


SŁOWEM NA POWITANIE

Obecny numer seminaryjnego pisma „Na-
sze Życie” nosi tytuł: „Jesteście przy-
jaciółmi moimi”. Z całym bogactwem 

treści tego tytułu pragniemy spotkać się z Wami, 
drodzy Czytelnicy. Gdy pismo dotrze do Waszych 
rąk, cały Kościół będzie doświadczał po raz kolej-
ny radości Zmartwychwstania Pańskiego. Zmar-
twychwstały Chrystus nieustannie zapewnia  
o swojej niepojętej, niewzruszonej i zbawczej przy-
jaźni, którą nas obdarza. O niej, o przyjaźni, jest 
obecny numer „Naszego Życia”. Przyjaźń szukana 
przez nas, przyjaźń tak bardzo potrzebna każde-
mu z nas, przyjaźń nasza – ludzka potrafi być tak 
nietrwała, krucha, zawodna… Ale gdy sięgniemy 
do źródła Bożej przyjaźni, która objawia się nam 
w Chrystusie Zmartwychwstałym, jakże to inna 
perspektywa, jak inne horyzonty roztaczają się 
przed każdym z nas… O sprawach takiej przyjaźni 
traktuje zawartość niniejszego pisma. Zapraszam 
serdecznie do lektury i zamyślenia w osobistych 
poszukiwaniach dróg do prawdziwej przyjaźni. 

Zapewniam także o naszej modlitwie w Waszej intencji.

Ikona przyjaźni – taką nazwę nosi ikona, przed-
stawiająca Chrystusa i św. Menasa, którą widzi-
my na okładce niniejszego czasopisma. Dlacze-

go tak ją nazwano? Gdy przyjrzymy się jej uważniej, 
zobaczymy, że ręka Jezusa spoczywa na ramieniu 
świętego opata. I właśnie ze względu na ten wy-
mowny gest, ikona ma taki a nie inny tytuł.

W obecnym numerze „Naszego Życia” pragniemy 
pochylić się nad kwestią przyjaźni w życiu ludzkim: 
przyjaźni z Bogiem i przyjaźni z drugim człowie-
kiem. Przyjaźń z Bogiem jest niezbędna, by poznać 
samego siebie i stanowi fundament budowania 
właściwych relacji z innymi. Natomiast jeśli chodzi 
o przyjaźń międzyludzką, to trafnie charakteryzuje 
ją Księga Syracha: „Wierny przyjaciel jest potężną 
obroną, kto go znalazł, skarb znalazł” (Syr 6,14) oraz 
„Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia” (Syr 6,16).

Na czym więc polega prawdziwa przyjaźń, jakie są 
jej owoce? Jak być przyjacielem Boga, co robić, by 
żyć z Nim w przyjaźni? Czy warto mieć przyjaciela? 
Zapraszam Was, drodzy Czytelnicy, do lektury i po-
szukiwań odpowiedzi na te i na inne ważne pyta-
nia. Warto je sobie czasami zadawać, bo to dzięki 
nim można dojść do wniosków, niejednokrotnie 
zmieniających nasze życie na lepsze.

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego Seminarium! Pokój i Dobro!

br. Paweł M. Ratyński, 
Redaktor naczelny

o. Mariusz Fałkowski, 
Wicerektor WSD
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Teofil: Witaj! Jak masz na imię?

Człowiek: Cześć. Znamy się?

Teofil: Jeszcze nie. Jestem Teofil. A Ty?

Człowiek: Mów mi… Człowiek.

Teofil: Tak po prostu? No dobrze. Jeśli 
masz chwilę, to, proszę Cię, poświęć mi ją, 
Człowieku. Wierzę, że to nie jest przypadek, 
zbieg okoliczności, że jesteśmy tutaj we 
dwoje – Ty i ja. Wierzę, że Bóg jest obecny 
w naszym życiu każdego dnia i nigdy nie 
przestaje w nim działać, prowadzić nas 
w naszej codzienności. Dlatego wierzę, że 
nasze dzisiejsze spotkanie jest w jakiś spo-
sób „zaplanowane”. 

Człowiek: Bóg? A kim jest ten „Bóg”? 

Teofil: No właśnie. Wydaje mi się, że czę-
sto używamy tego słowa „Bóg”, a bardzo 
rzadko zastanawiamy się, jaka treść kryje 
się za tym słowem! Kim jest Ten, którego 
nazywamy „Bogiem”? O tym chciałem 

z Tobą porozmawiać. Chciałem podzielić 
się z Tobą największym darem, jaki mam. 
Jest to przyjaźń. I jest to przyjaźń między 
Bogiem i mną.

Jak już Tobie wspomniałem, mam na 
imię Teofil. To imię dosłownie oznacza „mi-
łujący Boga, przyjaciel Boga”. Zrozumiałem 
to i zacząłem żyć tą prawdą o mnie dopiero 
niedawno. 

Człowiek: Niech będzie. I tak nigdzie 
mi się nie śpieszy…

Teofil: Zacznijmy więc od początku. 
Pomyśl, nikt z nas nie widzi ani nigdy nie 
widział Boga, prawda? Jednak ciągle  pa-
trzymy na ten świat, na ludzkość i z tego, 
co widzimy, czego doświadczamy (pięk-
no, dobro, każde stworzenie, nasze życie, 
miłość, duchowość), wnioskujemy, że Bóg 
musi istnieć. Ale to nie wszystko. Okazuje 
się, że ten Bóg, którego istnienie poznaje-
my i w jakiś sposób intuicyjnie „wyczuwa-
my”, nie jest gdzieś daleko. On jest blisko 
nas. On się nam objawił! A wiesz Człowie-

ku, co to oznacza? To oznacza, że On sam 
potwierdził nam to, co my, ludzie, tylko 
„wyczuwaliśmy” – to, że On naprawdę jest. 
I cały ten proces objawienia Boga, wszyst-
ko to, co powiedział, zrobił, powierzył nam, 
obiecał, nakazał, zostało spisane w jednej 
Księdze. Jest to Biblia. W niej możemy 
odnaleźć prawdziwe słowo Boga! Czujesz 
wagę tych słów? Słowo Boga! Bóg napraw-
dę przemówił do człowieka. Rozumiesz 
to, Człowieku? I dzisiaj chcę zabrać Ciebie 
właśnie tam, by powiedzieć Tobie o tej 
przyjaźni, do której Bóg zaprasza i wzywa 
tak samo Ciebie!

Człowiek: Spróbujmy.

Teofil: Już w pierwszej księdze Biblii 
dowiadujesz się o tym, że zostałeś stwo-
rzony przez Boga (Rdz 1-2). Nie powstałeś 
z przypadku i Twoje życie nie jest tylko 
zlepkiem materii. Stworzył Cię Bóg na 
swój obraz i podobieństwo. I stworzył 
Cię do miłości, do relacji z Nim i do relacji 
z każdym człowiekiem. On pragnął tego 
od zawsze (Ef 1,1-5). 

Wywiad z Człowiekiem
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Kiedy dawał Ci pewien sposób realizo-
wania tego bycia z Nim poprzez kult, to za-
wsze chciał, abyś przez to był z Nim (Księga 
Kapłańska). Nigdy nie chciał samego kultu, 
przepisów, litery, ale Ciebie, Twojego serca 
(Pwt 4,1-49; 6,5-6). 

Zobacz, że On nigdy nie przestaje po-
syłać Tobie ludzi, którzy Cię ratują, gdy gi-
niesz przez swój grzech, nieposłuszeństwo, 
błędy, egoizm, pychę, gdy źle wybierasz 
i odrzucasz Jego zaproszenie. Zawsze Cię 
ratuje, chociaż Ty, Człowieku, wciąż popeł-
niasz te same błędy (Księga Sędziów).

I nie myśl, że On zapomina o tych mo-
mentach, w których jednak zwracałeś się 
do Niego SERCEM. On nigdy nie zapomni 
żadnego słowa, żadnej myśli, którą skie-
rowałeś ku Niemu (Jr 2,1-3). Nawet nie 
wiesz jak bezcenne są dla Niego Twoje łzy 
(Ps 56,9). 

To On dał Ci to wszystko, co masz. 
Znalazł Cię, gdy byłeś umierający, nagi, 
porzucony i dał Ci wszystko. I mimo że 
Ty tak często wykorzystujesz te wszystkie 
dary, to całe piękno, którym On obdarzył 
Ciebie, które jest Jego darem, by „cudzo-
łożyć”, by Go zdradzać, by wzbogacać się 
Jego kosztem, to On zawsze walczy o Cie-
bie, zawsze pozwala Ci wrócić (Ez 16,1-
63). Więcej, On zawsze chce, abyś wrócił 
(Oz 1-3). I mimo że już dawno zasłużyłeś 
sobie na śmierć za to wszystko, to On ni-
gdy nie chciał, abyś zginął z powodu Two-
ich wyborów (Ez 18,23). Pomyśl, On miał 
wybór, mógł Ciebie osądzić i opuścić Cie-
bie, abyś poniósł konsekwencje Twojego 
grzechu. I byłoby to w pełni sprawiedliwe. 
On jednak zdecydował zupełnie inaczej, 
wziął ten wyrok, Twoją śmierć na siebie 
(Łk 22,19-20; Rz 8,3). I właśnie w tym mo-
żesz poznać Jego odwieczną i niezmien-
ną miłość do Ciebie (J 15,13; 1 J 3,16)

Ty zawsze bałeś się Jego słowa, tego, 
że do Ciebie mówił. Bałeś się pójść za tym 
słowem i uciekałeś. To zawsze kończyło 
się dla Ciebie prawie śmiercią. Ale On i tak 
zawsze Ciebie ratował. I dopiero, gdy za-

wierzałeś Jego słowu, widziałeś, że ono 
jest prawdą, że jest skuteczne. I mimo że 
nie rozumiałeś Jego miłości i miłosierdzia, 
to widziałeś tę miłość, gdy przebaczał naj-
większym grzesznikom, których Ty już 
dawno skazałbyś na potępienie (Księga 
Jonasza). 

On zawsze Ci powtarzał, że zna Ciebie 
(Am 3,2). Myślisz, że chodzi tu tylko o inte-
lekt, o informacje? Absolutnie! Tu chodzi 
o ten rodzaj poznania, który był między 
Adamem i Ewą (Rdz 4,1). Adam poznał 
Ewę i z tego nie narodziła się książka. Ro-
zumiesz, Człowieku, ten rodzaj relacji z Bo-
giem? On tak Ciebie zna i chce znać! Jak 
mąż żonę, jak Oblubieniec Oblubienicę. 
I to On widzi Twoje piękno, którego nikt 
inny może nie widzi (Pnp 4,1-16). Ty przy-
pominasz mu cały świat, a cały świat przy-
pomina Mu Ciebie. Jesteś dla Niego piękny 
zawsze, gdy żyjesz Jego słowem (Rdz 1,31). 
Zawsze, gdy On widzi w Tobie Jego słowo 
(Słowo!) to stwierdza, że jesteś piękny, do-
bry, bardzo dobry! On chce, byś spoczywał 
na Jego piersi i, wsłuchując się w Jego ser-
ce, poznawał Jego miłość (J 16; 21,20).

On nie chce być z Tobą tylko w jakimś 
jednym miejscu, ale wszędzie (J 3,1-36; 
4,23-24). On chce być w Tobie (1 Kor 3,16). 
On chce zamieszkać w Tobie (J 14,23). 
Słuchaj uważnie, czego On pragnie, bo 
możesz zrobić bardzo wiele rzeczy, wiel-
kich rzeczy, o które On nigdy Ciebie nie 
prosił (2 Sm 7,6-7).

On widzi relację z Tobą jako małżeń-
stwo (Oz 1-3). Widzi i doświadcza bardzo 
często niewierności z Twojej strony, ale 
zawsze powraca, zawsze idzie Ciebie szu-
kać (Łk 15). Zawsze jest gotowy, aby za-
cząć od nowa, od początku. I nigdy się nie 
zniechęca.

Ale to jeszcze nie wszystko. Ta przy-
jaźń jest warta wszystkiego dlatego, że 
jest prawdziwa, bo tylko w tej przyjaźni 
zostaniesz przekonany o grzechu, o Two-
im grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie 
(J 16,8). To pokazuje, jak bardzo Bóg nas 

szanuje i traktuje poważnie, nie odbiera, 
a dopiero przywraca godność (Łk 15,22), 
bo daje nam swoją miłość w prawdzie. 
Tylko ta przyjaźń wskazuje Ci drogę, któ-
ra prowadzi Cię do życia (Mt 5-7). Tylko ta 
przyjaźń będzie Cię wołać, gdy zaczniesz 
się gubić w swoim życiu (Mt 26,50). Tylko 
Bóg może dać Tobie prawdziwą przyjaźń 
(J 14,15-16).

Człowiek: Załóżmy, że uwierzę w to 
wszystko, co mi teraz powiedziałeś, że 
zacznę sam szukać w Biblii odpowiedzi 
na pytania, które noszę w sercu i może 
nawet uznam, że to wszystko prawda. 
Co wtedy?    

Teofil: To, co powinieneś zrobić, jest 
bardzo proste. I może wydać się to Tobie 
bardzo małe, liche i może spodziewałbyś 
się, że powinieneś teraz zrobić coś bardzo 
wielkiego, aby to wszystko, o czym słyszysz, 
stało się prawdą w Twoim życiu, abyś mógł 
w tym uczestniczyć (2 Krl 5,10-12). Muszę 
Ciebie rozczarować. Nie musisz składać 
Bogu w ofierze tysięcy owiec, krów i wołów; 
nie musisz budować dla Niego świątyni 
(2 Sm 7,5-6). Nie musisz (List do Galatów). 
To, co musisz zrobić, mieści się w Twoich 
możliwościach, bo jest w Twoim sercu, na 
Twoich ustach i jest w Twojej mocy (Pwt 
30,14; Rz 10,1-13). Pamiętaj, Człowieku, 
ostatecznie chodzi o Twoją wolę, o Twoje 
„tak” wypowiedziane Bogu i Jego słowu 
(Łk 1,38). Bez tego wszystko inne pozostaje 
bez znaczenia.

Człowiek: Ja niestety muszę już 
iść…

Teofil: Mógłbym opowiedzieć Tobie 
o wiele więcej i naprawdę chciałbym to 
zrobić. Chciałbym móc przekonać Ciebie, 
że słowo Boga jest prawdą i tylko na nim 
można zbudować życie. Chciałbym prze-
konać Cię o miłości Boga do Ciebie, do 
każdego człowieka. Do tego, że Bóg jest 
miłością. Teraz wszystko zależy od Ciebie. 
Już wiesz, gdzie szukać. Niech sam Bóg 
doprowadzi Cię do Jego błogosławień-
stwa… ■

NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO
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Biblia zaczyna się wielkim hym-
nem na cześć Boga, który stwa-
rza świat. Stwarza świat, wy-

powiadając słowa, wydając rozkazy. 
Bóg mówi i świat się staje. Bóg prze-
mawia i z nicości zaczynają wyłaniać 
się gromady galaktyk, gwiazdy, świa-
tło, masa, przestrzeń, czas. A potem 
Ziemia zaczyna krążyć wokół Słońca, 
mamy już Księżyc, Marsa ze swoimi gó-
rami i kraterami, Jowisza, co wiruje jak 
szalony. 

A Bóg słowami maluje pejzaże, 
nadaje wysokość górom, głębokość 
oceanom, rozdziela deszcze od wio-
sennych wietrzyków. A potem, w tak 

przygotowaną przestrzeń, wpuszcza 
ryby, ptaki, wywołując je z niebytu. 
Ziemia na Jego rozkaz wydaje rośliny, 
zaczyna rosnąć wierzba, platan. Zaczy-
na rosnąć pszenica, która jeszcze nie 
wie, że stanie się kiedyś mieszkaniem 
Boga, stanie się Ciałem. Zaczynają ro-
snąć winnice, które jeszcze nie wiedzą, 
że kiedyś dadzą wino, a ono stanie 
się Krwią. Wiewiórki wychodzą z nie-
istnienia, pojawiają się koty, tygrysy, 
konie. Pojawiają się osły, które jeszcze 
nie przeczuwają, że kiedyś powiozą na 
swym grzbiecie Tego, który wszystko 
powołuje do Istnienia. Skubią pierw-
sze źdźbła trawy baranki, jeszcze 
nieświadome swego paschalnego 

przeznaczenia. Lew majestatycznym 
krokiem znaczy śladami dziewicze ste-
py kontynentów i jeszcze nie wie, że 
i on jest symbolem Zwycięzcy z poko-
lenia Judy. 

Feeria kolorów, dźwięków, czy-
stości. Smaki, zapachy. Dotyk wiatru, 
traw. Wszystko przygotowane na ostat-
ni, najciekawszy moment tego pierw-
szego aktu w wielkiej sztuce. I oto jest. 
Pojawia się najważniejszy bohater. 
Stworzony na obraz i podobieństwo. 
Przypomina Stwórcę, gdy na niego 
spojrzeć. Człowiek. Utkany z pierw-
szych pięciu dni stworzenia. Ale inny, 
bo na obraz i podobieństwo. 

Przyjaźń – przekonanie, 
że On nas kocha

Powyższą definicję przyjaźni można wydobyć z odpowiedzi na pytanie o kontemplację: «Co to 
jest kontemplacja? Św. Teresa odpowiada: „Kontemplacja myślna nie jest, według mnie, niczym 
innym jak głębokim związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przeko-
naniu, że On nas kocha”» (KKK 2709).
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Pierwszy człowiek nie tylko został 
stworzony jako dobry, lecz także ukon-
stytuowany w przyjaźni ze swoim 
Stwórcą oraz w harmonii z sobą sa-
mym i otaczającym go stworzeniem. 
Stan ten przewyższy jedynie chwała no-
wego stworzenia w Chrystusie (KKK 374).

Człowiek. Stworzony na obraz i po-
dobieństwo. Na obraz i podobieństwo. 
Dlaczego można tak o nim mówić? 
O tych kilkudziesięciu kilogramach 
protein zmiksowanych z wodą, które 
może zabić mikroskopijny wirus? Ale 
to właśnie on wymyśla, jak zbadać za-
kamarki kosmosu. Nie tylko dlatego, że 
rozumie, że myśli, że nazywa. Nie tylko 
dlatego, że jest wolny i może wybierać. 
Ale dlatego, że od samego początku 
jest zaprogramowany na relację, re-
lacyjność ma wpisaną w najgłębsze 
zakamarki DNA. Stworzony na obraz 
i podobieństwo Boga, który jest Miło-
ścią. Stworzony do miłości. I dlatego 
od samego początku różny, bo miłość 
to jedność w różnorodności. Stworzo-
ny od samego początku do płodności, 
bo miłość to dawanie życia. Dobry. 
Stworzony do upiększania świata. Nie 
dlatego, że Bóg nie był zdolny same-
mu zrobić wszystkiego maksymalnie 
doskonałego. Bóg zostawił przestrzeń 
na twórczość, na pomysłowość. Cóż 
bowiem ciekawszego i piękniejszego, 
i radośniejszego nad wspólną pracę 
z przyjaciółmi, nad rozmowy przy ukła-
daniu kwiatów, nad zabawę w projek-
towanie ogrodu, nad przekopywanie…

Przyjaźń ta oznaczała uczestnic-
two w życiu Bożym, a zatem zdolność 
do panowania nad sobą, uporządko-
wanie, pracę, która nie była ciężarem, 
ale „współpracą mężczyzny i kobiety 
w doskonaleniu stworzenia widzialne-
go” (KKK 378).

Przyjaźń z Bogiem stała w centrum 
życia pierwszych ludzi. Ciekawe, jak wy-
glądał dzień Adama i Ewy? Nie musieli 
się przejmować podatkami, terminem 

ważności paszportu, ubezpieczeniem. 
Rozmawiali codziennie ze Stwórcą. Bi-
blia nie dostarcza nam takich danych. 
Maluje przed nami obraz harmonii, 
szczęścia. Szczęście pierwszej pary to 
nie zachody słońca. To nie tylko smak 
owoców niezmodyfikowanych gene-
tycznie i wyhodowanych bez nawozów 
sztucznych. To przede wszystkim przy-
jaźń z Bogiem.

Objawienie pozwala nam poznać 
stan pierwotnej świętości i sprawie-
dliwości mężczyzny i kobiety przed 
grzechem: z ich przyjaźni z Bogiem 
wypływało szczęście ich życia w raju 
(KKK 384).

Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju 
pokazują również, że ta przyjaźń nie jest 
relacją całkowicie symetryczną. To nie 
człowiek rządzi w tym związku. To nie 
człowiek zarządza tą przyjaźnią. Czło-
wiek jest stworzony. To znaczy, że ma 
granice, truchleje, potrzebuje okrycia, 
pożywienia, a jeśli zabrać mu na 5 minut 
coś tak zwykłego jak powietrze – umrze. 
Przyjaźń z Bogiem może przeżywać nie 
inaczej, jak tylko przyjmując ją jako dar.

Bóg stworzył człowieka na swój obraz 
i ukonstytuował go w swojej przyjaźni. 
Człowiek, stworzenie duchowe, może 
przeżywać tę przyjaźń tylko jako do-
browolne poddanie się Bogu. Wyraża to 
właśnie zakaz dany człowiekowi, by nie 
jadł z drzewa poznania dobra i zła, „bo 
gdy z niego spożyje, niechybnie umrze”  
(Rdz 2,17). Drzewo „poznania dobra i zła”  
(Rdz 2,17) przywołuje symbolicznie nie-
przekraczalną granicę, którą człowiek 
jako stworzenie powinien w sposób wol-
ny uznać i z ufnością szanować. Zależy 
on od Stwórcy; podlega prawom stwo-
rzenia i normom moralnym, które regu-
lują korzystanie z wolności (KKK 396).

Księga Rodzaju opowiada, że po-
czątkowy stan przyjaźni nie trwał 
długo. Nie mamy zaznaczonej żad-
nej miary czasu, ale nie znajdziemy 

w pierwszych rozdziałach opowieści 
ani o dzieciach Adama i Ewy przed grze-
chem, ani o jakichś wynalazkach, ani 
o przygodach, ani o poezji. Przechodzi 
się od opisu stworzenia do opisu upad-
ku. Przepiękny świat leci w dół na łeb na 
szyję, bo człowiek nie wytrwał w przeko-
naniu, że Bóg jest przyjacielem, że chce 
dla niego jedynie dobra. 

Drzewo, które miało wyznaczać 
granicę, było świadkiem przyjaźni. Mó-
wiło, że zawsze można wybrać wbrew 
tej przyjaźni. A to znaczyło, że pozosta-
wanie w niej, trwanie w niej nie było 
czymś zarządzonym, zaprogramowa-
nym, niemożliwym do niezaakcepto-
wania, z góry przewidzianym i nieod-
wracalnym. Drzewo mówiło o tym, że 
akceptacja przyjaźni wymaga decyzji 
człowieka. Wymaga wolnego wyboru. 
Mówiło, że człowiek może chcieć przy-
jaźni z Bogiem. I, nie wiedzieć czemu, 
człowiek zdecydował wbrew tej przy-
jaźni. 

A gdy człowiek przez nieposłuszeń-
stwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozo-
stawiłeś go pod władzą śmierci (IV Mo-
dlitwa Eucharystyczna).

Bóg nie poddaje się jednak. Wie, że 
przyjaźń może zostać uratowana. I za-
czyna nowy rozdział historii. Rozdział 
walki o przyjaźń człowieka. Ta przyjaźń 
z człowiekiem jest dla Niego tak cen-
na, że angażuje się w człowieczą histo-
rię już nie tylko jako Stwórca, ale jako 
Jeden z nas. 

Spodobało się Bogu w swej dobro-
ci i mądrości objawić siebie samego 
i ujawnić nam tajemnicę woli swojej 
(por. Ef 1,9), dzięki której przez Chrystu-
sa, Słowo Wcielone, ludzie mają do-
stęp do Ojca w Duchu Świętym i stają 
się uczestnikami boskiej natury (por. 
Ef 2,18; 2 P 1,4). Przez to zatem obja-
wienie Bóg niewidzialny (por. Kol 1,15; 
1 Tm 1,17) w nadmiarze swej miłości 
zwraca się do ludzi jak do przyjaciół 
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(por. Wj 33,11; J 15,14-15) i obcuje 
z nimi (por. Ba 3,38), aby ich zaprosić 
do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do 
niej  (Dei Verbum, 2).

Historia nabiera nowego bla-
sku. Bóg okazuje swoją wszechmoc 
przez… przebaczenie. To nie do nas 
należy pierwszy krok. Pierwszy krok 
należy do Boga. To On umiera za nas. 
I to właśnie wówczas, gdy o przyjaźni 
nie chcieliśmy w ogóle słyszeć. Gdy by-
liśmy jeszcze nieprzyjaciółmi (Rz 5,10). 

Bóg okazuje swoją wszechmoc, 
odwracając nas od naszych grzechów 
i przez łaskę utwierdzając nas na nowo 
w swojej przyjaźni: „Boże, Ty przez prze-
baczenie i litość najpełniej okazujesz 
swoją wszechmoc” (Kolekta z 26 niedzi-
li zwykłej).

Historia przyjaźni Boga z ludźmi 
jest historią Jego przebaczania, Jego 
szukania nas na różnych drogach. To-
czy się nie tylko w tym wymiarze ma-
kro, całej ludzkości. Dotyczy również 
wymiaru mikro, naszych osobistych 
historii zbawienia. 

Bóg ukochał nas, gdy byliśmy Jego 
nieprzyjaciółmi. Daje nam Ducha 
Świętego, „wewnętrznego nauczycie-
la życia według Chrystusa, słodkiego 
gościa i przyjaciela, który to życie po-
budza, prowadzi, oczyszcza i umac-
nia” (KKK 1697). W Duchu Świętym, 
przyjacielu, przez Chrystusa mamy 
dostęp do Ojca. Nie ma innej drogi 
przyjaźni. Jesteśmy dziećmi Bożymi, 
ale i przyjaciółmi, synami w Synu. Je-
dyne prawo, któremu podlegamy, to 
prawo miłości i pozwala ono przejść 
ze „stanu niewolnika” do stanu „przy-
jaciela Chrystusa”: 

Nowe Prawo jest nazywane pra-
wem miłości, ponieważ pobudza do 
działania bardziej z miłości, którą 
wlewa Duch Święty, niż z bojaźni. Jest 
nazywane prawem łaski, ponieważ 

udziela mocy łaski do działania za 
pośrednictwem wiary i sakramentów, 
oraz prawem wolności, ponieważ wy-
zwala nas od obrzędowych i praw-
nych przepisów Starego Prawa, skła-
nia do spontanicznego działania pod 
wpływem miłości, a w końcu pozwa-
la nam przejść ze stanu niewolnika, 
który „nie wie, co czyni Pan jego” , do 
stanu przyjaciela Chrystusa, „albo-
wiem oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego”  (J 15,15), 
lub też do stanu syna – dziedzica 
(KKK 1972).

Jak to zrobić, jak zasmakować tej 
przyjaźni? Po pierwsze, akceptując 
dar, przyjmując dar, rozpakowując 
dar. Bóg pierwszy nas umiłował, swo-
jego Syna wydał za nas, przywrócił 
nas do przyjaźni z sobą. Jedyne co 
trzeba zrobić, to dzień po dniu przy-
zwyczajać się do tego daru, żyć tym 
darem, przyswajać sobie coś, co już 
jest nasze. Otrzymaliśmy ten dar przy-
jaźni, to nowe prawo, w trakcie chrztu 
św. I nikt nam tego nie zabierze.   

Po drugie, mamy do dyspozycji 
słowo Boże. To ze słowa dowiaduje-
my się, że nie jesteśmy sługami, ale 
przyjaciółmi. I że przyjaciele mają 
trwać w miłości Chrystusa. To zna-
czy, że sami mają kochać. I ze słowa 
dowiadujemy się, jakimi drogami 
chodzi Bóg, co myśli, jak działa, co 
jest Mu obce, a co jest Mu drogie. Je-
śli chcę dobrze poznać mojego Przy-
jaciela – będę Go często słuchał, 
będę zaglądał do słowa. Odkryję 
wówczas, którymi ścieżkami chadza 
i gdzie najłatwiej Go spotkać. 

Po trzecie, mamy do dyspozycji 
sakramenty. Jest wśród nich sakra-
ment, który pozwala odkrywać na 
nowo przyjaźń:

Sakrament pojednania z Bogiem 
daje prawdziwe „zmartwychwstanie 
duchowe”, przywrócenie godności 

i dóbr życia dzieci Bożych. Najcenniej-
szym z tych dóbr jest przyjaźń z Bo-
giem (KKK 1468).

Po czwarte, mamy do dyspozy-
cji modlitwę. To w trakcie modlitwy 
odkrywamy, kim jesteśmy, i poznaje-
my siebie, poznajemy prawdę o so-
bie, o własnej wielkości. Poznajemy 
prawdę o tym, że nie da się sprowa-
dzić nas do liczby, do statystyki, do li-
sty błędów, do listy zadań. Jesteśmy 
przyjaciółmi. Św. Franciszek mówił:

Człowiek jest tym tylko, czym jest 
w oczach Boga i niczym więcej (św. 
Franciszek, Napomnienie XIX, 2).

Ale wypada dodać: i niczym mniej. 
W Jego oczach mamy nieskończoną 
wartość. 

Po piąte, przyjaciele moich przy-
jaciół są moimi przyjaciółmi. Nie spo-
sób poznawać Boga w pojedynkę, 
skoro On jest miłością. Muszę poznać 
innych. Muszę poznać Jego przyja-
ciół, świętych. Każdy z nich opowie 
mi coś o Nim. 

***

Można zacząć jednak od herbaty. 
Normalnie. Jak z Przyjacielem. Przy-
gotuj dwa kubki herbaty. Usiądź wy-
godnie. I zapytaj Pana Boga, co u Nie-
go słychać. Jak się dzisiaj czuje. Czym 
był dzisiaj najbardziej zmartwiony, 
co Mu przyniosło najwięcej radości. 
Czy się do Ciebie wybiera w najbliż-
szym czasie, ukryty pod postacią ja-
kichś gości czy przyjaciół. Jakie ma 
marzenia? Gdzie odpoczywa? 

Taka rozmowa „sam na sam z Bo-
giem, w przekonaniu, że On nas ko-
cha”, to nieodłączna część tego „głę-
bokiego związku przyjaźni”. ■
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Warunki wstępne

Przyjaźń ma szansę zaistnieć w wyni-
ku wspólnego przebywania, spędzania 
razem czasu, przeżycia różnych sytuacji. 
Zauważam kogoś, kto mi sprzyja, kogo 
często znajduję przy moim ja. Ignacy 
Krasicki i Adam Mickiewicz w swoich wier-
szach o jednakowym tytule Przyjaciele 
przedstawiają istotną cechę przyjaźni. 
Najsłynniejszy polski biskup bajkopisarz 
opowiada o zającu lubianym w całym 
zwierzęcym sąsiedztwie. Kiedy natomiast 
nadchodzi obława, wszyscy znajomi 
kolejno wymawiają się od pomocy ko-
ledze i w końcu: „gdy wszystkie sposoby 
ratunku upadły, wśród serdecznych przy-
jaciół psy zająca zjadły”. Adam Mickiewicz 
w swoim utworze zaczyna od tego, że „nie 
masz teraz prawdziwej przyjaźni na świe-
cie”, a dalej opisuje ostatni taki jej szczery 
przykład – historię Mieszka i Leszka. Zda-
rza im się jednego razu, spacerując wśród 
lasu, w czasie „słodkiej” przyjacielskiej 
rozmowy, spotkać niedźwiedzia. Zwinny 
Leszek wchodzi na dąb, ale Mieszek nie 
radzi sobie ze wspinaczką. Towarzysz, za-
jęty zabezpieczaniem siebie, nie wyciąga 
pomocnej dłoni – nieborak Mieszek pada 
więc ze strachu jak martwy. Niedźwiedź, 
obwąchując „jakby zepsute” zwłoki, od-

chodzi niepocieszony, co autor konklu-
duje, podając „przysłowie niedźwiedzie, 
że prawdziwych przyjaciół poznajemy 
w biedzie”. Poeci w zabawny sposób, ale 
z nutą goryczy, dają do zrozumienia, że 
przyjaźń potrzebuje weryfikacji – oparcia 
nie tylko na wspólnych doświadczeniach, 
ale na doświadczeniach trudnych. Jeśli 
poznałem kogoś, z kim miło mi się prze-
bywa i rozmawia, zanim nazwę go swoim 
przyjacielem, a siebie jego, wolę poczekać 
do pierwszej trudności, kłótni, nieporozu-
mienia, które pokażą, czy posiadamy od-
powiednią dojrzałość.

Żołnierze w służbie króla

Zaglądając do Pisma Świętego, do 
Pierwszej Księgi Samuela, znajdujemy 
jedną z najsłynniejszych historii przyjaź-
ni. Kiedy w Izraelu kończą się czasy pa-
nowania sędziów i nastaje pierwszy król 
– Saul, wciąż istnieje zagrożenie państwa 
ze strony wrogich Filistynów. Syn Saula, 
Jonatan, towarzyszy ojcu w kampaniach 
wojennych i zdobywa sławę odważne-
go wojownika. Niedługo potem na dwór 
króla trafia Dawid, aby koić królewskie 
nerwy grą na harfie. Młody muzyk, wzięty 
z pastwiska, znajduje łaskę u króla i staje 
się jego giermkiem. Dalszy ciąg walk z Fili-

stynami objawia talent żołnierski Dawida. 
W wyniku zadziwiającej walki z Goliatem 
także Jonatan zwraca uwagę na pogrom-
cę olbrzyma i zawiązuje się między nimi 
głęboka przyjaźń. Kolejne sukcesy Da-
wida, już jako dowódcy wojskowego, 
i rosnące uznanie ludu sprawiają, że Saul 
zaczyna zazdrościć dawnemu giermkowi. 
Zazdrość szybko przeradza się w niena-
wiść. Kilkukrotnie próbuje zabić Dawida, 
ściga go z wojskiem po kraju. Jonatan 
wobec tych wszystkich wydarzeń pozo-
staje wierny przyjacielowi – nawet wtedy, 
gdy Saul próbuje go zbuntować przeciw-
ko niemu, mówiąc, że będzie jego śmier-
telnym wrogiem w walce o tron. Przyjaźń 
izraelskich wojowników kończy się wraz 
ze śmiercią Saula i jego syna w czasie bi-
twy z Filistynami. Dawid opłakuje swego 
kompana, układając słynną pieśń-elegię 
o bohaterach, w której tak mówi: „Żal mi 
ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo 
byłeś mi drogi! Więcej ceniłem twą miłość 
niżeli miłość kobiet”.

Cztery miłości

O przyjaźni pisze bardzo ciekawie  
C. S. Lewis – zalicza ją w poczet czterech 
miłości. W książce o takim tytule portre-
tuje najpierw typowo ludzkie odmiany 

Księga Syracydesa mówi: „Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł” oraz „wierny przyjaciel jest 
lekarstwem życia” (Syr 6,14-15). To ważna zachęta do zawiązywania i pielęgnowania przyjaźni we 
współczesnej dobie, gdy bardziej stawiamy na ilość niż na jakość. Zalewa nas mnóstwo informa-
cji, gromadzimy wiele, posiadamy pokaźne liczby wirtualnych kontaktów. Warto podjąć namysł 
nad przyjaźnią, aby ograniczyć panowanie powierzchowności na rzecz prawdziwej głębi.

DRUGA 
MIŁOŚĆ
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miłości – przywiązanie, przyjaźń, miłość 
oblubieńczą, a w ostatnim rozdziale – 
przewyższającą, ale także dopełniają-
cą je wszystkie – miłość Bożą. W języku 
greckim owe rodzaje określa się słowami: 
storge, philia, eros oraz Agape. Przywią-
zanie pisarz charakteryzuje jako najbar-
dziej pokorną, oddaną z ludzkich miło-
ści, zdolną do wielkich poświęceń. Jest 
właściwa głównie więzom rodzinnym 
(z podkreśleniem miłości matki i dzieci). 
Związki wykraczające poza pokrewień-
stwo także można określić jako „przywią-
zanie” – kiedy chodzi o długą znajomość, 
w ramach której czujemy się wobec siebie 
„swojsko”. Przyjaźń autor Czterech miłości 
przedstawia jako najbardziej duchową, 
najmniej opartą o więzy krwi, instynk-
ty, poruszenia cielesne – polega ona na 
pewnej wspólnocie ducha, zgodności 
umysłów. Eros dotyczy miłości oblubień-
czej realizowanej w małżeństwie. Jest 
ona absorbująca, jednocząca, związana 
z przekazywaniem życia. Ma jednak mniej 
wspólnego ze sferą seksualną, niż by się 
mogło wydawać. Autor wyjaśnia: „Uwa-
żam za rzecz nie podlegającą dyskusji, że 
doznania seksualne mogą mieć miejsce 
bez Erosa, bez zakochania i że w pojęciu 
Erosa mieści się wiele innych rzeczy prócz 
działania zmysłów (…) Życie seksualne 
może się obejść bez Erosa, albo wchodzić 
w zakres jego działania”. Wreszcie Agape 
to miłość, którą jest sam Bóg, doskonała, 
ofiarna i miłosierna, a przy tym całkowicie 
bezinteresowna. Tak jak człowiek potrze-
buje Boga, podobnie i miłości ludzkie 
potrzebują przemieniającej mocy Agape, 
inaczej grozi im deformacja. Lewis szero-
ko charakteryzuje poszczególne rodzaje, 
a pisząc o storge, eros i philia, zwraca uwa-
gę na ich zagrożenia. Wróćmy jednak do 
naszego głównego zagadnienia.

„Niekochana” druga miłość

Przypomnijmy, że przyjaźń została 
ukazana jako najbardziej duchowa, ale – 
kontynuując refleksję – także najbardziej 
zaniedbana. W starożytności i średnio-
wieczu, gdy asceza była wartością, lu-

dzie cenili przyjaźń – uważano ją za „naj-
bardziej ludzką”, „koronę życia”, „szkołę 
cnót”. W czasach nowożytnych – które 
zdominował nurt powrotu do „natury” 
– zapomniano o niej, faworyzując eros 
i storge, a co gorsza, nieraz ich karykatu-
ry. Romeo i Julia mają we współczesnej 
kulturze setki odpowiedników, Dawid 
i Jonatan – już nie. Lewis diagnozuje tę 
sytuację, pisząc, że przyjaźń jest współ-
cześnie mało doceniana, bo nie odczu-
wa się tak bardzo jej braku w życiu. Nie 
jest konieczna do przetrwania ludzkiego 
gatunku: dzieci rodzą się w ramach ero-
su, a wychowanie potomstwa to obszar 
działania storge. Przyjaźń jednak, w spo-
sób wyjątkowy, nadaje smak życiu.

Za-przyjaźnienie i ograniczenia 
praktyczne

Naturalnym środowiskiem rodzenia 
się przyjaźni jest zwykłe koleżeństwo. 
W pewnym momencie koledzy uświa-
damiają sobie, że dostrzegają coś, czego 
inni nie widzą. Czy dostrzegasz tę samą 
prawdę, co ja? Czy obchodzi cię ta sama 
prawda? – oto pytania typowe dla przy-
jaźni. Potrzebuje ona pewnego ośrodka, 
wokół którego mogłaby się rowijać. Przy-
jaciele są nie tyle zajęci sobą, co wspólną 
materią (szeroko rozumianym zainte-
resowaniem) – oczywiście, niejako przy 
okazji, będą dowiadywać się wielu rze-
czy o sobie, ale jakby mimochodem. Kto 
wprost szuka przyjaciela, ten go nie znaj-
dzie. Autor radzi: „Nie odkryjesz [go], pa-
trząc mu w oczy (…) Walcz raczej u jego 
boku, czytaj z nim, dyskutuj i módlcie się 
razem”. Prawdziwy przyjaciel oczywiście 
przyjdzie z pomocą w biedzie, ale fakt 
pomocy nie przyniesie relacji jakichś 
negatywnych skutków – nie spowoduje 
jakiegoś „uzależnienia”, pozostawi osoby 
równorzędnymi partnerami. Ponieważ 
philia jest najbardziej duchową z miło-
ści, grozi jej również typowo duchowe 
niebezpieczeństwo – pycha – najgorszy 
grzech. Powinna się więc uzbroić w po-
dwójny pancerz pokory. Warto zauwa-
żyć, że przyjaźń ma w naturalny sposób 

właściwość wykluczającą. Gdy mówimy: 
„To są moi przyjaciele”, znaczy to także, 
że tamci „inni” nimi nie są. Choć wyklu-
cza, stanowi najmniej zazdrosną miłość. 
Podczas gdy eros zamyka się w liczbie 
dwóch osób, przyjaźń jest otwarta na 
kolejnych członków, wita ich z radością. 
Jej ograniczenia natomiast są natury 
praktycznej – ilość miejsc przy stole lub 
zasięg głosów. O ile portretując eros, wi-
dzimy dwie osoby wpatrzone w siebie, 
to przyjaźń kojarzy się z widokiem ludzi 
patrzących w tym samym kierunku.

Dokąd prowadzi philia

Autor Czterech miłości miał szczę-
ście doświadczyć prawdziwej przyjaźni, 
szczególnie dzięki klubowi literackiemu 
„Inklingowie”, którego był animatorem. 
Grupa rozwijała wspólne zaintereso-
wanie literaturą w ramach spotkań na 
oksfordzkiej uczelni i… w pubie. Uczest-
nicy czytali fragmenty własnych tekstów 
i poddawali je dyskusji. W ten sposób 
zawiązało się bardzo ciekawe grono,  
w którym znalazł się inny wielki literat –  
J. R. R. Tolkien. Przyjaźń Lewisa i Tolkiena 
zaczęła się w 1925 r., gdy autor Opowieści 
z Narni był jeszcze ateistą, i trwała pra-
wie 40 lat, do jego śmierci w roku 1963. 
Miała swoje wzloty i upadki, co wydaje 
się zrozumiałe, zważywszy na różne tem-
peramenty tych miłośników literatury. 
C. Duriez, autor książki o przyjaźni tych 
dwóch wielkich umysłów XX w., pisze 
tak: „Rozwijająca się przyjaźń miała 
ogromne znaczenie dla nich obu (…) 
Tolkien przyznał, że bez wieloletniego 
wsparcia przyjaciela, Władca Pierścieni 
nigdy nie ukazałby się drukiem. Lewi-
sowi z kolei Tolkienowskie poglądy na 
mity, istotę opowieści i rolę wyobraźni 
pomogły w końcu uwierzyć w istnienie 
Boga”. W życiu tych przyjaciół wypełniły 
się słowa z Księgi Syracydesa zacytowa-
ne na początku – Tolkien stał się dla Le-
wisa lekarstwem życia, a on sam – dzięki 
przyjacielowi – odnaleziony skarb swo-
jego talentu urzeczywistnił w opowie-
ściach o Śródziemiu. ■
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Kilka słów o św. Joannie
Beretcie-Molli

Joanna Beretta urodziła się 4 paździer-
nika 1922 r. w Magencie (niedaleko Medio-
lanu, północne Włochy). Wychowała się 
w wielodzietnej rodzinie liczącej 13 dzieci. 
Jej rodzice byli gorliwymi chrześcijanami 
należącymi do III Zakonu św. Franciszka. 
Z domu wyniosła głęboką wiarę w Boga, 
ufność w Jego Opatrzność, a także miłość 
do ubogich. Gdy studiowała medycynę, 
angażowała się m.in. w apostolat wśród 
młodych dziewcząt, działalność włoskiej 
Akcji Katolickiej oraz w pomoc ludziom 
starszym i potrzebującym. Mając 27 lat, 
ukończyła studia medyczne i została chi-
rurgiem, a po 3 latach zrobiła specjalizację 
z pediatrii. Wspólnie z bratem (ginekolo-
giem) otworzyła prywatną przychodnię 
i tam pracowała. W tym czasie poznała 
przyszłego męża – Piotra Mollę, z którym 
się zaręczyła, a następnie wzięła ślub. Po 
6 latach małżeństwa mieli trójkę dzieci. 
Gdy po raz czwarty zaszła w ciążę, lekarz 
odkrył w jej łonie złośliwy guz – włókniak. 

Joanna, będąc świadoma, że życie jej có-
reczki jest zagrożone, postanowiła ocalić ją 
nawet za cenę własnej śmierci. Na kilka dni 
przed porodem tak prosiła swego męża: 
„Piotrze, gdybyś musiał wybierać między 
mną a dzieckiem – błagam cię – bez wa-
hania wybierz nasze dziecko. Domagam 
się tego; ocalcie je”. Niedługo po narodzi-
nach ślicznej córeczki powiedziała swojej 
siostrze Wirginii: „Gdybyś wiedziała, jak się 
cierpi, kiedy musi się umierać, pozostawia-
jąc małe dzieci”. Św. Joanna Beretta-Molla, 
mając niecałe 40 lat, zmarła w obecności 
czworga dzieci, męża i sióstr. Kościół uznał 
heroiczność jej cnót, dlatego też w 1994 r. 
została beatyfikowana przez św. Jana Paw-
ła II, a 10 lat później kanonizowana (na uro-
czystościach byli m.in. jej mąż i uratowana 
córka, Joanna Emanuela).

Kilka słów o Piotrze Molli,
mężu św. Joanny

Piotr Molla urodził się 1 lipca 1912 r. 
w ubogiej rodzinie w Mesero (nieopodal 
miasta przyszłej żony). Był najstarszym 

z pięciorga rodzeństwa. Po latach nauki 
zdobył wyższe wykształcenie inżynierskie 
i od 24 roku życia pracował w słynnych 
włoskich zakładach Saffa w Ponte Nuovo. 
Tam też po niedługim czasie awansował 
na dyrektora firmy. Był bardzo wierzącym 
i pracowitym człowiekiem. Za zgodą miej-
scowego proboszcza prowadził katechezy 
dla dorosłych. Z przyszłą żoną spotkał się 
pierwszy raz w niecodziennych okolicz-
nościach: przy łóżku swojej umierającej 
siostry Teresiny (zmarła, mając 26 lat). Tak 
później wspominał to zdarzenie: „Wie-
działem, że moja siostra nie ma szans na 
przeżycie, ale ta młoda lekarka [św. Joan-
na – przyp. aut.] w taki sposób podawała 
kroplówkę, że miałem wrażenie, iż dzięki 
temu przeżyje”. Zapytany, dlaczego akurat 
Joanna stała się miłością jego życia, odpo-
wiedział: „Ona mnie zafascynowała, gdyż 
zauważyłem, że nie szuka siebie. Rozumia-
ła, czym jest prawdziwa miłość i gdzie leży 
klucz do szczęścia dwóch kochających 
się osób. Joanna już jako moja narzeczo-
na – a potem wielokrotnie jako małżonka 
– umiała mnie spytać: «Co chcesz, abym 

Św. Joanna Beretta-Molla i Piotr Molla byli wspaniałymi przyjaciółmi i małżonkami. Warto choć 
trochę poznać tę niezwykłą historię tych dwóch zakochanych w sobie ludzi, by zainspirować się ich 
szczęściem i zapragnąć takiego właśnie życia: pięknego, radosnego, pełnego szczerej miłości. 

PIĘKNA
MIŁOŚĆ

TEMAT NUMERU br. Paweł M. Ratyński, kurs IV

Nasze Życie nr 1/2020 (132)16



ja czyniła, żebyś ty był szczęśliwy?» – My-
ślę – kontynuował Piotr Molla – że każdy 
mężczyzna marzy o takiej kobiecie. I każda 
kobieta marzy o mężczyźnie, który w ten 
sposób pojmuje miłość”. W wywiadach 
często powtarzał: „Nigdy nie zdawałem 
sobie sprawy z tego, że żyję ze świętą”. 
Piotr Molla zmarł w 2010 r., mając 98 lat.

Listy z okresu narzeczeństwa

Narzeczeni pisali do siebie wiele li-
stów. Po śmierci Joanny Piotr Molla, na 
prośbę zainteresowanych, udostępnił je 
szerszemu gronu odbiorców. W języku 
polskim listy zostały wydane pod tytułem 
Podarunek miłości. Dzięki tym listom mo-
żemy poznać stosunki, jakie łączyły Piotra 
z Joanną, nie tylko z opowieści, ale prosto 
ze źródła – od nich samych. Postaram się 
wybrać i przedstawić najistotniejsze frag-
menty listów. 

Listy z okresu narzeczeństwa świad-
czą o niezwykłej wrażliwości na piękno 
zarówno Joanny jak i Piotra. Oboje lubili 
podróżować i często z zachwytem dość 
obszernie opisywali krajobraz, jaki mieli 
przed oczami. Np. Joanna, będąc na wa-
kacjach, tak pisała: „Jest cudownie! Kiedy 
się jest tam na górze, gdzie niebo jest po-
godne, a śnieg bielusieńki, jakże się do-
świadcza i chwali Boga. Piotrze, już wiesz 
o tym, że czuję się wyjątkowo szczęśliwa, 
kiedy otacza mnie piękna natura; mo-
głabym spędzać godziny na jej kontem-
placji”. Piotr w innej okoliczności pisał: 
„Widzisz, Joanno, Twoja miłość upiększa 
wszystkie rzeczy, gdyż w pięknie stwo-
rzenia widzę Twe słodkie piękno, Twoją 
dobroć i zalety, i już przeżywam radość 
kolejnego spotkania z Tobą”.

W ich listach bardzo wyraźnie widać 
głęboki szacunek i delikatność wzglę-
dem siebie. Joanna, po wspólnym spo-
tkaniu, napisała do Piotra szczególne 
słowa: „Chciałabym bardzo uczynić Cię 
szczęśliwym i być taką, jakiej pragniesz: 
dobrą, wyrozumiałą i gotową ponieść ofia-
ry, których życie od nas zażąda (…) Teraz 

jesteś Ty, którego już kocham i któremu 
zamierzam się oddać, aby stworzyć rodzi-
nę prawdziwie chrześcijańską. Cześć, drogi 
Piotrze. Wybacz spoufalenie, ale taka wła-
śnie jestem”. Reakcja Piotra była niezwykle 
pozytywna: „Przeczytałem kilkakrotnie 
Twój list i ucałowałem go (…) Dajmy po-
czątek życiu naszej miłości. Pragnę dla Cie-
bie dobra, moja najdroższa Joanno (…). 
Także i ja chciałbym uczynić Cię szczęśliwą 
i w pełni Cię rozumieć. Przebacz, że pozwo-
liłem, abyś wyprzedziła mnie w poufałości. 
Dziękuję za pomoc i za zaufanie”. 

Przyjaciele są w stanie zrezygnować 
ze swoich planów, nawet z odpoczynku 
po pracy, by spotkać się i spędzić ze sobą 
długie godziny, uszczęśliwiając przez to 
ukochaną osobę. Joanna pisała do Pio-
tra: „Nie znajduję słów, aby podziękować 
Ci za całą życzliwość oraz uprzejmość, któ-
rymi mnie obdarzasz; dzięki za piękne róże 
i godziny spędzone wczoraj wieczorem 
w Twoim towarzystwie. Wiesz, za każdym 
razem mam wyrzuty sumienia, że zabie-
ram Ci cenny czas Twojego odpoczynku 
po całym dniu pełnym pracy i zmartwień, 
ale z drugiej strony jestem szczęśliwa, że 
mogę się Tobą trochę nacieszyć tak, iż 
chciałabym, aby czas nie przemijał, kiedy 
jestem z Tobą”.  Piotr odpowiedział: „Pra-
gnę dla Ciebie radości coraz większej, która 
jest także moją radością”, a w innym miej-
scu pisał: „Nie mogę pozwolić sobie na 
nocny odpoczynek bez zapewnienia Cię 
kolejny raz o mojej miłości”. 

Prawdziwi przyjaciele są wobec sie-
bie szczerzy, nie boją się sobie zwierzać, 
potrafią wyjawić najskrytsze tajemnice, 
ufając, że nie zostaną wyśmiani, niezro-
zumiani czy zlekceważeni. Joanna, gdy 
miała zmartwienia, mówiła o nich swo-
jemu ukochanemu: „Piotrze, obiecałam 
Ci, że powiem Ci zawsze wszystko, co 
mnie martwi. Wybacz mi, że teraz odkry-
ję przed Tobą moją pewną wątpliwość, 
przez którą trochę cierpię. Obawiam się, 
że nie zadowolę Twoich najdroższych – że 
nie będę taką osobą, jakiej oni pragnęliby 
dla Ciebie”. Piotr uspokaja, koi te obawy: 

„Twoja wątpliwość i Twoje obawy nie 
mają żadnego uzasadnienia. Dla mamy, 
taty i sióstr nie mogłem znaleźć lepszej 
kobiety, która bardziej odpowiadałaby 
ich i moim aspiracjom, jak mojemu sty-
lowi życia i charakterowi”. 

Przyjaciele dzielą ze sobą radości 
i cierpienia, są dla siebie oparciem 
w trudnych chwilach. Piotr pisał: „Pa-
trzę na nie [na zdjęcie Joanny – przyp. 
aut.] w chwilach, kiedy szczególnie po-
trzebuję Twojej radości i podpory (…) 
Ciągłe wpatrywanie się w Ciebie (…) jest 
dla mnie balsamem pocieszenia i życia”. 
Joanna natomiast w taki sposób wyraża-
ła tę prawdę: „Czuję się już jedną duszą 
i jednym sercem z Tobą”, a w innym miej-
scu: „Twoje radości są moimi, a to, co Cię 
martwi i boli, martwi i boli również mnie”.

Miłość przyjaciół oddziałuje po-
zytywnie na relację z Bogiem, nie 
oddala od Niego, ale tym bardziej 
mobilizuje, by zbliżać się do Niego. 
Piotr potwierdza to w modlitwie: „Dzięki 
za podarowanie mi Joanny jako towa-
rzyszki mojego życia. Daj, byśmy zawsze 
coraz więcej się miłowali w największej 
słodyczy i najczystszej miłości. Spraw, 
abym był Jej godny i aby nasza rodzi-
na była błogosławiona z nieba i święta 
w nas i naszych dzieciach”. Natomiast 
Joanna pisała: „Pokładam wielką uf-
ność w Panu i jestem pewna, że On 
pomoże mi być godną Ciebie małżon-
ką”, a także: „Z Bożą pomocą uczynimy 
wszystko, co tylko możliwe, aby nasza 
rodzina mogła być małym wieczerni-
kiem, w którym Jezus będzie królował 
ponad wszystkimi naszymi uczuciami, 
pragnieniami i czynami”.

Zamiast typowego zakończenia, 
chciałbym Ci życzyć, drogi Czytelniku, 
aby życie, przyjaźń i miłość Joanny i Pio-
tra Mollów były dla nas wszystkich pew-
nym drogowskazem, jak można w spo-
sób właściwy budować relacje i co jest 
istotą miłości, że jest nią czynienie dru-
giego szczęśliwym. ■
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Zdarza się, że w młodym wieku na 
tyle potrzebujemy poprawy, na 
tyle nie mamy chęci samemu się 

resocjalizować, że z pomocą przycho-
dzi nadopiekuńcze państwo. Daje nam 
wtedy specjalne warunki mieszkaniowe 
i personalne, aby umożliwić poprawę 
w tych dziedzinach, w których sobie nie 
radzimy. Po usunięciu przeszkód, któ-
re wykluczyły nas z życia społecznego, 
wracamy do świata, gdzie pomagamy 
starszym, pierwsi mówimy dzień dobry, 
segregujemy śmieci i zdrowo się odży-
wiamy. Ale wróćmy do rzeczywistości…

Od ponad roku w naszym semina-
rium funkcjonuje duszpasterstwo, któ-
rego członkowie regularnie jeżdżą do 
zakładu poprawczego. Celem naszej 
obecności w tym miejscu jest zwyczaj-
ne przebywanie z mieszkańcami tego 
miejsca. Chcemy pokazać im, że moż-
na mieć w życiu ideały zgodne z chrze-
ścijańską moralnością, a przy tym być 

normalnym, szczęśliwym człowiekiem. 
Dajemy im również możliwość rozmo-
wy, czasem zwierzenia się z problemów, 
z czego chłopaki często korzystają. Po-
czątki naszej obecności nie były proste. 
Na akceptację chłopaków trzeba było 
sobie zasłużyć, musieli zobaczyć, że 
przyjeżdżamy do nich z czystą inten-
cją, że traktujemy ich poważnie i nie 
patrzymy na nich z góry. W zdobyciu 
ich zaufania kluczowe okazało się po-
dejście do nich. Patrzyliśmy na nich jak 
na ludzi z duszą nieśmiertelną, o którą 
trzeba walczyć jak o własną. Po pro-
stu chcieliśmy im pokazać, że przed 
Bogiem jesteśmy równi. Podczas wi-
zyt, poza rozmową, grywaliśmy z nimi 
w gry komputerowe, oglądaliśmy fil-
my, uprawialiśmy sport. Udało nam się 
również zabrać ich poza wysokie płoty 
poprawczaka, kilka razy do naszego 
seminarium, a raz nawet do kina. Dziś 
coraz częściej słyszymy od nich pyta-
nia o Boga, sens wiary czy receptę na 

szczęście. Oczywiście jest to okazja, by 
pokazać im prawdziwe oblicze Stwór-
cy, który jest Miłością, ale też osądzi nas 
sprawiedliwie za nasze czyny. Są to mo-
menty, w których nasza obecność staje 
się ewangelizacją. W tej krótkiej refleksji 
nie może zabraknąć miejsca na jeszcze 
jedną uwagę. Wizyty w poprawczaku są 
również dla nas – zakonników budujące. 
Chłopaki dają nam świetny przykład sza-
cunku do przyjaciół i rodziny, miłości do 
Ojczyzny, a także wierności zasadom.

Nie jesteśmy robotami, a życie to nie 
gra komputerowa. Dlatego opis rzeczy-
wistości, jaki zawarłem we wstępie, to 
tylko daleko idące uproszczenie. Nie wy-
starczy włączyć przycisku aktualizacja, 
by się poprawić. Do tego potrzeba czasu, 
cierpliwej walki z wadami i ciągłego po-
wstawania po upadkach. Posłużyć temu 
może każda chwila, każde spotkanie, 
każda napotkana osoba. Mi Pan Bóg dał 
chłopaków z poprawczaka. ■

Komu potrzebny poprawczak?
Czy jest na świecie choć jeden człowiek, który nie potrzebuje się poprawić? Z pewnością 

nie. Co więcej, w historii świata były tylko dwie doskonałe postaci: Niepokalana Maryja i Je-
zus, Bóg-człowiek. Więcej nie będzie.

br. Maksymilian M. Konieczny, kurs IVFELIETON
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Dzień 16 października 1978 r. 
wielu zapewne pamięta jesz-
cze doskonale, ja znam go tyl-

ko z opowiadań i nagrań. Tego dnia 
111-osobowe konklawe wybrało ar-
cybiskupa i metropolitę krakowskiego 
na 264. następcę św. Piotra. Kard. Ka-
rol Wojtyła miał wtedy 58 lat,  przybrał 
imię Jan Paweł II. Ten wybór był wy-
darzeniem niesłychanym, otóż po 455 
latach wybrano papieża nie-Włocha. 
Zaskoczenie potęgował fakt, iż nowy 
zwierzchnik Kościoła katolickiego po-
chodził ze słowiańskiego kraju, który 
w tamtym czasie należał do bloku so-
wieckiego.

14 encyklik, 14 adhortacji, 11 kon-
stytucji apostolskich i 43 listy apostol-
skie to dorobek, jaki podczas swego 
26-letniego posługiwania papież wy-
pracował. Podczas 51 uroczystości 
kanonizował 478 osób, a beatyfikował 
1318. Wśród nich jest spore grono Po-

laków. Jana Pawła II pamiętamy tak-
że jako niestrudzonego pielgrzyma. 
Podczas swoich 104 podróży zagra-
nicznych odwiedził wszystkie konty-
nenty i łącznie 130 krajów; spotykał 
się z setkami tysięcy wiernych, a także 
wyznawcami innych wyznań i religii. 
Kreował 231 kardynałów na dziewięciu 
konsystorzach, wyświęcił 2,5 tys. bi-
skupów i ponad 2 tys. kapłanów.

Wśród historyków na całym świe-
cie panuje niezbita opinia, że wybór 
papieża, który jako pierwszy miał oso-
biste doświadczenie komunizmu, oraz 
jego pontyfikat odegrały znaczną rolę 
w jego obaleniu w Europie Środkowo-
-Wschodniej i przywróceniu wolności 
i demokracji w tej części świata. So-
wiecki totalitaryzm nie upadłby tak 
szybko, gdyby nie ten wybór; niektórzy 
twierdzą, że utrzymywałby się jeszcze 
przez kilka pokoleń. Wybór na Stolicę 
Apostolską Karola Wojtyły był ogrom-

nym wyzwaniem dla komunistycznego 
systemu. W Polsce był to prawdziwy 
wstrząs. Kiedy w czerwcu 1979 r. pa-
pież odbył pierwszą pielgrzymkę do 
Polski, okazało się, że lata kłamstw, 
stosowania różnorakiej przemocy i ter-
roru na niewiele się zdały. Świadczą 
o tym miliony Polaków zebranych na 
Mszach św. pod przewodnictwem Ojca 
Świętego, a także wielki krzyż usta-
wiony w centrum Warszawy. Ta wizyta 
była ogromnym przebudzeniem na-
szego narodu, Polacy uświadomili so-
bie, jaka jest w nich siła. To siła ducha 
i siła Ewangelii. Gdyby nie to doświad-
czenie, nie powstałaby Solidarność. 
Papież wypowiadał wtedy słowa, że 
„Chrystusa nie można wyłączać z dzie-
jów człowieka w jakimkolwiek miejscu 
na ziemi. Bez Chrystusa człowiek nie 
jest w stanie zrozumieć samego siebie; 
ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa 
godność”. To przesłanie nie straciło nic 
ze swojej aktualności. ■

Rok 2020 bez wątpienia możemy uznać za szczególnie poświęcony osobie wielkiego Polaka, papie-
ża, św. Jana Pawła II. W tym właśnie roku wypadają dwie „okrągłe” rocznice z nim związane. 18 maja 
mija 100 lat od narodzin „naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod 
jarzma komunizmu”. Taką treść zawiera uchwała, którą w zeszym roku przyjął sejm, ustanawiając rok 
2020 rokiem św. Jana Pawła II. 2 kwietnia to z kolei dies natalis – 15 rocznica śmierci Ojca Świętego.

ROK WIELKIEGO POLAKA
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Bracie Robercie, w pamięci 
utkwiły mi słowa, które Brat powie-
dział, gdy odwiedził nas podczas no-
wicjatu: że będąc na misjach, miałeś 
więcej przyjaciół wśród muzułma-
nów niż wśród chrześcijan. Jak roz-
poczęła się ta przyjaźń i jak się prze-
jawiała?

Jeśli chodzi o taką przyjaźń stricte 
religijną, to przejawiała się ona cho-
ciażby w takich działaniach, jak np. 

odbudowa naszego chrześcijańskiego 
kościoła (nie franciszkańskiego) po 
ataku terrorystycznym w Kenii, kiedy 
grupa ekstremistów – jakaś bojówka 
muzułmańska – go spaliła. I samo spo-
łeczeństwo muzułmańskie potępiło 
taki atak, po czym przystąpili do odbu-
dowy tego kościoła. Jest to też świa-
dectwo dla nas, że nie bronili „swoich”, 
ale razem z katolikami zakasali rękawy 
i odbudowywali świątynię. To było bar-
dzo ciekawe doświadczenie…

A jeśli chodzi o moje osobiste 
przyjaźnie, to była też taka relacja 
z imamem, który był odpowiedzialny 
za meczet w sąsiedztwie naszej misji, 
a równocześnie był przewodniczącym 
rady naszej dzielnicy. Przychodził więc 
do nas do klasztoru na kawę. Były to 
zawsze bardzo ciekawe spotkania, bez 
żadnej wrogości czy jakiejkolwiek in-
doktrynacji z ich strony. A jeśli chodzi 
o osoby świeckie, to podobnie – nigdy 
nie było żadnych prób nawracania, ani 

O przyjaźni międzyreligijnej, szukaniu przyjaciela wśród czworonogów, a przede wszystkim 
o osobistej przyjaźni z Bogiem w rozmowie z br. Robertem Kozielskim, sekretarzem ds. misji  
prowincji gdańskiej, który spędził 13 lat życia na misjach w Kenii. 

PAN BÓG to prawdziwy
PRZYJACIEL, a nie aptekarz
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z mojej, ani z ich strony. Owszem była 
ciekawość: jak wy patrzycie na takie 
czy inne kwestie. Takie ogólne pojęcie, 
że terrorysta=muzułmanin, absolutnie 
nigdy! Nie było poczucia zagrożenia. 
Można żyć koło siebie w normalnych re-
lacjach, jak sąsiad z sąsiadem.

Obecnie muzułmanów przedsta-
wia się nam jako wrogów czy pewne 
zagrożenie. Jednak to świadectwo 
dowodzi, że da się z nimi budować 
mosty pomimo podziałów.

Tak, tak, oczywiście! Miejmy świa-
domość, że to ekstremiści mordują 
chrześcijan i nie można przez ich pry-
zmat postrzegać innych, bo to jest 
bardzo krzywdzące. Nawet w okresie 
świąt Bożego Narodzenia w sklepach 
wywieszali napisy: „Życzymy naszym 
klientom wesołych świąt Bożego Naro-
dzenia”, podczas gdy w Polsce czasami 
kończy się tylko na wyrażeniu: „Weso-
łych świąt” – tylko jakich…? Tam nie 
bali się tego, że urażą swoich wyznaw-
ców. I tak samo chrześcijanie życzą im 
błogosławionego czasu, kiedy oni świę-
tują swój Ramadan.

Bardzo budujące świadectwo 
wzajemnego szacunku! A jak zaczę-
ła się przyjaźń z Panem Bogiem? Jak 
dzisiaj ją Brat odczuwa i czy napoty-
ka w niej na jakieś trudności czy roz-
czarowania?

Taka głęboka świadomość przyszła 
dopiero w Zakonie, bo to, że człowiek 
odczuł w sobie głos powołania nie zna-
czy, że od początku miał jakąś  głęboką 
relację z Panem Bogiem. Trudno jednak 
określić, w którym dokładnie momen-
cie… Większość z nas postrzega jednak 
Boga jako aptekarza – kiedy boli, to 
idę, żeby dał pigułkę i szybko zapobiegł 
chorobie. Dzisiaj znam Pana Boga jako 
Tego, który chce dla mnie dobra nawet 
wtedy, gdy wydaje mi się, że mogłoby 
być inaczej. Jestem świadomy, że On 
wie lepiej!  Bo widzi i zna moją prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość, moje 

relacje w rodzinie czy ze współbraćmi, 
moje zdrowie czy choroby – i to jest 
prawdziwy Przyja-
ciel! Pragnie mojego 
dobra i mojego zba-
wienia. Wiem, że gdy 
chodzi o moją du-
szę, to nie dopuści, 
by coś złego mnie 
spotkało, bo chce 
mojego szczęścia 
wiecznego. Może 
często widzimy tyl-
ko to życie i na nim 
się skupiamy, przez 
co uciekamy jakby 
od myśli nad szczę-
ściem wiecznym.

A jak jest z przyjaźnią w Zakonie, 
czy łatwo ją utrzymać, kiedy dość 
często Was przenoszą?

Tak, jest trudność, kiedy się przenosi-
my co kilka lat i spotykamy się z innymi 
ludźmi w klasztorze czy poza nim. Oczy-
wiście że można nawiązać bliskie relacje. 
Mam przyjaciela, z którym pracowałem 
w Kenii przez kilka lat, teraz pracujemy 
na innych kontynentach – ja w Polsce, 
on w Ameryce Północnej. Rzadko się 
widujemy i kontaktujemy, ale kiedy się 
spotkamy, to cieszymy się ze szczęścia 
jednego czy drugiego. Dobrze jest mieć 
przyjaciela, który mnie rozumie.

Wiele osób świeckich chciałoby 
przyjaźni z zakonnikiem czy księ-
dzem. Na ile jest to z naszej strony 
możliwe?

Oczywiście absolutnie nie wolno 
nam się odcinać lub zamykać w żaden 
sposób, bo przecież jesteśmy dla nich,  
by z nimi współpracować, przybliżać do 
Chrystusa. Trzeba być ostrożnym, bo 
jesteśmy ludźmi i czasami zawłaszcza-
my sobie drugiego człowieka, który jest 
nam życzliwy lub zaangażowany w róż-
ne rzeczy. Wówczas pojawia się niebez-
pieczeństwo, że może to pójść  w złą 
stronę. Potem jesteśmy przenoszeni 

w inne miejsce, trzeba się zająć kolejny-
mi osobami i grupami, a my te relacje 

ciągniemy za sobą. 
Trudno byłoby od-
cinać się od wszyst-
kich, ale trzeba też 
zrozumieć, że nie 
jesteśmy w stanie 
dźwigać problemów 
czy rozterek wszyst-
kich ludzi na świecie. 
Tak więc trzeba zdro-
wego, rozsądnego 
podejścia. I na pew-
no trzeba czujności 
w kierowaniu grupa-
mi czy indywidual-

nymi osobami, tak żeby te osoby świec-
kie towarzyszyły nam i wspierały nas 
w wierności ślubom i zaangażowaniu 
w apostolstwo. A my powinniśmy pa-
miętać, że jesteśmy posłani do wszyst-
kich osób, a nie do tych wybranych.

Z pewnością zauważa Brat zjawi-
sko humanizacji zwierząt w naszych 
rodzinach czy wśród znajomych. Czę-
sto możemy usłyszeć,  że pies lub kot 
to najlepszy przyjaciel, a nawet „całe 
ich serce”. O czym to może świadczyć 
i skąd się bierze takie myślenie?

Rzeczywiście, gdzieniegdzie pies to 
niemal  najważniejszy członek rodzi-
ny (śmiech). Nie potrafimy rozmawiać 
z drugim człowiekiem, a mamy mocne 
przywiązanie do zwierzęcia. W czym 
rzecz? Wydaje mi się, że ludzie trochę 
zatracili relacje międzyludzkie i szukają 
czułości czy ciepła w zwierzaczku. Czy 
jest możliwe, by pies był najlepszym 
przyjacielem człowieka? Może, chociaż 
nie zastąpi relacji z drugim człowie-
kiem. Powinniśmy lubić czy nawet ko-
chać zwierzęta, ale hierarchia ważności 
powinna być zachowana.

Bracie Robercie, bardzo dziękuję 
za poświęcony czas i możliwość roz-
mowy.

Pokój i Dobro! ■

Większość z nas 
postrzega jednak Boga 
jako aptekarza – kiedy 

boli, to idę, żeby
 dał pigułkę i szybko 
zapobiegł chorobie. 

Dzisiaj znam Pana Boga 
jako Tego,który chce dla 
mnie dobra nawet wtedy, 

gdy wydaje mi się, że 
mogłoby być inaczej. 

Jestem świadomy, 
że On wie lepiej!
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Mamy problem

Istnieje tylko jedna poważna prze-
szkoda w naszej relacji z Bogiem – 
grzech. Ten problem pojawia się w spo-
sób niemalże naturalny w życiu ludzi 
wierzących, którzy pragną pogłębić 
swoją bliskość z Bogiem. Człowiek, któ-
ry zbliża się do jedynie Świętego Boga, 
widzi coraz wyraźniej swoją niegod-
ność. Bo jak czytamy w Piśmie Świę-
tym: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i po-
zbawieni są chwały Bożej” (Rz 3,23). To 
właśnie grzech, który dotyczy zarówno 
całej ludzkości, jak i każdego człowieka 
z osobna, jest złem, które nie pozwala 
doświadczać Bożej miłości. Bo o ile Bóg 
bez przerwy wylewa na nas zdroje swo-
jej miłości, to grzech jest niczym rozpo-
starty nad nami parasol, który nas na tę 
łaskę zasłania. To właśnie grzech tworzy 
przeszkodę nie do pokonania w speł-

nianiu Bożego planu szczęścia i poko-
ju przeznaczonego dla człowieka. Mój 
osobisty grzech nie jest błahostką, lecz 
wielkim dramatem, bo rani mnie i rani 
również Miłość. Bo przez moją grzesz-
ność pierwotne piękno, które zostało 
wpisane w moją duszę, staje się coraz 
bardziej szpetne. Im bardziej postępu-
ję w grzechu, tym bardziej pozbawiam 
siebie wolności. Im dłużej człowiek żyje 
w stanie grzechu, tym bardziej przyzwy-
czaja się do jego skutków.

Istota grzechu

Natura grzechu polega głównie na 
braku wiary i zaufania Bożym obietni-
com oraz na niezależności względem 
Jego woli. Grzeszę, kiedy robię coś, co 
nie podoba się Bogu. Za każdym ra-
zem, kiedy stawiam w centrum moje 
„ja” i własną przyjemność, popełniam 

grzech. Każdy grzeszny uczynek jest wy-
kroczeniem przeciw rozumowi, praw-
dzie i prawemu sumieniu. Jest brakiem 
prawdziwej miłości wobec Boga i bliź-
niego, spowodowanym niewłaściwym 
przywiązaniem do pewnych dóbr. 
Grzech rani naturę człowieka i uderza 
w ludzką solidarność, a św. Augustyn 
bardzo trafnie mówi, że jest to: „słowo, 
czyn lub pragnienie przeciwne prawu 
wiecznemu”. Żeby zrozumieć tragedię 
grzechu, spróbujmy się wsłuchać w sło-
wo Boże, bo Pan Bóg nieustannie mówi 
i odpowiada na nasze pytania. W pierw-
szych rozdziałach Księgi Rodzaju czyta-
my m.in. o Adamie i Ewie. Odwołując się 
do tych dwojga i postawy Boga wzglę-
dem nich, można wysnuć wniosek, że 
Bóg szanuje naszą wolność. I tak fak-
tycznie jest, bo jak nasi prarodzice, tak 
każdy z nas jest wezwany do odpowie-
dzi na propozycję Bożej miłości. W takiej 

Drogi Czytelniku, Bóg jest moim i Twoim najukochańszym Ojcem, który stworzył nas z mi-
łości. Ta Boża miłość jest nieograniczona. Ale pojawia się pewien problem… Dlaczego za-
dajemy sobie tyle ran w naszej codzienności? Tak dużo zła jest na świecie i mnóstwo nie-
winnych osób cierpi. Być może są w Twoim życiu jakieś niepokoje, lęki czy pokłady gniewu 
– a słyszymy o Bogu, że jest miłością…
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właśnie sytuacji znaleźli się Adam i Ewa. 
Kiedy zostali zaproszeni do dialogu mi-
łości z Bogiem, zaufali bardziej szatano-
wi i powiedzieli Bogu „nie”. Popełnili to, 
co złe w oczach Boga, a konsekwencje 
tej decyzji ponosimy i my. Przez szatań-
ski podstęp wzszedł chwast grzechu. 
Niestety przestępstwo jednego ściągnę-
ło przekleństwo na wszystkich. Przez 
to otworzyła się między Ojcem a nami 
przepaść oddzielenia i człowiek został 
wygnany z raju, który oznacza stan har-
monii, wspólnoty i radości, do którego 
byliśmy przeznaczeni. 

Wyzwoleni z grzechu

Człowiek, który zgrzeszył, może być 
porównany do biegacza, który upadł na 
trasie do wyznaczonego celu. Na sku-
tek upadku zerwał sobie ścięgna, więc 
dalszy bieg jest niemalże wykluczony. 
W takiej sytuacji nie wystarczy zaprzeć 
się w sobie i próbować biec dalej. To 
może doprowadzić do kolejnych upad-
ków i pogłębienia kontuzji. Bo choć 
na chwilę wstanie, to kolejny upadek 
wywoła jeszcze gorsze rany. To czego 
potrzebuje ten upadły człowiek, to kon-
takt z lekarzem. Bo o ile zostając sam na 
sam ze swoją kontuzją, biegacz mógłby 
ostatecznie utracić wszelką nadzieję, to 
dzięki lekarzowi może wrócić do peł-
ni sił i biec dalej. Wniosek jest bardzo 
prosty: człowiek stoi przed problemem, 
z którym nie może sobie poradzić. Sko-
ro zdarza się nam upadać pod wpły-

wem grzechu, to potrzebujemy Boskie-
go lekarza. Konieczne jest spotkanie 
z Jezusem Chrystusem, który pozwoli 
zobaczyć nasz grzech i mocą swojej ła-
ski dokona uzdrowienia. To właśnie ła-
ska darmo dana nam od Boga pomaga 
przezwyciężyć mój grzech i grzech mo-
ich bliźnich. Zobaczmy, że dzięki łaska-
wości Bożej jesteśmy w stanie pokonać 
swój grzech. A zatem możliwy do poko-
nania staje się również grzech brata/
siostry w wierze. Zbawienie darowane 
nam przez Boga za pośrednictwem Je-
zusa trafia dokładnie w korzeń proble-
mu: wyzwala nas z grzechu. 

Zbawienny krok

Dobry głosiciel Ewangelii, który jest 
przede wszystkim głosicielem zbawienia 
w osobie Jezusa Chrystusa, ma również 
pomóc człowiekowi w uznaniu własnej 
grzeszności przed Bogiem. Bo jedynie 
ludzie, którzy mają świadomość swojej 
kondycji duchowej, wiedzą, jak bardzo 
potrzebny jest im Zbawiciel. Żeby więc 
uniknąć takiej sytuacji, że zachęcam 
innych do czegoś, do czego nie jestem 
osobiście przekonany, piszę otwarcie 
– jestem grzesznikiem. Jako autor tego 
tekstu osobiście się do tego przyznaję 
i wcale nie jestem z tego powodu dum-
ny ani nie traktuję tego jako usprawie-
dliwienia moich złych wyborów. Może 
się pojawić taka myśl, że grzech prze-
szkadza w zbliżeniu się do Boga. Jednak 
ludzie, którzy tak myślą, nie zdają sobie 

sprawy, że uznanie się za grzesznika jest 
warunkiem, i to jedynym warunkiem, 
doświadczenia Bożego przebaczenia. 

Bardzo prawdopodobne, że słyszałeś 
już kiedyś fragment Ewangelii, w którym 
opisane jest, jak faryzeusz i grzeszny  
celnik modlą się w świątyni. Kiedy fary-
zeusz, czyli człowiek należący do „religij-
nej elity” narodu, stoi z przodu i zaczyna 
przechwalać się przed Panem Bogiem 
swoimi dobrymi uczynkami, tym samym 
uważając się za kogoś lepszego niż cel-
nik, ten drugi trwa na kolanach w tyle 
świątyni. Celnik wyznaje, że jest grzesz-
nikiem i błaga o Boże miłosierdzie. Pan 
Jezus powiedział, że to właśnie celnik, 
a nie faryzeusz odszedł usprawiedliwio-
ny przez Boga (por. Łk 18,9-14). Albo zo-
baczmy inny moment z życia Pana Jezu-
sa. Kiedy wisiał już na krzyżu, słyszał, jak 
jeden z łotrów pragnął zbawienia, które 
rozumiał na swój sposób, ale ani przez 
moment nie uznał swojego grzechu. 
Chciał po prostu skorzystać przy Jezusie, 
ale nie przyjmując, że jest grzesznikiem 
słusznie skazanym na krzyż. 

Drogi Czytelniku, nie chcę żebyś te-
raz czuł się odpowiedzialny za wszystkie 
popełnione grzechy. Ale chcę Cię zachę-
cić, abyś w swoim osobistym spotkaniu 
z Panem Jezusem uznał się za grzesz-
nika i dzięki temu otworzył się na Boże 
miłosierdzie. To prawda, że grzech jest 
złem, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa 
otrzymujemy usprawiedliwienie. ■
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br. Rafał M. Jendras, kurs IV

Totus Tuus, 
MARYJO

W tytule niniejszego artykułu postanowiłem umieścić motto św. Jana Pawła II, które świetnie ini-
cjuje tematykę poniższego tekstu. Słowa te, tłumaczone z języka łacińskiego, znaczą tyle co: Cały 
Twój, Maryjo. Kontynuując myśl br. Pawła z poprzedniego numeru, tym razem w duchu konferencji 
św. Maksymiliana Kolbego, chciałbym nawiązać do wartości, znaczenia i potrzeby zawierzenia się 
Matce Bożej. Mam nadzieję, że uda mi się oddać sens i zachęcić Cię, drogi Czytelniku, do prawdzi-
wej pobożności Maryjnej, którą rozpowszechniał i którą żył nasz święty brat. 
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Fenomen objawień maryjnych

Nim przejdziemy do sedna artykułu, 
chciałbym odrobinę miejsca poświęcić 
niezwykłym zjawiskom, którymi są obja-
wienia maryjne. Myślę, że są one ważnym 
czynnikiem, który w pewnej mierze przy-
ciąga tłumy do tej niezwykłej Niewiasty. 
Maryja zachwyca i inspiruje człowieka 
każdej epoki. Miejsca Jej objawień przy-
ciągają rzesze ludzi. Fascynują one nie 
tylko chrześcijan, ale również obojętnych 
na wiarę. Ludzie, pielgrzymując czy tylko 
podróżując z czystej ciekawości do miejsc 
zjawień maryjnych, doznają niezwykłej 
przemiany. Owa fascynacja i ciekawość 
wobec niezwykłych zjawisk niejedno-
krotnie przerodziły się w miłość do Matki 
Najświętszej. To poniekąd pokazuje, że 
człowiek współczesny pozwolił, by jego 
wiara została uśpiona. Staje się zagubiony 
w ogromnym świecie i potrzebuje wska-
zówek z nieba. Dlatego nieodległe nam 
w czasie objawienia cechuje przestroga 
przed zbliżającymi się zagrożeniami ze 
strony rozmaitych ideologii walczących 
z Bogiem. W kontekście tych objawień 
chciałbym odnieść się do wszystkich 
sceptyków, którzy twierdzą, że w ich dro-
dze ku Bogu Maryja jest mało ważna. 
Budzi się bowiem pytanie: Po cóż Matka 
Boża tak często objawia się światu? Prze-
cież w każdym z tych objawień Niepo-
kalana przychodzi w imieniu Boga, a nie 
własnym. Napomina, że świat potrzebuje 
pokuty i nawrócenia, bo swoimi grze-
chami obraża Boga, a ratunek jest w Jej 
Niepokalanym Sercu. Jest Ona dla nas 
Matką, darem Trójcy Świętej, z którą jest 
nierozerwalnie związana. Ukazuje nam 
i prowadzi do Syna takiego, jakim jest 
naprawdę, a nie do wyimaginowanego 
boga, którego często sami kreujemy we 
własnych umysłach. Jej matczyne łzy kru-
szą najbardziej skamieniałych. Wystarczy 
jeden gest, jedno poruszenie serca w Jej 
kierunku, a dzieją się cuda. Dlatego istot-
ne jest, by Maryja zajęła ważne miejsce 
w sercach chrześcijan. Nie chodzi tutaj tyl-
ko o powierzchowny sentymentalizm, ale 
o głęboki i świadomy związek, który każe 

wierzącym wszystkich czasów uciekać się 
do Niej, aby przez Nią głębiej zjednoczyć 
się i zaprzyjaźnić z Chrystusem.

Zawierzyć się Niepokalanej,
jak to zrobić?

Kult Matki Bożej od zawsze gromadził 
tłumy wiernych. Także dziś można do-
strzec ogromną ilość Jej czcicieli. Jednak 
wszystkich tych ludzi, których serca zapło-
nęły gorącą miłością do Maryi, łączy szcze-
re pragnienie całkowitego oddania się Jej. 
W takiej sytuacji często pada pytanie: Jak 
to uczynić? Obecne czasy podsuwają wiele 
możliwości na wzór różnych grup, wspól-
not czy stowarzyszeń. Każda z nich, mimo 
odmiennych w treści formuł, wskazuje na 
jeden najważniejszy warunek. Jest nim, 
jak nauczał św. Maksymilian, moja wolna 
wola, poprzez którą zgadzam się na to, by 
być własnością Niepokalanej. Musimy po-
zwolić na to, by Maryja zamieszkała i żyła 
w naszej duszy. Najważniejsze jest, aby 
Ona zawładnęła naszą myślą i wolą. Bez 
naszej współpracy Niepokalana nic w nas 
uczynić nie może. Dlatego też, zawierza-
jąc się Matce Bożej i pełniąc Jej wolę, od-
dajemy się jednocześnie i pełnimy wolę 
Pana Jezusa. Wtedy już nie my, ale Ona 
sama najdoskonalej oddaje cześć Bogu. 
Podobnie modlitwa wznoszona za po-
średnictwem Maryi i każdy akt spełnienia 
Jej woli przynosi Bogu chwałę i uwielbia 
Go najpiękniej, jak tylko może stworzenie. 
Niepokalana jako istota w najwyższym 
stopniu święta łączy nas z Bogiem. Będąc 
stworzeniem, jest nam bliska, a jako Matka 
Boża dotyka Bóstwa. Gdybyśmy pomijali 
Maryję, jak pisał św. Maksymilian, sprawia-
libyśmy przykrość Trójcy Przenajświętszej. 
Kto jednak oddał się Jej całkowicie, ten 
szybko osiągnie doskonałość i przynie-
sie Bogu największą chwałę. Dlatego za-
wierzajmy Matce Najświętszej wszystko, 
co nas stanowi: całe nasze życie, śmierć 
i wieczność, aby ona sama tym kierowała. 
Będąc własnością Maryi, niczego nie musi-
my się lękać. Ona widzi nas, przenika naj-
głębsze tajniki naszych serc i myśli. Trudno 
tego doświadczyć zmysłami, ale musimy 

w to mocno wierzyć. Trzeba wyczulić ser-
ce na Jej natchnienia i słuchać głosu do-
brej Matki w cichości, pokorze i milczeniu. 
Nawet wtedy, gdy nasze wnętrze ogarnęły 
ciemności i nie doznajemy żadnej pocie-
chy duchowej, nie zapominajmy, żeśmy 
własnością Maryi. Ona najlepiej zna czas 
naszego pocieszenia. Jak uczył ojciec Kol-
be, wszelkie umartwienia należy znosić 
cierpliwie i w cichości. Wtedy upodabnia-
my się do naszej Pani, ale też ofiarowując 
to w jakiejś intencji, przynosimy korzyść 
innym duszom. Najwięcej pożytku daje 
umartwienie naszej woli, nikt na zewnątrz 
nie wie, ile kosztuje nas takie wyrzeczenie. 
Jednak tak jak w świecie fizycznym, tak 
i w duchowym nic nie ginie, ale ma swój 
skutek. Św. Maksymilian tak pisał: „Nie 
spodziewamy się nawet, ale zobaczymy 
na drugim świcie, że w Afryce czy w  Chi-
nach były nawrócenia wskutek przełama-
nia naszej woli”. Zatem będąc wiernymi 
dziećmi Najświętszej Matki, nie musimy się 
przejmować trudnościami i przeszkodami, 
ale zawsze z ufnością oczekiwać pomocy, 
wzywając Jej słodkiego imienia Maryja. 
W czasie największych rozterek nie ufajmy 
sobie samym, lecz wołajmy do Niej słowa-
mi naszego świętego brata: „Jeżeli Ty mnie 
opuścisz, to do piekła wlecę i innych jesz-
cze za sobą pociągnę, nie ma takiego grze-
chu, któremu bym się nie poddał, nie ma 
takiej zbrodni, której bym nie popełnił. Jeśli 
Ty natomiast podasz mi rękę, to cały świat 
do Ciebie przyciągnę i zostanę świętym i to 
wielkim świętym”.

 Drodzy Czytelnicy, wchodźmy świado-
mie z miłością i otwartym sercem w relacje 
z naszą Matką. Ona tak bardzo nas kocha, 
pragnie naszego zbawienia i nieustan-
nego z nami przebywania. Pozwólmy, by 
była towarzyszką naszego ziemskiego ży-
cia, abyśmy w wieczności mogli, już twa-
rzą w twarz, podziwiać Jej majestat i pięk-
no. Maryja jest „zamkniętym ogrodem”, po 
którym przechadza się Bóg. Zamkniętym 
dla szatana, ale nie dla człowieka. Jeśli 
chcesz, to wejdź, by tam spotkać się ze 
swoim Stwórcą. Bramą jest Niepokalane 
Serce Maryi. ■



A CO NA TO ŚW. FRANCISZEK? br. Wojciech Szutowicz, kurs III

Zacznijmy jednak od jego ludz-
kich przyjaciół. A trochę ich było. 
Św. Klara (to wiedzą chyba wszy-

scy), Jakobina z Sottesoli, pustelnica 
Prakseda, Jan z Greccio, pewien asy-
żanin, którego imię nie zostało zacho-
wane. Źródła franciszkańskie podają 
też przykłady szczególnych relacji św. 
Franciszka ze zwierzętami, jednak 
z braku miejsca, pozwolę je sobie po-
minąć.

Na początek św. Klara. O ile ich przy-
jaźń jako osób zakonnych była całkiem 
normalna, zwłaszcza jak na tamte cza-

sy, o tyle ich znajomość w okresie, gdy 
św. Klara żyła jeszcze w świecie, zakra-
wała na skandal. No bo jak to mogło 
wyglądać: nastoletnia dziewczyna 
z bardzo dobrego i znaczącego domu 
spotyka się po nocach ze starszym o 12 
lat facetem, który od jakiegoś czasu 
szwenda się po okolicy w jakimś wor-
ku, kręci się przy trędowatych i ciągle 
mówi o Bogu? A właśnie w czasie tych 
spotkań św. Franciszek zapalił serce 
św. Klary miłością do Chrystusa, któ-
remu ona niedługo miała oddać swoje 
życie.  Św. Franciszek zawsze brał na 
takie spotkania jednego ze swoich 

współbraci. Również i św. Klara nigdy 
nie przychodziła sama. Niby drobiazg, 
ale pokazuje nam, że ich spotkania 
miały całkowicie czyste intencje. Wte-
dy też ostatecznie zjednoczyły się du-
sze tych obojga w relacji, której pod-
stawą był Jezus.

Św. Franciszek często odwiedzał klasz-
tor św. Damiana, gdzie przebywały 
Ubogie Panie. Z czasem jednak, gdy 
styl życia św. Klary i jej sióstr stawał się 
bardziej monastyczny, wizyty te stawa-
ły się coraz rzadsze. Jednak kontakt 
tych dwojga nadal się utrzymywał za 

Przyjaciel to dar od Boga. Dar niezwykły, gdyż darem są dla siebie nawzajem obaj przyja-
ciele. A co, jeżeli jeden z nich należy do największych świętych Kościoła katolickiego? Jaki to 
wspaniały dar dla jego przyjaciół. Jaki zaszczyt być przyjacielem świętego. Czy może być coś 
większego? Otóż może. Przyjaźń z Bogiem. Właśnie św. Franciszek pokazuje nam, w jaki sposób 
możemy być przyjaciółmi Boga. Nie zachowały się jego wypowiedzi na ten temat, ale posiada-
my liczne świadectwa czy opisy jego relacji do Boga.

FRANCISZKAŃSKA PRZYJAŹŃ
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sprawą listów, których część dzisiaj 
posiadamy. Nie jest to, co prawda, 
korespondencja osobista, ale dziełka 
te pokazują stosunek św. Franciszka 
do św. Klary, czy w ogóle mieszka-
nek San Damiano. Gdy jednak czuł 
potrzebę udania się do nich, zwykł 
wtedy prosić jednego współbrata: 
„Chodźmy odwiedzić siostrę Klarę”. 
W takich odwiedzinach gesty często 
zastępowały słowa. Bł. Tomasz z Ce-
lano, jeden z towarzyszy Biedaczyny, 
opisał jedną z takich wizyt. Gdy św. 
Franciszek przybył do klasztoru, sio-
stry zebrały się razem dokoła niego. 
On, patrząc w niebo, modlił się. Na-
stępnie przyniesiono mu popiół, a on 
rozsypał wokół siebie okrąg i posypał 
sobie głowę. Trwał tak w  milczeniu 
dłuższą chwilę, po czym wstał, od-
mówił Psalm 51 (Zmiłuj się nade mną, 
Boże) i wyszedł.

Przyjaźń św. Franciszka ze św. Klarą 
opierała się na wspólnym „zaintere-
sowaniu” – na Bogu. Miłość do Niego 
połączyła miłością przyjaźni te dwie 
osoby, które oddały Mu się całkowi-
cie. Różnie się mówi o możliwości 
przyjaźni damsko-męskiej. Przykład 
życia tych dwojga pokazuje nam, iż 
jest ona możliwa, ale tylko w kontek-
ście czystości zakotwiczonej w szcze-
rym powierzeniu się Bogu. I nie 
chodzi mi o to, że taka przyjaźń jest 
możliwa wyłącznie między osobami 
zakonnymi. Przecież każdy z nas ma 
oddawać się Bogu, aby On kierował 
naszym życiem.

Wróćmy jednak do przyjaciół św. 
Franciszka. Jakobina z Sottesoli, 
zwana przez niego „bratem Jakobi-
ną”, była sławną i świętą mieszkan-
ką Rzymu. Gościła ona Biedaczynę 
u siebie w 1212 r. Wtedy też zapew-
ne się zaprzyjaźnili. Wiadomo tak-
że, iż św. Franciszek chciał się z nią 
zobaczyć przed śmiercią, gdy już 
był cały schorowany. Kazał napisać 
do niej list. Jednak kiedy goniec 

z wiadomością miał wyruszać, pod 
dom chorego zajechał wspaniały or-
szak należący właśnie do Jakobiny. 
A ona „przypadkiem” miała ze sobą 
to wszystko, o co 
ją chciał Święty za 
p o ś r e d n i c t w e m 
listu prosić, na-
wet jego ulubione 
ciasto. Szczególną 
relację z Jakobiną 
podkreśla też fakt, 
iż nie dotyczył jej zakaz wstępu dla 
kobiet do klauzury męskiego klasz-
toru.

Pustelnica Prakseda również miesz-
kała w Rzymie, jednak ona prawie 
czterdzieści lat spędziła w celi, która 
służyła za pustelnię. W tym przypad-
ku nie wiemy dużo o jej przyjaźni ze 
św. Franciszkiem. Wiemy natomiast, 
że sam Biedaczyna wyróżnił ją, gdy 
przyjął ją do posłuszeństwa, dając 
jej habit zakonny. Po swojej śmierci 
św. Franciszek pomógł jej w trudnej 
sytuacji, by nie musiała łamać swo-
ich ślubów.

Tomasz z Celano wspomina w swojej 
pierwszej biografii jeszcze o dwóch 
przyjaciołach św. Franciszka. Jednym 
z nich był jakiś rówieśnik Serafickie-
go Ojca, a drugim jakiś mieszkaniec 
Asyżu. Jednak w obu przypadkach 
nie wiemy, kiedy się poznali ze św. 
Franciszkiem ani na czym ich przy-
jaźń polegała. Każdy z nich bowiem 
występuje w źródłach franciszkań-
skich tylko raz. 

Jeden z najwcześniejszych zbiorów 
pism św. Franciszka i pism o nim, 
zwany zbiorem asyskim, wspomi-
na też przy okazji pewnego epizo-
du z poduszką o Janie z Greccio, 
„którego Święty darzył wielką mi-
łością, okazując mu swoją wielką  
życzliwość przez całe swoje życie”. 
Jednak tu również nic więcej nie 
wiemy. 

Ale św. Franciszek to przede wszystkim 
przyjaciel Boga. On sam uważał się ra-
czej za sługę. To jednak może być wska-
zówka do zrozumienia, jak przeżywał 

przyjaźń w ogóle. 
Jako służbę wła-
śnie. Jako dawanie 
się drugiej osobie. 
Jako współpracę 
w dziele ewange-
lizacji. Wspomnia-
ny już bł. Tomasz 

z Celano wprost nazywa św. Francisz-
ka „sługą i przyjacielem Najwyższego". 
Św. Bonawentura, jeden z następców 
Biedaczyny, pisze w swoim pierwszym 
o nim dziele na temat jego modlitwy: 
„Odpowiadał Sędziemu, błagał Ojca, 
rozmawiał z Przyjacielem". 

Przyjaźń z Bogiem była dla św. Fran-
ciszka źródłem przyjaźni z całym 
stworzeniem. Dość popularnym mo-
tywem ukazywania Biedaczyny jest 
właśnie postać zakonnika otoczone-
go przez zwierzęta, głównie ptaki. „Bo 
św. Franciszek kochał zwierzątka”. No 
więc i tak, i nie. Kochał przyrodę, ale 
nie ze względu na nią samą, ale dla-
tego, że kochał Boga, który jest jej 
Stwórcą. Miłość do Boga kierowała 
jego życiem, nie miłość do przyrody. 
Stworzenie, które służy swemu Stwór-
cy, z Bożego postanowienia rozpo-
znawało tę prawdę i okazywało posłu-
szeństwo św. Franciszkowi.

Seraficki Ojciec, pokazując nam, czym 
jest przyjaźń, jednocześnie zachęca 
nas, byśmy tych, którzy do nas przy-
chodzą, nie różnili w traktowaniu. 
Poleca, aby tak samo przyjmować 
przyjaciela i wroga, złodzieja i łotra. 
Bo mieć kilku przyjaciół i traktować ich 
wyjątkowo nie jest niczym złym. Ale 
przyjaźń z Bogiem, do której On sam 
zaprasza, wymaga, byśmy tak samo 
czynili wszystkim, których On postawi 
nam na drodze. Bo każdy człowiek jest 
dla nas darem. I my mamy być darem 
dla innych. ■

Przyjaźń św. Franciszka 
ze św. Klarą opierała 

się na wspólnym 
„zainteresowaniu” 

– na Bogu.
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Pojęcie świętości wiąże się nierozerwalnie z Bogiem, który dzięki Chrystusowi i Jego dziełu 
stał się nam szczególnie bliski. Jesteśmy powołani do przyjęcia daru świętości, a świętymi są 
ci, którzy żyją na sposób tego daru. Można to robić na różnych drogach życia, powołania czy 
zawodu. Jedną z tych dróg jest naśladowanie Chrystusa na wzór św. Franciszka. Duchowość 
franciszkańska obejmująca już ponad osiem wieków nieustannie kształtuje nowych braci i sio-
stry św. Franciszka, świadków Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego. 

Błogosławiona Aniela Salawa
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Błogosławiona Aniela Salawa uro-
dziła się w Małopolsce, we wsi 
Siepraw leżącej niedaleko Kra-

kowa w 1881 r. Była jedenastym dziec-
kiem Bartłomieja i Ewy. Utrzymanie jej 
rodzinie zapewniało niewielkie gospo-
darstwo i kuźnia, którą prowadził ojciec 
Anieli. Ukończyła dwie klasy szkoły ele-
mentarnej, nauczyła się czytać i pisać. 
Aby uniknąć wyjścia za mąż, w wieku 
16 lat rozpoczęła pracę jako pomoc 
domowa w Krakowie, gdzie w wieku 
około 18 lat przystąpiła do mającego 
na celu ochronę służących i opiekę nad 
dziewczętami stowarzyszenia Służby 
Żeńskiej św. Zyty. W młodym wieku 
mówiła: „Niczego nie chcę na świecie, 
tylko bym była przy Bogu”. Dzięki sto-
warzyszeniu młoda służąca uczestni-
czyła w formacji duchowej. Ze względu 
na wzrastające w niej pragnienie mo-
dlitwy i bliskiej relacji z Bogiem myślała  
o wstąpieniu do zakonu, lecz spowied-
nik odradził jej taką decyzję. Postano-
wiła jednak za zgodą spowiednika zło-
żyć ślub dozgonnej czystości. W 1912 r. 
wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka  
z Asyżu, w którym kontynuowała swoją 
formację, wzbogacając ją o duchowość 
f r a n c i s z k a ń s k ą . 
Wszelkie oszczęd-
ności oddawała ro-
dzinie w Sieprawiu 
i potrzebującym. 
Podczas pierwszej 
wojny światowej 
służyła w szpita-
lach, pomagając 
rannym żołnierzom 
i chorym dzieciom. 
Jej stan zdrowia drastycznie się po-
gorszył, zachorowała na stwardnienie 
rozsiane, raka żołądka i gruźlicę. Bez 
środków do życia, możliwości podję-
cia pracy oraz dachu nad głową prze-
żyła dzięki pomocy swoich koleżanek 
służących. Około roku 1920 ze wzglę-
du na chorobę i niedogodne warunki,  
w których mieszkała, przestała chodzić, 
a po dwóch latach zmarła w szpitalu 
stowarzyszenia św. Zyty w wieku 41 lat. 

Początkowo została pochowana na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
Po śmierci o pomoc zaczęły się do niej 
zwracać byłe koleżanki, a następnie 
inni ludzie. Niedługo później jej cześć 
nabrała charakteru bardziej powszech-
nego. Na wniosek kard. Adama Sapiehy 
dokonano ekshu-
macji jej szczątków, 
a następnie spoczę-
ła w Kościele św. 
Franciszka z Asyżu. 
W roku 1987 Stolica 
Apostolska wydała dekret o heroicz-
ności jej cnót. Została beatyfikowa-
na przez św. Jana Pawła II 13 sierpnia 
1991 r. Podczas homilii papież wyjawił, 
że niejednokrotnie modlił się przy reli-
kwiach błogosławionej.

Swoje duchowe przeżycia zapisy-
wała w dzienniku, w którym można 
zauważyć podobieństwo do innych 
mistyków, choćby św. Faustyny Kowal-
skiej. 11 września 1921 r. bł. Aniela na-
pisała: „Tu pragnę wyrazić trzy uczucia 
duszy pod wpływem szczególnej łaski 
Bożej. Pierwsze uczucie. Nadzwyczaj-
ny wstręt do wszystkiego, co nie jest 

Bogiem, a na to 
miejsce pragnienie, 
ach, jak bardzo wiel-
kie: dużo, ach dużo 
cierpieć dla Boga. 
Drugie uczucie. Szał 
miłości, porywający 
duszę gwałtem ku 
wyżynom tam, gdzie 
mój Pan i Bóg miesz-
ka. Ach, jak wielki to 

szał miłości! Trzecie uczucie. Niepojęta 
boleść duszy, czemu Pan Bóg jest tak 
mało kochany i tak zapomniany, i tak 
zlekceważony! Wówczas cierpienia fi-
zyczne srogo przywaliły mnie, ale i bo-
leść z obrazy Pana Boga odpowiednio. 
A moje kochane udręczenia – bo mi je 
tak Pan Jezus kazał nazywać – o jakżeż 
się bardzo wzmogły! Nic nie wiedzia-
łam, gdzie się znajdują, bom tak była 
bardzo ogarnięta miłością i tym, co Pan 

Bóg od ludzi cierpi”. W jej zapiskach 
i powiedzeniach przekazanych przez 
świadków widać, jak radykalnie żyła. 
Mówiła: „Nie słuchaj ludzi i nie chodź za 
tym, co ludzie mówią, lecz słuchaj Bo-
skich przykazań i wskazówek Kościoła. 
Bo ludzie przyjmują, co im jest wygod-

ne, a co niewygodne 
odrzucają”. Próżno 
jednak szukać u niej 
fanatycznego rygo-
ryzmu. Na uwagi 
koleżanek, że jak 

na służącą Aniela zbyt elegancko się 
ubiera, odpowiedziała: „Tak właśnie 
ma wyglądać osoba, którą zdobi łaska 
poświęcająca. Ładnie ma się ubierać 
dziewczyna, która Boga kocha”. Zachę-
cała innych do odmawiania różańca  
i podejmowania wyrzeczeń. Bł. Aniela 
ukształtowana w duchowości francisz-
kańskiej zachwycała się pokorą Boga, 
który, przyjmując postać sługi, stał się 
posłusznym aż do śmierci krzyżowej. 
Często powtarzała akt strzelisty: „Żyję, 
bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw 
mnie, bo możesz”. Tak zapiski jak i całe 
jej życie były pochwałą mężnie znoszo-
nego cierpienia. Mówią nam o prawdzi-
wie chrześcijańskim życiu dzisiaj, któ-
re nie polega jedynie na wypełnianiu 
przykazań czy unikaniu grzechu, ale na 
żywej relacji z Bogiem, który jest źró-
dłem i dawcą świętości. 

Bóg daje nam świętych, aby byli dla 
nas przewodnikami w drodze. Świętość 
Anieli wręcz onieśmiela, bo chociaż 
nie ogłoszono jej Doktorem Kościoła,  
a na obrazach przedstawia się ją nieraz  
w kuchni, w fartuchu, to żyjąc w cieniu 
wielkich spraw tego świata, pozostawi-
ła po sobie wzór godny św. Franciszka. 
W bł. Anieli Bóg mówi nam o wielkości 
tego, co ukryte. O ludziach żyjących 
pośród nas, cierpliwie znoszących 
trudy codzienności, zmagających się  
z cierpieniem, którzy, naśladując poko-
rę Chrystusa i trwając przy Nim w prze-
ciwnościach, stają się chlubą i ozdobą 
Kościoła oraz przyjaciółmi Boga. ■

„Nie słuchaj ludzi i nie 
chodź za tym, co ludzie 

mówią, lecz słuchaj 
Boskich przykazań i 
wskazówek Kościoła. 

Bo ludzie przyjmują, co 
im jest wygodne, a co 

niewygodne odrzucają”.

Żyję, bo każesz, umrę, 
kiedy chcesz, zbaw mnie,  

bo możesz”. 

ŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY
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BÓG POSYŁA MISJONARZY
Państwo Barbara i Aleksander Szanieccy z Poznania spędzili 11 lat na naszych franciszkańskich mi-

sjach w Tanzanii. Jak sami przyznają: „Nigdy nie myśleliśmy o wyjeździe na misje. To przyszło nagle, 
po rekolekcjach, kiedy modliliśmy się o wskazanie nam Bożego planu na dalsze lata. Wiedzieliśmy, że 
to natchnienie było zgodne z Bożą wolą, można to nazwać powołaniem”. Oto ich świadectwo.

Po otrzymaniu posłania i krzyży 
misyjnych wyruszyliśmy do Afryki. 
Cały czas towarzyszyło nam błogo-

sławieństwo biskupa i jego proroctwo: 
„Będziecie niewygodnymi świadkami 
Chrystusa”. Pomocą była dla nas co-
dzienna poranna Eucharystia, wspólna 
małżeńska modlitwa i wspólne czytanie 
Pisma Świętego. Przeżyte razem lata 
dawały teraz owoce, byliśmy dla siebie 
wsparciem w chwilach trudnych i rado-
snych, nie wyobrażamy sobie, jak trudno 
byłoby samemu…

Pięknych zdarzeń i chwil było wiele. 
Opowiemy o chrzcie kobiety, której zmie-
niliśmy życie; z niewolnicy seksualnej 
stała się samodzielną, wolną i wyjątkową 
osobą. Miała już wtedy ośmioro dzieci 
i wszystkie sama wychowuje. Pendo mia-
ła podać księdzu imiona dla siebie i dzie-
ci, przyszła z zapytaniem, jakie ma wy-
brać. Chciała imię Elizabeth, a dla dzieci 
podpowiedziałam, że jest rok św. Pawła, 
więc Paulo, Ojciec Święty jest Benedykt, 
więc dla drugiego Benedicto, a Anusha 
sama wybrała sobie, reagując uśmie-
chem, więc jest Anna, tak jak  matka  Ma-
ryi (zupełnie tak samo jak nasza córka). 
Msza św. w niedzielę Miłosierdzia Boże-
go trwała w nieskończoność, bo oprócz 
chrztów znowu śluby i jeszcze pierwsza 
Komunia św. Pendo wyglądała jak praw-
dziwa królowa, było widać, że jest bardzo 

szczęśliwa takim pomieszanym szczę-
ściem ziemskim i Bożym. Poza tym nigdy 
przedtem nie miała na sobie tak ślicz-
nej sukienki, którą kupiłam w Musomie 
wraz z innymi białymi ciuszkami dla niej 
i dla dzieci. Dodatkowo uszyłam białą 
kangę (rodzaj chusty) i małą torebeczkę. 
Wszystkie dzieci też były ładnie ubrane, 
a Anusha wyglądała jak mała księżnicz-
ka. Po Mszy św., kiedy powiedziałam do 
niej – „Pendo”, odpowiedziała, „Bibi, te-
raz jestem Eliza”.

Jak to w życiu bywa, zdarzały się trud-
ne chwile, nawet życiowe sztormy, ale po 
każdej burzy zawsze wychodziło słońce. 
Nasza sąsiadka, mama Adhiambo, uro-
dziła same córki, było ich siedem. Bardzo 
pragnęła syna, tym bardziej, że w Luo syn 
ma obowiązek opiekowania się rodzica-
mi. Dziewczęta wychodzą za mąż i należą 
już do rodziny męża. W końcu urodził się 
wymarzony chłopiec, mama Adhiambo 
była bardzo szczęśliwa. Ale Bóg chciał 
inaczej. Zmarł jej jedyny ukochany synek 
Paskalia. W drodze do niej zastanawiałam 
się, co odpowiedzieć na pytanie, które 
w takich przypadkach ludzie często sobie 
stawiają: Dlaczego to się stało? Zobaczy-
ła mnie z daleka, przytuliłam ją mocno 
do siebie i tak płakałyśmy obie bez słów. 
Dopiero po dłuższej chwili weszłyśmy do 
glinianej chatki. Cały czas trzymałam jej 
dłoń w swojej, drugą ręką ocierałam łzy. 

Potem zapytała: Bibi, nawet nie zdąży-
łam go ochrzcić, czy Bóg go przyjmie do 
siebie? „Jestem pewna, że już tam bawi 
się ze swoimi zmarłymi braciszkami i pa-
trzy na ciebie” – odpowiedziałam bez wa-
hania. Zresztą siostry w szpitalu w takich 
sytuacjach chrzczą dzieci same.

Potem przeszłam do bardziej przy-
ziemnego tematu, zapłaciłam za po-
byt dziecka w szpitalu i dałam dodat-
kowo pieniądze. Dziękowała ze łzami 
w oczach. Na koniec powiedziała, że 
nie rozumie tego, ale taki był Boży plan: 
mpango wa Mungu. Po dwóch latach 
mama Adhiambo znowu urodziła syn-
ka, tym razem zdrowego.

W pracy na misji przydały się nasze 
zawody (inżynier i ekonomista) i wszyst-
kie nasze umiejętności. Nasuwa  się 
jedno, jedyne zdanie: Praca misyjna jest 
potrzebna! Szukanie rezultatów, pora-
żek i sukcesów z ludzkiego punktu wi-
dzenia nie ma specjalnie sensu, bo za-
wsze będzie i jedno, i drugie. Mamy swój 
skromny udział w działalności misyjnej 
i Bogu niech będą dzięki za wszystko, 
a szczególnie za zdrowie. Przeżyliśmy 
w Tanzanii wiele przepięknych momen-
tów i o nich będziemy zawsze pamięta-
li. Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, 
mamy tutaj prawdziwych przyjaciół. To 
jest nasza radość i satysfakcja. ■

FRANCISZKAŃSKIE MISJE br. Grzegorz Kmiecik, kurs II



Z życia Kościoła

Niedziela Słowa Bożego

W III niedzielę zwykłą, 26 stycznia, po raz pierwszy obchodzono w Kościele Niedzielę Słowa 
Bożego. Została ona ogłoszona przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim w formie Motu 
Proprio Aperuit illis 30 września 2019 r., czyli w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego 
miłośnika i tłumacza Pisma Świętego. Jak zaznaczył Ojciec Święty, ma ona służyć temu, „aby 
w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”.

Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu

Tradycyjnie na przełomie lat, w dniach 28 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r., odbyło się 
42. Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane przez francuską wspólnotę z Taizé, 
tym razem we Wrocławiu. Odbywało się ono pod hasłem: „Zawsze w drodze, nigdy niewy-
korzenieni”. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 20 tys. młodych ludzi z prawie 70 krajów. Za 
rok gospodarzem spotkania będzie Turyn.

Polak nuncjuszem w ojczyźnie papieża   

22 lutego papież Franciszek mianował polskiego duchownego – abpa Mirosława Adamczy-
ka – nowym nuncjuszem apostolskim w Argentynie. Tym samym stał się on reprezentantem 
Ojca Świętego w jego ojczyźnie. Dotąd hierarcha sprawował obowiązki nuncjusza w Panamie. 
W tym charakterze gościł papieża w budynku nuncjatury podczas odbywających się w tym kra-
ju w styczniu 2019 r. Światowych Dni Młodzieży. Abp Adamczyk ma 58 lat, pochodzi z Gdańska, 
od 27 lat pełni służbę w dyplomacji watykańskiej. Wcześniej posługiwał na Madagaskarze, w 
Indiach, na Węgrzech, w Belgii, Republice Południowej Afryki, Wenezueli, Liberii, Gambii i Sierra 

Adhortacja apostolska papieża Franciszka

12 lutego została ogłoszona Posynodalna Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Franciszka Querida 
Amazonia (Umiłowana Amazonia). Jest ona podsumowaniem wniosków wypływających z prac syno-
du biskupów odbywającego się w październiku 2019 r. w Rzymie. Dokument wytycza nowe drogi dla 
ewangelizacji, troski o środowisko i ubogich. Przedstawia nadzieję na nowy dynamizm misyjny i po-
twierdza ważną rolę świeckich we wspólnotach Kościoła. Querida Amazonia jest już piątą adhortacją 
apostolską papieża Franciszka.

OBLICZENIA SKANERA:
10 356 – tyle jest parafii katolickich w Polsce. Papież Franciszek

(Twitter, 21 lutego 2020 r.)

Państwo Watykańskie powstało 91 lat 
temu na mocy Traktatów Laterańskich, zawar-
tych między Stolicą Apostolską a Włochami 11 
lutego 1929 r. Umowa ta zapewniła uznanie 
przez Królestwo Włoch własności i wyłącznej 
suwerenności Stolicy Apostolskiej na okre-
ślonym terytorium. Stolica Apostolska jest in-
stytucją, która w świetle prawa i praktyki mię-
dzynarodowej posiada osobowość prawną, 
podpisuje traktaty oraz mianuje i przyjmuje 
przedstawicieli dyplomatycznych. Wcześniej  
przez ponad 1000 lat (aż do 1870 r.) terytorium 
Stolicy Apostolskiej było Państwo Kościelne.

Z NAUCZANIA  
OJCA ŚWIĘTEGO:

„Otrzymaliśmy życie nie po to, by je 
zakopać, ale by się w nie zaangażo-
wać; nie, aby je zatrzymać dla siebie, 
ale aby je dawać. Kto jest z Jezusem, 
wie, że sekretem posiadania życia 
jest dawanie go”. 

CZY WIESZ ŻE…

br. Adam M. Ślusarczyk, kurs V SKANER



CZYTAJ OGLĄDAJ SŁUCHAJ

książka
Gdziekolwiek jesteśmy, towarzyszą nam słowa, jesteśmy nimi 

wciąż zasypywani. Uspokajają nas, dodają nam sił i pokrzepiają 
lub drażnią i niepokoją. Słowa niosą ze sobą uzdrowienie, ale 
potrafią również zranić, a nawet złamać. Są obecne wszędzie: 
wypowiadane, nagrywane, odtwarzane, spisywane, odczytywa-
ne. Przechowujemy je w sobie, reagujemy na nie. Potrafią zmie-
nić to, jak postrzegamy innych oraz samych siebie.

 Skoro są one tak ważne dla naszego życia, to powin-
niśmy poszukiwać tych najlepszych, najprawdziwszych. Gdzie 
odnaleźć te o największej wartości? Arcybiskup Sheen wskazuje 
na słowa Chrystusa. Nie na którąś z przypowieści czy mów wy-
głoszonych do tłumów, lecz na słowa, które kojarzą nam się z 
największą powagą. Wypowiedziane tuż przed śmiercią, kiedy 
wszystko, co doczesne, przestaje mieć dla nas znaczenie. Odno-
si je do tytułowych siedmiu grzechów głównych. Otwiera nasze 
oczy na głębsze rozumienie Pisma Świętego. Pomaga czytelni-
kowi odnaleźć się pod krzyżem, stanąć w świetle słów, które kru-
szą najtwardsze serca. 

 Czcigodny Sługa Boży arcybiskup Fulton J. Sheen (1895-
1979) był amerykańskim duchownym katolickim, płomiennym 
mówcą oraz wybitną osobistością medialną, docenianą rów-
nież przez media świeckie. W 2002 r. otwarto jego proces beaty-
fikacyjny, a w 2012 r. zatwierdzono dekret o heroiczności cnót. 
Książki hierarchy cieszą się coraz większą popularnością w na-
szym kraju. ■

Abp Fulton J. Sheen 
Siedem grzechów głównych 

Wydawnictwo W drodze 2018

KULTURA

br. Gabor M. Dorobek, kurs II



film

muzyka

br. Maksymilian M. Konieczny, kurs IV

br. Wojciech Kasprowicz, kurs IV

Rzeczywistość nie jest czarno-biała. Jakże często słyszę to zdanie i jak bardzo 
jest ono dla mnie rozczarowujące. Przecież Pan Jezus nakazał, by nasza mowa 
była tak-tak, nie-nie (por. Mt 5,37). Zachwyciło mnie ostatnim czasem kilka sta-
rych filmów, takich bez kolorów. I mam taką refleksję, że powodem tego jest tęsk-
nota za takim światem, gdzie tak jest tak, a nie jest nie.

Duński reżyser Carl Theodor Dreyr w 1956 r. otrzymał Złotego Globa za film 
Słowo. Jest to obraz, w którym zostaje zadane pytanie o obecność Boga w po-
bożności, w cierpieniu, w śmierci. Słowo to film pełen kontrastów, gdzie wiara 
spotyka się z niewiarą, miłość z zawiścią, a życie ze śmiercią. Starcie tych, tak 
różnych, rzeczywistości, powinno w widzu wywołać burzę, która może wywołać 
wiele cennych refleksji.

Ingmar Bergman w 1957 r. pokazał światu swoje arcydzieło Siódma pieczęć. 
Jest to opowieść osadzona w średniowiecznej Szwecji. Głównym bohaterem 
jest krzyżowiec powracający z Ziemi Świętej, który rozpoczyna pojedynek sza-
chowy ze Śmiercią, a ostateczny wynik rozgrywki rozstrzygnie o jego życiu. W 
filmie świat realny przeplata się z metaforycznym. Bergman zadaje filozoficzne 
pytania o milczenie Boga, nie dając odpowiedzi. I jest to bardzo piękne! Bo jak 
ciężko znaleźć dziś artystę, który w pokorze potrafi swoją sztuką pytać, szukać, 
zamiast wywyższająco pouczać.

Ostatnim czarno-białym filmem, do którego obejrzenia zachęcam, jest Ewan-
gelia według św. Mateusza Pier Paola Pasoliniego. Reżyser, zachowując surową 
formę, bardzo wiernie oddaje karty Mateuszowej Dobrej Nowiny. Oryginalny ty-
tuł nie zawiera przymiotnika świętego, co było celowym zabiegiem Pasoliniego. 
Chciał w ten sposób podkreślić człowieczeństwo Jezusa i uniwersalizm Jego 
przesłania. Szkoda, że tłumacz tego nie zauważył. ■

KADR Z FILMU
EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MATEUSZA

KADR Z FILMU SŁOWO

KADR Z FILMU SIÓDMA PIECZĘĆ

Sądzę, że dla większości miłośników muzyki jest poruszający ten moment, kiedy 
artysta i komponowane przez niego utwory dotykają ich życia. Wielu potrafi wtedy też 
dostrzec, że piosenki są czymś w rodzaju wyśpiewanych historii z ich życia czy wypowie-
dzianymi emocjami i przeżyciami, które może nawet nie były przez nich nigdy ujawnione. 
Z pewnością do takich muzyków zalicza się mój rówieśnik pochodzący ze Szkocji. Tom 
Walker rozpoczął swoją drogę muzyka w 2015 r., jednak jego debiutancki album ukazał 
się w marcu 2019 r. Tytuł płyty What a Time to Be Alive („Co za czas, aby żyć”) to fragment 
jednej z piosenek, który oddaje nadzieję i optymizm towarzyszący wszystkim kompozy-
cjom na płycie (a tych w wersji deluxe mamy 21). Tom śpiewa o życiu: o poszukiwaniu 
radości, podnoszeniu się z błędów popełnianych przez człowieka, o nadziei, przyjaźni 
i miłości, które dodają sił do dalszej drogi wśród różnych kolei losu. Wreszcie wyśpiewuje 
o swojej wierze w to, że życie na tym świecie nie jest tylko kwestią przypadku czy zbiegu 
okoliczności, jak i o tym, że nie kończy się ono z chwilą śmierci tutaj na ziemi. Utwory 
z charakterystycznym wokalem Walkera mogą inspirować i pobudzać do spojrzenia na 
świat z perspektywy odkrywcy wdzięcznego Bogu za życie. Cały krążek swoją harmonię 
i niepowtarzalny styl zawdzięcza nietypowej barwie głosu Toma z lekką chrypką, jego 
umiejętnościom gry na gitarze i rockowym brzmieniom utworów, które towarzyszą tek-
stom piosenek pisanych przez niego samego. Po zetknięciu się z tym albumem, szybko 
zrozumiesz, drogi Czytelniku, co chciałem przekazać w tej recenzji. ■

What a Time to Be Alive (2019)
TOM WALKER

KULTURA
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POZIOMO: 1] część kościoła, w której jest sprawowana Msza św., 4] Pieśń Maryi, 8] modlitwa do Ducha Świętego podczas Mszy 
św., 10] początek nowicjatu, 11] utwór liryczny o tematyce pogrzebowej, 12] np. krzyżowo-żebrowe, 16] modlitwa, 18] kanonicz-
ne objęcie diecezji przez biskupa, 20] geometryczne albo świętych, 21] miejsce urodzenia św. Antoniego, 22] część stała Mszy św., 
25] zegarowa lub kanoniczna, 26] kapłan, któremu powierza się stałą troskę pasterską o jakąś wspólnotę, 29] Liturgia Godzin,  
30] królestwo, 31] wygolone miejsce na głowie kapłana katolickiego, 32] inskrypcja na krzyżu Pańskim, 33] Eden, 34] korona papie-
ska, 35] pomieszczenie zakonne, w którym spożywa się posiłki, 36] chrystogram.

PIONOWO: 1] nauka teologiczna o Duchu Świętym, 2] prorok, utożsamiany z nim jest Jan Chrzciciel, 3] region we Włoszech, 
z którego pochodził św. Franciszek, 4] świadek Chrystusa, 5] modlitwa popołudniowa, 6] ciało (łac.), 7] jedna z części habitu,  
9] pustelnia, 13] karmelici …, 14] pomieszczenie sakralne, najczęściej połączone z prezbiterium, 15] Wyznanie wiary, 17] do-
kument papieski, 19] muzyka wielogłosowa, 20] front kościoła, 23], reprezentant biskupa Rzymu w Kościołach partykularnych,  
24] IV niedziela Wielkiego Postu, 27] księga liturgiczna (z łac. program), 28] uczynek, myśl lub słowo przeciwne prawu Bożemu.

Nagroda dla Zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 132:

Na rozwiązania czekamy do 20 czerwca 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. 131 otrzymali:
Tomasz z Kajkowa, Paweł z Krakowa, Agnieszka z Darłowa,  

Joanna z Żydowa, Agnieszka z Ostródy

Abp Fulton J. Sheen
Warto żyć

HASŁO: 7 865 11 12109 13321 4 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KRZYŻÓWKA br. Maciej Pieczynia, kurs IV

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



br. Adam M. Dunst, kurs II

Przygotowanie:

Najlepsza* 
drożdżówka 
na świecie

BRAT ADAM POLECA

Składniki:

Mąkę wsypać do miski. Dodać pokruszone drożdże, jaja i aro-
mat. Mleko podgrzać, rozpuścić w nim cukier, sól i masło. Po-
czekać aż trochę ostygnie, żeby nie sparzyć drożdży i wlać 
płyn do miski z mąką i pozostałymi składnikami. Wszystko do-
kładnie wymieszać. Odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. 

W tym czasie przygotować kruszonkę. Do miski wrzucić 
wszystkie składniki i ugnieść ręką.

Gdy ciasto podwoi swoją objętość, przełożyć je na blachę wy-
łożoną papierem do pieczenia lub natartą tłuszczem i posypa-
ną kaszą manną. Następnie można na wierzchu ułożyć owoce. 
Posypać kruszonką.

Piec w 170°C przez ok 60 min. Sprawdzić patyczkiem, czy 
ciasto się nie klei. Odstawić do wystygnięcia.

* Br. Maciej po spróbowaniu tej drożdżówki powiedział: 
„To najlepsza drożdżówka, jaką jadłem”.

Smacznego!

•  3 szklanki mąki krupczatki
•  30 g świeżych drożdży
•  szklanka mleka
•  ½ szklanki cukru
•  2 jaja
•  ½ łyżeczki soli
•  ½ kostki masła
•  ½ łyżeczki aromatu
•  opcjonalnie owoce: śliwki, truskawki, rabarbar, maliny…

KRUSZONKA:
•  ½ szklanki mąki
•  ¼ szklanki cukru
•  ¼ kostki masła
•  ½ łyżki cynamonu



Powołaniowe Dni Skupienia
(Niepokalanów Lasek)

● 17-19 kwietnia
● 15-17 maja

Rekolekcje powołaniowe
● 22-26 czerwca

Weekendy powołaniowe
● 3-5 kwietnia – Poznań
● 15-17 maja – Lębork

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:      

Rekolekcje dla
kandydatów do Zakonu
● 19-21 czerwca – Gniezno


