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Od redakcji

Spis treści

Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami ostatni już numer cyklu poświęconego cnotom boskim i kardy
nalnym. Tematem głównym jest ostatnia, lecz nie najmniej ważna, cnota mę
stwa. Uzdalnia nas ona do podjęcia właściwej decyzji mimo niesprzyjających
uwarunkowań. Mowa tu zarówno o męstwie w wymiarze fizycznym w postaci
stawiania czoła cierpieniu i niebezpieczeństwu, jak i w wymiarze moralnym,
pozwalającym na niedopuszczenie do hańby, zgorszenia czy zniewagi sie
bie i naszych bliźnich. Męstwo spełnia rolę organizatora, rycerza i opiekuna
wszystkich cnót i wartości człowieka.
W numerze można znaleźć m.in. kolejną garść wspomnień absolwentów
duszpasterstwa, relację z czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego w naszej
Kolegiacie, zachętę do korzystania z możliwości podróżowania na studiach
a także tekst o szykujących się na Dalekim Wschodzie sportowych emocjach
na przełomie lipca i sierpnia.
W imieniu wszystkich zaangażowanych w powstawanie naszego czasopisma
dziękujemy Wam za wspólne przeżycie tego trudnego dla wielu roku akade
mickiego. Życzymy Wam spokojnej sesji, pełnych odpoczynku wakacji, i –
z nadzieją wybiegając w przyszłość – żegnamy się, choć nie na stałe. Do zoba
czenia w październiku!
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Z rozważań duszpasterza

Człowiek ukształtowany
przez liturgię
Liturgia jest przede wszystkim po to, aby Bogu oddać chwałę i adorować Go. To jest jej cel
podstawowy. Jednak jest ona również po to, aby uświęcała człowieka, gdyż Bóg obdarowuje
w niej człowieka swoim życiem. Dlatego też sakramenty kształtują jego osobowość. Dzieje
się to niejako dwufazowo: pierwszy wymiar to obiektywne, niezależne od człowieka wolne
działanie Boga. To Jego dar nadprzyrodzonego życia, wszczepienia w Pana, kształtowanie
człowieka na wzór Mistrza z Nazaretu niczym praca wybitnego rzeźbiarza, który rozbija
kamienny blok pociągnięciami dłuta, aby uczynić z niego arcydzieło. Jednak żeby to życie
Boga ofiarowane nam jako dar mogło się w nas rozwinąć, potrzeba naszej współpracy z łaską,
potrzeba naszej pracy wewnętrznej, naszego wysiłku woli, naszej refleksji intelektualnej, naszego świadomego odpowiadania na poruszenia wartości. Kiedy zatem będziemy tu mówić
o człowieku ukształtowanym przez liturgię, będziemy zawsze myśleć o tych dwóch faktorach
kształtujących jego osobowość.

Ks. Krzysztof
Porosło

Duch liturgii a duch człowieka

Duch liturgii, a więc to, co jest dla niej fundamentalne, to, co
stanowi jej istotę, wewnętrzną głębię, odciska się w człowieku
podczas celebracji i kształtuje jego duchowość. Przypomnę tylko,
że kiedy mówimy o duchowości człowieka, nie mamy na myśli
kształtowania tylko jego wiary, czy modlitwy. Takie rozumienie
wyrażenia „duchowość” bierze się w dużej mierze z naszego
błędnego pojmowania tego, czym jest dusza w człowieku. Może
przesadzę, ale zdaje mi się, że często o duszy myślimy jak o takim
małym duszku – à la bajkowy Casper – którego można z czło
wieka wyciągnąć i pooglądać. Jednak dusza to nie coś, co sie
dzi w człowieku, ale forma dla ciała, a więc rzeczywistość, która
ogarnia całą ludzką cielesność, która nadaje kształt, sens, wartość,
istotę wszystkiemu, co stanowi człowieka. Zatem kiedy myślimy
o kształtowaniu duchowości człowieka, mamy na myśli całe jego
życie, całą jego osobę (osobowość), która nabiera konkretnego
kształtu, konkretnego zespołu cech i cnót.

Człowiek liturgiczny

Kiedy zatem będę pisał o duchu liturgii kształtującym duchowość
człowieka, mam na myśli tylko jeden modus celebracji, ten, któ
ry Kościół opisał w swoich księgach liturgicznych. Kiedy mówię
o formującej, kształtującej mocy liturgii, mam na myśli to, że li
turgia jako działanie Bożego Syna kształtuje mnie na Jego wzór,
upodabnia mnie do Niego. To liturgia mnie uczy, jakim mam być.
Cały „ekosystem” znaków, gestów, postaw, modlitw, szat, przed
miotów w liturgii, to wszystko, co nazywamy „rytuałem”, jest po
to, abym mógł się stać na wzór Bożego Syna, według Jego zamysłu.
To nie ja kształtuję liturgię według moich potrzeb, moich stanów
emocjonalnych, moich preferencji muzycznych czy artystycznych,
mojej wrażliwości – jest dokładnie odwrotnie. Przyjmuję liturgię
taką, jaką jest, taką, jaką daje mi Kościół w swoich księgach litur
gicznych, bo to ona jest działaniem Bożego Syna i to ona mnie
kształtuje na Jego wzór. To nie ja mam kształtować liturgię według
mojego wzoru, ale ja mam być kształtowany według niej.
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Spróbujmy zatem zobaczyć, kim jest człowiek ukształtowany
przez sakramenty. Kim jest człowiek liturgiczny? Z oczywistych racji
przyjrzymy się tylko trzem aspektom, choć jest ich znacznie więcej.

Duch ukierunkowania na Boga

Pierwszą fundamentalną cechą człowieka ukształtowanego przez
liturgię jest jego zwrócenie się ku Bogu, a więc zorientowanie
całego jego życia na Boga. To cecha, która bardzo mocno wiąże
się z dwiema kolejnymi, z autentyczną pokorą człowieka i postawą
czci względem Boga. Tu chodzi o to, co tradycja duchowa nazywa
słowem „nawrócenie” (gr. metanoia), a więc zmianą myślenia,
postrzegania rzeczywistości i siebie, rozumieniem wszystkiego
w perspektywie Boga. Chodzi o tę pierwszą decyzję przeżywa
nia życia w obecności Boga, zwracania na Niego uwagę, uczynie
nia Go nie tylko ważną częścią życia, ale kimś najważniejszym,
punktem odniesienia dla wszystkiego innego. Mam tu na myśli
również pragnienie modlitwy, decyzję „zmarnowania czasu” dla
Niego, ukształtowanie niedzieli z Eucharystią jako punktem klu
czowym tego dnia. Chodzi tu także o dostrzeganie Boga w co
dzienności, zwracanie uwagi na to, co z pozoru wydaje się być
zupełnie z Bogiem niezwiązane, „świeckie”, i dostrzeganie w tym
przejawów Bożego działania. Nie z powodu, jakoby wszystko było
Bogiem, ale dlatego, że Bóg nad wszystkim panuje. Każda zwy
czajna chwila, pozornie błahe wydarzenie, mało znaczące dobro,
niewinna słabość mogą stać się okazją do dziękczynienia, uwiel
bienia albo przeproszenia Boga.
Zwrócenie się ku Bogu to pozwolenie Mu na to, aby był
Bogiem w moim życiu. Może to zabrzmieć dziwnie, ale w praktyce
jest tak, że między radykalnym ateizmem odrzucającym całko
wicie istnienie Boga a głęboką wiarą i ukierunkowaniem całego
życia na Niego istnieje jeszcze wiele form pośrednich. Jedną z nich
jest pozwolenie Bogu na panowanie nad całym wszechświatem
z wyjątkiem mojego własnego mikroświata, albo z wyłączeniem
tylko kilku obszarów mojego życia, w których wydaje mi się, że
nie powinienem utracić pełnej kontroli, bo znam się na tym lepiej
niż Bóg. Ukierunkować życie na Niego to oddać Mu całe życie
we władanie, to pozwolić Bogu być Bogiem na pełny etat, 24 h.
Tu właśnie chodzi o to, co papież Benedykt XVI wielokrotnie
nazywał daniem Bogu centralnego miejsca w naszym życiu, ra
dykalnym prymatem panowania Boga w świecie1.
To ukierunkowanie na Boga przejawia się również w zapatrze
niu w Niego i w zasłuchaniu w Jego słowo. Życie i słowa Jezusa sta
ją się dla mnie jedynym wzorem i jedynym punktem odniesienia
dla moich własnych ideałów, marzeń, pragnień, myśli i czynów.
Nie porównuję się z innymi, pytając, czy dobrze wypadam w ich
świetle, albo co oni o mnie myślą; jedynym lustrem, w którym
się przeglądam, jest osoba Jezusa. Pragnienie i konieczność na
śladowania Go stanowi również najgłębszą motywację mojego
chrześcijańskiego życia. Walczę o spełnianie przykazań nie tylko
ze względu na dany mi nakaz, ale nade wszystko dlatego, że do
skonale spełnia je Boży Syn jako człowiek. Dlaczego nie wolno
kłamać? Nie dlatego, że kłamstwo ma krótkie nogi i kiedy wyjdzie
na jaw, to może być jeszcze gorzej, ale dlatego, że Jezus nigdy nie
kłamał, że nie ma w Nim ani krzty nieprawdy, półprawdy, kom
binatorstwa czy oszustwa. On nie tylko mówi prawdę, On jest

1 	Por. Benedykt XVI, P. Seewald, „Światłość świata. Papież, Kościół
i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem”, tłum.
P. Napiwodzki, Znak, Kraków 2011, s. 76.
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Prawdą. Dlaczego mamy czcić rodziców? Nie tylko dlatego, że jak
będziemy dla nich dobrzy, to możemy więcej zyskać, i jak o nich
zadbamy na starość to przepiszą nam w spadku mieszkanie, ani
nawet dlatego, że po prostu wypada być wdzięcznym za otrzy
mane dobro, choć to już znacznie lepsza motywacja. Mamy czcić
rodziców, bo Boski Syn czcił swoich ziemskich rodziców, otaczał
ich miłością, szacunkiem i posłuszeństwem. Czcił swoją matkę,
Maryję2, i swojego ziemskiego opiekuna i wychowawcę, Józefa.
Dlaczego mamy przebaczać? Bo Boski Syn przebaczył z wysokości
krzyża swoim oprawcom oraz przebaczył i nieustannie przebacza
mi wszystkie grzechy. On też powiedział, żebym przebaczał nie
siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze i bez dyskusji.
Dlaczego mam przyjąć z cierpliwością, pokojem sercem i akcep
tacją cierpienie, które mnie dotyka? Nie dlatego, że ono samo
w sobie jest dobre i ma wartość. To nie cierpienie uszlachetnia –
jak pisał ks. Józef Tischner – ale miłość, która może się zrodzić
przy doświadczeniu cierpienia. Przyjmuję to cierpienie, ponieważ
Jezus Chrystus, jedyny sprawiedliwy i niewinny, nie uciekał od
cierpienia, ale przeszedł przez rozpalony piec krzyżowej męki, aby
miłością, która w obfitości wylała się z Jego przebitego boku, ob
myć moje grzechy, dokonać zadośćuczynienia i zbawić świat. Tak
i ja mam Go naśladować, wziąć swój krzyż, zaprzeć się samego
siebie i przekształcać cierpienie w miłość, w modlitwę i ofiarę za
innych i dla innych. I tak można by mówić o każdym z wymiarów
ludzkiego życia.

Zwrócenie się ku Bogu
to pozwolenie Mu na to,
aby był Bogiem w moim życiu
Duch czci

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że celebracja liturgii jest
przesiąknięta duchem czci dla Boga. Cała jest utkana z modlitw
uwielbienia i z rytualnych gestów czci, jak przyklęknięcia, po
kłony, pocałunki. Jednak najważniejszym jej wymiarem jest to,
że dokonuje się w niej doskonałe uwielbienie, takie jakie skła
da Boży Syn Ojcu. Najistotniejszym wymiarem liturgii słowa
w Eucharystii czy modlitwy psalmami w Liturgii Godzin nie jest
pouczenie, jakie otrzymujemy, słuchając słów pełnych mądrości,
ale uwielbienie Boga. Uwielbienie, które dokonuje się Jego wła
snym słowem. W całej liturgii słowa nie chodzi o nic innego, jak
tylko o to, aby wypowiedzieć „Bożego Syna”, jedyne Słowo Ojca –
jak mówił św. Jan od Krzyża. To właśnie On, Słowo Ojca, jest
uwielbieniem Ojca, On jest chwałą Ojca. „Ja Ciebie otoczyłem
chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś
do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą,
którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał” (J 17, 4–5) –
mówił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. W tysiącach słów czy
tań, psalmów, ewangelii, antyfon i oracji utkanych z fragmentów
Bożego słowa wypowiada się jedno Słowo, które w sobie streszcza
wszystko, co Bóg chce powiedzieć. Orygenes mówił, że „Słowo

2 	Tak na marginesie, dla mnie osobiście jest to najpoważniejszy argument
za kultem Maryi. Kochając Maryję, robimy to, co robi Bóg, który ją szczególnie umiłował, i to, co robi Boży Syn, który czci ją według Bożego przykazania jako swoją matkę.
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stało się krótkie”1, tzn. że wszystko, co Bóg chce powiedzieć, za
myka się w jednym krótkim słowie – „Jezus” – które jest dosko
nałym uwielbieniem Ojca. Dlatego też tradycja rzymska zawsze
w uroczystych celebracjach zamiast recytować czytania, śpiewała
je. Również dzisiaj jest to możliwe i przewidziane przez ryt, choć
prawie nigdy tego nie doświadczamy. Śpiewanie czytań nadaje im
charakteru piękna, pieśni uwielbienia, uroczystego wypowiadania,
choć jest trudniejsze do słuchania i zapamiętywania, medytacji
intelektualnej. Chodzi tu jednak nie tyle o pouczenie wiernych,
co o pieśń uwielbienia Boga Jego własnym słowem. Ile razy czy
tałeś Pismo Święte z takim właśnie pragnieniem: czytam słowo,
które uwielbia Boga, czytam je, aby Syn Boży, będący Słowem
Ojca, uwielbił Go? Ciągle wkrada się w nas duch interesowności,
nawet pobożnej i głęboko duchowej, ale ciągle czytamy słowo
Boże, żeby mnie czegoś nauczyło, żeby mnie zmieniło, żeby dało
mi odpowiedzi na moje pytania, żeby rozwiązało moje problemy,
żeby mnie pocieszyło. Przeczytaj je nie po to, aby coś uczyniło dla
ciebie (choć ono oczywiście też jest słowem dla i do człowieka),
ale dla niego samego: żeby po prostu wybrzmiało na chwałę Boga.
Postawa czci rodzi się w człowieku w spotkaniu ze światem
wartości. Każdej wartości należy się odpowiedź stosownie do
jej rangi – to fundamentalna zasada. Na pytanie o to, dlaczego
mam odpowiadać na wartość, znów trzeba powiedzieć o głębi
znaczenia samej wartości. Nie odpowiadam na nią ze względu
na jakiś – nawet szlachetny – interes, jaki w tym będę miał, ale

Ile razy czytałeś Pismo
Święte z takim właśnie
pragnieniem: czytam słowo,
które uwielbia Boga,
czytam je, aby Syn Boży,
będący Słowem Ojca,
uwielbił Go?
ze względu na nią samą. Dietrich von Hildebrand ujmuje to
niezwykle precyzyjnie, mówiąc: „Temu, co wartościowe, należy
się stosowna odpowiedź ze strony osoby, ponieważ jest to coś
wartościowego”2. Postawa czci jest właśnie reakcją człowieka na
spotkanie z wartością. Tym większa cześć – wyrażona w zachwycie,
otwartości, radości, posłuszeństwie – im większa wartość, na któ
rą odpowiadam. W tej hierarchii wartości Bóg – co może się wy
dawać w pierwszej chwili niezrozumiałe – nie jest na najwyższym
miejscu. On nie jest najwyższą wartością – jest ponad wszystkimi
wartościami, ponieważ jest ich Twórcą i Panem. To On wszyst
kiemu, co wartościowe, nadaje wartość. To On założył ogród
wartości, który pielęgnuje, i który harmonizuje, nadając warto
ściom hierarchiczny porządek. Nie należy do tego porządku, jest
ponad nim. A to oznacza, że Bogu należy się nie tyle odpowiedź
czci, a więc uwielbienie i chwała, która jest trochę większa od
1 	Orygenes, „Peri Archon”, I, 2, 8: SC t. 252, s. 127–129.
2 	D. von Hildebrand, „Liturgia a osobowość”, tłum. M. Grabowska,
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny–Wydawnictwo M, Kraków
2014, s. 71.
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wszystkich innych wartości, ale największe i jedyne w swoim ro
dzaju uwielbienie i cześć. Chodzi o to, aby wywyższyć Boga ponad
wszystko inne, aby był ważniejszy od wszystkiego, od wszystkich,
również ode mnie samego. Jeśli cokolwiek innego lub ktokolwiek
inny jest ważniejszy niż On, właściwy porządek rzeczy jest za
chwiany, rozbija się harmonia stworzenia. Widzimy to w konse
kwencjach grzechu pierworodnego. Tak kończy się zachwianie
obiektywnego porządku oddawania Bogu chwały. Znamienne,
że hebrajskie słowo kabod, tłumaczone przez nas jako „chwała”,
dosłownie znaczy tyle, co „waga, ciężar”. Oddaję komuś chwałę
wtedy, kiedy jest on cięższy od wszystkiego innego w moim życiu,
tzn. kiedy przeważa wszystko inne. Oddam Bogu chwałę wtedy,
kiedy będzie miał właściwy ciężar w mojej codzienności, kiedy
niczego nie postawię ponad Nim.
Liturgia, kształtując we mnie postawę czci względem Boga –
a więc jedyną właściwą i adekwatną postawę wobec Niego, pełną
fascynacji, ale i bojaźni, zażyłości, ale nie kumplowskiego spoufa
lania – w synowskim zaufaniu, ale i w synowskim posłuszeństwie
kształtuje w człowieku równocześnie postawę czci względem
innych ludzi i względem całego stworzonego świata. W świetle
Boga zaczynam widzieć innego człowieka jako tego, który jest
stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jako Jego ikonę, bez
względu na to, na ile to podobieństwo daje się rozpoznać w twarzy
i postawie tego człowieka. Już tu rodzi się fundamentalna cześć,
respekt, szacunek i miłość względem człowieka. Sięgają one jesz
cze dalej, gdyż liturgia uczy mnie rozpoznawać w drugim mojego
brata i siostrę, ponieważ w ten sposób o nim mówi, i nie jest to
tylko chwyt retoryczny w celu zawiązania przyjemnej wspólnoty
i skrócenia dystansu między uczestnikami. Ale to jeszcze mało.
Liturgia kształtuje we mnie postawę i zdolność rozpoznania
w drugim człowieku żywej obecności Jezusa, członka Jego mi
stycznego ciała. Jeśli komunia święta naprawdę nas przemienia
w Jezusa, upodabnia do Niego, to nie mogę tego dostrzegać tylko
w sobie, ale nade wszystko potrzebuję wzroku, który potrafi roz
poznać Jezusa obecnego w moim bracie i siostrze, którzy również
nakarmili się Bogiem. Moja reakcja, moje słowa, zachowanie, ge
sty i czyny względem drugiego człowieka są słowami, gestami
i czynami względem Boga. Nie mogę zapomnieć o tym, co Jezus
powiedział o sądzie ostatecznym. Nie pyta tam o godziny spędzo
ne na adoracji Najświętszego Sakramentu, o ilość odmówionych
nowenn pompejańskich, ale pyta o to, na ile nauczyłem się Go
rozpoznawać w drugim człowieku: „byłem głodny, spragniony,
nagi... dostrzegłeś Mnie wtedy?” „Cokolwiek uczyniliście jedne
mu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (por.
Mt 25, 31–46). Tu nie chodzi oczywiście o powszechnie dzisiaj
głoszony bezbożny ideał humanitarności, ale o postawę wynika
jącą, rodzącą się właśnie z czci oddawanej Bogu w liturgii.

Duch pokory

Człowiek liturgiczny jest człowiekiem pokornym. Pokora nie
oznacza tu poniżania się, pozwalania na to, żeby inni mną pomia
tali, chodzenia zawsze ze spuszczoną głową, bycia zawsze ostat
nim, najgorszym i nic nie wartym. To nie pokora, to zaniżone po
czucie własnej wartości. Człowiek pokorny to człowiek prawdziwy,
to ktoś, kto zna prawdę o sobie, o swojej wartości, o tym, kim jest
i jaka jest miara jego życia. Człowiek pokorny wie, w czym jest
dobry i mocny, ale również zna prawdę o swojej słabości. Umie
pomóc i umie poprosić o pomoc. Umie przyjąć pochwałę, kiedy
jest słuszna, i umie przyjąć naganę, kiedy mu się to należy. Umie
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mądrze doradzić, ale umie też wysłuchać mądrych rad. To czło
wiek, któremu nic w życiu nie dzieje się samo, nic nie dzieje się
przypadkiem, ale zna on przyczyny i dobra, i grzechu obecnego
w jego życiu.
Poznanie prawdy o sobie samym wyzwala mnie, zgodnie ze
słowami Jezusa (por. J 8, 32). Mogę wtedy żyć na własną miarę,
mogę szukać własnego spełnienia, bo wiem jaka to miara. Kiedy
Jezus mówił o poznaniu prawdy, mówił o sobie samym, bo to On
jest Prawdą (por. J 14, 6). Człowiek pokorny zna prawdę o sobie,
ponieważ zna Tego, który jest Prawdą. W Jego świetle umie on
wtedy popatrzeć na siebie. Można powiedzieć: umie popatrzyć
na siebie spojrzeniem Jezusa. Patrzy na siebie tak, jak patrzy na
niego Bóg. Tylko w Jezusie mogę poznać mój grzech i moją cno
tę. Ludzie, którzy nie mają osobowej, bliskiej relacji z Jezusem,
nie widzą swojego grzechu, nie umieją go adekwatnie nazwać,
bo chodzą w ciemności. W ciemności nie widać ciemności. Ona
ujawnia się dopiero w konfrontacji ze światłem. Właśnie dlatego
spowiedzi osób, które czynią to tylko na święta, raz czy dwa razy
w roku, które nie modlą się i nie dbają o relację z Jezusem, w du
żej mierze są bardzo płytkie, bardzo krótkie, bardzo niedojrzałe
i powtarzalne, sprowadzalne do dwóch, trzech ogólników: „nie
modliłem się, mówiłem brzydkie słowa i kilka razy się gniewałem”.
Koniec. Rok życia i tylko tyle na sumieniu. Ale to są ludzie, którzy
nawet nie zbliżają się do prawdy o sobie, którzy pewnie nawet
jej nie szukają, bo nie znają Tego, który jest Prawdą. Zgodnie ze
słowami Jezusa wypowiedzianymi w Jerozolimie niedługo przed
Jego śmiercią: „Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was
światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność
nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie”
(J 12, 35). Nie wystarczy również przeczytać kolejnych porad
ników psychologicznych dostępnych na pęczki we wszystkich

księgarniach, które obiecują, że błyskawicznie poznasz samego
siebie. Owszem, one mogą pomóc ci zobaczyć wiele mechani
zmów, których używasz, pomogą odsłonić półprawdy, po które
sięgasz, zatrzymają cię w projektowaniu twojego życia. Innymi
słowy, mogą zbliżyć cię do prawdy o sobie samym, najczęściej
do tej trudnej prawdy, od której uciekasz, do której nie chcesz
się przyznać, której się wstydzisz, albo którą próbujesz wyprzeć
ze swojej świadomości. Jednak poznawanie prawdy o sobie
bez Jezusa zabija, doprowadza do frustracji, depresji i rozpaczy.
Zostajesz wtedy bez rozwiązań, bez nadziei, bez kierunku zmiany
i przede wszystkim bez Zbawiciela, a więc bez Kogoś, kto kocha
cię mimo twoich wad i twojego grzechu, kto kocha cię takim,
jakim jesteś, i równocześnie zrobi wszystko, co w jego mocy, aby
pomóc ci zmienić się, stać lepszym, stać się na własną miarę.
Uczciwe poznawanie prawdy o sobie samym jest nie tylko klu
czem do szczęśliwego, realnego i spełnionego życia, ale jest rów
nież podstawą jakiejkolwiek relacji z Bogiem, który nie spotyka
się z fikcją, z tym, co nie istnieje. Bóg zbawia tylko prawdę, a więc
to, co jest zgodne z rzeczywistością, to, co istnieje. Bóg może wy
zwolić mnie z każdej niewoli, może przebaczyć każdy mój grzech,
uzdrowić mnie z każdej duchowej choroby, o ile tylko przyjadę
do lekarza i powiem Mu, w czym jest problem, co mnie naprawdę
boli. Jeśli w relacji z Bogiem przedstawiam Mu fasadową osobo
wość, którą skrupulatnie buduję moimi wyobrażeniami o sobie,
moimi kłamstwami, półprawdami, moim koloryzowaniem i za
kładanymi maskami, wtedy nie ma możliwości, aby się z Nim
spotkać. Bo to wszystko nie istnieje, to tylko moja prezentacja
siebie, a nie ja. Bóg chce wejść w relację ze mną, z prawdą o mnie,
nawet jeśli ta prawda w niektórych wymiarach jest trudna, nawet
jeśli poznanie jej i przyznanie się do niej jest bolesne. Bóg spotyka
się tylko z prawdą.
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Gościnnie na temat

Wiara nie tylko
w czasach zarazy

o. Tomasz
Grabowski OP

R

osnąca liczba osób zarażonych SARS-CoV-2 i kolejne
śmiertelne przypadki choroby domagają się namysłu teo
logicznego. Wśród katolików obserwujemy całe spektrum
prób odczytania epidemii w kategoriach wiary. Proponuję przyjąć
skromniejszą perspektywę: potraktować zaistniałą sytuację jako
źródło informacji o sobie samym i jakości wiary, którą się prze
żywa. Jestem przekonany, że szerząca się choroba odsłania szereg
postaw, które ujawniają kondycję ludzkiego ducha, a ich analiza
może być pomocna w uświadomieniu sobie stanu osobistej wiary.
Dawno – dzięki Bogu – nie musieliśmy stawiać czoła sytuacjom
zagrażającym społeczeństwu. Ani powietrze (zaraza), ani wojna,
ani pożoga czy głód nie dotknęły nas od lat. Wraz z rosnącym
poczuciem bezpieczeństwa płowiał sens Suplikacji śpiewanej pod
czas procesji Bożego Ciała. Teraz koronawirus stawia każdego in
dywidualnie i całą wspólnotę wobec sytuacji granicznej. Dopiero
dzięki temu rzeczy wtórne stają się naprawdę drugimi, a na jaw
wychodzi to, co pierwszorzędne, to znaczy prawdziwe tworzywo
ludzkiego serca.
Epidemia, zło fizyczne, poza sprowadzeniem cierpienia i śmier
ci, obnaża różne rodzaje słabości ludzkiego ducha. Przede wszyst
kim podważa wiarę w ojcostwo Wszechmogącego lub wszech
moc Ojca. Kościół naucza, że Bóg jest Wszechmogącym Ojcem.
Wszechmoc i ojcostwo wzajemnie się tłumaczą i rozświetlają

prawdę o Bogu Jedynym. Nic co przeczyłoby dobroci Ojca nie
może znajdować się w Jego wszechmocy, nic co przeczyłoby po
tędze Boga nie może być przypisane Ojcu. Dziś natrafiamy na
trudność ufnego przyjęcia teologicznych sformułowań, ponie
waż boleśnie uświadamiamy sobie, że dobry Bóg działa w świecie
naznaczonym przez zło. Wobec choroby, cierpienia i ewentualnej
śmierci umysł i wola, a więc władze duszy, są skłonne uznać lub
zanegować dobroć Boga. Ze spontanicznych reakcji (myśli, uczuć
i podejmowanych decyzji) dowiadujemy się, z czego w spokoju
i dobrobycie ukształtowaliśmy własne dusze.

Lęk

W palecie reakcji dominują odcienie lęku. Wobec zagrożenia strach
jest reakcją naturalną. Można powiedzieć, że jest reakcją wręcz
pożądaną, ponieważ chroni przed brawurą lub głupotą brnięcia
w sytuacje niebezpieczne. Równocześnie jednak pojawia się bunt
przed utratą kontroli nad własnym życiem, który odsłania praw
dę o świecie duchowym osoby dotkniętej lękiem. Na poziomie
odczuć boimy się cierpienia, a na poziomie aksjologicznym
zdrowie i życie stają się wartościami nadrzędnymi. Inne, dotych
czas teoretycznie przyjmowane jako wyżej stojące od zdrowia
(takie jak zbawienie duszy, miłość do bliźnich, zaufanie Bogu),
zostają brutalnie zdetronizowane przez wolę życia doczesnego.

Gościnnie na temat

W perspektywie wiary ten rodzaj niezgody nazywany jest uni
kaniem doświadczenia krzyża. Spodziewane cierpienie budzi lęk
i niezgodę na fakt, że Bóg ma prawo poprowadzić swoich wier
nych przez doświadczenie ekstremalnie niekorzystne: chorobę,
cierpienie, śmierć. Opis moralny decyzji to odmowa Bogu prawa
do dysponowania życiem ludzi. Opis duchowy wymaga nazwania
przyczyn, które skłaniają do buntu. Duch bowiem kieruje się do
Boga lub przed Nim ucieka z jakiegoś powodu – decyzja zale
ży od obrazu Boga, jaki człowiek ma przed oczyma. Nie chodzi
o deklaracje, poprawne odpowiedzi zasłyszane podczas kazań, czy
tradycję, lecz o odkrycie realnych rysów Boga, które wyznajemy
w wierze przeżywanej na sposób osobisty.
Jeśli wartość życia biologicznego, wyrażana przez niechęć do
cierpienia, stała się nadrzędna, świadczyć to może o tym, że wiara
przestała być ufnością dobremu Bogu, a stała się gwarancją dobra
pochodzącego od Boga. Mimochodem Bóg został sprowadzony
do roli żyranta pomyślności, spełnienia oczekiwań, ochrony przed
niebezpieczeństwem. Zatem, nieco wyostrzając perspektywę: re
alnym celem wiary nie jest już wszechmogący Bóg, a jedynie po
myślność zsyłana przez bożka.

Męstwo

Przeciwieństwem lęku jest męstwo – siła dająca zdolność do kon
frontacji z trudną sytuacją pomimo towarzyszących nam obaw.
W czasie epidemii możemy podziwiać wiele mężnych osób: le
karze, wolontariusze medyczni, personel służby zdrowia, służby
cywilne i mundurowe, czy w końcu zwykli ludzie niosący pomoc
bliskim i dalekim. W działaniach osób, które wykazywały się
prawdziwą odwagą, wiele było poświęcenia, ale i prostolinijnego
dobra. Podkrążone z braku snu oczy ministra i darmowe posiłki
wysyłane lekarzom przez restauratorów mają wspólny mianownik,
choć w jednych dostrzeżemy przeważnie dzielność, a w drugich
szczególnie dobro. Wspólną cechą obu jest szlachetność. Człowiek
szlachetny zdolny jest do męstwa i zdolny jest do dobra, a najczę
ściej do dobra, które wymaga męstwa. Poświęcenie osób niosą
cych pomoc bez względu na konsekwencje jest godne najwyższego
uznania, a wartość ich czynów jest nie do przecenienia. Odsłaniają
prawdziwą miarę człowieczeństwa, pokazują, do czego jesteśmy
zdolni jako ludzie. Jednocześnie nie można przeoczyć faktu, że
nie muszą mieć nic wspólnego z duchowymi zdolnościami ludzi.
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Wynikają z naturalnego dążenia do dobra i solidarności. Nikt nie
musi być wierzący, aby był zdolny do szlachetności – męstwa,
ofiarności i szeregu innych cnót.
Natomiast w perspektywie wiary, a więc więzi z Bogiem, mę
stwo okazuje się cnotą ambiwalentną, ponieważ jak każda źle
użyta siła może oddalić od Boga, zamiast do Niego zbliżyć. Nie
chodzi o samą zdolność do odwagi, ale o motyw i cel, dla których
sięga się po nią. Może być tak, że odwaga została wyćwiczona jako
sposób na samowystarczalność, niezależność lub wręcz sprzeciw
wobec Boga. Decydując się na brak pomocy z góry, trzeba być
silnym (mężnym), by nie popaść w przerażenie wobec ostatecz
nego osamotnienia. Innym przypadkiem męstwa, które zamyka
w relacji do Najwyższego, jest odwaga, dzięki której realizujemy
zadania, odnosimy sukcesy po to, by podnosić poczucie wła
snej wartości. Liczba zrealizowanych planów jest miarą łatwo
policzalną, ale niestety boleśnie niewystarczającą do określenia
prawdziwej wartości siebie. Męstwo może skierować na bezdroża
niezależności od Stwórcy. Męstwo pomaga przełamać strach, któ
ry powstrzymuje przed udzieleniem pomocy, ale również przed
kradzieżą i oszustwem. Paradoksalnie, wówczas również używa
my odwagi, ale niecny cel sprawia, że trudno podziwiać ten rodzaj
odwagi. Podobnie w odniesieniu do Boga: cel odważnego dzia
łania ma znaczenie. O ile jest próbą zasługiwania na miłość, nie
zda się na wiele, ponieważ nie można zasłużyć na bezwarunkową
miłość Boga; o ile jest próbą udowodnienia swojej przynależności
do Boga, nie jest niczym więcej jak egocentryczną szamotaniną,
która odbiera działaniu wszelki powab szlachetności. Aby postą
pić na drodze ku Bogu, męstwo jest nieodzowne, ale o tym będzie
mowa w drugiej części tekstu. Każdy akt męstwa informuje o tym,
co jest wartościowe dla osoby odważnej. Mogą to być rzeczy god
ne pożądania, ale mogą też świadczyć o sprzeciwie wobec boskiej
wszechmocy. Stąd, mogą być próbą wyrwania się z kręgu Jego
wpływu, udowodnieniem własnej niezależności lub zasługiwania
na Jego uznanie. Takie przeżycie męstwa jest postawieniem się
w roli partnera Boga, któremu boskie dary nie tylko się należą,
ale który także potrafi je wyrwać z Jego ręki.

Fragment publikacji „Wiara nie tylko w czasach zarazy” wydanej nakładem
Wydawnictwa W drodze, Poznań 2020. Dziękujemy autorowi za zgodę na przedruk.
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Pismo Święte

Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.
2 Tm 2, 3
Agnieszka
Szczurek

B

ycie chrześcijaninem to nie jest jakaś jedna z ról społecz
nych, które pełnimy. Bycie chrześcijaninem to styl życia,
to zmiana tożsamości, zmiana całej istoty człowieka. I wią
że się to z pewną odpowiedzialnością. Jeśli ktoś chce przeżywać
swoją wiarę, swoją relację z Chrystusem na poważnie, jeśli chce
być w tym autentycznie, na całość i radykalnie, musi w pewien
sposób coś sobą reprezentować. Bycie chrześcijaninem to jest
ciężka harówka. To jest stawanie każdego dnia twarzą w twarz
z Chrystusem, który nie tylko głaszcze nas po główce, mówiąc
jacy jesteśmy wspaniali. Owszem, On kocha nas jak nikt inny. Ale
miłość wiąże się z również z odpowiedzialnością. Czegoś od nas
wymaga. Wymaga wytrwałości, cierpliwości... Wymaga męstwa.
C.S. Lewis przedstawia dzisiejszy świat jako poligon. Świat
jest w stanie wojny. Nie jest to jednak wojna między niepod
ległymi mocarstwami. Dla chrześcijaństwa to wojna domowa,
rebelia, my zaś mieszkamy w części wszechświata okupowanej
przez rebelianta.
Terytorium okupowane przez wroga – oto czym jest ten świat.
Chrześcijaństwo to opowieść o tym, jak prawowity król przedostał
się – niejako w przebraniu – na okupowane ziemie i wzywa nas
wszystkich do wzięcia udziału w wielkiej kampanii dywersyjnej.
Kiedy idziesz do kościoła, w rzeczywistości wysłuchujesz tajnej
depeszy od sojuszników – to dlatego wróg tak bardzo stara się,
żebyś tam nie chodził.
Trzeba niemałej odwagi, by się z tym mierzyć, ponieważ wy
magana jest od nas walka w świecie zewnętrznym, w którym
nieraz atakują nas inni ludzie przez wzgląd na nasze wartości
czy naszą wiarę, ale atakuje nas też to, co mamy w środku: nasze
słabości, grzechy. Hiszpański teolog, Santiago Sanz Sánchez, pi
sze, że często musimy uznać, iż nie jesteśmy w stanie zrealizować
zadań, które teoretycznie są w naszym zasięgu. Odnajdujemy
w sobie skłonność do zniechęcenia, do bycia miękkimi wobec
samych siebie, do rezygnacji z pracowitości ze względu na wiążący
się z nią wysiłek. Innymi słowy, ludzka natura, stworzona przez
Boga do rzeczy najwyższych, ale zraniona przez grzech, jest zdol
na do wielkich poświęceń, a równocześnie do wielkich potknięć.
A Szatanowi właśnie na tym zależy: żeby nas zamknąć w klatce
wygody i działania po najmniejszej linii oporu. I tylko czeka na
okazję ku temu. Jest „jak lew ryczący, który krąży, szukając, kogo
pożreć” (1 P 5, 8). Jednak w Ewangelii wg św. Łukasza znajdujemy
słowa: „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,19).
Cnota męstwa to bycie dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa.
Wymaga to od nas nie lada wysiłku. Nie jest sztuką podjąć się

czegoś nawet wielkiego w wielkim entuzjazmie i wytrwać w tym
przez dzień, dwa, czy nawet tydzień. Sztuką jest realizować coś
przez całe życie, tak, by nasz zapał nie bvł tylko emocją, lecz
postawą ducha. Tak, by był cierpliwością także w znoszeniu sie
bie, w znoszeniu wad innych ludzi. Cierpliwością, o której św.
Augustyn powie, że jest „śladem Boga w nas”.
Jednak św. Paweł doskonale nam ukazuje, że wszelka moc i siła,
jakie mamy w sobie, to jest siła i moc OTRZYMANE. My nie
mamy nic z siebie. Bycie chrześcijaninem nie polega na tym, żeby
czerpać moc z siebie, lecz na tym, aby być cały czas otwartym na
to, co daje Bóg, na Niego samego. Bo, jak pisze psalmista: „Ty
jesteś moją mocą” (Ps 31, 5). Wszelka nasza wytrwałość płynie
właśnie z Niego. Każdego dnia zmagamy się ze zniechęceniem,
ze strachem przed rzeczywistością, przed ludźmi, przed ich opi
nią na nasz temat, przed tym, że nie poradzimy sobie z naszymi
obowiązkami... Jest to zupełnie ludzkie i niech nikt nie myśli,
że tylko on sam jeden tak ma. Ale na to św. Paweł przychodzi
do nas z pocieszeniem, pocieszeniem płynącym oczywiście od
Ducha Pocieszyciela, Ducha Obrońcy, Parakleta, który mówi: „nie
martw się, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się
doskonali”. I św. Paweł pisze dalej: „ilekroć niedomagam, tylekroć
jestem mocny, ponieważ – jak zapewnił go Pan – wystarczy ci
Mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” ( 2 Kor 12,
9–10). My nie jesteśmy mocni swoim mocnym charakterem, nie
jesteśmy mocni swoją świetną osobowością, tym, co nam prze
kazali rodzice. Jesteśmy mocni Bogiem. On jest naszą skałą, na
Nim mamy się oprzeć, na Nim mamy postawić nasze stopy. I iść
odważnie do przodu.
Strach jest rzeczą naturalną, lecz w momencie, w którym otwo
rzymy się na Ducha, na Jego dar męstwa, na to, by On działał
przez nas, nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet coś, co wydaje
nam się nie do przeskoczenia, z Nim jest już możliwe. Psalmista
pisze: „z Tobą zdobywam wały, mur przeskakuję dzięki mojemu
Bogu” (Ps 18, 30).
Chciałoby się na koniec powiedzieć: „człowieku, przestań
polegać na sobie, a zacznij polegać na Bogu!”, lecz ktoś mógł
by stwierdzić, ze łatwo się pisze, a trudniej się robi... Ale jeśli
tak właśnie pomyślałeś, to może chociaż spróbuj każdego dnia
w rozmowie z Bogiem własnymi słowami poprosić Go o to, by
naprawdę to On stał się Twoją jedyną mocą, byś tylko Jemu ufał.
Jego mocy, Jego potędze. I nie bójmy się. Pan mówi do nas także
dziś: „W świecie będziecie doświadczać ucisków, lecz ufajcie! – Ja
zwyciężyłem świat” (J 16, 33).

Spojrzenia
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Noc wołania o Ducha
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo:
Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać
wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
J 7, 37–39

Joanna
Jabłońska

T

a noc była wyjątkowa! Ta noc była długa, piękna, prze
pełniona wołaniem i oczekiwaniem na Ducha… Ducha
Ożywiciela. Wieczorem 22 maja bieżącego roku w Kolegiacie świętej Anny odbyło się czuwanie Wigilii Zesłania Ducha
Świętego.

Wołanie o Ducha w Słowie i Eucharystii

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą o 19:30. Wyjątkowość
celebracji dało się odczuć już na początku dzięki rozbudowanej
na wzór Wigilii Paschalnej liturgii słowa. Wierni wysłuchali czte
rech czytań ze Starego Testamentu (z Księgi Rodzaju, Wyjścia,
Ezechiela i Joela). Wigilijny wieczór był szczególnie wyjątkowy
dla czterech chłopców, którzy otrzymali błogosławieństwo na lek
torów i pierwszy raz w swoim życiu pełnili posługę ministrantów
Słowa Bożego, czytając starotestamentalne czytania. Podczas ho
milii nasz Duszpasterz wyjaśniał istotę i znaczenie elementów
naturalnych, które symbolizują Ducha Świętego, skupiając się
przede wszystkim na wyróżnionej w liturgii słowa wodzie żywej,
którą jest Duch obmywający nas z grzechów w sakramencie poku
ty i pojednania, będący naszą pomocą i ratunkiem w codziennych
walkach ze słabościami. Wodzie żywej, którą jest Duch dający
życie, witalność, świeżość, wyprowadzający z każdej śmierci do
życia. Całość liturgii została ubogacona pięknym śpiewem nieza
stąpionej scholi naszego DA.

,,Żeby Ducha poznać, trzeba zgodzić się na wejście
w relację z Duchem. Żeby Ducha poznać, trzeba
zgodzić się na Jego działanie, bo znacznie więcej
możemy o Nim powiedzieć na podstawie tego, co
w naszym życiu czyni, niż na podstawie tego, do
czego jesteśmy w stanie dojść przez nasze analizy,
przez nasz rozum.”

Po zakończonej Mszy Świętej i krótkiej przerwie kolejną częścią
czuwania były świadectwa wygłoszone przez członków naszego
Duszpasterstwa, którzy doświadczyli w swoim życiu działania
i prowadzenia Ducha Świętego oraz mieli w sobie dużą odwa
gę, by się nimi z nami podzielić. Świadectwo wygłosili nasza
koleżanka Magda Uchańska i nasz kolega z Kolumbii Jonathan
Vera. Wysłuchanie poruszających świadectw było wartościowym
doświadczeniem, pozwalającym dostrzec obecność i działanie
Ducha także we własnym życiu.

Wołanie o Ducha w modlitwie wstawienniczej

Każdy z uczestników czuwania mógł skorzystać z indywidualnej
modlitwy wstawienniczej i wołać o dary Ducha Świętego, które
są mu szczególnie potrzebne. Kapłani modlili się wstawienniczo
nad wiernymi. Ta modlitwa była pięknym czasem indywidualne
go, bliskiego spotkania z Panem, pełnego powierzenia Mu siebie
i swojego życia oraz proszenia o wrażliwość i otwartość na poru
szenia i prowadzenie Ducha Świętego.

Wołanie o Ducha w akatyście

Akatyst ku czci Ducha Świętego został odśpiewany przez męską
część scholi. Uroczysty hymn zaczerpnięty z liturgii bizantyjskiej
wprowadził do naszej Kolegiaty niecodzienną atmosferę i stał się
wymownym uwielbieniem ,,Tego, który w znakach wichru i ognia
do nas przychodzi i w nas zamieszkuje”. Wspólna modlitwa aka
tystem angażowała i oddziaływała na wszystkie zmysły wiernych
poprzez zachowanie postawy stojącej, zapach unoszącego się
kadzidła, dźwięk dzwonków i światło świec. Śpiewając jeden
z najpiękniejszych śpiewów liturgicznych wschodu, trwaliśmy
w uwielbieniu wszechmogącego Boga, ,,który przez swego Syna
posyła nam Ducha Świętego”. Wielokrotnie powtarzane wezwa
nie: ,,Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas” stało się kolejną
formą naszego nocnego wołania o Ducha.

,,Duchu Święty, cudownym wiatrem jesteś wkoło
nas, nie odchodź!”

Duszpasterstwo i parafia świętej Anny w Krakowie zakończyły
pięćdziesiąt dni radości paschalnej. Nocnym trwaniem i ocze
kiwaniem przygotowaliśmy się do uroczystości Zesłania Ducha
Świętego. Różnorodność form wołania o wylanie darów Ducha
pomogła nam prosić z mocą, by – jak mówił nasz Duszpasterz
podczas homilii – otrzymać wiele z Jego bogactwa, hojności i obfi
tości. Nasze nocne wołanie o Ducha zakończyło się przed północą.
Nikt jednak nie narzekał na późną godzinę, bo ,,czuwać” znaczy
między innymi ,,nie spać”.
Myślę, że Duch Święty odpowiedział na nasze wołanie. Ważne,
byśmy teraz trwali w jedności z Nim, byli otwarci na Jego dary
i prowadzenie. Byśmy w szarej codzienności, pomiędzy egzami
nami na studiach, zakupami, gotowaniem obiadów, spotkaniami
i innymi obowiązkami potrafili modlić się pięknymi słowami
pieśni: ,,Duchu Święty, cudownym wiatrem jesteś wkoło nas,
nie odchodź!”

12

vi 2021 • ignis

Było, (nie) minęło...

Moje Duszpasterstwo
Magdalena
Kulka

P

amiętam jak dziś moment, w którym poznałam Anię. Było
to podczas zajęć z immunologii. Na początku rozmowa
o nauce, z czego się uczyć, jak wyglądają inne przedmioty –
tak wyglądały nasze konwersacje dwa razy w tygodniu, zgodnie
z rozkładem seminariów. Kiedyś podczas jednej z naszych roz
mów Ania zerknęła na mój wyświetlacz w telefonie i zapytała się,
czy to św. Ojciec Pio. Odpowiedziałam twierdząco i powolutku
zaczęłyśmy się wymieniać naszymi spostrzeżeniami na temat
wiary. Pewnej środy około godziny dwudziestej trzeciej dostałam
wiadomość z pytaniem, czy należę do jakiejś wspólnoty. Jeżeli
nie, to zaprasza mnie do Duszpasterstwa św. Anny. Wspomniała
również o stronie internetowej i opisach grup. Miałam zastanowić
się, która z nich najbardziej by mi odpowiadała. Tak wszystko
się zaczęło. Ania poszła razem ze mną i przedstawiła mi ówcze
snego lidera komórki, Krzysia, który wprowadził mnie w całą
Wspólnotę. Coniedzielne Eucharystie, a po nich kolacje, wspólne
Wigilie i Paschady dawały siłę, poczucie jedności, przekonanie, że
byliśmy i jesteśmy Studencką Rodziną.
Był to czas duchowego wzrostu pod kierownictwem naszego
Duszpasterza, ks. Dariusza, który potrafił poruszyć niejedno serce
podczas cotygodniowych kazań, jak również podczas Żaru Ognia,
poświęconego zakochanym oraz zachwycającym się Miłością.
Jego słowa wręcz zmuszały do myślenia.
Kto ile mógł, tyle starał się ofiarować swojej wspólnocie.
Służyło się poprzez posprzątanie Kany, upieczenie ciasta, czy
tanie podczas liturgii czy też poprzez akcje charytatywne. Kiedy
byłam w Komórce Ojca Pio, staraliśmy się co najmniej raz do
roku organizować pomoc dla domu samotnej matki, hospicjum
dla dzieci i dorosłych. Oprócz zbiórki finansów robiliśmy zakupy,
pakowaliśmy paczki dla potrzebujących – to wzmacniało więź.
Jest rzeczą oczywistą, że nie zawsze zgadzaliśmy się ze sobą w stu
procentach i były osoby, z którymi było mi nie po drodze, ale to
jest właśnie rodzina. Kocha się ją pomimo jej niedoskonałości.
Poprzez DA rozwinęłam lekkość pióra (pisałam artykuły dla
miesięcznika „Ignis”) oraz umiejętności związane z publicznymi
wystąpieniami (prowadziłam dialogi z Arcybiskupem). Uczyłam
się zaangażowania na rzecz drugiej osoby. Była to nauka ba
lansowania czasem okrojonym przez studia, aby służyć mo
jemu Duszpasterstwu. Taka sama myśl by służyć towarzyszyła
mi w momencie, gdy zgodziłam się wziąć udział w nakręceniu

filmiku promującego DA. Chciałam, aby młodsi koledzy i kole
żanki zapoznali się z tak pięknym miejscem, które daje siłę do
zwalczania codziennych przeciwności. Ofiarowałam Wspólnocie
moje serce, a Wspólnota dała mi serce, które mnie pokochało
i kocha. Podczas nagrania poznałam mężczyznę, z którym planu
ję spędzić resztę mojego życia. Jakże jestem wdzięczna mojemu
Duszpasterstwu za mojego Dareczka…
Przyjście do DA św. Anny było jedną z najlepszych decyzji
w moim życiu, bez Wspólnoty nie byłabym tą samą osobą. Bez
tych ludzi nie zbliżyłabym się tak do Pana Boga!
Chwała Panu za pięć lat w DA św. Anny!

Było, (nie) minęło...
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Piękno wspólnoty
Dariusz
Leksander

O

mojej niesamowitej przygodzie w Duszpasterstwie
Akademickim św. Anny mógłbym powiedzieć niejedno.
Wspomnienia tych kilku lat, które wniosły w moje życie
wiele doświadczeń i wiele dobra, pozostaną ze mną już na zawsze.
Z serca wyrywa się wdzięczność Bogu za drogę pogłębiania relacji
z Nim, a w sposób szczególny wdzięczny jestem za to, że postawił
na mojej drodze kobietę, której pragnę towarzyszyć w niezwykłej
podróży, jaką jest życie.
Zacznijmy jednak od początku. Być może część z Was pomyśli,
że przyszedłem do wspólnoty tylko po to, by znaleźć dziewczynę
i potencjalnie przyszłą żonę, jednak to nieprawda. Przyciągnęła
mnie liturgia, niedzielna Msza Święta Akademicka. Była to jed
na z jesiennych niedziel, kiedy akurat po skończonych zajęciach
chciałem uczestniczyć w Eucharystii. W kościele św. Anny odna
lazłem piękno liturgii, na które już wtedy byłem wrażliwy, mając
za sobą lata posługi ministranta. W końcu odważyłem się po
Eucharystii pójść do zakrystii i zapytać ówczesnego lidera ASLO,
Bartka Tyla, czy mogę dołączyć do służby liturgicznej, nic jeszcze
wówczas nie wiedząc o DA. I zaczęło się. ASLO stała się dla mnie
pierwszą grupą w DA, w której pełen radości zacząłem się udzie
lać, powoli wchodząc w środowisko Duszpasterstwa. Jednym
z bardziej integrujących spotkań były dla mnie coniedzielne ko
lacje akademickie. Zostawałem na nich coraz częściej i nie raz
zdarzyło mi się pomóc w sprzątaniu po kolacji, a przy okazji po
rozmawiać i czymś się podzielić. Wiele rozmów i wspólnego za
angażowania w życie DA przyniosło wymianę doświadczeń z wie
loma wspaniałymi osobami ze wspólnoty, choć oczywiście nie
zawsze było łatwo. Po około półtora roku bycia w Duszpasterstwie
ks. Darek wraz z arcyliderami, Asią i Dawidem, zaproponował mi
posługę lidera grupy patriotyczniej o nazwie Patria, którą peł
niłem przez kolejne półtora roku. Był to czas niezwykły, ale też
intensywny. To właśnie ta posługa wzbudziła we mnie pragnienie

uczczenia w szczególny sposób setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Efektem tego była organizacja kilkudnio
wych obchodów z tejże okazji. Dziesiątki godzin przygotowań do
tego wydarzenia dostarczyły mi sporo nauki oraz doprowadziły
do zacieśnienia relacji z innymi i choć nierzadko byłem już tym
zmęczony, to ostatecznie przyniosło to dobre owoce. Właśnie wte
dy zdałem sobie sprawę z tego, że niewiele warta jest wspólnota,
która nas nic nie kosztuje, w której wszystko przychodzi łatwo
i przyjemnie.
Duszpasterstwo to nie tylko czas na modlitwę. To także
wspólne wycieczki rowerowe, wędrówki górskie i wiele innych
wydarzeń. Niejeden raz miałem okazję tego doświadczyć. Bywały
wieczorne wyjścia na piwo, ewentualnie wino, wypad na karaoke
lub by trochę potańczyć. Przypomina mi się Duszpasterski Bal
Karnawałowy i Andrzejkowy, a także Bal Patriotyczny. Ten ostatni
organizowała co roku Patria.
Miło wspominam Msze Święte o tematyce zakochania – Żary
ognia. Przez niedługi czas miałem okazję również angażować się
w śpiew na tych Eucharystiach. Przygoda w DA przyniosła tak
że obecność we współtworzeniu dzieła, jakim jest Czasopismo
Duszpasterskie „IGNIS”, bowiem dostałem tam propozycję pisa
nia artykułów numeru.
Ofiarowałem swojej wspólnocie pierwiastek miłości i otrzy
małem o wiele więcej. Dziś wraz z moją obecną narzeczoną
Madzią, z którą dane mi było przejść część drogi we wspólnocie,
jestem wdzięczny Bogu za naszą relację. Obecnie należymy do
Akademickiego Ruchu Czystej Miłości i choć nie jest nam łatwo
z myślą, że niebawem opuścimy Duszpasterstwo, to z drugiej stro
ny ta wspólnota wiele nas nauczyła i bogatsi o te doświadczenia
chcemy iść dalej przez życie.
Pięć lat bycia w DA to niezwykła i niezastąpiona przygoda,
której życzę każdemu. Chwała Panu!
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Kołobrzeski początek
Alicja
Mardaus

W

duszpasterstwie świętej Anny w Krakowie działałam
w latach 2016–2018. Czas spędzony we wspólnocie
wniósł w moje życie bardzo wiele dobrego. Przede
wszystkim pogłębiłam i wzmocniłam swoją wiarę, poznałam wie
lu wspaniałych ludzi, a także miałam możliwość rozwoju i po
znania samej siebie poprzez udział w przeróżnych wydarzeniach.
Moim pierwszym i zarazem najważniejszym wspomnieniem
związanym z duszpasterstwem św. Anny w Krakowie był sylwester
2015 roku. Decyzja o wyjeździe do Kołobrzegu zapoczątkowała
moją ponad dwuletnią przygodę ze wspólnotą. O zapisach dowie
działam się, uczestnicząc we mszy świętej w kolegiacie. Nie znając
dosłownie nikogo, zdecydowałam się pojechać. Już w pociągu po
znałam obecne moje dwie przyjaciółki. Dzięki rozmowie z uczest
nikami postanowiłam, że wstąpię do grupy ARCM, którego ruch
był mi bliski już od nastoletnich lat. Bardzo polecam wyjazdy ze
wspólnotą. W trakcie moich dwóch lat członkostwa byłam prawie
na wszystkich możliwych i zawsze był to owocny czas.
Drugim ważnym i pięknym wspomnieniem, które głęboko
zapadło mi w pamięć, były zawody sportowe rozgrywane między
duszpasterstwami krakowskimi. Pierwsze, w jakich uczestniczy
łam, od razu w roli zawodnika, odbyły się 9 kwietnia 2016 roku.
Dzięki treningom, silnej woli walki, zaangażowaniu, kibicom

oraz jedności na boisku udało się nam stanąć na podium. Były to
niezapomniane emocje, ogromna radość i satysfakcja. Zajęliśmy
wtedy drugie miejsce w zawodach siatkarskich dziewczyn oraz
pierwsze miejsce w piłce nożnej chłopaków. Rok później zosta
łam kapitanem drużyny dziewczyn. Nie od dziś wiadomo, że „w
zdrowym ciele zdrowy duch”, także rozkrzewiajcie iskrę sportu we
wspólnocie. Miejsca na kolejne puchary czekają.
Ostatnim z trzech moich niezapomnianych wspomnień, po
woli zamykającym moją drogę ze wspólnotą i przygotowującym
do życia zawodowego, były obchody 90-lecia istnienia duszpaster
stwa. Jednym z głównych zadań, za które byłam odpowiedzialna,
była organizacja Quizu. Przygotowywanie wydarzenie od począt
ku do końca, z uwzględnieniem wszystkich szczegółów, bardzo
wiele mnie nauczyło. Najcenniejsze, co wyniosłam z pełnienia tej
funkcji, było dostrzeżenie jak ważna jest praca zespołowa. Dzięki
połączeniu talentów i umiejętności każdej osoby współtworzącej
konkurs, stworzyliśmy wieczór pełny wrażeń, śmiechu i cennej
wiedzy.
Jestem dumna, że mogłam tworzyć część historii duszpaster
stwa świętej Anny. Jak powiedziała moja przyjaciółka, „aż mi się
łezka zakręciła” na wspomnienie tych chwil, dlatego bardzo dzię
kuję za możliwość podzielnia się nimi.

Było, (nie) minęło...
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Mrówczym tropem

Męstwo

Bartłomiej
Mrówczyński

Z

olbrzymimi trudnościami przychodzi mi pisanie o cnotach
kardynalnych; najwidoczniej wypowiadanie się o czymś
pozytywnym przychodzi takiemu pesymiście (albo reali
ście, jak kto woli) dość trudno. Kto tym razem powinien znaleźć się
na naszym historycznym warsztacie? Jak dobrze wiemy, męstwo
rozumiane potocznie i męstwo jako cnota katolicka to dwa zupeł
nie odrębne pojęcia. Przykładowo: Tadeusz Kościuszko może i był
odważnym obrońcą resztek rozpadającego się kraju, ale jako za
twardziały liberał, ateista i rewolucjonista na granicy jakobinizmu
nie może zostać uznany za mężnego katolika. Męstwo bowiem –
to nasze, chrześcijańskie – uzdalnia nas do zniesienia prześlado
wań i stawienia czoła próbom, jak poucza Katechizm (nr 1808).
Przytoczę zatem świetny, żywy przykład tej cnoty. Zapoznam Cię,
Drogi Czytelniku, z postacią księdza jezuity Johna Gerarda – pa
sterza angielskich katolików za rządów okrutnej władczyni, głowy
anglikańskiego zboru, królowej Elżbiety I.
Z historią księdza Gerarda opisaną w jego książce pt. Łowcy
księży1 zapoznałem się kilka lat temu, kiedy poszukiwałem jakiejś
szczerej literatury na temat protestantyzmu w Anglii. Zupełnym
przypadkiem natrafiłem na wydanie tego dzieła, które ukazało się
nakładem Kliniki Języka po ponad dwustu pięćdziesięciu latach
od pierwszej polskiej edycji. Tłumaczenie jest nieco archaiczne,
ponieważ wydawca nie zdecydował się na dokonanie nowego prze
kładu, jednakże jest to polszczyzna jak najbardziej zrozumiała i
przystępna. Lektura wspomnień angielskiego duchownego była
naprawdę wstrząsająca. Jest to świadectwo prawdziwej odwagi
i wiary, na jaką zdobył się nie tylko autor, lecz także te osoby, któ
re z narażeniem życia ukrywały go w swoich domach i dochowały

wierności Kościołowi w warunkach znacznie gorszych od tych,
które wspólnotom chrześcijańskim zgotowali cesarze Neron,
Antoninus Pius i Julian Apostata razem wzięci.
Chciałbym tutaj nakreślić obraz XVI-wiecznej Anglii. Można
powiedzieć, że jest to kraina, nad którą zaszło słońce, ziemia mę
czenników, niewolników i bezgranicznej pychy połączonej z am
bicjami rządzących tym krajem zbrodniarzy na czele z okrutną
królową. Zachęcam do przeczytania książki Historyja reformy
protestanckiej w Angliji i Irlandyji2 Wilhelma (Williama) Cobbetta,
który w XIX wieku, kiedy antykatolicki terror w „szczęśliwej
Anglii” zelżał, dokonał podsumowania zniszczeń dokonanych
przez anglikańskie rządy. Przytoczę jedynie kilka wskazanych
przez autora obszarów gospodarczych i społecznych, które zdewa
stowała rewolucja protestancka. Siepacze Elżbiety I i Henryka VIII
zniszczyli zabudowania klasztorne i kościelne; ograbili wszystkie
zakony i probostwa z wszelkiego majątku, głosząc potrzebę „na
cjonalizacji dóbr”; wymordowali, bądź w najlepszym wypadku
zmusili do konwersji tysiące zakonników i zakonnic, dokonano
również masowych wywłaszczeń świeckich katolików, jako nie
lojalnych poddanych. Tysiące szlachciców straciło dobytki gro
madzone od pokoleń, setki tysięcy chłopów popadło w ubóstwo,
ponieważ pomagające im w krytycznych chwilach głodu czy
wielkich epidemii zakony uległy zniszczeniu. Spustoszenie spo
wodowane reformacją zostało opanowane, zdaniem autora, do
piero w XVIII wieku. Najbardziej interesujące z mojego punktu
widzenia było wytłumaczenie, skąd wzięła się tradycja witania się
i żegnania z pastorem przed i po uroczystości w zborze. Pastorzy
2 	
W. Cobbett, „Historyja reformy protestanckiej w Angliji i Irlandyji”, tłum.

1 	J. Gerard SJ, „Łowcy księży. Pamiętnik ojca Gerarda”, Warszawa 2016.

J. Kropiwnicki, Leszno 2018.

Mrówczym tropem

posiadali administracyjny obowiązek odnotowywać, kto był, a
kogo nie było na zebraniu. Na osoby uchylające się od uczestnic
twa w nowych nabożeństwach czekały rujnujące konsekwencje
prawne i finansowe. Monarchowie Anglii zamienili opatrzonego
sakramentami księdza na kapo w sutannie. Zgroza. Kilkukrotne
opuszczenie spotkań w zborze było karane specjalnym rodzajem
męki wymyślonym dla katolików odmawiających odrzucenia wia
ry – zmiażdżeniem stalowymi drzwiami. Zachęcam do zapoznania
się z historią męczeństwa św. Małgorzaty Clitherow, wyniesionej
na ołtarze jeszcze za pontyfikatu Pawła VI, która wzniosła się na
wyżyny męstwa, aby ratować przed śmiercią własne dzieci.
Nakreśliłem z grubsza, jaki klimat panował w „starej, weso
łej Anglii”. Niczym w Mordorze za Saurona. W tych nieludzkich
czasach przyszło żyć księdzu Johnowi Gerardowi. Mieszkał tam
od urodzenia i już będąc dzieckiem, czuł powołanie do stanu
duchownego. Jeszcze za młodu zaczął gorliwie studiować Biblię,
niestety – jak sam przyznaje – jej anglikańską, czyli mocno ocen
zurowaną, wersję. Gdy dorósł, po ogromnych trudach został dzięki
pomocy rodziny przetransportowany do Belgii, gdzie ojciec świę
ty powołał tymczasowe seminarium dla angielskich duchownych
katolickich. Była to II połowa XVI wieku i młody mężczyzna czuł
potrzebę realnego uczestnictwa w życiu Kościoła i swojego kraju.
Wtedy też w katolickim świecie zaczął furorę robić nowy zakon –
Towarzystwo Jezusowe, założone przez byłego baskijskiego szlach
cica i rycerza Ignacego Loyolę. Gerard koniecznie chciał wstąpić
do tego zgromadzenia, gdyż jego charyzmat mógł mu zapewnić
wypełnienie woli Bożej w najpełniejszym wydaniu. A wolą prze
łożonych było utrzymać wiarę w Anglii.
Wspomnienia ojca Gerarda od tego momentu zamieniają się
właściwie w gotowy scenariusz filmowy. Pod osłoną nocy ojciec su
perior błogosławi młodych zakonników i w świeckich ubraniach (a
z sutanną w plecaku) wchodzą na stateczek, który przewiezie ich na
drugą stronę kanału La Manche. Gdy docierają do brzegu, zakon
nicy żegnają się ze sobą, udzielają rozgrzeszenia i udają się w głąb
brytyjskiej wyspy, na której może czekać ich śmierć. Przytaczanie
wszystkich historii zawartych w tych wspomnieniach byłoby bez
celowe. Kilka mogę zdradzić, jednakże zachęcam do zapoznania
się z całym dziełem. Księża jezuici mieli i do dziś mają możliwość
dostosowywania się do panujących w danym państwie obyczajów,
aby z jednej strony uchronić siebie przed prześladowaniem, z dru
giej – by jak najskuteczniej prowadzić ewangelizację, szczególnie w
trudnych do tego krajach. Ojciec Gerard praktycznie cały czas cho
dził w bogato zdobionym ubraniu świeckim, podszywając się pod
szlachcica, a także brał udział w towarzyskim życiu społeczności, w
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której aktualnie przebywał. Jezuici bowiem starali się być duchow
nymi elit, gdyż Kościół prawidłowo odczytał, czym w istocie była
reformacja – nie aktem sprzeciwu mas wobec niegospodarności i
niemoralności hierarchów katolickich, ale buntem elit, chcących
odebrać Kościołowi nie tylko majątek, ale przede wszystkim rząd
dusz. Właśnie tę grupę należało ponownie przywrócić na łono
Wspólnoty, a wraz z nią lud chłopski i mieszczański, który jeszcze
w XVI wieku zupełnie odrzucał reformację (zostało to doskonale
opisane w Chrystofobii Grzegorza Kucharczyka). Jeśli dobrze pa
miętam, siepacze Francisa Walsinghama, szefa tajnej policji angiel
skiej, dwukrotnie napadali na dwory, w których ukrywał się ojciec
Gerard. Niszczono wszystkie meble, zrywano podłogi, burzono
ściany działowe – wszystko po to, żeby odszukać ukrywanego
duchownego. Oczywiście wszystko na koszt ofiary przeszukiwań.
Jeżeli opisywane przeze mnie wydarzenia zdają się być niezrozu
miałe, Drogi Czytelniku, pozwól, że przybliżę termin priest hole
– księżych kryjówek. Nazywano tak specjalne dobudówki, gdzie
kapłani mogliby się ukryć na czas przeszukiwań. Ostatecznie jed
nak, poprzez zdradę któregoś z pseudowiernych, ojciec Gerard
dostał się do niewoli i był wielokrotnie torturowany w londyńskim
Tower. Jednakże, aby dowiedzieć się, jak dokładnie potoczyły się
losy ojca Gerarda, zapraszam do lektury Łowców księży.
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Savoir vivre

Nasze życie
Spotkanie z drugim człowiekiem to szansa na wielkie zmiany w naszym życiu; możemy innych obserwować, pytać i konfrontować z różnymi sprawami. Ich reakcja na otoczenie może
nas inspirować, zaś słowa – uświadamiać o czymś lub wpływać na zmianę naszej postawy.

Dominik W.
Feliks

T

o, jacy jesteśmy na co dzień, ma ogromne znaczenie, a wła
śnie pomoc drugiego wpływa na to, że stajemy się coraz
lepsi. Istotna jest tutaj także własna refleksja nad tym, co
i dlaczego czyni się w swym życiu. Uwagi innych czy rozważanie
spraw z różnych punktów widzenia pozwalają unikać wmawia
nia sobie różnych bezzasadnych twierdzeń. Szczególnie ważna
jest tutaj dla mnie kwestia miłości – bardziej niż o wzruszeniach
i emocjach wolę myśleć o tym, o czym w jej kontekście mówił
św. Maksym, a więc o gotowości serca do wyświadczania dobra
bliźniemu.
Nasze zamiary w codzienności są kluczowe; czy chcę dobra
tych, którzy są dla mnie ważni? Czy na czyste intencje zdobywam
się tylko wobec osób, które uważam za tego godne, czy też jestem
gotów je mieć wobec każdego? To właśnie one sprawiają, że każde
spotkanie jest łatwiejsze; dzięki nim nie trzeba kogoś unikać albo
kryć się z czymś. Gdy usilnie skrywane zamiary wyjdą na jaw,
sytuacja staje się trudna, natomiast gdy ma się dobre intencje,
zawsze można z przekonaniem odpowiedzieć na potencjalne za
rzuty. To jest łatwiejsze niż kombinowanie, jak utrzymać spójność
zmyślonych historii. Przeciwieństwem takiego oszukiwania wy
daje się być integralność – pozwala ona patrzeć bez kompleksów
przed siebie i jest bliska uporządkowaniu. Jest ona lepsza niż dla
przykładu dwuznaczna postawa w relacjach damsko-męskich.

Należyte poszanowanie godności drugiej osoby objawia się
w zachowaniu przyzwoitości w rozmowach – nie jest to droga na
skróty, ale w taki sposób tworzy się przyjazną atmosferę do zacie
śniania więzi i ubogacania pary czy grupy osób. Również ważna
wydaje się być przepełniona troską o dobro bliźniego szczerość.
Mimo iż kłamstwa pozwalają coś załatwić, szybko oszukać czy
też uniknąć odpowiedzialności, to jaką cenę się za to płaci? Takie
działania szkodzą nam, ale mogą także wyraźnie pogorszyć sy
tuację życiową innych.
Już kiedyś o tym napisałem, jednak powtórzę się: proste czyn
ności takie jak regularne wietrzenie pokoju czy unikanie picia
wprost z butelki to coś małego, ale istotnego. Lepiej wprawiać
się do rzeczy coraz szlachetniejszych niż rezygnować z poczucia
obowiązku. Pytanie brzmi: jak się zmienić, gdy duch ochoczy, ale
ze względu na ciało jesteśmy bierni? Jak być konsekwentnym, gdy
wielu wokoło podważa nasz cel? Czy sami podołamy?
Rozpusta, bylejakość, niechlujstwo – do tego również można
dochodzić drobnymi krokami. To, że wybieram dziś pewne nie
właściwe zachowanie, może sprawić, że następnym razem pojawi
się okazja, bym zrobił coś znacznie gorszego. Decyzje mają skutki,
a uchylanie się od ich podjęcia w jakiejś sprawie to także decyzja.
Od tego, jaką postawę przyjmiemy, wiele zależy, dlatego warto
zadbać w tej kwestii o namysł.

Kultura
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Kto będzie w stanie zastąpić Polę Negri?
Gdy Pola Negri, wielka gwiazda polskiego kina i perła w koronie wytwórni filmowej Sfinks,
wyjechała za granicę, Aleksander Hertz, który był założycielem wytwórni, stanął przed niełatwym zadaniem. Musiał znaleźć kandydatkę, która byłaby w stanie zastąpić tę wybitną
artystkę. Na następczynię Negri wytypował aktorkę, która pomimo skromnych początków
zyskała miano wielkiej gwiazdy kina międzywojennego. Dzięki swojej osobowości zrewolucjonizowała polskie kino, gdyż jako jedyna gwiazda znacznie skróciła dystans dzielący ją
z wielbicielami. Mimo napiętego grafiku starała się utrzymywać z nimi bliskie relacje.

Kinga
Pregler

J

adwiga Smosarska, bo to o niej mowa, przyszła na świat
23 września 1898 roku w Warszawie. Początkowo próbowała
swoich sił jako aktorka teatralna, jednak jej talent rozbłysnął
w pełni dopiero na srebrnym ekranie. Już jako nastolatka brała
udział w przedstawieniach amatorskich. W 1920 roku ukończyła
Szkołę Dramatyczną Jana Lorentowicza, pracując jednocześnie
w banku, aby opłacić czesne. Pomimo natłoku zajęć udało się jej
zadebiutować w Teatrze Letnim w przedstawieniu zatytułowa
nym Ciotka Karola. Jej występ był bardzo ciepło przyjęty, została
zauważona przez Aleksandra Hertza, który zaprosił ją do współ
pracy z wytwórnią Sfinks. Tym samym otworzył jej drogę do świa
ta filmu. Początkowo grała głównie w niemych melodramatach,
swój talent w całej okazałości rozwinęła dopiero w komediach
dźwiękowych. Umożliwiło jej to wykreowanie o wiele bardziej
interesujących postaci. Niestety, jej debiut filmowy zatytułowany
Dla szczęścia nie został nawet ukończony. Wkrótce jednak tytu
łowe szczęście uśmiechnęło się do aktorki. Zaproponowano jej
rolę w produkcji o enigmatycznym tytule Tajemnica przystanku
tramwajowego, która to nie tylko została dopięta na ostatni guzik,
ale również została stworzona specjalnie z myślą o artystce.
Dzięki Herzowi kariera aktorska Jadwigi Smosarskiej nabrała
tempa; z czasem kobieta uzyskała tytuł królowej ekranów, którym
szczyciła się przez niemal dwadzieścia lat. Niewątpliwie właściciel
wytwórni miał ogromny udział w sukcesie gwiazdy, która dzięki
jego wkładowi finansowemu królowała na łamach wszystkich
dostępnych czasopism filmowych, zwyciężała w licznych plebi
scytach i była ulubienicą publiczności. Pomimo iż każdego dnia
otrzymywała niezliczoną ilość listów od swoich fanów i nie mogła
wyjść niezauważona z domu, nigdy nie zachowywała się jak ste
reotyp oziębłej kinowej gwiazdy. Starała się utrzymywać bliskie
stosunki ze swoimi wielbicielami, którzy z wdzięczności określali
ją naszą swojską i dziarską Jadzią Smosarską. Na jej korzyść działał
również fakt, iż idealnie pasowała do wzoru postępowej Polki
propagowanej przez ówczesne społeczeństwo; była niezależna
i dynamiczna, choć ceniła również tradycyjne wartości.

Początek lat 30. był dla artystki niezwykle trudny, zmarł wte
dy Aleksander Hertz. Jego odejście oznaczało również koniec
wytwórni filmowej Sfinks, z którą współpracowała Smosarska.
W przeciwieństwie do większości gwiazd kina niemego nie pod
dała się, nie pozwalając, by jej kariera ucierpiała. Obecność dźwię
ku nie zagłuszyła talentu aktorki; wkrótce zyskała status gwiazdy
dźwiękowych komedii. Rozwój technologii, ciężka praca oraz
wrodzony talent umożliwiły aktorce w pełni zaprezentować swo
je uzdolnienia muzyczne. Pełne wdzięku i humoru utwory w jej
wykonaniu przeszły do historii kina. Z czasem była obsadzana
w bardziej różnorodnych rolach: zagrała między innymi w melo
dramacie zatytułowanym Skłamałam czy produkcji kostiumowej
opowiadającej o Barbarze Radziwiłłównie.
Wybuch drugiej wojny światowej oznaczał koniec wystę
pów. W 1939 roku wyjechała razem z mężem, Zygmuntem
Protassewiczem, do Stanów Zjednoczonych. Na emigracji podjęła
decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej i już nigdy nie powróciła
na scenę. Jadwiga Smosarska tęskniła za ojczyzną i po zakończe
niu wojny wiele razy ją odwiedzała. Każda z jej wizyt była niezwy
kłym przeżyciem dla licznego grona fanów, gdyż pomimo upływu
lat wciąż pamiętano jej filmowe role. Z początkiem lat 70. zdecy
dowała się powrócić na stałe do Polski. Niestety, wskutek kompli
kacji wynikłych po przebytej anginie zmarła krótko po powrocie,
1 listopada 1971 roku, w ukochanej Warszawie. Współczesny
widz niestety nie ma możliwości obejrzenia większości filmów
z udziałem aktorki, gdyż nie przetrwały one do dnia dzisiejszego.
Pomimo to pamięć o Jadwidze Smosarskiej jest wciąż żywa, a jej
talent aktorski jak i muzyczny mogą podziwiać kolejne pokolenia
zapalonych kinomanów.

Bibliografia:
https://culture.pl/pl/tworca/jadwiga-smosarska
https://www.filmweb.pl/person/Jadwiga+Smosarska-64168
https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11110979
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Sport

Igrzyska z dawna oczekiwane
Wielkimi krokami zbliżają się Letnie Igrzyska Olimpijskie 20201 w Tokio. Ceremonia otwarcia rozpocznie się 23 lipca o godzinie 13:00 czasu polskiego; sportowe święto ma potrwać
do niedzieli 8 sierpnia. Mimo niepewności, czy igrzyska się odbędą, spowodowanej wysoką
liczbą zachorowań na Covid-19 w Japonii, chciałbym się pochylić przede wszystkim nad
najważniejszym dla kibica, sportowym tematem imprezy. W 50 różnych dyscyplinach zostanie rozdanych 339 kompletów medali: przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Bartosz
Księżyc
Siatkówka

W elitarnym turnieju olimpijskim wystąpi jedynie 12 ekip, które
zdołały przedrzeć się przez eliminacje. Od męskiej reprezentacji
Polski kibice oczekują medalu – pierwszej olimpijskiej zdobyczy
od 1976 roku. W 6-zespołowej grupie Polacy zagrają przeciwko
Iranowi, Włochom, Wenezueli, Japonii i Kanadzie. Jeśli zakończą
fazę grupową przynajmniej na czwartym miejscu w tabeli (nikt
nie spodziewa się innego rozstrzygnięcia), awansują do ćwierćfi
nału i w walce o strefę medalową zmierzą się z drużyną klasy
Brazylii, USA czy Rosji. To właśnie na tym etapie nasza reprezen
tacja odpadała przez cztery ostatnie edycje siatkarskiego turnieju
olimpijskiego (od igrzysk w Atenach w 2004 roku), dlatego od
tego meczu zależeć będzie uznanie występu za sukces lub nie. Poza
kwestią reprezentacji Polski turnieje drużyn męskich i żeńskich
zapowiadają się fascynująco: tradycyjnie co dwa dni będą grali
panowie i co dwa dni panie (naprzemiennie), pierwsze mecze dnia
będą się zaczynały o 2:00, a ostatnie o 14:45 czasu polskiego, co
gwarantuje ponad pół doby siatkówki na najwyższym poziomie
przez ponad tydzień.

Lekkoatletyka

W Tokio rozstrzygniętych zostanie 48 konkurencji zaliczają
cych się do „Królowej Sportu”. Polacy od lat należą do najbar
dziej utytułowanych nacji w Europie; wśród medalowych szans
na najważniejszej imprezie czterolecia można wymienić m.in.
dwukrotnego wicemistrza świata Adama Kszczota (bieg na
800 metrów), brązowego medalistę mistrzostw świata Marcina
Lewandowskiego (bieg na 1500 metrów), kobiecą sztafetę 4x400
metrów na czele z Justyną Święty-Ersetic oraz czterokrot
nych mistrzów świata w rzucie młotem – Pawła Fajdka i Anitę
Włodarczyk. To oczywiście nie wszyscy nasi utalentowani rodacy,
którym warto się uważnie przyglądać. Druga rzecz warta uwa
gi – jeżeli nie najważniejsza – to oczywiście próby zaatakowa
nia rekordów świata. Pierwszego sierpnia pobić rekord Usaina
Bolta na 100 metrów spróbują sprinterzy, 3 sierpnia swoje własne
rekordy w skoku o tyczce pobić postara się Armand Duplantis

(Szwecja), a ostatniego dnia igrzysk maratończycy spróbują na
wiązać do niesamowitego czasu 121 minut i 39 sekund Eliuda
Kipchoge’a (Kenia).

Pływanie

Druga co do ilości konkurencji dyscyplina nie jest już tak bogata
w polskie szanse medalowe – najbliżej do światowej czołówki ma
Radosław Kawęcki, który 9 lat temu w Londynie otarł się o podium,
zajmując czwarte miejsce na dystansie 200 metrów stylem grzbie
towym. Na ostatnich igrzyskach 16 z 35 możliwych do zdobycia
złotych medali wywalczyli Amerykanie. 5 krążków z najcenniej
szego kruszcu zdobył Michael Phelps (2 indywidualnie i 3 w szta
fecie), który w sumie wywalczył już 23 złote medale olimpijskie
– pierwsze jeszcze w 2004 roku. Najwięcej razy na najwyższym
stopniu podium wśród Amerykanek znalazła się Katie Ledecky
(4 razy). Podejrzewam, że Stany Zjednoczone utrzymają światową
hegemonię w tej dyscyplinie, zwłaszcza, że nawet Międzynarodowy
Komitet Olimpijski zezwolił na rozgrywanie finałów pływackich
w takich porach, by w Ameryce Północnej można je było oglądać
wieczorem – jest to związane z ekskluzywnymi prawami transmi
syjnymi nabytymi przez telewizję NBC.

Wioślarstwo

Ta dyscyplina najczęściej otwiera dzień olimpijski; pierwsi wio
ślarze wypływają na tor jeszcze przed 10 rano czasu miejscowe
go, chyba, że wystąpią opóźnienia związane z pogodą. Z naszych
rodaków wystąpią czwórki podwójne i czwórki bez sternika obu
płci, a u mężczyzn dodatkowo dwójka podwójna i dwójka podwój
na wagi lekkiej. Wśród innych reprezentacji do Tokio przyleci
najwięcej wioślarzy brytyjskich, australijskich i amerykańskich,
przedstawicieli tych nacji będzie można obejrzeć niemal w każ
dej konkurencji. Sądząc po historii najnowszej tego sportu, warto
będzie także zwrócić uwagę na Niemców i Nowozelandczyków.
Jedna spośród polskich wioślarek będzie miała okazję obronić zło
ty medal sprzed pięciu lat – mowa o Marii Springwald z czwórki
podwójnej, która tym razem uzyskała kwalifikację w zespole z inną
trójką zawodniczek niż podczas eliminacji w 2016 roku.

Sport
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Koszykówka

do lat 23, z możliwością powołania maksymalnie trzech starszych
zawodników (dzięki temu m.in. w 2016 roku w Rio de Janeiro dla
Brazylii mógł zagrać Neymar). Niemniej istnieją duże szanse na
obejrzenie młodych zawodników z najsilniejszych lig europej
skich w reprezentacjach Meksyku, Brazylii, Hiszpanii, Niemiec
czy Francji. Dla kobiet z kolei jest to turniej seniorskich reprezen
tacji, zatem rangi podobnej do mistrzostw świata. Konkurencja
ta zadebiutowała w 1996 roku; w czterech z sześciu dotychcza
sowych edycji triumfowały Amerykanki, ale pięć lat temu nie
znalazły się nawet na podium, a złoto zdobyły Niemki. Te jednak
na pewno nie obronią tytułu, ponieważ nie uzyskały kwalifikacji.
Wydaje się, że największe szanse na końcowe zwycięstwo mają
ponownie reprezentantki Stanów Zjednoczonych; sądząc po
ostatnim kobiecym Mundialu, na medal ostrzą sobie zęby także
Brytyjki, Holenderki i Szwedki, jednakże nie można lekceważyć
piłkarek z Kraju Kwitnącej Wiśni, które dekadę temu okazały się
najlepsze na świecie, a tym razem będą grały „u siebie”.

Piłka nożna

Setki godzin transmisji na antenach TVP i Eurosportu, mnóstwo
polskich sportowców z wysokimi ambicjami, najwyższy sportowy
poziom… to tylko kilka powodów, dla których na przełomie lipca
i sierpnia warto będzie wcześnie wstawać.

W 2016 w Rio de Janeiro Polskę w sportach drużynowych repre
zentowały dwa zespoły – siatkarzy oraz piłkarzy ręcznych. Tym
razem pewną kwalifikację mają jedynie siatkarze, ale może się to
jeszcze zmienić, bowiem szansę, by dostać się do turnieju główne
go mają jeszcze koszykarze w dwóch kategoriach – 5x5 oraz sto
sunkowo młodej i debiutującej na igrzyskach 3x3. W momencie
oddania numeru do druku koszykarska „trójka” już się zakwalifi
kowała bądź odpadła, natomiast „piątka” swoje eliminacje zagra
na przełomie czerwca i lipca w litewskim Kownie. W fazie gru
powej wystarczy, że nasi reprezentanci wygrają ze Słowenią i/lub
Angolą, jednakże w półfinale lub finale przyjdzie nam się zmie
rzyć ze wschodnimi sąsiadami, z którymi wygrana byłaby potężną
sensacją. Faworytami turniejów olimpijskich będą Amerykanie
i Amerykanki, inne reprezentacje pretendujące do światowego
podium to Francja, Argentyna i Hiszpania (u mężczyzn) oraz
Australia, Hiszpania i Kanada (u kobiet).

To jedna z niewielu dyscyplin sportowych, w których turniej olim
pijski mężczyzn ma trzeciorzędne znaczenie. Wynika to z faktu, że
od 1992 roku na olimpiadzie występują reprezentacje narodowe
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Z notatek Historyka

Stypendia i wymiany,
czyli o zagranicznych
podróżach studenckich
Koniec roku akademickiego zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim – najcieplejsza i dla
wielu najlepsza pora roku, czyli lato. Jest to świetny moment by, w moim ostatnim już artykule na łamach „Ignisa”, poruszyć temat lżejszy i bardzo przyjemny, dotyczący studenckich
podróży, tych krótszych i tych dłuższych.

Wiktor
Węglewicz

S

tudia są najlepszym okresem w życiu młodego człowieka –
jest się już dorosłym i nie ma jeszcze wielu obowiązków
na głowie. Jednocześnie jest wtedy naprawdę dużo czasu
wolnego (jeśli ktoś nie pracuje), który można wykorzystać na wie
le sposobów. Jednym z nich są podróże krajowe i zagraniczne.
Mówiąc krótko – studia to znakomity czas na zwiedzenie sporego
kawałka Europy. Można jeździć na własną rękę, można jednak
spróbować wyjechać za granicę w ramach swojego kierunku stu
diów, istnieje bowiem wiele programów pozwalających przenieść
się na semestr lub dwa do innego kraju.
Najpopularniejszym z nich jest program wymiany Erasmus+.
Finansuje go Unia Europejska. Został uruchomiony w 1987 r. i jest
oceniany jako wielki sukces – w latach 1987–2014 skorzystało
z niego ponad 3,3 mln studentów, a od tego czasu ich liczba zwięk
szyła się o kolejne dziesiątki tysięcy! W obecnej perspektywie fi
nansowej UE (na lata 2021–2027) na jego realizację ma zostać
przeznaczone aż 26,2 mld euro. Studentom program Erasmus ofe
ruje możliwość odbycia części studiów (jeden bądź dwa semestry)
w wybranej uczelni zagranicznej. Uczestniczą w nim wszystkie
kraje UE oraz Norwegia, Turcja oraz Szwajcaria. Na wymianę
może dostać się każdy student, pod warunkiem spełnienia wy
magań (pod uwagę zazwyczaj brane są: średnia ocen, znajomość

języka obcego oraz dodatkowe wymagania, które każda jednost
ka organizacyjna ustala indywidualnie). Rekrutacja odbywa się
w roku poprzedzającym wyjazd, a wielkim plusem jest to, że nie
trzeba uzyskiwać żadnych zaproszeń z uczelni goszczącej. Wyboru
ośrodka, do którego chce się udać, student dokonuje spośród tych,
z którymi jego jednostka ma podpisane umowy1.
Dokąd wyjechać? Tu wybierać trzeba zgodnie z osobistymi
preferencjami. Wiele uniwersytetów znajduje się w dużych, zna
nych historycznych miastach (Brno, Wiedeń, Zurich czy Orlean)
i oczywiście są one bardzo interesującym miejscem do zrealizo
wania pobytu. Nie należy jednak odrzucać miast mniejszych czy
kierunków, które na pierwszy rzut oka wydają się mało atrak
cyjne. Znam osoby, które były na Erasmusie w Wilnie i Bańskiej
Bystrzycy, i były bardzo z wyjazdu zadowolone. Pamiętać należy,
że gdy wybierzecie stolicę, na przykład Paryż czy Berlin, koszty
życia mogą okazać się bardzo wysokie – stypendium Erasmusa
1 	Przy rekrutacji wybiera się trzy uniwersytety, do których chcemy pojechać,
od tego, na który chcemy jechać najbardziej do miejsca najmniej pożądanego. To, dokąd w ostateczności wyjedziemy, zależy od tego, jakie miejsce
zajmiemy w rankingu – jeśli jest osoba lepsza od nas, która aplikowała
na dany uniwersytet, to ona tam pojedzie, a nam zostanie przydzielony
drugi wybór.
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nie pokrywa bowiem całości wydatków! Osobiście mogę polecić
wybranie się do Pragi – koszty życia są podobne jak w Polsce,
a w zamian dostajemy świetne miasto, dobry uniwersytet, prze
bogatą ofertę kulturalną oraz sporo możliwości podróżowania
po ciekawym kraju, jakim są Czechy. Godne polecenia są także
Wiedeń, Lizbona oraz Porto; bardzo dużo pozytywnych opinii sły
szałem również od znajomych, którzy byli na Erasmusie w Splicie –
nieduża uczelnia położna jest nad Adriatykiem, a więc blisko
ciepłej wody i palm. Jeśli kogoś bardziej interesuje zwiedzanie
zabytków i muzeów, to powinien wziąć pod uwagę Włochy – wy
bór fajnych miejsc jest tam naprawdę świetny!
Erasmus jest wspaniałą przygodą – to nie tylko nauka, ale
również eksplorowanie nowego miasta, zawiązywanie przyjaźni
z ludźmi z całej Europy, imprezy do rana, próbowanie lokalnej
kuchni, podróżowanie po kraju, do którego się wyjechało… z po
bytu przywieziecie piękne wspomnienia! Zachęcam do skorzysta
nia z niego, i przede wszystkim – nie bójcie się „rzucić na głęboką
wodę” i wyjechać – wszystko się ułoży, a to, co otrzymacie w za
mian jest warte trudu, włożonego w przygotowania do wyjazdu.
Jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany rozwojem zawodowym,
to Erasmus oferuje również praktyki studenckie. Można wybrać
zarówno prywatną firmę, jak i urząd, jednak w tym przypadku
potrzebne jest zaproszenie od potencjalnego pracodawcy oraz
zaświadczenie o znajomości języka. Okres takiej wymiany wynosi
od 1 do 3 miesięcy.
Do innych programów godnych uwagi, a znacznie mniej zna
nych, należy Fundusz Wyszehradzki (Visegrad Fund). Został on
stworzony przez Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry i ma na
celu realizację projektów kulturalnych, naukowych i oświato
wych w krajach V4. Z jego bogatej oferty nas będą interesować
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stypendia na wyjazd w ramach Grupy Wyszehradzkiej (IntraGoing Scholarship) oraz stypendia wyjazdowe do krajów
Partnerstwa Wschodniego i bałkańskich (Out-Going scholarship).
Również i tu można odbyć 1 lub 2 semestry studiów na zagranicz
nym uniwersytecie bądź wykonać projekt naukowy. Stypendia te
są przydzielane w drodze konkursu, raz w roku.
Innym podobnym programem jest CEEPUS, czyli Środko
woeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej. Oferuje on
wyjazdy na uczelnie położone w Europie Środowo-Wschodniej
oraz na Bałkanach. Wymiany w jego ramach trwają od 3 miesięcy
do pełnego roku akademickiego.
Jeszcze inną możliwość wyjazdu dają wymiany bilateralne.
Są to umowy podpisane bezpośrednio między dwoma uniwersy
tetami, które pozwalają na skorzystanie z krótkich pobytów w ra
mach realizacji jakiegoś działania. O konkretnych możliwościach
należy dowiadywać się na swoim wydziale.
Na koniec chciałbym dodać – nie bójcie się wyjeżdżać! Pobyt
za granicą bardzo rozwija, otwiera oczy na wiele spraw, niewi
dzialnych z perspektywy Krakowa czy Polski, pozwala na dosko
nalenie języka oraz poznanie ludzi z innych krajów. Zdobyte w ten
sposób doświadczenie jest bezcenne i niemożliwe do zdobycia
w Polsce. Wiem, że wielu z Was jest pełnych obaw w rodzaju „nie
poradzę sobie/nie znajdę mieszkania/nie będę potrafić funkcjo
nować w obcym państwie”. To nieprawda – to tylko strach przed
nieznanym! Owszem, początki są trudne, ale po pierwszych, trud
nych tygodniach, wszystko się ułoży.
Podróże studenckie są piękne. Tak więc, żegnając się z Wami, za
chęcam Was gorąco do maksymalnego wykorzystania możliwości,
jakie oferuje młodość!
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From the Upper Room

Virtues and Salvation
Much can be said about virtues and their proper role and place in the Christian life, even
more could be misunderstood or wrongly assumed about their efficacy in soteriological
contexts. The adequate beginning of the endeavour to unravel this abstruseness would be an
assessment of human nature in general, and the hierarchy of the soul in particular, and how
it relates to virtue as a remedy for misplaced appetitive dispositions. This article will aim at
demystifying the seemingly puzzling catechistic lingo employed by theologians and Catholic
scholars when approaching the matters relating to virtue ethics, salvation and the likes. The
concepts in and of themselves are easily digestible and more importantly: ought to be urgently applied to our Christian lives in times of public apostasy and ubiquitous debauchery.
The concluding part of this article will focus on this month’s moral virtue of fortitude, or in
contemporary usage: courage.

Mikołaj A.
Łączyński

Defining virtue and relating it to the human
nature
“She teacheth temperance, and prudence, and justice, and fortitude,
which are such things as men can have nothing more profitable in
life” (Wisdom 8:7)
Simply stated: a virtue is a good habit of behavior. The opposi
te of virtue is a vice, vice is therefore a bad pattern of behavior.
Resisting the temptation to drink alcohol or smoke cigarettes once
is not a virtue but a good deed, when you resist your temptations
on a regular basis you mold this good deed into a habit and the
refore acquire the virtue of temperance. The same is true for the
opposite, when you immoderately drink alcohol you have commi
ted a sin, when you succumb to these bodily temptations on a re
gular basis you have acquired a vice of gluttony. The Catechism
thus defines human virtues as ‘an habitual and firm disposition to
do the good. It allows the person not only to perform good acts,
but to give the best of himself. The virtuous person tends toward
the good with all his sensory and spiritual powers; he pursues
the good and chooses it in concrete actions’ (1803). The virtues,
properly understood, are firm and stable dispositions to the good,
acquired or infused. The virtues are numerous, just as our habits
and lives are diverse, yet it is commonly recognized that there are
four principal virtues in which the rest find their expression and
hinge on. Those are the cardinal virtues of: prudence (wisdom),

justice, fortitude (courage), temperance. The etymology of the
Latin: cardo, literally means: ‘to hinge on’, chastity, sobriety, mo
desty all thus hinge on temperance, just as piety and gratitude
hinge on justice.
Let us initially focus on the human virtues (cardinal, moral
and human virtues can be used interchangeably), before we turn
to the greater, supernatural virtues that perfect, elevate and per
meate our human works with grace. The primary characteristics
of the human virtues are their 1) source: they are acquired and
discovered naturally, and 2) object: they tend towards human flo
urishing and happiness. Subsequently, the cardinal virtues have
been expressed by pre-Revelation pagan philosophers and thin
kers, the likes of Plato, Aristotle and Cicero. In other words, they
are knowable by reason. The four cardinal virtues correspond to
the fourfold hierarchy of the soul. The arrangement of the human
soul (Catechism, 1763) consists of the intellect (our human capa
city to abstract thinking), the will (our capacity to choose) and
the passions (our emotions and appetites).
Intellect
Will
Passions
The passions are then divided into the concupiscible appe
tite (our desire for food, drink, pleasure, procreation) and the
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irascible appetite (our feelings of anger, fear, sorrow). A useful
image for this arrangement is illustrated by the Platonic allegory
of the chariot. The man in the chariot is the intellect. The chariot
is pulled by two winged horses, one horse is the concupiscible
appetite and the other horse is the irascible appetite. The will is
the reins in the hand of the charioteer. If the charioteer uses the
reins correctly, he can steer the horses to wherever he desires. If
he lets go of the reins (lets go of his will), then the horses will go
crazy and drag his chariot all over the place. Our intellect, like
a trained charioteer, is supposed to govern our passions through
the reign of the will. If we let go of our will, we lose control and our
passions take over. Hence, the four cardinal virtues correspond to
the fourfold hierarchy of the soul; prudence informs the intellect,
justice perfects the will, temperance controls the concupiscible
appetite and fortitude resides in the irascible appetite. Note, pas
sions are in themselves neutral, it is only when they govern us that
they turn us to sin. An example might be the natural emotion of
anger; anger properly ordered under right reason can be used to
fuel just acts (think Mt 21:12–13), yet anger out of control of right
reason turns to wrath, which is one of the seven deadly sins. The
same goes for the natural desire for food and drink: we must eat
and drink in order to survive, it brings pleasure and joy (think
Jn 2:1–11), yet overconsumption and lack of self-control leads to
the deadly sin of gluttony.
Since stable dispositions need habituation to instill facility to
wards a greater potency, the consequence of original sin naturally
disposes us towards ‘desires of the flesh’, that is we are endowed
with what St. Augustine terms ‘concupiscence’, and what St. Paul
calls ‘law of sin’ (Rom 5–7); it is therefore much easier to be lazy,
unchaste and so on. Fasting, enforcing discipline and order is dif
ficult; the Pauline epistle to the Galatians (5:13–26) is a testament
to the above and teaches to ‘mortify the flesh’ in order to inherit
the Kingdom. The aforementioned object of the moral virtues is
natural happiness, as the Catechism (1804) affirms. Yet cardinal
virtues are unable to endow us with eternal bliss and satisfy hu
man teleology on the supernatural level. Their source and object
does not dispose and incline towards the naturally unattainable.
Aristotelian eudaimonism is erroneous when standing on its own.
The cardinal virtues, when enveloped by faith, hope and charity
elevate the object of our actions towards God. This union of vir
tues and the relationship between nature and grace will be elabo
rated below.

Virtues in the soteriological context; the ontology
of the God-man and our fallen nature.
‘Wherefore, my dearly beloved, (as you have always obeyed, not as
in my presence only, but much more now in my absence,) with fear
and trembling work out your salvation. For it is God who worketh
in you, both to will and to accomplish, according to his good will.’
(Philippians 2:12–14)
The doctrine of original sin lies at the heart of the redemptive story
of mankind; even more so it lies at the heart of everyone’s lives and
is the single most important key to understand the salvific atone
ment on the Cross and our configuration through grace. Without
the understanding of original sin the Christian story is devoid of
its meaning and simply robbed of its richness. In the context of
our discussed topic the consequences of original sin are two-fold:
1) man has fallen from grace, 2) man cannot attain his salvation
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without external intervention. All Christians, regardless of their
denomination, agree that the meritorious cause of justification
is Christ’s atonement on the Cross; the dividing fault-lines, be
ginning with the Reformation, relate to how grace applies to us.

The doctrine of original
sin lies at the heart of the
redemptive story of mankind
I decided to treat this topic in the context of virtue-ethics in or
der to clarify how human efforts in synergy with sanctifying grace
configure us to the image of Christ. The Reformist accusations of
semi-Pelagianism largely stem from a zero-sum understanding of
theology; the Catholic view is not either-or but rather both-and.
The soteriological examination of justification is a topic so exten
sive that it would require a separate article, yet for the sake of the
posed premise let us respond to the common objections. The
Protestant view correctly notes that salvation is not the product
“of works, lest any man should boast” (Eph 2:9), and that human
efforts alone merit no efficacy for our justification, we simply can
not grant ourselves something that we do not have. They also cor
rectly note that we cannot perfect the atonement through human
effort, for it already fulfills the salvific redemption on its own. The
dividing fault-line however is about the infusion and imputation
of grace for human justification. The latter misconstrues partici
pation with addition, yet Scripture is unanimous about grace and
nature being non-contradictory, and if this assumption is correct,
coupled with humankind’s incorporation into Christ, the possibi
lity of double-agency as a synchronized means of attaining salva
tion becomes a reality enabled by infused grace. Furthermore, the
imputation of grace is similar to a hypothetical court case where
the offender is being pardoned from the weight of the sentence,
yet the offender remains inherently unchanged. Contrarily, the
infusion of grace allows, through synergy, the restoration of our
righteousness: ‘God made him who had no sin to be sin for us, so
that in him we might become the righteousness of God’ (2 Cor
5:21). The synergy with grace is enabled by faith in Christ, for it
is with reference to the final, supernatural object of God that man
tends to his final destination, regenerated in the waters of baptism;
but there is no possible separation between faith, hope and charity,
which Scripture makes clear (Gal 5:6, Jas 2:14 and Mt 25:31). The
Thomist axiom gratia non tollit naturam, sed perficit corrects the
sola fide error which sees our nature as covered up and inherently
non-rectifiable; instead the divine humanity of Our Lord testifies
to the former in the highest sense. Remaining inconsistencies
worthy of brief mention are: ambiguity about post-baptismal sin
and mortal sin as a separation from grace in general; in Catholic
view the synergistic theosis, or configuration to Christ, is broken
by mortal sin; a grave and conscious choice to substitute God for
a created thing; penance and sacramental reconciliation reesta
blish that broken bond. The aforementioned element is lacking
in most Protestant denominations precisely as a consequence of
the doctrine of imputation and sola fide.
The above required clarification before we could traverse to
the concept of infused virtues. In our treatise on virtues, we
mentioned the division between natural and supernatural virtues,
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differing in acquisition, source and object. Fittingly, since the ob
ject of human virtues is natural they are incapable of yielding
supernatural results. Practising temperance, prudence and the
likes independently of faith, hope and charity will grant only tem
poral joy and tranquility; but when rooted in the supernatural they
bring us closer to sanctity. As the Catechism (1810) states: ‘Human
virtues acquired by education, by deliberate acts and by a perseve
rance ever-renewed in repeated efforts are purified and elevated
by divine grace. With God’s help, they forge character and give
facility in the practice of the good.’

The synergy with grace is
enabled by faith in Christ,
for it is with reference to
the final, supernatural
object of God that man tends
to his final destination
The attempt to understand the importance of the cardinal vir
tues and their attachment to grace and salvation took me some
time to figure out; the numerous divisions between natural and
supernatural can result in superfluous and misleading distinctions,
such as renouncing the cardinal virtues and seeing them as eclip
sed by the theological virtues, when in fact this seeming contra
diction between the two is only apparent if one denies the union
between grace and nature. As the great contemporary theologian
Fergus Kerr eloquently put it, ‘When people perform much the
same acts [human virtues] but in awareness of the last end [with
faith, hope and charity], then these acts count as virtuous, tru
ly and perfectly. At this level, these moral virtues are imbued by
charity’ (2009, 73).
The cooperating element calls for further discussion. Firstly,
cooperating with grace means having a proper response to God’s
gift of participating in his nature. In order to make this difficult
concept of synergistic soteriology easy to understand I construc
ted a cartesian graph that illustrates the symmetry between effort
and grace (see Graph 1). If the ordinate axis is salvation, it retains
efficacious symmetry between both the horizontal (E) and ver
tical axis (G). Therefore, St. Paul writes to the Philippians that
we ought ‘with fear and trembling work out your salvation. For
it is God who worketh in you’. Again, we have a both-and rather
than an either-or theological approach to salvation. Secondly,
Enlightenment figures in the ‘disenchanted world’, such as Hobbes,
ridicule the notion of infused virtue as ‘absurd and [as] insigni
ficant as a round triangle’. Admittedly, the synergistic union be
tween nature and grace may be profoundly esoteric without the
proper typological view on the ontological necessity of a Savior
in the post-Adamic world; even more so puzzling without con
ceding to the notion that grace elevates and does not conflict
with nature in a strict puritanistic way. The infused, theological
virtue is not caused by our efforts, yet our acting upon this dispo
sition is what deploys the virtue, and that deployment is chosen
by our free agency; the supernatural virtue of charity is infused
and caused by God and that enables us to act in charity for God
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and neighbor. For example, due to the infused disposition, we are
enabled to make an act of charity for God in prayer, or an act of
kindness and love for our brethren, with the final object of God
(Catechism, 1813:1814).

The cardinal virtue of fortitude

I was asked to write an article on fortitude, yet I found the exa
mination of the above to be a necessary prerequisite for a proper
understanding of virtue, especially in light of our salvation and
journey to come closer to God. As mentioned in the initial exami
nation of natural virtues and their correspondence to the hierarchy
of the soul, we noted that fortitude resides in the irascible appetite.
The Catechism defines fortitude, or courage, as ‘[a moral virtue]
that ensures firmness in difficulties and constancy in the pursuit
of the good. It strengthens the resolve to resist temptations and to
overcome obstacles in the moral life’ (1808). We grow in virtue by
embodying it through repeated acts of it, virtue is not something
to be had but rather something to adjectively be, thus to grow in
fortitude we must grow in the virtues which it includes; let me
mention some of them. We must grow in perseverance, that is to
say, we must have continuance in the accomplishment of good
works in spite of the difficulties attendant upon them. Not to be
confused with temperance, to have perseverance in doing good
works is to be able to continue with something despite difficul
ties and pressures, sometimes even ridicule. But also in daily life,
things as simple as having perseverance in working out. Even these
acts temper our passions under the right reason, mold good habits
and enable us to be more receptive to God’s grace. Magnanimity,
being another virtue of courage, is one which I personally like a lot.
Magnanimity is that which regulates man with regard to honours.
The magnanimous man aims at great works in every line of virtue,
making it his purpose to do things worthy of great honour. Nor
is magnanimity incompatible with true humility. ‘Magnanimity’,
says St. Thomas, ‘makes a man deem himself worthy of great
honours in consideration of the Divine gifts he possesses; whilst
humility makes him think little of himself in consideration of his
own short-comings’. This is the virtue by which man pursues what
is great in his life, even if it is difficult, it is the recognition of one’s
worth as the child made in the image of God; it is the undertaking
of great endeavours, of persevering despite turmoil, to sacrifice
himself for the sake of God, becoming a great doctor, a great thin
ker, a great evangelizer or a great husband/wife; it is a rejection of
mediocrity and instant gratification which so poisons the modern
world. To reject the call for greatness is tantamount to rejecting the
God-given power of life, creativity and happiness. Finally, patience,
that which disposes us to bear present evils with equanimity; a pa
tient person is the one who endures present evils in such a way as to
not be inordinately cast down by them. Patience is not, as currently
understood, sitting in a car and calmly waiting for the lights to turn
green, patience is to endure something difficult without becoming
overwhelmed by the irascible passions of anger, fear or despair.
Now, fortitude, as all virtues, requires repetition in small eve
ryday activities. For who is faithful in the little will also be faithful
in the great. Lastly, I encourage everyone to be courageous with
faith. Many today shine away from Christ in public, but Jesus is as
much our Lord in the private life as He is in public. Public admis
sion to Catholic beliefs in a world of overwhelming peer pressure
and growing secularism calls for fortitude, so be courageous for
His sake, just as He was courageous for our sake on the Cross.
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Graph 1 (symmetry: 100% us, 100% God)
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Crossword

*Hint: The answer words can be found in all the Upper Room articles from this year's “Ignis”.

Across:

1. a virtue linked to fairness and equality
5. the moral virtue that ensures firmness in difficulties and constancy in the pursuit of the good
7. the ability to govern and discipline oneself by use of reason
10. sexual purity and being morally pure in thoughts, words, and actions

Down:

2. the condition of not having any measurable levels or effects from alcohol or drugs
3. its definition can be found in 1 Cor 13:4
4. moderation or voluntary self-restraint
6. a combination of desire for something and expectation of receiving it
8. confidence or trust in a person, thing or concept, often connected to religion
9. a behaviour showing high moral standards

Entertainment

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących wydarzeń i wyjazdów naszego duszpasterstwa:
na stronie internetowej www.da-krakow.pl
oraz na fanpage’u www.facebook.com/swanna.kr
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