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SŁOWEM NA POWITANIE

Wybór tematu przewodniego dla kolej-
nego numeru „Naszego Życia” to bar-
dzo twórczy proces. Zazwyczaj bracia 

spotykają się po modlitwach wieczornych w sal-
ce redakcji i długo dyskutują nad propozycjami 
przedstawionymi przez redaktora naczelnego. 
Wtedy przypominają się nieudane projekty, 
odłożone plany albo numery, które już porusza-
ły dane zagadnienia. Na ile to możliwe, bracia 
klerycy starają się wczuć w sytuację czytelników 
i przewidzieć kontekst, w którym wezmą do ręki 
nowy egzemplarz naszego pisma. 

Tak też było w przypadku obecne-
go, 138. numeru. Po gorącej debacie te-
mat został sformułowany. Nikt wówczas  
6 grudnia 2021 r. nie przypuszczał, jak bardzo 
zagadnienie wartości i godności życia ludzkiego 
stanie się ważne… Dziś ochrona i szacunek dla 
życia nie są tylko kwestią teoretyczną, ale mają 
wymiar praktyczny i osobisty. W obliczu wojny, 
która toczy się w Europie, widzimy bardziej niż 
do tej pory, że życie jest Bożym darem, który do-
maga się bezwzględnego poszanowania. Niech 
pochylenie się nad tematem życia pomoże nam 
odkrywać jego piękno i godność. 

Jeśli poznać chcesz tajemnice, co w głę-
binach mogą się kryć, odkryj z nami 
życie! Życie wciąż uczy nas, jak żyć” 

– w taki sposób zachęcała nas do poznawa-
nia, czym jest życie, polska czołówka francu-
skiego serialu animowanego pod tytułem: 
„Było sobie życie”. Śpiewano w niej także: 
„życie [to] piękny dar (…), życie [to] wielki 
cud”, a w trakcie odcinka wyjaśniano jeden 
z aspektów działania ludzkiego organizmu.  
Podobnie i my w niniejszym numerze posta-
ramy się wejść w głębię tajemnicy ludzkiego 
życia, lecz nie od strony biologicznej, ale od 
strony duchowej i postarać się pokazać Wam, 
że „na początku było Słowo (…) i w Nim było 
życie, a życie było światłością ludzi” (J 1,1.4). 

Życzę zatem Wam, abyście odnaleźli 
w naszych tekstach blaski tego Światła, któ-
re „oświeca każdego człowieka, gdy na świat 
przychodzi” (J 1,9) i w tym Świetle zobaczyli, 
że „wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne” 
(Syr 39,16) i dali się prowadzić Bogu tak, aby-
śmy mogli powiedzieć: „Ty jesteś całym ży-
ciem naszym!”.

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego seminarium! Pokój i Dobro!

br. Piotr M. Januszewski, 
Redaktor naczelny

o. Piotr M. Żurkiewicz, 
Rektor WSD
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Jeśli mamy mówić o życiu, war-
to zapytać najpierw, czym to 
życie jest? I tutaj pojawia się 

problem, gdyż nikt do tej pory nie 
zdefiniował tego pojęcia wyczerpu-
jąco. Nie jesteśmy w stanie wyra-
zić, czym jest życie. Słownik języka 

To zawarte w tytule pytanie, z pozoru błahe, zawiera w sobie głęboką zadumę nad życiem. Każdy 
z nas to pytanie kiedyś zadał, najprawdopodobniej rodzicom, a wtedy nasi rozmówcy musieli się 
nieźle nagimnastykować, żeby na nie odpowiedzieć. Można oczywiście zbyć pytającego, mówiąc 
o kapuście, czy innym bocianie, ale można też pójść w głąb i zastanowić się, tak na poważnie, skąd 
się biorą dzieci? Skąd wzięliśmy się my? Skąd się wzięło życie?

polskiego PWN tak definiuje życie: 
„stan organizmu polegający na nie-
przerwanym ciągu procesów umoż-
liwiających reagowanie na bodźce 
i zwykle poruszanie się oraz odży-
wianie, wzrastanie i rozmnażanie”. 
Jednak już w pierwszych słowach 

tej definicji coś się nie zgadza, gdyż 
często mówimy o życiu lokalnej spo-
łeczności, np. miast, które przecież 
nie są organizmem. Poza tym przy-
pisujemy życie także Bogu, mówiąc  
m. in., że On żyje wiecznie, żyje 
w nas, a przecież On także nie jest 
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organizmem. Trudności w określe-
niu, czym jest życie, prowadzą do 
wniosku, że nie jesteśmy w stanie 
w pełni go zrozumieć. Stwierdzenie, 
że życie to pewien stan, to trochę 
mało. Możemy je zauważać i poj-
mować intuicyjnie, ale ono samo 
w sobie przekracza nasz sposób ro-
zumienia.

Podobnie jest z Bogiem. My, isto-
ty skończone i ograniczone, nie je-
steśmy w stanie do końca zrozumieć 
ani wyrazić, kim jest Bóg, mimo że 
On sam nam to objawia. A to podsu-
wa już pewną myśl, że skoro nie mo-
żemy zrozumieć zarówno życia, jak 
i Boga, to być może te pojęcia mają 
ze sobą coś wspólnego. Jak jednak 
porównać ze sobą coś, czego nie 
rozumiemy, czego nie znamy? Pyta-
nie: czy na pewno nie znamy? O ile 
życie możemy poznawać z obserwa-
cji i wyciągania z niego wniosków, 
o tyle Boga możemy poznawać na 
podstawie tego, co On o sobie mówi. 
Tu z pomocą przychodzi nam Pismo 
Święte, które jest Słowem Boga. 

Biblia wiele razy mówi o Bogu 
w odniesieniu do życia, zarówno 
w Starym, jak i w Nowym Testamen-
cie. Najważniejsze jednak odniesie-
nia możemy odnaleźć w Ewangelii 
według św. Jana. Autor natchniony 
tak mówi o Bogu: „W Nim było ży-
cie” (J 1,4).  Możemy to zrozumieć, iż 
po prostu Bóg żyje, jest istotą żywą. 
Ale możemy też to rozumieć inaczej, 
głębiej. Mianowicie, że Bóg jest za-
sadą, źródłem życia. Tak ten tekst 

interpretował Kościół w Swojej Tra-
dycji. Zresztą sam Jezus powiedział 
o sobie dość wyraźnie: „Ja jestem 
Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14,6). Tu 
już wyraźnie widać, że nie chodzi tyl-
ko o żywotność Boga, ale że On sam 
jest źródłem życia. Jezus jednak po-
szedł krok dalej w objawieniu siebie 
i stwierdził, że jest „Zmartwychwsta-
niem i Życiem” (J 11,25). A więc cho-
dzi nie tylko o życie ziemskie, ale też 
o życie wieczne, które jest w Bogu 
i do którego On nas wzywa (zob. ar-
tykuł na str. 13).

Mówiąc o Bogu i życiu, należy 
także zauważyć, że Pismo św. opisu-
je Boga jako Dawcy życia. W Księdze 
Rodzaju, w której są zawarte opisy 
stworzenia świata, napisane jest, 
że „Pan Bóg ulepił człowieka z pro-
chu ziemi i tchnął w jego nozdrza 
tchnienie życia, wskutek czego stał 
się człowiek istotą żywą” (Rdz 2,7). 
To jedno, krótkie zdanie zawiera 
w sobie dwie prawdy: Bóg jest daw-
cą życia, a my, ludzie, pochodzimy 
od Niego. A skoro w Nim mamy swój 
początek, to w Nim też powinniśmy 
szukać naszego spełnienia. Bóg jest 
Stwórcą życia, jest więc też jego 
Władcą. To od Niego pochodzi po-
myślność i szczęście. Od Niego rów-
nież trudności i zmagania. „Bo Ty 
masz władzę nad życiem i śmiercią: 
Ty wprowadzasz w bramy Otchła-
ni i Ty wyprowadzasz” (Mdr 16,13). 
Wymieniona przed chwilą „Otchłań” 
jest właśnie symbolem wszelkich 
trudności, które pochodzą od Boga. 
Dla starożytnych było czymś oczy-
wistym, że Bóg jest wszędzie, w każ-
dym wydarzeniu, że wszystko podle-
ga Jego woli i nie ma takiej sytuacji, 
w której On nie mógłby objawić Swej 
chwały. 

Starożytni mieli ogromny sza-
cunek do życia właśnie ze względu 
na to, że ono należało w całości do 
Boga, że tylko Bóg miał władzę nad 

życiem. W Księdze Powtórzonego 
Prawa odnajdujemy takie prawo: 
„Ale się wystrzegaj spożywania krwi, 
bo we krwi jest życie, i nie będziesz 
spożywał życia razem z ciałem” (Pwt 
12,23). Prawo to było zgodne z bar-
dzo oczywistym spostrzeżeniem, że 
jeśli jakiś organizm tracił krew, to 
równolegle do tego „gasło” w nim 
życie. Wniosek nasuwał się sam: we 
krwi jest życie. Ten przepis po dziś 
dzień jest stosowany przez orto-
doksyjnych Żydów. Przejęli go tak-
że Świadkowie Jehowy. Ślad tego 
wielkiego szacunku do życia i nie-
spożywania krwi znajdujemy także 
w Dziejach Apostolskich. Dlaczego 
więc chrześcijanie spożywają krew? 
Bo dziś wiemy, że życie nie jest za-
warte w krwi, a także, co ważniejsze, 
ten przepis z Pisma św. z Dziejów 
Apostolskich jest tylko przepisem 
prawnym wspólnoty wierzących, 
nie zaś odwiecznym przykazaniem 
Bożym. Poza tym sam Jezus naka-
zał nam spożywanie krwi, Jego Krwi 
w sakramencie Eucharystii. 

Bóg ma władzę nad życiem i śmier-
cią, choć ta ostatnia nie jest Jego 
wolą. Mówi o tym Księga Mądrości 
w słowach: „śmierci Bóg nie uczy-
nił i nie cieszy się ze zguby żyjących. 
Stworzył bowiem wszystko po to, aby 
było” (Mdr 1,13-14). Skąd więc wzięła 
się śmierć na świecie? Pismo św. od-

„Ja przyszedłem po to,  
aby [owce] miały życie  

i miały je w obfitości” (J 10,10). 
Jemu mało było tego, że dał nam 

życie. On chciał i nadal chce, 
abyśmy posiadali obfite,  

pełne życie.

„Biorę dziś przeciwko wam  
na świadków niebo i ziemię, 

kładąc przed wami życie i śmierć, 
błogosławieństwo i przekleństwo. 

Wybierajcie więc życie,  
abyście żyli wy i wasze potomstwo, 

miłując Pana, Boga swego,  
słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; 
bo tu jest twoje życie i długie trwanie 

twego pobytu na ziemi, którą Pan 
poprzysiągł dać przodkom twoim: 

Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi” 
(Pwt 30,19n).
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powiada jednoznacznie: „A śmierć 
weszła na świat przez zawiść diabła 
i doświadczają jej ci, którzy do niego 
należą” (Mdr 2,24). Śmierć jest skut-
kiem grzechu i każdy, kto grzeszy, jej 
podlega. Bóg stworzył człowieka i dał 
mu życie, a człowiek wskutek grzechu 
sprowadził na siebie śmierć. Jednak 

nie pozostał on w tej sytuacji sam. 
Bóg jako ten, który kocha życie (Mdr 
11,26), posłał swego Jednorodzone-
go Syna, aby ten umarł za nas i zmar-
twychwstał, by przywrócić nam życie, 
żebyśmy mieli dostęp do życia Boże-
go. W tym życiu mamy udział przez sa-
krament Chrztu św. i inne sakramenty 
(zob. artykuł na str. 11).

Bóg daje nam życie, ale daje też 
wolność wyboru, co z tym życiem 
zrobimy. On chce nam błogosławić 

i dawać szczęście, ale to od nas zale-
ży, czy je przyjmiemy. Otrzymaliśmy 
od Niego życie, przez sakramenty 
mamy dostęp do życia Bożego, je-
steśmy powołani do życia wiecz-
nego. Ale zawsze wybór należy do 
nas. „Biorę dziś przeciwko wam na 
świadków niebo i ziemię, kładąc 
przed wami życie i śmierć, błogosła-
wieństwo i przekleństwo. Wybieraj-
cie więc życie, abyście żyli wy i wa-
sze potomstwo, miłując Pana, Boga 
swego, słuchając Jego głosu, lgnąc 
do Niego; bo tu jest twoje życie i dłu-
gie trwanie twego pobytu na ziemi, 
którą Pan poprzysiągł dać przod-
kom twoim: Abrahamowi, Izaakowi 
i Jakubowi” (Pwt 30,19n). Naszym 
życiem jest pełnić wolę Boga.

Mówiąc o związku życia z Bogiem, 
warto zauważyć jeszcze jedną rzecz. 
W Ewangelii według św. Jana Jezus 
tak mówi o sobie: „Ja przyszedłem 
po to, aby [owce] miały życie i miały 
je w obfitości” (J 10,10). Jemu mało 
było tego, że dał nam życie. On chciał 
i nadal chce, abyśmy posiadali obfite, 
pełne życie. Abyśmy mieli w sobie po-
kój i radość. Abyśmy byli otoczeni do-
brem i miłością. Ale żeby to mogło się 
dokonać, potrzeba było wrócić nam 
do jedności z Bogiem, a tę przywró-
cić mógł jedynie On sam. „Życie moje 

oddaję za owce” (J 10,15). Bóg, który 
jest życiem, Swoje życie oddał za nas, 
mało tego, Swoje życie oddał w nasze 
ręce. W Wielką Sobotę jedna z części 
Liturgii Godzin zawiera fragment bar-
dzo starej homilii o zstąpieniu Jezusa 
do Otchłani, gdzie spotyka Adama 
i mówi do niego między innymi takie 
słowa: „Zakazano ci dostępu do drze-
wa będącego obrazem życia, ale Ja, 
który jestem Życiem, oddaję się tobie”. 
Te słowa w bardzo obrazowy sposób 
pokazują, jak wielkiej łaski dostąpił 
człowiek. Ten, który jest nieśmiertel-
nym życiem, oddał się w śmiertelne 
ręce. I to dosłownie, jeśli uświadomi-
my sobie, co dzieje się w czasie Eu-
charystii w Komunii świętej.

Czym więc jest życie? Jest darem, 
który każdy z nas otrzymał od Boga 
Żywego. Jest wolnością decydowa-
nia o sobie. Jest wezwaniem do jed-
ności z samym Życiem, aby posiąść 
życie wieczne. Jest obietnicą Jego 
obecności przy nas. Jest zachętą do 
takiego postępowania, by ziściły się 
słowa św. Pawła: „Teraz zaś już nie 
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. 
Choć nadal prowadzę życie w cie-
le, jednak obecne życie moje jest 
życiem wiary w Syna Bożego, który 
umiłował mnie i samego siebie wy-
dał za mnie” (Ga 2,20). ■

O ile życie możemy  
poznawać z obserwacji  

i wyciągania z niego wniosków,  
o tyle Boga możemy poznawać  

na podstawie tego,  
co On o sobie mówi.  

Tu z pomocą przychodzi  
nam Pismo św.,  

które jest Słowem Boga. 
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TEMAT NUMERU

Wielu artystów filmowych próbowało już przedstawić ten moment, kiedy matka bierze 
w ręce swoje nowo narodzone dziecko, przytula do piersi i zapomina o bólach porodu, któ-
rych przed chwilą doznawała. Zaraz pierwsze zdjęcie noworodka obiega wszystkich przyja-
ciół, znajomych i całą rodzinę, a w odpowiedzi wszyscy składają gratulacje świeżo upieczo-
nym rodzicom. Zatem, czy może być coś piękniejszego od ludzkiego życia? 

Dzisiejszy świat żyje w jakiejś dziw-
nej schizofrenii. Z jednej strony 
pragniemy życia, a z drugiej nie 

pozwalamy temu życiu wzrastać. Mło-
dzi rodzice mówią: «Dziecko - oznacza 
utratę wolności…, nie stać nas na nie. 
Najpierw musimy się czegoś dorobić, 
a później pomyślimy..., a gdzie dom, 
ogród, nowy samochód, lepsza praca». 
Lata lecą i często bywa za późno na dzie-
ci. Świat biegnie jak oszalały. Wszyscy 
gdzieś się śpieszą, gonią. Brak jest czasu, 
by dostrzec piękno, które nas otacza. 
Piękno, które jest w nas i wokół nas.

Pragnienie piękna

Skoro mowa już o pięknie, przyto-
czę słowa polskiego poety Cypriana 
Kamila Norwida: „Bo piękno na to jest, 

by zachwycało, do pracy – praca, by 
się zmartwychwstało”. Zachwyt, pięk-
no i ludzkie życie – elementy idealnie 
pasujące do siebie. Przecież sam Bóg 
po stworzeniu człowieka powiedział: 
„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, 
było bardzo dobre” (Rdz 1,31). Zatem, 
dlaczego wielu z nas nie potrafi cie-
szyć się z życia? Dlaczego tak wiele jest 
w nas pretensji i narzekania z powodu 
niespełnienia zawodowego, małżeń-
skiego, sportowego i wielu, wielu in-
nych rzeczy?

Człowiek w sposób naturalny dąży 
do szczęścia, jak gdyby to pragnienie 
było w nim zaszczepione. Jednocześnie 
zdaje sobie zaprawę, że cel, do którego 
zmierza, jest niezmiernie oddalony, jak 
ogromna pustka, którą należy wypełnić. 

Na wiele różnych sposobów próbuje to 
pragnienie zrealizować. Gromadzi różne 
rzeczy, przedmioty, wiedzę, doświad-
czenia – a jednak nadal czuje głód. To 
jego serce jest jak otchłań, której niczym, 
poza Tym, który je stworzył, nie można 
zapełnić. Jedynie Bóg, Ten, który dał ży-
cie człowiekowi, jest w stanie zaspokoić 
i spełnić pragnienie ludzkiego serca. 
Trafnie o tym pisze św. Augustyn w Wy-
znaniach: „Niespokojne jest serce nasze, 
dopóki w Tobie nie spocznie”. Dlatego 
skoro znalazłeś już Chrystusa w swoim 
życiu, ciesz się nim. Dziel się swoim ży-
ciem z innymi, a doświadczysz przemie-
niającej mocy Boga.

Każdy człowiek jest inny, niepo-
wtarzalny – nigdy gorszy. Ta różnorod-
ność przejawia się w wielu obszarach. 

DAR ŻYCIA
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Różnimy się wyglądem, zdolnościa-
mi, zaradnością życiową, bystrością 
umysłową, sprawnością fizyczną. To 
wszystko powoduje, że zaczynamy się 
porównywać, wpadamy w komplek-
sy, a zapominamy, że każdy jest tym 
samym w oczach Boga – Jego dziec-
kiem. Człowiek nie jest maszyną, którą 
wyrzuca się, gdy ma w sobie jakiś de-
fekt lub nie funkcjonuje tak, jak tego 
oczekujemy. Dowodem na to jest cho-
ciażby paraolimpiada, która powin-
na uświadamiać, że pomimo pewnej 
niesprawności człowiek jest w stanie 
zachwycać swoimi umiejętnościami. 
To jest piękno, którego szukamy. Od-
najdujemy je nawet w tym, co z pozoru 
kruche i  słabe. Jednak bez wątpienia 
tym co jest najbardziej kruche jest po 
prostu życie, którego nie można żad-
ną miarą przedłużyć i którego czas 
jest przez Boga dokładnie zmierzony. 
Doskonale to zrozumiał i przekazał 
w swoim wierszu ksiądz Jan Twardow-
ski: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą”.

Póki mamy czas…

Każdy z nas dostał od Boga bez-
cenny dar życia, który tu na ziemi jest 
ograniczony czasem. Nikt nie wie, ile 
tego czasu dostał i ile jeszcze mu go 
zostało. Chrystus poucza nas: „Uwa-
żajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 
czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się 
podobnie jak z człowiekiem, który 
udał się w podróż. Zostawił swój dom, 
powierzył swoim sługom staranie 
o wszystko, każdemu wyznaczył za-
danie, a odźwiernemu przekazał, żeby 
czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 
kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora 
czy o północy, czy o pianiu kogutów, 
czy rankiem. By niespodziewanie przy-
szedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz 
co wam mówię, mówię wszystkim: 
Czuwajcie!” (Mk 13,33-37). Słowa Je-
zusa uświadamiają nam, że czas dany 
nam przez Boga jest darem, który po-
winniśmy dobrze wykorzystać. Dobrze 

zostało to ukazane w Liście Barnaby, 
który jest pismem powstałym w pierw-
szych wiekach Kościoła. Mówi on nam 
o dwóch drogach: drodze życia i dro-
dze śmierci. Człowiek musi opowie-
dzieć się, po której ścieżce chce iść, 
a prowadzą one niewątpliwie do prze-
ciwstawnych sobie celów. Jedna ku 
zagładzie, druga ku życiu w szczęściu. 
Droga życia jest wymagająca. Usiana 
wieloma wyrzeczeniami, ale dająca 
też wiele możliwości do czynienia do-
bra i okazywania miłości.

Miłość i radość potrzebne od zaraz

Św. Cezary z Arles, w jednym 
ze swoich Kazań do ludu mówi o mi-
łości, którą powinno cechować wy-
rzeczenie. Ideałem miłości oczywiście 
jest miłość Boża, ale rozróżniamy wie-
le innych typów miłości. Miłość mał-
żeńska, rodzicielska, braterska, przy-
jacielska. Miłość łącząca dziewczynę 
i chłopaka, a nawet ta sąsiedzka lub 
rodząca się z faktu przynależenia do 
tej samej wspólnoty lub społeczno-
ści. Zawsze jest to relacja pomiędzy 
dwojgiem lub grupą osób. Nie zawsze 
nasze miłości są bezwarunkowe. Czę-
sto nawet nie uświadamiamy sobie, 
że kochamy kogoś, bo w zamian za 
naszą miłość otrzymujemy coś dla 
siebie. Św. Cezary porównuje taką mi-
łość do „miłości zwierzęcej”. Tygrysy 
opiekują się sobą nawzajem, młode 
są karmione przez rodziców, wataha 
wilków broni swojego stada, a ptaki 
wzajemnie wysiadują jaja. Taka mi-
łość jest cielesna. Jest rzeczą jasną, 
że miłość ludzka jest od niej dosko-
nalsza, lecz i ją należy oczyszczać. 
Człowiek potrzebuje osoby, którą bę-
dzie mógł kochać, a najlepiej kochać 
ze względu na Boga, który wybrał so-
bie właśnie tę drugą osobę na swoją 
świątynię i chce w niej przebywać.

W słowach skierowanych w spo-
sób szczególny do narzeczonych pa-
pież Franciszek wyjaśnia, co to znaczy 

kochać: „Kochać to podjąć wybór 
w wolności i wziąć odpowiedzialność 
za życie takim, jakim ono jest”. Młodzi 
powinni wykorzystać siłę „świeżej mi-
łości”, by dojść do miłości dojrzałej, 
gotowej na wyrzeczenia i ofiary z sie-
bie. Miłości, która nie boi się dialogu 
i konfrontacji, która potrafi mówić 
– przepraszam i dziękuję. W trafny 
sposób napisał o radości Ojciec św.: 
„Chrześcijanin jest człowiekiem rado-
ści. Tego uczy nas Jezus, tego naucza 
nas Kościół (...). Czym jest ta radość? 
Czy to jest wesołość? Nie, to nie to 
samo. Wesołość jest dobra, dobrze 
jest się weselić. Ale radość jest czymś 
więcej, jest czymś innym. Jest czymś, 
co nie wypływa z motywów koniunk-
turalnych, [czyli – przyp. red.] po-
myślnych okoliczności zewnętrznych 
danej chwili: jest czymś głębszym. 
Jest ona darem. Wesołość, gdybyśmy 
chcieli nią żyć w każdej chwili, w koń-
cu zamienia się w lekkość, powierz-
chowność, a także prowadzi nas do 
jakiegoś stanu braku mądrości chrze-
ścijańskiej, czyni nas po trosze głupi-
mi, naiwnymi, nieprawdaż? Wszystko 
jest zabawą... Radość jest czymś in-
nym. Radość jest darem Pana. Wy-
pełnia nas od wewnątrz. To jakby 
namaszczenie Duchem Świętym. Tę 
radość znajdujemy w pewności, że 
Jezus jest z nami i z Ojcem”.

To prawda, prawdziwą radość od-
najdujemy w sobie kiedy Chrystus 
jest w nas. Przypomnij sobie jakie 
uczucie towarzyszyło Ci kiedy ostatni 
raz odchodziłeś od kratek konfesjo-
nału. Doskonale ten moment opisuje 
Psalmista: „uspokoiłem i uciszyłem 
moją duszę; jak dziecko na łonie swej 
matki, jak ciche dziecko jest we mnie 
moja dusza” (Ps 131). Radość ta jest 
niewspółmiernie większa od „chwil 
szczęścia” proponowanych przez sko-
mercjalizowany świat. Zatrzymaj się, 
spójrz przed siebie, zobacz, co Bóg To-
bie daje i dziękuj, bo wdzięczne serce 
jest zawsze szczęśliwe. ■
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Pogrzeb o. Paulina Sotowskiego 
(08.09.1937 - 25.02.2022)



Obecny we wszystkich odłamach chrześcijaństwa, ustanowiony przez Chrystusa fundament 
całego życia chrześcijańskiego, brama otwierająca dostęp do innych sakramentów, jednym 
słowem – chrzest. Kościół celebrował go i udzielał od początku swojego istnienia. Chrzest ist-
nieje we wspólnocie Kościoła i do niej wprowadza. Człowiek nie udziela go sobie sam, zawsze 
potrzeba kogoś, kto to zrobi. Nie jest to jedynie bilet wstępu do wspólnoty. Czyni człowieka 
„nowym stworzeniem”, zaślubionym Bogu i do Niego należącym. Ten podstawowy i konieczny 
do zbawienia sakrament otwiera przed wierzącym możliwość wzrastania w łasce. Stąd chrzest 
to nie tylko dar, ale i zadanie dane przez Boga każdemu chrześcijaninowi. 

Sakrament chrztu uwalnia nas 
od grzechu pierworodnego 
i obdarza nas udziałem w życiu 

zmartwychwstałego Chrystusa. Przy-
wraca nam godność dziecka Boże-
go. Od tego momentu wierny staje 
się świątynią, mieszkaniem Boga. 
Chrzest nie jest jedynie aktem wpro-
wadzenia do życia chrześcijańskiego, 
ale również uzdalnia do jego rozwo-
ju, kontynuacji, dążenia do jego peł-
ni w życiu wiecznym. Wszczepia nas 
w Chrystusa, stąd wynika obowiązek 
życia na Jego podobieństwo oraz 

powinność całkowitego, bezwarun-
kowego oddania się Jemu. Rozwój 
duchowy i wzrastanie w łasce są moż-
liwe dzięki Chrystusowi, który wysłu-
żył nam zbawienie, jednak w praktyce 
jest ono uzależnione od współpracy 
z Nim. Jest to proces zapoczątkowany 
na chrzcie, proces, który sam w sobie 
jest darem, ale w którym każdy z nas 
musi aktywnie uczestniczyć. Wszcze-
pienie w Chrystusa prowadzi nas 
do pełnego utożsamienia się z Nim, 
zgodnie ze słowami św. Pawła Apo-
stoła z Listu do Galatów: „Teraz zaś 

już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chry-
stus”. Przez to wszczepienie ochrzczo-
ny staje się współodpowiedzialnym 
za Kościół, gdyż wszczepienie w Chry-
stusa to również wszczepienie w Jego 
Mistyczne Ciało, czyli właśnie Kościół. 
Zyskuje prawo do korzystania z sakra-
mentów, do wszelkich pomocy du-
chowych, którymi Kościół dysponuje. 

Sakrament chrztu stanowi pod-
stawę kapłaństwa powszechne-
go wiernych, które uczestniczy 
w kapłaństwie Chrystusowym. Dzię-

CHRZEST

TEMAT NUMERUbr. Gabor Dorobek, kurs IV
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ki łasce chrztu każdy wierny może 
uczestniczyć w kapłaństwie samego 
Chrystusa. Uczestniczy w nim, biorąc 
za wzór Wcielone Słowo. Chrystus 
swoją kapłańską funkcję wykony-
wał przez posłuszeństwo woli Ojca, 
przez ofiarę z siebie aż po śmierć na 
Kalwarii. Pełnił ją poprzez przeżywa-
nie całego swojego życia w postawie 
ofiarności. Chrzest to podstawowa 
konsekracja, przez którą człowiek 
zostaje całkowicie oddany Bogu. 
Każdego dnia powinien umierać dla 
grzechu, a żyć dla Pana. Wszystko, co 
ochrzczony czyni dla ofiarowania się 
Bogu, oddania się Jego woli, uwiel-
bienia Go, jest udziałem w kapłań-
skiej misji Chrystusa. Konkretnie 
ten udział dokonuje się przez przyj-
mowanie sakramentów, modlitwę 
i dziękczynienie, czynną miłość i za-
parcie się siebie.

Chrześcijanie są również uzdol-
nieni i zobowiązani do służenia Bogu 
przez żywy udział w liturgii Kościoła 
i świadectwo świętego życia. Powin-
ni oni wykonywać czynności związa-
ne z kultem Kościoła. Są nimi przede 
wszystkim modlitwa oraz korzystanie 
z sakramentów, tak bardzo koniecz-
nych do podtrzymania i rozwijania 
relacji z Bogiem, i dlatego są najsku-
teczniejszym i podstawowym środ-
kiem uświęcania. Dzięki nim wierny 
otrzymuje życie Boże i je w sobie roz-
wija. Pośród nich szczególne znacze-
nie ma Eucharystia, którą ustanowił 
Chrystus podczas Ostatniej Wiecze-
rzy. Tę Ofiarę swojego Ciała i Krwi 
powierzył Kościołowi na pamiątkę 
swej Męki i Zmartwychwstania. To za 
Jej pośrednictwem uczestniczymy 
z całą wspólnotą w ofierze Pana. To 
podczas niej przyjmujemy Chrystu-
sa. Ona jest źródłem i szczytem całe-
go życia chrześcijańskiego, pozosta-
łe sakramenty wiążą się z nią i do niej 
zmierzają. W niej zawiera się całe do-
bro duchowe Kościoła. Uczestnicząc 
w niej z czystym sercem, prawdziwie 

jednoczymy się z Chrystusem. Ko-
rzystając z niej, każdy wierny ofiaro-
wuje siebie Bogu, łącząc się z Chry-
stusem, składając duchową ofiarę. 
Wszelkie nasze uczynki i modlitwy, 
praca i wypoczynek, nawet utrapie-
nia życia, jeśli cierpliwie je znosimy, 
stają się duchowymi ofiarami. Ofiary 
te składane są Bogu Ojcu w eucha-
rystycznym obrzędzie wraz z ofiarą 
Ciała Pańskiego. Ponadto każda Eu-
charystia kończy się posłaniem wier-
nych, aby pełnili wolę Bożą w swoim 

codziennym życiu. W życiu ochrzczo-
nego ważne miejsce zajmuje rów-
nież sakrament pokuty i pojednania. 
Chrystus ustanowił go dla wszyst-
kich grzeszników w swoim Kościele, 
a przede wszystkim dla tych, którzy 
po chrzcie popełnili grzech ciężki 
i utracili łaskę. To w nim w sposób 
szczególny i osobisty doświadczamy 
Bożego miłosierdzia, które jest więk-
sze od naszych słabości i grzechu. 
Ten sakrament przywraca nam łaskę 
Bożą i jednoczy nas w przyjaźni z Bo-
giem.

Każdy z nas w życiu codzien-
nym powinien dążyć do osobistej 
świętości, do której został powo-
łany. Owo powołanie do świętości 
zakłada przede wszystkim osobistą 
relację z Bogiem. Dokonuje się ona 

w Chrystusie i przez Chrystusa. Po-
lega więc na nawiązaniu osobistej 
przyjaźni z Chrystusem, wyrażają-
cej się w naszej postawie moralnej. 
Nasze powołanie do świętości reali-
zuje się w Kościele, który posiada 
wszelkie środki potrzebne nam do 
jej osiągnięcia. Dzięki tym środkom 
możemy przezwyciężyć grzech oraz 
podjąć walkę z naszymi wadami. 
Walkę o wewnętrzną wolność, którą 
zdobywamy i pogłębiamy przez całe 
życie. Ta troska o osiągnięcie moż-
liwie najwyższego stopnia wolności 
dotyczy każdego z nas. Im człowiek 
bardziej wyzwolony ze swoich wad, 
im bardziej ukierunkowany na Boga, 
tym jego miłość jest doskonalsza, 
podobna do miłości Chrystusowej, 
bezinteresowna i zdolna do po-
święceń. Ochrzczeni zatem trafiają 
na pole walki. To nie nasz wysiłek, 
choć potrzebny, pozwala odnieść 
zwycięstwo, ale łaska Boga pracują-
ca i wzrastająca w człowieku, która 
sprawia, że umiera on dla siebie, 
a żyje dla Pana. W walce o świętość 
nie ma miejsca na pychę. Naszą 
jedyną zasługą jest przygotowa-
nie wszystkiego, aby to Bóg działał 
w nas. Mamy być ulegli łasce, która 
pociąga nas, umacnia i zbawia.

Chrzest uzdalnia nas również do 
świadczenia o Chrystusie przez życie 
wiarą i miłością, do służenia bliźnim, 
do włączania się w misje Kościoła. 
Świadczymy o Nim, radykalnie ży-
jąc Ewangelią, głosząc ją i odważnie 
jej broniąc. Dzięki temu stajemy się 
czytelnym znakiem wskazującym na 
Chrystusa. Znakiem pobudzającym 
innych do powierzenia Mu swojego 
życia, do pójścia za Zbawicielem. 
Lecz aby żyć Ewangelią, należy stale 
ją poznawać i umacniać swoją rela-
cję z Chrystusem, nieustannie pogłę-
biać swoją świadomość, że zostali-
śmy powołani i wybrani przez Boga, 
któremu winniśmy podporządkować 
całe nasze życie.  ■

Każdy z nas  
w życiu codziennym powinien 

dążyć do osobistej świętości, do 
której został powołany.  

Owo powołanie do świętości 
zakłada przede wszystkim 
osobistą relację z Bogiem. 

Dokonuje się ona  
w Chrystusie i przez Chrystusa.  

Polega więc na nawiązaniu 
osobistej przyjaźni z Chrystusem, 

wyrażającej się  
w naszej postawie moralnej. 
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TEMAT NUMERUbr. Maciej Pieczynia, kurs V

Nie tak dawno zapytałem mojego znajomego o szczęście jego życia, po czym usłyszałem 
odpowiedź: «Nie widzę sensu egzystencji». Rzeczywiście, nie dziwię się, że człowiek nie widzi 
sensu w życiu, które miałoby się skończyć wraz z końcem ziemskiego życia. W tym krótkim 
artykule postaram się podjąć refleksję nad tym intrygującym pytaniem zawartym w tytule, 
a które postawił Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Spe salvi.

TEGO CHCĘ – ŻYĆ WIECZNIE?

W   wielu kulturach i religiach 
na świecie próbuje się 
przedstawić relację Boga 

i człowieka nie tylko w perspektywie 
doczesności, ale również odnośnie 
do tego, co z człowiekiem dzieje się 
po śmierci. Starożytni Grecy znali 
Hades, Żydzi Szeol i Raj, natomiast 
chrześcijanie wierzą w Piekło - „stan 
ostatecznego samowykluczenia z jed-
ności z Bogiem” (KKK 1033); Czyściec, 
rozumiany jako końcowe oczysz-
czenie oraz Niebo, które „jest celem 
ostatecznym i spełnieniem najgłęb-
szych dążeń człowieka, stanem naj-
wyższego i ostatecznego szczęścia” 
(KKK 1024).

Warto jednak zadać sobie pyta-
nie o osobiste pragnienie wiecznego 
szczęścia. «Czy naprawdę tego chcę 

– żyć wiecznie?» Wielu współcze-
snych odrzuca wiarę, bo nie upatruje 
szczęścia w wieczności, ale w docze-
sności. Wieczność jawi się być może 
raczej jako kara, a nie jako łaska, bez-
interesowny dar. Oczywiście śmierć 
cielesną chce się odsuwać w czasie 
jak najdłużej, ale perspektywa nie-
śmiertelności też wcale dobrze nie 
nastraja, ostatecznie może być ona 
tylko nudna i w konsekwencji nie do 
wytrzymania. Już św. Ambroży zwró-
cił na to uwagę podczas przemówie-
nia z okazji pogrzebu swojego brata: 
„Nieśmiertelność jest raczej ciężarem 
niż korzyścią, jeżeli nie rozświetla jej 
łaska”.

Nie chcę jednak skupiać się jedy-
nie na błędach niewiary lub błędnej 
wierze. A zatem…

…czym jest życie wieczne?

Jasne jest to, że chcąc odpowie-
dzieć na to pytanie, można by stwo-
rzyć niejedną pracę magisterską. 
Uważam jednak, że warto to zrobić 
teraz, w sposób bardzo syntetyczny. 
Zacznijmy od początku…

Chrzest jest podstawą wtajem-
niczenia w wieczność życia i Boga. 
„Chrzest jest konieczny [do zbawie-
nia] dla tych, którzy nie zostali jeszcze 
odrodzeni” (KKK 980). Ochrzczony 
wchodzi do wspólnoty Kościoła, który 
trzyma w swoich rękach klucze do ży-
cia wiecznego. Liturgia chrztu dziecka 
rozpoczynała się kiedyś od rozmowy 
kapłana z rodzicami. Kapłan pytał 
najpierw o imię dziecka, następnie 
«O co prosisz Kościół Boży?», rodzi-
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TEMAT NUMERU
ce odpowiadali: «O wiarę». «Co daje 
ci wiara?» «Życie wieczne». Kościół 
od początku istnienia upatrywał zba-
wienie w wierze w Jezusa Chrystusa. 
Potwierdzeniem tego są słowa św. 
Pawła z Listu do Galatów: „człowiek 
osiąga usprawiedliwienie (...) jedynie 
przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (zob. 
Ga 2,16). Usprawiedliwienie należy 
rozumieć jako uzdolnienie człowie-
ka przez Boga, aby żyć z Jezusem. 
W konsekwencji tej wiary można po-
wiedzieć za św. Pawłem: „Teraz zaś już 
nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. 
Choć nadal prowadzę życie w ciele, 
jednak obecne życie moje jest życiem 
wiary w Syna Bożego, który umiłował 
mnie i samego siebie wydał za mnie” 
(Ga 2,20). Dla katolików bardzo ważne 
jest, aby patrzeć na śmierć w kontek-
ście Objawienia. „Jeśli bowiem wie-
rzymy, że Jezus istotnie umarł i zmar-
twychwstał, to również tych, którzy 
umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi 
wraz z Nim” (1Tes 4,14).

Życie wieczne, czyli pełnia życia

Jeśli patrzymy wyłącznie z per-
spektywy ludzkiej, wydaje się, że ludz-
ka egzystencja zmierza od życia do 
śmierci. Chrystus ją obala i naucza, 
że jest zupełnie odwrotnie: nasza wę-
drówka zmierza od śmierci do życia – 
jego pełni!

Wielu z nas zapewne zna wyda-
rzenie rozmowy (podstępu) saduce-
uszy z Jezusem. Ci Żydzi, którzy nie 
wierzyli w zmartwychwstanie, chcieli 
postawić Chrystusa w niełatwej sytu-
acji i dodatkowo ośmieszyć prawdę 
o zmartwychwstaniu. Wymyślili więc 
historię: pewna kobieta miała sied-
miu mężów, którzy umierali jeden 
po drugim (por. Mk 12,20-22) i zapy-
tali Go: „Przy zmartwychwstaniu więc 
którego z nich będzie żoną?” (Mk 
12,23). Pan Jezus odpowiedział im, 
że życie po śmierci jest innym życiem, 
w którym nie będzie już małżeństwa 

pojmowanego po ludzku. Ludzie bo-
wiem będą jak „aniołowie w niebie” 
(zob. Mk 12,25). Oczywiście nie może-
my tego doświadczyć, co więcej… nie 
jesteśmy w stanie sobie tego nawet 
wyobrazić. Trzeba zdać sobie sprawę 
z naszej ograniczonej natury.

Jednak Jezus nie kończy na tym 
rozmowy i daje argumenty na swoją 
naukę. Przytacza wydarzenie z Księgi 
Wyjścia, a mianowicie epizod Moj-
żesza i płonącego krzewu (por. Wj 
3,1-6). Bóg ukazuje się tutaj jako 
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Pa-
pież Franciszek przypomina, że Imię 
Boga związane jest z osobami, z któ-
rymi się wiąże. Ta więź jest silniejsza 
niż śmierć. I właśnie dlatego Jezus 
kontynuuje w ten sposób: „Nie jest 
Bogiem umarłych, lecz żyjących” (Mk 
12,27). Tą więzią, przymierzem jest 
sam Jezus Chrystus. On przez swoją 
nieskończoną miłość na krzyżu zwy-
ciężył śmierć. Bóg umarł, abyśmy 
mieli życie. Ale tamto życie nie jest 
tylko upiększeniem tego doczesne-
go. Jest czymś więcej, bo Bóg ciągle 
zadziwia nas swoją miłosierną miło-
ścią.

Życie, obiecane i darmo dane 
nam przez Jezusa jest wieczne, 
ponieważ jest pełnią uczestnictwa 
w życiu Wiekuistego, „aby każdy, 
kto widzi Syna i wierzy w Niego, 
miał życie wieczne” (J 6,40). Nato-
miast istotę życia wiecznego uka-
zuje w modlitwie arcykapłańskiej, 
zwracając się do Ojca: „A to jest ży-
cie wieczne: aby znali Ciebie, jedy-
nego prawdziwego Boga, oraz Tego, 
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”  
(J 17,3). Co to znaczy poznać Boga 
wyjaśnia w Evangelium vitae św. Jan 
Paweł II: „Poznać Boga i Jego Syna 
znaczy przyjąć tajemnicę komunii 
miłości Ojca, Syna i Ducha Święte-
go we własnym życiu, które już teraz 
otwiera się na życie wieczne przez 
uczestnictwo w życiu Bożym”.

„Życie wieczne jest zatem życiem 
samego Boga i zarazem życiem sy-
nów Bożych” (Evangelium vitae 38).

Do czego jesteśmy przeznaczeni?

Błędnym jest pogląd niektórych 
braci odłączonych, zgodnie z któ-
rym Bóg jednych powołuje do zba-
wienia, a innych do potępienia. Ta 
herezja była wielokrotnie potępia-
na, pierwszy raz już VI w., następnie 
w VIII w., później w IX w. i ostatecz-
nie w roku 1547, na Soborze Try-
denckim, w Dekrecie o usprawiedli-
wieniu. Jaka jest więc prawda?

Otóż według Pisma św. zosta-
liśmy przeznaczeni wyłącznie do 
zbawienia: „Niech będzie błogosła-
wiony Bóg i Ojciec Pana naszego Je-
zusa Chrystusa. (...) W Nim bowiem 
wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed 
Jego obliczem” (Ef 1,3-4). Prawda 
o naszym przeznaczeniu jest rado-
sną nowiną, bo Bóg nas umiłował 
jeszcze przed naszym przyjściem na 
świat, a nawet więcej… przed zało-
żeniem świata. Zostaliśmy stworze-
ni wyłącznie ze względu na miłość 
Boga, miłości zmierzającej do obda-
rzenia nas życiem wiecznym. Czło-
wiek jest jedynym stworzeniem, 
którego Bóg chciał dla niego same-
go (zob. Gaudium et spes 24). Miłość 
Boga jest tak wielka, że nawet w ob-
liczu lekceważącej, grzesznej po-
stawy wobec Niego, kiedy staliśmy 
się niezdatni do osiągnięcia życia 
wiecznego, Bóg dał nam własnego 
Syna, aby nas wyzwolić z niewoli 
grzechu i dać nam zbawienie.

A zatem… czy naprawdę chcę 
życia wiecznego? No jasne, że 
chcę. Nie mając nic do stracenia, 
mogę zyskać to, co „zawsze musi 
być w Kościele najwyższym pra-
wem” (kan. 1752 KPK) - zbawienie 
duszy. ■
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Seminaryjny turniej tenisa stołowego



WDZIĘCZNE ODROBINKI
Encyklopedia PWN donosi, że „ży-

cie”, to „zjawisko biologiczne zło-
żone i wielowymiarowe, którego 

nie można opisać za pomocą jednej 
prostej definicji”. Dodaje, że to zjawisko 
„znane jest dotychczas wyłącznie z Zie-
mi”. Używa się tego terminu na okre-
ślenie „stanu materii (nazywanej orga-
nizmem) trwającego od pojawienia się 
organizmu do zakończenia jego bytu 
osobniczego, w większości kończącego 
się śmiercią” oraz na określenie „dyna-
micznego procesu, który pojawił się na 
Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmują-
cego pochodzące od jednej formy wyj-
ściowej wszystkie istniejące w przeszło-
ści i żyjące obecnie organizmy”.

Z jednej strony mowa zatem o ży-
ciu jako o czymś, co kończy się śmier-
cią, z drugiej strony jako o procesie 

wspólnym dla wszystkich żyjących 
organizmów, które w relacjach między 
sobą ten proces tworzą. Co będzie, 
jeśli do tej definicji podstawimy dane 
dotyczące naszego życia? Nie będzie 
to wyglądało imponująco.

To życie, które według definicji 
encyklopedycznej jest stanem koń-
czącym się śmiercią, trwa w naszym 
przypadku jakieś 100 lat. Jeśli dobrze 
pójdzie… A jeśli przyjmiemy biblij-
ną propozycję, która mówi o tym, że 
„miarą życia jest lat siedemdziesiąt” 
i zapytamy o to, ile to jest w propor-
cji do wieku całego Wszechświata? 
Depresji można się nabawić na samą 
myśl o odpowiedzi… Jeśli bowiem 
weźmiemy tylko 1% z całego wieku 
Wszechświata (z około 14 mld lat), to 
będziemy mieli do dyspozycji oko-

ło 140000000 lat. To weźmy teraz 
1% z tego jednego procenta. Zostaje 
1400000 lat. No to jeszcze raz, kolej-
ny 1%. Powinno zostać już niewiele: 
14000 lat. To może jeszcze raz? Weźmy 
1% z tego co zostało... Zostanie nam 
140 lat, czyli dwa razy po 70. Długość 
naszego życia to połowa z 1% z 1% 
z 1% z 1% całego wieku Wszechświa-
ta. Jesteśmy tutaj tylko przez chwilkę! 
Niezauważalną!

To może jeśli zobaczymy, jak to na-
sze ludzkie życie ma się teraz, w obec-
nej chwili, do całego życia na kuli 
ziemskiej, to wyjdzie nam coś pokaź-
niejszego? Łączna masa wszystkich 
organizmów żywych na Ziemi to około 
550 Gigaton węgla (to takimi jednost-
kami się operuje przy jej szacowaniu). 
Rośliny to około 450 Gt węgla, bakterie 

FELIETON o. dr Tomasz Szymczak
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70 Gt, grzyby 12 Gt, a zwierzęta to nieco 
ponad 2 Gigatony węgla. A z tego wię-
cej niż połowa przypada na stawonogi 
(1,2 Gt węgla). Pokaźna część, rzędu 0,7 
Gt węgla to ryby, a nasz, ludzki udział 
w tak pojętym życiu na ziemi, to zniko-
my procent całości – ludzie bowiem, 
wszyscy razem wzięci, to około 0,06 Gt 
węgla, a zatem mniej niż zwierzęta go-
spodarskie! Ludzie to tylko 0,01% całej 
biomasy ziemi! Nasze życie to maleń-
ki, maciupeńki wycinek życia na ziemi. 
I gdyby ten 0,01% rozdzielić równo na 
8 mld ludzi, to wyjdzie nam, że osobi-
sty udział każdego z nas w biomasie 
ziemi to 0,00000000000125%. Jeste-
śmy żyjącymi odrobinkami!

„No tak”, mógłby ktoś powiedzieć, 
„owszem, jesteśmy tu przez chwi-
lę i jesteśmy odrobinką, ale przecież 
różnimy się tak bardzo od wszystkich 
innych żyjących organizmów!” Ale czy 
na pewno? Gdybyśmy zajęli się tylko 
i wyłącznie biologicznym wymiarem 
życia, to musielibyśmy powiedzieć, że 
znowu aż tak bardzo to się nie różni-
my. Nasze podobieństwo genetyczne 
do szympansów to 98,8%. Nieco mniej 
podobne do nas są psy (genetyczne 
podobieństwo to 94%), koty (90%), 
krowy (80%). Chociaż wydawać się to 
może zupełnie nieprawdopodobne, 
to nawet ... banany, z punktu widzenia 
genetycznego, mają 60% tego co my. 
Tak, tak. Niby się różnimy, ale jednak 
i my i banany potrzebujemy powietrza, 
wody, słońca... [Gwoli bycia precyzyj-
nym: nie mamy tego samego DNA co 
banany! Geny bowiem, ta część DNA, 
która jest odpowiedzialna za tworze-
nie białek, to tylko 2% naszego DNA, 
i to tej części dotyczą procentowe po-
dobieństwa wyliczone przez naukow-
ców]. Jesteśmy wyjątkowi, ale nie zu-
pełnie wyjątkowi!

Jesteśmy w 2022 r. i nasze życie 
jest nieco zmienione przez pandemię. 
Nadal pijemy wodę, pozyskujemy po-
żywienie, oddychamy - choć z trudem, 

bo są nam potrzebne maseczki. Czego 
nam brakuje w tym pandemicznym 
czasie innego życia, życia nienormal-
nego? New York Times przeprowadził 
wywiad z 511 epidemiologami z USA 
i Kanady i zapytał, kiedy będziemy mo-
gli wrócić do normalnego życia. Uzy-
skano różne odpowiedzi, ale dla nas 
ciekawsze jest to, jakie wymiary życia 
uznano za normalne przejawy ludz-
kiego życia. Do elementów składają-
cych się na normalne życie zaliczono: 
odebranie przesyłki pocztowej bez za-
chowywania żadnych protokołów bez-

pieczeństwa, uczestnictwo w małej 
kolacji ze znajomymi, wyprawa z przy-
jaciółmi do lasu, praca we wspólnym 
biurze, podróż samolotem, ćwiczenia 
na siłowni, pójście na ślub i pogrzeb, 
przytulenie przyjaciela, gdy się z nim 
wita, pójście do kościoła, możliwość 
przemieszczania się bez używania ma-
ski. To główne przejawy normalnego 
życia według wspomnianego wywiadu.

Jesteśmy tu przez jakąś mikro-
chwilę. Jesteśmy niewielką odrobin-
ką. Jesteśmy nie tak bardzo różni od 
wszystkiego innego, co żyje – i my 
potrzebujemy wody, i powietrza, po-
dobnie jak banany i kurczaki. Jeśli 
dodamy to tych informacji listę tych 
normalnych przejawów ludzkiego ży-
cia, to depresja może się spotęgować: 
czy jesteśmy tu tylko po to, aby dwa 
razy odebrać list, przytulić przyjaciela 
i pójść na siłownię? Czy żyjemy tylko 

po to, żeby przez 40% czasu praco-
wać, kolejne 30% spać, i poświęcić 
kolejne 30% na pranie, gotowanie, 
zakupy, remonty – czyli podtrzymy-
wanie systemu po to, abym mógł… 
lepiej spać i wydajniej pracować?

Jaki sens ma to nasze – mało im-
ponujące w porównaniu z ogromem 
Wszechświata – życie? Franciszkań-
ska odpowiedź na pytanie o sens 
życia, wychodzi od skonstatowania 
[stwierdzenia istnienia – przyp. red.], 
że ja, to coś, ten ktoś, kto siedzi teraz 
przy biurku i pisze te słowa, w ogóle 
to pytanie usłyszał. A to oznacza nie 
tylko, że słyszy, rozumie, ale przede 
wszystkim, że jest. Gdyby mnie nie 
było, to nikt by tego nie zauważył. 
Nieobecność mnie, składającego się 
z 1027 atomów nikogo by przecież 
nie przeraziła. Łatwiej byłoby, gdyby 
mnie nie było, bo moje bycie tutaj 
wiąże się z jakimś wydatkiem ener-
getycznym, jest trudniejsze niż moje 
nieistnienie. I dlatego pierwszą fran-
ciszkańską reakcją na pytanie o sens 
życia jest zadziwienie samym faktem 
bycia i zaistnienia.

A skoro mogło mnie i Ciebie nie 
być, a mimo to jesteśmy, to znaczy, 
że Ktoś nas tutaj chciał. Z tego zadzi-
wienia tym, że Ktoś nas tutaj chciał, 
rodzi się wdzięczność. Mogłoby 
mnie nie być, a jestem i mogę pytać 
o sens Wszechświata i o znaczenie 
naszej drobinkowatości, niewielko-
ści, okruszkowatości. Może sensu ży-
cia należy nam zatem szukać właśnie 
w zdolności do zadania pytania, a nie 
w odpowiedziach?

Bo choć w skali Wszechświata je-
steśmy krótkotrwałymi drobinkami, 
to jesteśmy drobinkami, które o tym 
wiedzą. I jedynymi, które mogą być 
wdzięczne za to, że są. I zdaje się, że 
ta nasza wdzięczność jest nieskoń-
czenie cenna w oczach Tego, który 
nas wymyślił. ■

A skoro mogło mnie i Ciebie  
nie być, a mimo to jesteśmy,  

to znaczy, że Ktoś nas tutaj chciał. 
Z tego zadziwienia tym,  
że Ktoś nas tutaj chciał,  
rodzi się wdzięczność.  

Mogłoby mnie nie być, a jestem  
i mogę pytać o sens Wszechświata 

i o znaczenie naszej 
drobinkowatości, niewielkości, 

okruszkowatości.
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Ziemia Święta to niewątpliwie region, który wielu pielgrzymów obiera za cel swoich po-
dróży. To miejsce pełne historii, które jest nierozerwalnie związane z życiem i działalnością 
Jezusa Chrystusa. Niewątpliwie można w tych okolicznościach mocniej doświadczyć obecno-
ści Boga, a nawet dzięki Jego łasce nie tylko pobożnie nawiedzić święte miejsca, lecz przede 
wszystkim wzbudzić w sobie pragnienie życia w jeszcze większej przyjaźni z Bogiem, pozna-
jąc lepiej Stwórcę i samego siebie. O swoim doświadczeniu życia na tej świętej ziemi i o spo-
tkaniu z Bogiem opowie nam ojciec Zacheusz Drążek OFM, polski brat mniejszy z prowincji 
św. Jadwigi, który w latach 2013-2019 mieszkał w Jerozolimie, posługując w Bazylice Grobu 
Pańskiego, a w latach 2016-2019 był także przełożonym tamtejszej wspólnoty. Obecnie jest ma-
gistrem braci na formacji w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wrocławiu.

o. dk. Wojciech: Zacheuszu, kie-
dy słyszysz „Ziemia Święta”, jakie 
jest Twoje pierwsze skojarzenie 
lub uczucie, które Ci towarzyszy?

o. Zacheusz: Pierwsza myśl wią-
że się z moim pierwszym wyjazdem 
do Ziemi Świętej w 2004 r. Była to 
pielgrzymka, na którą udałem się ra-
zem z moimi przyjaciółmi, znajomy-
mi, młodzieżą i o. Sławkiem. To on 
pokazał mi Ziemię Świętą, te świę-
te miejsca naznaczone obecnością 
Chrystusa. Specyfiką tego wyjazdu 
było to, że nie wszędzie podróżowa-
liśmy autobusem – dużo zwiedzali-

NIEPOWSZEDNIA ZIEMIA ŚWIĘTA

śmy, pielgrzymując pieszo, mając 
ze sobą tylko plecaki. Pamiętam, jak 
z Nazaretu wchodziliśmy na Górę Ta-
bor. A ponieważ było to w sierpniu, 
mocno doskwierał nam nieznośny 
upał. To był mój pierwszy kontakt 
z tą ziemią i bezpośrednie spojrze-
nie na to, w jakich warunkach żył Je-
zus. Bardzo bliskie było mi wówczas 
pytanie, które zadali Mu uczniowie: 
„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. To 
właśnie podczas tego pierwszego 
pobytu tam mogłem poznać te miej-
sca, w których przebywał Jezus. Od 
tego czasu zakochałem się w Ziemi 
Świętej.

Po kilku latach posługi duszpa-
sterskiej jako kapłan w Polsce zosta-
łeś skierowany do służby w Kusto-
dii Ziemi Świętej. Sam kilkukrotnie 
wyrażałeś swoją gotowość i chęć do 
podjęcia takiej posługi. Kiedy przy-
byłeś już na miejsce i wiedziałeś, że 
masz przed sobą perspektywę spę-
dzenia kilku najbliższych lat życia 
właśnie przy tak ważnym dla nas, 
chrześcijan, miejscu, jakim jest Ba-
zylika Grobu Pańskiego, jakie były 
Twoje pierwsze przeżycia, co Ci to-
warzyszyło w tych pierwszych chwi-
lach? Miałeś swoje osobiste cele czy 
też zamierzenia?

WYWIAD NUMERU o. dk. Wojciech Kasprowicz, kurs VI
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Gdy zgłosiłem się do posługi w ku-
stodii w Ziemi Świętej, nie byłem pe-
wien, do którego miejsca trafię. Prze-
ważnie ci, którzy przyjeżdżają pierwszy 
raz na taką służbę, trafiają do Bazyliki 
Grobu Pańskiego, zwanej także Bazyli-
ką Zmartwychwstania Pańskiego. I tak 
też się stało w moim przypadku. Gdy 
się o tym dowiedziałem, bardzo się 
ucieszyłem, choć wiedziałem, że życie 
jest tam bardzo intensywne. Dosko-
nale pamiętam również sam moment 
przyjazdu na miejsce. Zapamiętam do 
końca życia tę chwilę, kiedy wchodzi-
łem do bazyliki jeszcze przed pójściem 
do klasztoru. Pierwsze, co wtedy zrobi-
łem, to uklęknąłem, walizki położyłem 
obok, ucałowałem to miejsce i powie-
działem: „Panie, żeby mi to miejsce i ta 
służba nigdy nie spowszedniały”. Nie 
wiedziałem wtedy, co mnie tam czeka. 
Patrząc na ten okres sześciu lat mo-
jej posługi, mogę dziś powiedzieć, że 
mimo różnych trudności czy pojawia-
jącego się zmęczenia, to miejsce mi nie 
spowszedniało. Zawsze będę wracał 
z radością do tego czasu. Nawet teraz 
podjąłbym ponownie tę służbę z wiel-
kim entuzjazmem.

Patrząc na lata, które tam spędzi-
łeś, czy uważasz, że przebywanie na 
tej ziemi, którą Pan Jezus naznaczył 
swoją obecnością i działalnością, 
czy one jakoś Ciebie zmieniły? Czy 
pozwoliły Ci wejść głębiej w relacje 
z Nim? Jak patrzysz na to dzisiaj?

Na pewno każdy przeżyty tam 
dzień przynosi jakieś nowe doświad-
czenie. Każdorazowe wzięcie Pisma 
Świętego do ręki i rozważanie Słowa 
Bożego kieruje człowieka ku nawró-
ceniu. Prowadzi do jeszcze głęb-
szej relacji z Bogiem i zakochania 
się w Nim, do rozpalenia człowieka 
ogniem Bożej miłości. Sam kontakt 
z tymi miejscami, o których czytamy 
w Biblii, może być dla nas okazją do 
tego, aby nawrócić się lub wzmoc-
nić swoją wiarę. Ale to nie jest jakiś 

gwarant czy pewnik. Wszystko zależy 
od człowieka i jego otwarcia się na 
Bożą łaskę. Możesz pielgrzymować do 
tych miejsc i odwiedzać je jak muzea, 
miejsca pewnej historii. Wtedy jednak 
wiara w tobie nie płonie i mijasz się 
z Bogiem, w ogóle Go nie spotykasz. 
Możesz więc być w miejscu najświęt-
szym, ale nic to nie zmienia w twoim 
życiu. Możesz być także kapłanem 
i codziennie sprawować Eucharystię, 
modlić się, a tak naprawdę mogłeś 
nigdy nie spotkać żywego Boga, Je-
zusa Chrystusa. To wszystko zależy od 
osobistej relacji człowieka z Jezusem, 
Przyjacielem. Uważam, że miałem to 
szczęście posługiwać w Ziemi Świę-
tej i spotykać tam Jezusa praktycznie 
codziennie. Na każdej liturgii, w spo-
tkaniach z braćmi, w czasie oprowa-
dzania pielgrzymów. Jednak przede 
wszystkim na osobistej modlitwie, 
w której była możliwość adoracji Je-
zusa czy to na Kalwarii, czy w samej 
Kaplicy Grobu Pańskiego, gdy już nie 
było pielgrzymów. Można było wtedy 
spokojnie i w ciszy pomodlić się. Dzię-
ki tej długiej posłudze zmieniło się we 
mnie na pewno spojrzenie na Kościół, 
na naszą wiarę. Widzę w nim różne 
wspólnoty: Greków, Prawosławnych, 
Koptów, Kościół Ormiański. Widząc 
tę różnorodność, mimo naszych róż-
nic co do sprawowania liturgii, to jed-
nak wierzymy w tego samego Boga, 
Jezusa Chrystusa, który nas zbawił. 
Nauczyło mnie to otwartości na róż-
ne wspólnoty. W Jerozolimie widać 
także różnorodność religii, ponieważ 
oprócz chrześcijan żyją tam również 
żydzi, muzułmanie i wiele innych 
grup. To uczy pewnej otwartości i sza-
cunku dla innych.

Wspomniałeś o obecności róż-
nych wspólnot chrześcijańskich. 
Jak więc wygląda współpraca w po-
sługiwaniu w Bazylice Grobu Pań-
skiego? W końcu przecież nie tylko 
bracia mniejsi mają pieczę nad tym 
miejscem.

Tak, to jest bardzo specyficz-
ne miejsce, chyba jedyne na świe-
cie, w którym modlimy się, jesteśmy 
i mieszkamy razem pod jednym da-
chem z tyloma wspólnotami. Bazylika 
nie jest wyłączną własnością żadnej 
wspólnoty chrześcijańskiej, ale pozo-
staje we współposiadaniu przedsta-
wicieli kilku wyznań. W bazylice swoje 
siedziby mają przedstawiciele trzech 
Kościołów: greckiego Prawosławnego 
Patriarchatu Jerozolimy, naszego Ko-
ścioła łacińskiego oraz Apostolskiego 
Kościoła Ormiańskiego. Wspólnoty te 
pełnią na zmianę posługi liturgiczne 
w sanktuarium. Ponadto w największe 
święta przestrzeń bazyliki jest udo-
stępniana dla sprawowania liturgii 
przedstawicielom Kościoła Syryjskie-
go oraz Etiopskiego i Koptyjskiego. To 
wspólne posługiwanie, mimo różnic, 
jakie między nami istnieją, jest wielkim 
wyzwaniem. W bazylice obowiązuje 
nas wszystkich prawo, które nazywa 
się Status Quo. Określa ono i dokład-
nie reguluje (co do godziny i minuty)  
m. in. czas sprawowania liturgii, prze-
prowadzania procesji, trwania modlitw 
w nocy czy też zamykania i otwierania 
bazyliki w odpowiednich godzinach.

W czasie, kiedy posługiwałeś 
w Bazylice Grobu Pańskiego, mia-
ły miejsce różnego rodzaju prace 
remontowe. Jednak chyba naj-
bardziej wspominaną przez świat 
mediów, ale i ważną dla wielu 
chrześcijan, była kwestia zwią-
zana z pracami mającymi na celu 
przesunięcie płyty, na której od 
wieków sprawuje się Eucharystię 
w kaplicy Grobu Pańskiego. Mógł-
byś coś więcej o tym powiedzieć?

Zgadza się, to było niewątpliwie 
najważniejsze wydarzenie, jakie 
wspólnoty podjęły w ramach pro-
wadzonych w bazylice prac remon-
towych. Po wcześniejszych dysku-
sjach i rozmowach podjęto decyzję, 
by przesunąć płytę w kaplicy Grobu 
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Pańskiego, którą z wielką pobożno-
ścią całują pielgrzymi. Nie była ona 
ściągana od ponad pięciu wieków, 
mimo że w tym czasie prowadzono 
tam wiele różnych prac. Było to też 
najważniejsze wydarzenie dlatego, 
że chcieliśmy zobaczyć i dotknąć 
tej właściwej skały, która była pod 
płytą. Gdy już doszło do jej odsunię-
cia, ukazał się naszym oczom piasek 
i kamyki. Po odsypaniu tych warstw 
dostrzegliśmy szarą popękaną płytę. 
Po jej zbadaniu okazało się, że po-
chodzi z czasów bizantyjskich, czyli 
z czasów pierwszej kaplicy zbudo-
wanej z inicjatywy świętej Heleny, 
gdy ta przybyła odszukać krzyż i Boży 
grób. Następnie, kilka centymetrów 
pod tą płytą ukazała się już ta wła-
ściwa skała grobu Jezusa Chrystusa. 
Ta, która od ponad dwóch tysięcy lat 
jest miejscem, do którego pielgrzy-
mują wierni z całego świata. W tym 
czasie, kiedy był odkryty dostęp do 
tej skały, mnisi i zakonnicy oraz oso-
by, którym można było na to pozwo-
lić, mieli okazję do modlitwy w tym 
miejscu przez około 70 godzin. Było 
to dla mnie wielkie przeżycie i wiel-
ka łaska, że mogłem w tym czasie 
tam być.

Chciałbym zadać pytanie, które 
dla Ciebie może być dość osobiste. 
Jednak pozwól, że je postawię. Z na-
szych prywatnych rozmów wiem, że 
śnisz o Ziemi Świętej: o wspólnocie, 
w której żyłeś, i o miejscach, w któ-
rych byłeś. Czy uważasz, że jest to 
jakiś wyraz tęsknoty za tym miej-
scem? Czy chciałbyś tam wrócić?

Na pewno jest to tęsknota. I szcze-
rze mówiąc, nie spodziewałem się, że 
taka tęsknota będzie mi towarzyszyć. 
Jeśli dane mi będzie wrócić kiedyś do 
Ziemi Świętej, to możliwe, że zosta-
nę skierowany nie do Bazyliki Grobu 
Pańskiego, lecz gdzie indziej. Bracia 
posługują też przecież w wielu innych 
miejscach związanych z życiem i dzia-
łalnością Jezusa: czy to nad Jeziorem 
Galilejskim, czy to w Betlejem, w Naza-
recie, czy na górze Tabor. Czasem za-
stanawiam się, czy te sny nie są zwią-
zane z tzw. syndromem jerozolimskim, 
który jest określoną jednostką choro-
bową. Jakkolwiek by na to nie spoj-
rzeć, to pragnienie służby w tych miej-
scach jest we mnie żywe i wciąż trwa. 
Powtarzam też sobie często, że Ziemia 
Święta jest tam, gdzie jestem w danej 
chwili, bo uświęca to miejsce obec-
ność Pana. Ziemia Święta jest w tych 
okolicznościach życia, w których każdy 
z nas się znajduje, bo to właśnie tam 
jest obecny Pan Bóg, który chce wypeł-
niać nasze życie swoją obecnością.

Gdybyś w krótkości słowa mógł 
przekazać jakąś radę tym, którzy 
będą się wybierali jako pielgrzymi do 
Ziemi Świętej, to na co byś ich uwraż-
liwił, kiedy już tam będą? Jak powin-
ni podejść do takiego wyjazdu?

Przede wszystkim mam nadzieję, 
że kwestia wyjazdów do Izraela będzie 
już unormowana, ponieważ w ostat-
nich latach z powodu pandemii było 
to znacznie utrudnione. Natomiast gdy 
jest się w Ziemi Świętej pierwszy raz, to 
chciałoby się zobaczyć wszystko. Jest 

tyle różnych informacji, że nieraz nas 
one przerastają i nie można wszyst-
kiego zapamiętać. Dlatego najważ-
niejsze jest, żeby przeżyć pielgrzymo-
wanie w duchu rzeczywistej modlitwy 
i z Pismem Świętym w ręku. W danym 
miejscu warto zaznaczać odpowiednie 
fragmenty, podkreślać, pisać notat-
ki, gdzie się jest w danej chwili. Trze-
ba pamiętać o tym, aby nie skupiać 
się tylko na zewnętrznym zwiedzaniu 
i podziwianiu miejsc, ale skoncentro-
wać się na istocie, a więc na Bożym 
Słowie, które tam szczególnie przema-
wia. Dlatego mówimy o Ziemi Świętej 
i pielgrzymowaniu tam jako o „Piątej 
Ewangelii". Później, kiedy wraca się 
z pielgrzymki i gdy otwiera się Pismo 
Święte, to te miejsca wracają do two-
jego serca i do twojej wyobraźni. Mó-
wisz sobie: „Ja tam byłem. To było to 
jezioro. Tam dotykałem tego miejsca”. 
Wówczas zupełnie na nowo przeżywa 
się Ewangelię. Jeśli jest więc taka moż-
liwość, zachęcam każdego do nawie-
dzenia miejsc, w których żył i działał 
nasz Pan, Jezus Chrystus.

Dziękuję Zacheuszu za wspólną 
rozmowę. Cóż więcej można dodać? 
Chyba tylko życzenie, aby móc zoba-
czyć się kiedyś w Ziemi Świętej?

Dziękuję również za możliwość 
podzielenia się moim doświad-
czeniem Boga i Ziemi Świętej. A co 
do spotkania się tam, na miejscu, 
to jak mówi się w świecie islamu, 
ale i wśród chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie: „Inshallah”, co można 
przetłumaczyć: „Jak Bóg da”. ■
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WIARA DOJRZAŁA

JUDAIZM I ZBAWIENIE

Judaizm

Judaizm jest religią wyznawaną przez 
Żydów i jednocześnie jedną z trzech 
największych religii monoteistycznych 
występujących na świecie. Z judaizmu 
pochodzi chrześcijaństwo oraz w pewnej 
części islam (a zatem pozostałe dwie wiel-
kie religie monoteistyczne). Termin ten 
oznacza również żydowski sposób po-
stępowania w życiu, którego początków 
należy upatrywać w religii Izraela. Upro-
wadzenie do niewoli w Babilonii i pobyt 
w tym kraju dał początek zmianom w re-
ligii, co zaowocowało powstaniem juda-
izmu. Tożsamość (związana z praktykami 
żydowskimi) pozwoliła przetrwać temu 
narodowi. Istotą tej religii jest wiara w jed-
nego Boga, jak również przymierze, które 
zawarł z Izraelem. W judaizmie szczególną 
rolę odgrywa Tora. To na niej oparte jest 
żydowskie prawo religijne, które zawiera 
613 przykazań dotyczących tego, co mają 
czynić Żydzi, a czego nie powinni robić. 
Ważna była też dla nich postać Mesja-
sza, na którego przyjście oczekiwali, lecz 
obecnie nadzieja na przyjście Mesjasza 
nie należy już do istoty życia religijnego ju-
daizmu. Należy też podkreślić, że judaizm 
nie jest religią jednolitą – podobnie jak 
w wielu innych religiach występują w nim 
różne nurty kształtujące się na przestrzeni 
stuleci.

Zbawienie w Starym Testamencie

Po grzechu, jakiego dopuścili się 
pierwsi rodzice, Bóg dał ludziom nadzie-
ję mesjańską. Dotyczyła ona wyzwolenia 

W religiach, które występują na świecie, termin „zbawienie” jest bardzo istotny. Encyklopedia 
Katolicka podaje taką definicję zbawienia: „działanie Boże polegające na wybawieniu osób stworzonych 
od grzechu, zła i śmierci wiecznej oraz udzieleniu im nieskończenie doskonałej pełni życia we wspólnocie 
z Bogiem, w Bogu i przez Boga (przebóstwienie), a także stan jego historycznego lub eschatologicznego 
urzeczywistnienia (niebo)”. W niektórych religiach i sektach występuje autosoteriologia, czyli pogląd mó-
wiący o tym, że człowiek jest zdolny do tego, aby samemu się zbawić. Nie potrzebuje żadnej dodatkowej 
pomocy czy pośredników (w tym nadprzyrodzonych, np. Boga). Za przykład takiej religii może służyć bud-
dyzm czy konfucjanizm. W tym artykule chciałbym natomiast przedstawić zbawienie według judaizmu.

od wszelkiego zła i od śmierci. Ta nadzie-
ja miała się spełnić w przyszłości. Pier-
wotnie zbawienie w Izraelu wiązało się 
z ogólnym dobrobytem materialnym da-
nego rodu oraz ochroną przed różnymi 
niebezpieczeństwami. Później, uwolnie-
nie z niewoli egipskiej ukazało zbawcze 
działanie Boże i wybawienie od wojsk 
faraona. Przymierze na Synaju oraz kult 
i prawo (Dekalog) dały możliwość roz-
woju refleksji nad zbawieniem. W czasie 
kolejnych niewoli, w jakich znalazł się 
Izrael, rozwinęły się pewne nowe myśli 
dotyczące zbawienia, w tym mówiące 
o tym, co będzie po śmierci. Pobyt na 
wygnaniu i idea Reszty Izraela ukazała 
kwestię zbawienia jednostek. Literatura 
apokaliptyczna ukazuje, że zbawienie 
nastąpi pod koniec czasu. Wtedy doko-
na się przemiana wszystkiego, co istnie-
je. Nastąpi nowe stworzenie i nowe życie 
dzięki Bogu, który dba o swój lud i który 
jest z Nim związany przymierzem.

Zbawienie w judaizmie

Zbawienie w judaizmie jest rozumiane 
jako dar, który jest dostępny dla człowieka. 
Żydzi, którzy chcą być zbawieni, muszą prze-
strzegać wskazań Tory, mają jej być w pełni 
posłuszni. Wyznawcy judaizmu zamiast 
terminu „zbawienie” wolą używać następu-
jącego sformułowania: „mieć udział w przy-
szłym świecie”. Chcąc uzyskać to odkupie-
nie (udział w przyszłym świecie), mają żyć 
tak, jak nakazuje Tora. Na zbawienie w ju-
daizmie największy wpływ ma wiara, a nie 
czyny. Okazane bliźniemu dobro ma swoją 
wartość, jednak nie wpływa i nie decyduje 

o zbawieniu. Najważniejsza jest wierność 
Bogu, a Tora jest dla Żydów wskazaniem 
i ukierunkowaniem, jak mają postępować, 
aby zachować tę wierność. Żydzi wierzą, że 
celem człowieka po śmierci jest życie w raju 
przed Bogiem i razem z Nim. Każda osoba 
składa się z duszy i ciała, które po śmierci zo-
stają oddzielone, ponownego ich złączenia 
dostąpi ona w zmartwychwstaniu.

Podsumowanie

W historii Izraela termin „zbawienie" 
początkowo był interpretowany jako 
dobrobyt. Z czasem nabierał on innych 
cech, m.in. był refleksją nad życiem po 
śmierci. Niewątpliwie historia naro-
du wybranego przez Boga miała na to 
wpływ. Nurty, które obecnie występują 
w judaizmie, różnią się przede wszystkim 
w praktykowaniu wskazań, które poda-
je Tora. Jedne przestrzegają jej bardziej, 
inne zaś mniej. Zbawienie zależy głównie 
od wierności Bogu, a Tora wskazuje, jak 
postępować w życiu. Naród żydowski 
nadal oczekuje Wybawiciela, ponieważ 
nie uznał Jezusa Chrystusa za obieca-
nego Mesjasza i Syna Bożego. W chrze-
ścijaństwie natomiast zbawienie jest 
dostępne dzięki Synowi Bożemu – Je-
zusowi Chrystusowi, który umierając na 
krzyżu, oddał swoje życie za wszystkich 
ludzi. Dokonał odpokutowania za grze-
chy świata. Zbawienie, zgodnie z Tra-
dycją, jest osiągane poprzez świadome 
uznanie Chrystusa jako Boga i Zbawcy. 
Dla katolików bardzo ważne jest życie 
sakramentalne, przestrzeganie Dekalogu 
i wskazań Ewangelii. ■

br. Krzysztof Piątek, juniorysta
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RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Kimże jest Ta, o której mówił św. Maksymilian, iż jest naszym ideałem? Jakie jest Jej zadanie 
w historii każdego z nas i dlaczego powinniśmy Ją naśladować? W kilku zdaniach postaram się 
przybliżyć wybrane aspekty dotyczące postaci Niepokalanej i Bożych zamiarów wobec Niej i nas.

Z Księgi Rodzaju dowiadujemy się 
o odwiecznej walce jaka toczy się 
między Niewiastą i Jej potom-

stwem a diabłem. Ta zapowiedź Nie-
wiasty miażdżącej głowę węża ziściła się 
osobowo w Miriam – Marii z Nazaretu – 
Niepokalanej. Maryja ze względu na do-
niosłe zadanie, które miała spełnić w Bo-
żym zamyśle zbawienia ludzkości, zostaje 
uprzednio obdarowana darami, które zo-
stały wysłużone przez Mękę i Zmartwych-
wstanie jej Syna a naszego brata Jezusa 

Chrystusa i naszego Odkupiciela. Do Niej 
to zwraca się archanioł Gabriel, iż jest Peł-
ną Łaski, błogosławioną między niewia-
stami. Należy uzmysłowić sobie, że cała 
Jej świętość zależy i pochodzi z Odkupie-
nia dokonanego przez Chrystusa.

„Maryja. Pierwsza miłość świata”

Niedawno przeczytałem książ-
kę abp. Fultona Sheen’a pt. „Maryja. 
Pierwsza miłość świata” [dalej: PM]. 

Bardzo spodobał mi się zawarty tam 
opis osoby Niepokalanej, który kore-
sponduje z myślą św. Maksymiliana. 
Każdy z nas ma w swojej wyobraźni ja-
kieś idealne wzorce. Coś idealnego. Po-
dobnie jest z miłością, szczęściem czy 
życiem w pełni. Te ideały są ważne i na-
leży w zdrowy sposób do niech pod-
chodzić. Na przykład takim ideałem 
i celem miłości jest Bóg, Miłość Wiecz-
na. Dzięki temu realnemu ideałowi 
mamy odniesienie i cel realizacji naszej 

br. Arkadiusz M. Burzec, kurs IV
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RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
miłości. Bóg również ma w sobie takie 
ideały, projekty wszystkich rzeczy, jakie 
istnieją w kosmosie, jednak z osobami 
jest trochę inaczej. Wyobraźmy sobie, 
że Bóg ma dwa obrazy każdego z nas. 
Jednym jest to, jacy jesteśmy, a drugim 
jacy powinniśmy być. To jakby projekt 
i realny stan zamierzonego planu, któ-
ry często rozmija się z celem.

W każdym z nas istnieje jakiś brak 
harmonii między tym, co Bóg w nas 
zaplanował a stanem aktualnym. Ten 
stan rzeczywisty jest uzależniony od 
różnych czynników. Nasza osobo-
wość pod wpływem różnych okolicz-
ności nie jest kompletna. Tendencja 
do grzeszności wynikająca z konse-
kwencji grzechu pierworodnego bar-
dzo wpływa na nasz stan aktualny. Na 
szczęście w tych naszych zmaganiach 
w budowaniu siebie, w byciu na obraz 
Boga, wspiera nas miłosierny Bóg, jeśli 
Mu na to pozwolimy. „Wspiera nas, bo 
nas stworzył, jest naszym naturalnym 
środowiskiem; zostaliśmy stworzeni 
do życia w Jego obecności. Musimy 
być z Nim połączeni, bo tylko w Nim 
istnieje prawdziwe życie” (PM).

Przez kogo wspiera nas Bóg?

W historii całej ludzkości jednak 
jest osoba, w której istnieje doskona-
ła zgodność stanu aktualnego z za-
mysłem Boga – Niepokalana. Maryja 
jest Tą, która jest w zgodzie z Bożym 
pragnieniem. To właśnie jest owa Nie-
wiasta, u początku czasów, początku 
historii ludzkości. „Tak jak człowiek 
upadł przez niewiastę, tak też przez 
niewiastę Bóg zostanie pomszczony” 
(PM). To sam Bóg Ją wybrał na bło-
gosławioną między niewiastami. Jak 
tego dokonał? Bóg w swoim zamy-
śle wcielił się w konkretnym miejscu 
w historii świata. Jest to niepowtarzal-
ne zdarzenie, kiedy zarówno „Syn pra-
gnął Matki jak i Matka pragnęła Syna” 
(PM). Zanim przyjął naturę ludzką, 
zapytał Niewiastę, czy da mu człowie-

czeństwo. „Pierwszy człowiek, Adam, 
z ziemi i pierwsza kobieta z mężczyzny. 
Nowym Adamem – Chrystus, który po-
chodzi z Nowej Ewy – Maryi” (PM). Ona, 
która bierze początek z miłości Boga, 
ta, która była w myśli Boga przed stwo-
rzeniem świata.

„Gdybyśmy mogli istnieć przed swo-
ją matką, czy nie uczynilibyśmy jej naj-
doskonalszą kobietą, jaka kiedykolwiek 
żyła? Dlaczego zatem Bóg miałby czynić 
inaczej i nie uczynić swojej Matki tak 
piękną i doskonałą, jak chciał?” (PM) 

Bóg wszystko robi z wyjątkowym 
przygotowaniem. Pięknym obrazem 
zamierzonego dla nas szczęścia jest 
stworzenie ogrodu Eden, w którym 
człowiek miał zamieszkać. Człowiek 
jednak grzesząc, utracił to szczęście. 
Bóg, wychodząc naprzeciw zmęczone-
mu człowiekowi, tworzy Nowy Ogród, 
do którego grzech nie ma dostępu. 
Tym ogrodem tak starannie przygo-
towanym i wymarzonym dla Nowego 
Adama jest nasza Najświętsza Matka. 
„Jak Eden był rajem stworzenia, tak 
Maryja jest Rajem Wcielenia oraz za-
ślubin Boga i człowieka” (PM). Nikt nie 
jest bliżej Boga niż Przeczysta, Naj-
świętsza Maryja Panna. Tę Jej szczegól-
ną czystość nazywamy Niepokalanym 
Poczęciem. Maryja podobnie jak my 
potrzebowała odkupienia. My otrzy-
mujemy odkupienie duszy w chrzcie  
a Ona po prostu została uprzednio od-
kupiona na duszy i ciele w pierwszej 
chwili swego poczęcia. Uzyskała ten 
przywilej nie tylko dla swojego dobra, 
ale dla dobra swojego Syna. Jest Ona 
Matką Boga, który stał się człowiekiem; 
Boga, który zechciał uzyskać od Niej, 
uprzednio przygotowanej przez Siebie, 
ludzkie pochodzenie. 

Maryja – dar dla człowieka

Przez dar swojej Matki Bóg ofia-
ruje nam pomoc w prowadzeniu nas 
do Chrystusa, Kogoś, kto pomagał-

by nam w nawiązywaniu bezpośred-
niej relacji Bogiem. „Jedno spojrze-
nie na Nią i już wiemy, że człowiek 
uwikłany w zło może stać się lepszy. 
Jedna modlitwa do Niepokalanej 
i możemy stać się mniej grzeszni”, 
jak napisał abp Fulton Sheen.

Wspomniałem wcześniej, że każ-
dy nosi w sercu projekt idealnej mi-
łości. Jednak ludzka miłość kiedyś 
się kończy. Jest jednak idealna mi-
łość, którą dostrzegamy poza miło-
ścią do stworzeń. To ta Przedwiecz-
na miłość, którą ukochał nas Bóg. 
Wyrazem tej miłości jest dar Ojca, 
Syn, dany za grzechy świata, ale 
jest nim także ofiarowana nam pod 
krzyżem Matka. Matka Boża zosta-
ła nam dana po to, by wspomagać 
nas w naszej drodze za Jezusem. 
Dokonuje się to poprzez konkret-
ną współpracę z Nią, polegającą na 
naśladowaniu Jej drogi wiary, która 
i nam umożliwi pójście tam, gdzie 
Ona przebywa, u boku Boga w nie-
bie. Pełna Łaski, pełna cnót „par 
excelance” (w najwyższym stopniu) 
jest naszym ideałem; uczy nas, jak 
współpracować z łaską w rozwija-
niu pokory, czystości czy miłości 
Bożej.

Na koniec niech pozostanie w na-
szej pamięci myśl abp. Fultona She-
en'a, że „Niepokalana jest Tą, którą 
kocha każdy mężczyzna i Tą, którą 
każda kobieta pragnie być” (PM). 
Jest tym „projektem miłości”, któ-
ry ukochał Bóg przed założeniem 
świata. Tą Niewiastą błogosławioną 
między niewiastami. Tą, która kocha 
nas i pragnie być kochana. Z naszej 
strony potrzeba nam ciągłego odda-
wania się Jej osobie, bo przez Nią ci, 
którzy się Jej się powierzają, najprę-
dzej i najłatwiej stają się „Jezuso-
wi". Każdy, kto się Jej odda, wie, że 
to szczególna i wybrana przez Boga 
droga do świętości – tego ideału – 
którego pragnie dla nas Bóg. ■
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A CO NA TO ŚW. FRANCISZEK? br. Paweł Brot, kurs II

„Z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu, z całej siły, i mocy, z całego umysłu, ze 
wszystkich sił, całym wysiłkiem, całym uczuciem, całym wnętrzem, wszystkimi pragnieniami 
i całą wolą kochajmy wszyscy Pana Boga, który dał i daje nam wszystkim całe ciało, całą duszę 
i całe życie, który nas stworzył, odkupił i zbawił nas tylko ze swego miłosierdzia” (1Reg 23,8).

Czytając powyższą modlitwę, widzi-
my, jak św. Franciszek patrzył na 
życie. Było ono dla niego darem, 

za który nieustannie wielbił Boga. Bóg 
dał nam życie, kiedy nas stworzył, a kiedy 
przez grzech zasłużyliśmy na śmierć, Je-
zus postanowił wycierpieć mękę krzyżo-
wą i oddać swoje życie w zamian za nasze.

Bogu tak bardzo zależy na naszym 
życiu, bo tylko żywy może kochać i tyl-
ko żywy może być kochany. Życie jest 

TY JESTEŚ ŻYCIEM NASZYM

konieczne dla miłości. Bóg mówi na-
wet sam o sobie, że jest Bogiem żywych 
(por. Mt 22,32), jest miłośnikiem życia 
(por. Mdr 11,26). Franciszek doskonale 
to rozumiał. Wiedział, że żyje, bo Bóg go 
kocha i chce, żeby i on żył i kochał. Fran-
ciszek mówił nie tyle, że żyje dla Boga, 
ale że Bóg jest jego życiem, że Bóg jest 
jego miłością. Wyraził to w innej modli-
twie, zwracając się do Boga: „Ty jesteś 
miłością naszą, (…) Ty jesteś wiecznym 
życiem naszym” (KLUw 6).

Naśladować życie Boga

„(...) zachowywać naukę i naśla-
dować przykład Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa” (1 Reg 1,1).

Nie powinniśmy się więc dziwić, 
patrząc na to, jak żył św. Franciszek. 
Oto, co sam pisał o swoim podejściu 
do życia, a co jednocześnie zalecał 
czynić św. Klarze i jej ubogim sio-
strom: „Ja, maluczki brat Franciszek, 
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pragnę naśladować życie i ubóstwo 
najwyższego Pana naszego Jezusa 
Chrystusa i Jego Najświętszej Matki 
i wytrwać w nim aż do końca. I pro-
szę was, moje panie, i radzę wam, 
abyście zawsze trwały w tym naj-
świętszym życiu i ubóstwie” (OWKl).

Widzimy, że Franciszek nie wy-
myślał nic nowego, ale kierował 
się Ewangelią Bożą, a jego sposób 
życia polegał jedynie na naślado-
waniu życia Chrystusa i Jego Matki 
Maryi – Franciszek starał się naśla-
dować życie Boga. I zdaje się, że ta-
kie podejście okazało się niezwykle 
owocne, bo pierwszy biograf i świa-
dek życia Franciszka wspomina, że 
bracia istotnie „prowadzili życie 
anielskie” (2 Cel 19).

Życie nie tylko doczesnością

Franciszek był ponadto świado-
my, że nasze życie to nie tylko czas 
na ziemi. I chociaż niewątpliwie 
potrafił czerpać z życia ziemskiego 
wiele radości, i sam niejednokrot-
nie zalecał troskę o potrzeby cia-
ła, to wszystkie jego dążenia były 
nakierowane na osiągnięcie życia 
wiecznego. Biograf wspomina, że 
Franciszek „za prawdziwego filozo-
fa uważał tego, kto ponad wszystko 
ceni pragnienie życia wiecznego”  
(2 Cel 102). Aby właściwie zrozumieć 
to pragnienie, musimy na nie spoj-
rzeć przez pryzmat miłości Boga: 
Bóg jest wieczny, żyjący na wieki 
wieków (por. Ap 1,18), kocha nas 
wieczną miłością, i do tego nas po-
wołuje. Sam Jezus polecał nam, 
abyśmy kochali tak jak On, a On 
kocha przecież miłością wieczną. 
Jezus zapowiedział też, że czeka na 
nas w niebie. Franciszek więc jako 
wierny uczeń Chrystusa nie mógł 
poprzestać na życiu doczesnym, 
ale pragnął wiecznej miłości Boga 
i wiecznego życia w niebie.

Eucharystia i Słowo

„Niczego bowiem na tym świe-
cie nie mamy i nie widzimy cieleśnie 
z Najwyższego, jedynie Ciało i Krew, 
imiona i słowa, przez które zostali-
śmy stworzeni i odkupieni ze śmierci 
do życia” (1 LD 3).

W swoich pismach Franciszek 
wielokrotnie dawał rady i zalecenia, 
jak żyć i jak dojść do życia wieczne-
go. Ze szczególnym naciskiem wska-
zuje, że źródłem życia jest Euchary-
stia, co stanowi jeden z głównych 
tematów poruszanych przez Niego 
w listach. Pisze on wielokrotnie, że 
to właśnie przez Ciało i Krew Chry-
stusa zostaliśmy odkupieni i zgod-
nie z Ewangelią, ten, „kto pożywa 
ciało moje i pije krew moją, ma życie 
wieczne” (por. J 6, 55). 

Franciszek docenia też doniosłą 
rolę Słowa Bożego, które daje życie. 
Przy czym jako Słowo Boże rozumie 
On nie tylko księgi Pisma Świętego, 
ale wszystkie słowa, którymi prze-
mawia do nas Bóg przez Chrystusa 
oraz Duch Święty; a więc także na-
uczanie Kościoła, liturgię, teologię. 
Wyraził to dobitnie w swoim te-
stamencie: „I wszystkich teologów 
i tych, którzy nam podają najświęt-
sze słowa Boże, powinniśmy sza-
nować i czcić jako tych, którzy dają 
nam ducha i życie” (T 13). 

Walka o wielką stawkę

„Diabeł chce pozbawić nas miłości 
Jezusa Chrystusa i życia wiecznego” 
(1 Reg 22,5).

Jednak Franciszek jest też świa-
domy zagrożeń i tego wszystkiego, 
co może nam przeszkodzić w dro-
dze do życia. Zachęca wiernych, 
aby z całą stanowczością walczy-
li ze swoimi wadami i grzechami, 

bo przez nie możemy oddalić się 
od Boga i ostatecznie stracić życie 
wieczne. Franciszek, podając cały 
katalog zagrożeń, przestrzega, że ci, 
„którzy nie trwają w pokucie i nie 
przyjmują Ciała i Krwi Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, i dopuszczają 
się występków i grzechów, i któ-
rzy ulegają złej pożądliwości i złym 
pragnieniom swego ciała, i nie za-
chowują tego, co przyrzekli Panu, 
i służą cieleśnie światu cielesnymi 
pragnieniami i zabiegami świata, 
i troskami tego życia (…) pójdą do 
piekła, gdzie będą cierpieć męki 
bez końca” (1 Lw 2,1-18). Czytając te 
mocne słowa, widzimy wyraźnie, jak 
ważne jest życie doczesne: chociaż 
krótkie, to właśnie od niego zależy 
cała nasza wieczność. Widoczna jest 
też troska Franciszka o grzeszników, 
który z taką żarliwością starał się na-
kłonić do powrotu na drogę życia.

„Bracia, spoglądajmy na dobrego 
Pasterza, który dla zbawienia swych 
owiec wycierpiał mękę krzyżową. 
Owce Pana poszły za Nim w ucisku 
i prześladowaniu, w upokorzeniu 
i głodzie, w chorobie i doświadcze-
niu, i we wszystkich innych trudno-
ściach; i w zamian za to otrzymały od 
Pana życie wieczne” (Np 6).

Chociaż Franciszek w swoim ży-
ciu doczesnym przeżył wiele pięk-
nych i radosnych chwil, to jednak 
doskonale zdawał sobie sprawę 
z tego, że życie pokuty jest drogą 
wymagającą wiele trudu i wyrze-
czeń. Ale mimo tych trudów i nie-
bezpieczeństw zachęca wszystkich 
do podjęcia każdego wysiłku a także 
do zaufania, bo na tej drodze zawsze 
mamy przy sobie „miłego, pokorne-
go, darzącego pokojem, słodkiego, 
godnego miłości i ponad wszystko 
upragnionego (…) Pana naszego 
Jezusa” (1 Lw 1,13). A na końcu tej 
drogi – życie wieczne. ■
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Św. Brat Albert i bł. s. Bernardyna Jabłońska podobnie, jak św. Franciszek i św. Klara two-
rzyli piękną przyjaźń, która pociągała innych pragnących świętości i ewangelicznego życia. 
Mówi się, że święci idą do nieba parami, bo świętość jest również zaraźliwa!

Błogosławiona siostra Bernardyna 
Maria Jabłońska to przykład rado-
snego życia konsekrowanego, peł-

nego przyjacielskich spotkań z Bogiem 
żywym i obecnym, jako siostra zakonna 
(albertynka) swoim życiem i determinacją 
otaczała dobrocią, pocieszeniem, miło-
sierdziem ubogich, cierpiących, bezrad-
nych i zagubionych bliźnich. Urodziła się  
5 sierpnia 1878 r. w wiosce Pizuny, cho-
dziła do pobliskiego kościoła w Lipsku, 
a także do franciszkanów w Horyńcu 
na odpust św. Antoniego i Matki Boskiej 
Anielskiej. Dziś w miejscu jej urodzenia 
jest piękna kaplica pod jej wezwaniem. 
Jej duchowość była chrystocentryczną, 
głęboko zakorzenioną w Eucharystii, co 
zauważyć można w jej zapiskach du-

ŚWIĘTA  
PRZYJAŹŃ  

JEST  
ZARAŹLIWA

chowych, które są pełne imienia Jezus, 
np.: „Jezus i zawsze Jezus, znajduje się 
we wszystkim i Jego samego tylko. We 
wszystkich duchowych problemach ra-
dziła się księdza proboszcza, jednak nade 
wszystko Pana Jezusa w cichej adoracji".

Duch Święty postawił na jej drodze 
ascetycznego zakonnika Brata Alberta 
Chmielowskiego w Horyńcu 1896 r. na 
odpuście ku czci św. Antoniego u ojców 
franciszkanów, miała wtedy 17 lat. Opi-
sał to jej spowiednik: „Spotkały się dwie 
dusze pokrewne: wytworna i wielka du-
sza Brata Alberta, z subtelną, wspaniało-
myślną, dziecięco prostą a bogatą duszą 
s. Bernardyny”. Dnia 13 sierpnia 1896 r. 
Maria wstąpiła do Zgromadzenia Brata 

Alberta w Bruśnie na Roztoczu, gdzie mie-
ściła się pierwsza pustelnia sióstr. Po dłu-
giej rozmowie z Bratem Albertem przyje-
chała do Krakowa na ul. Lubicz i podjęła 
pracę w Domu Kalek. Widząc tak wielkie 
ubóstwo i nędzę ludzi bezdomnych za-
częła się zastanawiać, czy to jej powo-
łanie, wówczas wątpliwości pomógł jej 
rozwiać Brat Albert, ofiarując jej Akt Ofia-
rowania, brzmiał on następująco: „Od-
daję Panu Jezusowi moją duszę, rozum, 
serce, i wszystko, co mam. Ofiaruję się 
na wszystkie wątpliwości, oschłości we-
wnętrzne, udręczenia i męki duchowe, na 
wszystkie upokorzenia i wzgardy, na bole-
ści ciała i choroby, a za to nic nie chcę, ani 
teraz, ani po śmierci, ponieważ tak czynię 
z miłości dla samego Pana Jezusa”. To 

br. Grzegorz Kmiecik, kurs IVŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY
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wydarzenie wywołało przełom w jej życiu 
duchowym, podpisany akt oddała mu, 
a On nosił go przy sobie aż do śmierci. Gdy 
Brat Albert umarł, s. Bernardyna wyjęła 
z małej kieszonki na piersiach skrawek już 
zniszczonego papieru, na którym niegdyś 
podpisała heroiczny Akt Ofiarowania.

Ojciec ubogich, kulawy brat, który czuł 
się pociągnięty nie do ludzkiej chwały, ale 
do pokuty, umartwienia i wyrzeczenia, był 
doskonałym przewodnikiem duchowym 
dla s. Bernardyny na drodze wzrastania 
w pokorze i prostocie. Była ona przy swym 
duchowym mistrzu jak św. Klara przy św. 
Franciszku, razem szukając woli Bożej 
i tego, co prowadzi do świętości. Sam 
Brat Albert pytał ją, co ona robi, że siostry, 
dla których Bernardyna była przełożoną, 
tak ją kochają. To dzięki radości dosko-
nałej, którą była przepełniona podobnie 
jak Ojciec Seraficki Franciszek. A radość 
i uwielbianie Boga jest sercem duchowo-
ści franciszkańskiej! W roku 1902 została 
mianowana przez Brata Alberta pierwszą 
przełożoną generalną Sióstr Posługują-
cych Ubogim Trzeciego Zakonu św. Fran-
ciszka. Stała na czele zgromadzenia 38 lat 
aż do śmierci 23 września 1940 r. Po śmier-
ci Brata Alberta napisała Konstytucje, co 
ustabilizowało Zgromadzenie, dlatego 
też uważa się ją za współzałożycielkę. Brat 
Albert głosił siostrom rekolekcje, często 
odwiedzał ich wspólnoty, nieraz siadał 
z nimi i śpiewał pobożne pieśni, pocie-
szał je, upominał, rozweselał humorem, 

rozmawiał z siostrami o sprawach ducho-
wych, cnotach, modlitwie i kontemplacji, 
a zwłaszcza o miłości ubogich, których 
kazał szanować i czcić w nich samego 
Chrystusa, przyjmować do schroniska 
bez względu na wyznanie i narodowość. 
Szanowali go za to Żydzi i luteranie, któ-
rzy wspierali jałmużną jego przytuliska, 
widząc, że udzielał pomocy nawet nieka-
tolikom.

U początku drogi zakonnej św. Fran-
ciszka i św. Brata Alberta można zauważyć 
podobieństwo: jak Franciszek spotykając 
trędowatego, poczuł, że w tym trędowa-
tym objawia mu się sam Chrystus, tak 
Brat Albert, kiedy pierwszy raz przybył do 
ogrzewalni miejskiej i zobaczył żebraków, 
przyrzekł sobie, że będzie ich ratował i ich 
nie opuści, choćby ci nie zawsze byli mu 
przychylni. I jak św. Franciszek na począt-
ku wcale nie chciał tworzyć nowego zgro-
madzenia zakonnego. Z czasem jednak 
przyjął tych, którzy wyrażali chęć służenia 
bezdomnym i naśladowania jego suro-
wego i ubogiego życia. Utworzył więc 
stowarzyszenie świeckie oparte na pier-
wotnej Regule III Zakonu św. Franciszka, 
których zaczęto nazywać ,,albertynami”. 
Rezultaty jego działalności dobroczynnej 
są zdumiewające, założył dwa Zgroma-
dzenia: Braci i Sióstr św. Franciszka Po-
sługujących Ubogim, którymi zarządzał 
przez 28 lat, wydał Przewodnik do Reguły 
III Zakonu, otrzymał w zarząd ogrzewalnie 
miejską w Krakowie na ul. Piekarskiej 21, 

gdzie dawał biednym schronienie, opie-
kę, możliwość zarobkowania, wyuczenia 
się zawodu. Uratował rzesze od głodu, 
zimna, biedy, śmierci, a co najważniejsze 
przywrócił ich Bogu. Zmarł w Boże Naro-
dzenie 1916 r. w domu swego Zgroma-
dzenia przy ul. Krakowskiej. Przeżył 71 lat 
- 42 lata jako osoba świecka i ponad 29 lat 
jako zakonna. Brat Albert stał się trzecim 
polskim świętym kanonizowanym w XX 
stuleciu, po św. Andrzeju Boboli i Maksy-
milianie Kolbe, a także drugim artystą ma-
larzem na świecie wyniesionym na ołtarze 
po Fra Angelico, włoskim dominikaninie. 
Jest patronem twórców sztuki oraz pra-
cowników pomocy społecznej. W Sanktu-
arium Ecce Homo Świętego Brata Alberta 
w Krakowie (ul. Woronicza 10), w prezbite-
rium kościoła pod mensą ołtarza spoczy-
wają szczątki Brata Alberta, a obok ołtarza 
spoczywają doczesne szczątki bł. s. Ber-
nardyny Jabłońskiej. Jego wspomnienie li-
turgiczne przypada 17 czerwca, natomiast 
bł. Bernardyny 22 września.

Dokładniejszą ścieżkę życia jak i du-
chowość tych dwojga świętych francisz-
kańskich odnajdziemy w ich pismach, oraz 
spisanych świadectwach ich życia. W tym 
artykule oparłem się na dwóch źródłach: 
biografii Andrzeja Różyckiego pt. „Świę-
ty Brat Albert” (wydanie II) oraz pozycji  
s. Michaeli Faszczy ZSAPU pt. „Śladami 
Baranka. Zamyślenia nad duchowością 
bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej”, do któ-
rych lektury Was wszystkich zachęcam. ■

www.naszezycie.net/prenumerata

ŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY



MISJE  
W BUŁGARII

Nasza obecność

Jako franciszkanie rozpoczęli-
śmy działalność misyjną w Bułgarii  
w 2000 r. Pracujemy na terenie dwóch 
diecezji: w Plewen na północy Bułgarii 
oraz na południu w miejscowości Ra-
kowski. Plewen to młoda, istniejąca od 
kilkunastu lat parafia, w której początki 
działalności misyjnej nie były proste. 
Pierwsze Msze św. franciszkanie od-
prawiali w bloku – w piwnicy. W tym 
samym czasie był budowany nowy ko-
ściół i klasztor, za którego budowę był 
odpowiedzialny o. Stanisław Ziemiński, 
wspierany w pracy duszpasterskiej przez 
innych franciszkanów z Polski. Obecnie 
w Plewen, które liczy ok. 100 tys. miesz-
kańców, w nowym już klasztorze i Sank-
tuarium pw. „Matki Bożej Fatimskiej” 
pracuje 3 braci. Prowadzą oni działal-
ność duszpasterską na terenie parafii, 
która obecnie liczy ok. 2 tys. wiernych 
oraz dojeżdżają z posługą do wiejskiej 
parafii Asenovo, oddalonej ok. 30 km od 
Plewen i liczącej ok. 200 wiernych.

Bułgaria jest państwem położonym w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią 
i Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu oraz z Rumunią od 
północy. Państwo liczy około 7 milionów ludności, jego stolicą jest Sofia, licząca ok. 1,5 mln mieszkań-
ców. Bułgarzy to przede wszystkim ludność prawosławna (ok. 90%), muzułmańska (ok. 12%). Katolicy 
stanowią zaledwie 1% ludności. Około 60% powierzchni Bułgarii zajmują tereny wyżynne oraz górskie. 
W jej środkowej części leży główny masyw górski – Stara Płanina. Bardzo ważnym działem gospodarki 
jest rybołówstwo. W kraju występują złoża miedzi i bardzo małe złoża rudy żelaza oraz niewielkie zasoby 
surowców energetycznych takich jak: węgiel kamienny, ropa naftowa oraz gaz ziemny. Niemałym źró-
dłem dochodów jest także turystyka, która jest rozwinięta szczególnie na wybrzeżu Morza Czarnego.

Drugim miejscem, jak już wspomnia-
łem wcześniej, jest miejscowość Rakow-
ski, licząca ok. 15 tys. mieszkańców. Jest 
to miejscowość, w której przeważają kato-
licy. Miejscowy klasztor i kościół był wybu-
dowany za staraniem miejscowych fran-
ciszkanów: śp. o. Georgiego Arlaszkiego, 
i śp. o. Maksymiliana Balabańskiego, kon-
sekrowany w 2000 r. Obecnie w klasztorze 
mieszka i pracuje trzech braci z Polski.

Głównym zadaniem franciszkanów 
wśród miejscowej ludności w Bułgarii 
jest tradycyjna praca w parafiach. Pro-
wadzona jest tam katecheza dla dzieci 
i młodzieży w salkach katechetycznych 
przy klasztorach. Organizowane są 
spotkania dla rodzin, chorych, opieką 
objęci są także więźniowie w miejsco-
wości Plewen. W Bułgarii są również 
obecni studenci medycyny pochodzący  
m. in. z Włoch, którzy odbywają naukę na 
tamtejszym uniwersytecie. Nasi bracia 
prowadzą dla nich duszpasterstwo. Praca 
misyjna na tych terenach jest wymaga-
jąca i wiąże się z wieloma trudnościami, 

dlatego nasi misjonarze potrzebują na-
szego wsparcia, naszej z serca zanoszonej 
do Boga modlitwy w ich intencji.

Modlitwa za misjonarzy 
franciszkańskich:

Panie Jezu Chryste, Mistrzu Apo-
stołów, Nauczycielu Ewangelistów, 
Męstwo Męczenników, Światłości Wy-
znawców. Spojrzyj łaskawie na naszych 
franciszkańskich misjonarzy, kapła-
nów i braci zakonnych, którzy opuścili 
wszystko, co łatwe i bezpieczne, aby 
swoim życiem i pracą apostolską da-
wać świadectwo Twojej miłosiernej 
miłości z dala od Ojczyzny. W pracy 
bądź ich siłą i zapałem, w zagroże-
niu bądź im tarczą i ochroną, osłoną 
i odpoczynkiem w skwarze południa, 
a podporą i pomocą w chwilach słabo-
ści. Wlej także we mnie zapał i ducha 
misyjnego, bym modlitwą i ofiarą po-
trafił(a) wspierać franciszkańskie dzie-
ła misyjne, zachęcając do tego także 
ludzi ze swojego otoczenia. Amen. ■

artykuł powstał na podstawie informacji z: 
misje.warszawa.franciszkanie.pl

FRANCISZKAŃSKIE MISJE br. Dominik Hawerczuk, kurs I
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Z życia Kościoła

OBLICZENIA SKANERA:
400 – tyle razy w tekstach biblijnych 
wystepuje słowo „owca". To najczę-
ściej występujące zwierzę w Biblii. 

Relikwie Żłóbka Świętego zacho-
wały się? Chociaż świat już o nich 
trochę zapomniał, to przetrwały 
wieki i tysiąclecia, a niedawno 
wróciły z Rzymu do Betlejem.

Z NAUCZANIA  
OJCA ŚWIĘTEGO:

„Oto czym jest Pascha Pańska: jest wyjściem, przej-
ściem człowieka od niewoli grzechu, zła, do wolności, 
miłości i dobra. Ponieważ Bóg jest życiem, samym ży-
ciem, a Jego chwałą jesteśmy my – żywi ludzie”.

CZY WIESZ, ŻE…

„Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny”

Te słowa papieża Franciszka zamieszczono w sobotę na Twitterze – także po rosyjsku i ukraińsku. To 
kolejny apel, opublikowany w tych językach w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Na papieskim 
profilu Pontifex Watykan opublikował następujące słowa Ojca św. wypowiedziane podczas jednej  
z audiencji generalnych: „Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się Bożą 
bronią, modlitwą i postem [...] Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny”.

Papież reformuje Kongregację Nauki Wiary

Papież Franciszek wydał list apostolski w formie „Motu proprio” Fidem servare 
(Strzec wiary), w którym modyfikuje wewnętrzną strukturę działania Kongregacji 
Nauki Wiary. Odtąd w jej ramach będą istniały dwie niezależne sekcje – doktrynal-
na i dyscyplinarna. Każda z nich będzie posiadała odrębnego sekretarza podlega-
jącego bezpośrednio prefektowi. Ojciec Święty przypomina, że swój dotychczaso-
wy kształt ta kluczowa dykasteria zawdzięczała reformom Pawła VI i Jana Pawła II.

Kościół we Francji

Ataki na wolność religijną stają się we Francji coraz powszechniejsze, a dane z pierwszych 
tygodni bieżącego roku jedynie potwierdzają tę tendencję. Aż 857 ataków dotyczyło chrze-
ścijan, 589 wyznawców judaizmu i 213 przedstawicieli islamu. Wiele ataków nie zostało 
zgłoszonych ani do ministerstwa, ani służbom bezpieczeństwa.

Papież Franciszek
Orędzie Wielkanocne,
Rzym 31 marca 2013 r.

Zwyczaj przygotowania Grobów Pańskich…

Zwyczaj przygotowywania Grobów Pańskich pojawił się w umownej formie już we wczesnym 
średniowieczu. Do Polski ta tradycja przywędrowała prawdopodobnie z Niemiec lub z Czech. 
Nasza kultura w XVII-XVIII wieku bardzo ten zwyczaj podchwyciła i rozwinęła. Polskie Groby  
Pańskie były szczególnie piękne i cudzoziemcy się nimi zachwycali.

br. Grzegorz M. Zabłotny, kurs II SKANER



br. Rafał Ołdak, kurs II

„(…) Każdy Człowiek rozpoczyna swoje życie jako Ikona stworzona na Obraz 
Boga. Zapisujemy ją poprzez czyny, słowa i myśli, a proces tworzenia obrazu 
naszego życia kończy się wraz z naszą śmiercią. Jakie było życie - taka będzie 
Ikona". To fragment opisu płyty, którą chcę dziś wam polecić. Czy więc czekać 
nas będzie śpiewany traktat teologiczny? W pewnym sensie. Bo płyta pt. Iko-
na jest przepełniona słowami mówiącymi o Bogu. No dobrze, ale kto jest jej 
autorem? Teolog? W pewnym sensie. Bo jest to wierzący, który chce poznać 
Stwórcę i mówić o Nim. Artysta, który wypuścił ten krążek, to raper Piotr „Tau” 
Kowalczyk. Raper? – ktoś mógłby się zdziwić, bo przecież tematyka płyty nie 
wpasowuje się w stereotypowe wyobrażenie o rapie. I nie jest to ostatnia rzecz, 
która może nas zadziwić w tej płycie.

W utworach zawartych na Ikonie Tau przygląda się otaczającemu nas światu 
z obecnym w nim pięknem i cierpieniem oraz samemu sobie – swojej przeszło-
ści, obecnemu i przyszłemu życiu. I zaprasza do tego, byśmy także przyjrzeli się 
naszemu życiu – Ikonie, którą tworzą czyny, słowa czy myśli. W trakcie prze-
słuchiwania kolejnych utworów z płyty można się złapać na tym, że rachunek 
sumienia „sam się robi”, gdy treści w nich zawarte odnosimy do naszego życia. 
Co więcej, wskazują drogę do tego, by swoją Ikonę uczynić pięknym obrazem. 
Czy można więc malować Ikonę słowami? W pewnym sensie. W dodatku można 
Ikonę słuchać uszami. ■

Piotr „Tau” Kowalczyk
Ikona

SŁUCHAJ OGLĄDAJ CZYTAJ

muzyka

KULTURA



książka

br. Michał Wysocki, kurs II

Cud w celi nr 7 (2019) reżyserii Mehmet’a Ada Öztekin’a to pierwszy w całości turec-
kiej produkcji film, jaki widziałem i bez wahania stwierdzam, że chciałbym obejrzeć 
więcej takich filmów.

Film opowiada o niesłusznie oskarżonym o morderstwo, niepełnosprawnym in-
telektualnie ojcu, który trafia do więzienia. Córeczka mężczyzny nie traci nadziei na 
ocalenie swojego taty i robi wszystko, żeby go uratować. W całość dramatycznych 
wydarzeń włączają się również współwięźniowie głównego bohatera, którzy nie są 
w stanie pozostać obojętnymi wobec niesprawiedliwości, a dzięki temu dostają nie-
powtarzalną szansę na zmienienie czegoś w samych sobie.

Historia pokazana w filmie niesie ze sobą bogate przesłanie. Przede wszystkim, 
podkreśla siłę prostoty wiary, połączonej z wytrwałym działaniem. Co więcej, poru-
sza trudny i od dawna trapiący ludzkość problem kary śmierci, szczególnie w przy-
padkach, gdy dotyczy ona osób niewinnie skazanych. Wreszcie, jak wskazuje sam ty-
tuł filmu, historia ta pomaga uwierzyć, że w życiu każdego z nas może zdarzyć się cud, 
nawet kiedy spotykają nas doświadczenia, w których czujemy się całkiem bezradni. 

Dodatkowymi walorami filmu są piękna, wzruszająca muzyka, potęgująca mądry 
przekaz filmu, czy też artystyczny sposób kadrowania, który pozwala dłużej zasta-
nowić się nad podejmowanymi tematami. Zwieńczeniem zalet tego filmu jest także 
gra aktorska głównego bohatera, zasługująca na najwyższe uznanie, która pogłębia 
wrażliwość i szacunek widza względem ludzi niepełnosprawnych. ■

Jak wygląda praca w Afryce? Z czym spotykamy się na co dzień? Z jakimi 
trudnościami się zmagamy? Książka Oddech słońca napisana przez o. Bogu-
sława Kalungi Dąbrowskiego jest reportażem z misji w Ugandzie. Jest to jego 
druga pozycja po książce Spalić paszport. Autor, franciszkanin, spędził tam 
prawie dwadzieścia lat. To, co porusza, gdy ją czytamy, to realistyczność. Nie 
jest to ukazanie pracy misyjnej w taki sposób, aby zachęcić nas do wyjazdu, 
ale jest to autentyczne pokazanie, jak ona wygląda w rzeczywistości, tak jak 
doświadczał tego o. Bogusław. Książka na początku pokazuje trudności, z ja-
kimi zderza się o. Dąbrowski, ale nie napiszę z jakimi, aby pobudzić w was 
ciekawość i zachęcić do przeczytania. Poza tym, gdy ją czytałem ucieszyło 
mnie pokazanie pozytywnych elementów obecnych w ugandyjskiej misji 
wśród tamtejszej ludności. Sam myśląc o pracy misyjnej, uważam tę książ-
kę za wartą przeczytania, bo pozwala zobaczyć misje w prawdziwym świe-
tle, a nie takie, jakimi jawią się czasami w naszej wyobraźni. Książka posiada 
również bardzo ładny i jasny spis treści składający się z pewnych wydarzeń, 
dziejących się podczas pobytu autora w Ugandzie, a także z pobytu w Polsce 
oraz piękne zdjęcia, na których ujrzymy choćby maleńki skrawek Afryki. Mam 
nadzieję, że ta recenzja zachęci was do wzięcia tej książki do ręki, a przede 
wszystkim do modlitwy i wsparcia tych, którzy poświęcają się, aby słowem 
i czynem głosić Ewangelię wszystkim narodom. ■

o. Bogusław Kalungi Dąbrowski 
Oddech słońca 

Wydawnictwo Zysk i S-ka

br. Dominik M. Hawerczuk, kurs I

KADRY Z FILMU CUD W CELI NR 7

film
KULTURA



KARTA 
ODPOWIEDZI
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HASŁO: 7 865 11 12109 13321 4 14

POZIOMO: 3]  Żołnierze włożyli Chrystusowi na głowę koronę z …; 4] Chrystus zmartwychwstały ukazał się uczniom podczas drogi 
do ...; 6] Jezus został zabrany od … do Kajfasza; 7] Przed pojmaniem nasz Pan modlił się u podnóża góry ...; 10] Po przebiciu boku Od-
kupiciela wypłynęły krew i ...; 13] Podczas pojmania Mesjasza Piotr Apostoł odciął słudze kapłana …; 17] Ilość upadków Zbawiciela 
podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej; 20] Nazwa góry, na której ukrzyżowano Odkupiciela; 23] Razem z Chrystusem ukrzyżowano 
dwóch …; 24] Uczeń, który był pod krzyżem; 26] Żołnierze narzucili na Jezusa płaszcz koloru ...; 29] Dzień tygodnia, w który Pan 
zmartwychwstał; 31] Wypowiedział „Pan mój i Bóg mój!” (J 20,28); 33] 50 dni po Zmartwychwstaniu: ... Ducha Świętego; 34] "Boże, 
mój Boże, czemuś mnie..." (Ps 22); 35] Tortura wykonana na Chrystusie w pretorium; 36] Dzień tygodnia, w który Syn Boży umarł; 
37] Wydał Mesjasza na ukrzyżowanie; 38] Arcykapłan żydowski, prowadził proces przeciwko Jezusowi (J 18,13); 39] Najwyższa rada 
kapłańska Izraela.

Na rozwiązania czekamy do 6 czerwca 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 poprzedniego numeru (137) otrzymali:

Filip A. z Chwaszczyna, Antonina D. z Gdyni, Jadwiga K. z Zamościa,  
Lucyna O. z Koszalina, Dariusz S.

PIONOWO: 1]  Rozdarła się w Przybytku Bożym, gdy Jezus umarł; 2] Uczeń, który zdradził Pana; 3] Pomógł nieść Krzyż Pański: 
Szymon ...; 5] Syn Boży zawołał na krzyżu: „Eloi, Eloi, lema ...”(Mk 15,34); 8] 40 dni po Zmartwychwstaniu; 9] Zapiał, gdy Piotr trzy 
razy się zaparł; 11] Zjawianie się Jezusa Chrystusa po Zmartwychwstaniu; 12] Dzień tygodnia, w którym Żydzi obchodzą sza-
bat; 14] Władca Państwa Izraelskiego za czasów Jezusa; 15] W Wielki Czwartek Chrystus ustanowił sakramenty kapłaństwa i ...; 
16] Imię żony Kleofasa, która była pod krzyżem; 18] Uwolniony zamiast Jezusa; 19] Otarła twarz Odkupicielowi podczas drogi 
krzyżowej; 21] Ciało Pana pochowano w grobie Józefa z ...; 22] Zmartwychwstałego pierwsza zobaczyła Maria...; 25] Ostatnia..., 
na której Chrystus ustanowił sakramenty; 27] Przebił bok Zbawiciela (J 19,34); 28] Dał olejki do namaszczenia martwego ciała 
Jezusa; 30] Inaczej Święto Przaśników; 32] Uczeń, który nie chciał, by Jezus obmył mu nogi podczas ostatniej wieczerzy.

17 181615 19 20 2221

KRZYŻÓWKA br. Krzysztof Małaśnicki, kurs I

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

Nagroda dla zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 138:

książeczka 
„Ale o co chodzi 2 
Pytania nastolatków 
o wiarę i Kościół na 
dzisiejsze czasy”
Autor: Katarzyna Kłysik



siostra M. Paula, klaryska, Stary Sącz

Przygotowanie:

Ciastka 
Piernikowe

SIOSTRA PAULA POLECA

Składniki:

W dużej misce utrzeć całe jajka z cukrem do bia-
łości. Dodać masło i jeszcze trochę razem ucierać. 
Następnie wsypać mąkę i dodać miódu. Sodę roz-
puścić w szklance wody i wlać do ciasta, dodać 
przyprawy i skórkę pomarańczy. Gdy wszystko 
połączymy, ciasto wyrobić dobrze rękami. Następ-
nie wynieść do chłodnego miejsca, nakryć ciasto 
pokrywą. Niech tak poleży 4 - 5 dni. Rozwałkować 
na grubość 0,5 cm. Wykroić pierniki. Piec na pa-
pierze do pieczenia w temp. 180⁰C przez 10 - 15 min.

•	 1 kg mąki tortowej
•	 30 dag cukru
•	 15 dag masła + 1 szk. oleju
•	 3 jajka
•	 1/3 l miodu

•	 1/3 torebki przyprawy korzennej
•	 Trochę mielonych goździków
•	 1 łyżeczka sody oczyszczonej
•	 1/3 szk. wody
•	 1/3 łyżeczki skórki pomarańczy

Smacznego!



Powołaniowe Dni Skupienia
(Niepokalanów Lasek)

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE 2022

PROWINCJA GDAŃSKA

PROWINCJA 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:      

● 27 – 29 maja – 4 stopień
● 20 – 24 czerwca – rekolekcje 
w nowicjacie (3 stopień)

PROWINCJA WARSZAWSKA

● 25 – 27 marca – 1 stopień
● 22 – 24 kwietnia – 3 stopień


