Czytelnicy, że „piekarnik piekarnikowi nie równy” :-) . 
Może zdarzyć się, że Wasz pierwszy chleb będzie za bardzo spieczony lub w drugą stronę –  
niedopieczony. Trzeba, abyście dostosowali temperaturę i czas pieczenia do Waszego piekarnika.

* Podane w przepisie ilości ziaren można dowolnie modyfikować lub próbować innych, nowych do-
datków.

Składniki*: 1 kg mąki pszennej, 0,5 kg mąki żytniej, 1 szklanka otrębów pszennych,       
1 szklanka płatków owsianych, 1 szklanka słonecznika, 0,5 szklanki siemienia lniane-
go, 0,5 szklanki sezamu, 4 płaskie łyżeczki soli, 1,7 l wody, 300 g zakwasu.

Smacznego!




