


SŁOWEM NA POWITANIE

K iedy w Kościele i całym chrześcijańskim 
świecie pochylać się będziemy ponow-
nie nad wielką tajemnicą przyjścia Boga 

do naszego ludzkiego świata w osobie Jezusa 
Chrystusa, kiedy znowu „najczulsze święta” 
przenikną nasze zagonione codziennością ser-
ca, my poprzez kolejny numer pisma braci kle-
ryków „Nasze Życie” zawitamy w Waszych do-
mach. Ze swoim skromnym, ale wciąż przecież 
oplecionym mocą życzliwości słowem chcemy 
się z Wami spotkać. Przypomnieć, że tak bardzo 
zależy nam na spotkaniu z Wami. Tym razem 
bracia podjęli temat obecności, roli i właści-
wego rozumienia pracy w naszym codziennym 
życiu. Pewnie po przedświątecznych pracach, 
obowiązkach, po poświątecznym sprzątaniu 
i powrocie do codziennych obowiązków wes-
tchnęliśmy: „znowu ta praca…”. Może to dobra 
chwila, by spojrzeć na tę część życia trochę ina-
czej, trochę po nowemu, może trochę bardziej 
po Bożemu?... Zachęcam i zapraszam do wspól-
nych przemyśleń…

Wszystkich Czytelników zapewniamy o naszej 
modlitwie, prosząc, aby Boże błogosławieństwo 
ogarniało wasze codzienne sprawy i całe życie.

Praca sama w sobie jest dobra, a nawet 
konieczna. Jednak wiążą się z nią dwie 
niewłaściwe postawy, których należy się 

wystrzegać. Są nimi: pracoholizm i lenistwo. 
Pracoholik stawia pracę na pierwszym miejscu 
i w ten sposób staje się jej niewolnikiem. Wsku-
tek tego zaniedbuje kontakt z Bogiem, z rodzi-
ną, z przyjaciółmi… A odpoczynek? Dla niego 
to strata czasu, bo przecież „czas to pieniądz”. 
Przeciwieństwem jest unikanie pracy, czyli po 
prostu lenistwo. Czy pracoholizm i lenistwo 
dają szczęście człowiekowi? W żaden sposób. 
Bóg stworzył człowieka wolnym, a pracoholizm 
go zniewala; Bóg stworzył człowieka z pragnie-
niem nieskończoności, a lenistwo nie daje mu 
możliwości rozwoju. 

Jaka jest więc właściwa postawa, która przyno-
si człowiekowi szczęście? Pracowitość. To dzięki 
niej człowiek nie traktuje pracy jako celu same-
go w sobie, ale jako środek do celu. W konse-
kwencji potrafi cieszyć się jej owocami, a także 
wspaniałomyślnie dzielić się nimi z innymi.

Życzę Ci, drogi Czytelniku, udanych poszukiwań 
celu i sensu pracy. Mam nadzieję, że najnowszy nu-
mer „Naszego Życia” okaże się w tym pomocny.

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego Seminarium! Pokój i Dobro!

br. Paweł M. Ratyński, 
Redaktor naczelny

o. Mariusz Fałkowski, 
Wicerektor WSD
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Rzeczywistość

Nic nie jest tak bliskie czło-
wiekowi jak rzeczywistość, 
w której on żyje. I nigdzie Bóg 
nie jest tak bliski człowiekowi jak 
w rzeczywistości, w której on żyje. 
By nas o tym przekonać, Bóg przyjął 
ludzką naturę. Bóg naprawdę jest 
obecny w tej rzeczywistości, gotowy 
ponieść za to wszystkie konsekwen-
cje. Nawet odrzucenie przez czło-
wieka i śmierć. To jedynie człowiek 
jest zbyt często poza Nim, poza tą 
rzeczywistością, zamknięty we wła-

snym świecie wyobrażeń, myśli, pra-
gnień. Paradoks, ale po pierwszym 
grzechu człowieka to Bóg pyta Ada-
ma: „Gdzie jesteś?”, nie odwrotnie. 

Praca łączy nas z tą rzeczywisto-
ścią. Otwiera nas na relacje z innymi 
ludźmi, na życie wspólne, społeczne. 
Pozwala podejmować najbardziej 
ludzkie życie, bo realne, konkretne, 
doświadczalne. Życie, które nie jest 
iluzją, abstrakcją. A to sprawia, że 
naprawdę zaczynamy żyć życiem, 
które jest nam dane, i w świecie, w 
którym naprawdę jesteśmy. 

Praca – kara, cel czy powołanie?

W zamyśle Boga praca nie była 
karą ani celem. Była drogą, powo-
łaniem, sposobem bycia człowie-
ka i jego relacji z Bogiem. Taki był 
ideał. Człowiek miał czynić sobie 
ziemię poddaną (Rdz 1,28), a co za 
tym idzie, współpracować z Bo-
giem. Dopiero grzech zniszczył tę 
harmonię. Sprawił, że praca stała 
się dla człowieka ciężarem i udrę-
ką (Rdz 3,17). Stało się tak z pro-
stego powodu – zabrakło komunii, 
pojednania człowieka z Bogiem. 

Kiedy zacząłem zastanawiać się nad tym, jak napisać artykuł dotyczący pracy, zadałem so-
bie pytanie: co bardziej przekonuje ludzi o konieczności, powszechności i naturalności pracy 
– Pismo Święte czy doświadczenie codziennego życia? Jednak przestałem szukać odpowiedzi. 
Uznałem, że nasuwa się ona sama. W sposób tak naturalny jak praca w naszym życiu, która jest 
tak oczywista, że już o nią nie pytamy i nie zastanawiamy się nad nią. A co chyba gorsze – nie po-
trafimy się nią zachwycić. Jest w tym podobieństwo do starego, dobrego małżeństwa, które tak 
przywykło do siebie, że mąż już nie pyta o pragnienia żony, bo przestały go interesować, a żona 
nie zastanawia się nad tym, co czuje i myśli jej mąż. Jest jak jest. Ale czy to wciąż miłość, czy już  
tylko przyzwyczajenie? Niestety, rutyna może zabić.

Dobry-byt czy dobro-byt?



NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO

5Nie samą pracą żyje człowiek

Człowiek utracił jedność z Bogiem. 
A w takim stanie wszystko staje się 
udręką. 

Jakie są tego konsekwencje? 
Człowiek ucieka od pracy, traktuje ją 
jako przykry obowiązek. Chce mieć 
i posiadać owoce wynikające z pra-
cy, ale bez pracy. Chce korzystać, ale 
bez odpowiedzialności i wysiłku. A to 
może prowadzić do lenistwa, które 
dotyczy nie tylko pracy i  zdobywania 
dóbr materialnych, ale także życia 
duchowego. Jako biblijny przykład 
lenistwa można wskazać króla Dawi-
da. Wysłał on swoje wojsko na pole 
bitwy. Sam jednak pozostał w Jero-
zolimie. Pozostał bezczynny, pod-
czas gdy inni czynili wiele. Pozostał 
w domu, gdy inni narażali własne ży-
cie w obronie narodu. Bezczynność 
i lenistwo doprowadziły go do grze-
chu cudzołóstwa, które przyczyniły 
się do grzechu zabójstwa (2 Sm 11,1-
6). Uważajmy na siebie.

Rozwiązanie tego trudnego poło-
żenia człowieka, w którym praca jest 
jak przekleństwo, nastąpiło przez zba-
wienie, usprawiedliwienie, a przede 
wszystkim przez dar Ducha Świętego. 
Ten dar umożliwia człowiekowi po-
nowne wejśćie w komunię z Bogiem. 
Człowiek znajduje się przez to w sa-
mym centrum wymiany osobowej mi-
łości miedzy Ojcem a Synem w Duchu 
Świętym. 

Tak samo wcielenie Syna Bożego 
pozwala nam poznać godność, świę-
tość i wartość ludzkiego życia, ludzkiej 
pracy i świata, które w obecnym cza-
sie łączą w sobie element duchowy 
z materialnym. Można powiedzieć, że 
dopiero przez „w-ciele-nie” możemy 
poznać prawdę o życiu „w ciele, nie?”. 

W takim stanie i jakości życia pra-
ca staje się na nowo drogą, sposo-
bem służby i wyrażania miłości do 
Boga oraz do człowieka (1 Kor 10,31; 

Ef 4,28), a także pełnieniem woli Boga 
i naturalnym porządkiem życia (1 Tes 
4,11; 2 Tes 3,10).

Dobry-byt czy dobro-byt?

Izraelici żyjący w czasach przed 
narodzeniem Chrystusa upatrywali 
w obfitości życia i w dobrobycie znak 
błogosławieństwa Boga. Jednak pra-
gnienie dóbr tej ziemi prowadziło ludzi 
zbyt często do chciwości. Nie byli od 
niej wolni także kapłani (Ez 22, 24-31). 
Wystarczy wspomnieć synów Helego 
i sposób ich postępowania, wykorzy-
stywania swojego stanu i wyzyskiwania 
biednych ludzi. To gorszyło podwójnie, 
z racji ich powołania, i doprowadzało 
innych ludzi do grzechu (1Sm 2, 22-36). 

Być może właśnie dlatego Jezus tak 
radykalnie wskazał na ubóstwo, które 
prowadzi do królestwa Bożego. Jezus, 
który jest pełnią objawienia prawdy 
o Bogu, człowieku i świecie, mówi 
wprost: nasze życie nie zależy od tego, 
co mamy (Łk 12,15). Chrystus napraw-
dę chciał zwrócić nasz wzrok ku temu, 
co wieczne, abyśmy tam gromadzili 
prawdziwe nasze bogactwa (Mt 6,20). 
W przypowieści o bogaczu i Łazarzu 
przypomina nam, że nadejdzie mo-
ment, który odmieni wszystko i ukaże 
prawdziwą biedę i nędzę „bogacza” 
i bogactwo „ubogiego” (Łk 16,19-31). 

Przecież to my przemijamy w tym 
świecie bardziej niż ten świat, cho-
ciaż chcemy otoczyć się wszystkim, 
co ma gwarantować nam namiastkę 
wieczności. A wieczność gwarantuje 
tylko Bóg. Wszyscy w końcu umrzemy 
i śmierć ostatecznie zrelatywizuje war-
tość każdego pieniądza. 

Cały Nowy Testament wskazuje, że 
korzeniem zła jest chciwość pieniędzy 
(1Tm 6,10); chciwość to bałwochwal-
stwo (Ef 5,5); bogactwo może odłączyć 
od Chrystusa (Mt 19,16). I nie bez po-
wodu w Dekalogu wybrzmiały słowa 

„nie pożądaj!” (Wj 20,17), bo nasze 
kłótnie i wojny biorą się właśnie z tego, 
że wciąż pożądamy, zazdrościmy tego, 
co mają inni, a czego sami nie możemy 
osiągnąć, staramy się i modlimy tylko 
o to, by zaspokoić swoje żądze, a wciąż 
nic nie mamy. Stajemy się cudzołożni-
kami w stosunku do Boga (Jk 4,1-4).

Człowieku, ulecz się sam?

Jakie jest na to lekarstwo? Po 
pierwsze: miłość. Odpowiedzią jest 
miłość, bo ona zawsze wyprowadza 
nas z egoizmu. Miłość jest zawsze 
zwrócona „do” i zawsze jest „dla”. 
Mamy odkryć Chrystusa w drugim 
człowieku i Jemu w nim służyć i ko-
chać (Mt 25,31-46). Pieniądze i wszyst-
kie dobra tego świata mają służyć, 
a nie mieć w nas służących sobie (!). 
Po drugie: poprzestać na tym, co 
wystarcza (1Tm 6,6). Po trzecie: nie 
martwić się zbytnio o to, co będę jadł 
i w co się ubiorę (Mt 6,31). A to znaczy 
– nie tylko wierzyć w Boga, ale wierzyć 
i zawierzyć Bogu. Po czwarte: używać 
pieniędzy w służbie królestwu Boże-
mu i bliźnim (Łk 16,9). 

To jednak nie wszystko. Nie da 
się przecież przewartościować życia 
bez spotkania z Chrystusem, bez do-
świadczenia Jego spojrzenia na sobie, 
Jego miłości, tego, że On mnie zna 
i przychodzi do mnie. Nie dokonamy 
tego i nie zmienimy swojego myślenia 
bez przyjęcia Go do swojego domu, 
do swojego życia (Łk 19,2). 

Porzucić to, co ma dla mnie war-
tość, co jest dla mnie przyjemne, to, 
czego teraz pożądam, a co nie jest 
prawdą i co ostatecznie prowadzi do 
śmierci, mogę tylko wtedy, gdy znajdę 
coś lub kogoś o wiele bardziej warto-
ściowego. To, co jest dla mnie teraz 
bezcenne może znaleźć swoją cenę 
tylko wtedy, gdy znajdę prawdziwy 
skarb, którym dla nas wszystkich po-
winien być Chrystus. ■





Świętowanie sensem 
naszego życia

W świętowaniu niedzieli wspól-
nota religijna i społeczna odnaj-
duje swe początki i swoją najgłęb-
szą tożsamość. Jest ona bowiem 
dniem zmartwychwstania Chrystu-
sa, a z perspektywy Starego Testa-
mentu, dniem odpoczynku po akcie 
stworzenia. Zatem na przestrzeni 
wieków chrześcijaństwo rozwinęło 
swoistą kulturę świętowania, święta. 
Ta kultura najgłębiej przejawia się 

w świętowaniu niedzieli – dnia Pań-
skiego. Poprzez koncepcję dnia Pań-
skiego wyraża się oddawanie kultu 
Chrystusowi, a ten kult tworzy spo-
łeczność, wspólnotę Kościoła.

Społeczność chrześcijańska nie 
może egzystować bez świętowania 
dnia Pańskiego. Wielu męczenników 
wolało wyjść na spotkanie śmier-
ci niż zrezygnować ze świętowania 
tego dnia. To pokazuje, jak ważna 
jest relacja między tożsamością 
chrześcijanina a świętowaniem dnia 

Pańskiego, jakie ogromne znaczenie 
odgrywa w życiu chrześcijańskim 
Dzień Pański. Motywy, które stoją 
za takim świętowaniem, ukazują, 
co jest sercem naszej egzystencji 
i całego bytu, skoro takiemu święto-
waniu nie zagrozi nawet niebezpie-
czeństwo śmierci i prześladowanie. 
W ten oto sposób świętowanie staje 
się manifestem wolności i wewnętrz-
nej pewności. Dla tych, którzy swój 
stosunek do świętowania dnia Pań-
skiego wyrażali w ten sposób i z tego 
powodu ponieśli śmierć, wydawało 

Świat religii wydaje się niezrozumiały bez ustanowienia święta, które odnawia tożsamość 
wspólnoty, kultywuje tradycję, akcentuje wartości kluczowe dla społeczeństwa czy grupy. Święta 
stanowią esencję życia społecznego czy kulturalnego. Ich funkcja religijna oraz okresowość usta-
nawia pewien rytm życia. Święto chrześcijańskie nie opiera się jedynie na rytmie natury (dzień, 
noc, miesiąc, rok), ale przede wszystkim opiera się na rytmie historii zbawienia, która rozpoczę-
ła się w Izraelu, a swoją kulminację osiągnęła w osobie Jezusa Chrystusa. Nadejście zbawienia 
i odkupienia stanowi najbardziej integralną część świętowania chrześcijańskiego. Świętowanie 
niedzieli w duchu chrześcijańskim bez wątpienia „zewangelizowało czas”. Nadało ono nowy rytm 
egzystencji ludzkiej oraz odniosło ją do tego, co najistotniejsze i elementarne, do Boga. 

ŚWIĘTUJ, ALE MĄDRZE

TEMAT NUMERUo. dk. Jakub Kamiński, kurs VI
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TEMAT NUMERU
się absurdem zapewnić sobie życie 
i zewnętrzny spokój, odrzucając ten 
„egzystencjalny fundament”. Wybór, 
którego muszą dokonywać świętu-
jący dzień Pański chrześcijanie, nie 
polega jedynie na zastosowaniu się 
do konkretnego przykazania, ale jest 
wyborem tego, co daje życiu znacze-
nie i trwałość i przeciwstawia się on 
życiu bez sensu. Dobitnie ujmuje tę 
rzeczywistość św. Ignacy Antiocheń-
ski, pisząc: „Żyjemy zgodnie z tym, 
co celebrujemy w Dniu Pańskim, 
któremu także poświęciliśmy całko-
wicie nasze życie… Jakże bowiem 
moglibyśmy żyć bez niego?”.

Przekroczyć czas

Bez wątpienia człowiek potrze-
buje czasu do świętowania. Wolna 
od pracy niedziela, odarta z produk-
cji, ukazuje, że czas nie służy tylko 
do konsumpcji, ale służy wolności 
człowieka, a w ten sposób dowarto-
ściowuje człowieka i wszystkich lu-
dzi. To świętowanie jest darem dla 
człowieka, ono człowieka dowarto-
ściowuje, ubogaca. Rytm i odpoczy-
nek wpisane są w czas egzystencji 
ludzkiej, umożliwiają człowiekowi 
przemyślenia, chociażby na temat 
swojego początku, pochodzenia 
czy przeznaczenia. Świętowanie 
dnia Pańskiego umożliwia chrze-
ścijaninowi stałe utrwalanie i po-
głębianie wiedzy o własnej istocie 
bytu. Kiedy w miejsce tego święto-
wania pojawia się zwyczajny dzień 
pracy, dokonanie powyższej reflek-
sji staje się niemożliwe z powodu 
braku odpowiedniej przestrzeni. 
Niestety może to prowadzić do za-
nikania w człowieku świadomości 
swojej boskiej godności. Dlatego 
odpowiednie świętowanie niedzie-
li ma ogromne znaczenie w życiu 
człowieka. Człowiek wierzący po-
szukuje dziś w swoim życiu sensu 
i nadziei, a w świętowaniu dnia 
Pańskiego daje wyraz wypełnienia 

swojej nadziei. Jest to dzień, które-
go potrzebuje do swego odradzania 
się w Bogu i przez Boga. 

Ryzykowne świętowanie

Człowiek świętujący musi nato-
miast być świadomy wystąpienia 
ryzyka permanentnego świętowa-
nia, to znaczy takiego świętowa-
nia, które upowszednia to, co nie-
powszednie, doprowadzając do 
przesytu i otępienia. Człowiek nie 
może więc uczynić „święta” z „co-
dzienności”, ponieważ w rezulta-
cie utrudni to poszukiwanie jego 
tożsamości, a nawet stanie się dla 
niego zagrożeniem. Coraz częściej 
człowiek doświadcza kryzysu świę-
towania. Ma bowiem trudność, aby 
sięgnąć głębokiego sensu święto-
wania, a próbując zrekompenso-
wać sobie brak zaspokojenia tej 
egzystencjalnej potrzeby, zastępuje 
ją takimi namiastkami jak: zdrowe 
jedzenie, zdrowy tryb życia, podró-
że czy wyszukane gadżety. Jednak 
korzystając z nich, w żaden sposób 
nie może zaspokoić tęsknoty za mi-
stycznym, transcendentnym uczu-
ciem, którego może doświadczyć 
jedynie poprzez prawdziwe religij-
ne świętowanie na cześć Boga.

Uwaga! Problem

To postępująca sekularyzacja 
bez wątpienia generuje kryzys świę-
towania religijnego na płaszczyźnie 
społeczno-kulturowej. Sekularyzm 
szeroko oddziałujący na masową 
kulturę utożsamia się z ideą współ-
czesności i nowoczesności, stara-
jąc się za wszelką cenę oderwać 
człowieka od świata sacrum, coraz 
mocniej akcentując rolę i odręb-
ność jednostki. Czynią tak konkret-
ne doktryny, ideologie, instytucje, 
atrakcyjnie przedstawiając świat 
pracy i zysku, który stoi do praw-
dziwego świętowania religijnego. 

Współczesny człowiek kultury mul-
tikulti nie ma dziś czasu na świę-
towanie, które wymaga od niego 
skoncentrowania się i wniknięcia 
w głąb siebie, wejścia w związany 
ze świętowaniem obrzęd czy wspól-
notę. To praca i pragnienie zysku są 
aspiracjami tego człowieka i stały 
się dlań wartościami bezwzględny-
mi, absolutnymi – i to im podpo-
rządkowane są teraz wszystkie inne 
wartości. W obliczu tego problemu 
współczesnego świata widzimy 
zmianę w podejściu do świętowa-
nia w stosunku do choćby wcze-
śniejszego stanowiska pierwszych 
chrześcijan, dla których świętowa-
nie dnia Pańskiego było dosłownie 
świętością. Należy więc zauważyć, 
że współczesny człowiek traci po-
strzeganie czasu świętowania re-
ligijnego jako czasu użytecznego, 
czasu dobrej jakości. Celem tych 
„uników” jest oddanie się rozrywce, 
wypoczynkowi, spotkaniom, które 
mają uwolnić od rutyny codzienno-
ści. Choć pragnienia te są w pełni 
uzasadnione, to za nimi stoi znacz-
nie głębsza potrzeba, której nie da 
się zgłębić inaczej, jak przenikając 
tajemnicę Boga. 

Powrót do źródła

Bez dwóch zdań takie świętowa-
nie wypełnia się w niedzielnej Eu-
charystii, która wskazuje na to, co 
jest w niej jedyne w swoim rodzaju, 
na rzeczywistość, której nie da się 
znaleźć nigdzie indziej. To w niej 
otwiera się ów wymiar egzystencji, 
której najbardziej spragniony jest 
każdy człowiek. To doświadczenie 
wielkiej tajemnicy, jakiej jesteśmy 
świadkami podczas każdej litur-
gii, teofanii, która objawia łaskawe 
spojrzenie Boga względem nas. Bóg 
w całej swojej mocy przekonuje nas, 
iż panuje nad naszym życiem stale, 
i jedynie On jest w stanie uczynić je 
szczęśliwym i wartościowym. Bóg 
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za wszelką cenę pragnie tego spo-
tkania z człowiekiem żyjącym dziś 
pośród wielu napięć i cierpień.

Ślepy zaułek

Od wielu już lat obserwuje-
my kryzys świętowania niedzieli 
w kręgach społeczeństw konsump-
cyjnych. Sport, podróże, galerie 
handlowe – tutaj dziś ma miejsce 
swoista liturgia,  bo tu produko-
wane są przyziemne potrzeby, bez 
których rzekomo nie może się dziś 
obyć społeczeństwo konsumpcyj-
ne. Wobec tego w taki oto sposób 
świętuje się zupełnie inny obrzęd, 
który jest zamiennikiem religijnego 
świętowania. Skutki takiego świę-
towania w naszej kulturze postmo-
dernizmu są wyjątkowo tragicz-
ne pod względem duchowym, jak 
i fizycznym. Przez to święto religijne 
staje się dniem szarym, pospoli-
tym, niezachwycającym (wpływ du-

cha konsumpcjonizmu). Pokłosiem 
tego typu zachowań konsumpcyj-
nych jest dziś coraz mniejsza liczba 
chrześcijan świętujących niedzielę 
jako rdzeń i esencję ich egzystencji. 
Eucharystię zastąpiły nowe obrzędy 
profanum traktowane jako sacrum. 
Nasze niedziele stają się dziś cza-
sem celebracji zakupów, sportu itp., 
przestając być szczególnym i jedy-
nym w swoim rodzaju czasem po-
święconym Bogu.

Świętuj, by twoje święto było 
świętem na cześć Pana!

Człowiek posiada niezbywalne 
prawo do świętowania. Ciekawejest, 
że ani industrializacji, ani konsump-
cjonizmowi nie udało się zniszczyć 
całkowicie idei świętowania reli-
gijnego w człowieku, bo jest ona 
zakorzeniona w nim głęboko, jest 
esencją jego egzystencji (potrzebą 
egzystencjalną). Współczesny świat 

konsumpcji, który nas otacza, nadal 
odczuwa potrzebę świętowania, ale 
zatraca przy tym pierwotnie trans-
cendentny charakter święta, bo go 
– tego wymiaru transcendentnego 
– nie rozumie. Świat nas otaczający 
spłyca dziś ideę świętowania i przed-
stawia ją jako coś w rodzaju przy-
jemności czasu wolnego. Dzisiejszy 
człowiek potrzebuje świętowania 
niedzieli jako oazy sensu, wspólno-
ty, komunii, ale przede wszystkim 
godności. Dziś świętowanie niedzie-
li w duchu chrześcijaństwa musi 
współżyć z niedzielą świecką i mie-
rzyć się z jej rytuałami, odmiennymi 
od świętowania religijnego. Jest to 
bezsprzecznie okazja dla nas, chrze-
ścijan, do nieustannego świadectwa 
w dzisiejszym świecie, jak i refleksji 
nad właściwym przeżywaniem tego 
świętowania i ocalenia go od zapo-
mnienia i zatracenia jego najgłęb-
szego sensu, którym jest zwycięstwo 
Boga nad grzechem i złem. ■
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Jest potencjał!

Bez dwóch zdań, jałmużna ma w so-
bie potencjał, by dokonywać dobrych 
zmian. Dlatego niezależnie od tego, 
kim jesteś, drogi Czytelniku, zawsze 
powinieneś dawać jałmużnę! Pytasz, 
co mogę dać? Istotą jałmużny jest do-
browolny dar, wsparcie dla potrzebu-
jących. W pierwszej kolejności chodzi 
o dar materialny, ale nie tylko, bo obej-
muje on wszelką pomoc udzielaną bliź-
niemu, także duchową. Jest po prostu 
czynną troską o zaspokajanie potrzeb 
drugiego człowieka. 

Pan powiedział: „Więcej szczęścia 
jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 
20,35). Chcesz być szczęśliwy? Spójrz 
poza siebie, na najbliższych! Zobacz, 
czy nie są ubodzy… nie sugeruję, że 
brak im jedzenia albo ubrania, ale 
może brak im Twojej miłości albo 
cierpliwości. Może są nędzarzami 
ginącymi z głodu Twojej obecności, 
bo nigdy Cię nie ma w domu, a gdy 
już jesteś, to zawsze zajęty. Głodu-
ją duchowo! Bądź więc jałmużni-
kiem w swojej rodzinie, wsłuchuj się 
w serca, wyczuwaj potrzeby i sam 
wychodź im naprzeciw.

Gdy już staniesz się wrażliwy na 
osoby Ci bliskie, wtedy skłoń się ku 
osobom z Twojego otoczenia. Może 
koleżanka ma kłopoty finansowe, 
a Tobie akurat skapnęło co nieco od 
Bożej Opatrzności. Spróbuj dostrzec, 
że podeszła w latach sąsiadka nie 
jest w stanie sama zrobić zakupów, 
bo do najbliższego sklepu jest pół 
godziny pieszo. Myślę, że warto by 
również zapytać samotnego wdow-
ca mieszkającego dwa piętra niżej, 
czy nie chciałby zjeść z Tobą kolacji 
wigilijnej w tym roku. A do tego pi-
jaka, którego wszyscy mają dość, bo 

Na początku chciałbym, drogi Czytelniku, zaprosić Cię do odrobiny marzycielstwa. Wyobraź so-
bie, jak wyglądałby świat wokół Ciebie, gdyby w Twoim otoczeniu wszyscy obdarowywali się na-
wzajem tym, co dobre (i nie mówię tu tylko o rzeczach materialnych)? Zróbmy krok dalej… Gdyby 
darzyli tym, co dobre, a czego im samym brakuje? Podejdźmy jeszcze bliżej ideału… Gdyby oprócz 
tego hojnie dawali to, co mają najlepsze? Nie wiem jak Ty, ale ja chciałbym żyć w takim otoczeniu. 
Czy warto jednak tracić czas na marzenia o tym, że nadejdą kiedyś takie zmiany w naszej codzien-
ności? Warto! Ale pod warunkiem, że skłonią one Ciebie i mnie do pracy nad sobą, bo tylko tą drogą, 
tylko samemu postępując w ten sposób, będziemy mogli z Bożą pomocą skłaniać innych do takiego 
życia. Kościół uczy nas takich postaw od swojego zarania, przez wieki głosząc naukę o jałmużnie.

Niech przemówią czyny
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śmierdzi i bluźni cały dzień pod skle-
pem, na pewno od wielu lat nikt nie 
podszedł z serdecznością. Możliwe, 
że na to nie zasłużył, ale Jezus, które-
go powinniśmy naśladować, na pew-
no nie minąłby go obojętnie. Rozważ 
też swoje możliwości zaangażowania 
się w działania Caritasu przy parafii 
czy w innej dobroczynnej organizacji, 
a jeśli nie masz takiej możliwości, to 
chociaż przekaż dar od serca.  

Chrześcijanin nie trzyma dla 
siebie!

W naszym (chrześcijan) wypadku 
jałmużna jest wręcz obowiązkiem. 
Sam Pan nakazuje pomoc ubogim 
i cierpiącym (zob. Łk 16,19-31), co 
więcej, On utożsamia się z nimi i pra-
gnie, abyśmy Mu w nich służyli. Ale! 
Jak to bywa z naszym Panem – kiedy 
coś nakazuje, to zawsze dla naszego 
dobra. Dzięki jałmużnie oczyszczają 
się nasze serca z grzechów powsze-
dnich (zob. Syr 3,30) i dzięki niej mo-
żemy żywić głęboką nadzieję, że na 
sądzie Bożym zostaniemy postawie-
ni po prawej stronie wśród błogosła-
wionych (zob. Mt 25,31-46). Ponadto 
ze słowa Bożego wynika, że jałmuż-
ną legitymują się uczniowie Jezusa. 
Pan mówi, że jej praktykowanie to 
oznaka wejścia na drogę nawróce-
nia i znak przyjęcia królestwa Boże-
go (zob. Łk 12,33), że dając jałmużnę, 
jesteśmy podobni do Boga (zob. Łk 
6,36) i składamy Mu miłą ofiarę (zob. 
Mt 9,13). 

Wielcy święci pierwszych wieków 
chrześcijaństwa (Ojcowie Kościoła) 
nauczają, że własność prywatna łą-
czy się z obowiązkami społecznymi, 
tym większymi, im większa jest nad-
wyżka posiadanych dóbr i potrzeba 
bliźniego. Uczą, że dobra ziemskie 
mają służyć wszystkim, stąd jał-
mużna jest po prostu oddawaniem 
ubogim ich własności. Zwracają też 
uwagę na wyższość postawy we-

wnętrznej od materialnej wielkości 
jałmużny: „Jeżeli masz w sercu miło-
sierdzie, Bóg przyjmie twoją jałmuż-
nę, nawet choćbyś niczego nie dał 
swą ręką” (św. Augustyn).  

Nie daj sobie wmówić!

W dzisiejszych czasach trudno 
nam być jałmużnikami. Nadmiar pie-
niędzy można spożytkować na mi-
liony sposobów, dogadzając sobie 
i mnożąc wygodę własnego życia. 
Trochę za bardzo przyzwyczailiśmy 
się do komfortu zapewnianego przez 
bezpieczny nadmiar. Świat nastawia 
nas konsumpcyjnie, zewsząd wma-
wiając nam, że czegoś potrzebuje-
my. W dzisiejszych czasach reklamy 
zagłuszyły głosy biednych! Nie słu-
chajmy reklam! Posłuchajmy raczej 
znowu słów naszego Pana: „Więcej 
szczęścia jest w dawaniu aniże-
li w braniu”. Pragnę w tym miejscu 
oprzeć się także na słowach papieża 
Franciszka, które, choć wypowiedzia-
ne w kontekście ekologii, doskonale 
rozjaśniają istotę naszej sprawy. Oj-
ciec Święty przy-
pomina, że nasza 
wiara sprzeciwia 
się obsesyjnej kon-
sumpcji, a my po-
winniśmy dawać swoim życiem świa-
dectwo, że prawdziwa jakość życia 
tkwi w wartościach innych niż mate-
rialne (zob. Laudato Si’ nr 222).

To, co powinno być dzisiaj rekla-
mowane w telewizji, coś, czego na 
gwałt potrzebujemy, to powrót do 
starego, dobrego, chrześcijańskiego 
umartwienia. Jałmużna i umartwie-
nie to dobrzy przyjaciele, często ich 
widać razem. Dajmy prosty przy-
kład: od godziny piątej rano jesteś 
w podróży pociągiem, nic jeszcze 
nie jadłeś, a jest już czternasta po-
południu. Wreszcie, w momencie 
przesiadki, możesz kupić sobie coś 
do zjedzenia, więc bez zastanowie-

nia nabywasz słodką bułkę i pędzisz 
na peron, bo za cztery minuty od-
jedzie pociąg. Już miałeś wsiadać 
do wagonu, gdy nagle zaczepił Cię 
żebrak, prosząc o pieniądze na po-
siłek. Obawiając się, że wyda pienią-
dze na alkohol, ze ściśniętym sercem 
i protestującym żołądkiem oddajesz 
mu swoją słodką bułkę, świadom, że 
prawdopodobnie nie zjesz nic do sa-
miuśkiego wieczora (to pociąg „Re-
gio”, więc nie ma „Warsa”). Ten czyn 
miłosierdzia wymagał umartwienia, 
czyli rezygnacji z siebie, ze swoich 
potrzeb, przyjemności i stał się jał-
mużną, bo bułka wylądowała w rę-
kach ubogiego.

Jałmużna ma jednak jeszcze 
szlachetniejszy, lecz bardziej wy-
magający odpowiednik. „Zamiast 
dawać biednemu rybę, podaruj mu 
wędkę”. Ubogiemu została dana je-
dynie „ryba”, co sprawia, że niedłu-
go znów będzie głodny i uda się na 
żebry. Oczywiście, okoliczności nie 
zawsze sprzyjają, jednak ideałem 
jest jałmużna w postaci przysłowio-

wej „wędki”, która 
da człowiekowi 
p ot r z e b u j ą ce m u 
możliwość, aby 
sam sobie pomógł. 

Jest to jednak zadanie dla jałmuż-
ników z prawdziwego zdarzenia, 
nie cofających się przed trudem, 
poświęceniem cennego czasu, sił, 
a nierzadko i nerwów. 

Kończąc, chciałbym zachęcić 
wszystkich do czynnego praktykowa-
nia jałmużny. Zmieniajmy świat na 
lepszy, odwracając oczy od siebie, 
a zwracając je ku drugim. Mniej lub 
bardziej każdy pamięta katechizmo-
we uczynki miłosierdzia względem 
ciała (głodnych nakarmić, spragnio-
nych napoić itd.), względem duszy 
pewnie trochę słabiej… Warto je so-
bie przypomnieć, bo ich praktykowa-
nie to krok ku dobrej zmianie! ■

Więcej szczęścia jest 
w dawaniu aniżeli 

w braniu.
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TEMAT NUMERU br. Kamil Pluszczewicz, kurs IV

Powołanie do rozwoju wpisane 
jest głęboko w naturę ludzką. 
To wewnętrzne dążenie po-

budza nas do działania, do szukania 
nowych perspektyw, do pogłębiania 
wiedzy, do podejmowania wyzwań. 
Zabrania nam spoczywać na laurach, 
sprawia, że w chwilach nadmierne-
go przestoju, bezruchu, odczuwamy 
niepokój. Pismo Święte tę skłonność 
wyraża przez Boży nakaz skierowany 
do pierwszych ludzi: „Bądźcie płodni 
i rozmnażajcie się, abyście zaludni-
li ziemię i uczynili ją sobie poddaną; 

abyście panowali” (Rdz 1,28). Ziemia, 
z całym bogactwem natury, zosta-
je powierzona człowiekowi, aby się 
przy niej trudził i ją przeobrażał. Ale 
czy tylko ziemia, stworzenie? Wystar-
czy przypomnieć sobie przypowieść 
o siewcy, aby zobaczyć, że ziemia jest 
też symbolem człowieka. Skojarzenie 
nasuwa się samo – mamy przeobra-
żać także nas samych, eksplorować 
zakamarki osobowości, charakteru, 
poznawać zalety, słabości, reakcje. 
Wszystko po to, aby ujarzmiać swój 
wewnętrzny świat, który także jest 

mocno naznaczony grzechem. Słowa 
Boże skierowane do Kaina – „grzech 
leży u wrót i czyha na ciebie, a prze-
cież ty masz nad nim panować” (Rdz 
4,7) – pokazują, że sprawa rozwoju to 
również kwestia wychodzenia z nie-
woli grzechu.

Mamy to w naturze – z łaską
Bożą dokładnie tyle, ile trzeba

Każdy z nas, przychodząc na 
świat, otrzymuje od Boga jakieś za-
danie do wypełnienia. Aby umożliwić 

W kwestii postępu technologicznego wypadamy wyśmienicie. Produkujemy dużo i szybko, czę-
ściej niż kiedyś zmieniamy pracę, regularnie wymieniamy telefony, aktualizujemy oprogramo-
wanie, odnawiamy mieszkanie, odnawiamy się biologicznie. Uczymy się języków, chodzimy na 
kursy, korzystamy z przeróżnych ofert. Z drugiej strony mnogość propozycji wprawia nieraz w za-
kłopotanie, a czasem powoduje wycofanie, odrętwienie. Świat narzuca nam pewne wyobrażenie 
rozwoju, które często bezrefleksyjnie przejmujemy. Bardziej niż kiedykolwiek wydaje się potrzeb-
ny namysł dotyczący prawdziwego progresu, szczególnie gdy pomocne myśli oraz inspiracje mo-
żemy czerpać od tak znakomitych przewodników jak Paweł VI czy Jan Paweł II.

Powołani do rozwoju
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jego realizację, zostajemy obdarzeni 
różnymi predyspozycjami, uzdolnie-
niami. Stanowi to nasz potencjał, 
który mamy rozwinąć – On liczy na 
to, że wydamy owoc. Przypowieść 
o talentach wskazuje, że nie tyle liczy 
się, jak wielki ten wzrost będzie – bo 
to jest sprawa indywidualna – ale 
aby w ogóle podjąć wysiłek, ryzy-
kować. Mimo tego, że czasem może 
nam się wydawać, że otrzymaliśmy 
od Pana Boga mniej niż inni, nie po-
winniśmy się wymawiać – mamy do-
kładnie tyle, ile trzeba. Pan Bóg, o ile 
tylko okazujemy otwartość, wspo-
maga nas swoją łaską. Właśnie o tym 
mówił św. Maksymilian – nie każ-
dy może być geniuszem, ale każdy 
może być świętym. Choć przychodzą 
pokusy narzekania czy użalania się 
nad sobą, Ten, który powierza nam 
dobro, oczekuje, że się im oprzemy 
i puścimy nasz talent w obieg. Jasne, 
wzrastamy w różnych środowiskach, 
w rodzinach dotkniętych grzechem 
mniej lub bardziej, co ułatwia lub 
utrudnia dojrzewanie, jednak to my, 
obdarzeni wolną wolą i rozumem, 
pozostajemy głównymi sprawcami 
pomyślnego albo niepomyślnego 
losu. 

Napięcie „być a mieć”
– hierarchia wartości w rozwoju

Nie ulega wątpliwości, że dla na-
szego rozwoju ważne są warunki 
ekonomiczne. Odpowiedni, godny 
poziom życia stanowi bazę wzrostu. 
Jednak z pomnażaniem majątku 
wiąże się zagrożenie – łatwo zamie-
niamy się w niewolników posiadania 
i natychmiastowego zadowolenia. 
Wpadamy w pułapkę gromadze-
nia wciąż więcej, zamieniamy jeden 
towar na nowszy, lepszy. Powstaje 
zjawisko nazwane przez Jana Pawła 
II „nadrozwojem”, które w ostatnich 
dziesięcioleciach daje o sobie znać 
szczególnie mocno. Rośnie ilość od-
padków, rzeczy do wyrzucenia, a jed-

nocześnie wzrasta poczucie niena-
sycenia. Brakuje refleksji, że dobra, 
których się pozbywamy, mają jesz-
cze wartość i mogłyby być przekaza-
ne uboższym. Godne warunki życia 
w wymiarze materialnym to warunek 
konieczny, ale niewystarczający. Co 
więcej, rozwój zredukowany tylko do 
sfery ekonomicznej obraca się prze-
ciwko tym, którym miał służyć – pisze 
Jan Paweł II. Trzeba uświadomić so-
bie, że rozwój ludzki powinien prze-
biegać zgodnie z pewną hierarchią 
wartości. Nie chodzi o przeciwstawia-
nie postaw „mieć” i „być”, ale podpo-
rządkowanie „mieć” prawdziwemu 
„byciu”. Sytuacja „nadrozwoju” od-
słania patologię, w której „mieć” bie-
rze górę, zajmuje zbyt wysokie miej-
sce we wspomnianej hierarchii.

Cały człowiek i wszyscy ludzie

Prawdziwy rozwój powinien 
obejmować, przytaczając stwier-
dzenie Pawła VI, „całego człowieka 
i wszystkich ludzi”. Całego, to zna-
czy, oprócz przytoczonej sfery ma-
terialnej: intelekt, wolę, uczucia, 
moralność, relacje, czyli to, co za-
wiera się w określeniu „być”. Nasze 
dojrzewanie realizuje się w pełni 
właśnie w relacjach z innymi ludźmi. 
Ktoś nieśmiały przyjmie taką infor-
mację z obawą lub rozczarowaniem, 
ale w gruncie rzeczy, nawet dla nie-
go, jest to dobra wiadomość. Chęć 
spotkania z drugim i nawiązania 
głębokiej zażyłości to coś zawar-
tego głęboko w naszym sercu, na-
wet w sercu nieśmiałej osoby. Taki 
jest Boży plan. Bóg jest wspólnotą 
Bożych Osób i zależy Mu na tym, 
abyśmy dojrzeli do tego, aby do tej 
wspólnoty dołączyć. Dlatego też 
stworzył człowieka jako wspólnotę 
– mężczyznę i kobietę, aby z samej 
swojej natury był skłonny wycho-
dzić w kierunku drugiego człowieka 
i uczył się budowania relacji, które 
będą oparte na miłości i prawdzie. 

Rozwój innych jest częścią nasze-
go własnego rozwoju i nie chodzi tyl-
ko o poziom indywidualny, ale także 
poziom rodzin, społeczności, krajów. 
Bogacz z Ewangelii, który zignorował 
ubogiego Łazarza, chociaż leżał tuż 
pod jego domem (!), poszedł na męki 
do piekła. Współczesnymi Łazarzami 
możemy nazwać nie tylko konkretne 
ubogie osoby, ale także kraje, które 
cierpią niedostatek, podczas gdy inne 
bogacą się ponad miarę. Pomoc jest 
naszym obowiązkiem, co w mocnych 
słowach podkreśla św. Ambroży: „Nie 
z twojego dajesz ubogiemu, ale od-
dajesz mu to, co jest jego. Sam uży-
wasz tego, co jest wspólne, dane na 
użytek wszystkich. Ziemia należy do 
wszystkich, nie do bogatych”. Bar-
dzo harmonijnie brzmi w tej sprawie 
dwugłos Jana Pawła II i papieża Fran-
ciszka. Gdy ten pierwszy pisze: „każdy 
z członków Kościoła ma obowiązek 
nieść ulgę cierpiącym nie tylko z tego, 
co zbywa, ale też z tego, co konieczne 
do życia”, drugi wskazuje: „jałmużna 
musi zaboleć”. Wydaje się to trudne, 
ale paradoksalnie jest to najłatwiejsza 
droga do radości i pokoju.

Rozwój końcem rozwoju?

Potrzebujemy stale sobie przypo-
minać, że powołania do rozwoju nie 
zrealizujemy jedynie własnymi siłami 
– łaska Boża jest tu konieczna. Wła-
śnie dlatego Bóg Ojciec posłał do nas 
Syna – abyśmy mogli wejść na drogę 
prawdziwego rozwoju. Jezus, który 
jest tą drogą, uczy nas umiłowania 
prawdy, tak że stajemy się coraz 
bardziej do Niego podobni, abyśmy 
w Nim mogli uczestniczyć w niewy-
obrażalnie szczęśliwym życiu Trójcy 
Świętej. Ale czy Niebo to koniec roz-
woju? C.S. Lewis pisał, że życie ziem-
skie w porównaniu do życia w nie-
bie z Bogiem ma się tak jak okładka 
książki do jej zawartości. Przeczuwa-
my, że początek najprawdziwszego 
rozwoju dopiero przed nami. ■

Nie samą pracą żyje człowiek



Mówi się, że często nie docenia-
my tego, co mamy. I coś w tym 
jest, bo raczej nikt z nas nie 

dziękuje Bogu za sprawne ręce, zdro-
we zęby, dobry wzrok, słyszące uszy, 
bijące serce czy pojemny żołądek. Po 
prostu je mamy i nie myślimy, co by 
było, gdybyśmy ich nie mieli. A warto 
czasem docenić drobne rzeczy, które 
nas otaczają, które nieświadomie po-
siadamy.

Taka na przykład mowa. Dzisiaj lu-
bimy dużo mówić. Dużo mówić i mało 
słuchać. Obojętnie gdzie – w szkole, na 
Facebooku, na obiedzie rodzinnym, na 
modlitwie. A są ludzie, którzy w ogóle 
nie słuchają. Niektórzy dlatego, że nie 
chcą słuchać. Inni ponieważ „zwyczaj-
nie” nie mogą słuchać, nie mogą sły-
szeć, nie mogą usłyszeć. Nazywamy 
ich „głuchymi”, lub „głuchoniemymi”. 
Z osobistego doświadczenia wiem, że 
oni sami wolą to pierwsze określenie. 
Nie dlatego, że są głusi, ale dlatego, że 
mówią,tylko w swoim języku, języku 
migowym, który, swoją drogą, potrafi 
być bardziej ekspresyjny od naszego. 
Poza tym tak naprawdę mało jest osób 

stricte głuchych, większość ma mniej-
sze lub większe uszkodzenie słuchu, co 
czyni ich „słabosłyszącymi”.

Są osoby, które uważają, że jak poma-
chają rękoma koło twarzy czy ramion, to już 
potrafią „migać”. No więc i tak, i nie. Język 
migowy jest trochę intuicyjny, ale więcej jest 
znaków, które są konwencjonalne. Język 
ten dzieli się na dwie części: Polski Język 
Migowy (PJM)  – oczywiście tylko w Polsce 
– oraz System Języka Migowego (SJM). „Pol-
ski” język migowy, bo każdy kraj ma swój.

W minione wakacje miałem okazję 
uczestniczyć w dwutygodniowym kur-
sie Systemu Języka Migowego w Ka-
towicach. Nauczyłem się „tylko” 500 
słów. Było to o tyle ciekawe, że w czasie 
kursu można było spotykać się z ludź-
mi, którzy na co dzień pracują z osoba-
mi niesłyszącymi. Dzielili się oni swoim 
bogatym doświadczeniem i wiedzą na 
temat pracy z takimi osobami. Coś, 
czego nie wyczyta się w książkach.

W naszym seminarium prowadzi-
my duszpasterstwo dla osób niesły-
szących. Na comiesięczne niedzielne 

spotkanie przychodzi do seminarium 
około 50 lub 70 osób. O godz. 10:00 
w naszej kaplicy seminaryjnej jeden 
z naszych braci głosi krótką kateche-
zę, po niej odprawiana jest Msza św. 
Zarówno katecheza, jak i Msza św. 
w całości są tłumaczone przez nas na 
język migowy. Następnie schodzimy 
do auli, gdzie czeka na nas przygoto-
wana wcześniej agapa. Kawa, ciastka 
i okazjonalne ogłoszenia towarzyszą 
ożywionym rozmowom, które trwają 
przy stołach. Raz w roku staramy się 
zorganizować dla naszych podopiecz-
nych wyjazd o charakterze pielgrzym-
kowo-krajoznawczym.

Osoby niesłyszące są takie samie 
jak my. Mają te same problemy. Nie-
pokoją się o jutro, narzekają na szefów 
w pracy, śmieją się z dowcipów, robią 
sobie selfie na Facebooka, martwią się 
o swoje dzieci.

A jednak nie są zupełnie tacy jak 
my. Potrafią milczeć. Może z przymusu, 
może z konieczności, ale potrafią.

A my umiemy milczeć? ■

Mowa jest skarbem, 
a milczenie – koniecznością?

br. Wojciech Szutowicz, kurs IIIFELIETON
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Dzień po przemówieniu Gomułki lu-
dzie widzieli już nowe ceny w sklepach, 
których nie zaakceptowali i które kry-
tykowali. Następnego dnia doszło do 
strajku robotników Stoczni Gdańskiej, 
którzy w liczbie ok. 3 tys. domagali się 
zniesienia podwyżek. Uformowany 
został pochód, który przemieszczał 
się ulicami miasta. Przeszedł on od 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR przez 
Stocznię, by zebrać innych pracowni-
ków i udać się na teren Politechniki w 
celu namówienia studentów do przy-
łączenia się do strajku. Strajkujący nie 
dokonywali żadnych rabunków, znisz-

czeń, grabieży czy podpaleń. Około 
godz. 16:00 doszło do pierwszych 
starć z milicją, a następnego dnia za-
częto strajkować w Gdyni, Elblągu, 
Szczecinie i Słupsku. Rząd, pod prze-
wodnictwem Władysława Gomułki, 
podjął decyzję o użyciu wobec pro-
testujących broni i ciężkiego sprzętu. 
Rankiem 17 grudnia w Gdyni do idą-
cych do pracy stoczniowców milicja 
i wojsko otworzyły ogień; zginęło 18 
osób. Było to najtragiczniejsze wyda-
rzenie tych strajków. W mieście roz-
gorzały uliczne walki i uformowało 
się kilka pochodów protestacyjnych. 

Na ich przedzie na drzwiach niesiono 
zabitych, młodych ludzi. Ich symbo-
lem stał się Janek Wiśniewski. Tego 
dnia bunt społeczny rozprzestrzenił 
się także na Pomorzu Zachodnim. 
Krwawe pacyfikacje robotniczych 
protestów w grudniu 1970 r. spowo-
dowały śmierć 45 osób, a około 1165 
osób odniosło rany. Zbrodnia ta jest 
jedną z najciemniejszych w całej hi-
storii PRL-u, a w świetle prawa pozo-
staje nierozliczona do dzisiaj. Pamięć 
o niej wciąż trwa, zwłaszcza wśród 
mieszkańców Trójmiasta, Szczecina 
i Elbląga. ■

Po strajkach robotników w Poznaniu w czerwcu 1956 r. władzę w Polsce objął Władysław Gomułka. 
Pod koniec lat sześćdziesiątych widoczne było jak na dłoni, iż system ekipy rządzącej jest niewydolny 
ekonomicznie i nie zanosiło się na poprawę tej sytuacji. Podjęto jednak w tym czasie decyzję o prze-
prowadzeniu reformy gospodarczej, choć w sposób oszczędny i bardzo ograniczony. Jednym z ele-
mentów planowanych zmian miała być podwyżka cen 45 grup artykułów pierwszej potrzeby, przede 
wszystkim żywności, co pogorszyłoby sytuację najuboższych. 12 grudnia 1970 r. I sekretarz Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Władysław Gomułka, podał do wiadomości 
społeczeństwa informację o wprowadzanych zmianach. Władze komunistyczne liczyły na to, że spo-
łeczeństwo przyjmie je do wiadomości i pogodzi się w niedługim czasie z nowymi cenami. Stało się 
jednak inaczej, ponieważ podwyżka cen w PRL była zawsze ryzykownym posunięciem; doprowadziła 
ona do protestu, którego komuniści bardziej się obawiali niż spodziewali.

WYDARZENIA GRUDNIOWE

Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością! Na-
przód między sobą, aby nie podnosić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. 

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, słowa wypowiedziane w Niepokalanowie, kwiecień 1969 r.

KALENDARIUM PATRIOTYbr. Kacper Wiatr, juniorat
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WYWIAD NUMERU br. Gabor. M. Dorobek, kurs II

Czym Siostry się tu zajmują? 

Kochamy Pana Jezusa.

Od kiedy Siostry tu posługują i na 
czym polega misja Sióstr w Łodzi?

Jesteśmy tu obecne od uroczysto-
ści Najświętszego Serca Pana Jezusa 27 
czerwca 2003 r. Mieszkamy w domu Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Zajmuje-
my się samotnymi i ubogimi ludźmi. Na 
co dzień prowadzimy dla nich katechezy, 
zaopatrujemy ich w ubrania, wydajemy im 
posiłki i lekarstwa, zmieniamy opatrunki, 
a bezdomnych, którzy są na tyle chorzy, że 
nie poradzą sobie w schronisku, przyjmu-
jemy do siebie. Angażujemy ich we wspól-
ną modlitwę i rozważanie słowa Bożego. 

Jak to się stało, że Siostra jest 
akurat tutaj?

Gdy szukałam wspólnoty, szukałam 
czegoś radykalnego, moja przyjaciółka 
pokazała mi Siostry Misjonarki Miłości. 
Wiedziałam, że to jest moje miejsce 
i wstąpiłam do tego zgromadzenia za-
raz po maturze. Miejsca, w którym po-
sługujemy, nie wybieramy same, ale 
jesteśmy do niego posyłane.

Ludzie zazwyczaj poświęcają czas 
samym sobie lub tym, którzy są im 

bliscy. Co sprawia, że Siostry zajmują 
się osobami odrzuconymi poza mar-
gines społeczeństwa?

Miłość i łaska powołania. Bóg, gdy daje 
powołanie, to obdarza nas również łaską 
szczęścia w takim właśnie życiu. „Więcej 
radości jest w dawaniu aniżeli w braniu”. 
Pismo Święte jest pełne nakazów poma-
gania sierotom, wdowom, ubogim. Wypeł-
niamy wolę Bożą, wychodząc z własnego 
podwórka do tych, którzy są w innych miej-
scach. To pogłębia relację z Bogiem, nawet 
jeśli człowiek nie jest tego świadomy.

Czy życie wspólnotowe ma duży 
wpływ na Wasz apostolat?

Wspólnota jest szkołą apostolatu. 
Jeżeli się nawzajem nie pokochamy, to 
jak pokochamy ubogich? Jeżeli nie będę 
potrafiła przebaczyć mojej siostrze, to jak 
przebaczę bezdomnemu, który w jakiś 
sposób mnie zrani? Jeżeli nie mam cier-
pliwości dla mojej wspólnoty, to jak znaj-
dę cierpliwość dla ludzi, którzy przyjdą do 
mnie po pomoc? Jeżeli nie mam nadziei 
dla mojej siostry, aby z nadzieją podejść 
do jej słabości, to jak zaakceptuję słabo-
ści ludzi potrzebujących? Jeżeli nie mam 
wiary… Matka Teresa mówiła, że „miłość 
zaczyna się w domu”. Łatwiej jest być mi-
łym dla kogoś, kogo się widzi godzinę w ty-
godniu. Również od strony organizacyjnej, 

zawsze gdy gdzieś wychodzimy, wychodzi-
my we dwie. Zawsze gdy pracujemy, pra-
cujemy razem. Apostolat jest dziełem całej 
wspólnoty.

Jak powinna wyglądać praca chrze-
ścijan?

Przede wszystkim powinni robić to, co 
Pan Bóg chce; aby tak było, najpierw mu-
szą szukać woli Bożej. Gdy człowiek robi 
coś z miłości, to robi to całym sercem: jest 
uczciwy, nie oszukuje, nie szuka w tym sa-
mego siebie.

Więc jaka praca podoba się Bogu?

Praca, do której zapraszamy Boga. Nie 
ma wtedy znaczenia, co robimy –Bogu 
wtedy wszystko się podoba.

Co zrobić, by uniknąć rozdzielenia 
modlitwy i pracy?

Dla mnie podstawą jest poranna mo-
dlitwa, ofiarowanie dnia Bogu, brewiarz, 
medytacja, słowo Boże, które powtarzam 
w ciągu dnia. Należy znaleźć moment, 
żeby uświadomić sobie Bożą obecność. 
Wzywać Jego Imię: „Panie Jezu, chociaż 
Cię nie czuję, to wiem, że nad wszystkim 
czuwasz”.

Dziękuję za rozmowę. ■

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości zwraca naszą uwagę na to, że praca to nie tylko sposób 
na utrzymanie, można w niej znaleźć metodę na wypełnienie woli Bożej. Podczas rozmowy z s. Do-
natą staram się odkryć, co zrobić, by tym właśnie była. 

W SŁUŻBIE
potrzebującym





WIARA DOJRZAŁA br. Szymon M. Bielak, kurs IV

Jezus i opat Menas – Ikona Przyjaźni 
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Bóg jest miłością

W Piśmie Świętym znajdujemy 
obraz Boga, który jest miłością, 
a przez to źródłem życia. To On dał Ci 
istnienie, bo zapragnął Ciebie. Bóg, 
który jest Stwórcą, doskonale zna 
Ciebie i kocha Cię bezwarunkowo. 
Jedynym powodem, dla którego Cię 
stworzył była miłość. Pomyśl sobie 
zatem, jak bardzo cenne jest Twoje 
życie, skoro istniejesz tylko dlatego, 
że Bóg tak chciał. Ale to jeszcze nie 
wszystko. Czy uświadamiasz sobie, 
że Jego miłość nie ogranicza się 
tylko do momentu, gdy zaczęło się 
Twoje życie? Bóg, który jest naszym 
Ojcem, także dziś stwarza dla Cie-
bie odpowiednie warunki do życia 
i wzrostu. To oznacza, że wszystko 
co Cię spotyka, jest najlepszą drogą, 
aby nauczyć Cię miłości. 

Czy Bóg może przestać kochać?

Możliwe, że czytając o Bożej mi-
łości, masz obawy, czy aby na pew-
no to dotyczy również Ciebie. Bracie 
i Siostro, którzy trzymacie w ręku tę 
gazetę, Boża miłość nie stawia żad-
nych warunków. Bóg kocha Ciebie 
dokładnie takiego, jaki jesteś w tym 
momencie. To nie jest ważne, kim 
byłeś i kim jesteś obecnie. Wszystkie 
niepowodzenia, problemy i kłopoty 
w Twoim życiu są okazją, aby do-
świadczyć Jego miłości. Choć może 
Ci się wydawać, że to brzmi naiwnie, 
tak jest naprawdę. Pan Jezus Cię ko-
cha, oddał swoje życie, aby Cię zba-
wić, a teraz jest żywy u Twego boku 
codziennie, aby Cię oświecić, umoc-
nić i wyzwolić. Z całego serca pragnę, 
abyś uwierzył, że Ten, który powołał 
do życia zarówno Ciebie, jak i mnie, 

nigdy nie przestanie Cię kochać. Jego 
miłość nie ma końca, bo jest jak źró-
dło, z którego możesz brać do woli, 
a ono nigdy się nie wyczerpie. 

Bóg jest naszym skarbem

Zarówno Ty, drogi Czytelniku, jak 
i ja, jesteśmy stworzeni przez Boga. 
On kocha nas miłością ojcowską. 
On nie jest Bogiem dalekim, którego 
mógłbyś się obawiać, ale kochają-
cym Tatą, którego plany względem 
Ciebie są pełne pokoju. Bracie i Sio-
stro, słysząc, że Bóg ma względem 
Ciebie jakieś zamiary, może zastana-
wiasz się, czego Bóg Ci zabroni, co Ci 
nakaże lub czego będzie wymagał. 
Szanuję Twoją historię i nie chcę 
wymagać od Ciebie więcej niż jesteś 
w stanie dać, ale chcę się z Tobą po-
dzielić prawdą, która może odmienić 

Drogi Czytelniku, jesteś wielkim szczęściarzem. Najprościej, jak tylko potrafię, chcę Ci 
przekazać, że Pan Bóg kocha Ciebie i mnie! Miłość, którą Bóg ma dla Ciebie, jest o wiele 
większa niż mógłbyś sobie wyobrazić. Bo nie ma na świecie nikogo, kto ukochałby Cię tak, 
jak zrobił to Jezus Chrystus.

BÓG 
MNIE 
KOCHA
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życie. Bóg pragnie mieć synów i córki. 
On wcale nie potrzebuje niewolników, 
ale pragnie mieć dzieci, które lgną do 
Niego. On myśli o Twojej szczęśliwej 
przyszłości, bo jesteś Jego umiłowa-
nym dzieckiem. Jakie to piękne, praw-
da? Ten, któremu poświęcony jest ten 
tekst, patrzy na Ciebie jak na swoje 
dziecko, z miłością i upodobaniem. 
Jesteś dzieckiem, a przez to także 
dziedzicem. Jaka to wielka godność 
być dziedzicem Boga! Dobry Pan jest 
naszym skarbem i pragnie, żebyś był 
kimś, kto otrzyma swój udział w króle-
stwie niebieskim. 

Czas próby

Przychodzą w życiu takie chwile, 
w których jest najzwyczajniej w świe-
cie trudno. Nagła choroba, śmierć 
bliskiej osoby, trudności w pracy albo 
jeszcze inne sytuacje, w których nie 
wiesz, co masz zrobić ze sobą. Tego 
typu przeżycia są dane od Boga z mi-
łości. On poddaje próbie i wynagra-
dza ten czas wielkimi dobrami. Po-
patrz na to w ten sposób, że Pan Bóg, 
przez wymóg wierności i doświadcze-
nia, poszerza Twoje serce. Gdyby nie 
przeżycie cierpienia, nie byłbyś w sta-
nie przyjąć większych darów, bo Two-
je serce byłoby zbyt zamknięte. 

Możliwe, że znajdujesz się właśnie 
w sytuacji, w której zadajesz Bogu 
pytanie: Dlaczego? Dlaczego spoty-

ka mnie tyle cierpienia? Dlaczego nie 
mogę poradzić sobie z jakąś słabo-
ścią? Dlaczego? … Zapewniam Cię, że 
Bóg nie chce Twojego bólu i Twoich 
łez. Ale może tak być, że dopuszcza 
pewne rzeczy, aby obdarzyć Cię jesz-
cze większym dobrem. Wtedy, gdy 
w naszym życiu pojawia się grzech, 
Bóg chce nas karcić. Drogi Czytelniku, 
chcę, abyś dobrze to zrozumiał. Bóg 
chce, abyśmy wyzdrowieli, stąd karci 
nas, kiedy wybieramy grzech. Takie 
odkrycie może pomóc zrozumieć, że 
nie ma takiego doświadczenia, w któ-
rym nie byłoby Boga. A przecież On 
jest Ojcem. Jest Ojcem kochającym, 
który prowadzi do dojrzałości. Sko-
ro ma wychować do dojrzałości, to 
oznacza, że Jego miłość jest w pew-
nym sensie wymagająca. Jest to mi-
łość, której celem jest dojrzałość du-
chowa, osobowa i pełna relacja z Nim 
samym. 

Miłość, którą widać

W czasie wakacji, kiedy przeby-
wałem w domu rodzinnym, odwie-
dziłem moich przyjaciół. To młode 
małżeństwo, które cieszy się z przyj-
ścia na świat ich pierwszego dziecka, 
a ja oczywiście razem z nimi. To było 
„zwykłe” spotkanie przy herbacie 
w ich mieszkaniu, ale to, co pozwo-
lili mi odkryć, jest niezwykłe. Kiedy 
byłem razem z nimi, nie musieli mnie 
zapewniać, że się kochają. Ja po pro-

stu widziałem miłość w ich spojrze-
niu, w sposobie rozmawiania ze sobą. 
Oczywiście nie chodzi mi o to, aby 
mąż nie mówił swojej żonie, a żona 
jemu: „Kocham Cię”, czy innych mi-
łych słów, które są bardzo ważne. 
Dzięki tej rodzinie, za co bardzo dzię-
kuję, odkryłem, jak mocno Pan Bóg 
pragnie, abym dostrzegał Jego miłość 
w codzienności. Swoją wielką miłość 
objawia w prostych sytuacjach, któ-
rych na co dzień jest bardzo wiele.

Przywołałem to spotkanie, bo zdaję 
sobie sprawę, że Ty, będąc umiłowa-
nym dzieckiem Boga, możesz po pro-
stu tego nie dostrzegać. Może wydaje 
Ci się, że ta miłość jest w życiu innych, 
ale na pewno nie w Twoim. Chcę Ci po-
móc. Moim marzeniem jest przybliżyć 
Cię do Boga i dlatego o tym piszę. Jeśli 
tak faktycznie jest, że masz problem 
z odkryciem miłości Boga, to spróbuj 
szczerze Mu o tym powiedzieć. Wła-
snymi słowami postaraj się poprosić 
Boga, aby pozwalał Ci dostrzegać Jego 
miłość w Twojej codzienności. Szczerze 
opowiedz Mu o swoim życiu. Zachęcam 
Cię, drogi Czytelniku, aby do tej modli-
twy dołączyć proste ćwiczenie ducho-
we. Na tym etapie postaraj się każdego 
dnia wypisać na kartce trzy rzeczy, które 
świadczą o tym, że Bóg Cię kocha. Spró-
buj znaleźć takie wydarzenia, które są 
wyrazem Jego miłości. To ćwiczenie ma 
pomóc dostrzegać Bożą miłość, której 
często nie dostrzegamy. ■
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Dobrym wprowadzeniem są słowa 
św. Ludwika de Montfort († 1716 r.): 
„Obecnie bowiem więcej jest fał-

szywych nabożeństw do Najświętszej 
Panny niż kiedykolwiek, tak że łatwo 
można ulec złudzeniu. Szatan, ów prze-
biegły fałszerz i doświadczony oszust, 
który tylu już ludzi oszukał i zatracił przez 
błędnie pojęte nabożeństwo do Matki 
Bożej, posługuje się codziennie swym 
szatańskim doświadczeniem, by gubić 
coraz to innych przez to, że ich pod po-
zorem paru rzekomo dobrze odmawia-
nych modlitw lub zewnętrznych praktyk 
religijnych w grzechu trzyma i usypia. 
Podobnie jak fałszerz pieniędzy, który 

podrabia zazwyczaj tylko złoto i srebro, 
a rzadko kiedy inne kruszce, gdyż się to 
nie opłaca, tak zły duch przekręca naj-
częściej nabożeństwo do Pana Jezusa 
i Matki Najświętszej, bo wśród innych 
nabożeństw są one tym, czym jest złoto 
i srebro między kruszcami” (Traktat o do-
skonałym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny, nr 90).

1. Czciciele krytykanci

Do pierwszych z nich należą czcicie-
le krytykanci. Są to przede wszystkim 
ludzie pyszni i zarozumiali, którzy posia-
dają dużą wiedzę, ale małą wiarę. Mają 

wiedzę o Bogu, ale tak naprawdę Go nie 
znają. Dlaczego? Ponieważ myśląc, że już 
Go „zrozumieli”, redukują Go do swoich 
wyobrażeń i teorii. W ten sposób zamyka-
ją się na Jego światło i pozostają w ciem-
nościach swojego ciasnego myślenia. 
Mają cześć do Najświętszej Maryi Panny, 
lecz odrzucają i krytykują to wszystko, co 
wykracza poza ich rozumowanie, uważa-
jąc to za naiwność. Widząc ludzi prostych 
i pokornych, którzy szczerze praktykują 
swoją wiarę (w tym nabożeństwo do 
Matki Bożej), podchodzą do nich prze-
śmiewczo, pogardliwie, a nawet otwar-
cie się im sprzeciwiają w imię tzw. walki 
z nadużyciem.

Fałszywi czciciele Maryi
Zewnętrzna cześć oddawana Matce Bożej jest ważna, lecz jeżeli nie pochodzi z miłości, ale 

z nieczystych, nierzadko interesownych pobudek, wtedy zyskuje miano fałszywej. Wielki czciciel 
Maryi,  św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, w swoim Traktacie przedstawia siedem rodzajów 
fałszywych czcicieli Najświętszej Panny. Przykłady te zostaną teraz opisane, aby wskazać, co spra-
wia, że praktykowane nabożeństwo nie zmienia życia danego człowieka (a przecież powinno). 
Warto je poznać, by unikać takich postaw.
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2. Czciciele skrupulanci

Kolejni z nich to czciciele skrupulanci. 
Są to ludzie, którzy boją się, że przez zbyt 
głębokie oddawanie czci Matce Bożej 
poniży się Jej Syna. Dlatego pilnie wy-
strzegają się takich praktyk, bo uważają, 
że lepiej jest bezpośrednio modlić się do 
Pana Jezusa jako jedynego pośrednika. 
Nie rozumieją jednak, że prawdziwy kult 
maryjny wcale nie ujmuje chwale Bożej, 
lecz wręcz przeciwnie, ma w oczach Bo-
żych wielką wartość, bo świadczy o poko-
rze – „Bóg bowiem pysznym się sprzeci-
wia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5,5). Św. 
Ludwik polemizując z poglądami czcicieli 
skrupulantów, wskazuje na kolejność 
wezwań, jaka jest zawarta w modlitwie 
Zdrowaś Maryjo. Uczy, że najpierw bło-
gosławimy Matkę Bożą, a dopiero potem 
Pana Jezusa. Nie dlatego, jakoby Maryja 
była większa od swojego Syna lub była 
Mu równa, ale w tym celu, by podkreślić 
rolę Matki Bożej: że to dzięki Niej nasza 
modlitwa jest milsza Panu Bogu i oddaje 
Mu większą chwałę. Św. Ludwik tak pisał: 
„Ilekroć myślisz o Maryi, Maryja za ciebie 
myśli o Bogu; dlatego, ilekroć wielbisz 
i czcisz Maryję, Maryja wraz z tobą wielbi 
i czci Boga. U Maryi wszystko odnosi się 
do Boga, tak, iż trafnie można Ją zwać 
więzią Boga, istniejącą tylko w odniesie-
niu do Boga, lub echem Bożym, które nic 
nie mówi i niczego innego nie powtarza, 
jak «Bóg». Jeśli powiesz: «Maryja», Ona 
powie: «Bóg». Elżbieta wysławiała Maryję 
i nazwała błogosławioną Tę, która uwie-
rzyła; Maryja zaś jako wierne echo Boga 
zaintonowała: Wielbi dusza moja Pana 
(zob. Łk 1,46-55). Jak Maryja uczyniła 
wówczas, tak czyni codziennie. Gdy Ją 
wielbisz, chwalisz, lub Jej coś ofia-
rujesz, to wielbisz, kochasz, czcisz 
Boga i dajesz Bogu przez Maryję 
i w Maryi” (Traktat, nr 225).

3. Czciciele powierzchowni

Następni są czciciele powierzchow-
ni. Należą do nich ci, którzy nabożeń-
stwo traktują jedynie jako wypełnianie 

określonych praktyk zewnętrznych, nie 
licząc się z istotą, czyli naśladowaniem 
cnót Najświętszej Maryi Panny, a w kon-
sekwencji z przemianą swojego wnętrza. 
Św. Ludwik trafnie ich charakteryzuje: 
„Odmawiają pośpiesznie mnóstwo ró-
żańców, wysłuchują po kilka Mszy św. bez 
nabożeństwa, biorą udział w procesjach 
bez należytego skupienia, należą do 
wszystkich możliwych bractw, a przy tym 
wszystkim najmniejszej nie ma poprawy 
w ich życiu” (Traktat, nr 96).

4. Czciciele zuchwali

Do czwartej grupy należą czcicie-
le zuchwali. Są to ludzie, którzy trwają 
w swoich grzechach i nie chcą się z nich 
poprawiać, bo myślą, że i tak na końcu 
zostanie im wszystko odpuszczone. Ko-
chają świat i nie chcą rezygnować z jego 
przyjemności, dlatego praktykują nabo-
żeństwo do Najświętszej Maryi Panny, 
łudząc się, że dzięki niemu unikną ognia 
piekielnego. Jednak nie zastanawiają się, 
że postępując w ten sposób, ściągają na 
siebie wyrok potępienia, gdyż Pan Jezus 
wyraźnie mówi, że dla grzechu przeciwko 
Duchowi Świętemu nie ma przebaczenia 
(zob. Mt 12,31). Św. Ludwik mocno pod-
kreśla, że „gdyby Maryja przez swe miło-
sierdzie ratowała z reguły tego rodzaju 
ludzi, to wprost popierałaby zbrodnię 
i dopomagała w ukrzyżowaniu i zniewa-
żaniu swego Syna” (Traktat, nr 98), bo to 
przecież grzech był powodem śmierci 
Pana Jezusa.

5. Czciciele niestali

Kolejni z nich to czciciele niestali. 
„Służą Matce Najświętszej dorywczo i ka-
pryśnie” (Traktat, nr 101). Powiedzenie 
„słomiany zapał” pasuje do nich idealnie. 
Podejmują wiele praktyk wynikających 
z nabożeństwa maryjnego, ale szybko 
się zniechęcają i nie dotrzymują obiet-
nic, które składali. Św. Ludwik poleca, 
że „lepiej spełniać ich mniej, lecz wiernie 
i z miłością”, bo nie chodzi tu o ilość, ale 
o jakość i stałość.

6. Czciciele obłudni

Następni są czciciele obłudni. To ci, 
którzy pod płaszczykiem pobożności 
maryjnej ukrywają swoje wady i słabości, 
by w oczach ludzi uchodzić za sprawiedli-
wych. Jest taka ciekawa książka napisa-
na przez Moliera pt. Świętoszek, mówiąca 
o religijnej hipokryzji. Tytułowy bohater 
udawał świętego i posługując się religią, 
manipulował rodziną, u której mieszkał. 
Nie dość że był przez nich obdarzany nie-
zwykłą czcią i szacunkiem, to w dodatku 
żył na ich koszt i się nimi wysługiwał. Jak 
to zazwyczaj bywa, kłamstwo ma krótkie 
nogi i gdy sytuacja się rozwinęła, wszy-
scy odkryli, jakiego „dobroczyńcę” mieli 
pod swoim dachem… (zachęcam do 
przeczytania). Wracając do tematu prze-
wodniego: podwójne życie nigdy nie jest 
i nie będzie miłe Panu Bogu. Prędzej czy 
później i tak wszystko wyjdzie na jaw: czy 
moje życie duchowe było autentyczne, 
czy raczej było tylko ładnie wyglądającą 
atrapą. 

7. Czciciele samolubni

Ostatnimi  fałszywymi czcicielami 
Matki Bożej są czciciele samolubni. Prak-
tykują kult maryjny nie z miłości do Matki 
Bożej, ale z egoistycznych pobudek. Trak-
tują Matkę Najświętszą interesownie: jeśli 
czegoś chcą, to się do Niej zwracają, a jak 
wszystko jest u nich w porządku, to nie 
widzą takiej potrzeby i nie dbają o relację 
z Maryją. Taka postawa jest zaprzecze-
niem prawdziwej miłości, która zamiast 
myśleć: „Co JA będę z tego miał”, myśli: 
„Co mam czynić, by Cię uszczęśliwić?”. 

Patrząc na te negatywne postawy czci-
cieli Matki Bożej, nie warto tracić czasu 
i doszukiwać się ich u innych ludzi. Może 
wypadałoby raczej spojrzeć na swoje ży-
cie, czy przypadkiem tam nie ma śladu 
którejś z nich. Życzę sobie i Wam, drodzy 
Czytelnicy, byśmy nieustannie pozwalali 
Panu Jezusowi żyć i działać w nas, i przez 
nas. Bo czyż można dać Maryi piękniejszy 
prezent niż to? ■

Nie samą pracą żyje człowiek
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Św. Franciszek nie od razu zała-
pał, że Pan wzywa go do odbu-
dowy Kościoła, tego zbudowa-

nego z żywych cegieł. Zabrał się więc 
za nieożywione cegłówki i kamloty, za 
te, z których buduje się kościółki i ka-
pliczki i zaczął naprawiać kościółki św. 
Damiana, św. Piotra, św. Matki Bożej 
Anielskiej… To od murowania zaczęła 
się przygoda św. Franciszka z Panem 
Bogiem. Od pracy fizycznej, od prze-
wracania głazów. Nie od mistycznych 
przeżyć wśród grot Alwerni, ale od 
taczki i cementu. Nie od chórów aniel-
skich i spotkań z Serafinami, ale od 
zanurzania rąk w zaprawę. Była to tak 
ważna część jego życia, że wspomina 
ją w Testamencie: 

I ja pracowałem własnymi rękami 
i pragnę pracować; i chcę stanowczo, 
aby wszyscy inni bracia oddawali się 

pracy, co jest wyrazem uczciwości. Ci, 
którzy nie umieją, niech się nauczą, nie 
z powodu chciwości, aby otrzymać wy-
nagrodzenie za pracę, lecz dla przykła-
du i zwalczania lenistwa (Testament, 
20-21).

I każe braciom pracować w tym 
zawodzie, jakiego się wyuczyli. Co 
więcej, ów miłośnik ubóstwa, który 
pragnął niczego nie mieć, tak bardzo 
ceni pracę, że pozwala posiadać na-
rzędzia!: 

A bracia, którzy znają się na pracy, 
niech pracują, wykonując ten sam za-
wód, którego się nauczyli, jeśli to nie 
szkodziłoby zbawieniu duszy i mogło-
by być uczciwie wykonane. I wolno im 
mieć narzędzia żelazne i inne przydat-
ne w ich rzemiośle (Reguła niezatwier-
dzona 7,3.9).

Warto dodać, że taką drogą podąży 
kilka wieków później św. Maksymilian: 
maszyna drukarska ma być najlepsza, 
bo do pracy; a habit? Habit może się roz-
padać, bo ważniejsza jest praca misyjna, 
misyjne działanie, trud.

***

Praca jest czymś normalnym, Franci-
szek tak ją zatem traktuje. Dla Francisz-
ka mnich i zakonnik, który nie pracuje, 
jest nieuczciwy. Co więcej, naraża się na 
niezwykłe niebezpieczeństwo, lenistwo. 
A jest to jedno z najpoważniejszych pa-
skudztw, które mogą się ludziom przy-
darzyć i dlatego Franciszek ostrzega, cy-
tując obficie Ojców Kościoła i świętych: 

Wszyscy bracia „niech starają się gor-
liwie przykładać do jakiejś dobrej pracy” 
(św. Grzegorz), bo napisane jest: „Zawsze 

Wszystkie posługi, które spełniasz, niech zawsze będą zakorzenione w miłości. W przeciwnym 
wypadku nie spodziewaj się za nie żadnej zasługi u Boga, ponieważ, jak mówi św. Augustyn: 
„tak wielka jest moc miłości, że uważa się, iż bez niej i proroctwo, i męczeństwo nic nie znaczą”.

Módl się, pracując, modląc się, pracuj?

Św. Bonawentura, Zasady zachowania się nowicjuszy, nr 9

Czyli franciszkańska wersja ora et labora
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czyń coś dobrego, aby diabeł zastał cię 
zajętym” (św. Hieronim). I także: „Leni-
stwo jest nieprzyjacielem duszy” (św. 
Benedytkt). Dlatego słudzy Boży powin-
ni zawsze oddawać się modlitwie lub 
jakiemuś dobremu zajęciu (Reguła nie-
zatwierdzona 7,10-12). 

Podobną myśl znajdziemy kilkana-
ście lat później u św. Bonawentury:

Ponieważ próżnowanie jest okazją 
do upadków moralnych, według świa-
dectwa Mędrca, który mówi: „Wiele złe-
go nauczyło próżnowanie (Syr 33,29), 
dlatego zawsze staraj się zajmować 
albo Bożą chwałą, albo dziełami miło-
ści. Próżniaków bowiem gani Mądrość 
Boża, mówiąc: „Dlaczego tu stoicie cały 
dzień bezczynnie? (Mt 20,6). Ćwicz się 
więc główne w tych sprawach, mia-
nowicie w częstej i gorliwej modlitwie, 
w czytaniu i w posługach. Na spełnianiu 
tych trzech czynności niech upływa ci 
całe twoje życie, abyś się zawsze modlił 
albo czytał, albo posługiwał, zwłaszcza 
starszym, gościom i chorym (św. Bona-
wentura, Zasady zachowania się nowi-
cjuszy).  

Praca zatem to swego rodzaju le-
karstwo, antidotum. Szczepionka. 
Nasze babcie powiedziałyby nam to 
samo co Franciszek i Bonawentura nie-
co innymi słowami: „Do roboty niech 
się weźmie, to mu głupoty do łba nie 
będą przychodzić”. Święta racja. 

***

Styl pracy? Franciszek ma tylko 
kilka zastrzeżeń co do stylu pracy. Po 
pierwsze, bracia, którzy idą do pracy, 
nie mają bawić się w dyrektorów kor-

poracji, a jeśli nawet musieliby zająć 
jakieś nieco wyższe stanowisko, to i tak 
mają być mniejsi!: 

Wszyscy bracia, w jakichkolwiek 
miejscach przebywają u kogoś, aby słu-
żyć albo pracować, nie mogą być rząd-
cami ani urzędnikami, ani obejmować 
stanowisk kierowniczych w domach, 
gdzie służą. Niech nie przyjmują funkcji, 
która spowodowałaby zgorszenie lub 
wyrządziłaby szkodę ich duszy (por. Mk 
8,36). Lecz niech będą mniejsi i podda-
ni wszystkim, którzy przebywają w tym 
samym domu (Reguła niezatwierdzona 
7,1-2). 

Mniejsi mają być również dlatego, 
że choćby udało im się zbudować most 
łączący Sycylię z lądem stałym, to mają 
pamiętać, że to nie ich zasługa. Dobrze 
wykonana praca to nie występ, za któ-
ry należą się oklaski. Dobrze wykonana 
praca to po prostu dobrze wykonana 
praca. A jeśli się udało już czegoś nie po-
psuć, a może i udało się coś poprawić, 
to to jest tylko i wyłącznie Boża zasługa:   

Dlatego przez miłość, którą jest Bóg 
(por. 1 J 4,8.16), błagam wszystkich mo-
ich braci kaznodziejów i tych, którzy się 
modlą, i tych, którzy pracują, tak kle-
ryków, jak i niekleryków, aby się starali 
uniżać we wszystkim, aby się nie chełpili 
ani nie cieszyli i nie wynosili się w duchu 
z powodu dobrych słów i uczynków ani 
nawet z żadnego dobra, jakie Bóg nie-
kiedy czyni lub mówi i dokonuje w nich 
i przez nich.

I wreszcie, mają zachować właściwą 
hierarchię spraw. To nie praca jest naj-
ważniejsza. Najważniejsza jest relacja 
z Bogiem. 

Ci bracia, którym Pan dał łaskę, że 
mogą pracować, niech pracują wiernie 
i pobożnie, tak żeby uniknąwszy leni-
stwa, nieprzyjaciela duszy, nie gasili du-
cha świętej modlitwy i pobożności, któ-
remu powinny służyć wszystkie sprawy 
doczesne (Reguła zatwierdzona 5,1-2). 

A zatem i praca ma być miejscem 
spotkania z Panem. A jeśli nie jest, to 
trzeba to zmienić. Tu nie chodzi zatem 
o takie ułożenie kalendarza i agendy, 
żeby zmieściła się w nim i właściwa 
ilość pracy, i właściwa ilość modlitwy. 
Franciszkowi chodzi o to, żeby praco-
wać pobożnie! Ziemniaki obierać po-
bożnie, lekcje prowadzić pobożnie. Ale 
pobożnie, czyli jak? Tak, żeby nie od-
wrócić umysłu i serca od Pana: 

Stąd też, bracia, strzeżmy się wszy-
scy bardzo, abyśmy pod pozorem jakiejś 
nagrody, pracy czy korzyści nie zagubili 
lub nie odwrócili naszego umysłu i serca 
od Pana. Lecz przez świętą miłość, którą 
jest Bóg (por. 1 J 4,16), proszę wszystkich 
braci, tak ministrów, jak innych, aby usu-
nąwszy wszystkie przeszkody i odrzuciw-
szy wszystkie troski i kłopoty, czystym 
sercem i czystym umysłem jak najlepiej 
służyli Panu Bogu, kochali Go, wielbili 
i czcili; bo tego Bóg ponad wszystko pra-
gnie (Reguła niezatwierdzona 22,25-26).

Przy okazji dowiadujemy się, czego 
najbardziej pragnie Bóg. Służyli, wiel-
bili, kochali, czcili. Zmywaniem naczyń, 
pociągu prowadzeniem, wykładów wy-
kładaniem, piosenek śpiewaniem. Bo 
jeśli moja praca do Pana Boga nie pro-
wadzi, jeśli praca nie jest miejscem na 
spotkanie z Bogiem, to znaczy, że jedna 
trzecia życia mi bez Niego ucieka. Co 
niech się nie stanie. ■
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Franciszkanie na przestrzeni 
wieków wydali wielu świętych 
i błogosławionych. Ważną datą 

w bogatej historii zakonu jest rok 
1517, kiedy to nastąpił jego podział. 
Od tego momentu gałąź franciszka-
nów nazywanych konwentualnymi, 
która ma swój początek w św. Fran-
ciszku, może poszczycić się wieloma 
błogosławionymi oraz trzema święty-
mi. I jeśli czytając wstęp do tego ar-
tykułu, zastanawiałeś się, drogi Czy-

telniku, co mają ze sobą wspólnego 
wymienione w nim osoby, to wiedz, 
że są to właśnie ci trzej święci, którzy 
należeli do Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych po wspomnianym 
podziale. I podczas gdy św. Maksy-
milian dzięki swojemu heroicznemu 
czynowi znany jest na całym świecie, 
a św. Józef z Kupertynu zasłynął swo-
im niezwykłym darem lewitacji, to 
zdaje się, że św. Franciszka Antoniego 
Fasaniego znają nieliczni. 

Tak to się zaczęło...

Św. Franciszek Antoni Fasani uro-
dził się 6 sierpnia 1681 r. w niewiel-
kim miasteczku Lucera znajdującym 
się na południu Włoch. W jego domu 
rodzinnym codziennie wieczorem od-
mawiało się Różaniec, tak więc życie 
modlitwy było dla niego czymś całko-
wicie naturalnym. Od najmłodszych lat 
związany był z Zakonem Braci Mniej-
szych Konwentualnych. Jako dziecko 

Jeślibym Cię zapytał, drogi Czytelniku, czy znasz św. Maksymiliana Kolbego, z pewnością 
byś odpowiedział, że tak. To przecież wielki święty – męczennik z Auschwitz, który oddał życie 
za współwięźnia z obozu. A św. Józefa z Kupertynu? Tutaj byłoby zapewne różnie, ale jeśli je-
steś studentem lub lotnikiem, to być może wiesz, że jest on Twoim szczególnym patronem. No 
dobrze, a gdybym zapytał o św. Franciszka Antoniego Fasaniego?

Św. Franciszek Antoni Fasani
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chodził bowiem razem z matką do ko-
ścioła, w którym posługiwali francisz-
kanie. Przyjął w nim pierwszą Komunię 
św. i służył jako ministrant, ukończył 
też przyklasztorną szkołę. 

Do zakonu wstąpił w wieku 14 lat, 
otrzymując imiona od dwóch wielkich 
świętych zakonu serafickiego – św. Fran-
ciszka i św. Antoniego. Fakt ten nie mógł 
pozostać bez znaczenia. Młody zakonnik 
musiał czerpać wzór od swoich patro-
nów, ponieważ widać u niego ich cechy 
charakterystyczne, zdołał on połączyć 
w sobie ich świętość. W 1705 r., po od-
byciu koniecznych studiów filozoficzno-
-teologicznych, otrzymał w Asyżu świę-
cenia kapłańskie, a swoją pierwszą Mszę 
św. odprawił nieopodal grobu świętego 
Założyciela. Następnie został na krótko 
wysłany do Rzymu, Asyżu, a wreszcie do 
rodzinnej Lucery, gdzie posługiwał przez 
kolejne 35 lat, aż do końca swych dni.

Życie w służbie

Nasz Święty pełnił w zakonie różne 
funkcje, był m.in. wykładowcą, gwar-
dianem, mistrzem nowicjatu i mini-
strem prowincjalnym. W swojej poko-
rze wykonywał też zwykłe codzienne 
czynności: posługiwał w kuchni, 
refektarzu, infirmerii czy zakrystii. 
Jakąkolwiek jednak funkcję pełnił, 
odznaczał się gorliwością w głosze-
niu słowa Bożego. Był wybitnym ka-
znodzieją, głosił Ewangelię zarówno 
w kościołach, jak i na placach miast 
– tak samo, jak św. Antoni Padewski. 
Współcześni mu świadczyli, że „jego 
mowy płynęły z serca”, i niewątpliwie 
był to jeden z kluczowych elemen-
tów, który sprawiał, że ludzie chętnie 
go słuchali, a nieraz nawet zmieniali 
swoje życie, co stanowi przecież naj-
większy owoc przepowiadania. Jest 
to tym bardziej godne podziwu, że 
czasy, w których przyszło mu głosić 
Ewangelię, nie były łatwe. Ze wzglę-
du na zbyt duże uznanie dla rozumu, 
albo mówiąc konkretniej, jego uwiel-

bienie, nazywamy je dziś oświece-
niem. Wielu bowiem wydawało się, że 
możliwości ludzkiego umysłu są nie-
skończone, a co za tym idzie, uznawa-
no, że człowiek nie potrzebuje żadne-
go Boga – Zbawiciela. Czyż nie brzmi 
to znajomo? Jakże niewiele świat się 
zmienił! Święty z Lucery był również 
bardzo cenionym spowiednikiem 
oraz kierownikiem duchowym. Co-
dziennie wiele godzin spędzał w kon-
fesjonale, z cierpliwością i życzliwo-
ścią przyjmując w nim ludzi różnych 
stanów, którzy ustawiali się w długie 
kolejki.

Święty zmarł 29 listopada 1742 r., 
w pierwszym dniu nowenny przed uro-
czystością Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, którą sam 
propagował i ułożył do niej modlitwy. 
W ostatnich chwilach ziemskiej wę-
drówki towarzyszyła mu, podobnie 
jak przez całe życie, Matka Najświęt-
sza. Gdy odchodził z tego świata, 
trzymał w ręku obrazek Niepokalanej 
i odmawiał hymny maryjne: Magnifi-
cat, Witaj, Gwiazdo morza i Całaś pięk-
na jest, Maryjo. Został beatyfikowany 
w 1951 r. przez papieża Piusa XII, ka-
nonizacji zaś dokonał św. Jan Paweł II 
w roku 1986.

Dał nam przykład

Kościół kanonizuje świętych nie 
tylko po to, aby zachwycać się ich ży-
ciem, ale także po to, aby zobaczyć 
w nich ludzi takich jak my wszyscy – 
z krwi i kości, na których każdy z nas 
może, a nawet powinien, się wzoro-
wać. Zadajmy więc sobie pytanie: 
W czym ja mogę dziś naśladować św. 
Franciszka Antoniego Fasaniego? Ta-
kie pytanie, podczas pisania tego ar-
tykułu, zadałem sobie i ja. Pierwsza 
myśl – bezgraniczna cześć do Matki 
Bożej. Całkowicie zawierzył Jej swo-
je życie, rozważał szczególnie tajem-
nicę jej Niepokalanego Poczęcia. Tu 
z kolei widać jego podobieństwo do 

św. Maksymiliana, którego nazywano 
szaleńcem Niepokalanej (a raczej św. 
Maksymiliana do św. Franciszka An-
toniego, bowiem to Włoch żył wcze-
śniej). Obok jego wielkiej maryjności 
biografie wspominają, że charakte-
ryzował się też głębokim kultem do 
Eucharystii.

Kolejną postawą, którą może-
my naśladować, jest jego stosunek 
do bliźnich. Wymagał najpierw od 
siebie, a dopiero potem od innych. 
Ewangelię głosił nie tylko słowami, 
ale także przykładem własnego ży-
cia. Odznaczał się troską o najsłab-
szych: samotnych, ubogich, chorych 
oraz więźniów. Prowadził dla nich 
różne akcje charytatywne, był m.in. 
inicjatorem wręczania im darów 
z okazji świąt Narodzenia Pańskiego. 
Ponadto przestrzegał, przede wszyst-
kim młodych ludzi, przed lenistwem, 
które jest nieprzyjacielem duszy: 
„Musimy unikać lenistwa – mawiał 
– i zawsze się zajmować uczynkami 
miłości Boga i bliźniego”. Ta właśnie 
pełna pokory troska o bliźnich, po-
bożność i ubóstwo stanowiły wspól-
ny pomost między nim a świętym Za-
łożycielem.

Co mówi do nas?

Na koniec oddajmy głos samemu 
Świętemu, niech słowa z jednego 
z jego kazań, które często powtarzał 
wiernym, tak bardzo charakteryzują-
ce jego głęboką duchowość maryjną, 
będą niejako podsumowaniem tej 
jego krótkiej swoistej biografii oraz 
refleksją dla nas. „Kochajmy Maryję! 
Uciekajmy się do Niej w pokusach, 
cierpieniach, oschłości ducha, w każ-
dej potrzebie duszy i ciała! Kto jest 
prawdziwym czcicielem Maryi, nie za-
zna potępienia. Ona jest bowiem klu-
czem do nieba; w Niej winniśmy złożyć 
wszystkie nasze nadzieje, ponieważ 
przez Jej wstawiennictwo wszystko 
możemy otrzymać od Boga”. ■

Nie samą pracą żyje człowiek



Owoce pracy misyjnej: 

• W Paragwaju od 1989 r. wydawany jest „Rycerz Niepokalanej”. 
Obecnie czasopismo ukazuje się w nakładzie 10 tys. 

W Guarambare otwarto szkołę parafialną dla dzieci i młodzieży 
(blisko 1200 uczniów), która jednocześnie jest filią uniwersytetu, 
na którym obecnie kształci się 200 studentów. 

• W Pariacoto (Peru) franciszkanie prowadzą centrum pasto-
ralne, w którym działa popołudniowa szkółka wyrównawcza ze 
stołówką dla dzieci ze szkoły podstawowej.

Na ubogich przedmieściach Chimbote bracia organizują reko-
lekcje związane z tematyką ściśle franciszkańską w domu reko-
lekcyjnym „Paz y Bien”.

• W Boliwii założono  4 domy zakonne przeznaczone do formacji 
miejscowych powołań: Cochabamba-Chacacollo (1990), La An-
gostura (1993), Santa Cruz (1999) i Montero (2009).

W Sucre do „Casa San Antonio” (Dom św. Antoniego) każdego 
dnia przychodzi ok. 60-70 potrzebujących z miasta i okolic. Dzie-
ci i osoby starsze otrzymują tu jeden ciepły posiłek, pomoc dy-
daktyczną czy bezpłatne konsultacje lekarskie. 

• W Kakooge (Uganda) młodzież zdobywa wykształcenie w 
technikum im. św. Jana Pawła II.

I co dalej?

Wśród planów na przyszłość pierwsze miejsce zajmują: 

• w Boliwii prowadzenie domów formacyjnych dla przyszłych kapła-
nów i braci, 

• misja w Ugandzie w Matugga ma zamiar dokończyć budowę ko-
ścioła oraz zacząć budowę centrum klinicznego (aktualnie usługi 
medyczne są dostępne w małej salce), a także  zacząć budowę 
szkoły w Kabunza dla ok. 400 dzieci, które uczą się w tragicznych 
warunkach,

 • w Guarambare  (Paragwaj) rozbudowa szkoły dla dzieci i młodzieży. 

A to ciekawe...

• stolicą Paragwaju jest Asunción (Wniebowzięcie),

• w ciągu ostatnich dziesięciu lat w Ugandzie co roku rodzi-
ło się milion więcej Ugandyjczyków niż umierało! Obecnie 
kraj ma prawie 40 milionów mieszkańców,

• większość parafii w Paragwaju posiada swoje szkoły. 
Obecnie istnieje ok. 500 szkół katolickich, zarówno pry-
watnych (prowadzonych najczęściej przez zakony żeńskie 
i męskie), jak i parafialnych.

Świadectwo

Gdy leciałem do Ugandy oraz tuż po przylocie, miałem usta-
wiczny pokój w sercu, co odczytuję nie inaczej niż jako łaskę Bożą 
i potwierdzenie słuszności podjętej decyzji mojego wyjazdu na 
misje. Po przyjeździe miałem kilka dni aklimatyzacji. Mniej wię-
cej po tygodniu zacząłem uczyć się miejscowego języka luganda.  
Po trzech tygodniach zacząłem odprawiać Mszę św. w tym języ-
ku. To odczytuję, podobnie jak wiele innych sytuacji, jako owoc 
modlitwy wielu życzliwych ludzi. Przed świętami wielkanocnymi 
odwiedzaliśmy chorych. Byliśmy u ponad 120 osób. Poczułem się 
wtedy jak prawdziwy misjonarz, który chodzi do środowisk bar-
dzo ubogich, do ludzi potrzebujących w zasadzie wszystkiego. 
Co będzie wyzwaniem dla mnie? Myślę, że mentalność ludzi. Wy-
czuwa się taką mentalność, że bez żadnego wysiłku zbierze się 
owoc. Być może jest to jedyna wada, jaką wynieśli Ugandyjczy-
cy z otaczającej ich przyrody… Jednak tutejsi ludzie są również 
bardzo oddani, bardzo pracowici i Bóg podsyła nam takie osoby, 
bo przecież to do Niego należy misja w Ugandzie. Parafia bardzo 
mocno opiera się na ludziach świeckich, liderach wspólnot dzia-
łających przy parafii. Ludzie tutaj ogólnie są bardzo pokorni i głę-
boko wierzący, co odróżnia Ugandę chociażby od sąsiedniej Ke-
nii, gdzie stopień laickości społeczeństwa jest już bardzo wysoki.

o. Marcin Załuski OFMConv
od 2016 r. na misjach w Mattunga-Uganda                          

Fragment artykułu czasopisma „Nasze Misje Franciszkańskie” nr 29/2016 r.

Prowincja krakowska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych prowadzi misje w 6 krajach: 
Boliwii, Paragwaju, Peru, Ugandzie oraz w Uzbekistanie i na Ukrainie. 

Posługa misyjna braci na świecie

FRANCISZKAŃSKIE MISJE br. Grzegorz Kmiecik, kurs II



Z życia Kościoła

Podróże apostolskie papieża Franciszka

Na początku września (4-10) Ojciec Święty Franciszek odbył swoją kolejną podróż apostolską, 
tym razem do krajów Afryki południowo-wschodniej: Mozambiku, Madagaskaru i Mauritiu-
su. Odbywała się ona pod znakiem pokoju i nadziei, w pragnieniu zaniesienia Ewangelii Je-
zusa Chrystusa – najpotężniejszego zaczynu braterstwa, wolności, sprawiedliwości i pokoju. 
W dniach 19-26 listopada Ojciec Święty odwiedził z kolei Tajlandię i Japonię. Wizyta w Tajlandii 
związana była z 350. rocznicą powstania wikariatu apostolskiego w tym kraju. Podróż do Ja-
ponii, w czasie której papież odwiedził stolicę kraju Tokio oraz Nagasaki i Hiroszimę, poświęco-
na była tematowi ochrony życia i stworzenia.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Październik 2019 r. przeżywano w Kościele jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Rozpoczął 
go 1 października uroczystymi nieszporami w Bazylice św. Piotra w Watykanie papież Fran-
ciszek. Miesiąc ten miał na celu pobudzić do gorliwości w dawaniu świadectwa Ewangelii, 
szczególnie wobec tych, którzy dotąd nie słyszeli o Chrystusie, dlatego też obchodzono go 
pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji w świecie”.

Nowi święci   

13 października w Rzymie odbyła się kanonizacja pięciorga błogosławionych: z Anglii, Brazylii, 
Indii, Włoch i Szwajcarii. Najbardziej znaną postacią jest konwertyta z anglikanizmu, kardynał 
i wybitny myśliciel – John Henry Newman, żyjący w latach 1801-1890. W wieku 24 lat przy-
jął święcenia w kościele anglikańskim. Po kilku latach studiów nad pismami Ojców Kościoła, 
rozmyślaniach i modlitwie doszedł do przekonania, że to Kościół katolicki jest prawdziwym 
Kościołem Chrystusowym. W 1845 r. zdecydował się przejść na katolicyzm, a następnie przyjął 
w nim święcenia kapłańskie. W 1879 r. papież Leon XIII obdarzył go godnością kardynalską.

Synod poświęcony Amazonii

W dniach 6-27 października pod hasłem: „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii 
integralnej” obradowało w Watykanie Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla 
Amazonii. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim ewangelizacji tego rozległego ob-
szaru, zwrócono też uwagę świata na jego mieszkańców i ich problemy, w tym dotyczące 
ekologii. Na synodzie obecnych było czterech Polaków: bp Stanisław Dowlaszewicz OFM-
Conv z Boliwii, bp Romuald Kujawski i bp Marian Piątek CSsR z Brazylii oraz ks. Mirosław 
Juchno z diecezji rzeszowskiej. W sumie w obradach brało udział 185 ojców synodalnych.

OBLICZENIA SKANERA:
49 – tyle państw odwiedził papież Franciszek podczas swoje-
go pontyfikatu, co stanowi ponad 1/4 państw całego świata.

Papież Franciszek
(Twitter, 21 września 2019 r.)

Ojciec Święty zmienił nazwę Tajnego Archi-
wum Watykańskiego. W pełni zachowując swą 
dotychczasową tożsamość, od 28 października 
nazywa się: Apostolskie Archiwum Watykań-
skie. W związku z przemianami, jakie zaszły za-
równo w języku, jak i we wrażliwości społecznej, 
historyczna nazwa mogła budzić błędne skoja-
rzenia, sugerując, że jest tam przechowywana 
wiedza zarezerwowana dla nielicznych. Kościół 
tymczasem nie boi się historii, a watykańskie 
archiwa od dawna są dostępne dla historyków.

Z NAUCZANIA  
OJCA ŚWIĘTEGO:

„Pokój jest nawróceniem serca i duszy. 
Jest wyzwaniem, które powinno być 
podejmowane dzień po dniu”. 

CZY WIESZ ŻE…

br. Adam M. Ślusarczyk, kurs V SKANER



CZYTAJ OGLĄDAJ SŁUCHAJ

książka
Wszyscy szukamy recepty na szczęśliwe życie. Pomimo roz-

woju w dziedzinie psychologii, socjologii i innych nauk mówią-
cych nam o tym, kim jest człowiek, nadal jesteśmy zagubieni. 
Wśród ludzkiego nieszczęścia trudno uwierzyć w jakikolwiek po-
stęp, zauważyć w nim rozwiązanie naszych problemów.  

Receptę możemy odkryć w nauczaniu chrześcijan pierwszych 
wieków. Jednym z nich jest Ewagriusz z Pontu. Urodził się około 
roku 345 w dzisiejszej Turcji, a niegdyś Poncie. Był, jak na ów-
czesne standardy, niezwykle wykształcony. Został wyświęcony 
na lektora przez Bazylego Wielkiego, Doktora Kościoła uważa-
nego za ojca wschodniego monastycyzmu. Po jego śmierci Ewa-
griusz udał się do biskupa Konstantynopola Grzegorza z Nazjan-
zu – również Doktora Kościoła – który wyświęcił go na diakona. 
W roku 383 przyjął mniszą szatę i udał się na pustynię egipską. 
Jego dzieła świadczą o przenikliwym umyśle i niezwykłym psy-
chologicznym wyczuciu. Z całej obfitości duchowej nauki Ewa-
griusza, „mistrza życia duchowego”, Gabriel Bunge podjął wciąż 
aktualny, szczególny aspekt, to znaczy acedię. Dzięki objaśnie-
niom Gabriela ta pożyteczna nauka jest przystępna dla współ-
czesnego czytelnika. Chociaż ze względu na treść i okoliczności 
powstania mogłoby się wydawać, że jest ona skierowana do po-
wołanych do życia odosobnionego/pustelniczego, to zdaniem 
Ewagriusza „acedia nie jest chorobą, na którą monopol mieliby 
wyłącznie anachoreci”. 

Książka zmieniła moje spojrzenie na pisarzy wczesnochrze-
ścijańskich, ukazując, że bez względu na przemijający czas ich 
nauka jest wciąż aktualna. ■

Gabriel Bunge, Acedia – duchowa depresja                
Wydawnictwo Znak 2018

KULTURA

br. Gabor M. Dorobek, kurs II



film

muzyka

br. Maksymilian M. Konieczny, kurs IV

br. Wojciech Kasprowicz, kurs IV

Wraz z początkiem jesieni 2019 r. swoją premierę miała płyta zespołu PAW zatytuło-
wana „Przyjdź Królestwo Twe”. Kiedy w połowie września pierwszy raz usłyszałem w sieci 
utwór Powiedz tylko Słowo, który promował ten nowy projekt muzyczny, od pierwszego 
wsłuchania się w niego wiedziałem, że jest coś dobrego i nowego w tym nurcie muzyki. 
Dotknął mnie prosty  i przeszywający serce tekst piosenki. A muzyczna aranżacja, pełna 
harmonii i spokoju, pozwoliła śmiało postawić tezę, że całość krążka będzie solidnym 
i przemyślanym dziełem, które okaże się pomocne w budowaniu relacji człowieka z Bo-
giem. Pobudzi do głębszej modlitwy i uwielbienia Boga. Płyta jest owocem projektu 
zrealizowanego przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni przy współpracy z ser-
wisem dominikanie.pl. Album zawiera dziewięć całkowicie nowych pieśni uwielbienio-
wych. „Zespół PAW powstał z Bożego natchnienia. Wszystko po to, aby Kościół w Polsce 
mógł się cieszyć nowymi utworami uwielbieniowymi, które nie będą tłumaczone, ale 
będą w całości po polsku” – wskazuje Paweł Wszołek, lider projektu. „Każda osoba w ze-
spole jest niezwykle obdarowana muzycznie, ale też jest doświadczona w prowadzeniu 
innych w uwielbieniu. Naszym celem jest ściąganie Bożej chwały na ziemię i prowadze-
nie każdego członka Kościoła do oddania chwały Jedynemu Bogu. Wierzymy, że sam 
dźwięk wydany z instrumentu na chwałę Jezusa może przynieść ludziom uzdrowienie, 
uwolnienie i to, co Bóg chce dla danej osoby” – dodaje. Zachęcam więc do zapoznania 
się z utworami zespołu PAW i otwarcia swoich serc na treści, jakie w nich się znajdują. ■

Przyjdź Królestwo Twe (2019)
PAW

Wydawca: Głos na Pustyni                       
Współpraca: dominikanie.pl

Na najnowszy film Jana Komasy szedłem do kina z dużymi oczekiwaniami. 
Moje wcześniejsze spotkania z poznańskim reżyserem były bardzo udane. Salę 
samobójców uważam za film bardzo mądry i potrzebny, a przy tym świetny arty-
stycznie. Inne jego obrazy przeze mnie widziane również oceniam pozytywnie. 
Z góry założyłem, że opiszę Boże Ciało w niniejszej rubryce, niezależnie od tego, 
jak go ocenię, również dlatego, że dużo się o nim mówi i jest polskim kandydatem 
do Oscara. 

Historia przedstawiona w filmie jest bardzo ciekawa, a temat wokółkościelny 
ostatnio nośny. Miałem więc obawę, że może być przerysowany i subiektywnie 
oceniający ( jak u Smarzowskiego w filmie Kler). Na szczęście myliłem się. Komasa 
stworzył obraz, którego wielką zaletą jest prawdziwość. Niektóre sytuacje cechują 
się zbytnimi zbiegami okoliczności, ale wspaniałe kreacje aktorskie sprawiają, że 
zupełnie to nie razi. Kwestie religijne, których w filmie jest wiele, według mnie 
zostały przedstawione rzetelnie. Pokazanie pewnych patologii u ludzi wierzących 
nie było powierzchowne. Reżyser wszedł głęboko  w ich problemy, nie pokazując 
żadnej postaci w sposób czarno-biały. Dzięki temu zamiast oceniać poszczególne 
zachowania, robiłem rachunek sumienia. Mój emocjonalny odbiór filmu spotęgo-
wał fakt, że od jakiegoś czasu regularnie jeżdżę w ramach praktyki duszpasterskiej 
do tzw. poprawczaka. Jan Komasa doskonale przedstawił poranione wnętrza 
mieszkańców tego miejsca. Przy pierwszym spotkaniu wydają się być twardymi, 
bezwzględnymi i dojrzałymi jak na swój wiek chłopakami. Jednak każdy z nich 
w środku, gdzieś  głęboko, jest kruchy i szuka prawdziwego szczęścia, choć czę-
sto nie wie, gdzie je znaleźć. Trochę jak każdy z nas. Nie ma znaczenia, czy jesteś 
zakonnikiem, księdzem, żoną, mężem, młodą czy starszą osobą. Boże Ciało jest 
filmem ważnym właśnie dlatego, że łączy ze sobą różne światy, które pozornie 
wydają się być odległe. ■ KADRY Z FILMU BOŻE CIAŁO

KULTURA



POZIOMO: 1] miejsce święte, 3] Kościół (łac.), 5] Msza św. w Boże Narodzenie o północy, 10] Sąd… – obraz Hansa Memlinga, 
12] błagalna pieśń zwrócona do Boga, 15] Ojciec (aram.), 16] cnota teologalna, 18] jeden z chórów anielskich, 19] umiłowany 
uczeń, 21] Inskrypcja na krzyżu Chrystusa (łac.), 22] Pięcioksiąg, 24] dewiza św. Benedykta z Nursji, 27] brat Damiana, męczennik,                        
28] krzew … (J 15,1), 29] nieprzerwana ciągłość władzy święceń, 30] pierwszy etap formacji zakonnej, 31] św. Józef, 33] dekorowa-
ne okno w kościele, 34] Józef … – późniejszy papież Benedykt XVI, 35] umowa między Kościołem a państwem, 36] … gregoriański,        
37] osoba konsekrowana, 38] szczątki lub przedmioty związane ze świętym.

PIONOWO: 1] … i Gomora, 2] następstwo grzechu, 4] autor Opowieści z Narni, 6] korona papieska, 7] … Episkopatu Polski,                
8] kard. John Henry … – święty Kościoła katolickiego, 9] Wieczne Miasto, 11] miejsce przechowywania Najświętszego Sakramen-
tu, 13] pozdrowienie franciszkańskie (łac.), 14] franciszkanin – jego wspomnienie obchodzimy 8 listopada, 17] wskrzeszony przez 
Jezusa, 20] Stolica Święta, 21] naród wybrany, 22] do niego św. Paweł napisał swoje listy, 23] inaczej parabola, 25] potomek 
Lewiego, 26] inaczej powszechny, 32] alumn.

Nagroda dla Zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 131:

Na rozwiązania czekamy do 20 marca 2020 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. 130 otrzymali:
Katarzyna z Gdowa, Małgorzata z Gdyni, Justyna z Łodzi, 
Wiesław z Łodzi, Marek z Warszawy, Mariusz z Warszawy, 

Elżbieta z Poddębic, Aneta z Łodzi,
Małgorzata z Radziejowa, ss. Klaryski z Sitańca

KARTA 
ODPOWIEDZI

131

HASŁO: 7 865 11 12109 13321 4 14 15 16 17 18 19 20 21

Kard. Robert Sarah,
Nicolas Diat
Wieczór się zbliża
i dzień już się chyli

KRZYŻÓWKA br. Maciej Pieczynia, kurs IV

Imię i nazwisko...............................................................................
Adres................................................................................................
Wiek........................



Przygotowanie:

Winna babka

BRAT ADAM POLECA

Składniki:

CIASTO
Białka oddzielić od żółtek. Ubić sztywną pianę. Żółtka utrzeć 
z cukrem, dodać suche składniki i dokładnie wymieszać, do-
dając po trochu białka. Tak przygotowane ciasto piec w fo-
remce do babki w 170°C przez ok 50 min. Sprawdzić drewnia-
nym patyczkiem, czy się upiekło. Po wyciągnięciu z piekarnika 
przełożyć ciasto do plastikowego pojemnika. Jeszcze ciepłe 
ciasto polewać ciepłą lub ostudzoną zalewą albo zalewać po-
jedyncze kawałki rozłożone na talerzykach.

ZALEWA
Wino, wodę, cukier i przyprawy wymieszać w garnku i goto-
wać. Gdy zacznie wrzeć, zdjąć z palnika.

Pragnę poinformować Czytelników, że ciasto, pomimo dużej 
ilości wina, nie powinno mieć w sobie alkoholu. W procesie pa-
rowania pozbywamy się alkoholu, lecz gdyby ktoś chciał mieć 
pewność, że nie znajdzie się on w cieście, polecam nieco dłuż-
sze gotowanie zalewy.

Smacznego!

CIASTO:
•  6 jaj
•  21 dag cukru
•  15 łyżek bułki tartej
•  1 paczka cukru waniliowego
•  ½  paczki proszku do pieczenia

ZALEWA:
•  1 l białego wytrawnego lub półwytrawnego wina
•  ½ l wody
•  3 łyżki cukru
•  cynamon, imbir, przyprawa do piernika, 
   ziele angielskie



Powołaniowe Dni Skupienia
(Niepokalanów Lasek)
17-19 stycznia
21-23 lutego 
13-15 marca
17-19 kwietnia

Weekendy powołaniowe

Najnowsza płyta zespołu 
P o k ó j  i  D o b r o
już w sprzedaży!

pokojidobro.net

@pokojidobro

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE 2020

PROWINCJA GDAŃSKAPROWINCJA WARSZAWSKA

KONTAKT

Asystent prowincjalny 
ds. powołań:

  660 421 200
  kontakt@powolanie.com.pl
  www.powolanie.com.pl

  781 213 240 
  barka@franciszkanie.pl
  www.barka.franciszkanie.pl

Asystent prowincjalny
ds. powołań:      

24-26 stycznia Dobra
14-16 lutego Gdynia
20-22 marca - Koszalin


