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Po słowach „Ojcze nasz” w  modlitwie Pańskiej pada ak-
cent na słowo „jesteś”. Warto mieć na uwadze, że
„Jestem” to imię Boga. Imię Boga odsłania najprostsze
i  jednocześnie najgłębsze treści. Po pierwsze –
obecność Boga jest stwórcza. Ojciec jest rzeczywiście
tym, który jest obecny, a  ta obecność jest życiem.
Obecność Boga sprawia, że żyjemy, poruszamy się i  jes-
teśmy. Dlatego że Bóg jest, każdy z  nas jest i  żyje.
Teologia mówi, że Bóg nas nieustannie stwarza. Każda
chwila naszego życia nie jest owocem zapro-
gramowania, ale stwarzania. Po drugie – obecność Boga
to bliskość. Jezus mówił: „Jestem z  Wami przez
wszystkie dni…” Najpełniej ta bliskość realizuje się
w  tym, że Bóg pragnie dobra dla każdego z  nas.
Wszystko, co złe, chce zmazać, zapomnieć, zniszczyć
mocą ofiary krzyża; wszystko, co dobre chce
udoskonalać, upiększać, zachować na wieki. Po trzecie –
obecność to także osłanianie. Ten, kto kocha,
chce chronić tego, kogo kocha. W  Duchu Świętym Po-
cieszycielu Bóg Ojciec nas osłania. Jest Adwokatem,
Obrońcą. Modlitwa Pańska wskazuje na tę obecność
u  samego począt-ku – obecność dyskretną i  realną.
Dyskrecja przejawia się w  słowach „który jesteś w  nie-
bie”. Nie chodzi o  obecność odległą, ale o  obecność
tajemniczą. Ojciec jest w  niebie – oznacza także przy
nas wraz z  całym niebem, ale tajemniczo, byśmy
mogli do nieba podążać, tworząc je w  ten sposób także
na ziemi.
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ANIA KICIŃSKA: Modlitwa „Ojcze
nasz” to studnia bez dna, źródło nie-
wyczerpanych bogactw. Jest jedną
z  najpiękniejszych rzeczy, jakie mo-
żemy powiedzieć do naszego Ojca.
Ojca, który sam mówi: „Jestem,
Który Jestem”. O  tym, że Bóg jest
w  naszym życiu, naszych relacjach,
a  przede wszystkim że jest Miłością,
dzisiaj porozmawiam z  ojcem Wojt-
kiem Kowalskim, wieloletnim Dusz-
pasterstwem Waju.
Jak w  tej posłudze odsłaniał się przed
ojcem wymiar bycia nie tylko
opiekunem młodych ludzi, ale także,
a  może przede wszystkim bycia ich
duchowym ojcem?

WOJCIECH KOWALSKI: Myślę, że to się
odkrywa przez całe życie. Gdy roz-
poczynałem duszpasterzowanie, to ta-
ki model, punkt odniesienia do bycia
ojcem w  mojej głowie był, ale cały czas
w  teorii. To się dopiero dzieje w  czasie.
To proces odkrywania, jak to jest być
taką właśnie osobą dla młodych ludzi
tzn. wspólnie z  nimi odkrywać Pana
Jezusa i  im towarzyszyć. Więc oj-
costwo, nawet jeśli jest jakiś model czy
założenie, zanim się stanie ciałem to
musi pewien czas upłynąć. Tak samo
jak z  pływaniem: wiemy, czym jest
pływanie teoretycznie, natomiast
trzeba wskoczyć do wody, czasem być
wrzuconym do tej wody, żeby się
nauczyć pływać.

A.K.: Mówił Ksiądz o  pewnym wy-
obrażonym modelu bycia ojcem. Jaki
to model, schemat, i  skąd się on bie-
rze?

W.K.: Przypuszczam, że kluczowe jest
tutaj właśnie osobiste doświadczenie
Boga Ojca. Na własnej skórze do-
świadczyłem Boga, który przebacza
i  kocha bezinteresownie – to mnie
ukształtowało i  taki obraz Pana Boga

też przekazuję innym. Miłosiernego,
pochylającego się nad człowiekiem
i  gotowego zawsze przebaczyć. Taki
Pan Bóg mnie samego gdzieś
podniósł, kiedy było ciężko. Myślę, że
On taki po prostu jest, taki też ja
próbuję być. Oczywiście zanim ten
obraz Pana Boga się przedrze przez
moje własne ugruntowania, moją taką
ziemską kość i  krew, to wszystko, co
nie zawsze jest doskonałe, potrzebny
jest pewien czas i  „tarcie”, ale wierzę,
że więcej wychodzi ze mnie
w  kontaktach z  ludźmi ten Pan Bóg
miłosierny, cierpliwy i  kochający
bezinteresownie niż Pan Bóg surowy.
Co nie znaczy, że Bóg kochający, nie
jest wymagający. Miłość wymaga
posłuszeństwa i  żeby była autentyczna,
to potrzebne są wymagania.

A.K.: Czasem spotykam się z  po-
glądem, że starotestamentalny Bóg
jest Bogiem surowym. Jak Ojciec na
to patrzy?
W.K.: W  Starym Testamencie takiego

Pana Boga nie poznajemy, bo prorocy
pokazują nam trochę inny Jego obraz.
Być może na pewnym etapie uczenia
się Boga Jedynego Izrael potrzebował
właśnie takiego autorytetu – Boga,
który jest surowy. To nie tyle mówi
dużo o  Bogu, co mówi dużo o  Izraelu.
Ewangelia pokazuje nam Ojca przez
Pana Jezusa i  my widzimy Go w  takim
świetle, które jest rozbrajające dla nas
wszystkich. Ojciec przede wszystkim
kocha i  się wzrusza, gdy wracamy. I  ja
takiego Pana Boga mocą Ducha
Świętego próbuję głosić.

A.K.: Jak słowa Jana „Bóg jest mi-
łością” odnieść do codziennego życia,
które nie zawsze jest idealne, w  któ-
rym nie zawsze realizujemy chrze-
ścijańskie wzory?
W.K.: Prawdziwe chrześcijaństwo ma
swój początek w  doświadczeniu.
Doświadczeniu tego, o  czym mówią
Ewangelie czy listy apostolskie – jes-
teśmy zbawieni nie dlatego, że
jesteśmy grzeczni, poprawni, tylko
dlatego, że Pan Bóg nam daje bez-
interesownie łaskę. Pan Jezus, który
umywa nogi uczniom jest tego
obrazem. Umywa nam nogi, bo są
brudne, a  więc nam służy Bóg. Bóg
nas ukochał, gdy byliśmy jeszcze
grzesznikami. Więc jeżeli ktoś do-
świadczył tego, że w  swojej naj-
większej niemocy, grzeszności czy
nieporadności nie został potępiony,
odrzucony czy przyparty do muru, ale
był ukochany i  Pan Bóg umył mu
stopy, to tu się zaczyna jego osobiste
chrześcijaństwo i  takiego Pana Boga
będzie głosił innym. „Bóg jest
miłością”, mówi Jan i  tu stawia kropkę.
Miłość jest zawsze, a  więc nawet
wtedy, gdy jesteśmy oddaleni.

A.K.: Jak więc w  kontekście bycia
w  relacji z  Bogiem, z  Bogiem, który
jest miłością, rozumieć słowa Pana

Z  ojcem Wojciechem Kowalskim, duszpasterzem Waju, rozmawia Ania Kicińska
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Jezusa, że mamy się odmienić i  być
jak dzieci?
W.K.: Poruszamy się w  kontekście
wiary, więc przypuszczam, że Panu
Jezusowi chodzi o  to, abyśmy w  kwe-
stii zaufania i  zawierzenia Panu Bogu
byli autentyczni i  przejrzyści jak
dzieci. Bez dwuznaczności. Bez śli-
skości. Nazywali rzeczy po imieniu:
„tak – tak, nie – nie”. A  po drugie to
jest trudne dla osoby dojrzałej przy-
znać się do tego, że sobie z  czymś nie
radzi. Dziecko, gdy czegoś nie umie,
kiedy sobie nie radzi, boi się, to mówi.
I  to jest ocalające dla dorosłych osób,
które przed Panem Bogiem stają
nieporadne, prawdziwe. Człowiek ma
w  sobie wymiary słabe, o  czym mówi
święty Paweł, a  zakładam, że był
i  cholerykiem i  mężnym człowiekiem
i  skoro on się przyznaje do słabości, to
odkrywa niesamowity dar bycia
szczerym przed sobą, przed Panem
Bogiem, jak dziecko bycia pokornym.
Zresztą życie weryfikuje naszą wiarę
i  pokazuje, że prędzej czy później
człowiek mówi tak, jak Faustyna „Jezu,

ufam Tobie”, bo bez Ciebie potrafię
tylko grzeszyć. I  jedyne co mogę
zrobić to jest dziecięctwo. To
powierzyć, włożyć w  ręce Ojca. „Pan
jest mocą w  mojej słabości”. Czyli, że
w  tym wymiarze słabiutkim,
najbardziej nieporadnym nie musisz
być sam. Bo jest Ojciec.

A.K: Czyli taka świadomość bycia
dzieckiem Bożym jest niezbędna
w  byciu we wspólnocie? Pomaga być
bardziej wyrozumiałym wobec
bliźnich?
W.K.: To rzecz jasna. Bądźcie miło-
sierni jak ja jestem miłosierny.
Przechodząc także przez etap bycia
miłosiernym dla siebie samego.
Cokolwiek chcielibyście żeby ludzie
wam czynili i  wy im czyńcie. Jeżeli ja
widzę swoją słabość, nie cwaniakuję
przed innymi. Powściągnięcie tego, co
chcę zrobić czy powiedzieć, uczy
przeżywania miłości, jest wyzwaniem.
Nie tylko we wspólnocie zakonnej, ale
również w  małżeństwie, rodzinie,
grupie parafialnej. O  wiele łatwiej j est

kogoś zdeptać, niż powściągnąć się,
przekroczyć poziom ludzkich zacho-
wań. Punktem odniesienia jest to, co
powiedział nam Jezus w  Ojcze nasz –
wy wszyscy braćmi jesteście.

A.K.: Autentyczność naszej wiary jest
weryfikowana właśnie w  kontaktach
z  drugim człowiekiem, we wspó-
lnocie, w  naszym postępowaniu. Jak
popatrzeć przez pryzmat wiary na
sytuacje, które się we wspólnocie
zdarzają, a  które często są trudne,
a  nawet raniące?
W.K.: Punktem wyjścia jest wiara.
Jeżeli wstępuję do wspólnoty zakonnej
i  wierzę, że za tym stoi Pan Jezus, mam
też potwierdzenia, pokój w  sercu,
poczucie sensu, jeżeli wchodzę
dwiema nogami w  tę rzeczywistość, to
wierzę, że Pan Bóg jest w  tych
wszystkich rzeczach. Pan Bóg mówi
„Jestem” – to znaczy, że jest zawsze.
Nawet jeżeli są różne sytuacje we
wspólnocie, a  mają prawo być, bo są
różne osobowości i  temperamenty, to
się nic złego nie dzieje. To też jest
opatrznościowe, to też jest po coś.
I  w  kluczu tego zdania weryfikowane
jest moje przeżywanie relacji z  Panem
Bogiem. Jeżeli jest ono autentyczne, to
ja mocą tej relacji będę uczył się (a  to
wcale nie jest proste i  nie ma być
proste), przyjmować i  kochać mojego
współbrata, sąsiada czy członka
rodziny.

A.K.: Więc kluczem jest dostrzeżenie
Bożej obecności?
W.K.: Jeżeli jestem osobą wierzącą, to
ufam, że gdziekolwiek jestem, nie
dzieje mi się krzywda, bo jak mówi
Ewangelia „Gdzie jest mój sługa, tam
ja jestem”. Wiara tylko wtedy jest
wiarą, gdy jest przeżywana w  sposób
totalny. Nie może być tej resztki,
dwóch procent niewiary, bo wtedy na
tym zły duch zbuduje całe królestwo.
Musi być to krótkie „Ja Jestem”. Gdzie?
Wszędzie. W  takiej perspektywie
można przeżywać rozmaite trudności,
gdy się pojawiają we wspólnotach. To
tak jak apostołowie byli dobrani:
Judasz, synowie gromu, Piotr – tam też
musiał być sprawdzian. W  tym także
jest Pan. Myślę że Duch Boży tak
prowadzi nas przez życie, abyśmy
zobaczyli, że to, o  czym opowiada,

Wojciech Kowalski / fot. Arkadiusz Wiatrowski
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przyjmuje bardzo konkretną formę.
To jest kwestia np. złego myślenia
o   kimś, plotkowania – można się
na tym łapać i   wychodzić z  logiki
obmowy, która nikomu nie służy
a  szkodzi. Mogę do kogoś czuć
niechęć, bo emocj e są i   nie ma co
z  nimi walczyć, trzeba się w  nie
wsłuchać. Natomiast z  niechęcią
mogę zrobić przynajmniej dwie
rzeczy – mogę j ą pielęgnować i   za
plecami mówić źle o   tobie, a  mogę
się powstrzymać. To j est możliwe
i   to j est życiodajne. Ocal osobę
o   której źle myślisz, nie mówiąc źle
o   niej . W  takich małych rzeczach
wychodzi, na ile próbuj emy żyć
Ewangelią.

A.K. : Jak z  takim schematem my-
ślenia walczyć? Jak go przełamać?

W.K. : Nieumiej ętność kochania
nie j est j eszcze dramatem. Nie j est

ostatnim słowem, bo mogę na to
coś poradzić. „Boże daj mi łaskę,
żeby patrzeć innym okiem na tę
osobę”. I   w  tym kontekście miłość
j est wymagająca. I   to ma Jezus na
myśli, gdy mówi „nadstaw drugi
policzek”. Przełam ten taki ludzki
naturalny odruch niechęci wobec
kogoś. Przebaczaj siedemdziesiąt
siedem razy, bo tylko wtedy można
zatrzymać ten system szyka-
nowania, oceniania, obmowy.
Trzeba włożyć kij w  szprychy.
Ewangelia j est takim włożeniem
kij a w  szprychy.

A.K. : Zaprzyj się samego siebie.
W.K. : Ewangelia pokazuj e że to
j est możliwe. Tylko wtedy, gdy
wezmę Jego Ducha. „Beze mnie nic
nie możecie uczynić”, mówi Pan
Jezus. Natomiast z  Nim możliwe
j est iść z  kimś te symboliczne dwa
tysiące kroków czy nadstawić
drugi policzek.

A.K. : Wszyscy j esteśmy dziećmi
Boga, a   co więcej – wszyscy
j esteśmy siostrami i   braćmi. Bar-
dzo ładnie to brzmi, ale
w  praktyce czasami ciężko nawet
to sobie uświadomić, a   co
dopiero wcielić w  życie. Co może
być pomocne w  zmienieniu
swoj ej perspektywy?
W.K. : Do świadomości, że ktoś
j est synem czy córką Boga tak j ak
j a dochodzi s ię poprzez prakty-
kowanie Ewangelii . Próbuj ę być
wiernym Ewangelii , stosować j ą
w  życiu i   wtedy widzę, i le we
mnie j est starego człowieka,
który ocenia, osądza, źle myśli
o   innych. Pan Jezus się bierze za
serce. Gdy mówi: groby
pobielane, Jemu chodzi o   serce.
Mówi: „Woj ciechu, j akie masz
serce? Co myślisz o   tym
i   o   tamtym, j ak patrzysz na
kobiety, j ak traktuj esz swoich
przyj aciół w  głowie? Jak wiele
tam j est starego człowieka? ” On
się tym chce zajmować. I   j eś li
próbuj ę stosować Ewangelię, to
wierzę, że będzie przede mną
odkrywana prawda, że ta druga
osoba j est j ak tak samo j ak j a

synem czy córką Boga Oj ca, że
nie mam prawa o   nich źle myśleć.
Najpierw Ewangelia, a   późnie j
odrywanie prawd w  j e j świetle .
Żyj ąc Ewan-gelią, odkrywamy
fundamentalne prawdy – j esteś
moj ą siostrą i   na-wet j eśli sobie
coś o   tobie złego pomyślę, bo ta
myśl przychodzi szybko, ode
mnie zależy czy będę tą myśl
pielęgnował czy nie. Pielęgnuj ąc
to – krzywdzę. Mówiąc nie, nie
wchodząc w  to, robię miej sce na
Królestwo.

A.K. : Czy można modlitwę Oj cze
nasz potraktować j ako odtrutkę
na te wszystkie złe słowa
i   emocj e, które są w  nas?
W.K. : To j est lekarstwo absolutne
i   to bez wątpienia. Negatywne
słowa są nośnikami negatywnych
emocj i, a   to j est rzeczywistość
duchowa. Więc kiedy się do
kogoś powie z   mocą i   in-
tencj onalnie – „ty gnoju” to nie
j est oboj ętne. Jest cała paleta
innych słów, które potrafią
zniszczyć. Plus gesty. To wszystko
są nośniki pewnej rzeczywistości
duchowej i   j eś li j ą w  sobie pie-
lęgnuj e będzie to ze mnie wy-
chodziło. Za nim się ze mnie
wydobędzie złe słowo, to naj -
pierw j est we mnie zła j akość,
która w  to słowo chce się wpa-
kować. Dlatego Pan Jezus zajmuj e
się sercem, j ako czymś, co
powoduj e, że to złe słowo się
poj awia. Jak naj bardzie j mówie-
nie O j cze nasz j est lekarstwem.
Słowo Pana Boga j est absolutnym
lekarstwem. Myślę, że Pan Bóg
daj e nam taki środek, który
pomaga nam stać się bardzie j
ludźmi, a   nie zwierzętami. Każde
wezwanie w  „O j cze nasz” ma
w  sobie niesamowity dynamit.

A.K.: Dziękuję za rozmowę.
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To nie tak jak myślisz, czyli damskie i męskie
spojrzenie na… postanowienia noworoczne

Metoda małych kroków według Martyny Szakiel

Prawdopodobnie około połowy Polaków zdecyduje się w
tym roku „na 100%”, „tym razem już na pewno” zmienić
swoje życie za pomocą postanowień noworocznych. Setki
ludzi –zarówno kobiet, jak i mężczyzn – postanowią
przestać palić, zacząć ćwiczyć, zdrowo się odżywiać,
zmienić pracę etc. Według badań około 92% z tych
postanowień spełznie na niczym. Może dlatego, że
gdybyśmy chcieli coś naprawdę zmienić, nie byłaby nam do
tego potrzebna żadna wyjątkowa data?
Badania pokazują jednak, że zmiany zachowania za
pomocą postanowień noworocznych są aż 10 razy
skuteczniejsze niż bez planowania. Być może z powodu
symbolicznej mocy Nowego Roku, który oddziela
przeszłość – na którą już nie mamy wpływu, i w której
utonęły wszystkie nasze niespełnione postanowienia – od
przyszłości – dopiero staje ona przed nami, niczym otwarta
księga, i na nią jeszcze mamy wpływ. Dodatkowo sprzyja
nam społeczny trend. Około połowa ludzi również spróbuje
dokonać zmian w swoim życiu. Podniosły nastrój Świąt
zwiększy motywację, jak również to, że mamy więcej
wolnego czasu.

Krążą anegdoty o tym, że pierwszego stycznia najlepiej
zarabiającymi ludźmi są właściciele siłowni i klubów
fitness. Choć podobno już po miesiącu liczba ich klientów
spada o ponad jedną trzecią, a po sześciu miesącach o
połowę. Niestety wyrobione przez lata nawyki, bardzo
często są trudne do zmiany, a brak prawidłowego
uniemożliwia osiągnięcie celów. Chociaż czasem zdarza się,
że kategoryczne postanowienie o zakończeniu jakiegoś
destruktywnego działania (np. palenia papierosów)
zostanie wprowadzone w życie i utrzymane, to jednak
praktyka pokazuje że znacznie lepiej wychodzi się na
konsekwentnej polityce małych kroków. Nie liczmy na to,
że od razu uda nam się dokonać wielkich zmian.
Czy jednak fakt, że tylko około 8% osób spełni swoje
postanowienia, oznacza, że nie mają one sensu? Moim
zdaniem wcale nie! Nawet jeżeli nie dotrzymujemy
składanych sobie samym obietnic, skłaniają nas one do
refleksji i zastanowienia się nad sobą. Sprawiają, że
zaglądamy w głąb siebie i lepiej poznajemy, a każda podjęta
próba przybliża nas do tej, która kiedyś może zakończyć się
sukcesem! Kluczem jest cierpliwość!

Postanowienia noworoczne, czyl i stary człowiek itd… Okiem Michała Masiulańca

Oczywistym jest, że postanowienia noworoczne nie mają
najmniejszego sensu i to chyba niezależnie od płci. Chociaż
trzeba tutaj dodać, że w przypadku kobiet, jako że kobiety
są z reguły ambitniejsze, postanowienia noworoczne są
jeszcze bardziej bez sensu niż w przypadku mężczyzny. Jako
kobiecą ambicję, rozumiem tu oczywiście, nie przejaw
jakiejś siły charakteru, czy chęci zdobywania świata, jak w
przypadku mężczyzn, ale po prostu absolutny brak
zdrowego rozsądku. Tu tkwi cała różnica i szkopuł: kiedy
mężczyzna nakłada na swe strudzone zmaganiem z podłą
codziennością barki, kolejne noworoczne postanowienie,
wie już na starcie, że go nie dotrzyma, ale rozumie także, że
nie o jego dotrzymanie tutaj chodzi, lecz o heroiczną walkę
z samy sobą, o nieustanne pielęgnowanie w sobie chęci
sięgania gwiazd i zdobywania szczytów, a także, nie bójmy
się tego powiedzieć, o troskę o własną godność, godność
człowieka, „którego można zniszczyć, ale nie da się
pokonać”. Kobiety są w tym względzie daleko bardziej
prozaiczne, i wyznaczają sobie noworoczne postanowienia,
po to tylko, żeby je, o zgrozo, dotrzymać. Za dobry
przykład, który dobitnie skontrastuje, te dwie odmienne
postawy, może posłużyć porównanie dwóch utworów
literackich, które opisują niejako żeńskie i męskie podejście

do postanowień noworocznych, czy też ogólniej, do
jakichkolwiek postanowień, zmagania się z samym sobą i
własnym życiem. Żeńską postawę przywołuje popkultu-
rowy, postmodernistyczny i przelukrowany "Dziennik
Bridget Jones", męską natomiast nagrodzone nagrodą
Nobla dzieło Ernesta Hemingwaya "Stary człowiek i morze"
( a także poza tym: "Iliada", "Odyseja" i "Pieśń o Rolandzie",
ale na "Starym człowieku…" się skupmy). Tak jak jest
opisane w "Dzienniku…", kobietom, w życiowych
postanowieniach, chodzi najczęściej, nie oszukujmy się, o
to, żeby znaleźć bardziej satysfakcjonującą i lepiej płatną
pracę, znaleźć idealną miłość na resztę życia a przede
wszystkim o to, żeby schudnąć i jeść mniej czekolady.
Mężczyźni, stawiają sobie zaś dalece ambitniejsze, bardziej
wzniosłe i heroiczne zadania. Chodzi nam, mianowicie o
to, żeby na przykład, złapać taką rybę, ogromnego marlina,
takiego, którego jeszcze nikt nigdy nie zdołał złowić,
dokonać tego za wszelką cenę, zmagając się z wszelkim
przeciwnościami, i choćby przyszło nam za to zapłacić
własnymi krwią, potem i łzami, wytrwać do końca w walce
o nieuchwytne marzenie. Oj, obawiam się, że drogie panie
nigdy tego nie zrozumieją, mam rację? No właśnie…
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Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Ciebie i Mnie każdego dnia staje przed drzwiami naszego serca i kołacze… Nie bójmy się usłyszeć i re-
al izować Jego głosu: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Na trudną drogę wcielania tych słów w naszą codzienność
z pomocą przychodzi nam Kościół i ukazuje ludzi budujących swoje życie na skale, którą jest Jezus Chrystus. Święci i błogosławieni
to postacie, które n ie tylko wiedziały, że Bóg Jest Miłością, a le przede wszystkim miały odwagę żyć i umierać d la tej Miłości .
Kroczmy wraz z nimi drogą do zwycięstwa!

Z krakowskimi studentami rozmawia Krzysztof Kawik

Pięć pytań: JESTEŚ

Czym dla Ciebie jest imię?

Aneta: Imię jest dla mnie wyrazem mojej tożsamości. Jest
darem wybranym przez moich rodziców, który
nieprzypadkowo otrzymałam na chrzcie. Jest znakiem mo-
jego istnienia.
Dominik: W kontekście wiary imię jest dla mnie pewnym
drogowskazem, wskazaniem sposobu postępowania.
Wierzę, że tworzy również pewien charakter więzi między
noszącym imię, a świętymi patronami.
Karolina: W moim osobistym odczuciu imię jest tym, co
wyróżnia nas spośród innych, obdarza nas indwidualnością
i poczuciem wyjątkowości.
Krzysztof: Imię jest czymś więcej niż wyrażeniem, jakim się
zwracam do drugiej osoby, to pewna charakterystyka
tego człowieka.

Kto został Twoim patronem bierzmowania i dlacze-
go?

Aneta: Moją patronką bierzmowania jest św. Agnieszka.
Wybrałam ją na mojego orędownika duchowego,
bo zaimponowała mi swoją odwagą w walce o czystość.
Oddała się w pełni Bogu. Jest moim autorytetem
i chciałabym być tak odważna i konsekwentna jak ona.
Dominik: Moim patronem jest św. Szczepan. Zawsze po-
dziwiałem tego świętego. Jest on dla mnie wzorem
odwagi, męstwa i pobożności, cech, którymi moim zda-
niem powinien się charakteryzować każdy chrześcijanin.
Karolina: Moją patronką jest święta Urszula Ledó-
chowska. Na początku wybrałam Ją, ponieważ chciałam
mieć imię po babci, jednak po jakimś czasie zauroczyłam
się życiem, duchowością i postawą mojej patronki.
Do dziś jest jedną z moich ulubionych świętych.
Krzysztof: Jest to św. Paweł, gdyż był to człowiek, który
zawrócił z drogi, w którą tak bardzo wierzył i po spotkaniu
z Jezusem zmienił całkowicie swoje życie, więcej za-
wierzył i oddał je Bogu, głosząc Ewagelię.

Jak myślisz, dlaczego Bóg nazwał siebie: Jestem, Który
Jestem?

Aneta: Bóg nazywając siebie Jestem, Który Jestem, mówi do
mnie Jestem, istnieję – dla Ciebie i z Tobą. Mówi, że
jest tym, którym miał być, był, jest i będzie. Podkreśla swoją
obecność w każdej części stworzenia. Jest, Który Jest
i unosi się nad nami Swoim Duchem.
Dominik: Według mnie Bóg powiedział o sobie Jestem,
Który Jestem, ponieważ ukazuje to Jego istotę,
tajemnicę, jako Boga żywego, prawdziwego, będącego od
zawsze i na zawsze. Bóg mówi Ja Jestem, Jestem
przy Was, z Wami. Nie opuszczam Was.
Karolina: Sądzę, iż dlatego, abyśmy mogli czuć, że On nie
zmienia Swojej postawy wobec nas, bez względu na to,
co dzieje się w naszym życiu. Bóg jest zawsze wierny i ciągle
obecny.
Krzysztof: Te słowa oznaczają dla mnie, że Bóg jest wszę-
dzie i w każdym z Nas. Niezależnie od czasu, sytuacji
On Jest.

Jak rozumiesz słowa, że Bóg wzywa każdego z nas

po imieniu?

Aneta: Bóg od zawsze zna moje imię. Nadał mi je w chwili
stworzenia mojego ducha i rozpoznaje wołanie Boga,
kiedy woła mnie – swoje dziecko. Bóg każdego z nas nazy-
wa inaczej.
Dominik: Bóg powołuje do świętości każdą poszczególną
osobę. Zwraca się oczywiście z jednej strony do nas, jako do
Kościoła, do wspólnoty. Z drugiej natomiast zna każdą
cząstkę tego Kościoła. Jezus przemawia i chce przebywać
z każdym poszczególnym człowiekiem.
Karolina: Oznacza to dla mnie, że Pan Bóg traktuje każde-
go bardzo indywidualnie, osobiście i w sposób intymny. Pa-
trzy na mnie wyjątkowo i przenika wszystkie moje sprawy.
Krzysztof: Oznacza to, że Bóg zna każdego z nas jak
ojciec zna swoje dzieci, wzywa je po imieniu, aby odpowie-
działy na jego wołanie. Bóg pragnie, aby każdy z nas do-
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stąpił życia wiecznego i chce, aby każdy usłyszał to zapro-
szenie od niego.

Czym według Ciebie jest pełnia życia?

Aneta: Pełnia życia j est nie wtedy, kiedy wszystko
układa się po mojej myśli, ale wtedy, gdy żyje zgodnie z
wolą Pana, nawet, j eżeli j est trudno. Żyć pełnią życia to
życie zgodnie ze swoim sumieniem w łasce uświę-
cającej , ciesząc się z darów, które otrzymujemy.
Dominik: Życie w szczęściu, miłości, spokoju ducha.
Możliwość kochania i uczynienia kochanej osoby
szczęśliwą. Możliwość zrobienia czegoś wartościowego
ze swoim życiem.
Karolina: Dla mnie pełnia dla życia to życie reali-
zowane w pełni człowieczeństwa. Przeżywanie radości,
ale i bólu w sposób piękny i mądry.
Krzysztof: Każdy z nas inaczej postrzega jak to j est
żyć na 100%. Mówi się, że życie mamy tylko jedno i dla-
tego trzeba z niego korzystać w pełni, j ednak należy
pamiętać, że to na razie tylko ziemskie życie, prawdziwa
pełnia życia czeka nas w raju.

Na pytania odpowiedziel i:

Aneta, studentka polonistyki

Dominik, student prawa

Karolina, studentka romanistyki

Krzysztof, student ochrony środowiska

Wspomnienia z DA

Refleksjami z Dni Wspólnoty dziel i się
Agnieszka Kromska

Rekolekcje adwentowe wspomina
Ola Szczepaniak

Ten czas był dla mnie odkrywaniem, jak wielkim darem
jest intymność. Po pierwsze, jakie to niesamowite,
że nigdy nie zgłębię j ej do dna i między mną, czło-
wiekiem, a Bogiem, zawsze pozostaje tajemnica.
Codzień możemy żyć w wiecznym zdumieniu, w odkry-
waniu. I druga rzecz: jak hojnie obdarowywana
jestem przez bliskich - ich czasem, spotkaniem, zaufa-
niem. Warto walczyć o spojrzenie delikatniejsze
i głębsze, móc patrzeć na człowieka inaczej niż dotąd.

„Powiej, aby ożyli”. Temat tegorocznych rekolekcji
adwentowych może zaskoczyć, z całą pewnością jednak
daje wiele do myślenia. Dla mnie ten czas był moc-
nym uderzeniem w naszą zamkniętą ludzką egzystencję;
uświadomieniem sobie, że bez całkowitej ufności nie
można budować prawdziwej relacji z Bogiem.
Duch Święty powiał tak, że wysprzątał nam całą kole-
giatę, łącznie z ołtarzem, ale może właśnie tego
było nam potrzeba.
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Z księdzem Kazimierzem Pajorem, duszpasterzem Polonii w Niemczech, członkiem Kongregacji Ora-
torium św. Fil ipa, stowarzyszenia księży katol ickich założonego przez św. Fil ipa Neri w 1 551 r. rozma-
wia Bogusław Kowal

Kapłan zza Odry

BOGUSŁAW KOWAL: Co przyczyniło
się do wyjazdu księdza na emigra-
cję?
KAZIMIERZ PAJOR: Właściwie muszę
wyznać, że nie wiem, co ostatecznie
zdecydowało o moim wyjeździe do
Niemiec. Po prostu nie wiem! Nigdy
nie myślałem o takiej „przygodzie”. W
czasie studiów seminaryjnych byłem
zainteresowany włoskimi Kongregac-
jami, którym brakowało i ciągle
brakuje księży. Przypominam sobie
jedną rozmowę na ten temat z pew-
nym znajomym księdzem, który miał
doświadczenia z Niemiec. Wydaje mi
się, że ta rozmowa dodała mi odwagi,
gdy nosiłem się z zamiarem wyjazdu
do Niemiec.

B.K. : Jak doszło do powstania
polskiej wspólnoty, w której obec-
nie ksiądz przebywa w Niem-
czech? Jak się ona rozwijała i jaki
j est j ej stan dzisiej szy?
K.P. : Jedenaście lat temu wyj echał
ksiądz Władysław Borowiecki ze
wspólnoty tarnowskiej do Niemiec.
Miał kontakt z pewnym tutej szym
dziekanem. Również nasz biskup
(Josef Homeyer) był bardzo za-
interesowany tego rodzaju wspól-
notą kapłańską. Kiedyś powiedział
mi, że j ako młodego kapłana
fascynowała go osobowość św.
Filipa Neri i idea Oratorium. W
1987 roku rozpoczęliśmy w czwór-
kę tworzenie nowej Kongregacj i w
Goslar-Grauhof. Już w pierwszych
czterech latach dołączyło się
czterech kleryków, między innymi
Andrzej Tenerowicz, który od-
bywał diakońską praktykę na
Świerczewie. Potem dochodzili
dalsi księża (z Bytowa, Tomaszowa
Mazowieckiego i nawet j eden z
Rzymu) . Obecnie istniej ą trzy
domy (1 2 filipinów) na terenie

diecezj i Hildesheim. Dotychczas
tylko dom w Celle stanowi sa-
modzielną Kongregacj ę, inne
natomiast ubiegaj ą się o taki
status. Praca nasza sprowadza się
przede wszystkim do dusz-
pasterstwa parafialnego. Kongre-
gacj i w Celle, do której przynależę,
powierzył ordynariusz dusz-
pasterstwo w pięciotysięcznej pa-
rafii Św. Ludwika w Celle oraz w
dwóch mniej szych parafiach poza
miastem. Miasto Celle liczy około
72 tys. mieszkańców. Z tego tylko
1 0% stanowią katolicy, tworząc
trzy parafie.

B.K. : Jaki j est stosunek środo-
wiska niemieckiego do polskich
księży?
K.P. : Środowisko niemieckie j est
z natury bardzo krytyczne. Prze-
j awia się to również w Kościele i w
życiu religijnym. Autorytet moral-
ny trzeba sobie powoli zdobyć –
tego się tu nie otrzymuje na
kredyt. Nie ulega wątpliwości, że
to krytyczne nas-tawienie – nie-
kiedy połączone z nieufnością –
wobec polskiego księdza j est
stosunkowo większe j ak wobec
„swoj ego”. Niemcy mają powody
ku temu, gdyż – na przykład w la-
tach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych – przyszło tu sporo
księży ze śląskich i pomorskich
diecezj i, którzy niekoniecznie
wykazali się wielką gorliwością
kapłańską. Czyż można po-
wiedzieć, że w Polsce obdarzaj ą
wierni każdego księdza sympatią i
życzliwością, dlatego że j est Pola-
kiem w polskiej parafii? Moj e
osobiste doświadczenia z Niem-
cami są bardzo pozytywne. Mam
wielu znajomych i przyj aciół.
Niestety, naj częściej brak czasu nie

pozwala mi na tego rodzaju kon-
takty.

B.K.: Jak w tej sytuacj i wygląda
pra-ca parafialna?
K.P. : Jest to bardzo obszerne
pytanie, dlatego mogę tu tylko
wymienić kilka przykładów bez
dalszych wyjaśnień. Niewątpliwie
dużą rolę odgrywają tu ludzie
świeccy. W każdej parafii istnieją
obowiązkowo dwa gremia: Pfarrge-
meinderat i Kirchenvorstand. Rada
Parafialna zajmuje się wyłącznie
sprawami duszpasterskimi i pasto-
ralnymi (np. przygotowanie Świąt i
uroczystości parafialnych, kontakty
ekumeniczne, przygotowywanie
rożnych akcj i duszpasterskich itp. ) .
Wybory odbywają się co cztery lata
i są tajne. Proboszcz należy do tego
gremium, ale nie j est j ego prze-
wodniczącym – jest normalnym
członkiem z prawem weta. Rady
Parafialne, chociaż stanowią gre-
mium doradcze, to j ednak odgry-
wają coraz to większą rolę. Drugie
gremium zaś przepisane j est
odpowiednim konkordatem, który
reguluje stosunki między pań-
stwem a Kościołem. Zadaniem
Komitetu Parafialnego, któremu
proboszcz przewodniczy, j est za-
rządzanie ma-jątkiem parafii,
robienie budżetu, zatrudnianie lub
zwalnianie osób, j eśli parafia po-
siada np. własne przedszkole lub
dom starców.
Ze względu na duży brak księży
łączy się dwie lub nawet trzy
parafie w tzw. Seelsorgeeinheit.
Praktycznie oznacza to bliską
współpracę parafii, przej ęcie j esz-
cze większej odpowiedzialności
przez laikat oraz uczestniczenie
świeckich w zarządzaniu parafią (to
ma na myśli wyrażenie, „ko-
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operative Gemeindeleitung”) .
Innym ciekawym elementem nie-
miec-kiego duszpasterstwa jest zo-
rientowanie katechezy sakra-
mentalnej na parafię. Dzieci i mło-
dzież mają religię w szkole,
podobnie jak od kilku lat w Polsce.
Mimo to przygotowanie do
pierwszej komunii św. i do bie-
rzmowania trwa cały rok i odbywa
się w parafii. Można by wymienić
kilka punktów wskazujących na
mocne zakorzenienie tej katechezy
w życiu parafialnym, np. : pro-
wadzenie katechezy przez samych
rodziców (ksiądz przygotowuje ro-
dziców do tego zadania) , katecheza
odbywa się w pomieszczeniach
parafialnych, dzieci przygotowują
msze i nabożeństwa. Przez takie
powiązanie uczestniczy w jakiś
sposób cała parafia w tego rodzaju
katechezie.

B.K.: Jak układają się stosunki z pro-
testantami?
K.P.: W naszej diecezji, która te-
rytorialnie jest bardzo duża, bo roz-
ciąga się od Gettyngi aż do Bremen,
katolicy są zdecydowaną mniejszością
(ok. 10%). W klasach szkolnych jest
najwyżej dwoje lub troje katolickich
dzieci, prawie każde małżeństwo to
małżeństwo mieszane (katolik-ewan-
gelik). Czasem doświadcza się więc
uczucia „mniejszego brata”. To z kolei,
jak twierdzą protestanci, działa mo-
bilizująco na katolików. Pomimo tej
faktycznej sytuacji i wspomnianych
odczuć nieustannie rozwijają się
starania ekumeniczne. W ciągu roku
jest wiele wspólnych akcji, nabo-
żeństw i różnych spotkań. Często
proszą mnie różne grupy protestanc-
kie o jakiś referat, np. o papieskiej
encyklice „Veritatis splendor”. W mar-
cu zorganizowaliśmy wielką wystawę
współczesnej sztuki sakralnej wspól-
nie z luteranami i kalwinistami, u któ-
rych to, jak wiadomo, sztuka (obraz)
nie jest mile widziana.

B.K.: Jak ocenia Ksiądz stan Koś-
cioła katolickiego w Niemczech?
K.P.: Pytanie to przerasta moje siły.
Wszelkie oceny tego typu są niebez-
pieczne. Dlatego nadmienię tylko
dwie rzeczy. Po pierwsze chciałbym

wskazać na pewien stan faktyczny,
który powstał w Niemczech po zjed-
noczeniu. Otóż do zjednoczenia pra-
wie wszyscy Niemcy (zachodni) byli
chrześcijanami (ok. 50% katolicy i ok.
50% protestanci). Po zjednoczeniu
natomiast mamy ok. 33% katolików,
ok. 33% ewangelików i ok. 33% ate-
istów.
Po drugie synod, jaki zakończył się
przed trzema laty w naszej diecezji,
stwierdził, że obecny stan Kościoła
i naszych parafii nie jest zadowalający,
bo brakuje księży, bo coraz mniej
ludzi w kościołach (przede wszystkich
młodego pokolenia), bo sakramentów
udziela się ludziom niepraktykującym
itd. Uczestnicy synodu odkryli bo-
wiem w sobie tęsknotę za tym, aby być
Kościołem na inny sposób. Drogę do
osiągnięcia tego celu nazywa się
ewangelizacją. Ta zaś musi się roz-
począć w sercu każdego człowieka
Pierwsze doświadczenia na tej drodze
napawają dużym optymizmem.

B.K.: Które z doświadczeń niemiec-
kich uznaje Ksiądz za godne prze-
niesienia na grunt polski (szcze-
gólnie jeśli chodzi o pracę para-
fialną)?
K.P.: Można by się najpierw nad tym
zastanowić, jakich doświadczeń nie
powinno się w żadnym wypadku
naśladować To, co mam na myśli,
dotyczy postawy etycznej człowieka
wobec dóbr materialnych i zachowa-
nia odpowiedniej hierarchii wartości.
Wydaje mi się, że spora część spo-
łeczeństwa zachodniego ulega pokusie
konsumpcjonizmu, czego owocem jest
materializm praktyczny – co prawda
nie neguje się istnienia Boga, ale żyje
się tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Bez
wątpienia pozytywnym i ważnym do-
świadczeniem jest uświadomienie
ludziom świeckim tego teologicznego
faktu, że na podstawie sakramentu
chrztu i bierzmowania ponoszą odpo-
wiedzialność – obok ich duszpasterza
– za życie religijne rodziny parafialnej
i tym samym za przekazanie wiary
przyszłemu pokoleniu. Kościół nie
potrzebuje takich członków, które
potrafią wyłącznie „konsumować”, być
zaspokojonymi. Chodzi o przejście od
poczucia zaspokojenia własnych
potrzeb przez instytucję do odpo-

wiedzialnej i zatroskanej o innych
postawy chrześcijańskiej. Dokonanie
tego przejścia prowadzi do konkret-
nego zaangażowania w parafii.
Wydaje mi się, że duszpasterstwa tu
w Niemczech mają bardziej perso-
nalny charakter. Podam tu może taki
przykład. Przed chrztem dziecka nie
zgłasza się chrztu w „biurze para-
fialnym”. Oczywiście nawiązuje się
kontakt z duszpasterzem, informując
go o zamiarze chrztu. Ten zaś umawia
się z nimi na rozmowę przed-
chrzcielną, która odbywa się w miesz-
kaniu rodziców i, gdy to możliwe,
z udziałem rodziców chrzestnych.
Rozmowa taka trwa od dwoch do
trzech godzin. Tu istnieje większa
możliwość nawiązania osobistego
kontaktu, poznania ludzi, a przede
wszystkim rozmowy na tematy re-
ligijne. Często, gdy rodziców zapytam,
dlaczego chcą właściwie, aby ich
dziecko zostało ochrzczone, obser-
wuję najpierw wielkie zdziwienie (jak
można tak pytać?), a następnie jeszcze
większą irytację i bezradność. Takiej
rozmowy nie mógłbym nigdy prze-
prowadzić w moim biurze.

B.K.: Wróćmy jeszcze do osoby Księ-
dza. Doktorat zdobył Ksiądz na poz-
nańskim Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym na podstawie pracy z myśli
Junga. Co dalej z pracą naukową?
K.P.: Praca w parafii, z ludźmi
przynosi mi wiele satysfakcji, dlatego
nigdy nie chciałbym z niej zre-
zygnować – jest moją pasją. Praca ta
jednak, u schyłku XX wieku, stała się
jednak bardzo wymagająca. Duszpas-
terz naszej epoki musi być bardzo
dobrze przygotowany do wielu zadań,
bo ma konkurentów poza środowis-
kiem kościelnym, który dysponują
fachową wiedzą. Mam tu na myśli
różne formy poradnictwa. Od księdza
wymaga się również fachowej wiedzy i
to nie tylko z dziedzin teologicznych.
Ten stan rzeczy zmusza każdego
księdza, również i mnie, do ciągłego
pogłębiania wiedzy naukowej, więc
tym bardziej staram się tego nie
zaniedbywać.

B.K.: Dziękuje za rozmowę:-)
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Znajdź swoją drogę

O szukaniu szczęścia i real izacji marzeń: Piotr Siwiec

Przytłacza mnie to życie. . . Mo-
ja praca j est bez sensu. . . Po co
wybrałem ten kierunek stu-
diów. . . Nie mam pomysłu na
swoje życie. . .

Tak często wypowiadamy te
zdania, zbyt często. W obec-
nym świecie, gdzie j est mnós-
two dróg, a nie wiemy, którą
wybrać, a jak już przypadkiem
jakąś znajdziemy, to nie wie-
my, jak nią podążać. Nie wie-
my kim jesteśmy, nie wiemy
kim chcemy być, gdzie chcemy
dojść. A może jest j akaś
odpowiedź na nasze dylematy?

Opowiem wam krótką his-
torię: lata sześćdziesiąte, USA,
grupa ludzi postawiła przed
sobą jasne zadanie: chcemy,
aby pierwsi ludzie wylądowali
na Księżycu jeszcze w tej de-
kadzie. Czy samo szczegółowe
określenie celu przyczyniło się
do ich sukcesu? Nie. . Pierw-
szym krokiem, aby zrealizować
swoje marzenia było ich nasta-
wienie, codziennie przed snem
wyobrażali sobie swój sukces.
Pozytywne nastawienie od sa-
mego początku pozwoliło po-
konać wszystkie trudności, j a-
kie spotkali na swojej drodze.
Drugim etapem był j eden z
najważniej szych kroków: okre-
ślenie punktu startu. Czy moż-
na wystrzelić rakietę na Księ-
życ, nie znając dokładnych
współrzędnych miej sca, z któ-
rego wyruszymy? Trzecim eta-
pem było nakreślenie poje-
dynczych zadań, które trzeba
było zrealizować aby dotrzeć
do punktu końcowego. Marze-
nia i trzy kroki – sami dobrze
wiecie, j ak skończyła się ta his-
toria.

Jak możemy odnieść misj e
na Księżyc to naszego życia?
Na samym początku najważ-
niej sze są marzenia. Możemy
je spisywać na kartce, w note-
siku, który będziemy nosić
zawsze przy sobie. Warto j e
pogrupować, wtedy zauważy-
my, że realizacja j ednego

zaspokoi nam kilka mniej szych; albo od-
wrotnie, realizacja mniej szych doprowadzi
nas do spełnienia tego największego.

Marzenia, aby łatwiej było nam je osiągnąć
muszą posiadać następujące cechy:

– prostota: tak abyśmy je bez problemu ro-
zumieli;

– precyzyjność i mierzalność: często nasze
fantazj e są abstrakcyjne, mówimy: chcę być
dobrym człowiekiem! Tak określonego celu
nie uda nam się zrealizować, j est to zbyt duży
obszar działalności aby go osiągnąć. Zamiast
tego doprecyzujmy: oddaję regularnie krew,
j estem wolontariuszem w hospicjum w każdy
weekend, j estem kulturalny wobec moich
rodziców;

– istotność: marzenia muszą stanowić dla
nas pozytywną wartość, powinny być atrak-
cyjne, tak aby za każdym razem, kiedy bę-
dziemy sobie j e wizualizować przed snem,
budziły w nas motywację nie tylko do ich
realizacj i, ale również motywację do życia
sensu largo;

– określone w czasie: j eżeli nie spre-
cyzujemy daty osiągnięcia naszego marzenia,
będziemy przesuwać jego realizacj ę, aż o nim
zapomnimy albo będzie już za późno na ja-
kiekolwiek działanie. W tym przypadku warto
pamiętać o dwóch rzeczach. Musimy być
wymagający względem siebie j eżeli chodzi o
pilnowanie terminowości, j eżeli raz przesu-
niemy nasz deadline, będziemy to robić cały
czas, a nasze marzenia będą co raz szybciej
się oddalać. Drugą ważną zasadą jest po-
dzielenie drogi, dzięki której dotrzemy do
celu, na mniej sze etapy oraz zaznaczenie na
niej punktów kontrolnych, w których będzie-
my sprawdzać, j ak daleko już dotarliśmy.
Dzięki niej zastanowimy się też, czy nie po-
jawiły się dodatkowe okoliczności, pozytywne
bądź negatywne, oraz w zależności od nich
skorygujemy kierunek naszej wędrówki.

A co jeżeli nie mamy żad-
nego celu? Całe szczęście wy-
syłanie ludzi na Księżyc j est
trudniej sze niż życie. Aby speł-
nić marzenia, o których mo-
żemy w tym momencie nie
wiedzieć, wystarczy nakreślić
na naszej mapie właściwą
ścieżkę. Jak to zrobić? Po
pierwsze wyznaczymy punkt
startowy: kim jestem – jakie
posiadam role społeczne (cór-
ka, żona, studentka, katolik,
lekarz, fotograf, j edynak, brat) ;
j akie zasoby posiadam(wiedza,
umiej ętności, doświadczenie,
relacj e, dostęp do specja-
listycznego sprzętu) ; j akie są
moje słabe i mocne strony(jak
mogę zamienić moje minusy
na plusy, które cechy w sobie
cenię) ; j akie są moje war-
tości(wiara, miłość, wolność,
które są dla mnie naj -
ważniej sze) ; co lubię w życiu
(pasj e, praca, relacj e, osoby) ;
co mi przeszkadza w byciu
sobą, w osiągnięciu szczęś-
cia(osoby, relacj e, brak wiedzy,
brak zasobów, jak mogę
zmienić tą sytuacj ę, czy mogę
obej ść tą , ,ścianę”, czy jest inne
wyjście) ;

Kiedy już będziemy wie-
dzieli, kim jesteśmy, zaak-
ceptu- j emy siebie wraz z po-
zytywnymi i negatywnymi
stro-nami, kiedy zaczniemy
nad sobą pracować, uzupełniać
brakujące zasoby, skupimy się
na realizacj i pasj i, tego, co nas
uszczęśliwia – niespodziewanie
wkroczymy na ścieżkę ku na-
szym marzeniom, ku naszemu
szczęściu. Spotkamy na niej
osoby, które będą nas wspierać
i osoby, które do tej pory
mogliśmy znać bądź nie, ale
które będą chciały nas za-
trzymać przy sobie, nie poz-
walając nam na realizacj ę
naszych marzeń. Nie bójmy się
z nimi pożegnać i ruszyć naszą
własną drogą. Powodzenia!
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Swoimi przemyśleniami dziel i się

Jesteś…

Agnieszka Jaranowska

Każdy dziś chce podkreślić, że j est.
Świadczą o tym pełne prywatnych
zdj ęć profile na portalach społecz-
nościowych czy zamieszczane ze
skrupulatną regularnością wpisy
na blogach. Internet aż huczy gło-
sami ze wszystkich stron świata:
„Jestem! Zauważcie mnie! ”

Ten, Którego imię brzmi „Jes-
tem”, postępuj e zupełnie inaczej .
On nie chce nikogo przekrzykiwać,
nie manifestuj e swej mocy, nie lubi
spektakularnych pokazów. Pozwala
odczuć swą obecność tym, którzy
j ej pragną i poszukują. Bóg czeka
cierpliwie i wytrwale; czasami tyl-
ko poprzez wydarzenia naszego
życia daj e pewne znaki, ale zawsze
pozostawia nam ostateczną de-
cyzj ę, czy się do Niego zbliżymy.

Każdy otwarty na Boga człowiek
przeżywa szczególne chwile, w któ-
rych może powiedzieć z prze-
konaniem, że „On j est”. Naj częściej
zdarza się to podczas adoracj i
Naj świętszego Sakramentu, prze-
bywania sam na sam z Naj -
wyższym, kiedy cisza nasiąknięta
j est Jego obecnością. Nawet ludzie,
którzy odwrócili się od Kościoła,
mówią, że przechodząc obok świą-
tyni, wstępują na chwilę do środka,
by posiedzieć w ciszy. Coś (a raczej
Ktoś) musi ich przyciągać… Bożą
obecność odkrywamy, zgłębiaj ąc
Pismo Święte, poprzez słowa, które
Bóg przekazał przez proroków,
poprzez Jego obj awienie się w lo-
sach Narodu Wybranego oraz
najpełniej poprzez życie i naucza-
nie Chrystusa. Znajduj emy Go w
naszej wspólnocie, kiedy razem
modlimy się, uczestniczymy w Eu-
charystii, rozmawiamy na pobożne
lub codzienne tematy, przyrzą-
dzamy kolacj ę, sprzątamy czy po
prostu siedzimy w Kanie. Kiedy
zastanawiamy się nad wyda-
rzeniami naszego życia, często
dostrzegamy Boże prowadzenie;
sytuacj e, które działy się wiele lat
wcześniej , nabieraj ą sensu w
świetle bieżących spraw. Dzięku-
j emy Mu, że uchronił od cier-
pienia, pokierował tam, gdzie
spotkało dobro albo dodał sił, by

przetrwać naprawdę trudne chwile.
Można by dzielić się niezliczonymi
świadectwami takich „Bożych in-
terwencj i”w życiu, historii naszych
rodzin, Kościoła czy świata. W
końcu cała natura świadczy o Jego
obecności. Każdy, kto choć raz
stanął po długiej wspinaczce na
szczycie wysokiej góry i zobaczył
pod stopami zapieraj ący dech w
piersiach widok, przyznaj e, że
wtedy myśli same ulatuj ą do
Stwórcy…

Wiele j est momentów, w których
odczuwamy Bożą obecność. Częś-
ciej j ednak j esteśmy skłonni
twierdzić, że Go nie ma. Bo j akby
był, to by nie pozwolił, żebyśmy
zachorowali na depresj ę, żeby wy-
rzucono nas z pracy, żeby nasza
rodzina się rozpadła. Biskup Grze-
gorz Ryś pisał, że Słowo, które
przychodzi, napotyka na opór w
nas i wokół nas. „Światło przyszło
na świat, lecz ludzie bardziej
umiłowali ciemność aniżeli świat-
ło: bo złe były ich uczynki” ( J
3 ,1 9) . Wierzymy, że Bóg j est, co
nie znaczy, że zawsze chcemy za
Nim iść. Zamykamy się na dzia-
łanie Łaski poprzez ciągłe zadrę-
czanie się wątpliwościami czy
nierozwiązanymi problemami,
uwięźnięcie w schematach. Świat
wciąż odwraca naszą uwagę od
Boga, stara się popchnąć na zupeł-
nie inne tory. Trzeba być przy-
gotowanym na nieustanną walkę z
wrogami, którzy chcą zabić w nas
Słowo. Ile trzeba mieć w sobie siły

i ufności, by przezwyciężyć nie
tylko mroki ziemskiej rzeczy-
wistości, ale też własną ciemność.

Jako chrześcij anie całym życiem
powinniśmy pokazywać, że On j est
i Jego Królestwo istniej e pośród
nas. „Królestwo Boże – to nie
sprawa tego, co się j e i pij e, ale to
sprawiedliwość, pokój i radość w
Duchu Świętym” (Rz 1 4, 1 7) . Nie
oszukuj emy w pracy, bo nasz Bóg
j est sprawiedliwy. Kochamy i
wybaczamy, bo nasz Bóg j est
miłością. Współczuj emy i pocie-
szamy, bo nasz Bóg j est miłosierny.
Niektórzy z nas żyj ą w celibacie,
gdyż Chrystus powiedział, że „przy
zmartwychwstaniu (… ) nie będą
się ani żenić, ani za mąż wy-
chodzić” (Mt 22,30) . Jeśli na-
prawdę wierzymy, że On j est, ma-
my siłę i odwagę stać się pośmie-
wiskiem dla świata, który Go
odrzucił. Podejmuj emy to ryzyko,
choć wmawiaj ą nam, że, staraj ąc
się spełnić wymogi Ewangelii w
obecnych, ciekawych czasach,
prędko stoczymy się na dno sza-
leństwa niczym książę Myszkin z
Idioty Dostoj ewskiego, biedaczyna,
co chciał wszystkich po chrze-
ścij ańsku kochać i nosić krzyże
braci-utracjuszy. Ludzi mogą dzi-
wić wybory rzeczy pięknych i wy-
magaj ących, kiedy wszyscy bez-
trosko i przyj emnie płyną z prą-
dem. Po rewolucj i seksualnej , nie-
zrozumienie budzi bł. Karolina
Kózkówna i j ej ofiara dla czystości,
a powołania kapłańskie czy zakon-
ne traktowane są j ako próba
ucieczki przed małżeństwem lub
wyraz innych deficytów psy-
chicznych. Zamykanie się w klasz-
torze byłoby głupie, gdyby Bóg nie
istniał. Ale On j est, więc nie po-
winno nikogo dziwić, że niektórzy
nie mogą się już doczekać spot-
kania z Nim…

Kiedy więc wspominamy Noc
Bożego Narodzenia, kiedy przy-
szedł j ako bezbronne Dzieciątko,
by być bliżej nas, dziękujmy Mu
właśnie za to, że j est.
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„Ojcze nasz, który jesteś w niebie”Mt 6,9
Rozważania o Bibl ii prowadzi Barbara Kupiec

Który jesteś w niebie

„Jestem”, to chyba najpiękniejsze sło-
wo na świecie… Zdawać by się mogło,
że z wielu powodów, bo jest dowodem
istnienia, bo zaprzecza samotności i
opuszczeniu, bo usłyszane od przyja-
ciela w trudnej chwili ma moc
ukojenia… A tak naprawdę, to wszy-
stko tylko z jednego powodu: bo
„JESTEM” to imię Miłości. Już w Sta-
rym Testamencie Bóg na pytanie Moj-
żesza o Swoje Imię, odpowiada: „JES-
TEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 3, 14).
Wiele traktatów powstało już na temat
słów, którymi przedstawia się Bóg.
Przyjrzyjmy się jednak paru ele-
mentom. Przyzwyczajeni jesteśmy do
nadawania rzeczom nazw, używając w
tym celu rzeczowników. Tutaj jest
inaczej, Imieniem staje się czasownik.
Czasowniki zaś w pierwszej kolejności
kojarzą nam się z jakimś działaniem,
akcją, pytamy bowiem: „co robi?”.

Czemu zatem Bóg nie nazywa Siebie
istnieniem? Bo istnienie już coś
zubaża, bo nie jest aż tak bardzo
namacalne. Chyba nikogo nie pocie-
szyłoby aż tak bardzo wypowiedziane
przez przyjaciela „nie martw się –
istnieję”, bowiem wyraz „istnieję” nie
zawiera całej głębi słowa „jestem”.
„Jestem” wyraża owo „tu i teraz” i w
pełni domaga się dokończenia –
„jestem dla… jestem dla Ciebie”

Kiedy pochylimy się nad tytułowym
wersetem z modlitwy „Ojcze nasz”, na
pierwszy rzut oka może się wydawać,
że „jesteś w niebie” czyni Boga mniej
obecnym. Takim, który jest gdzieś,
zamiast być tutaj. Niestety polski
przekład Ewangelii Mateusza nie
oddaje pełni. W oryginale greckim
pojawia się słowo „ouranois”, co na-
leżałoby tłumaczyć, jako rzeczownik
liczby mnogiej oznaczający niebiosa.

Nie oznacza więc jakiegoś ab-
strakcyjnego miejsca, lecz podkreśla
Bożą transcendencję: „Jestem” prze-
nikające wszystko, obejmujące wszys-
tko, dotykające tajemniczo samego
wnętrza człowieka, wszystkiego w nim
i poza nim, oznaczające Tego dla któ-
rego nie ma żadnych barier
przestrzeni i czasu – który jest wiecz-
nie dziejącym się „teraz”. „A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata” (Mt 28,20) –
tymi słowami kończy się Ewangelia
według św. Marka. I znowu kolejny
przykład na piękno natchnionego
tekstu… Nie mówi: „będę z wami”, ale
„jestem z wami”. Czy jest zatem coś
bardzej zdumiewającego od tej praw-
dy, że Imieniem Boga jest właśnie
Miłość?

Krótko o JESTEŚ

Doświadczasz przygnębienia, a może stoisz na krawędzi
rozpaczy? Wydaje Ci się, że wszystko idzie nie tak, jak
powinno? Codzienność przynosi kolejne smutki, cierpienia,
niepowodzenia… Może zadajesz pytanie: Gdzie jesteś
Boże? Prosisz Boga i nic nie słyszysz w odpowiedzi? To
właśnie wtedy, w chwilach trudnych doświadczeń Bóg Jest
blisko Ciebie! Nie zapominaj, że Bóg jest Emmanuelem –
Bogiem z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata. Jest z tobą, za tobą, nad tobą i w tobie. Boża
obecność nigdy cię nie opuszcza. Przypomnij sobie historię
biblijnego Hioba i pomyśl, ile on wycierpiał: wrzody na
ciele, piekące rany, śmierć najbliższych, utrata majątku…
Jednak w tych trudnych chwilach doświadczeń z wiarą
powtarzał: Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie
błogosławione. Największą chwałę oddajesz Bogu, kiedy
ofiarowujesz Mu swoją wolę i przyjmujesz wszystko, co Cię

w życiu spotyka, z całkowitym poddaniem się Jego woli. W
trudnych chwilach jeszcze bardziej przylgnij do Boga i
pytaj : Boże, czego chcesz mnie nauczyć przez to
doświadczenie? Co ukryłeś w tej sytuacji dla mnie? Powierz
się Matce Bożej, Tej, którą Bóg kochał w sposób szczególny
i wyjątkowy, a nie ustrzegł od cierpienia… Nie trać swojego
serca, kiedy przechodzisz bolesne doświadczenie. Skup swój
wzrok na tym, co wieczne i niewidzialne, a nie na tym, co
ziemskie i widzialne. Kiedy Bóg milczy, pamiętaj, że to
milczenie jest tylko inną formą Jego słowa, a Jego
nieobecność tylko inną formą ogarniającej Cię nieustannie
Obecności. Bądź cierpliwy, przyjdzie czas, kiedy wszystko
zrozumiesz, poznasz inny wymiar widzenia ludzkich spraw,
spotykając się twarzą w twarz z Jestem.

Rozważa Krzysztof Kawik
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ROZWAŻANIA

O świętych opowiada Karolina Latkiewicz

Dziadkowie Ania
i Joachim

i ufności, by przezwyciężyć nie
tylko mroki ziemskiej rzeczy-
wistości, ale też własną ciemność.

Jako chrześcij anie całym życiem
powinniśmy pokazywać, że On j est
i Jego Królestwo istniej e pośród
nas. „Królestwo Boże – to nie
sprawa tego, co się j e i pij e, ale to
sprawiedliwość, pokój i radość w
Duchu Świętym” (Rz 1 4, 1 7) . Nie
oszukuj emy w pracy, bo nasz Bóg
j est sprawiedliwy. Kochamy i
wybaczamy, bo nasz Bóg j est
miłością. Współczuj emy i pocie-
szamy, bo nasz Bóg j est miłosierny.
Niektórzy z nas żyj ą w celibacie,
gdyż Chrystus powiedział, że „przy
zmartwychwstaniu (… ) nie będą
się ani żenić, ani za mąż wy-
chodzić” (Mt 22,30) . Jeśli na-
prawdę wierzymy, że On j est, ma-
my siłę i odwagę stać się pośmie-
wiskiem dla świata, który Go
odrzucił. Podejmuj emy to ryzyko,
choć wmawiaj ą nam, że, staraj ąc
się spełnić wymogi Ewangelii w
obecnych, ciekawych czasach,
prędko stoczymy się na dno sza-
leństwa niczym książę Myszkin z
Idioty Dostoj ewskiego, biedaczyna,
co chciał wszystkich po chrze-
ścij ańsku kochać i nosić krzyże
braci-utracjuszy. Ludzi mogą dzi-
wić wybory rzeczy pięknych i wy-
magaj ących, kiedy wszyscy bez-
trosko i przyj emnie płyną z prą-
dem. Po rewolucj i seksualnej , nie-
zrozumienie budzi bł. Karolina
Kózkówna i j ej ofiara dla czystości,
a powołania kapłańskie czy zakon-
ne traktowane są j ako próba
ucieczki przed małżeństwem lub
wyraz innych deficytów psy-
chicznych. Zamykanie się w klasz-
torze byłoby głupie, gdyby Bóg nie
istniał. Ale On j est, więc nie po-
winno nikogo dziwić, że niektórzy
nie mogą się już doczekać spot-
kania z Nim…

Kiedy więc wspominamy Noc
Bożego Narodzenia, kiedy przy-
szedł j ako bezbronne Dzieciątko,
by być bliżej nas, dziękujmy Mu
właśnie za to, że j est.

Wspomnienie: 26 lipca
Hebrajskie imię Anna oznacza łaskę; Joachim znaczy „przy-
gotowanie Panu”.
Dlaczego Joachim i Anna?
Anna jest jedną z moich ulubionych świętych, od której,
choć niewiele o niej wiedząc, można wiele czerpać. Poza
tym niewielu z nas wie cokolwiek więcej o św. Annie,
oprócz tego, że czcimy ją w naszej kolegiacie. :-)
Kim są?
Joachim i Anna to dziadkowie Jezusa, rodzice Maryi, a teś-
ciowie Józefa. Oboje pochodzili z rodu Dawida. Obecnie
patronują małżeństwom, a Anna szczególnie matkom i ko-
bietom oczekującym dziecka.
Skąd o nich wiemy?
Ewangelie milczą na ten temat, dlatego o ich życiu do-
wiadujemy się z pism apokryficznych i tekstów niemieckiej
mistyczki Katarzyny Emmerich.
Co szczególnego ich spotkało?
Przez dwadzieścia lat małżeństwa nie doczekali się po-
tomstwa. Będąc wiernymi Bogu, nie mogli zrozumieć,
dlaczego są tak doświadczani, gdyż bezpłodność w Izraelu
była karą za grzechy. Pewnego dnia Joachim wybrał się do
świątyni, aby złożyć Bogu ofiarę. Niestety z powodu swojej
bezdzietności kapłan nie przyjął tego daru, co spowo-
dowało, że zrozpaczony Joachim udał się na pustynię, by
pościć i błagać o Boże miłosierdzie. W tym samym czasie,
samotna Anna, opłakując swoją niepłodność i doznane
upokorzenia, gdy modliła się w ogrodzie, zauważyła
gniazdo wróbli, które przypomniało jej o wielkim cier-
pieniu z powodu braku potomstwa. Naraz przystąpił do niej
anioł, który zapowiedział rychły powrót męża i cudowne
narodziny córki. W tym samym czasie, podczas pobytu na
pustyni, Joachim również miał widzenie anioła, który
zapowiedział narodzenie dziecka napełnionego Duchem
Świętym.
Czego nas uczą święci małżonkowie?
Poprzez swoją pokorę, cierpliwość i wytrwałą modlitwę
wyprosili u Boga łaskę, która dla człowieka wydawała się
niemożliwą. Ich bezgraniczne zaufanie wbrew nadziei
ukazuje, że Pan Bóg zawsze wynagradza ludzi, którzy bez
reszty Mu się oddają…

Źródło: http://www.stacja7.pl

Młode małżeństwo mówi

Chcielibyśmy przyrównać małżeństwo do drewna

Rozpalone daje ogień

Związane - tratwę

Ukształtowane - pomoc w codziennym życiu

A może do ogrodu

Pielęgnowany zachwyca swoim pięknem

Zmienia się z biegiem czasu

Potrzebuje deszczu i słońca, nieba i ziemi

Przychodzi nam jeszcze do głowy tęcza

Jedna, cała

Łącząca dwa różne ciała

Kolory, choć przechodzą łagodnie w siebie

Nie tracą swojej wyjątkowości na niebie

Powstaje w deszczu i słońcu zarazem

Dziecko dwóch światów nadziei obrazem

Może być symbolem niebiańskiej bramy

Do której jako mąż i żona zmierzamy

Jak wiele porównań

Jak wiele symboli

Pójście tą drogą

Odkryć jeszcze nam pozwoli

Ciekawe, ale cóż

To tajemnica cudownych róż

Zaufajmy po prostu Bożej Miłości

I idźmy razem ku świętości

Małżeństwo to niełatwa droga

Ruszamy

Nie straszne nam przeciwności

Wszystkie pokonamy

Świętość wygramy

Bo się kochamy

Odrobina poezji od
Jadwigi Walczak-Wójciak
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DOBRZE SIĘ DZIEJE

O powołaniu misyjnym:
Katarzyna Kozioł

Oto ja, poślij mnie...

„Oto ja, poślij mnie (…), powiedz Panie, czego
chcesz, a moją rozkoszą będzie być posłusznym” –
te słowa zadrżały w sercach tysięcy misjonarzy,
którzy zdecydowali się zostawić wszystko i w
najdalszych zakątkach świata głosić tajemnice
Królestwa Bożego. Czym jest powołanie misyjne?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Każda odpowiedź jest tu indywidualna, osobista. Z
pewnością, jak każde powołanie – jest DAREM,
prezentem od Pana Boga, który należy odkrywać
delikatnie, kolejno rozwiązując supełki wątpliwości
i szukając odpowiedzi na nurtujące pytania. Zanim
dojdziemy do zawartości, tego co kryje się w głębi
nas, przed nami lata poszukiwania, pięknego
poszukiwania – formacji serca. Piszę tu o bliskich
mi ludziach, wolontariuszach, którzy wyjechali na
misje i taką formację przeszli. Niejednokrotnie
chcielibyśmy zbierać plon, nie zasiawszy wpierw
ziarna – tak, teraz piszę o sobie :) Wydawało mi się,
że przekroczy się progi wolontariatu i już jest się
gotowym na wyjazd na misje. Tu potrzebne jest
przygotowanie – zaangażowanie w działalność
misyjną w Polsce, w otoczeniu i przede wszystkim
formacja duchowa. I tak naprawdę trzeba się
dobrze napracować tu, na miejscu, żeby móc
wyjechać „dalej”.

Niejednokrotnie w życiu słyszałam stwierdzenie
typu „Po co tam wyjeżdżać, jak tu jest tyle do
zrobienia, jak u nas tyle potrzebujących, tyle
biednych dzieci. Tu jest komu pomagać”.
Całkowicie się z tym zgadzam. Jednak nie każdy
jest gotowy zostawić swoją rodzinę, swój dom,
pracę, uczelnię, bliską osobę i wyjechać. Potrzeba
tu wielkiej gotowości serca, gorliwości do
ewangelizacji, a wreszcie całkowitego poświęcenia.

Słowo „misja” kojarzy nam się z kontynentami Afryki czy
Ameryki Południowej, z dalekimi krajami, biednymi, ubogimi,
potrzebującymi ludzi. Tak jest w rzeczywistości. Gdyby jednak
zastanowić się głębiej , pojęcie misj i jest znacznie szersze. Myślę,
że każde życie jest misją. Inaczej – każdy człowiek w swoim życiu
ma swoją misję do spełnienia. Jan Paweł II w encyklice
Redemptoris Missio1 pisze: „Jednym z głównych celów misji jest
gromadzenie ludu na słuchanie Ewangelii w braterskiej komunii,
na modlitwie i Eucharystii”. Czy zatem Wasza działalność i
posługa w Duszpasterstwie Akademickim nie jest misją? Czy
Wspólnota, jaką tworzycie, nie spełnia tej misj i? Podobnie
świadectwo codziennego życia, służba w pracy, bycie DLA
drugiego człowieka…Chciałam tu mocno zaznaczyć, że pojęcie
misj i dotyczy Was wszystkich. Jednak misja w znaczeniu tego
szczególnego rozesłania: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody” (Mt 28,19) , to tzw. misja „ad gentes”. Są nią objęte
narody i grupy społeczne jeszcze niewierzące w Chrystusa, ci,
którzy są daleko od Chrystusa, wśród których Kościół nie
zapuścił jeszcze korzeni i których kultura nie doznała jeszcze
wpływów Ewangelii2” . Mamy jednego Ojca w Niebie. Niech
każde serce na Ziemi będzie gotowe zwracać się do Niego po
imieniu – „Abba, Ojcze, Tatusiu…”. A na zakończenie…krótka
rozmowa z Bogiem:

1Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Missio; O stałej aktualności posłania

misyjnego, nr 26.
2Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris…, dz. cyt., nr 34.

Oto ja, Panie – poślij mnie w miejsce,
które odwiecznie mi przyrzekłeś.
Nie pozwól zbyt długo tęsknić sercu,
skoro już dawno je Sobą urzekłeś…

Pragnę, by w miejsce, które ci przeznaczę
dotarła moja Nowina Radosna.
Tam oczekują na mnie me dzieci
– poślę cię, zanim nadejdzie wiosna.

Lecz, o mój Ojcze, czy jestem godna
wziąć ten Chleb, który jest Twoją Postacią?
I po cudzie rozmnożenia, jeszcze drżącymi
rękoma
rozdać Go głodnym, łaknącym braciom?

O, moje dziecko, kłosy muszą dojrzeć,
aż plon wydadzą w swoim czasie.
Nim żyzna gleba będzie gotowa
– przygotujemy ziarno na zasiew…
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ARCM

Miłość to nie pluszowymiś...

Rozważania o miłości snuje Paweł Mazurek

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest…” – jeden z pięk-
niejszych tekstów obrazujących przymioty miłości znany
jest każdemu. Jednak również i tu św. Paweł nie pokusił się
o definicję miłości, przedstawił tylko jej cechy. Zde-
cydowana większość na pytanie: „Co to jest miłość?” bez
wahania odpowiada: „Miłość to uczucie”. Czy aby na
pewno? W moim przekonaniu uczucie to o wiele za mało –
miłość to coś mocniejszego, ale jak to zdefiniować?
Pierwszą definicję miłości w mojej głowie zbudowałem,
podczas oglądania bajki – Kraina Lodu (polecam każ-
demu!). Pośród wielu zabawnych sytuacji padają w niej
słowa, które dają dużo do myślenia. „Tylko prawdziwa
miłość może roztopić serca lód” – zwraca się do Anny
zabawny bałwanek Olaf, by po chwili dodać, że „Miłość jest
wtedy, gdy się bardziej martwisz o kogoś, niż o samego
siebie (…)”. Dobrze, ale w tej definicji słyszymy jedynie,
kiedy mamy do czynienia z miłością, ale czym ona jest?
Tutaj z pomocą przychodzi ks. Dariusz, który wielokrotnie
w swych kazaniach powtarza, że miłość to obecność. Łącząc
te dwie definicje, możemy dojść do wniosku, że miłość to
trwanie przy kimś zarówno w chwilach przyjemnych, jak i
trudnych. To wspólne przeżywanie wszystkiego, co na-

potykamy na życiowej drodze. To również troska o drugą
osobę. Miłość to obecnie jeden z najchętniej podejmo-
wanych tematów filmów i piosenek. Przeszukując wiele
tego typu utworów, znalazłem jeden, który w mym mnie-
maniu rewelacyjnie oddaje sens miłości. Zespół Happysad
w refrenie jednej ze swych piosenek kolejno wymienia
czym miłość nie jest:

„Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty.

To też nie diabeł rogaty.

Ani miłość kiedy jedno płacze,

a drugie po nim skacze.

Miłość to żaden film w żadnym kinie

ani róże, ani całusy małe, duże…”

by w finale tej wyliczanki spuentować jej istotę:

„Ale miłość – kiedy jedno spada w dół,

drugie ciągnie je ku górze.”

Miłość to wybór drogi miłości i wierność
wyborowi…

Swoimi refleksjami dziel i się Karolina Latkiewicz

Wybór. Już kiedyś wspominałam o tym, że dla mnie miłość
opiera się na wyborze, decyzji, że ja chcę, chcę być.
Przytoczone przez Pawła słowa ks. Dariusza, że miłość to
obecność sprawiają, że coraz częściej staram się
zatrzymywać przy tym Bożym JESTEM, i tym naszym,
codziennym byciu…

Myśląc o tym, mam poczucie, że zbliżają się Święta
Bożego Narodzenia. Święta nadejścia Obecności. Ta
Jezusowa obecność w betlejemskiej szopce bardzo mnie
ostatnio wzruszyła, bo pokazała, że On po prostu BYŁ –
bez słów, bez zbędnych gestów. Przyszedł w milczeniu, by
towarzyszyć. I tyle… Aż tyle. To jest tak proste i tak
jednocześnie trudne, że chyba często nie potrafimy tego
przełożyć na życie codzienne. Mam wrażenie, że tak
naprawdę nie wiemy, czego chcemy. Nie wiemy, czego

szukamy. Niby pragniemy miłości, która to góry przenosi,
nie lęka się trudności, nie zważa na emocje, a jednak to
często głównie nimi się kierujemy... Chcemy znaleźć skarb.
Kopiemy ten dół, kopiemy, kopiemy i… nic – twarda,
zamarznięta ziemia, dalej się nie da. Odpuszczamy – to
pewnie nie tutaj trzeba kopać. Nie czekamy na wiosnę, aż
lód stopnieje – brak nam cierpliwości, by odkryć to, co tak
głęboko schowane, a przez to najpiękniejsze. A przecież
prawdziwe skarby odkrywa się w pocie czoła, czasem idąc
po grudzie…

Tylu z nas pyta: „A może ja nie potrafię kochać?”.
Nieprawda. Każdy człowiek potrafi. Zapytałabym raczej : „A
czy ja CHCĘ kochać?”.
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PODRÓŻE

O Annecy, szampanie i odkrywaniu po kawałku, czyl i dlaczego Francja dobrym pomysłem
jest opowiada Justyna Mikołajczyk

Klucz francuski

Francję można obecnie uznać za
„temat ogólnie znany”, a w kontek-
ście wyjazdów, odkrywania świata
oraz szalonych wypraw, na wspo-
mnienie o których rośnie w nas du-
ma eksploatatora i pioniera, to już
temat zdecydowanie mało egzotycz-
ny.

Przecież w dobie galopującego
rozwoju tanich linii lotniczych i bi-
letów za symboliczną złotówkę spora
część z nas zapytana, czy zwiedziła
Francję, z dumą odpowie: „Byłem /
byłam w Paryżu!”. Czy jednak pobyt,
nawet kilkudniowy, w jednym mieś-
cie wystarczy, aby ze spokojnym
sumieniem skreślić Francję z listy
200 krajów do odwiedzenia? Czy po
spędzeniu kilku godzin w Luwrze,
wdrapaniu się na wieżę Eiffla i zje-
dzeniu croissanta można stwierdzić,
że się dany kraj zgłębiło i posma-
kowało? Wbrew pozorom i prze-
świadczeniu większości paryżan
Francja nie kończy się w granicach
administracyjnych swojej stolicy.
Nie oceniajmy więc książki po
okładce i odważmy się ruszyć trochę
dalej . Zapraszam na wyprawę do
ojczyzny szampana, bagietki i białej
sukienki ślubnej , gdzie aktywnie
wypoczniemy zarówno u stóp alpej -
skich szczytów, jak i na Lazurowym
Wybrzeżu. Ruszamy!

Na początek – Francja od kuchni
okiem Karoliny „Karo” Świder:

1 . Co we Francji dziwi mnie najbar-
dziej?

Z rzeczy błahych (ale niezrozumi-
ałych) – maczanie rogalika w kawie
na śniadanie. Rogalik rozmiękły, a
kawa pełna okruszków. Z rzeczy po-
ważnych – polityczna poprawność
większości młodych ludzi. Napraw-
dę jest to niezmiernie przykre. No i

może jeszcze fakt, że świętem naro-
dowym zostało zdobycie Bastylii, co
jest absurdalne.

2. Moje miejsca we Francji to…

Na pewno najbardziej domowo jest
mi w Paryżu – tu się urodziłam, i
mieszkam, wiec znam miasto (pra-
wie) na wylot, i chociaż ostatnio
chętnie bym „ dała z niego nogę”, to
nie można mu odmówić ani piękna,
ani dynamizmu, ani rozmachu. Ale
poza tym – cała Francja w ogóle jest
bardzo pięknym krajem. Na pewno
wielki sentyment mam do Bretanii
(często jeździłam na ferie do kole-
żanki do korsarskiego miasta St.
Malo, bardzo lubię Mont-Saint-Mi-
chel, Honfleur…), Alzacj i (Alzat-
czycy zawsze wykłócają się ze mną o
prawo do bocianów – twierdzą, że
bociany są typowo alzackimi pta-
kami – a przecież każdy bociek
nasz) , no i cudownie leniwie miesz-
ka się na południu Francj i.

3. Bo jak Francuskie specjały, to ko-
niecznie...

Viennoiseries! Czyli śniadaniowe
słodkości. Nic nie pobije francus-
kiego croissanta. W ogóle warto
choć raz obrabować francuską pie-
karnię – wszystko jest pyszne –
bagietki, ciastka. . . Z „dziwniejszych”
dań (w każdym razie dla polskiego
podniebienia) – bez niespodzianek:
na pewno owoce morza (np. ostrygi
– a jak już szaleć, to z przytupem –
popijane szampanem), żaby i ślimaki
według mnie nie wyróżniają się
niczym specjalnym, a za to napraw-
dę bardzo dobre są francuskie sery.
W ogóle Francuzi lubią jeść, i na
ogół jedzenie dobrze im wychodzi –
więc po prostu trzeba wszystkiego
próbować – w każdym regionie znaj-
dzie się coś smakowitego. A jeśli

chodzi o francuskie wina – mój oj -
ciec twierdzi, są ich tylko dwa ro-
dzaje: dobre, i bardzo dobre…

4. Mój ulubiony zwyczaj we Francji
to...

Chyba jedzenie „galette des rois” –
czyli ciasta królów – na święto
Trzech Króli. Ciasto zostaje pokro-
jone, a najmłodszy obecny osobnik
ukrywa się pod stołem i mówi, ko-
mu ma przypaść dany kawałek. A w
cieście jest ukryta fève, mała
porcelanowa figurka (w zasadzie
przedstawiająca cokolwiek, pamię-
tam, że kiedyś we wszystkich galet-
tes były postacie z Asterixa, jednak
najczęściej są to figurki do szopki) , i
szczęściarz, który znajduje fève w
swoim kawałku ciasta (a szczęścia-
rzem jest, o ile nie połamie sobie na
tejże fève zębów), zostaje okrzyk-
nięty królem, ma prawo nosić kar-
tonową koronę, i musi wybrać sobie
królową (vice versa, j eśli fève znaj-
duje dziewczyna) . Pierwszy raz zos-
tałam wybrana na królową przez
kolegę, w przedszkolu. Podejrze-
wam, że przedszkole długo wspomi-
nało moje. . . światłe i sprawiedliwe
rządy.

Odkrywanie po kawałku

Francja jest jak puzzle – każdy ele-
ment jest inny i niezależny, wszyst-
kie razem stanowią jednak spójną
całość. Podzielona na regiony, daje
turystom ogromną różnorodność,
każdy znajdzie więc coś dla siebie.
Oto przegląd kilku z nich:
Lazurowe Wybrzeże – tu dotkniesz
luksusu, mijając w porcie w Saint-
Tropez jachty o wartości niemałego
domu oraz poczujesz „wielki świat”,
czekając na filmowe sławy podczas
festiwalu w Cannes.
Dolina Loary – zwana inaczej
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„Ogrodem Francj i”, zachwyca wszy-
stkich turystów okazałymi średnio-
wiecznymi i renesansowymi zam-
kami, których wybudowano tu
ponad 300!
Normandia – położona nad kana-
łem La Manche rozległa równina jest
nazywana krainą dzikich plaż.
A tych w Normandii jest dużo, nie-
które kamieniste, niektóre piasz-
czyste. Perłą w koronie, dla której
warto zobaczyć Normandię, j est
Wzgórze Świętego Michała (Mont-
Saint-Michel) .
Kraina Ardeche – położone w re-
gionie Rodan–Alpy to zdecydowanie
jedno z najciekawszych miejsc dla
miłośników kajakarstwa. Spływ rze-
ką trwa tu aż sześć godzin, a trasa
wiedzie wśród wąwozów i skalnych
urwisk.
Langwedocja – w tym „winnym”
południowym regionie znajdziemy
rzymski akwedukt Pont du Gard w
Camargu, liczne miasta, które zna-
lazły się na liście UNESCO tj . Mont-
pellier, Nimes oraz Carcassonne, a
nawet natkniemy się na niejednego
różowego flaminga!
Szampania – to tu pokosztujemy
prawdziwego szampana (niestety,
każdy „szampan” niepochodzący z
tego regionu [nawet droższy niż 20
zł] to tylko wariacja na temat :-) )
Akwitania – region łączący dwa ży-
wioły, idealny zarówno dla surferów,
jak i górskich zapaleńców.
Roussillon – nazywane jest fran-

cuską Katalonią, to region winnic,
gajów oliwnych i pól figowych.
Odbywają się tu też walki byków.

Z cyklu „Autor poleca” – Annecy

Tuż pod granicą szwajcarską, jedy-
nie 35 km od Genewy, wśród Alp
Sabaudzkich kryje się prawdziwa
perełka – Annecy. Poprzecinana
licznymi kanałami miejscowość na-
zywana została alpejską Wenecją, z
tą przewagą nad włoskim miastem,
że z pewnością nie znajdziemy tu aż
tylu turystów.

To właśnie w Annecy funkcję bis-
kupa przez blisko 20 lat sprawował
w XVII wieku św. Franciszek Salezy,
powstał pierwszy market sieci
Carrefour na świecie oraz „prawie”
miały odbyć się Zimowe Igrzyska
Olimpijskie w 2018 roku (krakowski
akcent! ) . Miasto pochwalić się może
przepiękną starówką z Palais de l'Isle
na czele, tj . XII-wiecznym zamkiem
otoczonym wodami kanału Thou,
stanowiącym bez dwóch zdań naj-
większy znak rozpoznawczy Annecy.

Swoje mocne strony Annecy za-
wdzięcza jednak nie tylko wytwo-
rom ludzkich rąk. Miasto położone
jest na północnym brzegu jeziora
d’Annecy, drugiego pod względem
wielkości we Francj i oraz jednego z
najczystszych w Europie! Przyciąga
więc wielu miłośników sportów
wodnych, a ze względu na piękny
krajobraz i dogodne warunki miasto
co roku jest gospodarzem najwięk-

szych zawodów paralotniarskich na
świecie.

Nieprzekonany? Przeczytaj relację
naszego redakcyjnego kolegi, który
w zeszłe wakacje odwiedził Anne-
cy:

„Miasto z romantycznej pocztówki”,
„Francuska Wenecja”, „Perełka w
koronie Alp” to najczęstsze okre-
ślenia Annecy, urokliwego miastecz-
ka w południowo-wschodniej Franc-
j i, które zobaczyłem w minione wa-
kacje i pamiętam do dziś… Co naj-
bardziej utkwiło mi w pamięci?
Przede wszystkim turkusowe jezioro
z łódkami, wodnymi rowerami i
oczywiście łabędziami, ukwiecone,
malutkie mostki, z których mogłem
podziwiać szczyty Alp – szkoda tyl-
ko, że nie miałem lornetki:( – wąskie
uliczki ze straganami, przytulna re-
stauracja, w której pierwszy raz sko-
sztowałem francuski rarytas – śli-
maka, idealny kemping, urokliwy
zamek na wodzie oraz potężny park,
w którym można rozłożyć koc i po-
czytać książkę, ale też wykorzystać
aktywnie czas uprawiając sport, róż-
norakiego sprzętu nie brakuje :) Jest
też coś dla ducha. Franciszek Salezy
i Joanna de Chantal to święci zwią-
zanie z tą ziemią i ważne ślady po
nich pozostały tam do dziś. Myślę,
że w Annecy każdy bez wyjątku
znajdzie coś dla siebie.

fot. savoie-mont-blanc.com
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Jak skutecznie radzić sobie
ze stresem?

Podpowiada Jacek Boratyński

Ses j a zbliża się wielkimi krokami.
Je j nadej ście przeczuwaj ą nawet
naj bardzie j zatwardziałe leniu-
chy, do których się zresztą
zaliczam. Co zrobić, żeby po j e j
przej ściu nie pozostał z nas j e-
dynie wrak człowieka, którym
niegdyś byliśmy? Jak stawić opór
przerażaj ącemu potworowi zwa-
nemu stresem? Odpowiedź na to
pytanie nie j est prosta. Głównie
dlatego że całe nasze życie kształ-
tuj ą się w nas postawy, z których
wynikaj ą nasze odczucia doty-
czące egzaminów. A skoro nie ma
osób o takim samym życiu, nie
ma osób o takim samym sposobie
przeżywania stresu, i nie ma od-
powiedniego dla każdego spo-
sobu radzenia sobie z nim. Tak
więc każdy z nas musi wykuć
swój własny oręż do walki z tym
monstrum, na drodze pogłę-
bionej refleksj i na temat swoich
doświadczeń, analizy własnych
odczuć w momencie ich przeży-
wania oraz, w czym mam na-
dzie j ę pomóc, korzystania z do-
świadczeń lub wniosków innych i
wpisywania ich we własną struk-
turę „ j a”. Śpieszę z wyj aśnie-
niem. Nie chodzi tu o j akąkol-
wiek formę naśladowania za-
chowań czy myślenia, ale raczej o
uznanie „Tak to ma sens , spró-
buj ę tak na to patrzeć”. Oczy-
wiście to, co napiszę, może też
nie mieć dla Was, Drodzy Czy-
telnicy, żadnego sensu wynika
bowiem z moich bardzo indy-
widualnych spostrzeżeń, ale przy-
najmniej spełnię swoj e z dawna
odkładane marzenie o powieleniu
moj ej grafomanii w druku.

Po pierwsze warto podj ąć ref-
leksj ę nad tym, z czego kon-
kretnie stres wynika i co on nam
daj e. Jego przyczyną rzadko kiedy
bywa zwyczaj ne pragnienie osią-
gania dobrych wyników w nauce,
choć na pierwszy rzut oka takie
wyj aśnienie zwykle przychodzi
nam do głowy. Warto wtedy za-
dać sobie pytanie : po co mi dobre
oceny? Dwie odpowiedzi przy-
chodzą mi do głowy. Z obawy
przed zawiedzeniem rodziców, co
nie j est naj lepszą motywacj ą, bo
przecież j esteśmy zupełnie od-
rębnymi od nich osobami i moty-
wacj a powinna wypływać z nas .
Podporządkowuj ąc życie rodzi-
com, nigdy nie będziemy szczę-
śliwi, powziąłbym nawet stwier-
dzenie, że w ten sposób nie sza-
nuj emy wolności otrzymanej od
Boga, samemu się zniewalaj ąc.
Drugą odpowiedzią j est: żeby
znaleźć dobrą pracę i żeby ni-
czego nie brakowało mnie ani
moj e j rodzinie. Ta motywacj a j est
w porządku, ale tylko j eśli j est
odpowiednio przeżywana. Takie
myślenie z łatwością może znisz-
czyć człowieka, bo j ako warunek
szczęścia stawia dobrobyt ma-
terialny. A j ako ludzie wierzący
musimy pamiętać o tym, że bar-
dzie j trzeba nam zabiegać o Kró-
lestwo Boże i że to w nim j est
szczęście, nie zaś w 50-calowym
telewizorze albo mieszkaniu o 3 -
cyfrowym metrażu. Należy też
zdać sobie sprawę, że silny stres
j est całkowicie nieprzydatny,
więc nie warto się tak przejmo-
wać. Powoduj e same problemy,
nie możemy się skupić, znaj ąc

dobrą odpowiedź, zaznaczamy
złą, j ęzyk nam się plącze lub nie
potrafimy nawet powiedzieć sło-
wa. Skoro j esteśmy na 1 0 minut
przed egzaminem, to nic j uż nie
zmienimy, a przejmowaniem się
tym, co będzie, j eżeli nie zdamy,
też możemy sobie darować, bo
nasz Pan potrafi wyprowadzić z
narkomanii, nieuleczalnej choro-
by albo śmierci duchowej , więc
niezdany egzamin to przy tym
pikuś .

Po drugie chciałbym się po-
dzielić tym, co sam uskutecz-
niam. Nie przekonuj ę, że to
słuszna postawa, bo na j e j wy-
tworzenie z pewnością miało
wpływ lenistwo, z którym muszę
toczyć zacięte boj e. Otóż j est
napisane: zabiegaj cie naj pierw o
Królestwo Boże, a reszta będzie
wam dodana. I tak właśnie
staram się robić, pokładaj ąc
ufność w Panu. Wierzę, że j eśli
tylko nie będę szczególnie prze-
szkadzał Panu Bogu, np. noto-
rycznie nie chodząc na zaj ęcia
lub nie wywiązuj ąc się z obo-
wiązków na studiach, to On za-
troszczy się o odpowiednie py-
tania na kolokwiach/egzaminie.
Oczywiście zdarza mi się coś za-
walić, ale wtedy dokładam
wszelkich starań, żeby to na-
prawić i zawsze j akoś się udaj e.
Nawet j eśli w końcu wywalą mnie
z moich studiów, na co trochę
zasługuj ę, to zawsze są inne dro-
gi, którymi mogę pój ść. Także
keep calm and sesjing.
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Każdy może być Aniołem

O krakowskiej Akademii Przyszłości opowiada Katarzyna Kędzierska

Akademia Przyszłości w Krako-
wie potrzebuj e właśnie Ciebie !
Tak, Ciebie ! Nie rozglądaj s ię wo-
koło, mówię właśnie do Ciebie.
Masz racj ę, nie znam Cię. Nie
wiem, co teraz robisz. Może sie-
dzisz wygodnie w fotelu, masz
nogi przykryte kocem, a w rę-
kach trzymasz gorący kubek her-
baty, może właśnie zmęczony j e-
dziesz tramwaj em i nie masz na-
wet gdzie usiąść, może czekasz na
opóźniony pociąg i bardzo się
nudzisz, a może kończysz pić po-
ranną kawę w ulubionej kawiarni
i uśmiechasz się sam do siebie.
Nic o Tobie nie wiem, z wyj ąt-
kiem dwóch rzeczy: czytasz teraz
XXX i możesz pomóc dziecku,
które bardzo tego potrzebuj e.
Myślisz, że nie dasz rady, że się
do tego nie nadaj esz, albo że po-
moc j ednemu dziecku i tak nicze-
go nie zmieni? Jeśli tak, to wy-
starczy, żebyś został darczyńcą w
Akademii Przyszłości, abyś sam
się przekonał, j ak bardzo się my-
lisz. Gdzieś w Krakowie czeka na
Ciebie dziecko, które ma prob-
lemy z nauką, trudną sytuacj ę
rodzinną, straciło zaufanie do
dorosłych. Właśnie Ty możesz
mu pomóc, zapewniaj ąc mu moż-
liwość spotkań z tutorem. Pokaż,
że dorośli czasami są dobrzy i że
j eśli zechcą, to mogą naprawdę
wiele zmienić.
Jeśli tylko zechcesz, możesz stać
się j ego Aniołem! Wej dź na:
www.akademiaprzyszlosci.org
Nie pozwól swoj emu dziecku cze-
kać, zmień j ego i swoj e życie ! Bo
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
zmienia życie, zarówno dzieci,
ich tutorów, j ak i darczyńców.
Dzięki AKADEMII PRZYSZŁO-
ŚCI dzieci odbywaj ą drogę od
porażek w szkole do sukcesów w
życiu. Przez cały rok mali stu-

denci co tydzień spotykaj ą się ze
swoim tutorem, aby wspólnie po-
konywać codzienne trudności.
Często złe oceny w nauce lub z
zachowania to tylko część ich
problemów. Kłopoty w domu
wpływaj ą na ich sytuacj ę w szko-
le, ale również na ich patrzenie
na świat. Kiedy trafiaj ą do pro-
gramu AKADEMII PRZYSZŁOŚ-
CI , maj ą szansę zobaczyć, że ich
życie zależy tylko od nich. Poz-
naj ą nowe wzorce i wartości, za-
czynaj ą marzyć, wyznaczaj ą sobie
cele i wiedzą, do czego chcą dą-
żyć. To motywuj e ich do nauki,
nie tylko podczas zaj ęć z tuto-
rem, ale również na lekcj ach.
Najważniej sze j est j ednak to, że
zaczynaj ą wierzyć w siebie. Do-
strzegaj ą nawet małe sukcesy,
wiedzą, kim chcą być i j ak mogą
to osiągnąć. Zainspirowani przez
tutora odkrywaj ą nowy dla siebie
świat.
A tutorzy, studenci, którzy w ra-
mach wolontariatu pracuj ą z
dziećmi, odkrywaj ą siebie. Praca
z małymi studentami pozwala im
sprawdzić się w roli przewodnika
i pozytywnego motywatora. Co

więcej , dzieci uczą ich więcej , niż
spodziewali s ię przychodząc do
Akademii. Otwartości, radości z
prostych rzeczy, cierpliwości,
szczerości. Ponadto dzięki syste-
mowi szkoleń tutorzy AKADEMII
PRZYSZŁOŚCI mogą się ciągle
uczyć, zarówno z zakresu metod
pracy z uczniami, j ak i z pisania
dobrego CV. Bo Akademia uczy
wygrywać w życiu nie tylko ma-
łych, ale również i dużych stu-
dentów!
Co wspólnego z tym wszystkim
ma darczyńca? To dzięki j ego po-
mocy dziecko i tutor mogą się
spotkać. Ich wspólną przygodę
darczyńca może na bieżąco ob-
serwować, cieszyć się sukcesami
swoj ego podopiecznego, patrzeć,
j ak j ego życie z tygodnia na ty-
dzień się zmienia. A kiedy do-
staj e od małego studenta list z
podziękowaniem, to wie, że było
warto ! Bo przecież uśmiech i
wdzięczność małego serduszka to
to, co naj bardzie j cieszy Anioły.
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Może choć trochę kultury...

Przegląd wydarzeń kulturalnych:
Ania Kicińska

Roma Ligocka „Droga Romo”

Piękna. Poruszająca. Tym, którzy już
znają twórczość Romy Ligockiej, poz-
wala zobaczyć autorkę od zupełnie in-
nej strony. Dla tych, którzy nie mieli
jeszcze okazji sięgnąć po książki tej
artystki, może stać się wprowadze-
niem w jej świat i to od samych pod-
staw – pełnych błędów i szaleństw
nieporadnych lat młodości. Roma Li-
gocka staje przed nami zarówno jako
młoda, niedoświadczona dziewczyna,
dopiero odkrywająca siebie, świat re-
lacji, jak i dojrzała kobieta, która z
perspektywy lat przygląda się dawnej
sobie, szuka tamtej siebie, motywów
jej działania. Trochę ocenia, trochę
rozlicza, czasem usprawiedliwia. Od-
słania przed czytelnikiem ciekawą
perspektywę – może on popatrzeć na
osiemnastoletnią Romę swoimi ocza-
mi, zobaczyć, jak patrzy na nią do-ro-
sła Roma, a jednocześnie przyjrzeć się
właśnie tej dojrzałej kobiecie i od-kryć
w niej zarówno dziewczynkę w czer-
wonym płaszczyku, jak i uśmiech
młodziutkiej dziewczyny.

Luxtorpeda

Myślę, że Luxtorpedę wszyscy znają,
ale dla formalności –jest to polski ze-
spół rockowy (choć może to za deli-
katne określenie) działający od 2010
roku, a założony przez Roberta „Litzę”
Friedricha. Piszę o nim z dwóch przy-
czyn. Za pewne nie muszę reklamo-
wać książki Litzy i o. Szustaka „Wilki
dwa”, ale jeśli ktoś ma niedosyt po ad-
wentowym skupieniu lub potrzebuje
inspiracji dla noworocznych postano-
wień, to warto. Mówią prosto i szcze-
rze, dają do myślenia. A dla fanów sa-
mego zespołu – w lutym, a dokładniej
szóstego lutego w krakowskim klubie
Kwadrat będzie okazja, by posłuchać
ich na żywo.

Nawet jeżeli ktoś nie lubi tego typu
muzyki, to same teksty są warte prze-
czytania czy posłuchania. Mnie do
Luxtorpedy przyciąga szczególnie po-
stać Roberta Friedricha i jego szeroki
wachlarz muzycznych zainteresowań
– od skierowanych dla najmłodszych
rytmów Arki Noego (bo któż z nas nie
potrafi zaśpiewać takich hitów jak
„Święty uśmiechnięty” czy „Na drugi
brzeg”), poprzez ciężkie rockowe
brzmienia „Mambałagi” czy „Pustej
studni”, aż do heavymetalowych pio-
senek granych z „Acid Drinkers”. O
biletach dobrze pomyśleć wcześniej,
bo w przedsprzedaży wychodzą ko-
rzystniej, a każda piątka w studenckiej
kieszeni jest niezwykle cenna.

Oscary 2015

Do gali rozdania Oscarów jeszcze da-
leko, ale już 15 stycznia poznamy no-
minowane filmy. W tym roku szcze-
gólnie warto na to zwrócić uwagę,
gdyż w naszym polskim repertuarze
może znaleźć się jeden z filmowych
kandydatów do złotej statuetki, a mia-
nowicie „Ida”. Film dla mnie osobiście
niezwykły, choć krytyków podzielił.
Od tych, piszących o nim jak najbar-
dziej pochlebne opinie, doceniających
jego kunszt, a także grę aktorską,
przez osoby zauważające pracę reży-
sera Pawła Pawlikowskiego, ale uwa-
żających, że nie wyszliśmy z pozio-
mem poza nasze polskie podwórko,
po recenzentów oburzonych jednoli-
niowością bohaterów i negatywnym
przedstawieniem środowiska żydow-
skiego. Opinię trzeba wyrobić sobie
samemu. Na co warto zwrócić uwagę,
to ujęcia – czarno-biały koloryt nadaje
„Idzie” powagi, wraz ze scenerią prze-
nosi do PRL-owskiej rzeczywistości.
Główną bohaterkę – Annę – poznaje-
my w zakonie, gdzie chce złożyć śluby.
Przed tym jednak ma odwiedzić swoją
jedyną żyjącą krewną, ciotkę Wandę.
Ona odkrywa przed dziewczyną
prawdę o jej żydowskich korzeniach i
razem poszukują brakujących ele-
mentów dawno zapomnianej prze-
szłości. W kategorii Najlepszy film
nieanglojęzyczny „Ida” będzie konku-
rować m.in. z takimi obrazami jak
„Dzikie historie”, „Turysta” czy „Libe-
rator”.

Luxtorpeda / fot. artrock.pl

fot. telegraph.co.uk
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Dlaczego nie powinniśmy wierzyć naukowcom

Wiadomości ze świata nauki przedstawia Szymon Ciupak

STOP! – jak w pewnej piosence Braci Figo Fagot, której
tytułu nie będę przytaczał. Tak właśnie powinniśmy
reagować na większość (sic!) sensacyjnych i nawet tych
mniej sensacyjnych doniesień ze świata nauki. W tym
artykule postaram się wyjaśnić, dlaczego.

Na początku musimy sobie uświadomić, że Newton i
jabłko spadające na ziemię to XVII wiek. Współczesna
nauka nie zajmuje się badaniem tak trywialnych, łatwych
do obserwacji i zmierzenia efektów (choć trzeba zaznaczyć,
że nadal nie wiemy, czym właściwie jest grawitacja). O nie!
Dzisiejsza nauka szuka powiązań nieoczywistych, trudnych
do stwierdzenia, zmierzenia i interpretacji. Narzędziem
naukowców jest tutaj statystyka. Odpowiednie testy
statystyczne pozwalają stwierdzić, czy „odkrycie” rzeczy-
wiście jest prawdziwe. Te testy dobiera się zwykle tak, aby
prawdopodobieństwo potwierdzenia fałszywej hipotezy nie
przekraczało 5%. Pięć procent brzmi nieźle, prawda?
Przyjrzyjmy się jednak najprostszemu testowi sta-
tystycznemu, a mianowicie p-wartości. Przytoczę przykład
z Wikipedii. Mamy monetę i chcemy zbadać, czy jest
symetryczna, a mianowicie czy równie często wypada orzeł,
co reszka. Rzucamy nią 20 razy. Wypadł nam 14 razy orzeł.
Prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jeśli moneta
rzeczywiście jest symetryczna, wynosi 5,77%. To więcej niż
przytoczone wcześniej 5%, zwane poziomem istotności.
Możemy więc przyjąć, że moneta jest symetryczna. Myślę,
że nie trzeba dobrze znać się na matematyce, żeby
zauważyć, że niby ma sens, ale… STOP!

Przejdźmy do zagadnienia ambitniejszego niż rzuty
monetą. Geny. Temat rzeka. Badanie mechanizmu ich dzia-
łania przypomina próbę narysowania mapy Krakowa, kiedy
się ma do dyspozycji kartkę A4 i długopis. Albo coś jeszcze
bardziej niedorzecznego. Podajmy przykład. Mamy 1000
genów i szukamy wśród nich takich, które odpowiadają za
występowanie pewnej choroby. Jest ich dokładnie 10. Czyli
990 NIE powoduje choroby. Spośród tych dziesięciu 80%
(co dobrze świadczy o metodologii badania!) przechodzi
testy statystyczne. Znaleźliśmy więc 8 z 10 genów. Ale
uwaga! Spośród 990 genów, które nie mają nic do rzeczy,
5% (niewiele, prawda?) również przechodzi testy
statystyczne. Jest ich więc… 50. Czyli 50 z 58 znalezionych
genów zostało fałszywie uznanych za wywołujących
chorobę. Osiemdziesiąt sześć procent. STOP!

Jest kilka przyczyn, dla których naukowcy mimo
wszystko podpisują się pod wątpliwymi wynikami, nie-
rzadko je „podkolorowując”. Podstawowa to pogoń za gra-
ntami, publikacjami i cytowaniami. John Ioannidis, na

którego pracy bazowałem, pisząc ten artykuł, czasem pro-
wadzi swoich kolegów-naukowców do znajdującej się
niedaleko jego rodzinnego domu „wyroczni” (rzecz dzieje
się w Grecji) . Najczęściej zadawane pytanie brzmi: „Czy
dostanę grant?”. Tak właśnie porządni, wykształceni ludzie
gonią za sensacją niczym paparazzi. Zwłaszcza, że o pie-
niądze na badania ciężko. Więc co, powie sponsorowi:
„Wydałem te milion dolarów, które mi dałeś na badania, i
nic nie znalazłem”? E tam. Testów statystycznych jest tyle,
że którymś na pewno coś wyjdzie. STOP!

W roku 2010 bloger o nicku Neuroskeptic opublikował
artykuł1, w którym opisuje dziewięć kręgów naukowego
piekła. Pozwoliłem sobie zamieścić ten obrazek obok.
Mamy Limbo, w którym wieczność spędzają ci, którzy
wprawdzie nie popełnili naukowego grzechu jako takiego,
ale przymykali oko na grzechy innych, dawali granty,
dopuszczali do publikacji… W kręgu drugim przebywają
naukowcy, którzy przecenili znaczenie swoich odkryć.
Każdy z nich trzyma pojedynczy szczebel drabiny pod-
pisany „Droga wyjścia. Skuteczność udowodniona nauko-
wo”. Krąg trzeci jest przeznaczony dla dorabiających teorię
do wyników. Każdy trafiony przez diabła z łuku słyszy
długie wyjaśnienie, jak to demon celował właśnie w ten
punkt jego ciała. Krąg czwarty – tu łowcy p-wartości
pływają łodziami i za pomocą różnych przyrządów (marek
Bayes, Spearman, Student i innych) muszą złowić sobie
rybę na obiad. Przeważnie pozostają bardzo głodni. W krę-
gu piątym przebywają badacze odrzucający wyniki nie-
pasujące do teorii. Diabeł co chwilę wyrywa im po jednym
włosie, tłumacząc, że bez tego jednego włosa będzie im
lepiej. Krąg szósty jest przeznaczony dla plagiatorów, zaś
siódmy – dla tych, co nie opublikowali swoich wyników.

W kręgu ósmym uwięzieni zostali ci, którzy opublikowali
tylko tę bardziej wygodną część rezultatów. Najgłębszy,
dziewiąty krąg to miejsce fałszerzy. Są uwięzieni w bloku
lodu razem z artykułem udowadniającym, że w warunkach
IX kręgu piekła woda nie może zamarznąć. Niestety, dane
były fałszywe.

To wszystko nie oznacza, że trzeba rwać sobie włosy z
głowy i krzyczeć: omnia vanitas! Trzeba tylko wiedzieć, że
czasem należy powiedzieć: STOP!

Na podstawie: John P. A. Ioannidis, Why Most Published Research

Findings Are False, PloS Medicine, August 2005
1http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2010/11/24/the-

9-circles-of-scientific-hell/
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Kopalnia wiedzy

Naukowe ciekawostki prezentuje Bartłomiej Ryba

Niebezpieczne napoje w puszkach, czyli niesławny bisfenol
A znówpod lupą badaczy

Bisfenol A występuje na powierzchniach paragonów, biletów
lotniczych, pokwitowaniach z bankomatów oraz innych pa-
pierach termicznych, wykorzystywany jest przy produkcji plas-
tikowych butelek na napoje, butelek do karmienia dzieci, plas-
tikowych opakowań, protez, opakowań płyt CD i DVD, jako
przeciwutleniacz w żywności i kosmetykach, można go także
znaleźć w częściach samochodowych, wypełnieniach stoma-
tologicznych oraz żywicy epoksydowej, którą powleka się
puszki na żywność i napoje. Podejrzewany jest o wywoływanie
niepłodności u mężczyzn, przedwczesnego dojrzewania kobiet
(BPA jest w działaniu podobny do estrogenów), problemów z
nadwagą u dzieci wystawionych na jego działanie w okresie
prenatalnym, chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy, udo-
wodniono jego związek z otyłością, wzrostem ryzyka za-
chorowania na niektóre nowotwory, znaczne obniżanie sku-
teczności chemioterapii, a także negatywny wpływ BPA na
zdolności uczenia się i zapamiętywania. Ostatnie badania
doktora Sanghyuka Bae i prof. Yun-Chul Honga dorzucają do
tej listy podejrzenie o niwelowanie pozytywnych skutków spo-
żywania produktów obniżających ciśnienie, a wręcz o powo-
dowanie jego wzrostu. W badaniu wykorzystano mleko so-
jowe, mające właściwości obniżające ciśnienie – napój pity ze
szklanych butelek obniżał ciśnienie krwi badanych o 7,9 mm
Hg, zaś pity z puszek jedynie o 2,9 mm Hg. Niebez-
pieczeństwo, jakie niesie ze sobą bisfenol A, jest tym większe,
że skażonych BPA jest ok. 90% mieszkańców USA.
www.kopalniawiedzy.pl

www.medicalnewstoday.com

Co powinny czytać dzieci, czyli jak zmienić kanon lektur dla
szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło na swojej stro-
nie ankietę, w której każdy może wskazać, jakie lektury po-
winni czytać uczniowie szkół podstawowych. Dodatkową za-
chętę do wzięcia udziału może stanowić fakt, iż wśród osób,
które wypełnią ankiety, zostanie rozlosowanych 10 czytników
książek wraz z wgranymi na nie książkami w formie elek-
tronicznej. Do 31 stycznia 2015 r. można zgłosić do 5 pro-
pozycji.
www.di.com.pl

www.lubimyczytac.pl

Nowi święci Kościoła syromalabarskiego

23 listopada papież Franciszek dokonał kanonizacji dwójki
przedstawicieli Kościoła syromala-barskiego – Cyriaka Eliasza
Havary (1805-1871), założyciela zgromadzenia Karmelitów
Maryi Niepokalanej i współzałożyciela zgromadzenia Sióstr
Matki Karmelu oraz siostry Eufrazji od Najświętszego Serca

Jezusa Eluvathingal (1877-1952), zakonnicy ze zgromadzenia
współzałożonego przez św. Cyriaka.
www.ekai.pl

www.karmel.pl

Linki do stron informacyjnych, z których korzystałem
mają niestety bardzo skomplikowaną strukturę, dla-
tego też konieczne było ich skrócenie. Osoby zainte-
resowane dogłębniejszą lekturą poruszonych tematów
proszę o wysyłanie listów na adres: bartlomiejryba-
@interia.pl.

Gaz rozweselającywwalce z depresją

Badania przeprowadzone przez naukowców ze Szkoły Me-
dycznej Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis sugerują nową
metodę leczenia osób z lekooporną depresją. Jest nią tlenek
diazotu, czyli… gaz rozweselający. U większości z 20 pacjen-
tów poddanych terapii tą lotną substancją nastąpiła poprawa.
Ze względu na fakt, iż gaz ten jest błyskawicznie usuwany z or-
ganizmu, a poprawa nastroju obserwowana była następnego
dnia, naukowcy sądzą, że pozytywny wpływ tlenku diazotu nie
jest jedynie skutkiem ubocznym jego działania. Nowy sposób
leczenia wykazuje mniej działań niepożądanych i jednocześnie
działa dużo szybciej niż tradycyjne leki z grupy SSRI (se-
lektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny).
www.kopalniawiedzy.pl

Odnalezione pierwsze folio dzieł Szekspira

W bibliotece niewielkiego francuskiego miasta, Saint-Omer,
odnaleziono wcześniej nieznany egzemplarz pierwszego folio
(książki, której karty mają wysokość równą połowie arkusza
wydawniczego) z utworami Williama Shakespeare'a, wyda-
nego w 1623 r. Obecność dzieł Shakespeare'a w katolickim
college'u może wskazywać na to, że jego twórczość była dobrze
odbierana przez katolików w tamtym okresie, a jednocześnie
ponownie rodzi pytania o powiązania mistrza z katolicyzmem.
www.catholicherald.co.uk

www.ekai.pl

www.sternik.bn.org.pl

Szczyt chrześcijańsko-muzułmański

4 grudnia w Watykanie zakończył się tzw. szczyt chrze-
ścijańsko-muzułmański, na którym podpisana została dekla-
racja o współpracy, w ramach której obydwie strony zobo-
wiązały się do zwalczania fundamentalizmu poprzez edukację.
Kolejne spotkanie w ramach dialogu chrześcijaństwa i islamu
odbędzie się za 2 lata w Teheranie.
www.ekai.pl

www.pl.radiovaticana.va
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LEPIEJ DOBRZE ZJEŚĆ...

Obfitość żywieniowych tematów

Po dietetycznym świecie oprowadza nas Jadwiga Walczak-Wójciak

Coś na ząb

Przydatnym przedmiotem w kuchni może się okazać sprys-
kiwacz do oleju. Posłuży podczas robienia sałatek (spryskać
składniki), pizzy (olej rozpylić przed samym podaniem),
smażenia naleśników (na patelnię – sposób na ograniczenie
ilości tłuszczu). Dobrze, jeżeli pojemnik nie będzie przez-
roczysty. Olej będzie wtedy wolniej jełczał.

Jedzenie jest tematyką niejednego filmu. Oto parę przy-
kładów: Charlie i fabryka czekolady, Faceci od kuchni, Julie i

Julia, Niebo w gębie, Nieodparty urok, Przepis na miłość,

Ratatuj, Skrzydełko czy nóżka, Uczta Babette.

Trochę historii

Compendium ferculorum albo zebranie potraw. Przyjmuje
się, że jest to pierwsza polska drukowana książka kuchar-
ska. Została napisana przez Stanisława Czernieckiego i wy-
dana w roku 1682. Współczesnym jej opracowaniem jest
książka o tym samym tytule pod redakcją Jarosława Duma-
nowskiego. Poniżej zamieszczone są dwa fragmenty Com-

pendium. Pierwszy wprowadza czytelnika w świat smaków,
drugi to przykład potrawy jakże zacnej :) W następnym nu-
merze Ignis znajdzie się spolszczona wersja tego przepisu.

Na targowisko po studenckie jedzenie

Co powiecie o tym, że dzisiejszymi targowiskami są galerie
handlowe? Zgadzacie się, czy nie? Dużo sklepów w jednym
miejscu, asortyment różnego rodzaju. Oczywiście większy
komfort niż w tradycyjnych: porządne zadaszenie, ogrzewanie,
klimatyzacja, ruchome schody, windy. Wspaniała przemiana!
Czy w ogóle warto jeszcze pójść na „prawdziwy targ”? Myślę,,
że tak. Ograniczę moje rozważania do jedzenia :) Będąc w
Krakowie, możemy odwiedzić Stary lub Nowy Kleparz, Plac
Imbramowski lub Manhatan i jeszcze parę innych. Co nam za-
oferują? Ogólnie to, co jest w sklepach spożywczych, super-
marketach. Ale… warto na nie iść z powodu pewnych szcze-
gólnych powodów.

Zalety

Możliwość:
– kupowania bezpośrednio od producentów,
– nabycia ciepłego mleka, prawdziwego twarogu, bryndzy itd.,
– wyboru jedzenia od dostawców regionalnych,
– oglądania większej ilości produktów mało przetworzonych,
– targowania się,
– oglądania produktów od różnych dostawców, porównywania

cen,
– kosztowania produktów (zależy od sprzedawcy),
– zaprzyjaźnienia się z jakimś dobrym sprzedawcą, tzn. uczci-

wym, mającym dobre produkty.

Wady

– cwaniactwo, oszustwo sprzedających,
– obecność produktów nieprzebadanych pod kątem zanie-

czyszczeń i in.,
– stosunkowo niska kontrola wydatków

(często nie wiemy dokładnie, ile kg dostaliśmy, sprze-
dawcy zaokrąglają w dół lub w górę),
– utrudnienia w postaci warunków atmosferycznych.

UWAGI!

1. Owoce cytrusowe raczej nie są prosto od pro-
ducentów.
2. Kupowania na targu trzeba się nauczyć ;) Stosując
metodę prób i błędów coraz celniej wybiera się dobre
produkty.
3. Warto patrzeć na pogodę, godzinę naszych zaku-

pów i warunki przechowywania towaru. Jeżeli jest już
17:00, ciąg dalszy upalnego dnia, a truskawki na pełnym

słońcu, to raczej nic smacznego z nich nie będzie.
Lepiej nie ryzykować.

4. Jeżeli sprzedawca ma mniej towaru, to jest większa szansa,
że sam nadzorował proces produkcji, a produkt jest bardziej
domowy.fot. retrovintagestyle.blox.pl

Do czytelnika
Między wszystkiemi

własnościami ludzkiemi

i te mają ludzie z natury attrybuta,

że się w smakach różnych kochają nie tylko

z apetytu, ale też z biegłości, umiejętności

i wiadomości. Z których cokolwiek być mogło

na ten czas w pamięci, do wiadomości Tobie

zacnemu Czytelnikowi compendiose podaję.

Obermus
Weźmij ochędożonych migdałów, utłucz dobrze

w moździerzu i cukru z potrzebę, to dobrze

zmieszawszy, rozpuść winem gęsto,

jako kasza. Wylej na półmisek,

a potrząsnąwszy cynamonem,

wsadź do pieca wolnego,

a gdy upieczesz, pocukruj,

a daj na stół.
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ROZRYWKA

Do pomyślenia

O językowe łamigłówki zadbała Aleksandra Szczepaniak

Zad. 1 .

Zapraszam do rozwiązania obrazka logicznego - obrazka malowanego dzięki liczbom ;). Jak to zrobić? Oto kilka zasad:
1 ) Liczby na początku rzędów i kolumn oznaczają ilość kolejno zamalowanych kwadracików.
2) Między kolejnymi seriami musi znaleźć się przynajmniej jeden kwadracik niezamalowany.

Zad. 2.

Jako drugie zadanie przesyłamy to z ostatniego numeru, w które wkradł się błąd.
Poniżej podano gruzińskie nazwy wybranych dyscyplin sportowych. Cztery z nich to golf, hokej, rugby i sumo. Dopasuj
je i podaj tłumaczenia pozostałych.

1. გოლფი

2. კარატე

3. ბადმინტონი

4. სუმო

5. სნოუბორდინგი

6. სერფინგი

7. რეგბი

8. ჰოკეი

9. ძიუდო

10. ბეისბოლი Źródło: http://www.fmw.uni.wroc.pl/
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