


SŁOWEM NA POWITANIE

Dla jednych jest cenną wartością, z wiel-
ką wytrwałością jej poszukują i są w sta-
nie dla niej wiele poświęcić. Inni uciekają 

przed nią i traktują jak największe nieszczęście, 
które zatruwa życie cierpieniem. Mowa o samot-
ności. Ciekawe, że to podstawowe doświadczenie 
naszego życia może być tak skrajnie odbierane? 

A czy franciszkanie, którzy wybrali życie we 
wspólnocie braterskiej i których charyzmat zazna-
czony jest radością nawet wśród niepowodzeń, 
przeżywają samotność? I co bardziej istotne, jak 
ją przeżywają? Tak, doświadczamy samotności 
jak każdy. Raz przychodzi do nas jako wytchnie-
nie i przestrzeń do budowania relacji z Bogiem. 
Bywają także momenty, gdy rani nas brakiem zro-
zumienia i przyjęcia innych. 

„Samotność” – ten niełatwy temat podejmują 
bracia klerycy w najnowszym numerze Naszego 
Życia. Może nie uda im się postawić doskonałej 
diagnozy, dlaczego tak wielu współczesnych cier-
pi z powodu samotności. Pewnie nie znajdą także 
recepty, która rozwiąże problem. Chcą tylko przez 
tych kilka minut, które, Drodzy Bracia i Siostry, po-
święcicie na lekturę naszego pisma, pobyć z Wami 
i zapewnić, że nie jesteście sami. 

J uż samo przywitanie, które wykorzy-
stałem, ma za zadanie wprowadzić 
Was, drodzy Czytelnicy, w temat naj-

nowszego numeru Naszego Życia zatytuło-
wanego: nigdy nie jesteś sam! W niniejszym 
numerze chcemy się podzielić naszymi prze-
myśleniami i doświadczeniami związanymi 
z samotnością, uchylić rąbek jej prawdziwe-
go oblicza i wlać w Wasze serca promienie 
nadziei, że my wszyscy, którzy wierzymy, 
stanowimy zawsze jedną, wielką rodzinę. 
A nawet jeśli zdarzyłoby się, że jesteś poza 
tą drogą albo nie idziesz już ścieżką wiary, 
wiedz, że troskliwy Pasterz tylko czeka, aż 
powiesz Mu po prostu „Jezu, ufam Tobie”. 
Wtedy wprowadzi Cię do tej owczarni, do 
Kościoła, do tej wielkiej i troskliwej rodziny. 
Bóg opiekuje się każdym z nas i nigdy nas 
nie opuszcza! 

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła 
się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Pan jest 
moim pasterzem, nie brak mi niczego. Po-
zwala mi leżeć na zielonych pastwiskach” 
(Ps 23).

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego seminarium! Pokój i Dobro!

br. Piotr M. Januszewski, 
Redaktor naczelny

o. Piotr M. Żurkiewicz, 
Rektor WSD
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o. dk. Rafał M. Jendras, kurs VI

Wśród społeczności osób wierzących daje się zauważyć narastającą potrzebę przebywa-
nia w samotności na sposób chrześcijański. Widać to poprzez udział w rekolekcjach, dniach 
skupienia organizowanych w milczeniu, ale też przez osobiste świadectwa ludzi praktyku-
jących medytację Pisma Świętego w cichych zakątkach własnych mieszkań. Ci, którzy czują 
się zaproszeni przez Boga na pustynię, odnajdują tam na wzór Chrystusa powołanie do mi-
sji. Wstępując w ślady Zbawiciela, stają się Jego uczniami, biorąc udział w zbawieniu siebie 
oraz tych, których Pan stawia na ich drodze życiowej.

Chrześcijanin a samotność

Samotność i osamotnienie

Na początku przede wszystkim 
spróbujmy określić - bez próby defi-
niowania – czym różni się samotność 
od osamotnienia. Myślę, że jest to 
bardzo ważne w kontekście dalszych 
rozważań nad samotnością chrze-
ścijańską. Tak więc, gdy mówimy 
o samotności, musimy zdawać sobie 
sprawę z tego, że jest ona najczęściej 
stanem wybranym świadomie. Nie 
wyklucza jednak otwartości na świat 
innych ludzi; wręcz przeciwnie sprzy-
ja mu. Osoba samotna bardzo czę-
sto jest wnikliwszym i uważniejszym 
obserwatorem życia innych ludzi, 
dzięki temu dostrzega zdarzenia i pro-
blemy wymykające się uwadze osób 
zajętych swoją codziennością, którzy 

w swym zabieganiu nie mają czasu 
na refleksję, czy chwilę zamyślenia 
nad  sprawami otaczających ich osób. 
Osamotnienie natomiast jest najczę-
ściej wynikiem okoliczności zewnętrz-
nych. Osamotnienia nie wybiera się 
spośród innych równorzędnych moż-
liwości. Wynika ono z nieumiejętności 
znalezienia drogi do światów innych 
ludzi. Stanowić także może brak za-
interesowania kogokolwiek naszym 
wewnętrznym światem. Prowadzi do 
izolacji i zamknięcia się na otoczenie.

Wspólnym mianownikiem dla sa-
motności i osamotnienia jest to, że są 
niezależne od wieku. Osamotnionym 
może być starzec jak też kilkuletnie 
dziecko bądź kilkunastolatek, zwłasz-
cza w okresie dojrzewania. Człowiek 

samotny nie musi być osamotniony, 
ale może być osamotniony ten, kto 
nie żyje samotnie. 

Za motywem wyboru samotności 
przemawiają przeważnie wartości 
wyższe. Dla przykładu, aby zilustro-
wać tenże wybór, mogą posłużyć ta-
kie sytuacje życiowe jak: załóżmy, że 
ktoś cel swego życia upatruje w dzia-
łalności naukowej. Pozostaje samot-
ny w imię koncentracji na celu, ale 
także nie chce narażać ewentualnej 
rodziny na drugorzędność. Ktoś od-
czytuje w sobie powołanie do życia 
zakonnego i decyduje się na samot-
ność w tymże stanie. Ktoś inny został 
sam – i nadal pozostaje w samotno-
ści , by wychować dziecko i na nim 
skoncentrować swe życie. 
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Samotność ukierunkowana  
na wspólnotę

Samotność nie ma nic wspólnego 
z izolowaniem się i pyszałkowatym 
oddaleniem od społeczności, ale pa-
radoksalnie jest wyjściem ku wspól-
nocie. Dostrzec to możemy na przy-
kładzie Trójjedynego Boga, w którym 
każda z trzech Osób przenika siebie 
niewypowiedzianą miłością. Biblia 
przedstawia Boga dla nas i ze wzglę-
du na nas. Nie jest zbiorem relacji 
o Bogu, który jest zamknięty w sobie 
i dla siebie, ale pomimo przebywa-
nia w niedostępnej chwale jest bliski 
każdemu. Także człowiek stworzony 

na Jego obraz i podobieństwo po-
twierdza fakt, że również w jego życiu 
samotność i wspólnota wzajemnie 
się uzupełniają. Inaczej mówiąc, czło-
wiek, który w swej samotności wpa-
trzony jest w Boga, automatycznie 
swoją osobę przekierowuje na innych. 
Wyrazem takiego dynamizmu są dwa 
przykazania miłości, Boga i bliźniego. 
Tak więc człowiek będący w komunii 
z Bogiem zmuszony jest niejako do 
wyjścia z siebie i bycia dyspozycyj-
nym dla wspólnoty innych. W odnie-
sieniu do tych słów przestaje dziwić 
to, że miejsce, w którym mieszka sa-
motnik, staje się ośrodkiem częstych 
odwiedzin osób szukających u niego 
porady i pociechy. I chociaż ci, któ-
rzy doświadczają takich wizyt, mogą 
czuć się czasami udręczeni, ponieważ 
ich rytm życia zostaje zakłócony, to 
jednak miłość bliźniego przynagla do 
wyjścia ku nim. 

Historia Kościoła zna wiele osób, 
które poprzez modlitwę z Bogiem 
w samotności stawały się ludźmi 
czynu. Weźmy chociaż przykład 
współczesnego świętego ojca Pio, 
który żyjąc w samotności, nie za-
pominał o tym, aby doradzać, po-
cieszać, podnosić na duchu, wska-
zywać drogę do wewnętrznego 
spokoju, zalecając wyciszenie i me-
dytację. Gdy człowiek otwiera się na 
Boga, samotność staje się twórczym 
czynnikiem w duchowym rozwoju. 
Jest ona wpisana w świętość tych, 
którzy chcą kroczyć po ścieżkach 
Pana Boga. 

Samotność ukrzyżowanego Boga

Krzyż jest znakiem tego, że Bóg 
cierpi z człowiekiem i nie przesta-
je go kochać, gdyż chce go zbawić. 
Samotność, której doświadczał Je-
zus na krzyżu, przynosi otwarcie na 
wszystkich ludzi. Świadczyć o tym 
mogą słowa ukrzyżowanego Chry-
stusa, który woła donośnym gło-
sem „Boże, mój Boże, czemuś Mnie 
opuścił”. Nie jest to, jak by się mogło 
zdawać, ogólnie rozumiane woła-
nie w opuszczeniu, ponieważ w tym 
momencie Jezus modlił się słowami 
psalmu niosącego w swej treści cier-
pienie Izraela. Bierze On tym samym 
całe udręczenie narodu wybranego 
na siebie, mało tego streszcza w nim 
także cierpienie wszystkich ludzi 
i zanosi przed serce Ojca. Utożsamia 
się z cierpiącym Izraelem i całą ludz-
kością, bierze na siebie całą jej bez-
radność do Swojego wnętrza, a tym 
samym przeobraża ją. To wołanie 
w potrzebie staje się pewnikiem Bo-
skiej odpowiedzi, która wyraża się w  
zbawieniu wszystkich, którzy zechcą 
je przyjąć. 

Modlitwa Jezusa samotnego 
na krzyżu słowami psalmu zamy-
ka w sobie całą przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość. Tkwi w niej 

wołanie do Boga ludzi wszystkich 
czasów, zawierając jednocześnie 
w sobie dar wysłuchania i przemia-
ny cierpienia w chwałę zmartwych-
wstania. Św. Augustyn podpowiada 
nam, że w psalmach modli się Chry-
stus, jednocześnie jako Głowa i Cia-
ło. Modli się Głowa – jako Ten, który 
nas wszystkich w sobie przyjmuje. 
Modli się też jako „Ciało”, to znaczy, 
że obecne są w tej modlitwie wszyst-
kie nasze zmagania, nasze własne 
głosy, nasza udręka i nasza nadzieja.

Na zakończenie jako konkluzję 
powyższej refleksji chciałbym przy-
toczyć słowa mojego magistra no-

wicjatu, które utkwiły mi w pamię-
ci, a z chwilą pisania tego artykułu 
uaktywniły się w mojej głowie. Są to 
słowa, myślę, znane każdemu, kto 
wierzy, a mimo to często się o nich 
zapomina. Otóż pewnego dnia, nie 
pamiętam już teraz, w jakich dzia-
ło się to okolicznościach, ojciec 
opowiedział nam pewną anegdotę 
ze swego życia. Mianowicie, będąc 
na uroczystości rodzinnej, z jakichś 
powodów opuścił rozmawiających 
ze sobą domowników i wyszedł do 
ogrodu. Po jakimś czasie ktoś z ro-
dziny wyszedł przed dom i widząc 
go samotnego, zapytał, dlaczego 
jest sam. On po krótkim namy-
śle odpowiedział: „Ale ja przecież 
nigdy nie jestem sam”. Niech to 
ostatnie zdanie, Drogi Czytelniku, 
utkwi w twojej pamięci podobnie, 
jak i mnie przypomina, że Bóg jest 
zawsze przy nas. ■

Gdy człowiek otwiera się  
na Boga, samotność staje się 

twórczym czynnikiem  
w duchowym rozwoju. Jest ona 
wpisana w świętość tych, którzy 

chcą kroczyć po ścieżkach  
Pana Boga. 

Św. ojciec Pio, żyjąc  
w samotności, nie zapominał 

o tym, aby doradzać, pocieszać,  
podnosić na duchu, wskazywać 

drogę do wewnętrznego spokoju, 
zalecając wyciszenie i medytację.
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TEMAT NUMERU br. Piotr M. Januszewski, kurs II

Czy braciszek na formacji, zwłaszcza w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych, które-
go charyzmatem jest życie wspólnotowe, może doświadczać samotności? Czy samotność, 
którą odczuwa, jest czymś negatywnym, czymś co przeszkadza, czymś, co hamuje? Czy może 
mu się do czegoś przydać?

TRZY RODZAJE SAMOTNOŚCI

Ż ycie wspólnotowe w naszym 
Zakonie przenika każdą na-
szą aktywność. Wspólnie się 

modlimy, jemy przy jednym stole, 
spędzamy czas, uczymy się, upra-
wiamy sport, ewangelizujemy. Wie-
le robimy razem. Mogłoby się wy-
dawać, że w takich warunkach nie 
jest możliwe doświadczenie samot-
ności. Tak jednak nie jest. Zdarzają 
się takie chwile, w których czuję się 
samotny pomimo bycia razem ze 
wspólnotą, czy to w kaplicy, czy to 
w czasie wspólnego wypoczynku. 
Uczucia samotności, które mnie 
spotyka, nie uważam jednak za coś 
złego. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi 
się ono bardzo potrzebne, a wręcz 
konieczne. 

Samotność:  
ucieczka przed Bogiem

W zwyczaju naszego Zakonu zo-
stała przyjęta praktyka, że co roku 
bracia odbywają pięciodniowe re-
kolekcje w milczeniu. Dla mnie tego 
typu rekolekcje, które odbyłem po 
raz pierwszy przed nowicjatem, były 
zupełną nowością. Przed ich roz-
poczęciem w moim sercu pojawiły 
się lęk i strach. Jakie mogły być ich 
przyczyny? Może takie, że bałem się 
pozostać z własnymi myślami na 
tak długi czas, czułem, że wydarzy 
się podczas nich coś dla mnie nie-
wygodnego? Może wiedziałem, że 
mam w sobie jeszcze wiele niedo-
skonałości, do których sam przed 

sobą nie chciałem się przyznać? To, 
co pojawiało się wtedy w głębi mo-
jej duszy, odczytuję dziś jako woła-
nie samego Boga prowadzącego ze 
mną dialog. Był on w pewien spo-
sób podobny do rozmowy z Ada-
mem w raju po tym, jak zgrzeszył 
przeciw Niemu (Rdz 3,9-11):

Bóg: «Gdzie jesteś?». 
Ja: «Usłyszałem Twój głos w ogro-
dzie, przestraszyłem się, bo jestem 
nagi i ukryłem się». 
Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś 
nagi?».

W tym dialogu dostrzegam pierw-
szy typ samotności, którego doświad-
czyłem w moim życiu zakonnym. Była 
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TEMAT NUMERU
to samotność spowodowana uciecz-
ką przed Bogiem, rozmijaniem się 
z prawdą o samym sobie. Nie pozwa-
lała mi rozwijać się duchowo. Wola-
łem po prostu żyć w wygodnym dla 
mnie kłamstwie niż zobaczyć swoje 
prawdziwe oblicze. Rekolekcje, które 
w tamtym czasie przeżywałem, wy-
prowadziły mnie z tej pułapki i do-
prowadziły do bliższego spotkania 
z Bogiem. Podczas nich, dzięki Bogu, 
otworzyłem się na prawdę, przezwy-
ciężyłem moje lęki przed ciszą, sa-
motnością i wszedłem w umiłowanie 
ciszy. W zamian za to otrzymałem 
stokroć więcej niż to, co musiałem 
w tamtym czasie porzucić, bo „Bóg 
miłuje hojnego dawcę” (2Kor 9,7), jest 
troskliwy i jako dobry Ojciec przygar-
nia nas nawet wtedy, gdy Go opuścili-
śmy. Oto, co otrzymałem:

„Zaledwie ich minęłam [wszystkie 
troski, pokusy i sprawy doczesne], zna-
lazłam umiłowanego mej duszy [sam na 
sam w Najświętszym Sakramencie], po-
chwyciłam go i nie puszczę [bo nic nie 
potrzebuję więcej]” (por. Pnp 3,4).

Samotność: droga do Boga

Jakiś czas temu zobaczyłem, że 
w moim życiu zakonnym może istnieć 
także zupełnie inna odmiana samot-
ności. Jest nią samotność wewnętrz-
na, która we mnie wytworzyła pewną 
pustkę, coś, czego nikt nie był w stanie 
wypełnić pomimo wielu spotkań, zajęć, 
nauki. Potrzebowałem czegoś więcej, 
choć sam nie wiedziałem czego. Bra-
kowało mi jakiegoś światła, które rozja-
śniłoby moje ciemności, których wtedy 
doświadczałem. W związku z tym zaczę-
ły pojawiać się we mnie pytania, które 
z dzisiejszej perspektywy mógłbym po-
równać do poniższych cytatów z kart 
Pisma Świętego:

«Co ty tu robisz, Eliaszu?» (1Krl 19,9); 
«Przyjacielu, po coś przyszedł?» (Mt 26,50); 
«Czego pragniesz?» (Mt 20,21).

Pojawiła się też tęsknota, a wraz z nią 
pytania: „Za czym tak tęsknię?”, „Cze-
go tak naprawdę szukam?”, „Dlaczego 
te trudności mnie spotykają?” Te fun-
damentalne pytania, pojawiające się 
w moim sercu, miały mi uświadomić 
bądź przypomnieć cel, do którego zmie-
rzałem, sens mojego życia:

„Najmilsze chwile są dla mnie, gdy je-
stem na rozmowie z Panem we własnym 
wnętrzu. Staram się, o ile to jest w mojej 
mocy, aby nie był sam; On lubi być za-
wsze z nami…” (Dzienniczek 1793).

Jak pokazałem, to opuszczenie, choć 
uczuciowo trudne, wprowadziło mnie 
w zbawienne rozmyślanie. Dlaczego jest 
ono tak istotne? Bardzo dobrze oddaje 
to myśl, którą wyczytałem na pewnej 
kartce z kalendarza:

„Kierunek jest znacznie ważniejszy niż 
prędkość. Wielu ludzi pędzi donikąd”.

I ja tak pędziłem. Bóg jednak sprawił, 
że na nowo spojrzałem za horyzont mo-
jego życia doczesnego, a więc na życie 
wieczne z Nim. W ten sposób za łaską 
Bożą, kolejny raz, zostałem skierowany 
w odpowiednią stroną: ku niebu!

Niby sam, a jednak nie sam

W trakcie tych kilku lat formacji do-
świadczyłem także samotności, którą 
nazwałbym po prostu przebywaniem 
w samotności, byciem samemu. Do-
tknęła mnie ona zwłaszcza w poprzed-
nim roku, gdy przechodziliśmy w semi-
narium kwarantannę. Przez wiele dni 
pozostawałem sam w swojej celi. Ta 
fizyczna samotność, odłączenie od bra-
ci, odłączenie od Pana Jezusa w eucha-
rystii nie była dla mnie łatwa. W tamtym 
czasie przypomniałem sobie jednak my-
śli z Dzienniczka św. s. Faustyny: 

„Ja zawsze jestem w sercu twoim, nie 
tylko w chwili, kiedy mnie przyjmujesz 
w Komunii świętej, ale zawsze” (Dz 575).

„Komunia święta trwa we mnie do na-
stępnej Komunii świętej” (Dz 1302).

Te słowa przypomniały mi, że przed 
kwarantanną przyjąłem Komunię świę-
tą oraz że mogę czerpać z niej siłę nie-
ustannie, przez wiele dni, zgodnie ze 
słowami Pisma Świętego: „Powstawszy 
zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą 
tego pożywienia szedł czterdzieści dni 
i czterdzieści nocy” (1Krl 19,8). Nie by-
łem więc w swojej samotności sam. Był 
ze mną Jezus. Nie byłem tam również 
sam z tego względu, że trwałem w jed-
nym Duchu na modlitwie z moimi brać-
mi i siostrami na świecie. Była między 
nami bliskość duchowa, pomimo tego 
że nie znaliśmy się osobiście. Ta praw-
da odżywała we mnie, gdy łączyłem się 
o godzinie 15.00, poprzez radio, z Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie. Ta prosta modlitwa, te piękne 
śpiewy ku czci Jezusa pozwalały mi 
odrywać się od problemów, których 
doświadczałem w mojej celi-pustelni, 
i zwrócić moją myśl ku miłosiernemu 
Bogu, który zawsze patrzył na mnie ła-
skawie.

Umiłowanie samotności

Św. Franciszek w swoich Napomnie-
niach napisał, że „Słudze Bożemu tylko 
jedno nie powinno się podobać: grzech”. 
To właśnie on wywoływał we mnie złą 
samotność, która oddzielała mnie od 
Boga, a nie łączyła. Każda inna była dla 
mnie miejscem do rozwoju i pomagała 
mi lepiej spełniać najważniejsze przyka-
zanie dane mi przez Boga: „Słuchaj (…) 
będziesz miłował (…)” (Mk 12,29-31), 
bo w ciszy i samotności mogłem łatwiej 
usłyszeć Trzykroć Świętego. W takich 
przypadkach wystarczyło, że jak Mary-
ja „zrobiłem wszystko, cokolwiek [mi] 
powiedział” (J 2,5) i wiedziałem, że Bóg 
we współpracy z moją wolną wolą prze-
prowadzi mnie nawet przez ciemną do-
linę samotności (Ps 23) i pozwoli z tego 
trudnego uczucia wyprowadzić wielkie 
dobro w moim życiu. ■

Nigdy nie jesteś sam!



XII Mistrzostwa Polski WSD w futsalu

XIII MISTRZOSTWA POLSKI  
WSD W FUTSALU

NASZA DRUŻYNA ZAJĘŁA W NICH 5 MIEJSCE!

WIĘCEJ NA 
SEMINARIUM.SDB.ORG.PL/ 

DOPOKI-WALCZYSZ-JESTES-ZWYCIEZCA



TEMAT NUMERU

13

Dobra przyjaźń jest zdecydowanie najlepszym klimatem prawidłowego rozwoju każdego 
człowieka. Osoby złączone węzłem przyjaźni są dla siebie nieocenioną podporą w życiu. 
Cechy przyjaźni takie jak: miłość, wierność, szczerość, zaufanie i szacunek wzbudzają pra-
gnienie posiadania przyjaciół. Zapraszam do wspólnych poszukiwań odpowiedzi na pyta-
nia: czym przyjaźń w ogóle jest? Co sprawia, że przyjaźń staje się bardziej autentyczna? 
I w końcu, jak znaleźć prawdziwego przyjaciela?

PRZYJACIEL JAK WINO

Jakby jedna dusza  
w dwóch ciałach…

Kiedyś na jednym z kazań pewien 
franciszkanin, mówiąc o przyjaźni, po-
wiedział ciekawą interpretację same-
go słowa „przyjaźń”. Mówił, że przyjaźń 
to bycie „przy” „jaźni”, czyli bycie przy 
świadomości drugiego, a więc blisko 
tego, co ten drugi aktualnie przeżywa. 
Obecność fizyczna w przyjaźni jest 
ważna, jednak przyjaźń to bliskość 
przede wszystkim duchowa: we wza-
jemnym zrozumieniu, zaufaniu, w spo-
sobie myślenia, w dzieleniu wspólnych 
ideałów życiowych. Tę myśl pięknie 
wyraził św. Grzegorz z Nazjanzu (†390 

r.), który w mowie pochwalnej na 
cześć swojego najdroższego przyjacie-
la, św. Bazylego Wielkiego (†379 r.), pi-
sał o łączącej go z nim przyjaźni: „Wal-
czyliśmy obaj nie o to, kto będzie miał 
pierwszeństwo, lecz kto ma drugiemu 
ustąpić, gdyż każdy z nas uważał sławę 
drugiego za własną. Mogło się wyda-
wać, że obaj mamy jedną duszę, która 
podtrzymuje dwa ciała. I jeżeli nie bar-
dzo należy wierzyć tym, którzy mówią, 
że wszystko zawiera się we wszystkim, 
to trzeba wierzyć nam, że jeden był 
w drugim i obok drugiego”. Już po tym 
cytacie możemy zauważyć, że jedną 
z cech przyjaźni jest zupełny brak za-
zdrości i niezdrowej rywalizacji, ale 

raczej radość i szczęście z powodzenia 
przyjaciela. Przykład takiej postawy 
mamy również w Starym Testamencie. 
Jonatan, syn Saula, w momencie, kie-
dy Dawid pokonał Goliata, nie zazdro-
ścił Dawidowi zwycięstwa i chwały, 
ale ucieszył się z tego, a nawet zawarł 
z nim przymierze przyjaźni: „dusza Jo-
natana przylgnęła całkowicie do duszy 
Dawida. (…) Jonatan zaś zawarł z Da-
widem przymierze, umiłował go bo-
wiem jak samego siebie” (1Sm 18,1.3). 
Inaczej zachował się ojciec Jonatana, 
król Saul, który po pewnym czasie stał 
się nieprzyjacielem Dawida, ponieważ 
zazdrościł mu jego sukcesów (por. 
1Sm 18,5-9).

o. dk. Paweł M. Ratyński, kurs VI

Nigdy nie jesteś sam!
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Tak ci miły jak ty sam…

W Starym Testamencie, szczególnie 
w Księdze Przysłów i Mądrości Syracha, 
możemy odnaleźć cenne przemyślenia 
dotyczące przyjaźni. Zanim jednak do 
nich przejdziemy, na początek przytoczę 
myśl z Księgi Powtórzonego Prawa. We 
wspomnianej księdze mamy następu-
jące zdanie: „przyjaciel [jest] tak ci miły, 
jak ty sam” (Pwt 13,7). Ten cytat nie tylko 
przypomina powyższe słowa określają-
ce stosunek Jonatana do Dawida, ale 
przypomina także Jezusową definicję 
miłości bliźniego: „Miłuj bliźniego jak 
siebie samego” (Mt 22,39). I to nie jest 
przypadek, bo przyjaźń jest jedną z form 
miłości. Gdyby w przyjaźni zabrakło mi-
łości, to ta „przyjaźń” byłaby tylko pu-
stym słowem lub co najwyżej układem 
wspólnych interesów. Pan Jezus mówi, 
że oddanie swojego życia za przyjaciół 
jest najwyższym wyrazem przyjaźni: 
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich” (J 15,13). Wzorem tej posta-
wy jest sam Pan Jezus, który umiłował 
wszystkich ludzi do końca, oddając za 
nich swoje życie w ofierze, „aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (J 3,16). Pan Bóg w Jezu-
sie objawił się jako Przyjaciel wszystkich 
ludzi. Tak jak cechą prawdziwego przyja-
ciela jest okazywana przez niego miłość 
i troska, aby życie drugiego rozkwitało 
w całej pełni, tak cechą nieprzyjaciela 
jest to, aby sprowadzić na człowieka 
nieszczęście i śmierć. Ojcem nieprzy-
jaźni jest zły duch – najbardziej okrutny 
i zacięty nieprzyjaciel Boga i człowieka. 
W ślady szatana poszedł wspomniany 
wcześniej król Saul, który niejednokrot-
nie chciał zabić Dawida.

Wierny nie tylko w powodzeniu, ale 
i w biedzie…

W czasie, kiedy życie Dawida było 
zagrożone, Jonatan zachował się 
w stosunku do niego jak prawdziwy 
przyjaciel. Uchronił Dawida przed 

Saulem, narażając przez to swoją 
reputację u ojca, a nawet swoje ży-
cie, byle tylko uratować życie swo-
jego przyjaciela (warto przeczytać 
ten piękny fragment mówiący o tym 
zdarzeniu: 1Sm 20,1-42). W postawie 
Jonatana spełniają się słowa z Mą-
drości Syracha: „Dochowaj wierności 
bliźniemu twemu w biedzie (…). Nie 
będę się wstydził osłonić przyjacie-
la i nie będę się przed nim ukrywał; 
a jeśliby mnie nawet coś złego spo-
tkało z jego przyczyny, to każdy, kto 
o tym usłyszy, strzec się go będzie” 
(Syr 22,23.25-26). Jednak bywa i taki 

„przyjaciel” (można go nazwać fałszy-
wym), który „w powodzeniu twoim 
będzie jak drugi ty” (Syr 6,11), a kie-
dy przyjdzie jakaś bieda, kłopoty czy 
przeciwności „skryje się przed twoim 
obliczem” (Syr 6,12), a nawet „stanie 
przeciw tobie” (Syr 6,12). Bywa i taki 
„przyjaciel” „tylko jako towarzysz sto-
łu i nie pozostanie nim w dniu twego 
ucisku” (Syr 6,10). Mądrość Syracha 
jasno mówi, że przyjaciela zdobywa 
się po próbie (por. Syr 6,7). „Przyja-
ciela nie poznaje się w pomyślności” 
(Syr 12,8), lecz raczej w nieszczęściu. 
Księga Przysłów naucza, że „przyja-
ciel kocha w każdym czasie, ale brat 
się rodzi w nieszczęściu” (Prz 17,17). 
Te trudne doświadczenia ukazują, na 
ile przyjaźń jest prawdziwa, bo łatwo 
być blisko tego, któremu się szczę-
ści. Powyższy cytat z Księgi Przysłów 
wskazuje, że przyjaźń, doświadczona 
w próbie różnych ucisków, może być 
nawet tak silna, jak więzy krwi.

Miła mowa przyciąga  
przyjaciół…

Można zadać sobie pytanie: jak zna-
leźć przyjaciela? Nie jest to takie łatwe, 
bo jak mówi Mądrość Syracha: „Wierny 
przyjaciel potężną obroną, kto go zna-
lazł, skarb znalazł” (Syr 6,14). Jak trudno 
znaleźć skarb, wiedzą tylko jego po-
szukiwacze... Jednak Syrach daje dwie 
wskazówki. Po pierwsze, poucza: „Miła 
mowa przyciąga przyjaciół” (Syr 6,5). 
A więc bycie życzliwym dla innych przede 
wszystkim w mowie. Księga Przysłów 
ostrzega: „plotkarz odpycha przyjaciela” 
(Prz 16,28), a kto „lży przyjaciela, zrywa 
przyjaźń” (Syr 22,20). Tak samo „obelga, 
wzgarda, wyjawienie tajemnicy i cios 
zdradliwy – to oddali każdego przyjacie-
la” (Syr 22,22). Nie znajdzie przyjaciela 
ten, kto nie jest przyjacielem dla innych.

Znajdą go bogobojni…

Po drugie, Syrach wskazuje, że „wier-
ny przyjaciel jest lekarstwem życia; znaj-
dą go bogobojni. Bogobojny dobrze po-
kieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, 
taki i jego przyjaciel” (Syr 6,16-17). I w tym 
fragmencie jest zawarta bardzo waż-
na myśl, że prawdziwą przyjaźń można 
znaleźć wtedy, kiedy trwamy w przyjaźni 
z Panem Bogiem. To przyjaźń z Bogiem 
stanowi fundament budowania wła-
ściwych relacji z innymi ludźmi. A sama 
przyjaźń umacnia się i nabiera wartości 
zwłaszcza tam, gdzie jej fundamentem 
jest Bóg. Przyjacielem Boga staje się ten, 
kto angażuje się w relację z Bogiem, dla 
którego Bóg jest ważny, który całe swoje 
życie opiera na Bogu.

Życzę sobie i Wam, Drodzy Czy-
telnicy, abyśmy w swoim życiu mieli 
prawdziwych przyjaciół i byli takimi dla 
innych. Oby przyjaźnie, jakie zawiązuje-
my, były jak wino: im starsze, tym lepsze: 
„Nie porzucaj starego przyjaciela. Nowy 
z nim nie jest na równi. Przyjaciel nowy 
jest jak nowe wino, gdy się zestarzeje, 
z przyjemnością je wypijesz” (Syr 9,10). ■

„Walczyliśmy obaj nie o to,  
kto będzie miał pierwszeństwo, 
lecz kto ma drugiemu ustąpić,  
gdyż każdy z nas uważał sławę 

drugiego za własną. Mogło  
się wydawać, że obaj mamy jed-

ną duszę, która podtrzymuje dwa 
ciała."

św. Grzegorz z Nazjanzu

Nasze Życie nr 3/2021 (137)
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Czy można być samotnym wśród najbliższych w rodzinie? Jeśli tak… dlaczego? Czy współcze-
sne nam rodziny są nadal oazami więzi i miejscem, w którym czujemy się w komunii osób? Na te 
pytania postaram się odpowiedzieć w tym krótkim felietonie tylko częściowo, dając raczej inspi-
rację do dalszych poszukiwań niż gotową diagnozę i receptę.

RAZEM A JEDNAK OSOBNO 
O SAMOTNOŚCI W RODZINIE

Rodzina w życiu społecznym

Rodzina jest przedmiotem zainte-
resowania wielu nauk. Zajmują się nią 
od wieków filozofowie, teologowie, 
przedstawiciele nauk społecznych 
i prawnych. Istnieje powszechny kon-
sensus, że jest ona wspólnotą osób, 
najważniejszą postacią życia społecz-
nego, grupą podstawową dla każdego 
społeczeństwa. Rodzina jest miejscem 
przekazywania życia, socjalizacji pier-
wotnej i wychowania. Więzi rodzinne 
mają dla każdego człowieka niezmier-

nie ważne znaczenie, motywują go do 
działania i wzajemnej odpowiedzial-
ności. Bez nich człowiek „usycha” jako 
istota społeczna; zamyka się w skoru-
pie egoizmu.

Rodzina stwarza warunki do zaspo-
kojenia różnorodnych potrzeb psy-
chicznych i społecznych swoich człon-
ków, przede wszystkim zaś chroni nas 
przed samotnością, która jest stanem 
z natury niepożądanym. Człowiek bo-
wiem został stworzony przez Boga do 

komunii z Nim i z innymi. Sam Stwórca 
rzekł: „nie jest dobrze, by człowiek był 
sam”. 

Rodzina przestrzenią wolności

Historia cywilizacji dowodzi burzli-
wych zmian ideologicznych, które na 
przestrzeni wieków wprowadzały róż-
ne, często przeciwstawne sobie, sys-
temy wartości. Ich konsekwencją były 
rewolucje, wojny, niepokoje społeczne, 
prześladowania itp. W tych niełatwych 

o. dr Marek Wódka

Nigdy nie jesteś sam!
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warunkach rodzina zawsze była oazą 
gwarantującą prywatność, intymność, 
swobodę myśli i poglądów; była miej-
scem, w którym każdy z jej członków 
mógł czuć się bezpiecznie, w rodzinie 
bowiem nasze relacje nie są udawane. 
Tu jesteśmy zawsze sobą, nie jesteśmy 

w niej aktorami, jak bywa w wielu in-
nych kontekstach i obszarach naszej 
egzystencji. W rodzinie, jak w żadnej 
innej społeczności, czujemy, że żyjemy 
dla siebie nawzajem. 

Czy dziś rodzina jest nadal takim 
miejscem? Czy we współczesnych rodzi-
nach, bez względu na nasz wiek i pozycję 
w nich zajmowaną, czujemy, że „jesteśmy 
ze sobą”. Czy czasem nie czujemy się we 
współczesnych rodzinach samotni? 

Kryzys współczesnej rodziny:  
e-relacje 

Na postawione wyżej pytanie zasad-
niczo każdy z Czytelników powinien od-
powiedzieć sam. Uzasadnionym jednak 
będzie stwierdzenie, że współczesna 
rodzina przeżywa swoisty kryzys. Jeśli 
wychowaliśmy się w rodzinach wielopo-
koleniowych, zapewne z sentymentem 
i tęsknotą wspominamy atmosferę rodzi-
ny jeszcze sprzed wojny czy czasów po-

wojennych. W tamtych rodzinach inaczej 
przeżywało się Wigilię, Boże Narodzenie, 
Wielkanoc czy niedzielę. W czym tkwiła 
przewaga tamtych rodzin? W relacjach! 
We więziach, bo tylko więzy krwi są nam 
dane, inne trzeba wypracować. W tam-
tych rodzinach było miejsce na wspólną 
modlitwę, na długie rozmowy przy stole, 
na wspólną pracę i wspólny wypoczynek. 
Dawna rodzina wychowywała religijnie, 
patriotycznie, społecznie. 

Współcześnie na wszystko brakuje 
nam czasu…. Jesteśmy tak zabiegani 
wokół spraw ważnych i nieważnych, że 
brakuje go już na to, co najważniejsze. 
Gdyby chcieć postawić zwięzłą i trafną 
diagnozę współczesnej rodziny, to chy-
ba można byłoby ją oddać w słowach: 
e-rodzina zbudowana na e-relacjach. 
Mama dzwoni komórką do córki na górę, 
czy dziś coś jadła… Tato wysyła sms do 
syna, że dziś wróci późno, więc niech nie 
zamyka drzwi na klucz… Rodzeństwo nie 
widuje się nawzajem, każdy ma bowiem 
własny pokój, własne media społeczno-
ściowe i własnych przyjaciół wirtualnych 
w Internecie. Nie potrafimy zjeść wspól-
nie posiłku bez smartfonu przy talerzu, 
do którego to urządzenia zaglądamy naj-
rzadziej między zupą a daniem głównym, 
a częściej pomiędzy ruchami widelcem 
i nożem….

Czy można to jeszcze zmienić?

Tak… Tu najwięcej zależy od rodzi-
ców. Trzeba zacząć od wyłączania wi-fi 
po pracy. Zamknąć komputer po zdalnej 
pracy, jak dawniej zamykaliśmy drzwi do 
biura. Może warto byłoby wprowadzić 
nowy model postu i wstrzemięźliwości 
w domu, ten podobny do postu w piątek; 

np. wyłączyć komórki, smartfony, wi-fi 
po 17.00, usiąść z całą rodziną do stołu, 
cieszyć się sobą nawzajem, rozmawiać, 
pójść na spacer, przygotować razem 
kolację i razem ją zjeść. To takie proste 
z jednej strony i tak niezmiernie trudne 
z drugiej… dlaczego? Ponieważ jesteśmy 
w sieci, a z niej trudno się wyplątać. 

Co zrobić?

Nie ma lepszej strategii rozwią-
zania tego problemu, jak znana 
w katolickiej nauce społecznej od 
przeszło stu lat strategia JOC (czytaj 
żok). Posługując się tą praktyczną 
zasadą stosowaną przez młodzież 
robotniczą skupioną w chrześcijań-
skiej organizacji Jeunesse Ouvriere 
Chretienne (JOC) w Belgii, która spro-
wadza się do trzech czasowników: 

widzieć (voir), ocenić ( juger) oraz 
działać (agir), należy: 1. przyjrzeć się 
niezwłocznie swojej rodzinie, 2. zdia-
gnozować jej sytuację, 3. przejść do 
działania, stosując wszelkie godziwe 
środki. Nie należy tu ogłaszać wiel-
kiej rewolucji, odwracać porządek 
do góry nogami, raczej należy dążyć 
do celu małymi krokami, ale wier-
nie, systematycznie, każdego dnia.  
Jeśli chcesz, by to zadziałało 
w Twojej rodzinie, zacznij DZIŚ, za-
raz po lekturze tego tekstu! ■

Człowiek bowiem  
został stworzony przez Boga  
do komunii z Nim i z innymi.  
Sam Stwórca rzekł: „nie jest  

dobrze, by człowiek był sam”. 

[...] usiąść z całą rodziną  
do stołu, cieszyć się sobą  

nawzajem, rozmawiać,  
pójść na spacer, przygotować  
razem kolację i razem ją zjeść.  
To takie proste z jednej strony  

i tak niezmiernie trudne  
z drugiej… 



CO ZADECYDOWAŁO
 o moim wyborze drogi zakonnej?

Z NASZEGO ŻYCIA

br. Dominik M. Hawerczuk
Mam 20 lat. Pochodzę z miejscowości Chrośla. Interesuję się muzyką i pracą misjonarzy. Lubię do-
bry film, grać na gitarze i oglądać piękne krajobrazy. Historia mojego powołania jest krótka, tak jak 
i moje życie. Moja droga powołania zaczęła się kilka lat temu, gdy istniały jeszcze gimnazja. A więc 
poczułem powołanie w czasie nauki w gimnazjum. Nie znałem wcześniej franciszkanów, ale poczu-
łem pragnienie pójścia tą drogą, drogą św. Franciszka. Od tego momentu moje życie trochę się zmie-

niło, choć warto zaznaczyć, że wychowałem się w rodzinie katolickiej i uczestniczyłem w życiu religijnym. Czas, 
który poprzedzał przyjście na postulat, był czasem modlitwy. Na początku poznałem piękno modlitwy różańcowej. 
Następnie zostałem ministrantem i gitarzystą w scholii parafialnej. Przyniosło mi to dużo radości. Zaangażowanie 
w życie parafii na pewno pomogło mi w pogłębieniu wiary i odkrywaniu swoich talentów. Doświadczyłem tam wiele 
wsparcia i dobroci. W końcu pojechałem do Niepokalanowa–Lasku, gdzie odbywał się franciszkański powołaniowy 
dzień skupienia.  Tam poznałem o. Sylwestra Gąglewskiego, animatora ds. powołań, pod którego okiem rozezna-
wałem swoje powołanie. Gdy osiągnąłem odpowiedni wiek, wstąpiłem na postulat. Gdy patrzę wstecz, widzę dzia-
łanie Pana Boga w moim życiu. Spotkane osoby i poszczególne sytuacje w tej ziemskiej pielgrzymce były po coś, 
wszystko ma jakiś sens.

br. Mateusz Żuk
Mam 36 lat, pochodzę z Dolnego Śląska (Ząbkowice Śląskie). Myśl o wstąpieniu do zakonu towarzyszyła 
mi od dłuższego czasu. Brakowało mi jednak odwagi, by zostawić wszystko i pójść. W pewny momencie 
zdałem sobie sprawę, że sam nie dam rady odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa. W pamięci zapadła mi 
jedna modlitwa: „Jezu, jeśli chcesz, abym poszedł do zakonu, pomóż mi, bo sam nie dam rady”. Rok póź-
niej, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, jakby w nawiązaniu do słów wypowiedzianych w konfesjonale, 

spotkałem znajomego franciszkanina. Od kilku lat wpadaliśmy na siebie w różnych miejscach Warszawy i zawsze słysza-
łem pytanie: „Jak tam TWOJE powołanie?”. Nie inaczej było i tym razem. Po dłuższej rozmowie polecił mi pięciodniowe 
rekolekcje w Smardzewicach, dodając przy tym, że powinny mi pomóc podjąć decyzję. Pozostała jednak jeszcze jedna 
kwestia – urlop. Aby otrzymać kilkudniowy urlop, powinienem go zgłosić miesiąc wcześniej, tymczasem do rekolekcji 
pozostawały dwa tygodnie. Powiedziałem wtedy: „Panie Jezu. Jeśli to wszystko Twoja wola, spraw, abym dostał urlop”. 
Szef nie zastanawiał się ani chwili – dostałem wolne. Po rekolekcjach pytań i obaw jeszcze przybyło. Krótko po powrocie 
do domu skręciłem nogę. Będąc na zwolnieniu lekarskim, miałem możliwość wrócić do treści rekolekcji i spokojnie roz-
ważyć za i przeciw, powierzając równocześnie Bogu swoje wątpliwości. Choć obawy towarzyszyły mi do końca, w głębi 
serca miałem przekonanie, że to ten moment, by wstać, zostawić wszystko i pójść za Jezusem.

br. Krzysztof Małaśnicki
Pochodzę z Pruszkowa, mam 30 lat. Franciszkanów poznałem dzięki Warszawskiej Akademickiej Piel-
grzymce Metropolitalnej do Częstochowy, w której szedłem w grupie brązowej, franciszkańskiej. Później 
trafiłem na Max Festiwal w Niepokalanowie. Pojechałem tam, bo tematem był sakrament małżeństwa. 
Nie myślałem wtedy o zakonie. Szukając dobrych rekolekcji i wspólnoty, wstąpiłem do Szkoły Ewangeli-
zacji Niepokalanej, prowadzonej przez franciszkanów. Myśl o powołaniu zrodziła się przy lekturze książki 

Warto być ojcem p. Jacka Pulikowskiego, która paradoksalnie skierowana jest do przyszłych mężów i ojców w rodzi-
nach. Wtedy we wnętrzu zrodziła się myśl, że może kiedyś Pan Bóg wezwie mnie do większego zadania – „ojcowania”, 
ale szerzej, na sposób duchowy. Myśl o powołaniu rozwijała się i nie dała o sobie zapomnieć. Zacząłem więc jeździć na 
rekolekcje powołaniowe. Tam dowiedziałem się więcej o charyzmacie franciszkańskim. Decyzja o wstąpieniu do zakonu 
była dla mnie bardzo trudna, bo wiązała się z porzuceniem dotychczasowego, dobrego i satysfakcjonującego życia. Wiele 
razy zmieniałem zdanie, rozpatrywałem „za” i „przeciw”. Czekałem więc z decyzją do ostatniej chwili, mając nadzieję, że 
rozwiązanie „samo się” wyklaruje. Tak się jednak nie stało. Na miesiąc przed rozpoczęciem postulatu zacząłem chodzić 
na adoracje i wtedy podjąłem decyzję. Ostatecznie, uznałem, że skoro mam przekonanie w sercu, że mam powołanie, to 
muszę to sprawdzić, zaufać Jezusowi i pójść za Nim, zrobić krok w nieznane. 
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FELIETON o. dr Tomasz Szymczak

NIKT NIE BĘDZIE CZUŁ SIĘ SAM
Wyobraźmy sobie chorobę, która sprawia, że człowiek staje się drażliwy, przygnębiony 

i skoncentrowany na sobie, i która wiąże się z 26% wzrostem ryzyka przedwczesnej śmierci. 
Wyobraźmy sobie również, że w krajach uprzemysłowionych około jedna trzecia ludzi jest do-
tknięta tą chorobą, z czego jedna osoba na 12 jest dotknięta ciężką postacią tej choroby i że 
te proporcje rosną. Dochód, wykształcenie, płeć i pochodzenie etniczne nie stanowią żadnej 
bariery ochronnej, a choroba jest zaraźliwa. Efektów tego stanu nie można przypisać jakiejś 
osobliwości charakteru podzbioru jednostek, są one wynikiem stanu dotykającego zwykłych 
ludzi. Taki stan istnieje - samotność.

Niedzielne poranki to dla mnie 
najdogodniejszy czas na dłuższą 
wyprawę po Rzymie. Marszem, 

biegiem, na rowerze. Od czasu do cza-
su serwuję sobie dodatkowy zastrzyk 
dopaminy w postaci słuchawek na 
uszach. Co prawda specjaliści od do-
paminy mówią, żeby nie kumulować jej 
wyzwalaczy, bo to niezdrowe, ale wy-
daje się, że od czasu do czasu można. 

Zdarza się zatem, że wracam do 
klasztoru skoro świt, jeszcze ze słu-
chawkami na uszach. Nikogo nie ma na 
klasztornych korytarzach, bo za wcze-
śnie. Ostatnio, po jednej z takich poran-
nych wypraw truchtem wzdłuż Tybru, 
wróciłem do klasztoru z tak sympa-
tyczną piosenką na uszach, że podczas 

robienia kawy samoczynnie uruchomił 
mi się proces tańczenia. A co, nie wol-
no? Chyba wolno, bo współbrat, który 
naszedł mnie podczas tego mojego 
dziwacznego podskakiwania koło czaj-
nika, nie zaaresztował mnie. 

Zdradzę, że piosenka, która mnie 
napadła, to utwór, który będzie repre-
zentował nas na Eurowizji, ale tej w wer-
sji Junior. Prawdopodobnie, gdy mój 
współbrat wpadł na mnie w kuchni, to 
byłem w trakcie podskakiwania do re-
frenu: 

Nikt nie będzie czuł się sam  
W ramionach otuli nas ten dobry świat  

Ponad tym, co budzi strach  
Ja czekam na ciebie  

I jestem.  
Proszę usłysz mój głos  

Zaczekam  
Noc zamieni się z dniem  

Ja czekam  
Na ciebie warto - to wiem  

Poczekam.

Nie wiem, czy to normalne, żeby 
stary koń podskakiwał do piosenki 
przygotowanej na dziecięcą Eurowizję, 
ale skoro chcemy kibicować naszym, to 
piosenkę wypada znać, a że „buja” to 
przecież tylko na piosenki korzyść. (Pio-
senkę trzeba znać również na wypadek, 
gdyby dzieci rodzeństwa chciały zrobić 
wujkowi egzamin i przepytać go na 
okoliczność znajomości młodzieżowej 
sceny muzycznej w Polsce.) 
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W cytowanej piosence, śpiewa-
nej przez Sarę Egwu James, mowa 
o tym, że znika samotność, bo ktoś: 
1) „czeka”, 2) „zaczeka”, 3) „poczeka” 
i 4) deklaruje, że „jest”. Angielskoję-
zyczny fragment utworu ogłasza ad-
resatowi, że „sam już nigdy nie bę-
dzie szedł” (And You will never walk 
alone). 

Przychodzi mi do głowy jeszcze 
jeden utwór, w którym ogłasza się, 
że You’ll never walk alone. Mniej 
skoczny, ale za to śpiewany czasami 
przez wielotysięczne chóry. Tak, tak, 
chodzi mi o hymn kibiców piłkarskiej 
drużyny Liverpoolu. 

Podobają się nam piosenki i pie-
śni mówiące o tym, że ktoś jest, że 
czeka, że samotność nie ma ostat-
niego słowa. I dziwne, żeby tak nie 
było. Pismo św. uczy nas, że jesteśmy 
stworzeni do relacji. Zaraz w pierw-
szym rozdziale mówi, że jesteśmy 
stworzeni na Boży obraz i podobień-
stwo (Rdz 1,26). Skoro zaś Bóg jest 
Miłością (1 J 4,16), skoro zaś Bóg 
jest Trójjedyny, to dziwne byłoby, 
gdyby nam dobrze było w totalnej 
samotności. Jesteśmy na obraz i na 
podobieństwo tej Miłości, tej Trójje-
dyności, a zatem relacyjność mamy 
wpisaną w DNA. I ta potrzeba relacji 
jest w nas tak głęboko wpisana, że… 
nawet Bóg sam nam nie wystarcza! 

Można sobie śpiewać i milion razy, 
że „Bóg sam wystarczy”, ale chyba 
nie jest to do końca prawdą. Przecież 
zaraz na samym początku istnienia 
świata Pan Bóg musiał Adamowi po-
moc wymyślić, bo mu się przykrzyło. 
W ogrodzie pracował, hipopotamom 
i żyrafom imiona i nazwiska nadawał, 
a co ważniejsze: miał blisko Boga sa-
mego, a i tak mu było mało. Uspokoił 
się nieco dopiero wówczas, gdy się 
pojawiła Ewa. (Szkoda, że trwało to, 
ten jego i ich spokój, tak krótko). Czło-
wiekowi potrzeba i Boga, i człowieka. 

A o tym, jak bardzo jest źle, gdy 
nie ma innych, mogliśmy się prze-
konać w ciągu ostatniego czasu. Po-
zamykani w betonowych klatkach, 
przyklejeni nosami do ekranów wy-
świetlających zoomy, teamsy, i inne 
narzędzia do pracy zdalnej, wcale 
nie było nam do śmiechu.

I ta samotność staje się coraz czę-
ściej przedmiotem studiów. Korelacja 
między samotnością a większym na-
rażeniem na depresję, między samot-
nością a pogorszonym stanem ukła-
du krążenia, między samotnością 
a osłabieniem układu odpornościo-

wego istnieje i jest niebezpieczna. Co 
więcej, badania pokazują, że jest tak 
samo niebezpieczna jak palenie pa-
pierosów, i bardziej niebezpieczna od 
braku aktywności fizycznej i od otyło-
ści.  Można by było wywnioskować, że 
osoba, która nigdy nie paliła, dużo się 
rusza i nie ma problemu z wagą, ale 
jest samotna, lub czuje się samotna, 
podnosi ryzyko swojej przedwcze-
snej śmierci w podobnym stopniu jak 
ktoś, kto siedzi na kanapie, z papiero-
sem w ręku, zżera 140 hamburgerów 
dziennie, ale jest otoczony przyjaciół-
mi. 

Kilkanaście miesięcy temu po-
jawiła się w mediach wiadomość 
o aplikacji, która ma w podtytule 
nazwę My AI Friend („Sztuczna inte-
ligencja – mój przyjaciel”). Aplikacja 
pozwala na prowadzenie dialogu ze 
sztuczną inteligencją, która „uczy 
się” użytkowania. Została zainstalo-
wana na około 5.000.000 urządzeń, 

głównie na smartphonach. Pewnie 
ktoś zainstalował ją z ciekawości, 
ktoś inny pewnie po to, żeby poćwi-
czyć angielski, ktoś inny dla zabawy, 
ale pewnie niejedna osoba zainsta-
lowała ją, żeby mieć z kim „rozma-
wiać”. Wszystko ładnie i pięknie, ale 
jeśli – jako ludzkość – zaczniemy 
preferować gadanie z programem 
komputerowym w telefonie bardziej 
niż z żywymi ludźmi, to chyba powin-
ny nam się zapalić jakieś czerwone 
lampki ostrzegające.

Jedna z pielgrzymek Papieża Be-
nedykta do Niemiec w 2006 roku no-
siła tytuł „Kto wierzy, nigdy nie jest 
sam”. Podczas audiencji generalnej, 
20 września 2006 r., Papież wrócił do 
tej podróży i mówił między innymi: 
„«Kto wierzy, nigdy nie jest sam» — 
motto podróży miało być zachętą do 
refleksji nad przynależnością każdego 
ochrzczonego do jedynego Kościoła 
Chrystusa, w którym nigdy nie jest się 
samemu, lecz w nieustannej komunii 
z Bogiem i wszystkimi braćmi. […] 
Przypomniałem, że Bóg nie jest da-
leko od nas, w jakimś niedosiężnym 
miejscu wszechświata; przeciwnie, 
w Jezusie przybliżył się, aby nawiązać 
z każdym z nas relację przyjaźni. Każ-
da chrześcijańska wspólnota, […] po-
winna stać się jedną wielką rodziną, 
która potrafi w jedności postępować 
drogą prawdziwego życia”.

Idę pomodlić się o to, aby Pan 
przymnożył nam wiary. Kto wierzy, 
żyje zdrowiej. Bo wierzy i wie, że nie 
jest sam. Nigdy. Jest w nieustannej 
komunii z Bogiem i braćmi. Bóg za-
wsze czeka i zawsze jest. 

PS. W telefonach mogą rozłado-
wać się baterie albo mogą stracić 
zasięg. Wówczas żadna, nawet naj-
bardziej skomplikowana i rozwinię-
ta, sztuczna inteligencja niczego nie 
wskóra. Nie da się z nią porozma-
wiać.  ■

Pismo święte uczy nas,  
że jesteśmy stworzeni do relacji. 

Zaraz w pierwszym rozdziale  
mówi, że jesteśmy stworzeni  

na Boży obraz i podobieństwo  
(Rdz 1,26).

Nigdy nie jesteś sam!
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WYWIAD NUMERU br. Grzegorz Kmiecik, kurs IV

„Dobrze jest wyjść poza siebie, by przyłączyć się do innych” – stwierdził papież Franciszek w ad-
hortacji apostolskiej Evangelii gaudium. Takie doświadczenia z pewnością ma Pani Alina Dranc, 
która od 7 lat jest wychowawcą Domu Dziecka nr 1 im. J. Krasickiego w Łodzi, gdzie obecnie prze-
bywa 15 wychowanków. Oto fragment rozmowy, w której opowiada o swojej pracy w domu dziec-
ka, o życiu razem z wychowankami, jak i o  trudach izolacji w czasie pandemii, czy przezwycięża-
niu osamotnienia. A ponadto o doświadczeniu prawdziwego braterstwa w spotkaniu z naszymi 
braćmi, którzy odwiedzają Dom Dziecka nr 1 co tydzień w ramach duszpasterstwa. 

Co zadecydowało o Pani pracy 
w domu dziecka?

Pani Alina: Muszę powiedzieć, że na 
początku był to przypadek, że trafiłam 
w to właśnie miejsce... wcześniej pra-
cowałam w domu pomocy społecznej 
z osobami starszymi, natomiast po 
tym, jak wyszłam za mąż i pojawiły się 
dzieci, szukałam nowego zatrudnienia, 
chociaż dobrze mi było w poprzedniej 
pracy. Myśląc sobie, Panie Boże, gdzie 
mnie postawisz, tam będę, złożyłam 
swoje CV również i w tym domu dziec-
ka i zostałam przyjęta. Dzięki Bogu, 
jestem tu, gdzie jestem. Myślę, że w tę 
pracę wpisane jest powołanie, bo jest 
ona oddaniem. Ciężko wyjść z pracy 
i nie myśleć o dzieciach, ich sprawach, 

Spotkanie zaraża... radością!

problemach, zwłaszcza że jesteśmy 
opiekunami prawnymi tych dzieci i nie 
da się wszystkich spraw zostawić za 
drzwiami - u nas się tak nie da. Chodzi 
o bycie dla nich w różny sposób, także 
gdy pojawiają się różne napięcia. 

Czy spotyka się Pani z jakąś for-
mą samotności w swoim środowi-
sku?

Często można zobaczyć smutek 
w czyichś oczach, bo samotność 
wiąże się ze smutkiem. Teraz w do-
bie pandemii i zamknięcia jeszcze 
bardziej to widać, bo kiedy byliśmy 
otwarci, to ta samotność jakoś się 
rozmywała, natomiast kiedy jeste-
śmy zamknięci, to pojawia się za-

mknięcie w sobie, w swoim pokoju, 
w swoim sprzęcie.. i nie do końca ta 
samotność prowadzi do otwarcia się 
na Pana Boga, a wręcz przeciwnie 
może odciągnąć od wiary, co też wi-
dać u naszych wychowanków. Jeśli 
się pojawia odwoływanie do Boga, to 
sporadycznie. Kiedy przychodzi czas 
otwarcia, to pojawia się radość i en-
tuzjazm, a z zamknięciem przychodzi 
czas przygnębienia.

Obecnie więc mamy mało od-
wiedzin, mniej czujemy, że ktoś nas 
dopinguje, przez co dzieci zamyka-
ją się w sobie. Z wiarą łatwiej i wię-
cej dotrzeć do młodszych dzieci, bo 
chcą, jeśli widzą symptomy wiary czy 
modlitwy, z którą ja w swojej grupie 
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się nie kryłam. Myślę, że im starsze 
dzieci, tym bardziej wyrabiają sobie 
własną manierę, ale nie powiem, że 
nie są skłoni do nowych wyzwań, są 
otwarci na nowe zaproszenia, wy-
zwania, dlatego trzeba być dla nich 
wzorem, przykładem na miarę swo-
ich możliwości, bo nigdy nie wiado-
mo, co w nich zostanie lub co może 
im się przydać. Zawsze im mówię, że 
nie wiadomo, kiedy Palec Boży mógł-
by ich dosięgnąć. Dlatego warto ich 
o tym uświadamiać z punktu widze-
nia wiary, oczywiście na ile zachcą. 
Tak więc a propos samotności, to 
owszem jest więcej zamknięcia się 
w sobie, a niekoniecznie więcej od-
woływania się do Boga.

W tym dopingowaniu was i da-
waniu dobrego przykładu, pewnie 
starają się wspomóc nasi bracia 
w ramach duszpasterstwa… po to 
do Was jeżdżą.

Muszę powiedzieć, że to, co bracia 
robili i robią, to jest kawał bardzo do-
brej pracy. To jest taki żywy płomień 
wiary i nadziei. Kiedy przychodzi nie-
dziela i przyjazd braci, zaraz pojawia 
się dużo entuzjazmu, radości, zachę-
ta do tego, żeby te dzieci poderwać 
do jakiejś aktywności, wyjść razem na 
Mszę świętą. I to takie ogólne pode-
rwanie, aby być wspólnie. To, że bra-
cia chcą uczestniczyć we wszystkich 
ważnych dla nas uroczystościach, 

wigilii, nawet urodzinach któregoś 
z dzieci, bierzmowaniu, czy przygoto-
waniu do sakramentów, spotkaniach 
wakacyjnych, piknikach, koncertach, 
bardzo dużo daje dzieciakom. Nie-
dawno właśnie dzięki braciom nie-
które z naszych dzieci mogły otrzy-
mać sakrament bierzmowania. Także 
bardzo dużo pozytywnego dawania 
świadectwa i apostołowania. Chylę 
czoła za pokazywanie takiego obli-
cza ludzi Kościoła, z którymi można 
razem zjeść kiełbaskę, pośpiewać, 
pograć w piłkę, czy  swobodnie po-
rozmawiać.

Przez cały ten czas lockdow-
n’u bracia czekali, aby tylko można 
było znów do was jeździć, dołączyli 
też bracia z pierwszego kursu…

Tak, i takie zapewnienie to dla nas 
i dla nich też bardzo dużo. Braci za-
wsze miło gościć, zawsze pozostaje-
my otwarci i pozytywnie nastawieni 
na nowych gości. Choć wiadomo, że 
dzieci też mogą mieć różne nastawie-
nie na nowe osoby, które przychodzą. 
W chwili obecnej jest piętnaścioro 
dzieci, choć kiedyś było trzydzieścioro. 
Zmieniła się też sytuacja, ponieważ od 
stycznia nie ma już dyrektora w każdym 
domu dziecka, ale jest jeden dyrektor 
na całą Łódź, natomiast w każdym 
domu jest jedna osoba upoważniona 
z ramienia tegoż dyrektora. Stawia się 
teraz bardziej na rodzinne domy dziec-

ka, kiedy dzieci same chcą iść lub jest 
zainteresowanie rodzin, które tworzą 
taki rodzinny dom dziecka.

A co wiara wnosi w Pani życie, bo 
widać, że jest nią Pani przepełnio-
na…

Staram się, żeby tak było. Wiara 
jest dla mnie kluczowa, bo bez wiary 
cóż byśmy byli w stanie dobrego zro-
bić? Chyba nic... Jest wszystkim tym, 
co nadaje sens mojemu życiu, staram 
się rozpocząć dzień od znaku krzyża 
i modlitwy. To wszystko, co się obecnie 
dzieje, to też jakaś próba wiary.

Znam przykłady ludzi, którzy są 
przekonani, że im wiara nie jest po-
trzebna w życiu, bo są szczęśliwi bez 
niej, że bez Jezusa też jest im dobrze…

Bo nie poznali jeszcze działania ła-
ski, nie otwarli się jeszcze na Boże dzia-
łanie. Cóż, nic na siłę. Natomiast my 
znamy nasze słabości, bolączki, wiemy, 
że grzeszymy, ale pokładamy nadzieję 
w miłosierdziu Pana Jezusa. Otwórzmy 
się na działanie Bożej łaski, i to co Pan 
Bóg dla nas ma, mimo że nie zawsze 
może nam się Jego plan podobać, ale 
gdyby tak było, to chwała Mu za to.

Bardzo dziękuję za możliwość 
wywiadu.

Dziękuję i zapraszamy do nas! ■
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PROBLEM NEW AGE

New Age (Nowa Era) najczęściej 
nazywane jest prądem lub 
ruchem kulturowym. W jego 

centrum znajduje się przekonanie, 
że czas religii, takich jak chrześcijań-
stwo, się skończył. Chociaż ruch ten 
nie posiada struktur - nie jest zorgani-
zowaną instytucją, lecz zbiorem róż-
nych myśli i praktyk - to jednak jego 
wyznawcom towarzyszy całościowa 
koncepcja świata, w której człowiek 
jest tylko cząstką boskiego Kosmosu. 
Odwołuje się do religii Wschodu, ezo-
teryzmu, gnozy i wielu innych. Poję-
cia, których używają wyznawcy New 
Age, często pokrywają się z chrześci-
jańskimi. Mówi się nawet o Chrystu-
sie, ale nie oznacza on Jezusa z Na-
zaretu, ale jest mianem odnoszącym 

Wśród światowych wyznań są takie, w których znajdujemy punkty wspólne z katolicyzmem, 
np. religie monoteistyczne, jak islam czy judaizm, oraz takie, w których ciężko odnaleźć ja-
kiekolwiek podobieństwo z naszą wiarą, dla przykładu buddyzm. Jest również New Age, który 
chociaż stara się zapewnić pewną odpowiedź na duchowe potrzeby współczesnych nam ludzi, 
ze względu na brak jednolitej doktryny i jasno określonych przedstawicieli, ciężko nazwać 
religią.

się do kogoś, kto dostrzegł swoją 
boskość, osiągnął boski stan świado-
mości i może być wzorem dla innych. 
Ostatecznym celem wyznawców New 
Age jest gnosis, najwyższa forma wie-
dzy, odpowiednik chrześcijańskiego 
zbawienia. Można je osiągnąć za po-
mocą różnych technik i terapii, które 
mają doprowadzić do transformacji 
pojedynczej duszy w życiu doczesnym 
i w przyszłych życiach. Transformacja 
ta początkowo miałaby dotyczyć po-
szczególnych jednostek, ale finalnie 
ma doprowadzić do przejścia rodzaju 
ludzkiego na wyższy poziom ewolu-
cji, w którym wszyscy osiągnąwszy 
pełnię boskości, staliby się jednością. 
Według wyznawców ruchu, grzech nie 
istnieje, jest jedynie niepełna wiedza. 

Swoją przygodę z ruchem wiele 
osób zaczyna od ćwiczeń mających 
na celu wprowadzenie się w odmien-
ny stan świadomości. Mogą to być 
techniki związane ze spirytyzmem czy 
szamanizmem polegające na kontak-
cie z istotami duchowymi, duchami 
przodków, siłami natury, czy nawet 
kosmitami. Praktyki prowadzą do 
osobistego doświadczenia oświece-
nia, poczucia harmonii i jedności ze 
światem, emocjonalnego doświad-
czenia tego, że samemu jest się bo-
giem. Zwracają człowieka ku samemu 
sobie. Z chrześcijańskiego punktu 
widzenia jest to wprost przeciwne do 
sposobu, w jaki powinniśmy zbliżać 
się do Boga. W chrześcijaństwie nie 
opieramy się na ściśle rozumianej 

br. Gabor M. Dorobek, kurs IV
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technice. Prawdziwa mistyka chrze-
ścijańska jest darem dobrego Boga, 
wypływa z relacji z Nim. Chrześci-
janie nawracają się z egoizmu i sa-
mozachwytu, który jest przeszkodą 
w otwarciu się na innych i powierzeniu 
się Bogu. Duchowość New Age odrzu-
ca możliwość relacji z osobowym Bo-
giem, przez co jest nie do pogodzenia 
z chrześcijaństwem. Wyznawcy ruchu 
nie starają się współpracować z łaską 
Bożą, lecz skupiają się na sobie i swo-
ich siłach. Towarzyszy im również 
wiara w reinkarnację, która przeko-
nuje wyznawców New Age, że wszyst-
kie ścieżki ostatecznie prowadzą do 
tego samego celu: do oświecenia, czy 
przebudzenia boskości i samozba-
wienia. Jako że nie ma śmierci, a je-
dynie przejście w kolejne wcielenie, 
to można wysnuć wniosek, że wszyscy 
zostaną zbawieni. Rozpłyną się w Jed-
ni, boskiej Jaźni, czy zamieszkają na 
Boskiej Planecie. Celem zawsze jest 
jedność, usunięcie wszelkich granic. 
Wiara w reinkarnację doprowadziła 
również do rozwoju praktyk, takich 
jak wgląd w nasze poprzednie życia. 
Człowiek, wywołując stan głębokiego 
transu przez medytację lub hipnozę, 
szuka głębi swojego umysłu (nazy-
wanego nieświadomością zbiorową), 
aby przypomnieć sobie domniemane 
przeszłe wcielenia. Byli członkowie 
ruchu mówią, że w trakcie takich sta-
nów mogli odczuwać, jakby znajdo-
wali się w ciele jakiegoś przeszłego 
wcielenia, doświadczając wszystkich 
myśli i uczuć. Często praktykujący 
regresję członek ruchu ma poważne 
problemy z zaburzeniami tożsamo-
ści. Ludzie zaczynają wierzyć, że są 
Napoleonem, czy przybyszem z innej 
planety. Jak zauważa Randall N. Baer 
- w książce W matni New Age - „Najcie-
kawszą rzeczą tej popularnej praktyki 
stanowi fakt, że prawie niezmiennie 
nasze przeszłe życie to życie: kró-
lewskiej rodziny, wielkich kapłanów 
i kapłanek, czołowych osobistości, 
sławnych naukowców, super za-

awansowanych inteligencji z obcych 
planet, bytów anielskich w postaci 
ludzkiej, niebieskich nad-bytów oraz 
wiele innych podziwianych i uwielbia-
nych postaci. Rzadko kiedy wcielenia 
dotyczą normalnej i szarej przeszło-
ści. Zdumiewające, nieprawda?… 
Gdybym miał wskazać jakiś szczegól-
ny kierunek, pokazać coś, co charak-
teryzuje ten ruch jako całość, byłoby 
to z pewnością monumentalne wręcz 
skoncentrowanie na sobie, uwierze-
nie w siebie oraz samolubstwo; to 
właśnie stanowi podstawowy znak 
towarowy New Age”. Praktyka wglą-
du w swoje domniemane poprzednie 
wcielenia jest najlepszym sposobem 
na ukazanie, jak myślenie New Age 
opanowuje człowieka. Nic tak nie 
fascynuje, motywuje i stymuluje jak 
głębokie przeświadczenie o swojej 
niezwykłości. Jakkolwiek szare nie 
byłoby życie, wyznawca Nowej Ery za-
wsze znajdzie pociechę w swojej iluzji.

Skąd przesadna wiara w siebie 
i tak fanatyczne skupienie na sobie? 
Człowiek współczesny marzy o świe-
cie bez konfliktów, o światowym po-
jednaniu i braterstwie, o życiu bez: 
trudności, stresu, biedy. Według 
New Age, człowiek, natura i kosmos 
stanowią jedno, we wszechświecie 
wszystko jest jednym. Bóg, ludzkość 
i natura nie istnieją oddzielnie, lecz 
są jednością. Między nimi nie ma gra-
nic, wszystko płynie razem, a wszelkie 
problemy ludzkości wynikają z braku 
całościowej wizji świata. Według wy-
znawców ruchu, bóg utożsamia się 
ze Wszechświatem. Nie ma niczego, 
co by bogiem nie było. Stąd New Age 
czyni z człowieka boga, każdy z nas 
jest wszystkim, partycypujemy w du-
szy boskiego kosmosu. Chociaż du-
sza jest bogiem, nie zawsze to sobie 
uświadamia, potrzebuje przebudze-
nia lub podźwignięcia. Stąd skupienie 
na sobie i zapotrzebowanie na liczne 
praktyki ruchu otwierające na boską 
świadomość.

Niebezpieczeństwo Nowej Ery  
i stosunek Kościoła  

do tego ruchu. 

Kościół uważa New Age we 
wszystkich formach tego ruchu za 
zagrożenie dla życia religijnego. Od-
wraca on człowieka od osobowego 
Boga, a zwraca go ku samouwielbie-
niu. Nie przywiązuje wagi do łaski 
wiary. Dla New Age wiara jest tylko 
jedną z form doświadczania siebie, 
przez co wyznawca ruchu przypo-
mina ptaka zamkniętego w złotej 
klatce swoich iluzji. Ze względu na 
odmienne stany świadomości, któ-
re otwierają człowieka na kontakt 
z duchami oraz inne okultystyczne 
praktyki tego ruchu, Nowa Era nisz-
czy wiarę i naraża człowieka na utra-
tę nawet czysto naturalnej ludzkiej 
mądrości. Dostrzega się w nim chęć 
utworzenia jednej światowej religii, 
która miałaby zawierać wszelkie 
wierzenia, co jest nie do pogodzenia 
z chrześcijaństwem.

Trudno zdobyć się na jakieś 
szczegółowe definicje ruchu poza 
ogólnymi określeniami. Brak mu ja-
kiegokolwiek centralnego organu 
zarządzania, który kontrolowałby na-
uczanie, jakiegoś komitetu, rady czy 
organizacji dyktującej główne zasady 
i koordynującej działania. Sprawia to, 
że ruch niekontrolowanie rozrasta się 
na wszelkie strony i dotyka wszyst-
kich dziedzin ludzkiego życia, od re-
ligii przez biznes, politykę, edukację 
i medycynę. Skutkiem wspólnym dla 
całego ruchu jest to, że tworzy ludzi 
do szaleństwa zakochanych w sobie 
samych, w swoich wielowymiaro-
wych, boskich osobowościach, po-
przednich i przyszłych wcieleniach. 
Rzeczywiście prowadzi rodzaj ludzki 
do transformacji, lecz jest to trans-
formacja w biednych, grzesznych lu-
dzi ustrojonych w barwne pióra wła-
snych wyobrażeń, pod którymi kryją 
się nadzy cesarze. ■

Nigdy nie jesteś sam!
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NIGDY NIE BĘDZIESZ SAM
„Nigdy nie będziesz sam, Bóg swoją Matkę dał, byś nie zginął, Jezus oddał cię w Jej ręce. Synu, 

oto Matka twoja - wołał z Krzyża Bóg. Przyjmij Ją i weź do siebie, Matkę twoich dróg”, to słowa 
piosenki autorstwa o. Grzegorza Kwietnia oddające zasadność obecności Maryi w życiu człowieka. 

Nie od dziś wiadomo, że podczas 
wędrówki, gdy się chce spraw-
nie dojść do celu, najlepiej jest 

mieć przy sobie przewodnika. Niepo-
kalana jest najpewniejszą przewod-
niczką na drodze do zbawienia dla 
każdego z nas. Sam Chrystus wskazał 
Ją nam jako Matkę. Wybierając się 
w daleką podróż, chcemy mieć przy 
sobie kogoś, kogo znamy, na kogo 
możemy liczyć, kogoś komu ufamy. 
Doskonałym przykładem takiej relacji 
pomiędzy nami a Najświętszą Maryją 
Panną jest biblijny opis historii Rebe-
ki i jej syna - Jakuba, którym posłużył 

się św. Ludwik Grignion de Montfort 
w Traktacie o doskonałym nabożeń-
stwie do Najświętszej Maryi Panny. Po-
krótce postaram się przybliżyć losy 
Jakuba, który dzięki staraniom swej 
matki Rebeki otrzymał błogosławień-
stwo swego ojca - Izaaka. Zaczęło się 
od tego, że starszy brat Jakuba - Ezaw, 
będąc głodny, nieroztropnie oddał mu 
prawo starszeństwa za miskę zupy. Kil-
ka lat później, podeszły w latach Iza-
ak zawołał swego ukochanego syna, 
Ezawa i posłał go, by ten z upolowanej 
zwierzyny przyrządził mu strawę, gdyż 
chciał mu pobłogosławić. Rebeka, 

która czule kochała Jakuba, z roztrop-
nością starała się zapewnić mu błogo-
sławieństwo. Wiedząc o zamiarze Iza-
aka, zawiadomiła Jakuba, by przyniósł 
jej dwa koźlęta, z których przyrządziła 
Izaakowi ulubioną potrawę. Następnie 
ubrała Jakuba w odzież Ezawa, a ręce 
i szyję pokryła skórą koźląt, aby niewi-
domy już Izaak rozpoznał w nim swe-
go umiłowanego syna - Ezawa. Rze-
czywiście Izaak słyszał głos Jakuba, ale 
dotykiem rozpoznał ręce Ezawa. Po-
błogosławił Jakubowi, ustanawiając 
go panem braci. Nietrudno się domy-
śleć, iż Ezaw po tym zdarzeniu zapło-
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nął nienawiścią do swego brata Ja-
kuba. Gdyby nie Rebeka umiejąca go 
ochronić swą przezornością i dobrymi 
radami, do których się stosował, ten 
nie uniknąłby śmierci. Po wstępnym 
zapoznaniu się z tą historią możemy 
przede wszystkim dostrzec negatywną 
moralnie postawę Jakuba, ale posta-
rajmy się wniknąć głębszy, duchowy 
sens tego obrazu biblijnego.

Św. Ludwik w zgodzie z interpreta-
cją Ojców Kościoła objaśnia, iż Jakub 
jest w tej historii wyobrażeniem wy-
branych do chwały wiecznej, a Ezaw 
natomiast przedstawia potępionych, 
którzy sprzedają dziedzictwo niebie-
skie za ziemskie przyjemności. Poste-
powanie wybranych charakteryzuje 
się tym, iż żyją życiem wewnętrznym, 
to znaczy idą za przykładem Najświęt-
szej Dziewicy. Miłują oni swą Dobrą 
Matkę i Panią, unikając wszystkiego, 
co by mogło się Jej nie podobać. Przy-
noszą Jej, niczym Jakub Rebece, dwa 
koźlątka: swoją duszę i ciało, aby Ma-
ryja sprawiła, by obumarli grzechowi, 
oczyszczając ich z miłości własnej, czy-
niąc ich przez to miłymi Bogu. Wybrani 
mają wielkie zaufanie do dobroci i po-
tęgi swej Dobrej Matki i wzywają Jej 
pomocy oraz naśladują Ją. 

Maryja kocha swe wierne dzieci, 
które na wzór Jakuba całkowicie się 
Jej ofiarowują. Jak wnioskuje św. Lu-
dwik, miłością tkliwą i skuteczną. Ta 
Dobra Matka, której Rebeka jest tylko 
figurą, by uzyskać u Boga błogosła-
wieństwo dla swoich dzieci, upatruje 
stosownej chwili, by ich uczynić wiel-
kimi i bogatymi w Boże łaski. Chroni 
swoje dzieci przed wszelkiego rodzaju 

złem i przysposabia do przyjęcia do-
bra. Jak Rebeka udziela im dobrych 
rad, zachęcając, by robili wszystko, 
czego Jezus, Jej Syn, słowem i przykła-
dem nauczał. 

Ta Dobra Matka, gdy oddamy się 
Jej całkowicie, uwalnia nas ze starych 
krępujących szat i czyni nas godnymi 
ukazania przed obliczem Ojca, ubiera 
nas w czyste, pachnące i kosztowne 
szaty starszego brata, czyli Jezusa, swe-
go Syna. Owija szyje i ręce swych wier-
nych dzieci, oczyszczając ich intencje 
i dobre czyny zasługami Jezusa oraz Jej 
własnymi. W końcu Maryja sprawia, że 
Jej dzieci otrzymują błogosławieństwo 
Ojca Niebieskiego. Odziani w nowe sza-
ty zbliżają się z ufnością do Boga. On 
słyszy i rozróżnia głos grzesznika, ale 
dotyka ich rąk pokrytych skórami, spo-
żywa to, co Maryja przygotowała. Czu-
jąc piękny zapach zasług swego Syna 
– Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej 
Matki, Dobry Ojciec udziela błogosła-
wieństwa i wszelkich potrzebnych da-
rów swoim przybranym synom.        

Trzeba pamiętać, że Maryja pro-
wadzi swoje wierne sługi według woli 
swojego Syna, jak Rebeka prowadziła 
Jakuba, dając mu dobre rady, by za-
pewnić błogosławieństwo ojca oraz 
chronić przed złośliwością brata. Ma-
ryja broni i osłania swoje dzieci przed 
nieprzyjaciółmi duszy i ciała. Gdy 
potrzeba, rozmawia z nimi, zniża się 
do nich i współczuje ich słabościom. 
W ten sposób nasza Dobra Matka pro-
wadzi nas za rękę ścieżkami sprawie-
dliwości, podtrzymuje, byśmy nie upa-
dli, czasami i upomina, a nawet karze 
z miłości, byśmy nie zbłądzili. 

Jednak największym dobrem, jakie 
wyświadcza nam Dobra Matka, jest to, 
że wstawia się za nami u swego Syna 
i swymi prośbami łączy nas z Jezusem 
oraz zabiega o trwałość tego zjedno-
czenia jako nasza Orędowniczka. Jak 
pisze św. Ludwik, Jezus miło spogląda 

na wierne swe sługi pachnące wonią 
Maryi, wonią cnót i zasług Tej, która 
jest Pełna Łaski. 

To piękna i zarazem tajemnicza hi-
storia mówiąca nam o kondycji czło-
wieka i interwencji Boga wychodzące-
go nam na pomoc. W Jakubie, w prosty 
sposób, odnajdujemy to, do czego tak 
trudno jest się nam przyznać - jeste-
śmy grzesznikami. Imię Jakub oznacza 
szachraj, wyłudzacz, hipokryta. W życiu 
Jakuba jak i w naszym, „Bóg walczy 
z nami o nas”. Jakub to ten sam, który 
kiedyś spierał się z Bogiem i wywalczył 
błogosławieństwo. Odtąd nie był już 
Jakubem – szachrajem, a tym, któremu 
Bóg zmienił imię na „ten który walczył 
z Bogiem” – Izraelem. Jak naucza pa-
pież Franciszek, miłość Boga jest jak mi-

łość ojcowska i macierzyńska zarazem, 
gdyż Bóg, jak matka nigdy nie przesta-
je wierzyć w swoje dzieci i kocha nas 
niezależnie od naszych błędów. Daje 
nam Maryję, by ta wzięła nas w swoje 
ramiona, gdyż Ona obejmuje wydarze-
nia pomyślne i niepomyślne i oddaje 
je Bogu. Pomaga nam integrować się 
wewnętrznie w świecie podzielonym 
i pełnym osamotnienia.

Papież Franciszek wskazuje, iż mu-
simy powierzyć się Matce Pociesze-
nia, która jest z tym, kto jest sam. Po-
zwólmy Jej ogarnąć nasze życie. Bóg 
nie obył się bez Matki, tym bardziej 
my Jej potrzebujemy, aby pozwolić 
prowadzić się za rękę. Zaproszenie 
Matki Bożej do naszego życia nie jest 
kwestią wyboru, ale musimy Ją przy-
jąć, gdyż dał nam Ją Jezus i to nie 
w chwili obojętnej, lecz w momencie 
śmierci na krzyżu. ■

Papież Franciszek wskazuje,  
iż musimy powierzyć się  

Matce Pocieszenia,  
która jest z tym, kto jest sam.  

Pozwólmy Jej ogarnąć nasze życie.

Jak pisze św. Ludwik,  
Jezus miło spogląda na wierne  

swe sługi pachnące wonią Maryi, 
wonią cnót i zasług Tej,  
która jest Pełna Łaski. 

Nigdy nie jesteś sam!
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Franciszek nie kojarzy się z samotnością. Rzeczywiście, chyba śmiało można uznać go za 
jednego z najbardziej towarzyskich świętych. Zarówno za młodu, jak i w życiu zakonnym, 
był otoczony przez licznych towarzyszy. Ale czy na pewno? Warto przyjrzeć się temu tema-
towi nieco uważniej.

Jak wiadomo, Franciszek po-
chodził z zamożnej rodziny. 
Jako bogaty młodzieniec był 

rozrzutny i lubił spędzać czas na 
rozrywkach, zawsze wśród rówie-
śników. Odnotował to już pierwszy 
biograf Franciszka: „Otoczony rze-
szą niegodziwców kroczył wyniosły 
i wielkoduszny, ciągnąc środkiem 
ulic Babilonu” (1 Cel 2). W takich 
okolicznościach Bóg jedynie z wiel-
kim trudem mógł próbować wzywać 
zanurzonego w wir życia światowe-
go Franciszka. 

ZAWSZE W TOWARZYSTWIE

„Samotne dni”

Jednak w beztroskiej młodości 
Franciszka miały miejsce również 
trudne doświadczenia: więzienie 
oraz przewlekła choroba. Z pewno-
ścią życie towarzyskie Franciszka 
w takich warunkach było mocno 
ograniczone. W tych trudnych oko-
licznościach Franciszek mógł albo 
nawet był zmuszony zatrzymać się 
na chwilę i wyciszyć. Franciszek z tej 
możliwości skorzystał i „skruszony 
długą chorobą, jak na to zasługuje 

taki upór ludzki, który jedynie cier-
pieniem daje się naprawić, wszedł 
w siebie i zaczął się zastanawiać” (1 
Cel 3).

Nad czym tak się zastanawiał? 
Zapewne wiele myślał o tym, co 
jest w życiu naprawdę ważne. Wte-
dy też Franciszek zaczął dostrzegać 
marność rzeczy doczesnych, a także 
swoją własną marność, bo przecież 
również on sam tym rzeczom się od-
dawał. Od tej pory to, co kiedyś spra-
wiało mu przyjemność i czym się za-
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chwycał, przestało go cieszyć, tak że 
on sam „dziwił się nagłej swej zmia-
nie” (1 Cel 3).

Jednak z czasem wspomniane 
trudności minęły, a tak już jest, że 
„zazwyczaj duch, nawet po długiej 
przerwie, powraca do pierwotnych 
przyzwyczajeń” (1 Cel 4). Dlatego 
Franciszek po powrocie do zdrowia 
powrócił także do swojego wcze-
śniejszego życia i do swoich dawnych 
przyjaciół. Ale powrócił niezupełnie. 
Coś się jednak zmieniło. Albo raczej: 
Franciszek zaczął się zmieniać, zaczął 
się nawracać. Mimo że nie nawrócił 
się jeszcze całkowicie, to już inaczej 
patrzył na życie, a trudne doświad-
czenia zaowocowały „wewnętrznym 
przemienieniem duszy na lepsze” 
(LegMin 3). Odtąd Franciszek zaczy-
nał też zwracać większą uwagę na 
Boga i sprawy Boże. Już nie przez 
chorobę, ale sam z siebie zaczął szu-
kać miejsc odosobnionych, rozmy-
ślał i modlił się.

Zdawałoby się więc, że osamot-
nienie i trudności istotnie przyczyni-
ły się do stopniowego wchodzenia 
św. Franciszka na drogę nawrócenia. 
Ale spójrzmy na to nieco inaczej. Czy 
rzeczywiście było to osamotnienie? 
Czy to nie właśnie wtedy Franciszek 
zobaczył, że nigdy nie jest sam? Od-
dzielony od ziemskich towarzyszy, 
Franciszek mógł lepiej dostrzec towa-
rzystwo Boga. A może nawet pierwszy 
raz naprawdę tego doświadczył? Jak 
by nie było, dzięki samotności Fran-
ciszek odkrył nieodłącznego Towa-
rzysza swojego życia, którego miał już 
nigdy nie odstąpić. Od tej pory gdzie-
kolwiek by był, Franciszek zawsze 
cieszył się z Bożej obecności, której 
wcześniej nie dostrzegał. Potwierdza 
to biografia Franciszka: „Naprawdę, 
gdziekolwiek święty Franciszek się 
udał, tam Pan był z nim, ciesząc go 
objawieniami a dobrodziejstwami 
dodając otuchy” (1 Cel 33).

Nowe towarzystwo

Życie ze świadomością Bożej 
obecności zaczynało owocować. 
Franciszek „przemieniony duchem, 
(…) starał się skierować swą wolę 
do woli Bożej” (1 Cel 6).  Odtąd Bóg 
mógł go coraz swobodniej prowa-
dzić. Na początku drogi nawrócenia, 
Franciszek prowadził coraz bardziej 
samotne życie. Jednak Bóg zechciał 
go wprowadzić na powrót w towarzy-
stwo ludzi. Ale było to zupełnie inne 
towarzystwo, niż to, do którego Fran-
ciszek był przyzwyczajony. Zaczął 
pomagać trędowatym. Potrzebują-
cy stali się dla Franciszka darem od 
Boga, braćmi, których mógł i chciał 
kochać, a w nich samego Chrystusa.

Służąc potrzebującym, Franci-
szek wszedł w jeszcze inne towarzy-
stwo. Aby spełniać potrzeby ubogich, 
Franciszek zaczął chodzić po mieście 
i prosić o jałmużnę. Jak wiele musia-
ło go to kosztować! On, który jeszcze 
niedawno sam wyprawiał wystawne 
przyjęcia dla przyjaciół, teraz stawał 
przed nimi jako żebrak i prosił o reszt-
ki jedzenia. Tak Franciszek sam stał 
się potrzebującym, który oczekuje 
i naprawdę potrzebuje bezintere-
sownej dobroci drugiego człowieka. 
I taki pozostał już do końca, zawsze 
liczący na Bożą opiekę, przejawiają-
cą się w ludzkiej dobroci.

„Pan dał mi braci”

Jednak poza ubogimi, którym 
usługiwał, Franciszek żył w samot-
ności. W samotności modlił się i ro-
zeznawał, jak ma żyć. W samotno-
ści zaczął odbudowywać kościoły. 
W samotności, ale zawsze z Bogiem. 
W końcu do Franciszka przyłączył się 
pierwszy brat, zainspirowany ewan-
gelicznym życiem Franciszka. Był 
on dla Franciszka wielką radością 
i kolejnym dowodem Bożej opieki: 
„Widział, że Pan troszczy się o niego, 

skoro dał mu tak koniecznego towa-
rzysza i wiernego przyjaciela” (1 Cel 
24).  Z czasem do niego zaczęli przy-
łączać się nowi bracia, którzy chcieli 
żyć tak jak on, razem z nim. Oni rów-
nież byli dla Franciszka darem od 
Boga, jak sam powiedział; „Pan dał 
mi braci” (Test 14).

Jednak mimo to, że Franciszek 
tak bardzo cieszył się z towarzy-
stwa braci, i że często modlili się 
wspólnie, to jednak często oddalał 
się na modlitwę zupełnie sam, aby 
przebywać tylko z Bogiem. Trudno 
nie zauważyć tutaj podobieństwa 
z opisami ewangelicznymi: Jezus, 
nieustannie przebywający razem 
z uczniami i pragnący towarzystwa 
uczniów, oddalał się często i modlił 
się sam.

Jak i w całym życiu Franciszka, 
tak i w chwili, gdy umierał, nie był 
sam. Otoczony przez braci żegna-
jących swojego ojca, opuścił ten 
świat. Ale zadajmy sobie nietypowe 
pytanie: czy pod względem, nazwij-
my to, towarzyskim, tak wiele się 
dla Franciszka zmieniło? Czy ojciec 
po swojej śmierci opuścił swoich 
synów? Albo czy towarzystwo Boga 
i świętych było dla niego czymś no-
wym? Ze śmiercią przeminęła wiara, 
tchnienie ustało, ale przecież miłość 
jest silniejsza i nie ustaje po śmierci, 
i nie opuszcza tych, których kocha.

Można zatem stwierdzić, że Fran-
ciszek rzeczywiście zawsze przeby-
wał w towarzystwie – czy to w oto-
czeniu braci, czy gdy był sam, bo 
zawsze był z Bogiem. I zdaje się, że 
właśnie samotność pozwoliła mu 
odkryć ten skarb Bożej obecności. 
Skarb na miarę radości francisz-
kańskiej, który jakby „przy okazji” 
odmienia także ludzkie relacje. Co 
więcej, zdaje się, że nie tylko Fran-
ciszkowi przysługuje takie towarzy-
stwo. ■

Nigdy nie jesteś sam!
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 ŚW. KONRAD 

Życie rodzinne

Św. Konrad z Parzham, a właściwie 
Jan Birndorfer, urodził się 22 grudnia 
1818 r. w Parzham, w Bawarii. Był jed-
nym z dwanaściorga rodzeństwa bo-
gatej rodziny rolniczej. Jan już od naj-
młodszych lat przejawiał zamiłowanie 
do modlitwy. Jego religijność rozwijała 
się w pobożnej atmosferze panującej 
w domu. Każdego wieczoru wspólnie 
odmawiano Anioł Pański, a w soboty 
różaniec.

Modlił się nieustannie, również 
w trakcie pracy. Lubił pracę na farmie. 
Nie zachowywał się jednak jak syn wła-

ściciela, ale jak jeden z najemników. Był 
wzorem dla innych młodych ludzi. Gdy 
przebywał w ich pobliżu, unikali niesto-
sownych rozmów. Służący mówili: „Je-
śli nie zostanie świętym, to nikt nim nie 
zostanie”.   

Gdy miał 14 lat umarła mu matka, 
a dwa lata później ojciec. Te trudne 
wydarzenia nie załamały go jednak, 
a poskutkowały dalszym rozwojem 
jego życia duchowego. Bywało, że całe 
noce spędzał na modlitwie. Kiedy tylko 
mógł, uczestniczył we Mszy Św. - czę-
sto wcześnie rano. W święta natomiast 
wybierał się do okolicznych sanktu-
ariów, w drodze odmawiając różaniec 

i poszcząc. Należał do kilku grup mo-
dlitewnych, organizacji młodzieżowych 
i bractw m.in.: Nieustającej Adoracji, 
Bractwa Szkaplerznego w Klösslarn i III 
Zakonu Franciszkańskiego w Altötting. 

Pierwsze kroki w zakonie

We wrześniu 1849 r., w wieku 31 lat, 
pokierowany przez swojego spowied-
nika, zdecydował wstąpić do kapucy-
nów w Altötting. Po sześciu miesią-
cach przyjął habit Trzeciego Zakonu 
i przyjął imię św. Konrada z Piacenzy 
pustelnika i pokutnika. W klasztorze 
pełnił funkcję pomocnika furtiana. 
Po niespełna dwóch latach został 

 Z PARZHAM
 CICHY FURTIAN

„Oddajmy się całkowicie naszemu drogiemu i dobremu Ojcu w niebie. Miłujmy go zawsze, a na-
sze serca się rozszerzą. Nie wolno poprzestawać. Nasza miłość musi stać się płomieniem, który 
wypala w nas wszystko, co nie łączy nas ściśle z Nim”. 

Św. Konrad z Parzham
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przeniesiony do Burghausen, aby za-
opiekować się chorym księdzem. Jak 
napisał w swoim liście, dużo go to 
kosztowało. Po chwili jednak dodał: 
„Teraz posłuszeństwo wzywa mnie 
gdzie indziej… Módl się, abym mógł 
stać się prawdziwym synem św. Fran-
ciszka i jako taki żyć i umrzeć”. Jak się 
później okazało, był tam bardzo za-
dowolony.

17 września 1851 r. br. Konrad 
zmienił habit tercjarski na kapucyński 
i rozpoczął nowicjat w Laufen. Do jego 
obowiązków należała pomoc w ogro-
dzie i sadzie. W jednym z swoich listów 
pisał: „Jestem szczęśliwy w Panu i nie 
mam ochoty wracać do świata. (…) 
Módl się za mnie, abym mógł pomyśl-
nie zakończyć ten rok i stać się dobrym 
kapucynem nie tylko przez noszenie 
habitu, ale także w duchu”. Pod koniec 
nowicjatu tuż przed złożeniem profesji, 
sformułował 11 postanowień, którymi 
chciał się kierować w dalszym życiu za-
konnym. 

Święty furtian

Po rocznym nowicjacie i złożeniu 
profesji zakonnej powrócił do klasztoru 
św. Anny w Altötting. Tam przez 41 lat 
pełnił funkcję furtiana. Zadanie furtiana 
wydawać by się mogło proste. Biorąc 
jednak pod uwagę jego nieśmiałość, 
i obawę przed utratą ducha modlitwy, 
stanowiło to dla niego niemałe wy-
zwanie, a z początku było powodem 
cierpienia. Dodatkowych cierpień przy-
sparzali mu współbracia, którym ciężko 
było przyjąć, że osoba świeżo po nowi-
cjacie otrzymała tak odpowiedzialną 
funkcję.

Z czasem cierpienie zamieniło się 
w radość z niesienia pomocy biednym 
i tym, którzy pukali do drzwi klasztoru:  
robotnikom, rolnikom, bezrobotnym, 
matkom, młodzieży i dzieciom. Co roku 
sanktuarium odwiedzało też ponad 
100 tys. pielgrzymów.

Dzień rozpoczynał od udziału 
w dwóch porannych Mszach św. Ze 
względu na pragnienie, jakie żywił do 
Eucharystii, jego kierownik duchowy 
zezwolił mu na przyjmowanie Komunii 
każdego dnia.

Służbę przy furcie zaczynał o 6.00. 
Do jego obowiązków należało m.in.: 
przyjmowanie jałmużny, przygotowa-
nie do Mszy św., wydawanie posiłków, 
artykułów religijnych, czy też wzywanie 
kapłana do penitentów. O 11.00 wyda-
wany był ciepły posiłek. Raz, gdy przy-
szedł do kuchni po jedzenie, kucharz 
zażartował: „Przykryj wszystkie garnki, 
bo inaczej wszystko wyniesie”, wtedy 
br. Konrad odpowiedział: „Cokolwiek 
dajemy ubogim, będzie hojnie wyna-
grodzone.” Między 12.30 a 14.00 miał 
przerwę. Szedł wtedy na krótki spacer 
po ogrodzie, a następnie udawał się na 
adorację. Jednym z miejsc, z którego 
adorował Jezusa Eucharystycznego, 
było małe pomieszczenie pod klatką 
schodową - Alexiuszelle - skąd widział 
tabernakulum kościoła św. Anny. Po 
południu, po skończonych lekcjach 
przybiegały dzieci, które br. Konrada 
uważały za swojego przyjaciela. Zanim 
jednak dał im kawałek chleba, zachęcał 
je do modlitwy. Mówił: „Teraz musicie 
się pomodlić, ponieważ my kapucyni 
otrzymujemy nasz chleb jako dar od 
dobrego Pana”. Wtedy wspólnie odma-
wiali Ojcze Nasz. Gdy w trakcie pracy 
znajdował chwilę wolnego, przeznaczał 
ją na lekturę Biblii, O Naśladowaniu 
Chrystusa lub innej pobożnej książki. 
Nie marnował czasu. O 19.00 była ko-
lacja. Po niej ponownie szedł do Ale-
xiuszelle lub tam i z powrotem chodził 
za ołtarzem. O 21.00 zamykał kościół. 
Pozostawał w nim jeszcze, aby się po-
modlić. Bywało, że bracia zastawali go 
śpiącego w świątyni.

Ludzie, którzy go znali, byli pod wra-
żeniem jego milczenia, nieustannej 
modlitwy i spokoju. Unikał zbędnych 
rozmów. Niektórzy uważali jego milcze-

nie jako oznakę słabego wykształcenia, 
a nie jako wyraz głębokiego życia du-
chowego. Mówił mało, ale pozostawał 
wrażliwy na uczucia innych. 

Powszechnie uważano, że potrafił 
czytać w ludzkich duszach, dostrzec 
grzech. Jego przenikliwe spojrzenie 
wielu zaprowadziło do kratek konfesjo-
nału. To, co jednak szczególnie rzucało 
się w oczy, to zanurzenie w modlitwie. 
Wydawał się być pochłonięty nieustan-
ną kontemplacją Boga. Jeden z jego 
współbraci wyznał: „Ilekroć wychodził 
z tego małego pokoju (Alexiuszelle), 
wydawał się całkowicie przemienio-
ny jakby wniebowzięty z tego świata. 
Jego wygląd był niebiański”. O tym, jak 
zażyłą miał relację z Bogiem, świad-
czą jego listy: „Mówię Mu o wszystkich 
moich obawach, pragnieniach, o tym, 
co mnie niepokoi i błagam Go z naj-
większą ufnością, aby udzielił mi Swo-
jej łaski nawet po popełnieniu jakiejś 
niedoskonałości”. „Przyjmuję wszystkie 
rzeczy, przyjemne czy nieprzyjemne, 
z wdzięcznością od naszego drogiego 
niebieskiego Ojca. On wie, co jest dla 
nas najlepsze, dlatego zawsze cieszę 
się w Bogu”. To właśnie z tej relacji br. 
Konrad czerpał siły do posługi. Funk-
cję furtiana pełnił do ostatniego dnia 
swego życia. Zmarł spokojnie w wieku 
75 lat. To był czas świętych „małych 
rzeczy”. Trzy lata po jego śmierci zmarła 
św. Tereska z Lisieux.

Czego uczy nas życie św. Konrada?

Z pewnością tego, że powołanie 
do świętości zaczyna się realizować już 
w rodzinie. Ona, dając dobre wzorce, 
pokazuje, jak nawiązywać i dbać o żywą 
relację z Bogiem. Uczy miłości, uczy za-
wierzenia Bogu. Dzięki niemu człowiek 
jest w stanie mężnie stawić czoła każ-
demu wyzwaniu, bo ma świadomość, 
że nigdy nie jest sam. Jest przy nim tro-
skliwy Ojciec, który pragnie jego dobra, 
z którym zawsze może porozmawiać 
i o którego może się oprzeć. ■

31Nigdy nie jesteś sam!
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POWOŁANI DO MISJI

Jest Ojciec już od wielu lat związa-
ny z misjami, a w ostatnim czasie peł-
ni Ojciec funkcję odpowiedzialnego 
z ramienia naszego zakonu za anima-
cję misyjną. Jak w kilku zdaniach opi-
sałby więc Ojciec wyzwania, jakie stoją 
przed sekretariatem misyjnym?

Jednym z wyzwań, które nurtuje 
braci, jest kwestia nowej ewangelizacji. 
Z biegiem lat wyrażenie to stało się jakby 
sloganem, który przywołuje się, gdy cho-
dzi o wyzwania działań duszpasterskich 
w krajach dawnego chrześcijaństwa, 
gdzie liczba samych chrześcijan bardzo 
się zmniejszyła lub gdzie przeżywanie 
wiary w młodych Kościołach straciło swój 
zapał. Nie zapominając o misji do naro-
dów (ad gentes), które jeszcze nie znają 
Chrystusa, misji tak ważnej w tradycji 
franciszkańskiej, bracia zadają sobie pyta-
nie, jak mam ewangelizować wśród sytu-
acji misyjnych w moim własnym kraju, nie 
udając się do odległego kraju (inter gen-
tes)? Odnoszę się tu na przykład do kwe-
stii migracji. Wcześniej, aby podjąć misję 
ewangelizacyjną, trzeba było udać się 
na inny kontynent, podczas gdy teraz ci, 
którzy wcześniej żyli daleko, są już blisko, 
w moim kraju i w mojej parafii. Albo jak 
ożywić wiarę w tych, którzy niekoniecz-
nie są wrogami Kościoła, ale są obojętni 
na jakiekolwiek doświadczenie trans-
cendentne? Odnoszę się tu nie tyle do 
ateistów, co do ludzi duchowo apatycz-
nych. Innym wyzwaniem dla sekretariatu 
misyjnego jest podjęcie się refleksji na 

Misja jest tym, do czego każdy we wspólnocie Kościoła jest powołany. Poprzez chrzest wszyscy je-
steśmy zaproszeni do tego, by żyć w przyjaźni z Jezusem i nieść Go innym ludziom.  W rozmowie z se-
kretarzem generalnym do spraw animacji misyjnej w naszym Zakonie, ojcem Dariuszem Mazurkiem, 
postaramy się spojrzeć na misję 

temat naszej franciszkańskiej obecności 
wśród muzułmanów i to nie tylko wśród 
takich krajów jak odległy Uzbekistan, 
czy mniej daleka Turcja, ale jak przed 
chwilą wspomniałem, w krajach o daw-
nej tradycji chrześcijańskiej. Nie można 
też zapomnieć o wyzwaniu związanym 
z wykorzystaniem środków komunikacji 
społecznej, aby przedstawić misję Braci 
Mniejszych Konwentualnych na tym wiel-
kim „wirtualnym kontynencie”, ponieważ 
dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, musimy „łowić 
dusze”, zarzucając sieć Internetu.

Czy prawdziwa jest teza mówiąca, 
że w przyjaźni z Chrystusem kryje się 
również wezwanie do misji dla każde-
go wierzącego?

Kwestia bycia misjonarzem nie jest 
kwestią wyboru, kaprysu religijnego, ale 
kwestią tożsamości. Albo jest się misjo-
narzem i dlatego jest się chrześcijaninem, 
albo nie. Bycie ochrzczonym jest tym sa-
mym, co bycie misjonarzem. Innymi sło-
wy, chrzest święty to nie tylko biała szata 
i świeca, ale także zalążek powołania mi-
syjnego. Jeden z moich kolegów misjolo-
gów zwykł zadawać studentom takie py-
tanie: „Czy zdanie: Kościół pielgrzymujący 
jest misyjny ze swej natury (Dekret misyj-
ny Ad Gentes 2) jest zdaniem z misjologii 
czy eklezjologii?” Niektórzy odpowiadali, 
że z misjologii, ale w rzeczywistości jest to 
zdanie z eklezjologii, ponieważ w naturze 
Kościoła jest niesienie ludziom Dobrej 
Nowiny. A zatem każdy wierny w Kościele 

jest powołany, by stać się misjonarzem, 
oczywiście z uwzględnieniem swego po-
wołania do poszczególnego stanu. Nie-
stety, dziś bardzo często „duchowość” 
kanapy wygrywa z duchowością misyjną 
i stąd maleje ilość misjonarzy.

I na koniec krótkie pytanie: czego 
odkrywczego doświadczył Ojciec w ze-
tknięciu się w swoim życiu z misjami?

Pamiętam czas, kiedy miałem opuścić 
swój kraj i udać się do Peru. Jeden z braci 
powiedział mi wtedy, że w Polsce też są 
misje. Tak, to, co mi powiedział, było i jest 
prawdą, ale z pewną różnicą: podczas 
gdy w naszym klasztorze odprawialiśmy 
codziennie wspólnotową Mszę św. w gro-
nie pięciu czy dziesięciu kapłanów, jedno-
cześnie były i są takie miejsca na świecie, 
gdzie Eucharystia jest sprawowana tylko 
raz w roku z powodu braku misjonarzy. 
Pamiętam też, że w materiałach na mie-
siąc misyjny wiele lat temu proponowa-
no, aby wykorzystać wizerunek kuli ziem-
skiej, z której wyrasta wielki krzyż. Z tego 
krzyża bije światło, ale oświetla ono tylko 
jedną trzecią ziemi, podczas gdy dwie 
trzecie pokryte jest ciemnością. Co ozna-
cza ten obraz? Że dwie trzecie ludności 
świata nie wierzy w Jezusa Chrystusa, że 
nie ma światła wiary. Te dwie sytuacje 
uświadomiły mi, że dar wiary, jaki otrzy-
małem, nie jest tylko dla mnie, lecz i dla 
innych, a przekazywanie go pomagało mi 
umocnić moją wiarę i dawało radość w ży-
ciu (zob. enc. Redemptoris missio, 2). ■

FRANCISZKAŃSKIE MISJE o. dk. Wojciech Kasprowicz, kurs VI



Z życia Kościoła

OBLICZENIA SKANERA:
266 tys. 696 zapałek – Właśnie tyle zapałek po-
trzebował Przemysław Kozłowski mieszkaniec Słu-
powa w gminie Scienko do zbudowania najwięk-
szej na świecie szopki z zapałek.

Z powodu pandemii koronawirusa rok 2020 był 
pierwszym od 1979 r. bez podróży zagranicznych pa-
pieża. Gazeta „La Repubblica” przypomniała, że była 
to najdłuższa od lat 70-tych XX wieku przerwa w za-
granicznych podróżach papieży.

Z NAUCZANIA  
OJCA ŚWIĘTEGO:

 „Niech Święta Boża Rodzicielka, 
w której Słowo stało się Ciałem, 
pomoże nam przyjąć Jezusa, który 
puka do drzwi naszego serca, aby 
z nami zamieszkać”.

CZY WIESZ, ŻE…

O. Wenanty patronem szkoły

W miejscowości Święte, w gminie Radymno, od 19.10.2021 r. mamy pierwszą szkołę podsta-
wową, która za swojego patrona wybrała o. Wenantego Katarzyńca. 

Więcej o ojcu Wenantym na wenanty.pl

Nowy rok liturgiczny

Rok liturgiczny to nowy cykl formacji duchowej. Rozpoczęty w I niedzielę tegorocznego Ad-
wentu trzeci rok programu, realizowany będzie pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” - 
Motto biblijne: „ […] ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

Najnowsze statystyki

Na świecie nieznacznie wzrosła liczba katolików. Jest ich obecnie 1 mld 345 mln. Najszyb-
ciej chrześcijaństwo rozwija się na Czarnym Lądzie, gdzie mieszka prawie 18% wszystkich 
katolików (wzrost +3,4 %). Drugim Kontynentem, na którym przybywa wyznawców Chrystu-
sa, jest Azja. Najbardziej katolickim krajem wciąż pozostaje Brazylia, a Europa i Ameryka 
Północna to kontynenty stagnacji.

Prezentacja nowej książki

Głos z Jasnej Góry to antologia zawierająca nauczanie Prymasa Wyszyńskiego z lat 1956 – 
1980, to przypomnienie jego duszpasterskich wskazówek – kazań, konferencji i przemówień. 
Jest to całe nauczanie Prymasa, skierowane do różnych grup społecznych. To pierwsze wy-
danie tej książki w całości, bez ingerencji komunistycznej cenzury. Publikacja Głos z Jasnej 
Góry to wotum Paulinów i Instytutu Prymasowskiego za beatyfikację.

Papież Franciszek
Przed modlitwą Anioł Pański,

Rzym, 03 stycznia 2021 r.

br. Grzegorz M. Zabłotny, kurs II SKANER



br. Rafał Ołdak, kurs II

Jeżeli dobrze nadstawicie uszu, usłyszycie głos płynący z Grodu Maryi. Co to 
za głos? Jest to głos modlitwy o pokój, który płynie z Kaplicy Wieczystej Ado-
racji „Gwiazda Niepokalanej” w Niepokalanowie. Dlaczego o tym wspominam? 
Dlatego, że dzieło, które pragnę Wam przedstawić, to dziękczynienie Bogu za 
wspomniane miejsce modlitwy. Płyta Pokój to kolejny po Ocaleniu krążek ze-
społu Miriam i zaprzyjaźnionych z nim artystów. Związek tej produkcji z Nie-
pokalanowem, to nie jedyny franciszkański akcent. Jedenaście z dwunastu 
utworów zawartych na tej płycie jest autorstwa naszych współbraci. Zarówno 
wspomniani bracia, jak i wszyscy, którzy przyczynili się do powstania Poko-
ju, sprawili, że wypełniły się słowa Reguły św. Franciszka: „ci bracia, którym 
Pan dał łaskę pracy, niech pracują wiernie i pobożnie, tak żeby uniknąwszy 
lenistwa, nieprzyjaciela duszy, nie gasili ducha świętej modlitwy i pobożności, 
któremu powinny służyć wszystkie sprawy doczesne”. I tak rzeczywiście się sta-
ło. Dzieło to jest czymś więcej niż zbiorem utworów wykonanych na wysokim 
poziomie wokalnym, instrumentalnym i aranżacyjnym. Jeżeli zdecydujecie się 
sięgnąć po tę płytę, przekonacie się, że pięknie wykonana okładka skrywa nie 
tylko ucztę dla uszu, ale i dla ducha. Znajdziecie tam rozważania przygotowane 
do każdego z utworów, które pomogą uczynić z nich modlitwę. Pokój stanie się 
wtedy oratorium - miejscem wydzielonym na modlitwę. Niech pokój zstąpi do 
Waszych serc, a Pokój na Wasze półki! ■

Miriam i przyjaciele
Pokój

SŁUCHAJ OGLĄDAJ CZYTAJ

muzyka

KULTURA



książka

br. Michał Wysocki, kurs II

Śmiało można stwierdzić, że kinematografia szczególnie upodobała sobie te-
mat miłości. Od początku istnienia dużego ekranu nakręcono setki filmów opowia-
dających piękne historie miłosne. Piękne, ale czy prawdziwe? Otóż kino, szczegól-
nie to amerykańskie, z biegiem lat przyzwyczaiło swoich widzów do ukazywania 
miłości z pominięciem albo w najlepszym wypadku, szczątkowym tylko nawiąza-
niem do nieodłącznego elementu prawdziwej miłości, jakim jest cierpienie. A tym-
czasem każdy, kto kocha prawdziwie, przekonuje się, że nie ma miłości bez ofiary, 
a ofiary bez cierpienia. 

Film braci Andrew i Jon’a Erwin Wierzę w Ciebie (2020) wywarł na mnie wielkie 
wrażenie i bardzo dobrze wpisuje się w powyższy temat. Jest to biografia amery-
kańskiego piosenkarza - Jeremy’ego Camp’a - tworzącego muzykę chrześcijańską. 
Element cierpienia jest w nim szeroko i realistycznie przedstawiony. Wiara główne-
go bohatera zostaje bowiem wystawiona na wielką próbę, w obliczu której prze-
żywa on najtrudniejsze chwile swojego życia. W filmie pokazane jest, jak wielką 
ofiarę trzeba złożyć w imię miłości aż do końca. Dosłowne tłumaczenie tytułu filmu 
brzmiałoby: „Nadal wierzę” (ang. I still believe). Słowo „nadal” jest tutaj kluczowe 
i daje nadzieję dla wszystkich, którzy utożsamią się w jakiś sposób z przedstawioną 
historią.

Cenię i polecam ten film ze względu na przepięknie opowiedzianą historię życia, 
jej autentyzm i niebanalność, ale przede wszystkim za podkreślenie, że każde cier-
pienie, pod warunkiem, że przeżyte jest w miłości i zaufaniu do Boga, czyni cuda. ■

Drodzy Czytelnicy naszego seminaryjnego czasopisma Nasze Życie. Dzisiaj 
chciałbym Wam przedstawić i zachęcić Was do przeczytania książki pt. Skarb 
w glinianym naczyniu autorstwa amerykańskiego biskupa Fultona J. Sheena. 
Warto na początku wspomnieć, że jest to autobiograficzna opowieść autora. 
Jest to Jego ostatnie z ponad sześćdziesięciu dzieł, które w swoim długim ży-
ciu napisał. Zasłynął on przede wszystkim z nowatorskiego, jak na swoje czasy 
sposobu głoszenia Ewangelii. Był i jest, dla wielu, wzorem życia duchowego 
i apostolskiego. Obecnie czekamy na wyznaczenie daty Jego beatyfikacji. Każ-
dy czytelnik zwróci uwagę na coś innego, na jakieś ważne zdanie, słowo, które 
do niego przemawia. Na pewno wiele jest miejsc w tej książce, które zatrzy-
mują wzrok i wywołują refleksję nad własnym życiem. W szczególny sposób 
zwróciłem uwagę na duchową treść tej książki, na przeżywanie sakramentu 
kapłaństwa. Abp Fulton J. Sheen przed swoimi święceniami zrobił sobie dwa 
postanowienia: po pierwsze, obiecał sobie, że w każdą sobotę będzie sprawo-
wał Eucharystię ku czci Matki Bożej, prosząc o ochronę swojego kapłaństwa; 
po drugie, postanowił, że każdego dnia spędzi całą godzinę świętą przy Panu 
obecnym w Najświętszym Sakramencie. Przez cały czas trwania posługi ka-
płańskiej dotrzymał swoich postanowień. Te postanowienia i rady abp. Fultona 
uświadamiają mi, jak wielkim darem jest dar kapłaństwa i jak należy o niego 
dbać, aby go nie utracić. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do sięgnięcia po tę 
lekturę. ■

Abp Fulton J. Sheen 
Skarb w glinianym naczyniu 

Wydawnictwo Esprit

br. Dominik M. Hawerczuk, kurs I

KADRY Z FILMU WIERZĘ W CIEBIE

film
KULTURA
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HASŁO: 7 865 11 12109321 4

POZIOMO: 2]  „Zapiski …” – notatki Prymasa pisane podczas uwięzienia przez komunistów; 3] Wojciech … – aktualny Prymas Pol-
ski; 6] Matka Boża … w Wilnie; 9] ostatnie miejsce internowania Prymasa; 10] „Soli Deo per …”- zawołanie Prymasa;  13] pierwsza 
diecezja, której przewodził bp Wyszyński; 17] okres sprawowania władzy w Kościele katolickim przez papieża lub biskupa; 22] przy-
musowe umieszczenie kogoś w miejscu bez prawa jego opuszczania; 23] atrybut niewidomego; 26] „Radwan III” to pseudonim 
Prymasa w Armii …; 28] „Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic …”- założone przez Matkę Czacką; 29] „List biskupów pol-
skich do biskupów …” z 1965r. podpisany przez Prymasa; 30] kolor stroju kardynała; 31] imię zakonne Matki Czackiej: „Elżbieta od 
Ukrzyżowania Pana …”; 32] „Niewidoma Matka …” –tytuł nadany Matce Czackiej; 34] „Non …” (łac.)– „Nie możemy”, hasło Prymasa 
wobec łamania porozumień przez komunistów; 35] miejsce urodzin Prymasa; 36] strój siostry zakonnej.

PIONOWO: 1] … Jasnogórski, wykonywany codziennie o 21:00; 2] Prymas Wyszyński był jednocześnie arcybiskupem diecezji 
gnieźnieńskiej i …; 4] „… Uniwersytet Lubelski”– tam wykładał Prymas; 5] zmysł, który straciła Matka Czacka; 7] kolor habitu 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża; 8] laska biskupa; 11] „Czas to …” – hasło Prymasa; 12] „Jasnogórskie Śluby … Polskiego”- 
napisane przez Prymasa w Prudniku; 14] alfabet osób niewidomych; 15] „Towarzystwo opieki nad …”- założone przez Matkę 
Czacką; 16] tytuł szlachecki Matki Róży; 18] „Prymas …” – tytuł nadany Prymasowi Wyszyńskiemu; 19] miejsce, gdzie Matka Czac-
ka założyła ośrodek pomocy niewidomym; 20] w 1966r. Polacy obchodzili jego 1000-lecie; 21] część ciała, na której biskup nosi 
mitrę; 24] strój księdza; 25] biskup nosi go na palcu; 27] tytuł arcybiskupa gnieźnieńskiego; 33] zwierzę, z którego Matka Czacka 
spadła i straciła wzrok.

Na rozwiązania czekamy do 20 marca 2022 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 136 otrzymali:

Mateusz J. z Teresina, Jakub R. z Białegostoku,  
Emil B. z Łodzi, Andrzej G. z Lęborka, Janina G. z Gniezna

KRZYŻÓWKA br. Krzysztof Małaśnicki, kurs I

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

Nagroda dla zwycięzców
krzyżówki  z  nr 137:

płyta Pokój 
zespółu Miriam  
z Niepokalanowa



siostra M. Paula, klaryska, Stary Sącz

Przygotowanie:

Ciastka 
Papieskie

SIOSTRA PAULA POLECA

Składniki:

Tłuszcz posiekać z mąką, dodać resztę składników i zaro-
bić ciasto. Ciasto rozwałkować na grubość 0,5 cm., wykro-
ić ciastka, posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać cu-
krem. Piec w temp. 180 st. C przez ok. 15-20 min.

•	 1 kg mąki pszennej 
•	 50 dag tłuszczu (25 dag masła  

i 25 dag margaryny)
•	 1 op proszku do pieczenia

•	 40 dag cukru
•	 6 żółtek
•	 ½ szkl. kwaśnej śmietany

Historia ciastek:

Czym dla Wadowic kremówki, tym dla Starego Sącza „Ciast-
ka Papieskie”. To w klasztorze Sióstr Klarysek w czasie swo-
jego pobytu w 1999 roku św. Jan Paweł II mógł odpocząć. Naj-
znakomitsze cukiernie z okolic przygotowały swoje specjały, 
by Ojciec Święty mógł ich skosztować. Papież jednak z gamy 
przysmaków wybrał ciastka, które przygotowały nasze Sio-
stry. Od tej chwili ciastka swoją sławą podbiły średniowieczne 
miasto.

Smacznego!



Powołaniowe Dni Skupienia
(Niepokalanów Lasek)

● 28-30 stycznia (2 stopień)
● 11-13 lutego (w seminarium) 
● 25-27 marca (1 stopień) 
● 22-24 kwietnia (3 stopień)

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE 2022

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 z rozeznaniem  
drogi życia

● 28-30 stycznia 
● 11-13 lutego




