


SŁOWEM NA POWITANIE

W czasach zamętu społecznego, niepew-
ności jutra, zmiennych warunków, gdy 
trzeba szukać nowych dróg, warto 

zwrócić uwagę na fundamenty, które budowały 
naszą kulturę. Często taki zabieg pozwala przypo-
mnieć sobie cel, do którego zmierzamy jako społe-
czeństwo, oraz odnaleźć sens zwykłych, codzien-
nych aktywności. Dopiero w oparciu o dobrze 
rozumiany cel można szukać nowych rozwiązań  
i adaptować się do zmiennych sytuacji. 

Taką metodę spróbowali obrać bracia klerycy 
naszego seminarium w redagowaniu 134. nume-
ru „Naszego Życia”. Podjęli temat sumienia, który 
należy do fundamentalnych zagadnień kultury za-
chodnioeuropejskiej. Mamy świetlane przykłady 
ludzi, którzy kierując się głosem sumienia, zdoby-
li wielką szlachetność i przyczyniali się do dobra 
społecznego. 

Niestety, historia (szczególnie minionego wie-
ku) zna postacie zbrodniarzy, którzy swoje czyny 
usprawiedliwiali kierowaniem się własnym su-
mieniem. 

Czym więc jest sumienie? Czy jego głos jest za-
wsze nieomylny? Jak się nim kierować w codzien-
nej drodze ku świętości? 

Mam nadzieję, że poszukiwania, do których za-
chęcają bracia klerycy, pomogą nam być ludźmi 
sumienia. 

Tym razem podejmujemy rozważanie 
nad tym, dlaczego sumienie raz bywa 
przyjacielem, a innym razem wymaga-

jącym wojownikiem. Taka refleksja powinna 
pomóc zrozumieć, kto je w nas zakorzenił, a kto 
próbuje je w nas uciszyć bądź zaślepić.

Ponadto chcemy ukazać sumienie jako le-
karstwo na chaos panujący w poglądach. Wyja-
śnić, dlaczego warto otworzyć swe sumienie na 
Prawdę Bożą, a w konsekwencji na nauczanie 
Kościoła w kwestiach moralnych. Piszemy tak-
że o pokusie zamykania się we własnych poglą-
dach, o formowaniu sumienia jako zadaniu na 
całe życie i o tym, że nie zanika ono w człowieku 
zniszczonym przez grzechy i nałogi.

Oby niniejszy numer dopomógł Wam za-
bezpieczyć się od subiektywnej izolacji wobec 
świata, Chrystusa, Jego Ewangelii i Kościoła. 

Nam wszystkim niech towarzyszą słowa za-
chęty św. Pawła do Tymoteusza: „Wystąp w do-
brej walce, mając wiarę i dobre sumienie. Nie-
którzy, odrzuciwszy je, ulegli rozbiciu w wierze” 
(1 Tm 1,18-19).

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego seminarium! Pokój i Dobro!

br. Grzegorz Kmiecik, 
Redaktor naczelny

o. Piotr M. Żurkiewicz, 
Rektor WSD
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DZIŚ SAMURAJÓW BRAK
N a początku naszej podróży 

po kartach Pisma Świętego 
w poszukiwaniu sumienia 

warto określić, czym w ogóle jest 
sumienie w Biblii.

Sumienie – serce czy sędzia?

To, co my dzisiaj nazywamy su-
mieniem, w Piśmie Świętym najczę-
ściej jest pokazane za pomocą me-
tafory serca (Rdz 20,5). Dlatego też 
w Biblii „w prostocie serca” oznacza 
„z czystym sumieniem”. 

Słowo „serce” jest oddane 
w języku hebrajskim przez słowo 
leb, lebab (czyt. lew, lewaw). Jest 
to słowo, które odnosi się do jakie-
goś „środka” (Wj 15,8), „miejsca” 
poznania (rozum), zdolności ludz-
kiego intelektu (Prz 2,2.10; 14,33), 
obszaru woli (2 Sm 7,3; Iz 10,7) 
i uczuć człowieka (1 Sm 1,8; Iz 1,5;  
Koh 2,20). Prowadzi nas więc przede 
wszystkim do tego, co jest „w nas”  
(Jr 17,9). Biblia za pomocą tego sło-
wa chce ukazać, że sumienie należy 
do wnętrza człowieka, do miejsca 
najbardziej w nim intymnego, w któ-
rym podejmuje on decyzje i spotyka 
się z Bogiem – do jego „serca”.

Sumienie jest jednocześnie pew-
nego rodzaju „instancją” czy „sądem”, 
przed którym stajemy w naszej od-
powiedzialności za podejmowane 
decyzje. I tak na przykład w trzecim 
rozdziale Księgi Rodzaju widzimy, jak 
ciąg wydarzeń pokazuje działanie tej 
„wewnętrznej instancji” (zob. także  
1 Sm 24,6-7). Biblia poucza nas przez 
to, że człowiek jest i czuje się odpo-
wiedzialny za swoje czyny, i jest świa-
domy tej odpowiedzialności przed 
Bogiem. 

Ta odpowiedzialność wynika 
z tego, że człowiekowi jest dana moż-
liwość podjęcia swobodnej decyzji 
(Pwt 30,11-14). Ostatecznie akcent 
jest położony właśnie na osobistym 
wyborze człowieka, ponieważ sama 
znajomość Prawa nie gwarantuje jesz-
cze, że człowiek zdecyduje się za tym 
pójść. Nie wystarczy wiedzieć o tym, 
co jest dobre, żeby to wybrać. Co wię-
cej, okazuje się, że nawet zachowanie 
Prawa, ale bez wewnętrznej zgody, też 
niewiele znaczy (Syr 15,14). Chodzi 
więc o nasze „chcę” lub „nie chcę”.

W tekście greckim Biblii sumienie 
zostało określone już przez konkretne 
słowo: syneidesis (Mdr 17,10). Jest to 

słowo, którym posługuje się również 
cały Nowy Testament, gdy mówi o su-
mieniu. A mówi całkiem sporo. Najwię-
cej uwagi poświęcił mu św. Paweł. Su-
mienie jest dla niego wpisane (uwaga!) 
w każde serce, niezależnie od tego, czy 
dany człowiek zna objawienie biblijne 
(Dekalog, przykazania), czy nie. Stąd 
wniosek, który wyciąga św. Paweł: 
każdy człowiek jest odpowiedzialny za 
swoje czyny, ponieważ w jakiś sposób 
wie, co jest dobre, a co złe (Rz 2,12-15; 
2 Kor 1,12; 1 P 3,16). Sumienie jest więc 
naszym „sercem”, które jednocześnie 
staje się naszym „sędzią”. 

Moje serce vs słowo Boga

Spróbujmy teraz zajrzeć na karty 
Pisma Świętego, by zobaczyć, w jaki 
sposób „serce” wpływa na decyzje 
poszczególnych ludzi.

W Księdze Jozuego czytamy 
m.in. o kobiecie o imieniu Rachab  
(Joz 2,1-21). Na co dzień prowadziła 
ona bardzo grzeszne życie – była pro-
stytutką. Jednak w sytuacji, w której od 
jej decyzji zależało jej życie oraz życie 
innych osób, potrafiła pójść za „gło-
sem serca” (sumienia). 
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Innym przykładem jest Rut Moabit-
ka, o której dowiadujemy się w Księdze 
Rut. Była poganką, a więc osobą, która 
jest zupełnie obca wobec Izraela i nie 
oddaje czci Jahwe ani nie zna Prawa. 
Podjęła jednak decyzję, aby pójść za 
„poruszeniem jej serca” i poświęciła 
swoje życie, swój dom rodzinny, aby 
pozostać przy teściowej – Noemi, aby 
ją wspierać i nią się opiekować. Zacho-
wała więc to, co Jezus nazwie jednym 
z dwóch największych przykazań – 
przykazanie miłości bliźniego.

Z kart Biblii poznajemy również hi-
storie królów Izraela. Byli oni władcami 
narodu, który we wszystkim był zwią-
zany z Jahwe. Co więcej, wywodzili się 
z tego narodu, a więc znali Prawo. Jed-
nak tylko nieliczni spośród nich potrafili 
podejmować decyzje zgodne z przyka-
zaniami, które powierzył im Bóg. Wielu 
z nich odchodziło od wierności wobec 
Jahwe, oddawali kult bożkom pogań-
skim, a przez to zwodzili cały naród, 
ponieważ postępowali według swojego 
złego „serca”, a nie słowa Bożego. Zda-
rzało się jednak, że synowie wspomnia-
nych królów, kiedy zajmowali miejsce 
swych ojców, zawracali z tych błędnych 
i złych dróg. Tak ojcowie, jak i syno-
wie pochodzili z tego samego narodu 
i posiadali to samo Prawo, przykazania. 
Jednak ich decyzje i sposób postępo-
wania różniły się między sobą aż za bar-
dzo, ponieważ nie wszyscy uzgadniali 
swoje „serce” ze słowem Boga. 

W Biblii możemy poznać również 
osoby, które pomimo surowego naka-
zu władcy, który polecił, aby mordo-
wać nowo narodzone dzieci, jeśli tylko 
okaże się, że są chłopcami, potrafią 
sprzeciwić się temu nakazowi i postąpić 
zgodnie z sumieniem. Takie zdarzenie 
miało miejsce w Egipcie tuż przed na-
rodzeniem Mojżesza. Faraon wydał taki 
nakaz w stosunku do narodu wybrane-
go. Jednak położne, które przyjmowały 
porody, ukrywały nowo narodzonych 
chłopców izraelskich. 

Nowy Testament ukazuje nam rów-
nież takie postaci, jak np. pewien bogacz, 
który nie słyszy już „głosu sumienia” 
w momencie, gdy widzi pod swoim pała-
cem Łazarza, biedaka okrytego wrzoda-
mi. Czy np. kapłan oraz lewita, którzy nie 
litują się nad człowiekiem, który pobity 
przez bandytów leży przy drodze i walczy 
o życie. Znamy też postać Piłata, który, 
mimo że sumienie sugeruje mu niewin-
ność Jezusa, decyduje się skazać Go na 
śmierć z obawy przed tłumem. Tak samo 
postępuje Herod, który nakazał ściąć gło-
wę Jana Chrzciciela. Mimo że wiedział, 
że ten czyn jest zły i niesprawiedliwy, to 
podjął taką decyzję z obawy przed ludź-
mi. Warto również wspomnieć o dwóch 
uczniach Jezusa: Piotrze i Judaszu. Każ-
dy z nich zaparł się swojego Nauczyciela. 
Jeden wyrzekł się tego, że Go zna, a drugi 
wydał Go za pieniądze. Każdy z nich do-
świadczył potem „wyrzutów sumienia” 
i żałował swojego czynu.

Biblia więc wskazuje nam m.in. 
osoby, które potrafią pokierować się 
naturalnym prawem wpisanym w ich 
„serca”, czyli „głosem sumienia”, mimo 
że prowadzą grzeszne życie lub nie zna-
ją Boga (Objawienia). Widzimy również 
osoby, które podejmują złe decyzje 
i których sumienie jest źle ukształtowa-
ne. Te osoby, mimo że trwają w przy-
mierzu z Bogiem i znają Jego słowo, 
kierują się tylko swoim „sercem”, które 
okazuje się, że może błądzić. Poznaje-
my też osoby, które właśnie oświecają 
to „serce” przez słowo Boga, a także 
osoby, które potrafią sprzeciwić się 
nakazom władzy ze względu na swoje 
sumienie. Są także osoby, których su-
mienie może być zagłuszone przez bo-
gactwa, władzę, względy ludzkie, przy-
jemności czy źle rozumianą religijność, 
oraz osoby, które mają „wyrzuty sumie-
nia” i podejmują w stosunku do tego 
jakieś konkretne działania. Biblia więc 
ukazuje i potwierdza, iż sumienie jest 
w naturze człowieka, ale człowiek wciąż 
potrzebuje Objawienia, aby korygować 
swoje sumienie. 

Światło w ciemności

Tych postaci jest o wiele więcej. To 
dlatego, że Biblia jest księgą historii 
Zbawienia. A ta historia jest historią 
Boga i człowieka: Boga, który się obja-
wia, oraz człowieka, który na to obja-
wienie w jakiś sposób odpowiada.

Św. Paweł w Liście do Rzymian, kiedy 
pisze o dwóch grupach ludzi, którzy kie-
rują się dwoma źródłami poznania tego, 
co słuszne, czyli prawem naturalnym (su-
mieniem) i prawem objawionym (wynika-
jącym z Objawienia), wskazuje, że jedna 
i druga grupa nie okazała się wierna temu 
poznaniu prawdy i dobra. Ostatecznie 
św. Paweł uznaje, że czyste, prawe sumie-
nie (czyste serce) można osiągnąć tylko 
dzięki udzielonej przez Boga łasce. Ludzie 
sami z siebie nie mogą udowodnić swojej 
niewinności i sprawiedliwości (1 Kor 4,4; 
Ps 51,12). Każdy potrzebuje być usprawie-
dliwionym z łaski Boga.

Co nas ratuje? Ratuje nas dar Ducha 
Świętego, który doprowadza do pełni 
nasz naturalny osąd sumienia. Nie tyl-
ko wskazuje na to, co dobre, ale przede 
wszystkim uzdalnia nas do wyboru, do 
pójścia za tym, co dobre.

Mamy możliwość rozpoznania tego, 
co dobre, a co złe – rozpoznajemy to dzię-
ki „głosowi”, który słyszymy w sumieniu 
oraz w słowie Boga. Nosimy w sobie jed-
nak chęć decydowania o tym, co dobre, 
a co złe, ponieważ nasze „serce” zbyt czę-
sto nie chce tego, czego chce Bóg. Dlate-
go kierowanie się tylko „swoim sercem” 
(sumieniem), które zbyt często pozostaje 
„zatwardziałe” na to, co mówi Bóg, może 
okazać się prawdziwym nieposłuszeń-
stwem słowu Boga. Sumienie musi być 
ostatecznie zgodne z prawdą o Bogu, 
człowieku i świecie. A ta prawda została 
nam objawiona w Jezusie z Nazaretu, spi-
sana na kartach Biblii oraz jest przekazy-
wana w Kościele. Osąd sumienia wynika-
jący z prawa naturalnego staje się pewny 
dopiero dzięki słowu Boga. ■
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Sumienie – dowód osobisty

Tematem aktualnego numeru „Na-
szego Życia” jest sumienie? Jak się za-
brać za ten temat? Od czego zacząć? Na 
początku chciałem po prostu zaprosić 
jakieś sumienie do rzymskiej sekcji re-
dakcji NŻ na wywiad, ale okazało się 
to niemożliwe. Sumienia mają to do 
siebie, że odpowiadają wyłącznie tej 
osobie, do której należą. Są tak osobi-
ste i delikatne, że nie dają się wywołać 
do odpowiedzi. Można je co prawda 
„budzić, obudzić, rozbudzić; formować, 
kształtować, uwrażliwiać; oczyścić/
oczyszczać; uspokoić/uspokajać; draż-
nić; poruszyć/poruszać; uciszyć, usy-
piać/uśpić, wyciszyć/wyciszać, zagłu-
szyć/zagłuszać; wypaczać”, ale nie da 
się ich wypytać, zapytać, przesłuchać. 

W dowodach osobistych w rubry-
ce „imię” mają wpisane po prostu: 
„sumienie”. Czasami zwracamy się do 
nich i opowiadamy o nich, tych na-
szych sumieniach, również przy po-
mocy słów „serce” czy „głębia serca”. 
Cytowany powyżej św. Maksymilian, 
którego poprosiłem pokornie o po-
moc w napisaniu tego artykułu, uży-
wa takiego określenia bardzo często: 

Życzę podbicia jak najwięcej dusz 
Niepokalanej, bo to nasze życie, nasz 
oddech, każde nasze uderzenie ser-
ca: oddawać się Niepokalanej coraz 

to bardziej, bezgranicznie, bezwarun-
kowo i nieodwołalnie i to oddanie się 
zaszczepić w sercach wszystkich, na 
całym świecie, by Ona mogła dowolnie 
rządzić w sercach naszych i w sercach 
wszystkich na świecie całym…

Sprawa sumienia to zatem sprawa 
„serca”, czyli czegoś w nas najgłębszego, 
najbardziej intymnego i osobistego.

Sumienie – Zosia samosia?  

Czytamy w wyżej cytowanym tek-
ście o pragnieniu św. Maksymiliana. 
Chce on, aby to, co się dzieje w sercu, 
w sumieniu, było oddane pod zarząd 
Niepokalanej, chce, aby to „Ona mogła 
dowolnie rządzić w sercach naszych 
i w sercach wszystkich na świecie całym”. 
Ktoś mógłby zapytać, czy to nie będzie… 
wbrew sumieniu? Czy można kogoś do 
sumienia, do serca, wpuścić? Czy można 
pozwolić, aby kto inny moim sercem za-
rządzał? 

Gdyby ktoś zadał takie pytanie, 
to zdradziłby tym samym, że myśli 
o sumieniu jak o jakimś samotnym 
wojowniku, bezpańskim samuraju, 
roninie, który robi to, co chce, jak 
chce, który jest wolny, bo nikt mu 
nie mówi, co ma robić. Prawidłowy 
sposób myślenia o sumieniu idzie 
jednak w innym kierunku. Sumienie 
nie jest bezpańskie, ono służy praw-

dzie. Prawidłowe sumienie to takie, 
w którym słychać głos inny niż mój, 
i to właśnie taki, który mówi mi, co 
mam robić. 

Ta prawda o sumieniu wyrażona 
jest już w samej jego nazwie. W daw-
nej grece używano słowa syneidesis, a 
po łacinie – conscientia. Te starożytne 
nazwy słychać do dziś np. w języku 
angielskim (conscience), włoskim (co-
scienza) itd. Wszystkie te imiona mó-
wią, że sumienie to jakaś wiedza, scien-
tia. Ale wszystkie mówią też o tym, że 
jest to jakaś współ-wiedza, wiedza-ra-
zem-z, con. To samo ukrywa się w pol-
skim słowie sumienie. Dawniej brzmia-
ło sąmnienie (są – współ, razem z kimś, 
z; mnienie – mniemanie, przekonanie; 
od czasownika mnieć – mniemać, są-
dzić, oceniać), później zaczęliśmy wy-
powiadać to słowo jako sumnienie i tak 
doszliśmy do dzisiejszego sumienie.

W nazwie tej kryje się prawdopo-
dobnie jedno z najważniejszych zadań 
naszego życia – nie dać się nigdy prze-
konać, że sumienie to coś, co decydu-
je samo, co samo nakazuje. W cytacie 
zamieszczonym na początku artykułu  
św. Maksymilian mówi, że zwyciężać 
można tylko „nie ufając nic sobie”. Je-
śli chcę zwyciężyć, to muszę wziąć pod 
uwagę to, co mówi moje sumienie, mu-
szę wiedzieć, mniemać i oceniać nie po 
swojemu, ale razem-z-nim, con, syn. 

PRZESŁUCHANIE 
SU MI E NIA

„Nie ma się jednak czego lękać, bo zwyciężyć możemy i musimy. Ale w jaki sposób? Otóż nie 
ufając nic sobie i oddając siebie i wszystkie pokusy, i trudności Niepokalanej, na pewno zawsze 
wyjdziemy zwycięsko (oczywiście musimy też i z naszej strony czynić, co tylko możemy, by nie 
upaść). (…) Kto Niepokalaną szczerze, całym sercem pokocha, ten łatwo rozpozna i odpędzi wro-
ga” (św. Maksymilian Maria Kolbe).
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TEMAT NUMERU
Ale, zaraz, zaraz… Skąd moje sumie-

nie wie, dokąd iść? Samo wymyśla? Moje 
sumienie nie sprowadzi mnie na manow-
ce, gdy również i ono podlegać będzie 
jakiejś współ-wiedzy. Nie jest ono bowiem 
jednostką tworzącą prawdę, ale tę praw-
dę odczytującą. I to dlatego pojawiają 
się wyrzuty sumienia… Wystarczy pójść 
wbrew sumieniu, wystarczy postąpić na 
przekór. Nie da nam spać spokojnie. 

Wyrzuty, wątpliwości, rozterki

W styczniu 1936 r. św. Maksymilian na-
pisał z Nagasaki do o. Peregryna Haczeli: 
„Wyrzuca mi sumienie, że «wszystkich 
środków, byle godziwych» w myśl dyplo-
mika Milicji Niepokalanej jeszcze nie uży-
wam”. I święci mają wyrzuty sumienia! 

Dzieje się tak właśnie dlatego, że su-
mienie nie jest czymś, co sami tworzy-
my. Gdyby tak było, to zawsze byśmy się 
prawdopodobnie ze sobą zgadzali i nigdy 
żadne wyrzuty sumienia by się nie poja-
wiały. Sumienie jednak to nie nasz pro-
dukt, zależny od nas od początku do koń-
ca. Sumienie to swego rodzaju prezent, 
jaki Bóg zostawił ludziom. To miejsce, 
gdzie można usłyszeć Jego głos, który re-
zonuje w myślach, w uczuciach. Możemy 
„czuć się dobrze” z jakąś decyzją, z jakimś 
zachowaniem. Możemy „czuć się źle”. 
Możemy być „głęboko przekonani, że po-
stąpiliśmy słusznie”, ale można i „uznać, 
że popełniło się błąd”. Tak właśnie działa 
owa współ-wiedza, conscientia. 

Sumienie ocenia czyny nie tylko po czy 
w trakcie ich trwania. Podpowiada nam 
już wcześniej, za czym iść, a czego zanie-
chać… Św. Maksymilian pisze z Zakopa-
nego, 6 grudnia 1926 r., do swojego brata, 
Alfonsa, o tym, że nie można pożyczać 
pieniędzy ich bratu, Franciszkowi Kolbe-
mu, który był nałogowym palaczem, bo 
to nieetyczne, niezgodne z sumieniem: 

W końcu jakim sumieniem mógłbym 
pozwolić na darowanie pieniędzy uciuła-
nych od biednych, którzy sobie odmawia-

ją, by dać na rozszerzenie czci Niepokala-
nej, by oddać to na… papierosy, bo to na 
jedno wyjdzie, jeżeli on pieniądze przepa-
li. Sądzę, że i on to zrozumie, że ja przecież 
nie mogę obciążać sumienia i pokutować 
na drugim świecie jeszcze za niego. Mam 
dosyć swoich bied.

Siła do walki 

W sumieniu rozbrzmiewa głos Boży, 
który pomaga nam oceniać czyny nie tyl-
ko pod względem moralnym. To w nim 
pojawiają się Boże natchnienia, inspira-
cje. Nie jest łatwo usłyszeć ten Boży głos 
i dobrze Go zrozumieć. Czasami dlatego, 
że mamy to sumienie przywalone milio-
nem innych myśli, zmartwień, własnych 
przekonań o świecie. A czasami dlatego, 
że Bóg zaprasza nas do jeszcze większej 
pracy nad sumieniem, nad jego oczysz-
czaniem. Staje się wówczas bardziej wraż-
liwe i będzie mogło później w lot chwytać 
Boże fale. Ale niektóre wątpliwości pozo-
stają:

Piszę dziś, w dzień Matki Bożej Grom-
nicznej. (…) Piszę… piszę… z pewną 
obawą w sercu. Nasamprzód nie wiem, 
czy Niepokalana chce, bym aż stąd pisał 
i myślał, czy mam się ograniczyć do Japo-
nii, czy na świat cały spoglądać i o wpro-
wadzeniu wszędzie MI i „Rycerza” nie za-
pominać?

Gdy takich wątpliwości jest za dużo 
i nie do końca jesteśmy w stanie zrozu-
mieć, co to też się w naszym sumieniu 
dzieje i dokąd nas Boży głos prowadzi, 
warto opowiedzieć o tym drugiej osobie. 
Św. Maksymilian zanotował w zeszycie 
z notatkami z rekolekcji pod datą 1 lute-
go 1934 r. taki wyjątek z listu swojego ojca 
duchownego, któremu zapewne zwierzył 
się z jakichś spraw związanych z sumie-
niem:

Polecam… oddalać od siebie każdą 
wątpliwość i niepewność co do stanu 
twego sumienia i co do życia przeszłego 
i obecnego. Proszę uważać za rzecz cał-

kiem pewną, że wszystko jest dobrze i że 
Mamusia jest bardzo z ciebie zadowo-
lona. Czy dobrze zrozumiałeś? A zatem 
wesoło i zawsze naprzód w imię Pańskie 
i Maryi.

Maksymilian prosi o pomoc w odczy-
taniu głosu sumienia. Sam zresztą w in-
nych sytuacjach takiej pomocy udziela. 
W czerwcu 1929 r. św. Maksymilian pisze 
do kogoś, kto chciał wstąpić do zakonu:

W odpowiedzi na Twój list donosi-
my, że w tym wypadku – czy przestą-
pisz IV przykazanie wyjeżdżając z domu 
do klasztoru bez pozwolenia rodziców, 
czy też nie, to najlepiej zapytaj się w tej 
sprawie swego spowiednika, albo księ-
dza proboszcza, i tak zrób, jak ci sumie-
nie wskaże, przy tym należy pamiętać,  
że masz jedną duszę, którą trzeba za 
wszelką cenę zbawić.

Podpowiada kandydatowi, żeby po 
odpowiednim rozeznaniu Bożego głosu 
kierował się sumieniem. Gdy jesteśmy bo-
wiem o czymś „głęboko przekonani”, gdy 
robimy coś „z głębi serca”, to jest to droga 
właściwa, nią należy iść. Nie sposób bę-
dzie nas zatrzymać.  

Pełnienie tego, co nakazuje su-
mienie, wiąże się czasem z zapła-
ceniem wysokiej ceny. Bł. Antonin 
Bajewski, umierając w obozie kon-
centracyjnym, zostawił swemu spo-
wiednikowi zadanie: „Powiedz moim 
konfratrom w Niepokalanowie,  
że wierny Chrystusowi i Maryi tu zgi-
nąłem”. Skąd u bł. Antonina przekona-
nie, że dochował wierności? Zapewne 
odczytał to w sumieniu, w sercu. Do 
dochowania wierności potrzeba było 
zapewne odwagi i męstwa… Oby i nam 
jej nigdy nie zabrakło! 

I jak mówił św. Maksymilian: „Bądź-
my spokojni. (…) My pełnimy, co su-
mienie wskazuje, możemy spokojnie 
mimo nawet niedociągnięć patrzeć 
w przyszłość”.  ■

8 Nasze Życie nr 3/2020 (134)



BRACIA Z III KURSU NA WYJEŹDZIE W GÓRY



SZTUKA KSZTAŁTOWANIA 
SUMIENIA

Dobrze ukształtowane sumienie… 
kto to taki?

To strażnik. Pełni wartę 24/7 przez 
365 dni w roku. Dostrzegając nie-
bezpieczeństwo zagrażające życiu 
naszej duszy (grzech), natychmiast 
dmie w róg i zdaje raport rozumowi. 
Rozum zaś, przewodnik wolnej woli, 
pomaga jej podjąć działanie.

To mądry doradca. Jako towa-
rzysz naszej pielgrzymki z ziemi wy-
gnania do domu Ojca, zachęca do 
dobrych uczynków. Wiedząc, co dla 
nas dobre, w każdej trudnej sytuacji 
podpowiada wybór tego, co najlep-
sze dla zbawienia naszego i innych. 

Nie ma w zwyczaju proponować roz-
wiązań łatwych i wygodnych, ponie-
waż nie istnieje droga prowadząca 
łatwo i wygodnie do osiągnięcia zba-
wiennej komunii z Bogiem.

To także sędzia. Nagradza nas ra-
dosnym poczuciem spełnienia, ile-
kroć uczynimy coś dobrego, bądź ka-
rze dotkliwym bólem wewnętrznym, 
ilekroć popełnimy zło. Podobnie jak 
ból cielesny uświadamia nam szkodę 
wyrządzoną naszemu ciału, tak ból 
wewnętrzny sygnalizuje szkodę duszy.  
Jest to więc kara zbawienna! Pozwala 
nam rozpoznać zło, zapobiec dalsze-
mu rozwojowi szkód i podjąć konkret-
ne kroki w celu naprawy.

Łaska i Duch

Dla dobrego funkcjonowania nasze-
go sumienia potrzebujemy stale rozwijać 
w sobie dar łaski uświęcającej. Tracimy ją 
wskutek popełnienia grzechu śmiertelne-
go, lecz możemy ją na powrót odzyskać 
dzięki spowiedzi. Łaska uświęcająca, wiel-
ki dar Boży, to życie wieczne „zapoczątko-
wane”. Otrzymaliśmy ją na chrzcie świę-
tym w zalążku, zupełnie darmo, a wraz 
z nią nadprzyrodzone cnoty wiary, nadziei 
i miłości oraz inne cnoty wlane. Bóg rzucił 
je na naszą duszę niczym ziarenka. 

Duch Święty zamieszkuje dusze żyjące 
w łasce Bożej, oddziałuje na ich sumie-
nia swoimi natchnieniami i światłem. 

Pan Jezus, zapytany o największe ze wszystkich przykazań, odpowiedział: „Będziesz miłował Pana, 
Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mt 22,37). Jest to przy-
kazanie prowadzące bezpośrednio do zjednoczenia z Bogiem – odwieczną, osobową Miłością. To osta-
teczny cel naszego istnienia. Wiara katolicka jest drogą prowadzącą prosto do tego celu. Jego osiągnięcie 
nazywamy wiecznym zbawieniem lub komunią z Bogiem w wieczności. Jednym z warunków osiągnięcia 
komunii miłości z Bogiem jest wytrwałe kształtowanie sumienia. 
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„Popycha” w stronę Boga, zachęca, aby 
odrywać się od rzeczy przemijających, 
od siebie samych, a zwracać ku Bogu. 
Tym sposobem, jako ludzie sumienia, je-
steśmy prowadzeni do ideału; łagodnie, 
powoli i stopniowo, dzięki posłuszeństwu 
wobec głosu sumienia, zbliżamy się do 
doskonałości – do miłości Boga (i bliźnie-
go w Bogu) aż po wzgardę samych siebie. 
Jezusa mamy za wzór.

Rzut oka na metę

Jeśli powyższa część doprowadziła 
Cię, Drogi Czytelniku, do przekonania, 
że formowanie sumienia jest ważne, to 
jeden z celów tego artykułu został osią-
gnięty! Zerknijmy na metę tej formacji. 
Ów proces ma doprowadzić do stanu, 
w którym nasze myśli zgadzają się z my-
ślami Bożymi. To praca na całe życie. To 
nieustanny wysiłek współpracy z łaską 
Bożą i ciągłe otwieranie się na Bożą na-
ukę. Ciemności błędu, niewiedzy i grze-
chu to przeszkody leżące na drodze do 
Boga; uniemożliwiają pełną komunię. 
Boża łaska i Boża nauka z nich wyzwa-
lają. Duch Święty wspomaga nas w tym 
dziele. Z naszej strony potrzeba świętego 
płomienia gorliwości i wytrwałości.

Stare dobre… 

W kształtowaniu sumienia poma-
gają nam różne dostępne narzędzia. 
W tym artykule omówię krótko nieza-
wodną, „starą dobrą” lekturę duchową. 
Zostanie ona przedstawiona w dwóch 
odsłonach: Pisma Świętego oraz dzieł 
i żywotów Świętych Pańskich.

…Pismo Święte

Czytanie Pisma Świętego to życie na-
szej duszy. Niezliczona liczba osób, także 
świętych Kościoła, nawróciła się do Boga 
właśnie pod wpływem lektury słowa Bo-
żego. Tak jak przyjmowanie złych treści, 
których nie brak na półkach dzisiejszych 
księgarni, od których roi się w Internecie, 
wypacza nasze sumienia, kierując nas na 
błędne tory myślenia o Bogu czy moralno-

ści, tak Pismo Święte prowadzi nas ku Bo-
żej mądrości i prawdziwej świętości. Módl-
my się, Bracia i Siostry, o łaskę ukochania 
Pisma Świętego, bo to wielka łaska Boża, 
której mało kto okazuje się godny.

Mechanizm kształtowania naszego su-
mienia przez słowo Boże jest prosty. Ilekroć 
czytamy Ewangelię, czerpiemy żywą na-
ukę od Mistrza. Przyglądając się Jego życiu, 
zaczynamy rozumieć, co znaczy „podobać 
się Bogu”, a w miarę coraz głębszego naśla-
dowania Go, Bóg jest nam bliższy i bliższy. 
Gdzie znajdziemy wznioślejszy przykład, 
jeśli nie w naszym Zbawicielu? Gdzie lep-
szy przykład heroicznego życia wiernych 
Kościoła, jeśli nie w Dziejach Apostolskich? 
Gdzie głębszą naukę teologiczną o Jezusie; 
gdzie gorętsze wezwanie do miłości, do 
obowiązków naszego stanu, do wytrwa-
nia w wierze, do cierpliwości, do świętości; 
gdzie pewniejsze reguły postępowania 
w stosunku do naszych przełożonych, do 
równych nam i podwładnych, do słabych, 
grzesznych, fałszywych? Gdzie odnajdzie-
my tak dobrze wyrażone obowiązki nasze 
wobec wspólnoty Kościoła, jeśli nie w Li-
stach św. Pawła?

Nie wystarczy jednak proste czy-
tanie. Nie czytamy pierwszej lepszej 
książki! Potrzeba czytania pokorne-
go, pełnego wiary i miłości; potrzeba 
czytania, które jest bardziej słucha-
niem Boga niż czytaniem o Bogu.

…żywoty świętych

Drugim bardzo skutecznym narzę-
dziem katolickiej formacji sumienia jest 
czytanie dzieł świętych oraz ich życiorysów.

Chociaż dzieła świętych w przeci-
wieństwie do Pisma Świętego nie cie-
szą się nieomylnym natchnieniem, to 
niewątpliwie zostały stworzone pod 
wpływem światła Ducha Świętego. Pra-
gnę tutaj polecić niewielką książeczkę, 
dostępną chyba w każdej księgarni kato-
lickiej, autorstwa Tomasza à Kempis, pt. 
O naśladowaniu Chrystusa. To niewielkie 
pod względem objętości dzieło dopro-

wadziło rzesze wierzących do nawróce-
nia sumień i świątobliwego życia.

Żywoty świętych zawierają przykłady 
godne podziwu i naśladowania. Ukazują 
ludzi tej samej natury, co my, którzy wy-
brali radykalne życie Ewangelią i jej zasa-
dami. Owe życiorysy ludzi, którzy podob-
nie jak my podlegali różnym słabościom 
i musieli walczyć ze swymi wadami, któ-
rzy ciężką pracą zdobywali pokorę, cier-
pliwość, ufność do Boga i bezgraniczną 
miłość, bardziej nas pociągną do święto-
ści i lepiej uformują sumienia niż niejed-
no wzniosłe kazanie.

Kilka praktycznych wskazówek

Drogi Czytelniku, lekturę zarówno sło-
wa Bożego, jak dzieł i żywotów świętych 
użyźniaj modlitwą. Czytanie nie przynie-
sie plonów, jeżeli zawczasu nie poprosisz 
Pana o łaskę. Pamiętaj, że wszelki postęp 
na drodze wiary jest efektem Twojej 
współpracy z Bożą łaską. 

Czytaj w duchu wiary, to znaczy szukaj 
w tej lekturze Boga samego. Unikaj niepo-
trzebnej ciekawości, intelektualnej chci-
wości oraz krytykowania tego, co czytasz.

Nie zadowalaj się samym poznawa-
niem treści, ale szczerze stosuj do siebie 
to, co wyczytałeś. Pragnij najwyższej do-
skonałości! 

Czytaj bez pośpiechu, bo masz się 
przejąć tym, co czytasz. Lepiej dla Ciebie 
głęboko przeżyć jedno słowo, niż „prze-
lecieć” wszystko po powierzchni. Do 
tego, co przyniosło Ci szczególne korzy-
ści, często powracaj.

Czytaj pobożnie, smakuj treści.  
Pozwalaj, aby Twoje czytanie przerywała 
modlitwa serca.

Odwagi, w górę serca!

Gwarantuję, że wytrwale i gorliwie 
praktykowana lektura duchowa przemieni 
się stopniowo w prawdziwy pokarm duszy. 
Ani się obejrzysz, a spotkasz Tego, którego 
Twa dusza nade wszystko pragnie. Twoje 
sumienie zaś zastaniesz już odmienione.  ■
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TEMAT NUMERU br. Maksymilian M. Konieczny, kurs V

Przystępując do napisania tego artykułu, przez okno na świat obserwuję następujące obrazy: 
tłum ludzi głośno skandujących, często wulgarne, hasła o wolności dla kobiet. Część z nich pada pod 
adresem Kościoła, a ściślej duchowieństwa. Mimo izolacji spowodowanej pozytywnym wynikiem 
na obecność popularnego wirusa, zdaję sobie sprawę, że atak jest skierowany również w moim kie-
runku. Jednak, wyzbywszy się wszelkich negatywnych emocji i stronniczości, uważam, że ocena ich 
zachowania może być tylko jedna… Modlę się więc za biedaków, bo nie wiedzą, co czynią. Przykład 
tzw. strajku kobiet uważam za doskonały, aby nieco szerzej spojrzeć na kwestię sumienia, bo prze-
cież do niego odnosi się mniej liczna, acz głośniejsza strona konfliktu.

To, co najbardziej mnie frustruje, 
to fakt, że ludzie, którzy w tych 
dniach wychodzą na ulice, są 

bardzo odporni na argumenty strony 
przeciwnej. Bierze się to nie z ugrunto-
wanych i racjonalnie wytłumaczalnych 
przekonań, lecz z braku otwarcia na 
dialog. Nie jest to ocena stanu rzeczy 
oderwana od rzeczywistości, ponie-
waż w tych dniach podjąłem próbę 
rozmów z osobami zaangażowanymi 
w protesty, starając się okazać im na-
leżny szacunek, używając argumentów 
odnoszących się nie do emocji, a tylko 
i wyłącznie do rozumu. Bezskutecznie.

Gdzie leży problem? Ośmielam 
się postawić tezę, którą postaram się 
obronić. Moim zdaniem, przyczyną 

zachowań opisanych we wstępie jest 
błędne rozumienie sumienia. Zda-
ję sobie sprawę z mnogości intencji, 
którymi kierują się manifestujący, lecz 
właśnie relatywne podejście do norm 
obiektywnych jest 
ich cechą wspólną. 

W teologii mo-
ralnej w dziale 
błędnych rozumień 
sumienia wyróżnia 
się pojęcie sytu-
acjonizmu etycz-
nego, który polega 
na tym, że sąd sumienia zależy od 
konkretnych sytuacji. Konsekwen-
cją tego błędu jest negacja jakich-
kolwiek przykazań, szczególnie Bo-

żych lub kościelnych. I tak aborcja 
dla niektórych jest niedopuszczal-
na, bo wynika to z rozumowej ana-
lizy, podczas gdy dla innych będzie 
podstawowym prawem człowieka. 

Po pierwsze należy 
sobie zdać spra-
wę, że musi istnieć 
prawda obiektyw-
na. Jeżeli pierwsza 
strona ma rację, to 
druga się myli, i od-
wrotnie. Gdzie w ta-
kim razie jest racja?

Rozwiązanie jest całkiem proste. 
W momencie wątpliwości należy 
słuchać głosu słowa Bożego, czyli co 
Pan Bóg mówi do nas w Piśmie Świę-

MOJA PRAWDA jest „NAJMOJSZA”

Dzisiejsze czasy  
potrzebują takich ludzi 
sumienia, którzy w imię 
Prawdy Objawionej nie 

ugną się, by podobać się 
światu i nie narażać 

na krytykę.
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tym i Tradycji. Znając przykazanie 
„nie zabijaj” oraz nauczanie papie-
skie o przerywaniu ciąży, należy przy-
jąć taką opinię i uznać ją za własną. 
W takim procesie kształtuje się prawe 
sumienie, które jest gwarantem, że 
każdy wybór człowieka będzie czynił 
go szczęśliwszym, ponieważ pozna-
nie prawdy wlewa w serce pokój. Ku 
lepszemu zrozumieniu niech posłuży 
nam inny przykład:

Znana jest postawa hitlerowskich 
oficerów, którzy po wojnie w swojej 
obronie twierdzili, że wykonywali 
tylko rozkazy swoich przełożonych. 
Sumienie starali się usprawiedliwić 
posłuszeństwem. Ale chyba każdy 
rozumie, że ich postępowanie nale-
ży ocenić jako współodpowiedzialne 
za przestępstwa wyrządzone przez III 
Rzeszę. Jest to doskonały przykład 
błędnego rozumienia sumienia, któ-
rego głosu nie można absolutyzować, 
gdyż skażenie grzechem pierworod-
nym sprawia, że możemy podejmo-
wać osądy niezgodne z prawdą. Ten 
przykład nie jest analogiczny „1:1” 
z usprawiedliwianiem aborcji, jed-
nak dzięki swej drastyczności od-
daje, jak bardzo 
niebezpieczne jest, 
gdy człowiek idzie 
za głosem sumie-
nia, nie formując go 
należycie. 

Zamknięcie się 
w swoich własnych 
poglądach jest 
wielką pokusą. Zo-
baczmy, że taka po-
stawa w wielu przypadkach niesie ze 
sobą olbrzymie konsekwencje. Zabi-
cie nienarodzonego dziecka, oprócz 
tego, że jest ciężkim grzechem, jest 
ogromną niesprawiedliwością. Bez 
żadnego sądu, bez możliwości obro-
ny, zapada wyrok śmierci. Przeczy to 
podstawom naszej cywilizacji, która 
zapewnia wolność każdej jednost-

ce. Rewolucja obyczajowa, z którą 
mamy do czynienia od XX w., jest dla-
tego najniebezpieczniejsza, ponie-
waż robi wszystko, by zmienić nasze 
myślenie, naszą ocenę rzeczywisto-
ści, nasze rozumienie pojęć. Toleran-
cja i wolność stały 
się hasłami bez 
pokrycia. Otóż ja 
w wolności jestem 
katolikiem, a dla 
wielu jest to po-
wód by, zakazać mi 
uczestnictwa w ży-
ciu publicznym. Ta-
kie absurdalne tezy 
coraz częściej gło-
szą lewicowi działacze. Jeżeli przyj-
miemy, że rzeczywiście zależy im na 
dobru świata i działają z dobrych po-
budek, to bardzo łatwo zauważyć tu 
można to, o czym pisałem wyżej: błę-
dy w rozumieniu sumienia. I ten fakt 
sprawia, że nie możemy ich uspra-
wiedliwić. Każdy bowiem człowiek 
ma obowiązek kształtować sumienie 
tak, by było prawe, pod groźbą wiel-
kich konsekwencji.

Potrzeba nam dziś heroiczności 
świętych, którzy 
w obliczu prze-
śladowań stali na 
straży własnego 
sumienia, które 
formowali według 
Bożych przykazań. 
Patronem takiej 
postawy jest św. 
Tomasz Morus. Za 
wierność papie-
stwu utracił nie tyl-

ko wielkie bogactwa, które posiadał 
jako ważny urzędnik państwowy na 
dworze króla Henryka VIII, ale rów-
nież życie. Według mojej oceny dzi-
siejsze czasy potrzebują takich ludzi 
sumienia, którzy w imię Prawdy Ob-
jawionej nie ugną się, by podobać 
się światu i nie narażać na krytykę. 
Potrzeba dziś bezkompromisowe-

go świadectwa wiary w Boga, Stwo-
rzyciela nieba i ziemi, w Kościół 
powszechny i w żywot wieczny.  
To ostatnie powinno być dla nas 
zachętą, bo Pan nasz Jezus Chry-
stus powiedział, że „błogosławieni,  

którzy cierpią prze-
śladowanie dla 
sprawiedliwości, al-
bowiem do nich na-
leży królestwo nie-
bieskie” (Mt 5,10).

Usłyszałem kie-
dyś piękne słowa 
o tym, że wiara ka-
tolicka chroni to, 

co święte, a zasady, które daje, są 
jak przepis na sprawdzone ciasto. 
Życie według przykazań pozwala 
odnaleźć się w dzisiejszym chorym 
świecie, a sakramenty dają siłę, aby 
pokonywać trudności. Dlatego pełni 
wiary formujmy własne sumienia, 
módlmy się, byśmy rozpoznawali 
prawdę, oraz korzystajmy z porad 
osób kompetentnych w sprawach 
moralnych. Na koniec zapraszam 
Cię do wspólnej modlitwy, ułożonej 
przez św. Jana Pawła II, jakże do-
sadnie krzyczącej do sumień Pola-
ków. Dziś bardziej niż w 1987 r., gdy 
pierwszy raz była recytowana:

Maryjo, Królowo Polski, bądź 
z nami, czuwaj nad każdym czło-
wiekiem, nad każdą kobietą i nad 
każdym mężczyzną, nad każdym 
dzieckiem i to już poczętym w łonie 
matki! Czuwaj! Czuwaj nad każdym 
sumieniem. I ucz nas czuwać! Ucz 
czuwać wszystkie sumienia na tej 
ojczystej ziemi. Niech nie stają się 
winne straszliwych grzechów. Niech 
żyją ze świadomością wszystkich 
Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, 
które mówi: „Nie zabijaj!”. Nie zabi-
jaj dziecka poczętego w łonie matki! 
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się 
nad nami, Niepokalane Serce Maryi, 
módl się za nami. ■

Potrzeba nam dziś 
heroiczności świętych, 

którzy w obliczu 
prześladowań 
stali na straży 

własnego sumienia, 
które formowali według 

Bożych przykazań.

W teologii moralnej  
w dziale błędnych  

rozumień sumienia 
wyróżnia się pojęcie 

sytuacjonizmu  
etycznego, który polega  
na tym, że sąd sumienia 
zależy od konkretnych 

sytuacji.
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Tajemniczy dom na Spadkowej, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć, jest przykładem miejsca, do które-
go każdy powinien udać się, aby maski same spadły choć na chwilę z ludzkich twarzy. Tak, by spojrzeć na 
siebie oczami wyjątkowych mieszkańców, których można tam spotkać. By poprzebywać z ludźmi, którzy 
swoim życiem potrafią uczyć człowieka tego, że maski na nic się zdają na dłuższą metę, a autentyczność jest 
pożądanym skarbem, o którym człowiek coraz częściej zapomina.

W świecie pełnym pośpiechu, 
gdzie człowiek stawia głównie 
na swój rozwój i samoreali-

zację, ludzka autentyczność i szczera 
radość to coraz rzadsze zjawisko. Gu-
bimy się i często naszym działaniom 
towarzyszą maski. Nieustannie wbija 
się nam do głowy głupoty, że musimy 
być piękni, inteligentni, zaradni, samo-
wystarczalni. Po prostu musimy być 
najlepsi. Wywołuje to wśród wielu lu-
dzi presję, aby wpisywać się w dziwnie 
pojmowane normy i nie odstawać od 
innych, by nie zostać uznanym za nie-
udaczników. Maski – to one dają nam 
poczucie bezpieczeństwa. Potrafimy 
dzięki nim ukrywać swoje wady, przed-
stawiać się takimi, jakimi chcielibyśmy, 
aby ludzie nas poznali. Zagłuszamy 
wtedy też swoje sumienia. Jednak czy 
wtedy inni poznają o nas prawdę? Czy 
maski nie zniekształcają obrazu czło-
wieka? Tak wielu współczesnych ludzi 
w przestrzeni Internetu, głównie w me-
diach społecznościowych, kreuje wspa-
niały obraz swojego życia, aby pokazać 
ludziom… no, właśnie… co?

Jako franciszkanin, wraz z moimi 
braćmi, mam możliwość odwiedzania 
mieszkańców Domu Pomocy Społecz-
nej, który znajduje się przy ulicy Spad-
kowej w Łodzi. Jest to jedno z najdłużej 

działających duszpasterstw w naszym 
seminarium, gdyż istnieje od ponad 
30 lat. Sam jestem związany z nim od 
początku mojego życia w seminarium, 
a więc już ponad 4 lata. W tym czasie 
mogłem zobaczyć, jak wygląda co-
dzienne życie osób mieszkających w tej 
placówce, która jest jedynym domem 
dla dorosłych, młodzieży i dzieci z nie-
pełnosprawnością intelektualną różne-
go rodzaju. 

Głównym celem naszego duszpaster-
stwa jest niesienie Ewangelii ludziom 
tego potrzebującym. Głoszenie kate-
chez o Jezusie Zbawicielu i prawdziwym 
Przyjacielu każdego człowieka, wspólna 
prosta modlitwa, uczestnictwo w Eucha-
rystii i wspólne spędzanie czasu na śpie-
wie, zabawie i rozmowie to formy nasze-
go apostolstwa wśród podopiecznych.

Czy w tym domu przy ulicy Spadko-
wej mieszka Bóg? Tak, i przekonuję się 
o tym za każdym razem, kiedy mogę 
tam być z moimi braćmi. Choć jak każ-
dy dom, również i ten ma swoje mniej-
sze i większe problemy. Jest to jednak 
dom, w którym jego mieszkańcy mogą 
czuć się bezpieczni i potrzebni. A każdy 
życzliwy gość jest w nim przyjęty z au-
tentyczną radością i miłością. Specyfika 
miejsca i osób w nim przebywających 

i pracujących niejednokrotnie poka-
zała mi, że głoszenie tam Ewangelii 
działa w dwie strony. Z jednej strony 
nasze działania zmierzające do tego, 
by naszą postawą i słowem w jak naj-
bardziej przystępnej formie prowadzić  
podopiecznych do Boga. Z drugiej stro-
ny to właśnie ci nasi Przyjaciele ze Spad-
kowej prowadzą nas do Ojca w niebie. 
Pomagają nam uczyć się wielkiej ra-
dości z prostych i często oczywistych 
rzeczy, obok których przechodzimy bez 
żadnej refleksji. W wielu przypadkach 
ich wrażliwość i autentyczność w spo-
sobie życia oraz przeżywania relacji 
z Bogiem są czymś naturalnym, i mimo 
różnego rodzaju niepełnosprawno-
ści, z jakimi muszą żyć, dają niezwykłe 
świadectwo bycia blisko Boga. Wydaje 
mi się, że Bóg właśnie z takimi osoba-
mi, które w różny sposób są dotknięte 
chorobami, jest szczególnie w bliskiej 
relacji, kocha je i obdarza szczególny-
mi łaskami. Jedną z nich jest właśnie 
mniejsze ryzyko używania masek. Po-
nadto swoją autentycznością promie-
niują na innych, gdyż tym, którzy z nimi 
przebywają, bardzo szybko maski z twa-
rzy spadają same. Na takich spotka-
niach człowiek może wiele się nauczyć. 
Pan dał mi łaskę uczenia się wielu rze-
czy od moich podopiecznych z domu 
na Spadkowej. ■

NA SPADKOWEJ
z ludzkich twarzy maski 

SPADAJĄ SAME
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WARTOŚCI 
ŻYCIOWE 
cz. I

K im był Witold Pilecki? Jakim 
był człowiekiem? Harcerz i ka-
walerzysta, a przy tym uczest-

nik wojny polsko-bolszewickiej  
(1920 r.). Brał udział w kampanii wrze-
śniowej (1939 r.) i powstaniu war-
szawskim (1944 r.). Kochający mąż 
i ojciec, dobry człowiek, społecznik, 
miłośnik przyrody, malarz, poeta. 
Zwykły-niezwykły człowiek, dla któ-
rego ideały i wartości wyniesione 
z domu rodzinnego stały się prze-
wodnikiem życiowym. Człowiek nie-
przeciętny i skromny. Żołnierz Wyklę-
ty, aresztowany, osądzony i stracony 
przez władze komunistyczne. Jego 
życie to mozaika chwil zwyczajnych 
i niezwykłych, tak jak on sam. Wi-
told Pilecki całym swoim życiem słu-
żył Polsce. Pochodził z bohaterskiej 
rodziny szlacheckiej herbu Leliwa. 
Jego dziadek, Józef, był powstańcem 
styczniowym, ojciec Julian – pra-
cował ciężko w Rosji na utrzymanie 
rodziny. Tak jak w przypadku Józefa 
Piłsudskiego, również i u Witolda Pi-
leckiego największy wpływ na jego 
późniejsze zachowanie i światopo-
gląd miała matka. Ludwika Pilecka, 

z domu Osiecimska, przekazała piąt-
ce swoich dzieci miłość do Polski 
i do Boga. Czytała dzieciom książ-
ki Henryka Sienkiewicza, takie jak 
Ogniem i mieczem oraz Potop. Witold 
jako młody człowiek był emocjonal-
nie i duchowo dojrzały, a przy tym 
skromny i dobrze ułożony. Opinie 
o nim ukazują go jako człowieka su-
miennego i odpowiedzialnego. Mało 
mówił, a więcej słuchał. Przełożeni 
z 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
oceniali go jako solidnego i stanow-
czego, odpornego nerwowo, a przy 
tym inteligentnego, umiejącego po-
dejmować trudne decyzje. Rotmistrz, 
jak przystało na wojskowego, miał 
wybitne poczucie własnej godno-
ści i postawę obywatelską. W wieku  
12 lat wstąpił do skautingu, czyli do 
zakonspirowanego ZHP. Wywarło 
ono na niego duży wpływ, a jedno-
cześnie kształtowało jego charak-
ter. Nadrzędną wartością stały się 
dla niego Ojczyzna i wiara. O jego 
religijności może świadczyć zawar-
cie małżeństwa w kościele z Marią 
Ostrowską. Witold i Maria opierali ży-
cie rodzinne na wierze. Dzieci Rotmi-

strza – Zofia i Andrzej – wspominają 
codzienną modlitwę w domu, nauki 
ojca dotyczące mówienia prawdy, 
szacunku dla człowieka, ale i otacza-
jącej przyrody. Swoją wiarę wyraził 
także w obrazach, które namalował: 
Matka Boża Karmiąca, Święta Rodzi-
na, Matka Boża Nieustającej Pomo-
cy, Święty Antoni. Witold Pilecki miał 
zamiłowanie do rysowania. Rysował 
ołówkiem, węglem i kredkami, szki-
cował pejzaże, a przy tym pisał wier-
sze, komponował, grał na pianinie 
i na gitarze. Był naczelnikiem Ochot-
niczej Straży Pożarnej i prezesem 
mleczarni oraz założył kółko rolnicze 
przy udziale miejscowych rolników. 
Za swoje społeczne zaangażowanie 
w 1938 r. został odznaczony Srebr-
nym Krzyżem Zasługi. Syn Andrzej po-
wiedział: „To, co wydaje mi się u ojca 
dominujące, to właśnie fakt, że miał 
świadomość, iż nieustannie musi 
pracować nad sobą, wykuwać swój 
charakter”. Nieubłaganie zbliżała się 
wojna, podczas której Witold Pilecki 
musiał pokazać siłę swego charakte-
ru oraz miłość do wartości, jakie sam 
wyznawał i których nauczał. ■

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie 
na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć 
całym swoim życiem” (Witold Pilecki).

Rotmistrz
Witold Pilecki
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br. Michał Wysocki
Pół roku przed wstą-
pieniem do zakonu 
nie wiedziałem o ist-
nieniu Braci Mniej-
szych Konwentual-

nych. Nieprzypadkowe spotkanie 
z o. Arkadiuszem Płatkiem odczy-
tałem jako znak od Pana Boga. Po 
kilku wyjazdach na rekolekcje po-
wołaniowe uświadomiłem sobie, że 
pragnę wstąpić do zakonu. Głębo-
ko wierzę, że jest to miejsce, które 
przygotował dla mnie Pan Bóg.

br. Piotr M. 
Januszewski
Moje powołanie to 
dar. Słyszałem je od 
dawna. Nie poszedł-
bym za nim, gdyby 

Bóg nie wyrwał mnie z grzechów, 
które zagłuszały to wezwanie. Dzięki 
sakramentom, wielu pobożnym oso-
bom oraz Matce Bożej Niepokalanej, 
której miałem dar się oddać, odwra-
całem się od tego, co wydawało mi 
się słodkie, ku prawdziwej słodyczy 
i szczęściu, którym jest mój Bóg.

Z NASZEGO ŻYCIA

CO ZADECYDOWAŁO
 o moim wyborze drogi zakonnej?

br. Rafał Ołdak
Jako licealista tra-
fiłem do Niepoka-
lanowa. Tam jeden 
z zakonników zacze-
pił mnie i zaczął roz-

mowę o powołaniu. Od tamtej pory 
Niepokalanów stał się miejscem, 
gdzie to powołanie starałem się roz-
poznawać. Biografia św. Maksymi-
liana oraz udział w Powołaniowych 
Dniach Skupienia pomogły mi zde-
cydować o podjęciu formacji u fran-
ciszkanów.

br. Wojciech Mach
Od młodych lat anga-
żowałem się w parafii 
jako ministrant. Pew-
nego dnia nauczyciel-
ka  muzyki zapropo-

nowała mi spotkanie z asystentem ds. 
powołań. Wierzę, że to był pierwszy znak 
w moim życiu. Później kilka razy uczest-
niczyłem w rekolekcjach powołanio-
wych. Ponadto styczność z franciszkana-
mi miałem też w szkole średniej – uczyli 
mnie katechezy. Jednak myślę, że osta-
teczny wpływ miało pragnienie życia jak  
św. Franciszek.

br. Marek M. 
Świstek
Bóg tuż przed matu-
rą zaczął dawać mi 
mnóstwo znaków, to 
było takie ,,puszcza-

nie oczka”. W pewnym momencie 
przypadkiem trafiłem na nazwę „Nie-
pokalanów” w Internecie. Nie wie-
działem, kto tam jest, co tam się dzie-
je, ale zaczęła mi towarzyszyć myśl, 
że to może być miejsce dla mnie. 
Pojechałem na rekolekcje u Sióstr 
Franciszkanek Misjonarek Maryi w Ła-
buniach. Tam Bóg dał mi odpowiedź.

br. Michał 
Kaliszewski
Pochodzę z miasta 
Jedlina-Zdrój, gdzie 
wiele lat byłem mi-
nistrantem w parafii 

pw. Trójcy Świętej. W szkole średniej 
przeżywałem kryzys wiary i bunt prze-
ciwko światu. Wiele lat brałem nar-
kotyki, nie biorąc odpowiedzialności 
za życie. Będąc moralnym wrakiem 
człowieka, poczułem obecność Boga, 
który był tak blisko, że postanowiłem 
zmienić swoje życie, a On po dzień dzi-
siejszy udziela mi swojej łaski.

br. Krzysztof M. 
Lasocki
Najważniejszy znak, 
jaki pojawił się 
w moim życiu, to pra-
gnienie poświęcenia 

się radykalnie Panu Bogu. Stawało się 
ono coraz bardziej wyraźne w miarę 
poznawania przeze mnie katolickiej 
wiary i liturgii (do czego z kolei zachę-
cił mnie m.in. dobry przykład wielu 
gorliwych katolików). Do wyboru za-
konu franciszkańskiego przyczyniła się 
książka Szaleniec Niepokalanej Marii 
Winowskiej, a także przykład francisz-
kanów, których poznałem podczas Dni 
skupienia w Niepokalanowie Lasku.

br. Paweł Brot
Podczas studiów, po 
latach przemyśleń, za 
zachętą, Dzienniczka 
św. Faustyny, a także 
pism św. Tereski i św. 

Maksymiliana, oraz przy wsparciu Maryi, 
podjęliśmy razem z dziewczyną decyzję 
o wstąpieniu do zakonu – ja wybrałem 
franciszkanów. Zainspirował mnie wzór 
życia świętych franciszkańskich: Fran-
ciszka, Antoniego i Maksymiliana. To 
właśnie dzięki nim wybrałem Zakon 
Braci Mniejszych Konwentualnych.

br. Grzegorz M. 
Zabłotny
Z braćmi franciszka-
nami jestem zwią-
-zany od prawie 
35 lat. Moje drogi 

życiowe prowadziły mnie różnie.  
W 2001 r. rozpocząłem życie w In-
stytucie  Świeckim Chrystusa Króla, 
skąd po 19 wstąpiłem do Zakonu. 
Nie mogłem nie odpowiedzieć na 
wezwanie i znaki, które odczyty-
wałem, i zarazem wewnętrzne pra-
gnienie, które mi towarzyszyło, aby 
iść za Chrystusem  drogą świętego 
Biedaczyny z Asyżu.



o. Grzegorz Papuga,  
ojciec duchowny

Od 16 lat jestem szczęśliwym fran-
ciszkaninem, a kapłanem od 8. Po-
chodzę z ziemi zelowskiej. Życiową 
pasją jest ukazywanie dobroci i mi-

łości Boga zwłaszcza poprzez sakrament pokuty 
i pojednania. Bezwzględną większość mojej pra-
cy duszpasterskiej, dotychczas pełnionej w War-
szawie, stanowiła właśnie posługa Miłosierdzia. 
Interesuję się pszczelarstwem, botaniką. Życiowe 
motto: „Jedynie w Bogu spokój znajduje ma du-
sza” (Ps 62,2).

Z NASZEGO ŻYCIA

o. dr Piotr M. Żurkiewicz,  
rektor WSD

Pochodzę z Tomaszowa Lubelskie-
go i należę do Prowincji Matki Bo-
żej Niepokalanej. Pierwsze śluby 
złożyłem w 1997 r., natomiast świę-

cenia kapłańskie przyjąłem w 2003 r. Poprzednie 
funkcje, posługi i miejsca pobytu to: Łódź, ul. Kra-
sickiego – katecheta, Lublin – studia z teologii do-
gmatycznej, Łódź, WSD – wychowawca, Warszawa 
– sekretarz prowincji. Moje zainteresowania to li-
teratura, film, fotografia, piesze wędrówki, a mot-
tem życiowym: „Tylko miłość jest twórcza”.

o. Jacek Korsak,
wicerektor WSD

Pochodzę z miasta Gniewkowo 
(archidiecezja gnieźnieńska) i na-
leżę do Prowincji św. Maksymilia-
na Marii Kolbego. 37. rok profesji 

uroczystej i 35. rok kapłaństwa. Po święceniach 
pracowałem jako katecheta, duszpasterz w para-
fii Łódź-Dąbrowa. Potem studia na KUL-u w Lubli-
nie. Następnie byłem duszpasterzem, katechetą 
w Ostródzie, a w latach 1992-1996 wicerektorem 
i wykładowcą w naszym seminarium. Pełniłem 
też funkcje asystenta prowincjalnego ds. for-
macji, magistra junioratu w Elblągu, wikariusza 
prowincji i gwardiana klasztoru w Gdyni, ojca 
duchownego w seminarium w Łodzi, proboszcza 
i gwardiana klasztorów w Gnieźnie i w Olsztynie. 
Zainteresowania: historia, ekumenizm. Motto: 
„Kocham Kościół, bo kocham Chrystusa”.

o. Jan M. Olszewski, 
sekretarz studiów i bibliotekarz 
prowincjalny

Jestem 27 lat w Zakonie i od 25 
lat kapłanem w prowincji war-
szawskiej. Urodziłem się w Toru-

niu 23 kwietnia 1964 r. Do 2000 r. formowałem 
się w naszym międzynarodowym kolegium „Se-
raphicum”, rozpoczynając jednocześnie prze-
wód doktorski na „Marianum”. Spędziłem 2 lata 
w Santa Severa (Włochy), po czym wróciłem do 
Polski i otrzymałem funkcję sekretarza w tutej-
szym seminarium. Prowadziłem też wykłady 
i ćwiczenia z mariologii i metodologii. W parafii 
św. Bonawentury w Rzymie spędziłem 11 lat: by-
łem wikariuszem parafii, proboszczem i przeło-
żonym domu. Od 2016 r. w Kurii pełniłem funkcję 
archiwisty prowincjalnego i asystenta sekretarza 
prowincji, a także wikariusza konwentu. Zainte-
resowania i duchowe przyjaźnie koncentrują się 
na: Niepokalanej, św. Maksymilianie M. Kolbem 
i św. Bonawenturze z Bagnoregio. Moje motto to 
słowa C. K. Norwida, który od młodości podnosi 
moje ciążące ku ziemi myślenie: „Umiemy się tyl-
ko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić 
pięknie i mocno”.

o. Edward M. Sobolewski,  
ojciec duchowny

Po 8 latach powracam do semina-
rium, aby ponownie pełnić posłu-
gę ojca duchownego. W tym roku 
wszedłem w 33. rok kapłaństwa. 

Moim mottem są słowa zamieszczone na obrazku 
prymicyjnym: „Oto ja sługa Pański, niech mi się 
stanie według słowa Twego, jako dziecko idąc do 
Maryi”. Lubię wracać do sportu z lat 70., szczegól-
nie do piłki nożnej. Wtedy sport nie był umoczony 
w afery, a polskie drużyny i reprezentacja wspina-
ły się na szczyty. W życiu duchowym interesuję się 
ruchem charyzmatycznym. W nim i w dobrze pro-
wadzonej katechezie dla dorosłych widzę szansę 
odnowy wiary w Polsce.

JESTEM TU,
aby pełnić Twoją wolę!
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Profesora Krzysztofa Bieleckiego znamy z TVP1 z programu „Magazyn Ekspresu 
Reporterów” lub z Radia Maryja i Telewizji Trwam, gdzie w każdy poniedziałek prowadzi au-
dycję „Myśląc Ojczyzna”. Jest wielkim autorytetem w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkolo-
gicznej z 60-letnim stażem lekarskim. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą 
I stopnia Ministra Zdrowia, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; laureat Nagrody 
Zaufania „Złoty OTIS 2018” za dorobek naukowo-dydaktyczny. Do 2006 r. był osobistym le-
karzem ks. Jana Twardowskiego. Ponadto jest proktologiem i nauczycielem akademickim, 
z niezwykle ciekawą osobowością, który uwielbia dzielić się swoją wiarą…

W tegorocznej książce Medycy-
na? Nie jest na sprzedaż często po-
wtarza Pan Profesor zdanie: „My 
nie jesteśmy bogami” – skąd ta 
pokora u tak wybitnego i utytuło-
wanego specjalisty?

Moim mistrzem i mentorem mo-
ralnej sylwetki był ks. Jan Twardow-
ski, który uczył nas religii  w  Gim-
nazjum i Liceum gen. Sowińskiego 
w Warszawie na Woli. To był wzór 
pokory! Nawet jego sylwetka: lekko 
pochylony, głowa skłoniona, cichy 
szept, niewyraźne pismo… rzadko 
mówił, ale słuchał! On w zasadzie 

pokazał mi przykład pokornego, a za-
razem wielkiego człowieka. A jednym 
z moich przyjaciół był prof. Religa, 
wybitny kardiochirurg. I kiedy po-
wstał o nim taki film, Bogowie, to 
ja na niego nie poszedłem… prze-
wrotnie, choć znałem go doskonale, 
zanim został ministrem zdrowia. Bo 
tak sobie pomyślałem: Nie można 
powiedzieć, że lekarz jest bogiem. 
Jak ja mogę porównywać się do 
Boga, skoro ja przed każdą opera-
cją klękam i się modlę: „Panie Boże, 
pomóż, mamo moja, pomóż!” – bo 
moja matka była bardzo dumna ze 
mnie, że jestem lekarzem chirurgiem, 

teraz proszę ją o pomoc. My nie jeste-
śmy bogami, my prosimy Pana Boga 
o pomoc. I ten, kto porównuje się do 
Boga, wykazuje się brakiem pokory, 
a nawet pychą, która jest tuż przed 
upadkiem.

To kiedy zabiegany lekarz ma 
znaleźć czas dla Boga?

A w każdej chwili… Ja nie potrze-
buję specjalnego miejsca czy ołtarza… 
jadę samochodem rano i odmawiam 
Ojcze nasz, potem śpiewam Kiedy 
ranne wstają zorze! Nie włączam ra-
dia, żeby słuchać głupich reklam. Od-

MY NIE JESTEŚMY BOGAMI
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śpiewam cztery zwrotki i już jest mi 
lepiej! Kiedy idę spać, klękam u siebie 
w pokoju i się modlę. Czas się znajdzie 
wszędzie – tego mnie uczył ks. Twar-
dowski. A w każdy poniedziałek o godz. 
20.50 mam swoje pięć minut w Radiu 
Maryja w audycji „Myśląc Ojczyzna”. 
Czyli ja traktuję modlitwę jak rozmowę 
z Panem Bogiem, którą kończę zawsze 
tym, co ks. Dolindo mówił: „Jezu, Ty się 
tym zajmij”. 

Często słyszę takie porówna-
nie, że lekarze leczą ciało, a du-
chowni sumienie. Więc się zasta-
nawiam, czego duchowni powinni 
się uczyć od lekarzy?

Żeby też zwracali uwagę na ciało. 
Są dwa powołania: jedno to kapłań-
skie, drugie to lekarskie. W zdrowym 
ciele zdrowy duch. Zabrzmi to żarto-
bliwie, ale kiedyś rozmawiał ze mną 
jeden z biskupów pomocniczych 
w jednym z miast, strasznie gruby, 
i pytał mnie, jak tu mówić wiernym 
o ascezie, jak on taki gruby (śmiech). 
A ja odpowiedziałem mu: Księże Bi-
skupie, może trzeba było się troszkę 
wcześniej zastanowić… albo teraz 
podać siebie jako przykład, że w tej 
modlitwie zapomniałem przypilno-
wać swojego ciała i przybyło za dużo. 
Bo o klasie człowieka, Drogi Bracie, 
świadczy to, że potrafi się śmiać z sa-
mego siebie.

60 lat służby lekarskiej za Pa-
nem, jak często doświadczył Pro-
fesor tego, że ludzie w obliczu cho-
roby czy śmierci nawracają się?

Moja obserwacja jest taka… za-
wsze przed operacją pytam się luź-
no pacjenta: Przeżegnała się Pani/ 
Pan? Ojcze nasz było? …i nikt mi nie 
powiedział: Mnie to nie interesuje… 
Trochę mam dystans do młodych 
ludzi, 20-,25-latków (kilka dni temu 
operowałem młodą dziewczynę), do 
nich nie mam takiej pewności, ale też 
się odważam i pytam w ten sposób. 
Choć ostatnio ktoś mi powiedział, że 
go to nie interesuje. Odpowiedzia-
łem: Wie Pan, tego bezpieczeństwa 
nam nie zaszkodzi, jak ma Pan to 
w głowie albo chociaż spojrzy w nie-
bo, to Pan Bóg to na pewno zauważy, 
na pewno. A ja będę miał spokojniej 
i lżej, człowiek nie czuje się sam.

Kiedyś wybitna pani doktor 
kardiochirurg powiedziała mi, że 
przed ciężką operacją zawsze od-
mawia Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia.

No i bardzo dobrze, ale ja myślę, że 
nie trzeba czekać, można w trakcie! O… 
ja na przykład, jeżeli w trakcie operacji 
mam krwawienie, to zazwyczaj wtedy ła-
pie się kleszczykami, ale czasami trzeba 
przycisnąć gazikiem lub tamponem, i ja 
wtedy zawsze mówię: To na trzy zdrowaś-
ki, i zaczynam na głos w sali operacyjnej 
mówić Zdrowaś Maryjo, i trzymam ten 
gazik. I muszę Bratu powiedzieć, że po 
tym każde krwawienie ustaje (śmiech).

Coś pięknego, naprawdę 
(śmiech)! Pan Profesor napisał re-
ceptę na szczęśliwe życie, proszę 
zacytować.

Tak jest, właśnie czekałem na to 
pytanie! Kiedyś siedziałem w Busku- 
-Zdroju i tak sobie patrzyłem i my-
ślałem: Boże, jak tu jest fajnie, jak tu 
pięknie… mam tam takie swoje ulu-
bione miejsce i wymyśliłem receptę 
na szczęśliwe życie: ma cztery kry-
teria. Pierwsze – jak się budzę rano 
i żyję (żona mnie budzi o 5.25), wstaję 
i mówię: W Imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za 
to, że przeżyłem noc. Pierwszy powód 
do radości! Drugie – mam pracę, któ-
rą kocham. Chociaż mam rentę, od 
12 lat dalej funkcjonuję i chętnie idę 
do tej pracy. Trzecie kryterium – być 
dobrym dla drugiego człowieka.To 
jest najlepszy sposób na depresję, 
jakieś zniechęcenie, jakieś złe myśli 
czy nudę… zrobić coś dobrego dru-
giemu, cokolwiek… i usłyszeć słowo 
„dziękuję” albo takie słowa: „Dobrze, 
że jesteś”. I czwarte kryterium –  mieć 
coś, co jest tylko moje. Zamiast pa-
pierosów, wódki, narkotyków robię 
to, co jest tylko moje! I każdy z nas 
coś takiego, myślę, ma. W moim przy-
padku jest to spływ Czarną Hańczą, 
co miesiąc jeżdżę do Buska, śpiewam 
w dwóch chórach. I nikt nie ma pra-
wa w to ingerować ani mi przeszka-
dzać, bo to jest moje! Teraz, ostatnio 
znalazłem taką kapliczkę przy torach 
kolejowych i jak mam chwilę, to idę  
5 km w obie strony i tam w tej kaplicz-
ce porozmawiam sobie z Matką Bo-
ską, potem wracam i jest mi dobrze!

Bardzo dziękuję, Panie Profe-
sorze, za takie świadectwo życia 
i wiary. ■

WYWIAD NUMERU



WIARA DOJRZAŁA br. Szymon M. Bielak, kurs V

Jezus Chrystus już nas zbawił. Zastąpił nas w śmierci, na którą zasłużyliśmy sobie przez 
nasze grzechy. Zmartwychwstał, aby dać nam nowe życie. Ale jak osobiście doświadczyć 
tego zbawienia? Do tego są konieczne dwa niezastąpione środki – wiara i nawrócenie.

Dobra Nowina

Pan Bóg powołał Cię do istnienia 
z miłości. Jesteś Jego upragnionym 
dzieckiem. „Bóg jest miłością” (1 J 4,8) 
i próżno u ludzi szukać takiej miłości, 
o jakiej zapewnia Cię Pan. Niestety, 
w pewnym momencie ludzie odwró-
cili się od Stwórcy i utracili szczęście, 
którego mieli pod dostatkiem. Na 
skutek grzesznej decyzji pierwszych 
rodziców człowiek został wygnany 
z raju. Każdy nasz grzech jest brakiem 
prawdziwej miłości wobec Boga, wo-
bec innych i także wobec nas samych. 
Kiedy Pan Bóg, będąc zatroskany 
o swoje stworzenie, widział kondycję 
ludzi po grzechu, nie odwrócił się. On 
nigdy nie przestał patrzeć na nas jak 
na swoje dzieci. I chociaż po grzechu 
nasz obraz Boga uległ wypaczeniu, On 
ciągle chciał dla nas wszystkiego, co 
najlepsze.

Bóg zawsze jest wspaniały, najła-
skawszy i bogaty w miłosierdzie, wol-
ny w swoim dziele stworzenia i jego 
naprawy. Takim objawia Go Jego Syn, 
Jezus Chrystus, rodząc się z Maryi 
Panny. Bóg posyła na świat swojego 
Syna, aby grzech nad nami nie pano-
wał. W Chrystusie zostaliśmy wyzwo-
leni z więzów szatańskich. Zbawie-

nie dokonało się w Panu Jezusie 
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, 
który ukształtował w nas nowego 
człowieka. Zatem radujmy się, bo 
bramy nieba są otwarte, a śmierć 
i szatan pokonane.

Osobista odpowiedź

Po Zesłaniu Ducha Świętego, 
św. Piotr przedstawił Dobrą Nowinę 
i wtedy padło pytanie: „Cóż mamy 
czynić?”. W odpowiedzi Apostoł daje 
warunek: „Nawróćcie się i niech każ-
dy z was ochrzci się” (Dz 2,37-38). 
Podobnie działo się w wielu przypad-
kach, kiedy pierwsi ewangelizujący 
obwieszczali z niezwykłym przekona-
niem, że ukrzyżowanego Jezusa Bóg 
uczynił i Panem, i Mesjaszem. Pierwsi 
świadkowie wskazują, co zrobić, aby 
obecność Jezusa stała się zarówno 
aktualna, jak i skuteczna. Na pytanie 
„Cóż mam czynić, aby się zbawić?”  
św. Paweł odpowiada: „Uwierz w Pana 
Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom” 
(Dz 16,30-31). 

Uwierz w Jezusa i odwróć się od 
swoich grzechów. To konieczne i nie-
zastąpione środki, które pozwolą Ci 
żyć życiem Zmartwychwstałego Syna 
Bożego. Wiara i nawrócenie pozwala-

ją skorzystać z darów, które proponu-
je Chrystus. Aby lepiej to zrozumieć, 
porównam to do torów kolejowych. 
Każdy z nas wie, że na tory składają się 
dwie szyny. Są one do siebie równole-
gle ułożone. Wiara i nawrócenie to są 
właśnie te dwie szyny, które mają iść 
ze sobą równo w parze. Bo zauważmy, 
jeśli nie ma torów, lub jest tylko jedna 
szyna, pociąg tam nie pojedzie. Zba-
wienie (nasz pociąg) potrzebuje tych 
dwóch szyn: wiary i nawrócenia.

Wiara

Pan Jezus na krzyżu w pełni zre-
alizował plan zbawienia. Chrystus już 
nas zbawił, a aby żyć w harmonii z Bo-
giem, potrzeba z naszej strony wiary. 
Właśnie wiara łączy nas bezpośrednio 
ze Źródłem łaski i daje nam dostęp do 
Bożej obecności. Ona jest odpowie-
dzią, jaką człowiek daje Bogu. Jednak 
nie można utożsamiać wiary z uczu-
ciem, ideologią, wiedzą czy zbiorem 
zasad. Człowiek wierzący oddaje się 
Bogu bez stawiania jakichkolwiek 
warunków, bowiem nikt nie zbawi się 
dzięki własnym możliwościom. Je-
dynie Zbawca ludzi, Jezus Chrystus, 
mógł nas odkupić najdroższą Krwią 
swoją, a nie zbawia nas wypełnianie 
Prawa czy dobre uczynki, lecz wiara.
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Wierzę Bogu, ufam Mu i chcę być 
od Niego zależnym

To zabrzmi dziwnie, ale nie można 
poprzestawać na „wierze w Boga”. Czło-
wiek, który „wierzy w Boga” ma niewiel-
kie zasługi, bo nawet szatan w Niego 
wierzy. Konieczne jest „wierzenie Bogu”, 
co zupełnie różni się od poprzedniego. 
„Wierzyć Bogu”, czyli być Mu bezgranicz-
nie i całkowicie oddanym. To zakłada 
osobową relację, bo nie jest to wiara 
w coś, lecz w Kogoś. Stąd jest to nie tyle 
zgoda intelektualna, co raczej sposób 
odnoszenia się do Boga.

Z drugiej strony pełen litości Bóg 
oczekuje naszej ufności. On jest Tym, 
który podnosi do swojego policzka nie-
mowlę, schyla się ku nam i karmi nas. 
Oddajemy się bezwarunkowo w ręce 
Pana Boga, który jest naszym Ojcem. 
Zbawienie nie jest zależne od ilości do-
brych uczynków ani nie zależy od na-
szych win, lecz od Chrystusowych zasług 
zdobytych na krzyżu. Zatem ufaj, że Bóg 
będzie działał zgodnie ze swymi obietni-
cami. To oznacza koniec wątpliwości, że 
coś może nas oddzielić od miłości Bożej. 
Jesteśmy bezpieczni w ramionach Ojca 
i w Nim nasza nadzieja.

Co więcej, wiara zakłada posłu-
szeństwo Bogu. Otwierając się na dar 
zbawienia, nie poddajemy się Bogu ze 
strachu czy zobowiązania. Oddajemy 
się Jemu, bo On jest naszym Skarbem. 

W swoim miłosierdziu Bóg wie, co dla 
nas najlepsze. Konsekwencją postawy 
zależności względem Boga jest życie 
zgodne z tym, w co wierzymy. W prze-
ciwnym razie zredukowalibyśmy wiarę 
do ideologii, teorii czy uczucia.

Nawrócenie

Drugą „szyną” w naszych torach jest 
nawrócenie, którego istotą jest zamia-
na zepsutego życia na życie w Jezu-
sie Chrystusie. Wyrzekam się sza tana,  
a oddaję Zbawicielowi moje grzeszne 
życie oraz przyjmuję od Niego to, co 
nowe. Tej przemiany nie dokonuje się 
o własnych siłach ani według własnych 
pomysłów. Kiedy oddajesz się w ra-
miona Jezusa, zmienia się Twój stosu-
nek do wszystkiego i inaczej zaczynasz 
patrzeć na życie. W ten sposób daje-
my Bogu szansę, by On działał w nas 
i przez nas. Zmiana moralności jest 
konsekwencją zwrócenia się ku Bogu.

Ponadto nawrócenie to zmiana re-
lacji do Boga. Owa przemiana wyraża 
się przejściem od postawy sług do 
postawy przyjaciół; od postawy ludzi 
sprawiedliwych do postawy dzieci, 
które zdolne są wołać do Boga: „Abba, 
Ojcze”. Taki zwrot widać wyraźnie w ży-
ciu Szawła z Tarsu, który spotkał Jezu-
sa w drodze do Damaszku. Ten gorliwy 
faryzeusz, który wiernie wypełniał 613 
przykazań prawa żydowskiego, zmie-
nia się całkowicie na skutek spotkania 

z Chrystusem zmartwychwstałym. Od 
tego wydarzenia św. Paweł zaczął żyć 
nie tyle jako człowiek sprawiedliwy, ale 
jako dziecko Boże.

Przyjmij dar zbawienia

Pan Jezus Cię zbawił, ponieważ 
niemożliwe było, abyś zbawił się sam. 
Przyjmij to z wiarą i nawróć się. Św. Pa-
weł twierdzi, że aby osiągnąć zbawie-
nie, trzeba zarówno uwierzyć w sercu, 
jak i wyznać to ustami. „Jeżeli więc usta-
mi swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PA-
NEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg 
Go wskrzesił z martwych – osiągniesz 
zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara 
prowadzi do sprawiedliwości, a wy-
znawanie jej ustami – do zbawienia” 
(Rz 10,9-10). Zatem nie zwlekaj i wyznaj 
Jezusa jako Twojego osobistego Pana 
i Zbawiciela. Wyrzeknij się wszystkiego, 
co oddala Cię od Niego. Głoś Chrystusa 
jako Pana każdej dziedziny Twojego ży-
cia i pozwól, aby Ewangelia przeniknęła 
wszystkie Twoje myśli i czyny.

Kochający Jezus chce Cię uzdra-
wiać oraz wyzwalać. Gdy prawdziwie 
zaczniesz żyć życiem Syna Bożego, to 
stanie się widoczne dla Twojego oto-
czenia. Niech więc otworzą się drzwi 
Twojego serca dla Jezusa, abyś mógł 
praktykować postawę wiary w codzien-
ności. Bo człowiek usprawiedliwiony, tj. 
zbawiony, żyje wiarą w każdej sytuacji 
swego życia. ■



RYCERSTWO NIEPOKALANEJ br. Arkadiusz M. Burzec, kurs III

MARYJA CHCE  PRZEBUDZIĆ 
NASZE SUMIENIA

„Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość, 
w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej za-
przeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. Jest to próba nie 
tylko narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację 
chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami”. Te prorocze słowa wypowiedział kardynał 
Karol Wojtyła dwa lata przed wyborem na papieża, odwiedzając Stany Zjednoczone. 

Człowiek od zarania próbuje 
własnymi siłami opanowy-
wać żywioły. Przez osiągnięcia 

w dziedzinie szeroko pojętej nauki, 
mechanizacji, cyfryzacji, biotech-
nologii stawia siebie w centrum. 
W swojej pysze wypiera Boga i negu-
je podstawowe prawa przez Niego 
nadane. Ta sytuacja burzy porządek, 
co owocuje brakiem pokoju w życiu 
jednostkowym, jak i całych narodów. 
Konsekwencja życia w grzechu, życia 
odrzucającego łaskę Bożą, odrzuce-
nie prawdy, podstawowych dogma-
tów wiary, skutkowała powstaniem 
ideologii libertyńskich. U początku 
XX w. świat zalały dwie wielkie wojny, 
terror, niesprawiedliwość, bestial-
stwo człowieka przeciwko człowie-

kowi. Następnie rewolucja seksual-
na siała spustoszenie ideologiczne, 
które niesie się echem w ideologii 

gender. Aktualnie jesteśmy na etapie 
tzw. zrównoważonego rozwoju. Dziś 
zagrożeniem jest sam człowiek. Prze-
ludnienie świata i związane z tym 
projekty depopulacyjne coraz śmie-
lej wychodzą na światło dzienne. 
Grzechy wołające o pomstę do nieba: 

aborcja, eutanazja to narzędzia se-
lekcji ludzkości. Człowiek decyduje, 
kto może żyć, a kto powinien umrzeć. 
Eugeniczne pomysły mające wyrażać 
„wolność człowieka” w szatańskim 
tańcu cywilizacji śmierci. Ludzkość 
jest ogłupiana przez wielość narzę-
dzi medialnych, które są nierzadko 
w rękach ludzi wrogich Bogu. Insty-
tucjonalizacja grzechu doprowadza 
do tego, iż niemoralność wydaje się 
normalnością. 

W ostatnim czasie dotyka nas pan-
demia COVID-19. Ta nowa rzeczywi-
stość izolacji, zamykania kościołów, 
odosobnienia niesie też skutki dla ży-
cia duchowego. W historii znamy wiel-
kie zarazy, które dotykały całe narody, 

Matka Boża przypomina  
podstawowe prawdy wiary,  

przypomina, że ludzkość pobłądziła.  
Mówi o grzechu, piekle,  

czyśćcu i niebie, modlitwie,  
pokucie i krzyżu. 
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ale opatrzność nie zostawiała ludzi 
bez nadziei, wskazując, gdzie szukać 
pomocy. Warto wspomnieć historię 
Rzymu opanowanego przez dżumę 
w czasach papiestwa św. Grzegorza 
Wielkiego. Zarządził on siedem proce-
sji pokutnych ulicami Wiecznego Mia-
sta. W trakcie celebracji jednej z nich 
miała miejsce wizja anioła chowające-
go skrwawiony miecz do pochwy, co 
było znakiem ustąpienia epidemii. Ten 
fakt ukazuje wrażliwość religijną, która 
charakteryzowała ówczesny Kościół.  

Bóg od początków Kościoła wy-
chodzi nam na pomoc. W tej walce, 
która zapowiedziana była w raju, 
jako obronę ofiaruje nam Maryję. 
Niepokalana z matczyną troską chce 
rozbudzić w nas wrażliwość serc, by 
przywrócić nam mądrość widzenia 
rzeczywistości taką, jaką jest. Maryja 
jako narzędzie miłosierdzia Bożego 
przestrzega ludzkość, wzywając nas 
do naprawy sumień. Bóg posyła Ma-
ryję i świętych z konkretnym przesła-
niem z nieba: „Co dzisiaj mówi Duch 
do Kościoła”. Jest to forma przyspo-
sobienia treści Objawienia Bożego 
do aktualnych wydarzeń. Gdy Kościół 
zatwierdza tzw. objawienia prywatne, 
jest naszą powinnością, abyśmy za-
poznali się z ich treścią – na co Bóg 
zwraca nam dziś szczególną uwagę.  
Usypianie naszej czujności w drodze 
do nawrócenia, bagatelizowanie tego 
głosu Boga, który pobudza nas do na-
wracania, jest diabelskim zabiegiem. 

W objawieniach otrzymujemy niesa-
mowitą porcję katechizmu. Matka Boża 
przypomina podstawowe prawdy wia-
ry, przypomina, że ludzkość pobłądziła.  
Mówi o grzechu, piekle, czyśćcu i niebie, 
modlitwie, pokucie i krzyżu. Postać anio-
ła z Fatimy uczy nas uwielbienia Boga, 
zwraca szczególną uwagę na realną 
obecność Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Te prawdy są dziś nego-
wane. Ideologia postmodernistyczna jak 
mantrę wbija do naszych głów zaprze-

czenie cierpienia, pogoń za szczęściem, 
które stało się celem. W Fatimie Maryja 
prosi dzieci o pokutę, przyjęcie cierpie-
nia. Dzieci wielkodusznie odpowiadają 
na wezwanie Pani z nieba. Pokuty zosta-
ły przyjęte przez niebo, co skutkuje ukoń-
czeniem wojny. Ta dziecięca postawa 
uległości wobec mocy i woli Bożej skut-
kuje wielkim aktem miłosierdzia Boga. 
W tym kontekście warto się zastanowić, 
czy w naszych czasach asceza, pokuta, 
umartwienie nie stały się staromodne, 
wypchnięte przez różnoraką argumen-
tację i zastąpione jej namiastką? Czy 
w dzisiejszym Kościele nie zapomina się 
o tych prostych postawach wobec Boga, 
które tak wyraziście świadczą o miłości 
ku Niemu? 

Matka Boża mówi, że żyjemy 
w końcu czasów. Pragnie nas przy-
gotować na to, co przychodzi. Obja-
wienia Maki Bożej w Fatimie, Quito 
czy Akita odnoszą się do tego, co 
ma się wydarzyć, jeśli świat się nie 
nawróci. Powszechne bluźnierstwo 
i świętokradztwo, niszczenie wrażli-
wości człowieka przez ranienie tego, 
co dla niego najświętsze. Dziś pora-
nieni przez grzech ludzie dają sobie 
przyzwolenie do barbarzyńskich czy-
nów. Na zachodzie Europy profano-
wane i palone są kościoły. Widać też, 
jak wzmożone siły zaangażowane są 
w proces destrukcyjnego wychowa-
nia dzieci. Młode pokolenie cierpi na 
brak pozytywnych wzorców. Zajęci 
pogonią za pieniądzem rodzice nie 
potrafią ani nie mają czasu ich im 
dać. Niewinny świat dziecka od naj-
młodszych lat bombardowany jest 
przez treści pełne przemocy, okulty-
zmu i pornografii. Dzieci poddawa-
ne są eksperymentowi pozbawiania 

wartości i zastępowania ich anty-
wartościami. Seksualizacja w imię 
edukacji. Używanie eufemizmów, re-
latywizujące zakłamywanie rzeczywi-
stości przedstawianej w emocjonal-
ny sposób. Trzecim bastionem, który 
chce zniszczyć diabeł, jest konfesjo-
nał. Zaprzeczenie naszej grzeszności, 
walka o nienazywanie rzeczy takimi, 
jakie one są, generuje kolejne grze-
chy – świętokradcze Komunie święte, 
bez miłości do Jezusa, bez nawró-
cenia, bez potrzeby Jego zbawczej 
Ofiary. 

Ten gąszcz negatywnych ob-
razów, które widnieją przed  
naszymi oczyma, ma swoje po-
zytywne zakończenie. Oczyszcze-
nie, któremu musi być poddany  
Kościół, wyłoni jego pierwotną mi-
łość. Po Krzyżu nadejdzie Zmar-
twychwstanie.

„Polskę szczególnie umiłowa-
łem” – powiedział Pan Jezus do 
św. Faustyny. W tym czasie zamętu 
nasza Ojczyzna ma kluczowe zna-
czenie w Kościele. Walka toczy się 
o zniszczenie wiary w sercach Pola-
ków. To stąd ma wyjść iskra. Mimo 
krzykliwych zawirowań organiza-
cji antykościelnych, to tutaj nadal 
chce się korzystać z sakramentów, 
nadziei upatruje się w Bogu. Pozór 
pobożności, brak relacji z Bogiem, 
letniość – nie obronią się. To czas 
próby wiary sprzyjający dookreśle-
niu, komu ufam, za kim chcę iść. 
Nieprzypadkowo w ostatnich latach 
w Polsce miały miejsce dwa Cuda 
Eucharystyczne. Bóg przez te zna-
ki łaski wskazuje nam na centrum 
naszej relacji z Nim. Na ten czas na-
szą niezachwianą Wspomożycielką 
daną od Boga jest Maryja. Drogą jest 
całkowite poświęcenie się Jej, by 
Ona przez modlitwę i pokutę przy-
gotowała nas na powtórne przyj-
ście Chrystusa, które dotyczy każ-
dego z nas. ■

Bóg od początków Kościoła  
wychodzi nam na pomoc.  

W tej walce, która zapowiedziana  
była w raju, jako obronę  

ofiaruje nam Maryję.
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A CO NA TO ŚW. FRANCISZEK? br. Piotr M. Januszewski, kurs I

WONNE SŁOWA MOJEGO PANA
Słuchać, przyjmować, posłuchać. Oto orędzie świętego Ojca skierowane do wszystkich wie-

rzących na całym świecie. Dzięki tym słowom postaramy się wejrzeć w sumienie św. Franciszka. 
Przykład jego świętości z pewnością pomoże nam w walce duchowej, którą każdy z nas nieustan-
nie toczy, a do której potrzeba nam umiejętności prawidłowego rozeznania dobra i zła. Dokona 
się to wyłącznie wtedy, kiedy nie tylko będziemy słuchali (czyli wiedzieli, co nam mówi) głosu su-
mienia, ale przede wszystkim kiedy posłuchamy go (czyli zgodnie z tą wiedzą wybierzemy dobro 
albo unikniemy zła).

Słuchajcie (…) bracia moi, i posłu-
chajcie słów moich (…) bądźcie po-
słuszni głosowi Syna Bożego (LZ 6). 
Postanowiłem w tym liście i orędziu 
przekazać wam (2 LW 3) wonne słowa 
mojego Pana (2 LW 2), lecz niewielu jest 
takich, którzy pragną [je] przyjmować 
(2 LW 15).

św. Franciszek z Asyżu

Przebudzenie sumienia

Sumienie św. Franciszka w jego 
młodości było zagłuszane poprzez 
zły przykład innych chrześcijan 
tamtych czasów. Jak napisał o nim 
św. Bonawentura: „Był sycony próż-
nością” (1 B I.1). W naszych roz-
ważaniach nie będziemy jednak 

skupiali się na tym, w jaki sposób 
jego sumienie było plamione, lecz 
w jaki sposób doznało przebudze-
nia. Niech nam wystarczy fakt, że 
„był w grzechach” (Test 1).

Inicjatorem odbudowy sumienia 
św. Franciszka był Bóg. Na ten te-
mat wypowiedział się sam Święty: 
„Pan sam wprowadził mnie między 
[trędowatych] i okazywałem im mi-
łosierdzie” (Test 2), oraz że wcześniej 
„widok trędowatych wydawał mi się 
bardzo przykry” (Test 1). W tych krót-
kich słowach spisanych w Testamen-
cie możemy odkryć przemianę, jaka 
zaszła w sumieniu św. Franciszka. 
Pisał: „Wydawało mi się”. Dzięki łasce 
Bożej dostrzegł swój błąd, poszedł za 
głosem Pańskim i wszedł pomiędzy 
tych, którzy wcześniej wydawali mu 

się odrażający. To przebudzenie nie 
było jednak jednorazowym wyda-
rzeniem, lecz procesem, który doko-
nywał się na przestrzeni czasu. Była 
to zmiana myślenia, którą możemy 
nazwać usuwaniem „trucizny sta-
rodawnego węża” (1 Cel 3) krążącej 
w żyłach ludzkości. We Franciszku 
dokonało się to dzięki trudnym i bo-
lesnym sytuacjom, które wydarzyły 
się w jego życiu.

Wydarzeniami, które miały wpływ 
na jego przemianę, były: przegrana 
wojna, po której wzięto go do nie-
woli, oraz choroba. Te trudne wy-
darzenia spowodowały, że „wszedł 
w siebie i zaczął się zastanawiać”  
(1 Cel 3). Od tego czasu miał „w pewnej 
pogardzie to, co przedtem podziwiał 
i kochał” (1 Cel 4). To wejście w siebie, 
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rozmyślanie, było pierwszym etapem 
na drodze przebudzenia: od tego mo-
mentu słuchał głosu sumienia. Nie-
stety, przez to, że długi czas był z dala 
od Boga, nie posłuchał w odpowiedni 
sposób tego, co mówił w jego sercu. 
Był zaproszony na drogę rycerską, 
lecz to wezwanie, które Pan objawiał 
mu w różnoraki sposób, źle zinter-
pretował. Zamiast zostać rycerzem 
dla nieba, ponownie szukał chwały 
w służbie rycerskiej na ziemi. Chrystus 
jednak wiedział, jak znaleźć owcę, 
która nie posłuchała głosu Pasterza. 
W czasie, gdy Święty był w drodze do 
Apulii, aby zrealizować swoje plany, 
Pan objawił mu się we śnie i zapytał 
go: „Kto może ci lepiej uczynić: sługa 
czy Pan?”. Franciszek odpowiedział: 
„Pan”. Na to rzekł Chrystus: „Dlacze-
go więc szukasz sługi zamiast Pana?” 
(por. 2 Cel 6). Po tym wydarzeniu od-
mienił się całkowicie. Usłyszał to, co 
Jezus do niego powiedział, i posłu-
chał. Jego sumienie się przebudziło. 
Pan pokazał mu, że szukał szczęścia, 
lecz nie tam, gdzie ono było. Teraz 
zrozumiał, że tym szczęściem jest Bóg 
i bezpośrednia służba Jemu.

„Posłuszeństwo głosowi”

Św. Franciszek na początku swojej 
drogi chciał mieć pewność, że idzie we 
właściwą stronę. Dlatego zwrócił się 
do papieża. Chciał mieć pewność, że 
reguła życia, którą wewnętrznie usły-
szał, jest rzeczywiście wolą Bożą. W ten 
sposób oparł się na Skale, na Piotrze, 
którego sam Chrystus ustanowił jako 
naszego pasterza. Dlatego nie zbłądził, 
posłuchał. Tak samo każdy z nas, aby 
prawidłowo rozeznawać głos Boga 
w swoim sumieniu, musi być oparty na 
solidnym fundamencie.

Św. Franciszek w swoich pismach 
przytacza temat sumienia w miejscu, 
gdzie jest mowa o posłuszeństwie. 
Nie powinno nas to dziwić, gdy przy-
pomnimy sobie, że grzech to niepo-

słuszeństwo Bogu. To brak zaufania 
wobec Jego pięknych zamiarów 
w stosunku do nas, których celem 
jest przecież nasze szczęście. Dlate-
go opisując sprawę nieposłuszeń-
stwa, wyraża je w bardzo mocnych 
słowach. Franciszek pisał tak: „[Nie-
posłuszni] oglądają się wstecz i po-
wracają do wymiotów własnej woli” 
(Np 3,10). Co zatem zaleca nam Świę-
ty? W jaki sposób nie tylko chcieć 
słuchać dobrego Boga, ale Go posłu-
chać? Oto rada Świętego: „Pani świę-
ta Miłości, Pan niech cię strzeże z twą 
siostrą, świętym Posłuszeństwem” 
(Pcn 3). To dzięki miłości, która wyra-
ża się przez posłuszeństwo Chrystu-
sowi, będziemy w stanie prawidłowo 
rozeznawać. Dlatego za przykładem 
św. Franciszka znajdźmy oparcie dla 
naszej słabości w Chrystusie-Skale, 
który działa pośród nas:

- w Eucharystii, podczas której 
sam przychodzi do naszych serc 
(por. Np 1), aby je leczyć;

- w słowie Bożym, bo jak mówił 
św. Franciszek: „To jest to, co chcę 
ze wszystkich sił wypełniać” (3 Tow 
25), bo są to „wonne słowa mojego 
Pana” (2 LW 2), które „zapisywał nie-
zmazalnie w [swoim] sercu” (2 Cel 
102);

- przez duchowieństwo, bo „po-
dają nam najświętsze słowa Boże” 
(Test 13) i potrafią nam je wyjaśniać 
(por. 3 Tow 25);

- w braterskiej wspólnocie, w Ko-
ściele złożonym z braci i sióstr w wie-
rze, którzy są dla nas wielką pomocą 
w trudnościach (por. ZA 120).

„Roztropni jak węże”

W posłuszeństwie św. Franciszka 
Kościołowi ujawnia się ważna dla 
nas cnota Świętego – roztropność. 
To ona „bezpośrednio kieruje są-

dem sumienia” (KKK 1806). Pomaga 
zawsze zwyciężać pokusy i uzdalnia 
nas do czynienia dobra. Św. Bona-
wentura pisał, że św. Franciszek był 
roztropny poprzez swoją prostotę. 
I tak rzeczywiście było. Dlatego pole-
cał braciom, cytując w Regule Ewan-
gelię, „aby byli roztropni jak węże 
i prości jak gołębie” (1 Reg 16,2). By 
lepiej zrozumieć tę cnotę, przyjrzyj-
my się pewnemu wydarzeniu z życia 
Świętego. Pewnego razu, jak pisał 
biograf Franciszka, bracia surowo 
pościli. Jeden z braci w trakcie po-
stu bardzo cierpiał i krzyknął, że 
umiera. Wtedy roztropny Ojciec na-
tychmiast wstał, kazał zastawić stół 
i pierwszy zaczął jeść, aby zachęcić 
braci do przerwania postu. Po co to 
zrobił? Aby jego kochany brat nie 
umarł, bo „tak kazała [mu] miłość 
braterska” (2 Cel 22), a „gdy zacho-
dzi konieczność, prawo nie obowią-
zuje” (1 Reg 9,16). Możemy zobaczyć, 
że roztropność Franciszka wynika-
ła z miłości. Nasz Święty pragnie, 
abyśmy żyli według Ducha Miłości  
(por. Ga 5,22-23), „przewidywali 
roztropnie, co powinniśmy mówić” 
i czynić (por. Np 21,1), „w sprawowa-
niu służby Bożej (…) liczyli się z wła-
snymi siłami” (2 Cel 22) i niezależnie 
od tego, co się wokół nas dzieje, 
w prostocie, jak Jezus, szli przez 
świat, wszystkim czyniąc dobrze.

Rada Świętego

Diabeł się cieszy wówczas, kiedy 
może zgasić lub przeszkodzić poboż-
ności i radości sługi Bożego, która 
pochodzi z czystej modlitwy i innych 
dobrych dzieł (ZA 120). Dlaczego 
[więc] jesteś smutny i zbolały z po-
wodu twych grzechów? Przecież to 
jest sprawa między Bogiem a tobą. 
Proś Go, aby przez swoje miłosier-
dzie przywrócił ci swoją zbawienną 
radość (ZA 120). Miłuj więc Boga (…) 
bo On tego ponad wszystko pragnie 
(por. 2 LW 19). ■
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Była wielką pokutnicą i tercjarką franciszkańską, nazywana „seraficką Marią Magdaleną” 
i „trzecią świetlaną pochodnią” zakonu św. Franciszka (obok samego Założyciela i św. Klary). 
Przez wiele lat szukała miłości, aż w końcu odnalazła ją… w Bogu.

Dzieciństwo i młodość

Małgorzata urodziła się w 1247 r. 
w Laviano (Włochy) w umbryjskiej 
wiosce. Jej ojciec był ubogim rolni-
kiem. Gdy miała siedem lat, umarła jej 
mama, która nauczyła ją modlić się. 
Po dwóch latach ojciec ożenił się po 
raz drugi. Między Małgorzatą a nową 
żoną ojca były nieustanne napięcia. 
Macocha okazywała jej zazdrość i wro-
gość, między innymi z powodu nad-
zwyczajnej urody młodej dziewczyny. 
To wszystko sprawiało, że Małgorzata 
czuła się w swoim domu niechciana, 
niekochana i odrzucona. Kiedy miała 
16 lat, poznała pewnego młodego, bo-
gatego szlachcica, Arseniusza. Dzięki 
nieprzeciętnemu urokowi osobistemu 
zdobyła jego serce i została jego dziew-
czyną. Zamieszkali razem na zamku 
w Montepulciano i żyli dziewięć lat bez 
ślubu. W tym czasie Małgorzata poczę-
ła i urodziła syna, Jakuba. W tamtym 
środowisku kulturowym nie do po-

Święta
Małgorzata 
z Kortony

myślenia było to, by szlachcic wiązał 
się z wieśniaczką, dlatego ich związek 
budził wiele kontrowersji. Oprócz tego 
w ówczesnej opinii społecznej dziew-
czynę decydującą się na związek bez 
ślubu uważano za prostytutkę. Z pew-
nością Małgorzata chciała wyjść za 
mąż, jednak jej kochanek zwlekał z tą 
decyzją (być może różnica klas, jaka 
zachodziła między nim – szlachcicem, 
a Małgorzatą – wieśniaczką, sprawiała, 
że nie zdecydował się na małżeństwo). 
Małgorzata w tym czasie prowadziła 
beztroskie życie, pełne przyjemności 
i przepychu, ubierała się w drogie i oka-
załe stroje, nosiła kosztowną biżuterię 
i z dumą jeździła konno, demonstrując 
wszystkim swoją piękność. 

Śmierć i pokusa

W 1273 r. Małgorzata razem ze swo-
im partnerem udała się do Villa Palaz-
zi. Pewnego razu Arseniusz wyruszył 
ze swoim psem, chartem, by załatwić 

jakieś sprawy. Po dwóch dniach chart 
powrócił do domu, ale sam, bez pana. 
Zaczął wyć, lizać rękę swojej pani i cią-
gnąć ją za suknię, tak jakby chciał ją 
gdzieś zaprowadzić. Małgorzata po-
szła za nim do lasu. Pies w pewnym 
momencie stanął. Strwożona dziew-
czyna rozgarnęła świeżo ścięte gałę-
zie i znalazła pod nimi poranione od 
ciosów zwłoki swojego ukochanego. 
Arseniusz został prawdopodobnie za-
mordowany przez jakichś zbójców. 
Rozkładające się ciało kochanka, to-
czone przez robactwo, było przeraża-
jącym i wstrząsającym widokiem. Po 
tym dramatycznym wydarzeniu Mał-
gorzata wróciła do zamku w Montepul-
ciano, oddała wszystkie kosztowności, 
do których nie miała już żadnych praw, 
zabrała ze sobą swojego kilkuletniego 
synka, Jakuba, i udała się do rodzinnej 
miejscowości, do Laviano. Po swoim 
nawróceniu wspominała: „Straciłam 
honor, godność, spokój, wszystko, 
prócz wiary”. Gdy przyszła do domu, 
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nie przyjęto jej. Kilkanaście lat później 
Chrystus przypomniał jej tę sytuację: 
„Przypomnij sobie, ubożuchna, jak 
po tragicznej śmierci swego współwi-
nowajcy powróciłaś do Laviano, do 
twego ojca: byłaś zalana łzami, zmiaż-
dżona, zgnębiona żalem, z twarzą po-
drapaną, w żałobie… Wspomnij, w jak 
grubiański sposób przyjął cię on za na-
mową macochy… Nie wiedząc, dokąd 
się udać, pozbawiona rady i pomocy, 
siedziałaś w ogrodzie pod figowcem, 
błagałaś Mnie pokornie i prosiłaś, 
abym był w przyszłości twym nauczy-
cielem, ojcem, oblubieńcem i panem. 
Okazję tę wykorzystał odwieczny wróg, 
wąż-kusiciel, by wmawiać ci, że twe 
piękne ciało, świeża młodość, upoka-
rzająca samotność były wystarczający-
mi powodami do ponownego rzucenia 
się w wir grzechu. Podsuwał ci myśl, 
że gdziekolwiek się udasz, znajdziesz 
współwinnych i adoratorów. Ja jednak, 
jako odnowiciel wielkiej i wewnętrznej 
piękności, miłujący tę piękność, którą 
sprofanowałaś, natchnąłem cię myślą 
udania się do Kortony i oddania się 
w opiekę moim braciom mniejszym…”.

Nawrócenie i pokuta

Małgorzata oparła się pokusie sza-
tana i poszła za natchnieniem Pana 
Jezusa do braci mniejszych. Prowadząc 
synka za rękę, wędrowała, szukając 
miejsca, gdzie mogłaby oddać się na 
służbę Bogu. Najpierw trafiła do klasz-
toru w Celle. Tam usłyszała wymowne 
słowa: „Jesteś zbyt młoda i zbyt pięk-
na”. Potem udała się do Kortony. Na 
ulicy spotkały ją dwie zamożne siostry, 
panie Moscari, które dały Małgorzacie 
i jej synowi dach nad głową oraz środki 
do życia. One też przedstawiły ją fran-
ciszkanom mieszkającym w Kortonie. 
Kierownikiem duchowym Małgorzaty 
został brat Giunta Bevegnati. To właśnie 
dzięki niemu znamy tak wiele szczegó-
łów z życia św. Małgorzaty, gdyż to on 
spisał przeżycia mistyczne i rozmowy 
z Jezusem, o których mu później opo-

wiadała. Święta chciała przyjąć habit 
tercjarski, jednak zakonnicy zwlekali 
z tą decyzją, ponieważ nie dowierzali 
w szczerość i stałość jej nawrócenia. 
Dopiero po trzech latach została przy-
jęta do Trzeciego Zakonu św. Francisz-
ka. W tym czasie Małgorzata bardzo 
żałowała swojego poprzedniego życia 
i rozpoczęła surową pokutę, aby oczy-
ścić się z wad i grzechów, którym się od-
dawała. „Zwyciężyłeś mnie, a więc i ja 
cię zwyciężę!” – mówiła do swego cia-
ła. Obrała drogę całkowitego ubóstwa, 
nosiła włosiennicę, surowo pościła, 
upokarzała się wobec ludzi, smarując 
twarz sadzą, aby nie można było podzi-
wiać jej wspaniałej cery, i wielokrotnie 
przepraszała za zgorszenie, jakie wywo-
łała wcześniejszym postępowaniem. 
Oprócz tych i innych umartwień, które 
praktykowała, posługiwała kobietom 
przy porodach, a następnie pomagała 
biednym, dla których, dzięki pomocy 
zamożnych osób, zbudowała szpital 
pod wezwaniem Świętej Maryi Miłosier-
nej. Małgorzata poświęciła temu dziełu 
wszystko, co miała. Święta z Kortony 
miała też szczególne nabożeństwo do 
Najświętszego Sakramentu (od 1288 r. 
miała pozwolenie na codzienne przyj-
mowanie Komunii świętej, co w tam-
tych czasach należało do rzadkości), do 
Najświętszego Serca Jezusa i Imienia 
Jezus. Umiłowała także rozmyślanie 
nad Męką Pańską, ponieważ widziała 
w niej Jego miłość do niej.

Świętość i odosobnienie

Małgorzata całą siłę swej miłości 
skierowała na Chrystusa. Pan Bóg 
obdarzył Świętą z Kortony darem 
kontemplacji i mistycznych przeżyć. 
Ludzie, widząc Małgorzatę rozpaloną 
miłością Boga i tęsknotą, by się z Nim 
połączyć, zmieniali swoje życie – na-
wracali się. Małgorzata stała się sławna 
nie tylko we Włoszech, ale także w in-
nych krajach. Z powodu łez i pokuty 
Małgorzaty do Kortony przybywały 
rzesze grzeszników. Dochodziło nawet 

do takich sytuacji, że franciszkanie nie 
mogli ich wszystkich wyspowiadać 
w ciągu jednego dnia. Nie brakowało 
również i sceptyków. Niektórzy myśleli, 
że Małgorzata zachorowała psychicz-
nie, inni twierdzili, że nadużywa wina. 
1 maja 1288 r. Małgorzata udała się do 
pustelni, która znajdowała się w wie-
ży na wzgórzu Sant'Egidio. Święta od 
samego początku chciała tam trafić, 
ale nie otrzymywała na to zgody bra-
ta Giunty. Mieszkała w tej „nędznej 
norze” przez dziewięć lat do końca 
życia. W tym czasie doznawała wielu 
pokus szatana, który chciał zanego-
wać wszystko, co do tej pory czyniła, 
i wprowadzić ją w stan rozpaczy, jed-
nak bezskutecznie. Małgorzata złożyła 
całą swą ufność w Bogu i pozostała Mu 
wierna. Życie zakończyła, mając zaled-
wie 50 lat. Zmarła 22 lutego 1297 r. Po-
chowano ją w Kortonie. Grób znajduje 
się w kościele, który zbudowano ku jej 
czci. 16 maja 1728 r. została kanonizo-
wana przez papieża Benedykta XIII.

Dwie ciekawostki i zakończenie

Pierwszą ciekawostką jest to, 
że syn św. Małgorzaty, Jakub, za jej 
namową wstąpił do Zakonu Braci 
Mniejszych i został później wyświę-
cony na kapłana. Natomiast dru-
ga ciekawostka jest taka, że Święta 
z Kortony była tak sławna, iż przybył 
do niej nawet sam Dante Alighieri, 
gdyż pragnął poznać ją osobiście 
(Dante Alighieri był znanym i wybit-
nym poetą, autorem Boskiej Komedii, 
a także tercjarzem franciszkańskim).

Św. Małgorzata postawiła wszyst-
ko na Boga i wytoczyła wojnę temu, 
co stanowiło przeszkodę do zjedno-
czenia się z Nim. I tę wojnę wygrała. 
Święta z Kortony jest dla nas świetli-
stym znakiem, że bogactwo, podziw 
ludzi czy zmysłowe przyjemności nie 
wypełniają pustki w sercu człowie-
ka, bowiem wypełnić ją może tylko 
Bóg. ■
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„…którzy dla Królestwa Bożego i na rzecz trzody naszego Pana odważą się przenieść z pięknej  
Zatoki Gdańskiej do również niebrzydkiego Zakątka Colorados…”

W tym roku nasz Zakon ob-
chodzi 25-lecie obecności 
na ziemi ekwadorskiej. Z tej 

okazji o. Wojciech Kulig, minister pro-
wincjalny prowincji gdańskiej, wy-
stosował list do naszych braci i sióstr 
z zakonu św. Franciszka. Chciałbym 
podzielić się z Wami treścią tego listu 
– postaram się w zwięzłych słowach 
przekazać jego przesłanie.

W szczególnym roku rozpoczę-
ła się misja w Ekwadorze, ponieważ 
obchodzono w tym czasie 800-le-
cie urodzin św. Antoniego z Padwy, 
a był to rok 1995. Pierwszym naszym 
misjonarzem w tym zakątku ziemi 
był o. Krzysztof Kurkiewicz, nato-
miast chwilę później dołączyli do 
niego jeszcze dwaj bracia z nasze-
go Zakonu: o. Mirosław Karczewski  
i o. Eugeniusz Wetta.

„…którzy dla Królestwa Bożego 
i na rzecz trzody naszego Pana od-
ważą się przenieść z pięknej  Zatoki 
Gdańskiej do również niebrzydkiego 
Zakątka Colorados…” – tymi słowa-
mi zachęcał nas bp Emilio Lorenzo 

Stehle, ordynariusz diecezji Santo Do-
mingo, do pracy misyjnej w jego kraju. 
Dlatego w Santo Domingo de los Co-
lorados rozpoczęła się nasza misja.

Kiedy nasi misjonarze byli już na 
miejscu, okazało się, że  potrzebują-
cych Pana Boga jest o wiele więcej. 
Zaczęły więc powstawać nowe pla-
cówki. W 1999 r. rozpoczęliśmy pra-
cę jednocześnie w dwóch nowych 
miejscach: w Shushufindi, w Wika-
riacie Apostolskim Aguarico, który 
dzisiaj jest Wikariatem Apostolskim 
Sucumbios, oraz w Tulcan na te-
renie diecezji o tej samej nazwie, 
gdzie oprócz rektorskiego kościoła 
znajduje się klasztor i erygowany 
w nim dom formacyjny misji, w któ-
rym swój nowicjat odbywa dzisiaj 
trzech braci nowicjuszy. 

Służba naszych braci w tych miej-
scach wymagała wielkiego poświę-
cenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
duży obszar posługi, jak to ma miej-
sce we wspomnianym wyżej Tulcan 
ze względu na wielkość tej miejsco-
wości oraz w Shushufindi, do które-

go wchodzi aż 50 kaplic położonych 
w oddali! Głównymi środkami ewan-
gelizacji jest katecheza oraz towa-
rzyszenie duchowe potrzebującym.

W 2010 r., ze względu na szybki roz-
wój misji, powstała nowa placówka, 
tym razem już w Quito – stolicy pań-
stwa. Tutaj właśnie mieści się dzisiaj 
dom formacyjny, gdzie rdzenni klery-
cy oraz postulanci przygotowują się 
do posługi w swojej ojczyźnie. 

Jest jeszcze jeden powód do ra-
dości, ponieważ w 2013 r., również 
w Quito, w pobliżu domu formacyjne-
go, na zaproszenie miejscowego arcy-
biskupa, Fausto Traveza, budowana 
jest jeszcze jedna placówka misyjna 
– klasztor pw. św. Józefa z Kupertynu, 
gdzie bracia sprawują  posługę w pa-
rafii pw. Jezusa Dobrego Pasterza.

Kończąc list, minister prowin-
cjalny wyraża wdzięczność przede 
wszystkim rdzennym braciom, którzy 
znając realia własnego kraju, o wiele 
lepiej przyczynią się do jego rozwoju 
duchowego. ■

Jubileusz 25-lecia misji w Ekwadorze

FRANCISZKAŃSKIE MISJE br. Marcin M. Janiszewski, kurs IV
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Z życia Kościoła

OBLICZENIA SKANERA:
438  – tyle osób w tym roku rozpoczęło w Polsce formację 
ku kapłaństwu, 60 mniej niż rok wcześniej.

Z powodu pandemii koronawirusa  
w 2020 r. papież nie odbył żadnej po-
dróży zagranicznej. Taka sytuacja ostat-
ni raz miała miejsce ponad 40 lat temu  
(w 1978 r.)

Z NAUCZANIA  
OJCA ŚWIĘTEGO:

„Prawdziwe szczęście można osią-
gnąć, kiedy stawiamy Boga na pierw-
szym miejscu i służymy Mu w bra-
ciach, zwłaszcza w tych ostatnich”.

CZY WIESZ, ŻE…

Nominacje franciszkanów

4 października, w uroczystość św. Franciszka, podczas uroczystej Mszy świętej w katedrze Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie nasz współbrat, o. Mikołaj Dubinin 
(zdj. na górze), przyjął sakrę biskupią. O. bp Mikołaj formację teologiczną do kapłaństwa odby-
wał w naszym franciszkańskim seminarium w Łodzi Łagiewnikach. Papież Franciszek miano-
wał go biskupem pomocniczym Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Jako motto swojej po-
sługi nowy hierarcha przyjął słowa: „Śpieszmy się czynić dobro”. Z kolei 28 listopada w Rzymie, 
podczas konsystorza zwołanego przez Ojca Świętego Franciszka, biret kardynalski otrzymał 
inny z naszych współbraci, dotychczasowy kustosz Świętego Konwentu w Asyżu, o. Mauro M. 
Gambetti (zdj. na dole).

Odeszli do domu Pana

Kościół pożegnał niedawno swoich wybitnych przedstawicieli. 1 lipca w Ratyzbonie 
w wieku 96 lat zmarł ks. Georg Ratzinger (zdj. z lewej), starszy brat emerytowanego 
papieża Benedykta XVI. Natomiast 17 lipca w Rzymie swoją ziemską pielgrzymkę 
w wieku 80 lat zakończył kard. Zenon Grocholewski (zdj. z prawej), bliski współpra-
cownik papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Kolejna encyklika papieża Franciszka

3 października, podczas pielgrzymki do Asyżu, Ojciec Święty Franciszek podpisał swoją najnowszą 
encyklikę Fratelli tutti (Wszyscy bracia). Uczynił to przy grobie św. Franciszka, przed którym odpra-
wił wcześniej Mszę świętą. Pierwsze słowa dokumentu, stanowiące zarazem jego tytuł, pochodzą 
z pism św. Franciszka. Zachęca on nimi braci do naśladowania Chrystusa. Celem encykliki jest pro-
mocja światowego dążenia do braterstwa i przyjaźni społecznej. Jest ona trzecią encykliką papieża 
Franciszka. Wcześniejsze to Lumen fidei (2013 r.) oraz Laudato si’ (2015 r.).

Nowi błogosławieni Kościoła

W 2020 r. do grona błogosławionych dołączyli: 26 września s. Maria Ludwika od Najświęt-
szego Sakramentu, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Adoratorek Krzyża 
Świętego, 4 października ks. Olinto Morella, włoski kapłan, 10 października Carlo Acutis 
(na zdj.), 15-letni internauta, 31 października ks. Michael J. McGivney, amerykański ka-
płan, oraz 7 listopada Joan Roig y Diggle, męczennik, ofiara wojny domowej w Hiszpanii 
w latach 1936-1939. Beatyfikacje Polaków, kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Jana Machy, 
z powodu pandemii koronawirusa zostały przesunięte na późniejszy termin.

Papież Franciszek
(Twitter, 12 października 2020 r.)

br. Adam M. Ślusarczyk, kurs VI SKANER



CZYTAJ OGLĄDAJ SŁUCHAJ

książka
Siostry z powstania. Nieznane historie kobiet walczących 

o Warszawę to niezwykle wzruszająca relacja o odwadze, odda-
niu, bezgranicznej wierze i wreszcie prawdziwej, szczerej miłości 
do Ojczyzny i drugiego człowieka. Jest to pozycja godna polece-
nia wszystkim, ale szczególnie osobom zainteresowanym tema-
tyką II wojny światowej i powstania warszawskiego, bo jak ma-
wiał marszałek Józef Piłsudski: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej 
przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani 
prawa do przyszłości”. 

Książka składa się z 24 rozdziałów. Każdy rozdział to opowieść 
o innym zakonie. Autorka pokrótce przedstawia ich dzieje – pisze 
o tym, jak doszło do założenia danego zakonu i dlaczego znajdo-
wał się on właśnie w Warszawie. Następnie przedstawia szczegó-
łowo bohaterskie czyny poszczególnych sióstr zakonnych. Bazuje 
na wspomnieniach sióstr i świadków oraz na zapisanych rela-
cjach i wpisach w kronikach zakonnych. Siostry w czasie powsta-
nia były gotowe na śmierć. Przyjmowały rozmaite role: pomagały 
powstańcom, gotowały im, opatrywały ich, dawały schronienie, 
organizowały modlitwy i podnosiły na duchu załamanych ludzi. 
Niektóre pełniły funkcje sanitariuszek na polu bitwy. Służyły każ-
demu, kto był w potrzebie, również rannym niemieckim żołnie-
rzom. Autorka ukazała kobiety, które były pewne swojego powo-
łania, nie cofały się, nie miały wewnętrznych rozterek. Chciałbym 
w tym miejscu zacytować słowa jednej z sióstr o imieniu Antoni-
na, które wywołały we mnie osobiste wzruszenie. Pytano ją, czy 
ponownie wyruszyłaby walczyć w powstaniu warszawskim. Ona 
odpowiedziała w ten oto sposób: „Poszłabym tą samą drogą jak 
dzisiaj, tą samą drogą”. A ty, co byś zrobił? ■

Agata Puścikowska 
Siostry z powstania. Nieznane historie  

kobiet walczących  o Warszawę 
Wydawnictwo Znak 2020

br. Artur M. Brzeski, kurs III

KULTURA



film

muzyka

br. Maksymilian M. Konieczny, kurs V

br. Wojciech Kasprowicz, kurs V

Znam takiego reżysera, którego każdy film uważam za bardzo potrzebny. 
W każdym jego obrazie widać chęć naprawiania zepsutego świata. Pokazywane 
patologie służą temu, aby refleksja skłoniła do poprawy. Andriej Zwiagincew, 
bo o nim mowa, urodził się w 1964 r. w Nowosybirsku. Tam ukończył szkołę fil-
mową. Za swój pierwszy pełnometrażowy film Powrót (2003) został nagrodzony 
Złotym Lwem. To dzieło jest również pierwszym, które widziałem, z jego twór-
czości. Powrót zachwyca każdym ujęciem, nieważne, czy jest to wysoka trawa 
przy plaży, krzywe słupy wzdłuż drogi, czy sceny trudnych dialogów między bo-
haterami. O nich zresztą mówi film. Niedopowiedziana historia kieruje naszą 
uwagę właśnie na emocje, z którymi zmagają się członkowie pewnej rodziny. 
Zwiagincew również w innych swoich filmach porusza problem relacji między 
ludźmi. W Niemiłości (2017) w sobie charakterystyczny, surowy sposób pokazuje 
historię rodziny, w której kłótnie małżeństwa odbijają się na dziecku. Podob-
nie w Wygnaniu (2007) artysta pokazuje, że współczesny kryzys dialogu wśród 
najbliższych sobie ludzi może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Inny 
obraz reżysera, Lewiatan (2014), jest przeniesieniem na grunt skorumpowanej 
współcześnie Rosji historii Hioba. Artysta tym filmem zabiera głos na temat sy-
tuacji społeczno-politycznej swojego kraju. A jest to bardzo mocny krzyk, że 
współczesnych Rosjan charakteryzuje chciwość, pazerność i wzajemna nieuf-
ność, co doprowadza do upadku duszy narodu.

Każdy film Zwiagincewa ubrany jest w piękne zdjęcia i muzykę. Charakte-
ryzuje go również brak pośpiechu i przedłużone ujęcia zwykłych, codziennych 
czynności. Styl, w jakim to robi, sprawia, że uważam Zwiagincewa za jednego 
z największych artystów nie tylko współczesnego kina. ■

KADR Z FILMU LEWIATAN

KADR Z FILMU POWRÓT

KADR Z FILMU WYGNANIE

Twórczości Mate.O, a właściwie Mateusza Otremby, chyba nikomu szczególnie nie 
trzeba przedstawiać. Od ponad dwóch dekad jest on znany jako charyzmatyczny i uta-
lentowany twórca muzyki o charakterze ewangelizacyjnym. Cel jego twórczości jest je-
den i niezmienny: większa chwała Boga. Najnowsza płyta w dyskografii artysty – Pente-
coste LIVE ukazała się 16 października 2020 r. Album ten został zarejestrowany na żywo  
w maju 2020 r. podczas koncertu Pentecoste z okazji święta Pięćdziesiątnicy – pamiątki ze-
słania Ducha Świętego. Na płycie można odnaleźć znane wszystkim piosenki chrześcijań-
skie w nowych, niezwykłych aranżacjach. Każdy znajdzie coś dla siebie: są mocne rockowe 
brzmienia, ale i nie brakuje spokojniej płynących utworów. Sam Mateusz o płycie mówi:  
„Spotkaliśmy się wieczorową porą 50 dni po świętach Paschalnych (Pentecoste) w przydomo-
wym ogrodzie, pod mazowieckim niebem, aby zagrać i zaśpiewać Bogu na chwałę. Święto  
Zesłania Ducha Świętego w samym środku «covidowego» zamieszania, pośród zwykłych, 
codziennych, osobistych potrzeb i tęsknot. Rozpaliliśmy ogniska i uwielbialiśmy Trójjedyne-
go Boga. W jedności z rozsianym po całej Polsce Kościołem, w tym z wieloma z Was połączy-
liśmy się online w domach, na spacerach, w miejscach pracy, pełni oczekiwania na kolejny  
rozdział działania Ducha Świętego w nas i poprzez nas. Bez Niego nie odkrywalibyśmy codzien-
nie przemieniającej nas Prawdy i Łaski, które w pełni zamieszkały w Jezusie. On sam powiedział:  
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije, a strumie-
nie wody żywej popłyną z jego wnętrza»”. Album jest niewątpliwie pełen pozytywnego  
przesłania, którego źródłem jest Ewangelia i miłość do Trójjedynego Boga. ■

Pentecoste LIVE (2020)
Mate.O/TU

KULTURA



KARTA 
ODPOWIEDZI

134
HASŁO: 7 865 11 12109 13321 4 14

POZIOMO: 1] nie wierzyli w zmartwychwstanie, 5] Judasz zdradził nim Jezusa, 11] żona Piłata o Jezusie (Mt 27,19), 13] nie przewyż-
sza nauczyciela, 16] zakopany w ziemi przez sługę (Mt 25,25), 18] tam uzdrowieni dwaj niewidomi (Mt 20,29), 20] liczba próśb w Ojcze 
nasz, 21] nauczał z niej Jezus, 23] dowódca rzymski z Kafarnaum (Mt 8,5), 24] roztropny buduje na niej dom, 25] znaczy „Bóg z nami” 
(Mt 1,23), 28] mąż Rut (Mt 1,5), 29] dosyć ma swojej biedy (Mt 6,34), 31] dar Mędrców ze Wschodu, 33] nie dostają tego, co święte, 
35] matka Obeda (Mt 1,5), 37] zrywane przez uczniów, 39] imię najwyższego kapłana (Mt 26,3), 41] „tytuł” Jezusa, 42] tata Szymona 
Piotra (Mt 16,17), 43] usechł na słowo Jezusa (Mt 21,19), 44] dniówka robotników z przypowieści, 48] poznaje się je po owocach,  
49] oddzielone od owiec (Mt 25,32), 50] nie chowa się jej pod korcem (Mt 5,15), 52] rozdarła się w przybytku, 54] teść Maryi (Mt 1,16), 
55] krąży przy padlinie, 56] tam uciekła Święta Rodzina, 57] przyszedł w osobie Jana Chrzciciela (Mt 11,14), 58] brat św. Piotra (Mt 
4,18), 59] pożywienie Jana Chrzciciela.

PIONOWO: 2] następca Heroda (Mt 2,22), 3] znaleziony w pyszczku ryby (Mt 17,27), 4] uzdrowiony przez Jezusa (Mt 17,15),  
6] poili nim Jezusa, 7] niesione przez paralityka (Mt 9,7), 8] … Testament, 9] zagłuszyły ziarno, 10] płyn z alabastrowego flakoniku,  
12] w owczej skórze, 14] nieskazitelny jak … (Mt 10,16), 15] dostąpią miłosierdzia, 17] wszedł do arki, 19] zawód św. Mateusza,  
20] jedzą okruchy ze stołu panów (Mt 15,27), 22] … Krzyżowa, 26] Matka Jezusa, 27] choroba teściowej Piotra, 30] zginął między 
przybytkiem a ołtarzem (Mt 23,35), 32] Józef dla Jezusa, 33] skuteczny w walce ze złymi duchami (Mt 17,21), 34] ma najmniejsze z na-
sion, 38] uwolniony przez Piłata, 40] połknięty przez rybę, 45] prorok z góry Tabor, 46] „berło” ubiczowanego Jezusa, 47] wschodzi 
nad złymi i dobrymi, 51] prowincja Izraela z Betlejem (Mt 2,1), 53] zaprawione goryczą (Mt 27,34).

Na rozwiązania czekamy do 20 marca 2021 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. 132 otrzymali:
Krzysztof z Łodzi, Jagoda i Anna z Warki,  
Tomasz z Knurowa, M. Marczuk, R. Strażyński

Nagrody z nr. 133 otrzymali:
Elżbieta z Łodzi, Joanna z Lublina, Janusz z Zamościa, 
Wiesława ze Święciechowy, Siostry Franciszkanki MI 
 ze Strachociny

PROSZĘ ZAZNACZYĆ  
ROZMIAR KOSZULKI:

S / M / L / XL

KRZYŻÓWKA br. Rafał Ołdak, kurs I

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

Nagroda dla Zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 134:

koszulka ze św. Maksymilianem 
oraz napisem:
Bądź ZIMNY albo GORĄCY



br. Adam M. Dunst, kurs III

Przygotowanie:

Rogaliki 
drożdżowe

BRAT ADAM POLECA

Składniki:

W rondlu podgrzej mleko i rozpuść w nim cukier. Do letniego 
mleka dodaj drożdże, rozpuść je i odstaw. Kiedy drożdże zaczną 
pracować, wlej zawartość rondla do miski z pozostałymi skład-
nikami. Wszystko zamieszaj, wyłóż na blat i dokładnie zagnieć.  
Nie zostawiaj do wyrośnięcia. Podziel ciasto na kulki o gramatu-
rze ok. 200 g. Rozwałkuj każdą i podziel na 6 części, tworząc 
trójkąty. Na brzegu szerszej strony połóż nadzienie i dokład-
nie zawiń w kształt rogala. Rogale posmaruj z wierzchu roz-
bełtanym jajkiem. Ułóż je na blasze wyłożonej papierem do pie-
czenia i piecz w rozgrzanym piekarniku w temperaturze 180°C  
przez 15 min. Kiedy rogaliki się zarumienią, wyciągnij je do prze-
studzenia. Po wystygnięciu możesz je polać lukrem lub czekoladą.

Smacznego!

•	 1 kg mąki pszennej
•	 1 szklanka cukru
•	 2 szklanki mleka
•	 100 g świeżych drożdży
•	 ½ szklanki oliwy

•	 1 opakowanie cukru wanilinowego
•	 ½ łyżeczki soli
•	 3 jaja + 1 jajko do posmarowania rogalików
•	 nadzienie: czekolada, marmolada,  

owoce w żelu itp.
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Powołaniowe Dni Skupienia
(Niepokalanów Lasek)

● 15-17 stycznia
● 19-21 lutego 
● 19-21 marca 
● 16-18 kwietnia

Rekolekcje dla mężczyzn
● 19-21 lutego – Kołobrzeg/online

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE 2021

PROWINCJA GDAŃSKAPROWINCJA WARSZAWSKA

KONTAKT

Asystent prowincjalny 
ds. powołań:

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

  781 213 240 
  barkafranciszkanie@gmail.com
  www.barka.franciszkanie.pl

Asystent prowincjalny
ds. powołań:      

Rekolekcje dla kandydatów
● 4-6 stycznia (tryb online)
● 16-18 kwietnia – Lębork


