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Kilka słów na początek od naszego
Duszpasterza, księdza Dariusza Talika

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” – te
słowa otwierają Księgę Rodzaju. Niebo i ziemia są zatem stworzeniami. Jezus powiedział, że zarówno
niebo i ziemia przeminą, zaznaczając równocześnie, że
„Moje słowa nigdy przeminą”. Czy zatem modląc
się Modlitwą Pańską, myślimy o niebie podobnie jak
o ziemi, postrzegając je tylko jaki stworzenie?
Czyż nie zastanawia bardzo fakt przemijalności nieba,
skoro całe nasze chrześcijańskie życie do niego
zmierzamy, mając w na-dziei nieśmiertelność, nieprzemijalność?
Jak to pogodzić ze sobą? Ponownie odwołajmy się do
słów Chrystusa: „Moje słowa nie przeminą”.
Oznaczają one, że nieprzemijalne jest tylko to, co jest
Jego: w rzeczywistości tylko On sam, który jest Słowem.
Istota nieba nie tkwi zatem w tym, że jest
ono jakimś stworzeniem, cudownym miejscem przygotowanym dla nas. Istotą nieba jest jedynie
On, Bóg. Prawdziwe niebo to On sam. Wieczność
w przestrzeni nie stworzonej polega zatem na
zjednoczeniu z Bogiem – które jest niekończącym się
spotkaniem. Ziemia pełni funkcje przedsionka –
tu bowiem uczymy się spotykać z Bogiem i ludźmi, by,
gdy przekroczymy próg Nieba, Bóg mógł zwielokrotnić to, co dzięki Jego łasce wypracowaliśmy na
ziemi. Człowiek jest tym szczęśliwszy, im
bardziej dba o piękno każdego spotkania – ukierunkowując wszystko na to Spotkanie, które nigdy nie
przeminie.
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Media – rząd dusz?
Z księdzem Tomaszem

A.K.: Chrystus mówił do uczniów,
że oni są solą ziemi, światłem świata, miastem położonym na górze,
mają być widoczni, zmieniać rzeczywistość wokół siebie na większą
Bożą Chwałę. Słowa te są skierowane także do nas, Jego uczniów
w XXI wieku – wieku Internetu,
smartfonów, mass mediów, płynącego nieustannie potoku informacji. O tym, jak kształtować tę rzeczywistość z punktu widzenia mediów katolickich, o ich dzisiejszych
zadaniach i trudnościach opowie
ksiądz Tomasz Jaklewicz, zastępca
redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, głoszący w naszej kolegiacie rekolekcje wielkopostne. Zanim przejdę do głównego tematu
tego wywiadu, chciałabym zapytać
o fragment naszej korespondencji.
Napisał ksiądz, że wywiad nie może
być na temat rekolekcji, bo jeszcze
nie wiadomo dokładnie, o czym
one będą. Zostawianie wszystkiego
na ostatnią chwilę jest bardzo studenckie – jak to u księdza wygląda
w praktyce? Z czego się bierze?
T.J.: Pewnie to wynika z tego, że jak
większość dziennikarzy pracuję na
bieżąco. Mając co tydzień numer na
głowie i co najmniej dwa teksty do
na-pisania, jestem na nich skoncentro-wany. Każdy artykuł wymaga
czasu, spotkań, telefonów, przeczytania czegoś, namysłu. Mam listę
spraw, które mnie czekają i oczywiście że rekolekcje u św. Anny
w Krakowie są na tej liście. Są ludzie,
którzy planują wszystko wcześniej, ja
miewam najlepsze pomysły za pięć
dwunasta albo minutę po (śmiech).
Teoretycznie mogę już dzisiaj myśleć
nad tekstami, które mam napisać za
miesiąc, ale kiedy się zajmę tekstami
na jutro?

Jaklewiczem rozmawia Anna Kicińska

T.J.: Chyba trochę tak. Nie chcę gloryfikować dziennikarzy, ale myślę, że to
jest ciężka praca – to bycie cały czas
na bieżąco, gonienie wydarzeń. Dzisiaj, kiedy mamy Internet, telewizję,
trwa wyścig o zdobycie i przekazanie
informacji. My w „Gościu Niedzielnym” nie ścigamy się z dziennikarzami pracującymi w telewizji czy w Internecie. Zależy nam na tym, aby
pójść trochę głębiej, żeby rozumieć, co
się dzieje i pomagać ludziom rozumieć świat. Ale żeby to robić trzeba
mieć sporą wiedzę i cały czas radary
nastawione na słuchanie. Dziennikarz
żyje pod presją czasu. Niektórych to
wykańcza. To presja tak zwanego
deadline’u, czyli godziny oddania numeru do druku.

”

(...) w życiu trzeba się
troszeczkę namęczyć, żeby cokolwiek
sensownego stworzyć.
Myślę, że to dotyczy
każdego. Mamy jakąś
ilość obowiązków
i trzeba w tym wszystkim odnaleźć równowagę. Żeby się nie
zagubić, nie zgłupieć,
samemu wewnętrznie
się nie rozpaść. To jest
jakaś sztuka życia.

troszeczkę namęczyć, żeby cokolwiek sensownego stworzyć. Myślę, że
to dotyczy każdego. Mamy jakąś
ilość obowiązków i trzeba w tym
wszystkim odnaleźć równowagę. Żeby się nie zagubić, nie zgłupieć, samemu wewnętrznie się nie rozpaść.
To jest jakaś sztuka życia. Nie mam
na to gotowej recepty, sam się z tym
zmagam.

A.K.: Czy nazwa „Gość Niedzielny”
nie kojarzy się trochę z katolikiem
niedzielnym?
T.J.: Ja absolutnie takich skojarzeń
nie mam. Nazwa jest tradycyjna, bo
„Gość Niedzielny” powstał już
w 1923 roku, jako pismo tworzącej
się wtedy diecezji katowickiej. Dopiero na pewnym etapie rozwoju stał
się tygodnikiem ogólnopolskim.
„Gość Niedzielny” tylko dlatego, że
był kupowany głównie po niedzielnej mszy świętej. A słowo gość jest
słowem pięknym. Gościnność to
wspaniała postawa – przyjąć gościa,
przychodzić jako gość, czyli nie jako
ktoś nieproszony. W niedzielę przyjmujemy najlepszych gości. Nawet
w mowie potocznej mówi się – o,
niezły gość! To jest gość, czyli to jest
ktoś. To raczej w tę stronę idzie.

A.K.: Jak by ksiądz skomentował
współczesny stan mediów katolickich w naszym kraju?
T.J.: Media katolickie nie są w Polsce
zbyt mocne. Nakład pism katolickich
krótko przed wybuchem wojny wynosił 27 % nakładu wszystkich gazet,
jeśli teraz jest 2% to i tak dużo.
Słowo dead ma tutaj swoje znaczenie Mamy oprócz Gościa, tygodniki
(uśmiech). Czasami coś się dzieje „Niedziela” oraz „Przewodnik Katow ostatnim momencie przed zamknię- licki”. Jedyny dziennik katolicki to
ciem numeru i trzeba o tym napisać. „Nasz Dziennik” związany z ojcem
To bywa stresujące.
Tadeuszem Rydzykiem i jego mediami. Mamy Radio Maryja, są radia
A.K.:
Nie
męczy
to
księdza?
A.K.: Można to określić jako spediecezjalne, ale szczerze powiecyfikację pracy dziennikarza?
T.J.: Męczy, ale w życiu trzeba się dziawszy nie są on zbyt mocne. Tele-
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wizja? Właśnie zamknięto Religię.tv,
jest telewizja Trwam. Ale jakie były
walki o to, żeby ona w ogóle mogła
ruszyć. Trzeba być naiwnym, by sądzić, że w tej walce chodziło o jakieś
sprawy formalne, prawne czy ekonomiczne. W mediach chodzi dzisiaj o
rząd dusz, o władzę nad ludźmi.
Tutaj nie mam żadnych złudzeń – w
mediach trwa zmaganie o człowieka.
O przekonanie go do określonej wizji świata i człowieka.

A.K: Jakie zadania mają przed sobą
dzisiejsze katolickie media?
T.J.: Mogę odpowiedzieć w swoim
imieniu i „Gościa Niedzielnego”, tak
jak ja rozumiem naszą misję. W mediach świeckich mamy spojrzenie na
Kościół, na wiarę i na inne sprawy z
punktu widzenia świata. Dla mediów
katolickich istotne jest to, aby patrzeć na świat z punktu widzenia
Kościoła. To właśnie sedno – próbować widzieć całą rzeczywistość z
wnętrza Kościoła, z wnętrza wiary, w
świetle Objawienia i Tajemnicy
Crystusa, żeby to Światło oświecało
wszystko. Pokazywać całe spektrum
ludzkich doświadczeń, a więc to,
czym człowiek żyje, społeczeństwo,
politykę, gospodarkę, ale także takie
tematy, jak: rodzina, przyjaźń, miłość, seks, z punktu widzenia Kościoła, czyli Chrystusa.

WYWIAD

obiektywizm.

– zbawienie.

A.K.: Nie wszyscy podzielają ten
punkt widzenia.
T.J.: My nasz punkt widzenia nazywamy jasno. Oczywiście ktoś może
nie podzielać naszej wiary. Ale ja
mam prawo go do niej przekonywać
– nie przymusem, nie jakimś naciskiem. Ale dając świadectwo oraz
używając argumentów rozumowych,
pokazując, że to, co proponuje Kościół dla świata jest generalnie najlepsze dla człowieka. Nie ma tu interesów Kościoła, jest najgłębiej rozu-

A.K.: Czy nasze ludzkie spojrzenie
zniekształca patrzenie na świat przez
pryzmat nauki Chrystusa?
T.J.: Niebezpieczeństwo polega na
tym, że ja mogę brać swoje odczucia,
punkty widzenia, poglądy czy jakieś
przekonania za te Jezusowe. Dlatego
muszę się cały czas nawracać do Chrystusa. To jest absolutny fundament –
żebym umiał patrzeć choć trochę Jego
oczami. Chodzi o to, żeby być tak blis-

A.K.: Mówi ksiądz o spoglądaniu z
wnętrza Kościoła i na świat, ale też
na Kościół. Czy łatwo jest zachować obiektywizm, patrząc na Kościół z jego wnętrza, czy to raczej
nie o to chodzi?
T.J.: Myślę, że ostatecznie chodzi o
prawdę. Światło, o którym mówiłem,
spojrzenie z wnętrza Kościoła, to ostatecznie jest prawda. Chrystus, kiedy był przesłuchiwany przez Piłata,
powiedział „Ja się na to narodziłem,
aby dać świadectwo Prawdzie”. Całkowicie obiektywne spojrzenie ma
tylko Pan Bóg, bo On patrzy z góry.
My zawsze patrzymy z jakiegoś
punktu widzenia. Natomiast jesteśmy przekonani jako katolicy, że to co
przyniósł nam Chrystus, to nie tylko
wielka lekcja miłości Boga i bliźniego, ale prawda o człowieku, o Bogu, o świecie. I to jest największy miany interes człowieka, jego dobro

ks. Tomasz Jaklewicz / fot. Roman Koszowski

ko Pana Jezusa, żeby patrzeć tak jak
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ON. To jest ideał.

A.K.: Jakie trudności napotykają
dziennikarze piszący do gazet katolickich?
T.J.: Trudności się sprowadzają do tego, na ile my idziemy za Jezusem, na
ile my w sobie mamy to światło, o którym mówię. Inne wynikają z tego, że
naciska na nas świat, współczesna kultura to spojrzenie z wnętrza Kościoła
na świat jest coraz bardziej niepopularne, jest w kontrze do współczesnej
kultury, która raczej utrudnia dzisiaj
wiarę i życie w niej.
A.K.: Czy opinia publiczna wywiera
wpływ na kształt gazety i czy może
być ona trudnością w jej kształtowaniu?
T.J.: Nacisk opinii publicznej czy
współczesnej kultury? To niekoniecznie jest to samo. Oczywiście robi się
badania opinii publicznej, co ludzie
myślą na taki czy inny temat. To bywa
rodzaj manipulacji. Proszę zauważyć,
że jest tu ukryte założenie, że większość ma rację – a wcale tak nie musi
być. Większość czasami ma rację, czasem nie ma jej wcale. Przykład? Kiedy
krzyczeli „ukrzyżuj Go”, większość odrzuciła Jezusa-Prawdę. Gdzie jest
prawda? Tego się nie ustala w głosowaniu, ona też wcale nie leży pośrodku, nie jest średnią różnych
opinii. Istnieje nacisk „świata” na Kościół, aby go uciszyć. Tak zawsze było.
O tym napięciu mowa jest w Ewangelii, to napięcie między światłością a
ciemnością. Napięcie między Chrystusem i Jego Kościołem a światem.
Oczywiście, Bóg kocha świat, aby ten
świat zbawić. Kościół nie ma się
obrażać, ale iść do świata, ale nie po
to, by go w całości zaakceptować, ale
dawać mu światło. A to się nie odbywa bez walki, napięć, trudności,
zmagań.
A.K.: Czy w naszych czasach, we
współczesnej Polsce zdarzają się
próby wpływania na to, co w gazecie jest publikowane, ograniczania
swobody?
T.J.: Żyjemy w wolnym kraju, nie
mamy takich trudności, jakie bywały
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Myślę, że ostatecznie
chodzi o prawdę.
Światło, o którym mówiłem, spojrzenie
z wnętrza Kościoła, to
ostatecznie jest prawda.
Chrystus, kiedy był
przesłuchiwany przez
Piłata, powiedział:
„Ja się na to narodziłem,
aby dać świadectwo
Prawdzie”. Całkowicie
obiektywne spojrzenie ma tylko Pan Bóg,
bo On patrzy z góry.
My zawsze patrzymy z
jakiegoś punktu
widzenia. Natomiast
jesteśmy przekonani jako katolicy, że
to co przyniósł nam
Chrystus, to nie tylko
wielka lekcja
miłości Boga i bliźniego,
ale prawda o człowieku, o Bogu, o świecie. I to jest największy obiektywizm.

karz odmówił jej aborcji, mimo że
nie było przesłanek zdrowotnych
do jej wykonania.

A.K.: Jest jakieś drugie dno tej
sytuacji?
T.J.: Myślę, że ten proces był świetnym przykładem, że istnieje pewien rodzaj niezgody na nazywanie rzeczy po imieniu, zwłaszcza
dobra i zła. W świecie polityki czy
mediów nazywamy to „polityczną
poprawnością”. Co to jest polityczna poprawność? To jest forma
ocenzurowania publicznej debaty,
wycięcie pewnych pytań czy tematów. Nie wolno mówić, że wychowanie dziecka przez parę homoseksualną wpływa destrukcyjnie na
to dziecko, jest skazaniem go na
psychiczne zniszczenie. Taka publiczna wypowiedź zostaje zaklasyfikowana jako mowa nienawiści.
To są absurdy. Takie trudności ma
każdy człowiek, który będzie dawał
świadectwo prawdzie. Niekoniecznie nawet prawdzie o Chrystusie,
ale prawdzie o rzeczywistości. Gdy
np. powie się, że stosunek homoseksualny jest grzechem, można
zostać posądzonym o to, że się rzuca kamieniami, prześladuje się i
dyskryminuje tych, którzy takie
rzeczy robią. Kościół nie mógłby
niczego nazywać grzechem, bo łatwo uznać, że to forma dyskryminacji grzeszników. Kościół głosi także
za komuny, kiedy ograniczano przy- rozgrzeszenie, miłosierdzie, przedziały papieru, cenzurowano teksty, baczenie. Ale przebaczenie grzechów (!), czyli nauczanie o grzechu
ale są inne próby nacisku.
jest częścią misji miłosierdzia.
A.K.: Może ksiądz podać przykład?
T.J.: Sprawa Alicji Tysiąc, która
wytoczyła nam proces. Zostaliśmy
skazani przez sąd za to, że nazwaliśmy aborcję zabójstwem. Sąd
uznał, że kiedy się mówi ogólnie,
to wolno, ale jeśli się mówi o konkretnej osobie, to już nie. Pisaliśmy o p. Tysiąc nie dlatego, że
uparliśmy się na tę konkretną
osobę, ale dlatego, że ta pani skarżyła państwo polskie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Państwo polskie zostało skazane za to, że le-
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To nie tak jak myślisz, czyli damskie i męskie
spojrzenie na… temat wolności słowa
Nie jestem Charlie...

Ostudźmy swój gniew

Każdy z nas ma nie tylko prawo, ale także obowiązek mówienia tego, co myśli. Encyklopedia definiuje wolność słowa jako podstawowe prawo człowieka, umożliwiające swobodne wypowiadanie swoich poglądów. Jest ono zagwarantowane w ustawodawstwie poszczególnych państw demokratycznych oraz w dokumentach międzynarodowych.
Trzeba jednak podkreślić, że wolność słowa, jak każda
wolność, ma swoje granice. Każdy ma prawo korzystać ze
swojej wolności, ale tak, by nie naruszać wolności i praw
innych osób. Granice wolności wyznacza prawo, ale też
sumienie. Wolność słowa, w tym wolność prasy, jest ogromną wartością, bez której nie ma demokracji. Nie oznacza ona jednak uprawnienia do świadomego kłamstwa,
do obrażania kogokolwiek czy do naruszania czyjejś godności.
W dzisiejszych czasach wolnością słowa często tłumaczone są ataki na religię, a także na sposób życia zgodny z
jej wartościami. Wielu ludzi nie tylko wyśmiewa religię,
wypowiada oszczerstwa na jej temat, ale również traktuje
jak zabawkę i prowokuje. Tego typu narzędziami posługiwali się między innymi twórcy pisma „Charlie Hebdo”,
którego działalność przekroczyła wszelkie granice i okazała
się tragiczna w skutkach. Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że należy potępić terrorystów, którzy przeprowadzili zamach na „Charlie”. Nie jest to jednak jednoznaczne z
utożsamianiem tegoż pisma z symbolem wolności, bo robi
się to niebezpieczne. Bluźniercze rysunki obrażające również religię chrześcijańską nie mają najmniejszego związku
z wolnością. Papież Franciszek zaznaczył, że nie wolno zabijać w imię Boga, ale tak samo nie wolno obrażać religii.
Przyznam, że dziwne i chwilami przerażające jest dzisiejsze pojmowanie wolności słowa. Z jednej strony prezenterom telewizyjnym, nauczycielom i osobom
publicznym niejednokrotnie zabrania się noszenia krzyżyka
na szyi, gdyż może on obrażać uczucia niechrześcijan. Z
drugiej strony bluźniercze rysunki „Charlie Hebdo”,
publiczne darcie Biblii na koncercie przez lidera znanego
zespołu i inne tego typu działania, nie są obrazą… Wręcz
przeciwnie! Mamy je uwa-żać za wyraz wolności słowa.
Trochę to pokrętne. Oby w ta-kiej sytuacji nie zabrakło
chrześcijan umiejących przeciw-stawić się antyreligijnej
deprawacji i terrorowi. Każda re-ligia ma godność, każda
religia szanuje życie ludzkie i osobę ludzką. I nie można się
z niej naśmiewać. To jest granica.

Martyna Szakiel

Jakie są granicę wolności słowa? To pytanie zadomowiło się
już od dobrych paru lat w przestrzeni dyskusji publicznej i
co jakiś czas wraca jak bumerang na tapet programów publicystycznych lub w tygiel salonowych rozmów. Wolność
słowa stała się w systemie państw demokratyczno-liberalnych ważną i kultywowaną, ale także, jak stanowczo trzeba podkreślić, piękną i potrzebną wartością. Zrozumiemy
to szczególnie wtedy kiedy sięgniemy do przeszłości lub
poszukamy na mapie współczesnego świata miejsc, w których niedozwolone jest, częstokroć pod groźbą najwyższej
kary, wyrażanie własnych poglądów i przekonań, wyznawanie wiary, a często nawet wypowiadanie obiektywnej
prawdy, która z jakiś powodów okazuje się niewygodna dla
grupy rządzących decydentów. Odmawianie obywatelom
prawa do artykułowania swojego sprzeciwu czy formułowania samodzielnej i niezależnej myśli jest podstawowym
i bezpośrednim sposobem prześladowania, odbierania wolności i godności całemu społeczeństwu i poszczególnym
jego członkom. Używam tu sformułowania społeczeństwo,
choć równie dobrze mógłbym napisać naród, co mogłoby
szczególnie nam Polakom jeszcze bardziej uświadomić wagę i powagę wolności słowa. Trzeba zawsze pamiętać o tych
podstawowych prawdach, kiedy przystępuje się do dyskusji
o jej granicach.
Mam wrażenie, że w kontekście wydarzeń ostatnich miesięcy, szczególnie tego, co stało się w paryskiej siedzibie
miesięcznika „Charlie Hebdo”, a także zawsze wtedy, kiedy
ze względu na różnego rodzaju karykatury religijnych postaci (a zwłaszcza proroka Mahometa) dochodzi do zamieszek i protestów w całym islamskim świecie, nam katolikom
dosyć łatwo jednak przychodzi podzielać oburzenie i utożsamiać się z protestami muzułmanów. Choć nie ma w nas,
rzecz jasna, usprawiedliwienia dla aktów morderstwa czy
przemocy, to jednak sami, jak nam się wydaje, obrażani tak
często przez współczesną sztukę, kulturę, a nawet publicystykę, odnajdujemy w wyrażających sprzeciw muzułmanach naturalnego sojusznika, a może nawet odzwierciedlenie naszego własnego niezadowolenia, potępienia i gniewu. Lecz czy nie wpadamy zbyt szybko w ten mechanizm,
czy nie zbyt łatwo przychodzi nam deprecjonowanie znaczenia wolności słowa? Czy nie zapominamy na przykład o
tym, że sami muzułmanie potrafią dość grubo kreślić jej
granicę, nie pozwalając w swoich krajach nie tylko na obrażanie uczuć religijnych, ale także na wyrażanie jakichkolwiek innych przekonań religijnych niż ich własne? I wcale
nie chcę stanąć teraz po którejś stronie sporu. Mimo wszystkich tych zastrzeżeń dalej nie przestaje dziwić mnie fakt,
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że ktoś może odczuwać tak wielką ideologiczną potrzebę wyrażenia tego, co dla innych jest tak bardzo obraźliwe, tym bardziej że często serwowane jest to na granicy dobrego smaku, pozbawione kultury i klasy. Sądzę
jednak nadal, że poruszamy się tu w przestrzeni bardzo
delikatnej, dotykając zarazem spraw fundamentalnych i
winniśmy zachować dystans oraz umiarkowanie, uważnie oceniając swoje poglądy, szczególnie gdy są one
skrajne lub zupełnie jednoznaczne.

Pięć pytań: O domu
w Niebie i na ziemi...
Z krakowskimi studentami rozmawia

Krzysztof Kawik

Michał Masiulaniec

Dom to jedno słowo, a ma tak wiele znaczeń dla każdego z nas.

Listy czytelników
O ambicji raz jeszcze czyli drobna polemika z tekstem o postanowieniach noworocznych

litwą i życiem zgodnym z chrześcijańskimi zasadami uczymy się
wiary i właściwego postępowania. Kolejnym domem, do którego
wchodzi człowiek, przyjmując Chrzest Święty, jest Kościół, miejsce, w którym stół eucharystyczny jest zapowiedzią stołu uczty
niebiańskiej przygotowanej przez Boga dla każdego z nas na koń-

Niniejszy mój list powstał jako reakcja na lekturę felietonu na temat postanowień noworocznych.
(…) Waga naszych postanowień nie jest zależna od
płci. Inne mogą być sfery, których pragnienia dotyczą,
inny, jak zauważasz, sposób ich realizacji, ale nie istotność. Ta ostatnia zależna jest raczej od dojrzałości danej
osoby i jej podejścia do życia.
Wniosek mój jest następujący: więcej szacunku dla
kobiet. To, że różnimy się od Was, panowie, nie znaczy,
że nie mamy zdrowych i mądrych ambicji. A ubliżanie
nam, krzywdzi nie tylko naszą płeć, ale również Waszą –
wszak podobno zostałyśmy stworzone z Waszego żebra.

Agnieszka Potrawa
Nie chciałabym się wypowiadać, jako reprezentantka
kobiet i w ich imieniu, ale swoim własnym, będąc przy
tym właśnie kobietą. (…) Szczerze przyznam, że nigdy
nie decydowałam się na żadne postanowienie noworoczne, ale nieobce są mi wszelkiego rodzaju inne postanowienia czy wyrzeczenia, podejmowane w ciągu roku. Nigdy nie przyszło mi na myśl, żeby ich tylko „dotrzymać”. Tak jak mężczyźni (?) patrzę na wyrzeczenia,
jako na drogę, dzięki której mogę podjąć walkę z samą
sobą, ze swoją słabością, pielęgnując w sobie „chęci sięgania gwiazd i zdobywania szczytów”. Moje osobiste
postanowienia nie dotyczą znalezienia satysfakcjonującej pracy, idealnej miłości (bo takiej nie ma) czy zrzucenia wagi. Przyznam, że nawet nigdy nie pomyślałam o
takich sformułowaniach… A może to dlatego, że mam
w sobie istotny pierwiastek męski…? (…)
A co do czekolady, to zawsze marzyłam, by jeść jej więcej… ;)
Karolina Latkiewicz
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To właśnie w atmosferze domu rodzinnego, wypełnionego mod-

cu czasów. Nie zapominajmy również o tym, że to nasze serca stają się mieszkaniem dla Boga, że w każdym z nas ma miejsce zetknięcie się Nieba z ziemią. „Jesteśmy żywymi kamieniami Bożej
budowli”, budujmy na podstawowym fundamencie, którym jest
miłość!

Czym dla Ciebie jest dom?
Alicja: Dom jest miejscem, do którego chcę wracać.
Nieważne, jak byłabym zajęta, jak toczyć się będzie
moje życie, chcę mieć miejsce, do którego będę zawsze tęsknić. A ta tęsknota nie będzie czymś złym, bo
każdy z nas marzy o cieple i pełni miłości.
Dawid: Dom to miejsce, w którym się człowiek wychowuje, dorasta i nabywa umiejętności, które będą
mu niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie.
Paulina: Dom jest dla mnie miejscem, gdzie spotyka
się rodzina. Jest to miejsce bezpieczne, ale również
pełne ciepłej oraz miłej atmosfery.
Paweł: Dom jest tam, gdzie są bliscy mi ludzie.
W co według Ciebie powinien wyposażyć każdego
człowieka dom rodzinny?
Alicja: Ciepło, miłość, poszanowanie dla drugiego
człowieka, umiejętności dzielenia się, poczucie, że jest
się dla kogoś ważnym. To właśnie dom powinien pokazać i zakrzepić w nas tę pierwszą i największą miłość,
jaką Bóg umiłował człowieka, a my tę miłość powinniśmy nieść dalej przez całe nasze życie.
Dawid: Powinien wyposażyć każdego człowieka w
podstawowe wartości, takie jak wiara i uczciwość. Sądzę, że jeśli ludzie wypełnialiby uczynki wiary, bądź
też jeśli wiara nie została im przekazana przez rodziców, a byliby uczciwi i szanowali innych, to były by
to wartości najcenniejsze, jakie można z domu wynieść.

PIEĆ PYTAŃ DO...

Paulina: Dom rodzinny powinien wyposażyć każdego
człowieka we wrażliwość na drugą osobę oraz chęć pomocy innym ludziom.
Paweł: Myślę, że najważniejsze są wiara, piękne wartości i mądre postawy wobec innych ludzi. Chodzi o
to, że rodzice powinni pokazać dziecku Pana Boga,
piękno wiary i to, jaki jest sens życia według wartości.
Muszą też starać się mimo własnej grzeszności zaświadczyć o nich wobec dziecka swoim życiem.
Co to znaczy „budować życie na skale”?
Alicja: Potrzebujemy twardych fundamentów, które
przetrwają mimo burz. Myślę, że takim fundamentem
jest Jezus Chrystus i jego nauka, a więc budując swe
życie na Skale, muszę zaufać Jego słowom, uwierzyć, że
mimo wszystkich zawieruch, przeciwności losu, pokus
jest Ktoś, kto będzie zawsze i kogo trzymając się, nie
zginę.
Dawid: Moim zdaniem jest to opieranie całego swojego życia na wierze w Boga.
Paulina: Budowanie swojego życia na skale to według
mnie stwarzanie silnej osobowości, w której na pierwszym miejscu powinien znajdować się Chrystus.
Paweł: Budować swoje życie na skale to dla mnie znaczy budować je na relacji z Jezusem Chrystusem. Aby
tak było, trzeba kierować się Ewangelią i szybko powstawać po upadkach. Ale trzeba też Jemu zaufać, uznać Go za swojego Przyjaciela, który naprawdę jest
przy mnie.
Jak rozumiesz słowa, że „Królestwo Boże to rzeczywistość, która ma rosnąć razem z człowiekiem”?
Alicja: Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego Królestwa, a my poprzez naszą modlitwę, dobre uczynki,
wcielanie w życie nauki Jezusa rośniemy wraz z Nim.
Dawid: Każdy człowiek w zależności od swojego wieku
inaczej postrzega wartości religijne. Człowiek dorosły
powinien wnikać dogłębnie w słowo, które przekazywane jest nam przez Pismo Święte. Natomiast dzieci
wolą w Piśmie Świętym fragmenty bardziej radosne
bądź też przypowieści, nad którymi nie trzeba długo
się zastanawiać na temat drugiego dna. Sądzę, że człowiek dorosły nie powinien zatrzymywać się w swoim
rozwoju na etapie właśnie takiego dziecka.
Paulina: Według mnie oznacza to, że dążenie do Królestwa Bożego powinno w człowieku dojrzewać. Wraz
z nim przechodzić kolejne etapy życia. Poprzez liczne
doświadczenia powinno doprowadzić do zrozumienia,
czym jest Królestwo Boże.
Paweł: W każdej chwili mojego życia mam przybliżać
się do Nieba, czyli zawsze wypełniać wolę Boga. Ufając
Jemu, że to jest droga szczęścia! Czynić wszystko z intencją, by było to „ku chwale Majestatu Boga” (jak
mówiła bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej). Poza
tym moje życie się zmienia, więc muszę ciągle odkrywać, do czego zaprasza mnie Bóg.

Który biblijny obraz Królestwa Niebieskiego jest Ci
najbliższy?
Alicja: Mam wielki sentyment do przypowieści o
ziarnku gorczycy, które najmniejsze z ziaren zasiane
na polu, staje się krzewem. Królestwo Niebieskie, jako
z początku niewielkie, niepozorne, rozkwita, urasta do
niesamowitej rangi i nas wszystkich zaprasza do siebie.
Dawid: Myślę, że najbliższy jest mi obraz Królestwa
Niebieskiego ukazanego jako perła ukryta w roli. Ukazuje on to, że aby je zdobyć, powinniśmy poświęcić
wszystko, co mamy.
Paulina: Myślę, że to obraz z Apokalipsy św. Jana, w
której obrazuje się koniec świata, a niebiosa otwierają
się na ludzi. Myślę, że jest mi najbliższy właśnie ten
obraz, ponieważ wśród zła i niesprawiedliwości tego
świata, za które często nikt nie ponosi konsekwencji,
należy ponieść karę. Bóg któregoś dnia posądzi wszystkich wobec ich uczynków, a wtedy zakróluje wieczna
sprawiedliwość.
Paweł: Ten z Przypowieści o skarbie i perle. „Sprzedał
wszystko, co posiadał, i kupił”. Bo wobec Nieba wszystko wymięka.

Na pytania odpowiedzieli:

Dawid

Dawid , student elektroniki i telekomunikacji

Alicja , studentka gospodarki przestrzennej

Paulina , studentka polonistyki

Paweł, student prawa
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O postrzeganiu grzechu i ewangelizacji
Z bratem Pawłem Teperskim, kapucynem, rozmawia Bogusław Kowal

B.K.: Bracie Pawle, jak otworzyć zagłuszone i zranione serce, jak znaleźć klucz dla młodych ludzi?

P.T.: Gdy patrzymy na człowieka to
zawsze mamy do czynienia z człowiekiem, który jest zraniony, jakoś poszarpany wewnętrznie przez grzech.
Jednocześnie perspektywa człowieka,
który jest całkowicie dobry jest myśleniem niebiblijnym. Wiąże się to z tym,
że mimo że Bóg nas stworzył dobrymi, to już na początku naszych dziejów pojawił się grzech, a my jesteśmy
zaproszeni by uznać to, co jest faktem.
Oczywiście nie chodzi tu o to by wyolbrzymiać przesadnie tę sytuację. Ale
by zrozumieć i zobaczyć obraz takim
jaki jest. Mimo tego chciałbym powiedzieć „Spokojnie, nic się nie dzieje”.
Pan Bóg sobie doskonale z tym radzi.
Nawet, mimo wielkości naszego zła
zyskujemy zbawienie, dzięki przyjściu
i śmierci Jezusa Chrystusa. Bóg daje
nam odpowiedź na całe zło, które się
rozlało od czasów nieposłuszeństwa
Adama i Ewy. Często, podczas codziennych spraw, stajemy w obliczu
naszych wyrzutów sumienia. Czujemy,
że coś się poważnego stało, a co więcej, że jakieś zło nas przerasta. Jednak
dzięki łasce możemy zachować pełnię
życia i dalej iść.

gumentów i dawanie świadectwa o
tym, że grzech jest grzechem, że zło
jest realne?

wołani do nowej ewangelizacji. Osobą,
która jest w stanie przekonać kogoś do
zmiany życia, jest drugi człowiek, najlepiej dzielący z nim stan życiowy.
Rozumiem, że dziś struktury kościelne mogą być jakąś formą przeszkody
dla rozwoju, dlatego szczególnie czujemy się powołani do wyjścia na ulice,
przed ludzi. Widzimy, że wśród osób
uczęszczających na Eucharystie, znikomy procent stanowią młodzi. Najbardziej ewangelizacji potrzebują Ci,
którzy do Kościoła nie chodzą. Przecież Pan Jezus dużo częściej wychodził
do ludzi, niż nauczał w świątyni. Jeżeli
tylko pojawiają się pokusy związane z
tym, że jesteśmy Kościołem triumfującym, to należy to egzorcyzmować. W
docieraniu do ludzi należy kierować
się zasadą serce do serca.

B.K.: Słyszymy, że wielu dorosłych
zakończyło swoje życie sakramentalne już po bierzmowaniu. Po jakimś
czasie pewną barierą staje się powrót…

P.T.: Oczywiście nie potępiamy tych
osób, ale ja im współczuję. Człowiek
jest wolny, ale myślę, że wiąże się to z
wyborem innych religii, które należy
uszanować. Ja dziękuję Bogu, że zamiast udzielać sobie rozgrzeszenia w
lustrze, mogę iść do księdza. W sakramencie pokuty, kierujemy się tym, że
Pan Jezus wybrał swoich Apostołów i
zlecił im pewne zadanie. Owszem,
często przy przestępowaniu do sakramentu pokuty, może towarzyszyć nam
silne poczucie wstydu. Ja też się często
wstydzę tego co zrobiłem. Czasem sobie nawet myślę, jak mogłem zrobić to
czy tamto. Ale trzeba wiedzieć, że Pan
Bóg się mną nie gorszy, że nasze grzechy są jak kropla w oceanie miłosierdzia. Żeby nie popadać w pychę, myśląc, że nasze grzechy są takie wielkie,
że Bóg sobie z nimi nie poradzi.
Człowieku, pokory! Pan Bóg sobie ze
wszystkim poradzi.

P.T.: Musimy na początku zaznaczyć,
że rozmowa na temat grzechu może
mieć miejsce tylko na płaszczyźnie
wiary. To znaczy, że gdy mówimy o
grzechu, możemy to robić tylko w
kontekście osób wierzących. Za grzechem zawsze stoi demon, ojciec kłamstwa. Dlatego często powodem, dla
którego popełniamy występki jest
ukryta chęć dobra, przyjemności, czasem dobra wola. Mamy wiele form
pomocy, które pomagają uniknąć tych
sideł, np. dekalog, który pomaga nam
uporządkować nasze życie oraz nasze
pragnienia, w dłuższej perspektywie,
tak byśmy mogli na tym tylko skorzystać. Innymi słowy jesteśmy zaproszeni, by w pełni zaufać Słowu Boga, B.K.: Czy mamy jakieś argumenty
tym samym wiedzieć że nie kradnij wobec osób, które stosują samorozczy dzień święty święć, jest dobre.
grzeszenie?

P.T.: Myślę, że jedynym wyjściem jest
zachęcanie do czegoś, co uważam za
dobre. Spowiedź uważam za rzecz dobrą. Daje mi doświadczenie miłości
B.K.: Często ma miejsce zacieranie Boga, umacnia do walki ze złem, przysię granicy między dobrem a złem. wraca jedność z Kościołem. Mógłbym
Na ile możliwe jest podawanie ar- ją polecać tak jak wiele innych rzeczy,
które są dobre. Jednak czuję, że jestem
tu na trochę gorszej pozycji. Ludzie
uważają, że skoro jestem zakonnikiem
to muszę tak mówić. Przebrali mnie
kiedyś w habit i kazali przekazywać
pewne rzeczy (śmiech) i pewnie jeszcze płacą za to… nie płacą mi za to.
Mówię to, co czuję. Pewnie, mogę powiedzieć jeszcze tysiąc konferencji ale
i tak tym, co najbardziej będzie pociągać innych to świadectwo kolegi z klasy, koleżanki z pracy. Tak widzę Koś- B.K.: Dziękuję za rozmowę.
ciół, gdzie szczególnie świeccy są po-
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Tak! Chcę iść z Tobą

Dużo o Bogu i trochę o człowieku

O relacji mówi Jacek Boratyński

Nasze relacje z Bogiem to sprawa
bardzo indywidualna. Bóg zna nas
jak nikt inny, więc do każdego z
nas ma odmienne podejście, takie,
dzięki któremu możemy być wciąż
jak najbliżej Niego, jeśli tylko pozytywnie na nie odpowiemy. Podzielę sie w tym artykule osobistymi refleksjami na temat mojej
relacji z Bogiem. Mam nadzieję że
wyciągniesz z tego Czytelniku coś
dla siebie, co pozwoli Ci zbliżyć się
do Boga.
Po pierwsze, wiara jest dla mnie
decyzją. Podejmowaną na podstawie intelektualnego poznania tego,
co Bóg mi daje, nauki Kościoła, tego, że nie ma lepszej drogi, którą
można iść i być szczęśliwym. Samo
to by mi wystarczyło, ponieważ
świat jest tak nieskończenie doskonałym projektem, że przyjęcie
wyjaśnienia jakoby to wszystko
stało się przez przypadek jest dla
mnie niemożliwe. To przekonanie
w okresach duchowej zimy pozwalało zachować wiarę. Na szczęście
Bóg dał mi też drugi filar mojej relacji z Nim, czyli przeżycia duchowe. Radość z modlitwy często tak
wielką, że wywołuje łzy. Obie te
rzeczy wciąż mnie upewniają, że
On naprawdę jest i działa.
Po drugie, chwile zwątpienia, o
czym przekonałem się dość niedawno, nie są zaciekłymi atakami
szatana, które próbują naruszyć
moją wiarę. Według mnie jest to
raczej bardzo delikatny szept Boga.
,,Jacku, czy wciąż chcesz iść przez
życie ze mną?". Za każdym razem
odpowiadam ,,tak”. Od Boga otrzymuję wszystko czego potrzebuję,
po co więc miałbym się od Niego
odwracać. Kiedy to odkryłem, po
raz kolejny uświadomiłem sobie,

jak bardzo Pan szanuje naszą wolną wolę. Nie chce, byśmy byli cały
czas pod wpływem uniesień, dlatego właśnie daje zwątpienie, aby
nasza wiara była ciągłym podtrzymywaniem raz podjętej decyzji, podejmowanej w całkowitej
wolności o tym, by Go kochać i
oddawać Mu cześć.
Po trzecie, podejmuję staranie,
aby we wszystkim widzieć dar Boga, szansę rozwoju. Absolutnie we
wszystkim. W doświadczanych
upadkach, napotykanych trudnościach, oglądanych filmach, czytanych książkach, słuchanej muzyce,
nie tylko religijnej, w pięknie nie
tylko krajobrazów, architektury,
dzieł rąk człowieka ale też w tym,
jak cudowne są dziewczęta. Taka
postawa pozwala mi na stałe kierowanie myśli w Jego kierunku, co
niesamowicie podbudowuje relację
z Nim. Pozwala także dostrzegać
Jego wolę i w zgodzie z nią postępować. Znacznie lepiej też jest
radzić sobie z problemami wychodząc od wdzięczności za okazję do
rozwijania się, a nie od wyrzutu pt.
,,Panie, dlaczego mnie to spotyka?". Choć na takie pytanie też
warto sobie autokrytycznie odpowiadać, bo częstokroć to my sami
jesteśmy autorami swoich problemów.
Po czwarte, ufność. Świat bardzo
skutecznie sprzedaje nam rozmaite
pomysły dotyczące życia, które
często nie kłócą się z wiarą, a jeśli
nawet, to jest to dla nas niedostrzegalne okiem nieuzbrojonym w
łaskę poznania. Posłużę się dwoma
przykładami. Pierwszy, to że sukces zależy od nas w 1 00%. Drugi,
że powinniśmy wypróbowywać jak
najwięcej osób, aby znaleźć tą,

która najbardziej nam odpowiada,
żeby stworzyć z nią związek, co
często prowadzi do bardzo bolesnych sytuacji. Te przekonania
wprost uniemożliwiają zaufanie
Bogu. To czy odniesiemy sukces
zależy od nas w dużym stopniu, bo
musimy podejmować działania, ale
to gdzie Bóg wyznaczył dla nas
miejsce, ma kluczowe znaczenie i
jeśli nie pójdziemy za Jego wskazówkami, to droga będzie dużo
trudniejsza i mniej satysfakcjonująca. Po co nam związki na próbę?
Bóg doskonale wie, kto do kogo
pasuje, a żeby się zakochać wcale
nie trzeba z kimś chodzić za rękę i
się całować, wystarczy poznawać
jego/jej duszę i pokazać trochę
swojej, tak więc lepiej zaufać i
cierpliwie czekać. Takich przykładów można by podać wiele, ale jest
w nich jeden stały element- za każdym razem, kiedy wybieramy własną drogę zamiast zaufać Panu, możemy liczyć na jakieś niepowodzenia.
To najważniejsze dla mnie, spośród moich refleksji dotyczących
relacji z Bogiem. Niemniej każdy
powinien podjąć własną refleksję
na ten temat, bo to właśnie świadomość tego, dlaczego właściwie
wierzymy, jest jedną z rzeczy, które
najmocniej wiążą nas z naszym
Bogiem.
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Jestem wolnym
i niezależnym
Czym jest wolność? Większość
systemów filozoficznych rozstrzyga ten problem, skupiając
się na relacjach międzyludzkich czy zależności życia od
przypadkowości losu. O tym
wszystkim możemy poczytać w
długich rozprawkach socjologicznych. A co z Wolnością katolika? No właśnie…
Często w dyskusjach z osobami niewierzącymi czy ,,niepraktykującymi” słyszymy, że
nie chcą się ograniczać instytucją Kościoła, przykazaniami
spisanymi przez ludzi sprzed
2000 lat. Nie boję się stwierdzić, że osoby te po prostu się
mylą, a przyczyną ich błędnego toku rozumowania jest
niska wiedza teologiczna czy
też słaba wiara. Mówiąc o Kościele, nie widzą przecież
wspólnoty, relacji czy wzajemnej miłości. Kiedy wspominają
o przykazaniach, wyrażają się
tak, jakby to były dane chrześcijanom ,,zakazy”. A czym tak
naprawdę są przykazania?
Drogowskazem wskazującym
to, jak osiągnąć prawdziwą
wolność, jak doznać Bożej Miłości, są najprostszą i najbezpieczniejszą drogą do Pana.
To właśnie wtedy, kiedy wypełniamy przykazania, stajemy się
naprawdę wolni, niezależni od
przyziemnych słabości czy pokus złego. Przykazania są nam
pomocą, a nie zakazami! Co
do Ewangelii, jeżeli pada argument, w którym słyszymy o
tym, że jest to dzieło typowo
ludzkie, nie zapominajmy o
kilku rzeczach. Najbardziej logiczny wydaje się fakt, że Bóg
nigdy nie pozwoliłby, aby Jego
Słowa i czyny zostały spisane
niewłaściwie, a następnie cała
ludzkość przez 2000 lat miałaby się opierać na fałszywych

12 • Ignis

katolikiem
O wolności widzianej
oczami katolika pisze
Piotr Siwiec

treściach. Sama Jego Miłość jest argumentem,
który przemawia za prawdziwością Ewangelii.
Po za tym dobre rzeczy poznaje się po dobrych owocach. Gdy przyjmiemy główne przykazanie, którym jest Przykazanie Miłości, jako klucz do zrozumienia Nowego Testamentu,
owoce będą nie tylko dobre, ale po prostu
najlepsze.
A jak było z tą Wolnością w naszej historii?
Na początku byliśmy wolni, ale zapragnęliśmy
być również niezależni. Wtedy to Adam z Ewą
skosztowali owocu poznania i utraciliśmy
wolność na rzecz niezależności. No właśnie,
obydwa pojęcia wydają się tożsame. Czy rzeczywiście tak jest? Przed zerwaniem owocu to
Bóg prowadził nas w każdym momencie, to
On pokazywał nam, co jest dobre, a co złe, bo
tylko On wie wszystko, wiec tylko On może
to rozsądzić. A co się stało po zerwaniu owocu? Ludzie też zaczęli mieć możliwość sądzenia, tylko nie pomyśleliśmy o jednym: nie posiadamy Bożej nieskończonej Mądrości, która
by nam pozwoliła robić to właściwie. Zerwaliśmy bezpośredni kontakt ze Stwórcą i sami
zniewoliliśmy się dokonując błędnych sądów
nad tym, co jest dobre, a co złe.
Całe szczęście, dla nas Bóg jest również
nieskończenie miłosierny. Powołując nas do
życia, chce, abyśmy współtowarzyszyli Mu w
bezgranicznej Miłości. Mimo że zawaliliśmy
na samym początku, chcąc być niezależnymi,
dał nam drugą szansę. 2000 lat temu sam Bóg
przyszedł do nas pod postacią człowieka, aby
nas uwolnić na nowo. Jezus ofiarował samego
siebie, aby zwrócić nam wolność, którą dostaliśmy od Ojca, a którą odrzuciliśmy na
rzecz niezależności. Bóg nas stworzył, kocha
nas bezgranicznie, pragnie dla nas nieskończonej Miłości, jest naszym Ojcem – dlatego
nie bądźmy dłużej niezależni, oddajmy mu

siebie, swoje życie, swoją duszę, a On pokieruje nami tak,
abyśmy byli wolni i przepełnieni Miłością. Nie odrzucajmy Jego pomocy, uzależnijmy się, podążmy za nim i oddajmy się w całości. Tylko On
wie, co dla nas najlepsze i właśnie najlepszą i najpiękniejszą
drogą nas poprowadzi. Jest w
końcu naszym Tatą! A który
ojciec nie pragnie tego co najlepsze dla swojego dziecka?!
Który ojciec nie kocha swojego
dziecka? Bóg, który jest naszym Tatą, do tego wszechmopgącym i bezgranicznie kochającym, nie zniewala, tylko
prowadzi Cię piękną drogą,
której sami byśmy nigdy nie
byli w stanie odnaleźć. Wystarczy tylko przyjąć Jego Miłość,
posłuchać Go, pozwolić, aby
napełnił nas Duchem. Wyobraźcie sobie dobrego i kochającego Ojca, od którego dziecko odsuwa się i zamyka na Jego
rady, oddala się niewłaściwą
drogą, na której doznaje
krzywd i cierpienia. Jak ogromny to musi być dla Niego
smutek! A moment kiedy to
dziecko nagle się przebudzi i
usłyszy wołanie Ojca, podąży
za Jego Głosem, odnajdzie Go
na nowo? Jaka to musi być
radość dla obu stron. Tęsknota,
smutek – wszystko przemija i
wylewa się bezgraniczna niepohamowana miłość. I od tej
pory idą już razem, jedną
ścieżką, otoczeni miłością i zaufaniem. Cokolwiek się nie
wydarzy, oni zawsze są razem i
wiedzą, że na końcu tej wspólnej drogi jest nasze najpiękniejsze przeznaczenie, wspólny
wieczny Dom. Jak odzyskać
wolność? CDN…

FELIETON

W niebie będzie się najpewniej dużo
jadło i piło. Będziemy w końcu mogli robić to, co sprawia nam prawdziwą przyjemność. Ciekawe, że
jeśli ktoś pisze lub śpiewa o niebie,
wspomina właśnie o przysmakach.
„Bóg jej wybaczył czyny sercowe i
lody podał jej malinowe” – słyszymy
w piosence Agnieszki Osieckiej
Oczy tej małej. „Szklanką ciepłej
herbaty poczęstuje cię Pan” – śpiewa
Robert Kasprzycki w znanym utworze Niebo do wynajęcia. Chcielibyśmy, żeby po tamtej stronie Bóg
posadził nas przy stole w przytulnej
atmosferze i dogadzał na wszelkie
sposoby, od kulinarnych począwszy.
Żyli (może wciąż żyją) ludzie, którzy nie muszą sobie wyobrażać nieba, bo widzieli je na własne oczy. Św.
siostra Faustyna wspomina: „Dziś w
duchu byłam w niebie i oglądałam te
niepojęte piękności i szczęście, jakie
nas czeka po śmierci. Widziałam, jak
wszystkie stworzenia oddają cześć i
chwałę nieustannie Bogu; widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie
stworzenia, uszczęśliwiając je i wraca do źródła wszelka chwała i cześć z
uszczęśliwienia, i wchodzą w głębie
Boże, kontemplują życie wewnętrzne
Boga, Ojca, Syna i Ducha Św., którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią”.
Pokorna siostra Faustyna kochająca
Boga ponad wszystko była zachwycona celem swojej ziemskiej wędrówki. Ale czy my podzielamy jej
entuzjazm?
Odnoszę wrażenie, że przestaliśmy tęsknić za niebem. Za wszelką
cenę urządzamy je na ziemi. Przepis
wydaje się prosty – założyć kochającą rodzinę, zdobyć przyzwoicie
płatną pracę, mieć czas na rozwijanie swoich pasji, cieszyć się dobrym zdrowiem. Czego chcieć więcej?
Niektórzy twierdzą, że do szczęścia
wystarczy im tylko część elementów
tej układanki. Tylko co wtedy, gdy
już ułożymy ją do końca, dopracujemy każdy szczegół, a ciągle
przychodzi cierpienie, wciąż pojawiają się problemy. Obwiniamy wtedy Pana Boga, że chce dla nas jak
najgorzej. Nie możemy zrozumieć,
że na ziemi nigdy nie będzie nieba…

Niebo
do
wynajęcia

Swoimi przemyśleniami dzieli się

Agnieszka Jaranowska

I że nie jest ono wieczną zabawą,
beztroską, nawet wiecznym przebywaniem z naszymi bliskimi. Jest
ciągłym wielbieniem i kontemplowaniem Boga, do czego nie potrzebujemy już nikogo i niczego. Nie
podoba nam się ta wizja. Wolelibyśmy wynająć komuś mieszkanie,
jakie przygotował dla nas Ojciec.
Chcielibyśmy trafić chociażby w takie zaświaty, jakie przedstawia Zbigniew Herbert w wierszu Sprawozdanie z raju.
(...)Tydzień pracy trwa trzydzieści godzin/Pensje są wyższe ceny
stale zniżkują/Praca fizyczna nie
męczy (wskutek mniejszego przyciągania)/Rąbanie drzewa to tyle co pisanie na maszynie/Ustrój społeczny
jest trwały a rządy rozumne. Choć w
wierszu brzmi ironia wymierzona
przeciwko PRL-owskiej rzeczywistości, która miała być obiecywanym
przez władzę rajem, dziś wielu
chciałoby potraktować te wersy dosłownie i trafić po śmierci do dobrze
znanej, swojskiej krainy, gdzie żyje
się całkiem podobnie jak na ziemi,
tylko trochę lżej. Poeta doskonale
oddaje nasze przywiązanie do ludzkich spraw, którego nie chcemy i nie
potrafimy się wyzbyć: Ale nie udało
się oddzielić dokładnie/Ciała od duszy i przychodziła tutaj/Z kroplą
sadła nitką mięśni/Trzeba było wyciągnąć wnioski/Zmieszać ziarno
absolutu z ziarnem gliny. Całe

szczęście Pan Bóg nie dostosował
nieba do naszych pragnień. Poeta
cytuje św. Jana, że zmartwychwstaniecie ciałem, ale oznacza to zupełnie co innego, niż wynika z kontekstu wiersza. Bóg nie przeniesie
nas z ciałem do nieba, ale u końcu
czasów (...) przemieni nasze śmiertelne ciała w ciała pełne chwały, podobne do zmartwychwstałego ciała
Jezusa (Flp3,21).
Śmierć jest odejściem w nieznane,
któremu towarzyszy strach i ponoć
nawet w ostatnich minutach człowiekiem targają wątpliwości, czy aby
na pewno kres ziemskiego życia nie
jest kresem wszystkiego… Lecz póki
nie stoimy w obliczu tak trudnej
próby, wierzymy słowom Chrystusa,
że czeka na nas miejsce w niebie. I
możemy się do przebywania tam
przygotować.
Dobrze jest zacząć od nauczenia
się… nicnierobienia. To będzie nasze jedyne zajęcie po tamtej stronie.
Najlepiej poćwiczyć tę przydatną
umiejętność w niedzielę. Zrezygnować z pracy, nauki, intensywnych
zajęć, po prostu świętować. Od
dziecka słyszymy, że musimy spędzać czas produktywnie, więc początkowo świętowanie może wydawać się trudne, ale potem docenimy spokój i wyciszenie, jakie przynosi niedziela spędzona na refleksji,
modlitwie i przebywaniu z najbliższymi. Druga umiejętność, która
pomoże nam odnaleźć się w niebie,
to kontemplacja. Podczas rekolekcji
ignacjańskich, które ostatnio odprawiałam, mieliśmy „ćwiczenia z kontemplacji”. Przez pół godziny dziennie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, starając się o niczym nie
myśleć, po prostu wpatrywać się w
Hostię.
Jednak najbliżej nieba jesteśmy
wtedy, gdy przyjmujemy Komunię
Świętą, jednoczymy się z Bogiem.
Wciąż tak tęsknimy za rajem, lepszym życiem, że nawet nie zauważamy dobroci Boga, który codziennie w Eucharystii pozwala nam go
kosztować.
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Przyjdź Królestwo Twoje
„Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”
Rozważania o Biblii prowadzi Barbara Kupiec

Czym jest niebo? Benedykt XVI napisał: „Istota »nieba« polega na tym, że
zawsze się tam spełnia wola Boga albo
mówiąc to nieco inaczej: gdzie spełnia
się wola Boża, tam jest niebo. Istotę
nieba stanowi zjednoczenie z wolą Bożą, jedność woli i prawdy. Ziemia staje
się »niebem«, gdy spełnia się na niej
wola Boża i w miarę jej spełniania. Jest
natomiast tylko »ziemią« - przeciwstawieniem nieba - gdy uchyla się od pełnienia woli Bożej i w miarę tego uchylania się” .
W życiu codziennym często przeciwstawia się niebo i ziemię, wolę Bożą
i wolę człowieka, Boga i człowieka,
sacrum i profanum. Jakby te rzeczywistości nie były pojednane w Chrystusie,
jakby Bóg nie zszedł ponownie na
ziemię i nie powtórzył słynnego „było
dobre”, powracającego jak refren w
pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju.
Czemu zatem tak często rozdzielamy
niebo i ziemię? Bo grzech przesłania
nasze prawdziwe, nieskazitelne pra-

gnienia, grzech, który wybieramy
sądząc, że wybieramy coś lepszego. Bo
boimy się krzyża, w którym właśnie
wszystko się jednoczy. Wola Chrystusa
tryskająca strumieniem żywej wody z
przebitego serca na osi pomiędzy wyciągniętymi dłońmi wzdłuż linii horyzontu i pionową belką jednającą niebo
z ziemią. Myślę o tym o tyle mocniej,
że pisanie tych paru słów poprzedziła
wymiana wiadomości z przyjacielem,
którego nie mogę nie zacytować:
„Niech będzie wola Boża. Nawet jeśli
jest ona krzyżem, żadna inna ścieżka
nie sprawi, że będę szczęśliwy”. I choć
te słowa sprowokowały do napisania
czegoś zupełnie innego niż to, co planowałam, to czuję w tym dar, o którym
mówi papież Franciszek – „pozwólcie
się zaskoczyć Bogu”. Tak więc pozwalam; i ufam, że razem z Tobą, który
to czytasz. Po to, by sięgnąć dalej, do
pragnienia najbardziej dziewiczego i
nieskazitelnego, które na ziemi wielokrotnie prowadzi przez krzyż. Ale nie

dlatego, że jest on celem, a dlatego, że
nieraz nie umiemy dostrzec tego, co
prawdziwie uczyni nas szczęśliwymi, a
o czym wie sam Bóg, mówiący w naszym wnętrzu... Jan Paweł II zapytany
kiedyś, jaki jest najważniejszy fragment
Pisma Świętego, ku zaskoczeniu wszystkich powiedział bez zastanowienia:
„Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli” (J 8,32). Chyba nie da się bez
tych słów zrozumieć myśli papieża Benedykta: „Istotę nieba stanowi zjednoczenie z wolą Bożą, jedność woli i
prawdy”. Bo człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, gdy pozna Boga i nie
przestaje pragnąć swego szczęścia, bez
względu na to, jakie trudności musi pokonać. Módlmy się zatem prosząc Boga, byśmy mogli być szczęśliwi słowami: „bądź wola Twoja”.
Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus
z Nazaretu, cz. 1, wyd. „M”, Kraków 2008,
s. 137.
1

KRÓTKO

kości, waży sześćset trzydzieści pięć ton i uświadamia każdego przechodnia o właściwym kierunku patrzenia naszych
oczu i wznoszeniu się serc. Niebo jest naszym miejscem
przeznaczenia! Jest celem! Jest nagrodą! Chrystus, który
oddał swoje życie na krzyżu, aby otworzyć nam bramy Nieba, uczy nas przekraczania swoich możliwości, pokonywania własnych słabości i patrzenia w perspektywie wieczRozważa Krzysztof Kawik
ności. Chrystus namawia, żebyśmy nawet w najmniejszej
trudności nie bali się patrzeć w Niebo. Ono jest otwarte
Każdy z nas dużo słyszy w mediach na temat upadłego przed nami, tylko potrzeba odwagi, by powstać z grzechu i
świata, szerzącego się zła i jego wpływu na nas. Słusznie, unieść się ku górze. Czasu jest niewiele. Czy chcesz osiąggdyż musimy być świadomi tego, gdzie jesteśmy, zanim uda nąć kres swego życia niezależnie od tego, kiedy to nastąpi, i
się nam zrozumieć, dokąd zmierzamy… Warto jednak żałować, że nie przeżyłeś życia, tak jak miałeś przeżyć? Że
zwrócić swoją uwagę w innym kierunku – w górę! Do tego nie kochałeś bliźnich, w taki sposób, w jaki na to zasłunawoływał św. Jan Paweł II w Zakopanem: „Trzeba, ażeby giwali? Że nie miałeś częstego udziału w Ciele i Krwi Chrycała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża stusa? Nie idź na łatwiznę! Zostałeś stworzony do Boskości,
na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda! – W gó- do bycia ważnym członkiem w rodzinie Boga. Pojawia się
rę serca!” O takim spojrzeniu przypomina olbrzymia statua pytanie: jak odpowiesz na ten niezasłużony dar Ojca NieChrystusa Odkupiciela z rozpostartymi ramionami na bieskiego? Chrystus żyje wśród nas. „Gdy zbliżasz się do
szczycie góry Corcovado, wznoszącym się nad Rio de Ja- Tabernakulum, pomyśl, że On!... czeka na Ciebie od ponad
neiro w Brazylii. Figura mierzy trzydzieści metrów wyso- dwudziestu wieków…”.

Niebo i ziemia
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ŚWIĘTY

Paweł z Tarsu –
święty prześladowca

Ecce homo

O świętym opowiada Paweł Mazurek
Gabriela Lisowska

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia
(...)” (2 Tm 4, 7-8) – słowa te w obliczu rychłej śmierci, w jednym
ze swych listów Paweł kieruje do Tymoteusza. Jakie zawody miał
na myśli i w jaki sposób ustrzegł wiary? Aby poszukać odpowiedzi na te pytania, prześledźmy „bieg” świętego Pawła.

mój Bóg się cholernie nudzi
więc schodzi z wielkiego nieba
lubi fałszować w tramwaju
i szukać w śmietniku chleba
mój Bóg jest kocem szpitalnym
jest tym co widać zza kraty
i bywa w niejednym klubie
tańszy niż meble na raty

Apostoł urodził się między 5 a 1 0 rokiem po Chrystusie jako Szaweł (Saul), w Tarsie, w żydowskiej rodzinie posiadającej rzymskie obywatelstwo. Jego ojcem był faryzeusz z pokolenia Beniamina, czym dumnie się szczycił. Szaweł, w przeciwieństwie do Piotra –
prostego rybaka, był człowiekiem wykształconym –
może i nie miał matury ani nie ukończył studiów, ale
umiał pisać, znał grekę i aramejski, co wyróżniało go z
szarego tłumu.
Urodą nie grzeszył – z pism apokryficznych dowiadujemy się, że był łysy, niewielkiego wzrostu, nieco przygarbiony i miał bladą cerę. Wydawał się stary, ale podobno odznaczał się wielkim urokiem ;). Gorliwie przestrzegał prawa
mojżeszowego, dlatego skutecznie zwalczał Kościół Chrystusowy. Cechował go ogromny upór – zawsze dopinał swego. Chcąc osiągnąć postawiony sobie cel, szedł niemalże po
trupach… niestety dosłownie. Osobiście doglądał kamienowania Szczepana – pierwszego męczennika dla Chrystusa,
strzegąc szat jego oprawców. Pana Jezusa zapewne nie znał,
ale o jego wyznawcach wiedział wiele i serdecznie ich nienawidził. Czynnie angażował się w prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie. Około 35 roku, wyposażony w listy polecające od Sanhedrynu, udał się do Damaszku z nakazem
aresztowania zwolenników nowej drogi. To, co wydarzyło
się w trakcie podróży, wywróciło jego życie do góry nogami.

kasuje piwo w markecie
(nie ma większego znaczenia)
że wciska uśmiech pomiędzy
dziękuję i do widzenia
a chociaż nie ma pieniędzy
(wcale Go o to nie proszę)
zakłada różowy beret
i wtrąca swoje trzy grosze
czasem nie umie wytrzymać
i płata figle naturze
zamiast umierać na krzyżu
wisi w stodole na sznurze
mój Bóg jest niesprawiedliwy
i brzydki do szpiku kości
a kiedy Go wcale nie ma
najbardziej uczy miłości
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PORADY

W tym kraju nie ma pracy
dla ludzi z moim wykształceniem
J a k od n a l eźć si ę n a ryn ku pra cy
ra d zi

Piotr Siwiec

Jak się wyróżnić na tle innych absolwentów, jak stworzyć
oryginalne CV, jak zachować się na rozmowie rekrutacyjnej, jak założyć własną firmę? Ten artykuł będzie wprowadzeniem do całego cyklu odpowiadającego na powyższe
pytania. Rekrutacja jest bardzo szeroką dziedziną, każdy z
nas w niej uczestniczy, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że
cały proces rozpoczął się już dawno temu.
Jak wygląda rynek pracy w Polsce? Inżynierowie bez problemu znajdują pracę i to dobrze płatną, a humaniści pracują w sieciach z fast foodami. Osoby, które nie ukończyły
studiów w ogóle mogą zapomnieć o jakimkolwiek zatrudnieniu, no chyba że na zmywaku w Londynie. Czy rzeczywiście tak jest? Niekoniecznie…
… i całe szczęście! Weźmy pod uwagę pierwszy argument:
inżynierowie mają najlepiej i najłatwiej. Obecnie liczba studentów kończących uczelnie techniczne w ciągu roku, w samym Krakowie, to około 9000 – czyli w ciągu pięciu lat w
samych okolicach Krakowa będziemy mieli 45000 absolwentów-inżynierów. Biorąc pod uwagę szybkość przechodzenia osób zatrudnionych na emeryturę i tempo rozwoju
gospodarczego, z łatwością obliczymy, że na rynku jest nadwyżka osób po studiach technicznych w stosunku do liczby
miejsc pracy. Oczywiście niektóre ,,zamawiane” kierunki w
większości przypadków zapewniają stanowisko od razu po
zakończeniu nauki. Jednak jeżeli chodzi o pozostałych studentów… Delikatnie mówiąc – jesteśmy jednymi z wielu,
bardzo wielu. To samo dotyczy absolwentów kierunków humanistycznych czy społecznych. Aby znaleźć pracę, trzeba
pokazać pracodawcom swoją wyjątkowość. Jak to zrobić?
W każdym artykule rozwinę przynajmniej jeden element,
który pozwoli nam przestać być ,,jednym z wielu”. Chciałbym tutaj prosić o pokorę w tej kwestii szczególnie studentów uczelni technicznych, bo wielokrotnie rozmawiając
ze znajomymi i przekonując ich, na co powinni zwrócić
uwagę podczas rekrutacji, spotkałem się z prześmiewczą
reakcją z ich strony. Kto miał rację – na szczęście dla mnie –
zweryfikowały pierwsze próby podjęcia pracy. Chodzi mi
tutaj o UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE. W większości przypadków system szkolnictwa w naszym kraju nieudolnie próbuje
je rozwijać co najwyżej poprzez ,,pracę w grupach” albo
teoretyczne lekcje psychologii. A temat jest bardzo ważny i
szeroki (nie tylko w pracy, bo w życiu przydaje się jeszcze
bardziej). Przykre, ale i prawdziwe jest stwierdzenie, że
student potrafi rozwiązać skomplikowaną całkę albo zbudować nowoczesnego robota, a nie potrafi nawiązać trwałej
relacji w związku czy panować nad stresem i emocjami.
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Czym więc są kompetencje miękkie? Jest ich bardzo dużo, ale najważniejsze to: efektywna komunikacja, inteligencja personalna i emocjonalna, zarządzanie czasem i sobą, kreatywność, planowanie, dynamika działania, inteligencja finansowa, przywództwo (ten temat dotyczy każdego, nie tyko kierowników), personal branding. Wyjaśnienie każdej wymagałoby napisania osobnej książki, dlatego
polecam w tej kwestii skorzystać z pomocy wujka Google
albo księgarni. Czy jest się geodetą czy informatykiem, lekarzem albo pilotem, każdy powinien znać podstawy wszystkich wyżej wymienionych dziedzin. Chyba że nie zależy
mu na życiu zgodnym ze sobą na 100%...
No właśnie, od tego chciałbym zacząć cały cykl. Janusz
pracuje osiem godzin dziennie, zarabia wystarczająco, żeby
utrzymać żonę i dwójkę dzieci, zabrać ich na wakacje, kupić
najnowszego smartfona. Niby wszystko pięknie, ale załóżmy, że nie pracuje zgodnie ze swoim powołaniem. Męczy
się, denerwuje, nie ma energii i chęci do życia. Praca go
stresuje, jest kłębkiem nerwów. I co się dzieje dalej? Wraca
zirytowany po całym dniu pracy i wie, że będzie chodził do
niej tą samą drogą codziennie przez kilkadziesiąt lat i zamiast zająć się rodziną, budować dobre relacje, rozwijać się,
nasz Janusz wyładowuje całą frustrację na żonie i na dzieciach.
Praca będzie stanowić największy udział czasowy w naszym życiu zaraz po spaniu oczywiście. Zastanówmy się
więc, czy chcemy poświęcić tak dużą część nas samych na
wykonywanie zawodu, który nie jest naszą pasją, który narzucili nam może nasi rodzice, znajomi albo media, mówiąc, które zawody są najlepiej płatne? Życie jest jedno,
otrzymaliśmy je od Boga nie po to, żeby się męczyć, tylko
po to, żeby realizować nasze powołanie. Boicie się, że nie
zarobicie wystarczająco dużo? Odpowiedź znajduje się
tutaj: Mt 6,24-34. Boicie się, że wasz wybór nie spodoba się
rodzicom? Oczywiście ich rady nie zawsze są nietrafione,
ale to my sami znamy siebie najlepiej i wiemy, co jest naszym powołaniem. A jeżeli nie wiemy, to jest idealny moment, aby je w sobie odkryć. Zanim nauczę Cię wyróżniać
się spośród innych absolwentów, zadaj sobie pytanie: jakie
jest moje powołanie?

Do nieba
(sama) nie chodzę
Refleksjami dzieli się Karolina Latkiewicz

Myśląc nad tematem Nieba i Ziemi, nie sposób niejako
automatycznie nie połączyć ze sobą tych miejsc pewnym
zarysem drogi… Jak wybrać ścieżkę, która będąc idealna
właśnie dla mnie, poprowadzi mnie tam, do nieba, do
świętości? A jeśli tą drogą będzie małżeństwo? Czy wtedy to nadal będzie tylko moje życie i moja świętość? Czy
w momencie złożenia obietnicy miłości na zawsze powinnam wziąć odpowiedzialność za drogę tej osoby, która stoi obok?
Świętość dwojga. Parami do nieba. Tam nie można dotrzeć w pojedynkę, i to bez znaczenia, czy będę żoną, zakonnicą czy panną. Żaden człowiek nie może samotnie
szturmować nieba. Wybierając małżeństwo, w momencie
sakramentalnego „Tak” już nie będzie drogi mojej ani
twojej, będzie już tylko nasza. Jeden drugiego ciągnie ku
górze – jak pisał ostatnio Paweł.
A kiedyś, będąc już tam po drugiej stronie, przyjaciel
nie zapomni o przyjacielu, miłość nie pozwoli cieszyć się
szczęśliwością bez towarzysza życia. Decydując się na
małżeństwo, wybieram też sposób dążenia do tego szczęścia. Nie można chcieć się doskonalić gdzieś obok współmałżonka, jakby pomimo małżeństwa, ale przez nie!
Przez małżeństwo do doskonałości, przez małżeństwo do
świętości. Może znacie ten fragment rozmowy dorosłego
z dzieckiem: „ A czy ty chcesz być święty?” – „Nieee…
ja chcę mieć żonę!”… Potrzeba chyba częściowej zmiany
myślenia, abyśmy przestali patrzeć na życie rodzinne jako na zbyt zwyczajne, żeby móc pragnąć „czegoś więcej”...
Obecne czasy powinny mobilizować nas do przyjęcia
wyraźnego stanowiska co do naszego sposobu życia. Widzimy, co się dzieje wokół nas, często w naszych domach… Potrzeba, abyśmy odważnie stanęli w obronie
godności i świętości małżeństwa i rodziny. To czas, żebyśmy świadomie pokazywali naszym życiem, że nie
warto w żadnej mierze iść na łatwiznę.
Papież Jan Paweł II poprzez swój pontyfikat zwrócił
szczególną uwagę na kondycję rodziny, i my – właśnie
my jesteśmy zobowiązani, żeby ten głos świętego przekazywać dalej. Musimy być gorący już teraz, bo na tym
„teraz” budujemy przyszłość swoją i naszych bliskich.
Nie bójmy się pragnąć rzeczy wielkich; rzeczy wielkich w
codzienności, w zwyczajnym życiu, w naszych relacjach.
Odwagi, nie bójmy się chcieć świętości.

ARCM

Małżeństwo –
czyżby święte?
O świętości małżeństwa: Bartłomiej Rusin

Pisząc te kilka słów, pragnąłem abyście zatrzymali się choćby
na czas ich lektury nad świętością małżeństwa. Dla wielu z
Was jest to oczywiste, dla innych może mniej, ale zadajmy
sobie wszyscy pytanie: czym jest dla mnie świętość małżeństwa? Dlaczego jest ono święte?
Powinniśmy zacząć od tego, że to nie człowiek, to nie jakiś
byt nieokreślony, ale to Bóg ustanowił małżeństwo. Wszystko, co pochodzi od Boga, jest święte, bo On sam jest Świętością.
Idźmy dalej. Bóg jako Stwórca jest jedyną Osobą, która ma
prawo do człowieka. Nikt inny… A przecież mąż jest
„prawniony” do żony, a żona do męża! Są sobie nawzajem
oddani. Małżeństwo jest więc uczestnictwem w prawach samego Boga. To Bóg dopuszcza nas do oddania się sobie nawzajem. Bóg wchodzi pomiędzy małżonków, udziela im
swojej władzy, jest z nimi, daje im siłę do pokonywania przeciwności, do wyrzekania się siebie.
Mamy świadomość, że żona należy do męża, a mąż do żony. Małżeństwo jest nierozerwalnym związkiem dwojga ludzi, którzy pragną być dla siebie drogą, którzy pragną sami
dążyć do świętości i prowadzić do niej drugą osobę. Arcyważne jest, by podkreślić, że małżonkowie są dla siebie darem. Koncepcja daru jest w małżeństwie bardzo ważna, gdyż
pozwala spojrzeć na współmałżonka jak na łaskę daną nam
od Pana, jak na „prezent”, który otrzymaliśmy od Niego.
…i jeszcze dalej. Mało tego, że Bóg dopuszcza małżonków
do uczestnictwa w swoim prawie do oddawania się współmałżonkowi. Poprzez małżonków dokonuje się ciągłe stwarzanie świata. Świat jest dynamiczny, zmienia się i jest w każdej chwili podtrzymywany i stwarzany przez samego Pana.
Bóg podzielił się swoją stwórczą mocą z człowiekiem. Często
ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielką mają władzę!
Jednym z głównych zadań małżeństwa jest właśnie przekazywanie życia i wychowanie dzieci. Jeśli więc człowiek ma taką
moc, jeśli tak namacalnie Bóg jest obecny w życiu małżeńskim, jakże może być ono inne niż święte?
Podsumowując moje krótkie rozważania… Bóg stworzył
człowieka jako mężczyznę i kobietę. Małżeństwo jest relacją
miłości kobiety i mężczyzny do Boga, a przez Niego do siebie
nawzajem. Jest niesamowitą tajemnicą Boga i tych dwojga ludzi, to, co jest pomiędzy nimi, że uczestniczą w akcie stwórczym, to, że po prostu SĄ, mimo lat, przeciwności, bo imię
Boga to JESTEM. To, że Pan tak namacalnie jawi się w życiu
małżeńskim… czyż małżeństwo nie jest święte? Niech każdy
odpowie sobie w ciszy.
Rozważania oparto częściowo na „Świętości i sakramentalności
małżeństwa" o. Karola Meissnera OSB.
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Oko na Maroko

W marokańską podróż zabiera nas

Justyna Mikołajczyk

Miętowa herbata na stole, podana w niewielkich, opływowych naczynkach, wypełnia aromatem cały pokój. Obok marcepanowe słodkości, których podobnie jak i herbaty pod żadnym pozorem nie można odmówić, aby nie urazić gospodarzy. Ci,
życząc przybyszowi szczęścia i pomyślności, posłodzili ją nawet potrójnie, aby Twoja wizyta w ich ojczystym kraju była jak
najbardziej udana . Witaj zatem w Al-Mamlaka al-Maghribijja – Królestwie Maroka!
Maroko, dzięki swojej geografii, berberyjsko-afrykańsko-francuskiej mieszance kulturowej oraz otwartości przyciąga jak
magnes. Dociera tu coraz więcej osób, chcących doświadczyć arabskiego zgiełku, chaosu ruchu ulicznego, oraz zasmakować
w bogatej marokańskiej kuchni. Są to zarówno turyści „wysoko budżetowi”, sączący drogie drinki w wymarzonej scenerii z
hitowej „Casablanki”, jak też studenci, którzy przybyli do Maroka autostopem i stołują się w ulicznych garkuchniach za
przysłowiowe, a nierzadko dosłowne, „2 zł” :).
Zapraszam więc na pustynię, nad ocean i w góry, w strony, w których jest ciepło, tajemniczo i nadal egzotycznie. Do kraju, gdzie na ceremonię ślubną pannę młodą wnosi się na lektyce, a podczas żniw zbiera płatki róż.
A przede wszystkim, zapraszam Was na rozmowę z Adamem Styrcem, młodym informatykiem, z którym razem zapuścimy oko… na Maroko! :)

Czy Maroko było dla Ciebie kierunkiem jednym z wielu, czy też świadomym wyborem?
To były wakacje, sierpień, koniecznie
chciałem wybrać się gdzieś w ciepłe rejony, a że kraje pokroju Chorwacji czy
Hiszpanii odwiedziłem już wiele razy,
postanowiłem ruszyć gdzieś dalej. A że
Maroko to już „czarny ląd”, na którym
nigdy nie byłem, stwierdziłem, że będzie
to „idealny strzał”, tym bardziej, że słyszałem wiele pozytywnych opinii, które
mnie jeszcze bardziej do Maroka przekonały.

pularność wśród turystów nie sprawia,
że jest tam bardziej „po naszemu” niż
egzotycznie ?
To bardzo zależy. Zachód kraju jest mocno europejski. Gdyby człowiek chciał
zobaczyć coś niesamowitego, innego, to
na wybrzeżu, tj. w Casablance, Tangerze
nie ma co szukać. Jeżeli chcemy doświadczyć tego arabskiego uroku, ichniejszej architektury, kultury – im bardziej na południe, tym lepiej dla nas. Ja
zacząłem od środka, tj. w Fezie.

Jak pierwsze wrażenia?
Każde miasto jest inne i to jest właśnie
Powiedziałeś, że Maroko to „czarny piękne w Maroku. Fez, w którym wyląkontynent”. A czy bliskość Europy, po- dowałem, to na ten przykład miasto ty-
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powo targowe. Znajduje się tam największa w Maroku, a chyba nawet na
świecie, medyna (targowisko wokół meczetu). Bardzo łatwo się tam zgubić i
Chwała Bogu za oznaczone kolorami
alejki, których można się w jakiś sposób
trzymać. I naprawdę, tyle tam można
zobaczyć! Przedzierając się przez kramy
z wyrobami skórzanymi, nagle trafia się
do dzielnicy spożywczej, gdzie dookoła
wiszą kury, roznosi się zapach ryb i mięsa, z lewej handlują żółwiami, a z prawej
kogutami. Idziesz dalej, wchodzisz do
małego sklepu, który okazuje się być
kuźnią, panowie pracują, piec się żarzy.
Tam się niesamowicie dużo dzieje.
W Fezie jest jeszcze jedna ciekawa
rzecz, która chyba najbardziej kojarzy
się z miastem – garbarnie. Wchodząc do
takiej manufaktury, faktycznie można
zaobserwować ludzi stojących w sadzawkach i maczających w nich skóry,
aby nadać im różne barwy. Widoki są
piękne, zwłaszcza gdy stanie się na tarasie widokowym, z którego codziennie
można obserwować różne palety tych
kolorów; wygląda to jak prawdziwa mozaika. Inaczej sprawa ma się z zapachami – na wejściu odwiedzającym wręcza
się listek mięty, bo tak niemiłosiernie
cuchnie…

Co było dalej?
Potem udałem się do Marrakeszu, który jest umiejscowiony jeszcze bar-dziej
na południe. Dojechałem tam pociągiem – 600 km, 30 zł i w dodatku
bardzo fajne warunki w środku, przy
prędkość 200 km/h! Na miejscu spotkałem się z koleżanką, która wracała właśnie z pustyni, z wioski Merzouga. W
Marrakeszu najbardziej odznacza się
kultura Berberów, czyli Arabów z gór.
To prości ludzie, sprzedają naturalne
wyroby, są bardzo „lokalni” i zdecydowanie mało europejscy. Przy tym są autentyczni, bo nienastawieni na turystów;
utrzymują się z handlu z miejscowymi i
to im wystarcza. To nie są typowi naganiacze, jak pozostali Marokańczycy
(nazwijmy ich „jaśniejsi”), którzy atakują Cię ze wszystkich stron, wołając, że
mają najlepsze torby, garnki i w ogóle…
najlepsze wszystko :)
Generalnie w Marrakeszu życie skupia się na czymś w kształcie rynku, trochę takiego jak w Krakowie, ale mniejszego oczywiście i bez Mariackiego
(śmiech). Na tej płycie jest mnóstwo
kramików, przy których można coś
zjeść, napić się soku ze świeżych owoców, zwłaszcza pomarańczy – polecam,
tylko 4 dirhamy!

PODRÓŻE
Widzę, że zostałeś w Maroko solidnie madził się już spory tłum gapiów, ja
wyszkolony w sztuce pozyskiwania kli- jakimś sposobem przedarłem się do
przodu, patrzę… a tu zamiast jednej
entów!
Tak, zdecydowane (śmiech). W Mar- kobry aż 40!
rakeszu odnotowałem nawet swój To chyba nie jedyna niespodzianka,
oso-bisty rekord targowania – z 600 którą zgotowało Ci Maroko?
na 250 dirhamów za torbę ze skóry
wielbłąda, którą sprzedawca dosłow- Zdecydowanie nie! Na przykład taki aunie podpalił, żebym tylko ją kupił tostop – byłem przekonany, że w Maro(gwoli ścisłości dlatego, by przekonać, ku nie jest zbyt bezpieczny, więc chociaż
że jest wytrzymała na ogień). Tam na sporo stopuję, po kraju przemieszczamiejscu można się sprawdzić w ne- liśmy się głównie transportem publiczgocjacjach, bo na każdym kroku nym. Okazało się jednak, że w Maroku
zdarza się targować i wypatrywać na okazję nie czeka się dłużej niż 5 miokazji. Bo gdy na jednym kramie pan nut, a kierowcy często zapraszają do
podaje określoną cenę mięsa, za- siebie do domu, żeby Cię czymś pochwala je, to na kolejnym okazuje się, częstować i porozmawiać. W Maroku
że już do takiego dania pitę, czyli ich przemieszczają się tak nawet policjanci!
chleb, dodają za darmo, a zza rogu już Przemieszczanie się autostopem zmowoła do Ciebie kolejny sprzedawca, dyfikowało w jakiś sposób Wasze
żeby wybrać jego stoisko, bo on i pitę i plany?
herbatę daje w gratisie. Będąc tam po
prostu czekałem, aż wszyscy po kolei Pewnego razu podwiozła nas trójka
się zaprezentują i wybierałem najbar- Hiszpanów i dzięki nim trafiliśmy do
dziej optymalną opcję. Ale co naj- miasta Asilah, o którym wcześniej w
ciekawsze, w Marrakeszu, oprócz ogóle nie słyszeliśmy. Okazało się, że
standardowych „kramiarzy”, spotka- właśnie tam podczas opływu odrywają
my również zaklinaczy węży. Gdy na się skały i na wybrzeżu tworzą się minitargu tylko usłyszałem dźwięki fletu, jeziora, w których woda pod wieczór
wiedziałem co się święci i pomyślałem jest bardzo ciepła. Można wtedy podzi- ”podbijam!”. Wokół zaklinacza zgro- wiać np. zachód słońca, który jest w tym
miejscu naprawdę imponujący.
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PODRÓŻE
Widoki muszą robić wrażenie. A jak
na tle tych krajobrazów prezentują się
mieszkańcy? Jak ichwspominasz?
Mężczyźni mają tzw. „dolary” w oczach,
ale kobiety to już inna bajka, uosobienie
chyba wszystkich cnót – są łagodne, zawsze udzielają ci potrzebnej informacji i
przepraszają za nachalne zachowania
swoich mężów. Generalnie jednak ludzie są bardzo mili, pomocni. Bardzo
chętnie z Tobą porozmawiają, poopowiadają o swoim kraju. Turyści są dla
nich bardzo ważni, tym bardziej, że Marokańczycy mają generalny zakaz opuszczania kraju. Większość z nich nigdy
nie była za granicą, więc jeśli mogą usłyszeć coś o kraju, z którego Ty pochodzisz, jest to dla nich bardzo ważne.
Generalnie, cytując Ciebie z początku
naszej rozmowy, Maroko to był idealny strzał!
Oj tak! W Maroku co miasto, to inny
klimat, inna magia. W dodatku jeszcze
te góry. I morze, ocean. I pustynia…
Matko, oni wszystko tam mają! Na
pustynię niestety nie udało mi się wybrać, ale wyobraź sobie taką noc na pustyni, gdzie zanieczyszczenie świetlne jest
zerowe… to niebo musi być niesamowite! Wszystko widać jak na dłoni. Ja, ze
względu na ograniczony czas, widziałem w Maroku głównie miasta, ale Po-

lacy, których spotkałem, bardzo zapalili
mnie na góry – w Maroku rozciąga się
Atlas, z jego najwyższym szczytem, 4tysięcznikiem. Cóż… Jest po co wracać!

Warto wiedzieć:
• Chociaż religia zabrania Marokańczykom spożywania alkoholu, to właśnie
oni są prawdziwymi Toskańczykami na
arabskiej ziemi i produkują największe
ilości wina w świecie islamskim.
• Dobrym czasem na Maroko jest
okrągły rok, najlepiej jednak unikać
wizyt podczas ramadanu. Co prawda
turystom oszczędza się restrykcyjnych
zakazów odnośnie picia i jedzenia, jednak tryb życia Marokańczyków w tym
czasie może nam skutecznie utrudnić
pobyt.
• Najtańsze noclegi znajdziemy w medynach miast, gdzie za pokój dwuosobowy zapłacimy nawet niespełna 30 zł.
Warto zapytać o nocleg na dachu – cena
będzie jeszcze niższa, a wrażenia niezapomniane :)
• Będąc w marokańskich miastach koniecznie trzeba wpaść do hammamu,
czyli publicznej łaźni, w której wygrzejemy nasze coraz to starsze kości, skorzystamy z masażu i pogawędzimy z tubylcami przy herbacie.
• W Dolinie Draa, położonej między Saharą a Marrakeszem, znajdziemy marokańskie Hollywood – w górskim otoczeniu, wśród glinianych zabudowań
kręcone były filmowe hity, tj. „Gladiator”, „Asterix i Obelix. Misja Kleopatra”, czy „Aleksander”!
• Będąc w Maroko 40 dni po zakończeniu ramadanu z pewnością będziemy
świadkami hucznych obchodów święta
Id el Kabir, podczas którego mieszkańcy,
na pamiątkę ofiary Abrahama, rytualnie
zabijają baranki sam król Maroka składa
ich w ofierze kilkanaście.

Może choć
trochę
kultury...
Relacje

„Lux koncert”
Do trzech razy sztuka - 6 lutego w
krakowskim klubie Kwadrat odbył się
długo oczekiwany koncert zespołu
Luxtorpeda. Na szczęście, tym razem
impreza nie została odwołana (co
miało już miejsce dwukrotnie) i wszyscy fani mogli na żywo usłyszeć i zaśpiewać razem z Luxami swoje ulubione piosenki.
Okazuje się, iż grono miłośników
ciężkiego rockowego brzmienia składa
się z osób w każdym wieku - na koncercie nie zabrakło małych dzieci ze
swoimi rodzicami, młodzieży od gimnazjalistów po studentów, dorosłych
pamiętających zapewne imprezy z
udziałem takich zespołów jak Dżem,
Maanam czy KSU, a nawet seniorów.
Przed pojawieniem się na scenie rockowej formacji, licznie zgromadzoną
publiczność rozgrzał … Elvis Presley
piosenką „Can’t stop falling in Love”, a
następnie zapowiedział „niedoścgnioną, niezwykłą i odlotową” Luxtorpedę!

fot. Justyna Kamińska

Na koniec prośba od Adama, abyśmy
pomodlili się za koleżankę, razem z Jeżeli ktoś myślał, że będzie mógł
którą przemierzał marokańską ziemię, spokojnie stać podczas tego koncertu,
oraz za jej niedawno zmarłą babcię.
był w dużym błędzie. Zespół grał ostro i agresywnie. Jednakże, był także
czas na przemyślenie treści zawartych
w utworach. Luxtorpeda śpiewa w
swoich piosenkach o rzeczach ważnych, które poruszają nie tylko umysł,
ale przede wszystkim serce. Lider zespołu - Robert Friedrich Litza, którego
przedstawiać zapewne nie trzeba –
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podzielił się historią o swoim ojcu.
Powiedział, że jego żona niedawno
przyniosło mu pudełko z zębami mlecznymi ich dzieci. Niestety, on w dzieciństwie nie doświadczył miłości i
wsparcia swojego taty, który to nie widział, jak jego syn dorasta. W piosence
pt. „Nieobecny, nieznajomy” śpiewa,
iż wybacza mu wszystko.
Zespół pamięta także o polskich
bohaterach, którzy oddali swoje życie
za naszą Ojczyznę. Zanim zabrzmiał
utwór „Za wolność”, zgasły światła i
zapadła cisza, którą przerwał 4 - letni
Antoś, krzycząc do mikrofonu tytułowe słowa piosenki. Na koncercie nie
zabrakło także chwili grozy – w pewnym momencie Litza przerwał koncert i wzywał lekarza do dziewczy-ny,
która straciła przytomność tuż pod
sceną. Wszystko dobrze się skończyło
– nastolatka szybko wróciła do siebie,
zespół zaczął grać dalej, a publiczność
nadal dobrze się bawiła.
Na zakończenie wszyscy razem zaśpiewaliśmy, iż „wiara, siła i męstwo –
to nasze zwycięstwo”. Bisu niestety nie
było, lecz nikt nie miał o to pretensji
do zespołu, który dał z siebie bardzo
dużo podczas tego koncertu. Gdy
emocje już opadły, najwytrwalsi fani
mogli liczyć na autografy, a także
wspólne zdjęcia z chłopakami z Luxtorpedy.
Justyna Polak
„Tu odpoczniesz”
Według legendy Żydzi, którzy uciekali
z zachodniej Europy przed prześladowaniami, dotarłszy na ziemie polskie (hebr. Polin) mieli usłyszeć słowa
„po lin” - „tu odpoczniesz”. Tą właśnie
opowieścią rozpoczyna się narracja
otwartej w październiku 2014 roku
wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich. Przeprowadza ona odwiedzających przez ponad 1000 lat
obecności Żydów w Polsce. Właśnie –
przeprowadza, snuje opowieść, a nie
jedynie pokazuje stare przedmioty.
Tych jest właściwie dosyć mało. Dużo
jest za to opisów, map, makiet i instalacji; jak chociażby wielka, interaktywna makieta Krakowa i Kazimierza,
przybliżająca funkcjonowanie gminy
w ówczesnej stolicy. Słowa – to najchętniej cytaty, tak, aby być bliżej tamtejszych ludzi i wydarzeń. Mówi się i o

tych lepszych, i o tych gorszych. Nie
ma ocen, opinii – to należy do widza.

KULTURA
tal Orchestra", zawierającym pieśni
żydowskie z różnych rejonów Europy i
Bliskiego Wschodu. O wydarzeniu informujemy wcześniej, bo jak przewidujemy, bilety na nie mogą się bardzo szybko wyczerpać...

Polin/ fot. W. Kryński

MHŻP warto odwiedzić chociażby dla
samego budynku. Dobrze wkomponowuje się w krajobraz warszawskiego Muranowa, a przy tym znakomicie spełnia swoją funkcję. Nie trzeba znać się na architekturze, aby to
docenić, wystarczy ogólna wrażliwość
estetyczna. Tylko zarezerwujcie sobie
dużo czasu na zwiedzanie. W materiałach można znaleźć informację, że
trwa ono około 2-3 godzin. Mi zajęło
5 godzin, a i tak czuję potrzebę, aby
jeszcze tam wrócić.
www.polin.pl

Szymon Ciupak

Ponadto w kulturze
piszczy...
Scena koncertowa

Niezwykle ciekawie zapowiada się tegoroczny Life Festival Oświęcim ( 1720 czerwca), a to głównie za sprawą
pierwszego od piętnastu lat wspólnego
występu duetu Kayah i Gorana Bregović, których wspólna płyta wydana w
1999 roku stała się wielkim hitem,
zyskała status diamentowej i wylansowała wiele znanych przebojów
takich jak ,,Śpij kochany, śpij", czy
,,Prawy do lewego". Ponadto, na
festiwalu tym będzie można posłuchać
koncertu Kayah z jej innym międzynarodowym projektem ,,Transorien-

Księgarnie
Od jakiegoś już czasu w księgarniach
można znaleźć biografię Ewy Demarczyk pt. ,,Czarny Anioł". Słynąca ze
swoich pełnych ekspresji interpretacji
utworów wielkich twórców i poetów
polskiego pióra takich jak Baczyński,
Tuwim, Białoszewski, czy Leśmian,
wokalistka kultowej Piwnicy pod Baranami (tuż za rogiem kolegiaty św.
Anny) jest postacią naprawdę fascynującą i zarazem tajemniczą, ze
względu na nagły rozkwit swojej kariery, a następnie niespodziewany rozbrat ze sceną i usunięcie się w cień
świata wielkiej sztuki. Historię tę
opartą na wspomnieniach m.in. przyjaciół Ewy Demarczyk współredaguje
Angelika Kuźniak, autorka bardzo docenianego ostatnimi czasy reportażu o
losach innej enigmatycznej postaci
polskiej kultury, cygańskiej poetki
tworzącej pod pseudonimem Papusza.
Polecamy.
Michał Masiulaniec
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FELIETON

Dlaczego należy się bać,
czyli o woli człowieczej
Rozważa

Jakub Juranek

Gdyby przyjrzeć się hierarchii wartości, wolności

cieśla, a później Nauczyciel. Ale też wiódł życie

faktycznie jest i była od początku: przy Tym,

raczej nie postawimy na równi z trzema war-

znaczone konfliktami, niezrozumieniem, zapew-

który sam jest tak bardzo wolny, by dać mi moż-

tościami duchowymi, uznawanymi w naszej kul-

ne napastliwym tłumem, kilkoma bolesnymi

liwość wybrania lub odrzucenia Jego – Miłości.

turze za naczelne (dobro, piękno, prawda), ani

zdradami, a wreszcie nader okrutną śmiercią. By-

nawet zaraz po nich. Trzeba przyznać, że wolność

ło to życie usłane... różami. Czerwonymi.

Moja sytuacja się nie zmieniła. Zewnętrznie
nic się nie zmieniło; ja się zmieniłem. Skonfron-

jest wobec nich podrzędna, ma znaczenie węż-

Znalazłem się w sytuacji następującej: staram

towałem się z myślą, że muszę zaufać: w innym

sze i mniej uniwersalne. Jednak jako wartość in-

się wierzyć, że Bóg jest Miłością, jednak mam

przypadku gdzież pójdę (zob. J 6,68)? Jest i drugi

strumentalna jest gdzieś obok, jest tamtym nie-

świadomość niepokojąco częstych wydarzeń,

powód, słabszy, a o wiele ważniejszy: pozostaje

zbędna do realizacji. Wolność jest dla nas istotna

które mi kojarzą się z ewidentnym złem, cierpie-

mi zawierzyć Jemu, ale najpierw to On zawierzył

– cenna, a przy tym wyjątkowa. Cnoty musimy

niem; nie mam ochoty dopuszczać myśli, że i

mi. Dowodów braknąć nie powinno, choć one sa-

wypracowywać w sobie w pocie czoła, ale to, co

mnie mogą spotkać. Jednocześnie jednak dekla-

me wymagają niemałego zaufania: zostałem ob-

osiągniemy, staje się cechą charakteru. A można

ruję, że zgadzam się na Jego niepojętą wolę, i to

darzony miłością i wolnością na długo zanim sta-

by powiedzieć, że wolność jest nam dana, a z

bez możliwości zastrzeżenia, co mi w niej odpo-

łem się tego świadomy, cóż dopiero mówić o

drugiej strony – całkiem łatwą ją odebrać. Otóż

wiada, a czego wolałbym uniknąć.

możliwości i zdolności odpowiedzenia na taki

to, wydaje się, że to taka szczególna wartość,
którą ktoś z zewnątrz może odebrać.

Alternatywy? Jakąś alternatywą jest zawsze

dar.

ucieczka: odwrócić się od Tego, który jest Dawcą

Chris Lowney, autor Heroicznego życia opisy-

Może to powszechne spostrzeżenie, ale po-

Życia, którego wcześniej nazywałem Ojcem;

wanego jako współczesne Ćwiczenia duchowne,

zwoliłem sobie uczynić je tematem tego tekstu:

wszak moja wolność pozwala mi na podjęcie ta-

wspomina w swojej książce ojca Waltera Ciszka,

czy zwracasz uwagę na to, że słowa, które są

kiej decyzji, furda wierność! W konsekwencji je-

którego poznał osobiście jako niewyróżniającego

motywem tego numeru „Ignisa”, to najbardziej

szcze bardziej uwikłam się w ziemskie zależności

się starszego mężczyznę, obecnie kandydata na

niebezpieczne słowa Modlitwy Pańskiej? „Bądź

i doczesne wartości; może wpadnę w relatywizm

ołtarze. Jako młody jezuita ojciec Ciszek został

wola Twoja” – nawet jeśli usilnie trzymam się

moich odczuć i nawet przy dobrych intencjach

wysłany do Rosji, gdzie po wybuchu II wojny

formy bezosobowej i zręcznie przemilczam kwe-

stracę pogodę ducha, umiar, cierpliwość do sie-

światowej został oskarżony o szpiegostwo. Przez

stię brania jakiegokolwiek udziału w czynieniu

bie. Może popadnę w apatię, a może będę bar-

cztery lata był poddawany długotrwałym, nie-

Jego woli – to nadal jest to prośba w najwyż-

dzo aktywny, ale zgubię sens... Im dalej od źró-

regularnym przesłuchaniom, by kolejnych czter-

szym stopniu niebezpieczna. Wszak nie moja, ale

dła Życia, tym mniej we mnie życia i mniej wol-

naście spędzić w łagrach; czasami tkwił w brud-

Jego wola ma się pełnić. I może wpłynąć, być

ności. Nieboszczyk nie ma zbyt bogatego wybo-

nej celi dwa na cztery metry, w której na nie-

może bardzo bezpośrednio, również na moje ży-

ru: może leżeć.

heblowanych pryczach stłoczono tuzin osób. Fi-

cie. A jeśli podobny sens wyrażamy jeszcze czę-

Zabawne, ale lojalność może kojarzyć się z lo-

zycznemu cierpieniu towarzyszyła frustracja:

ściej: „...powiedz tylko słowo”? „...serca nasze

jalizmem, a żyjemy w kraju, w którym, mam

wyjechał do Rosji, by działać, a marnował czas

według Serca Twego”? Jak często powtarzamy je

wrażenie, lojalizm kojarzy się bardzo źle. Z kolei

na gorzkiej bezczynności; dni mijały, nie obie-

mechanicznie? Święty Ignacy wyraził tę myśl

bunt byłby synonimem wolności. Niektórzy wy-

cując niczego dobrego. Tak było, póki ojciec Ci-

wprost i bardzo dosadnie, tak że nie sposób chy-

dają się przypisywać symboliczną wymowę pier-

szek nie dostrzegł, że wola Boża dla niego jest

ba powtórzyć ją z przyzwyczajenia: aby „Boga,

wszemu powstaniu w historii świata – prag-

cały czas na wyciągnięcie ręki, że może ją re-

naszego Pana, prosić o łaskę, żeby wszystkie mo-

nienie wolności tak wielkie, że nie liczące się z

alizować w tym zakątku świata, który wciąż

je zamiary, czyny i prace skierowane były wyłą-

konsekwencjami, z niewątpliwą porażką. Czy nie

pozostawał pod jego kontrolą. Skupił się na dos-

cznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majes-

trzeba wielkiego pragnienia wolności, by wystą-

tępnej okazji, nawet jeśli mógł tylko modlić się,

tatu” (Ćwiczenia duchowne 46).

pić przeciwko Wszechmogącemu? Wygląda na

ufać, nieść otuchę współwięźniom i z kulturą od-

By daleko nie szukać: czy życie Tego, który

to, że wystarczy niewola wielkiej pychy tych,

nosić się do oprawców.

najpełniej realizował tę zasadę, było usłane fioł-

którzy sądzą, że wiedzą lepiej i poradzą sobie

kami? Z ludzkiej perspektywy, a akurat taka jest

bez Stwórcy.

mi najbardziej dostępna i tak najczęściej patrzę

Z nadzieją, że nie odszedłem jeszcze zbyt da-

na siebie, powiedziałbym, że było wyróżniające

leko, wracam po własnych śladach, trochę po-

się, lecz raczej nieudane, a jego koniec bezsen-

dobny do synów marnotrawnych, teraz lepiej ro-

sowny. Nie przeczę, że Syn Boży miał kochającą

zumiejąc, że On jest Ojcem. Nabrałem odrobinę

rodzinę, przyjaciół, a nawet realizował się jako

pokory, by szukać mojej wolności tam, gdzie
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Obawiam się, że to właśnie znaczy być wolnym.

NAUKA

Czy da się być GMObiektywnym?

Wiadomości ze świata nauki przedstawia Szymon Ciupak
Temat żywności modyfikowanej genetycznie, przede wszystkim z racj i
dużego

skomplikowania,

wzbudza

dużo emocj i i wątpliwości. Mówi się
z j ednej strony o korzyściach, a z
drugiej o katastrofalnych skutkach
czy o spiskach firm zainteresowanych zyskami ze sprzedaży nasion.
Jak wyrobić sobie własne zdanie?

Oczywistym punktem wyjścia jest
wiedza. Więc po pierwsze – jak się
otrzymuje rośliny genetycznie modyfikowane? Są tu wykorzystywane mechanizmy naturalne bądź ich bezpośrednie kopie, zwykle bakteryjne lub
wirusowe. Po drugie – po co się to
robi? Podstawowym celem jest
zwiększenie odporności na choroby,
chwasty i szkodniki, a także zwiększenie wartości odżywczych. To są
dwie podstawowe rzeczy. Są też jednak ciekawsze pytania. Czy stworzenie roślin transgenicznych to niemająca precedensu „zabawa w Boga”? Otóż nie! Powiem więcej: nie ma
czegoś takiego jak naturalna żywność! Od samych początków rolnictwa człowiek stosował przecież sztuczny dobór, w najprostszej wersji wysiewanie nasion tylko z tych osobników, które najlepiej wyrosły w poprzednim sezonie. Doprowadził w
ten sposób do pojawienia się określonych zmian genetycznych, a zahamowania innych. A zmiany czyli mutacje, zachodzą przecież naturalnie.
Dzisiejsze jabłka czy arbuzy zupełnie

nie przypominają swoich przodków najczęściej powtarzające się to szkosprzed trzech czy czterech tysięcy lat. dliwość, nienaturalność i nieznane
Są przede wszystkim dużo większe. skutki wprowadzenia takich upraw.
Inną metodą były krzyżówki – tak Jeśli chodzi o szkodliwość – paradokpowstało chociażby pszenżyto. Do te- salnie, dzięki wszystkim obostrzego wszystkiego należy dodać, prowa- niom, rośliny GMO to najlepiej przedzone na szeroką skalę po II wojnie badana żywność na świecie. Nienaświatowej, eksperymenty z napro- turalność – o tym jest pierwszy akamieniowywaniem nasion. Takie pro- pit. Skutki – jakieś na pewno będą.
mieniowanie również wywołuje mu- Jednak nie sądzę, aby były większe
tacje. Jako, że są to mutacje przy- niż to, co dotychczas robiono w rolpadkowe, w większości takie rośliny nictwie. I jestem pewien, że nie gordo niczego się nie nadawały, albo by- sze.
Czytelnicy z pewnością widzą, że
ły wręcz trujące. Spośród wielu nasion naukowcy jednak żmudnie wy- ten artykuł dosyć pobieżnie omawia
bierali takie, które zyskały na war- temat. Zainteresowanych odsyłam
tości – i były one wprowadzane do więc – a jakże – do Internetu. Będący
upraw. Wszyscy to jemy, nawet o tym przeciwnikami GMO pewnie myślą o
nie wiedząc, bo w ich przypadku nie mnie z politowaniem, jako o kimś,
ma aż takich obostrzeń jak przy kto dał się zmanipulować mediom, a
GMO. Czy to zła wiadomość? Żyje- może wręcz jest agentem firmy M.*
Ja proszę o rzetelne podejście do temy, więc raczej nie :)
Nowocześniejsza metoda, czyli matu – jest naprawdę wiele badań
transgeneza, jest lepsza. Tu nie musi- naukowych na temat zmodyfikowamy oceniać iluś tam przypadkowych nych roślin, w sporej większości niemutacji. Zamiast tego wprowadzamy stwierdzających wystąpienia szkodlido rośliny jeden bądź kilka precy- wych skutków. A co z tymi negatywzyjnie dobranych genów o znanym nymi badaniami czy dziwnymi zdadziałaniu (choć trzeba uczciwie po- rzeniami? Czyżby spisek? W końcu
wiedzieć, że często nie jest do końca chodzi o duże pieniądze... Osobiście
znane – mechanizm bywa bardzo myślę, że spisek to nęcąca myśl: oto
skomplikowany). Do najpopularniej- firmy są zainteresowane zyskiem, tuszych modyfikacji należy wprowa- szują afery, finansują badania... Ja
dzenie odporności na szkodniki, jednak nie wierzę w niego z jednego
dzięki której można ograniczyć zuży- powodu: nie da się go udowodnić
cie środków ochrony roślin. Inny (wiadomo, ślady są zacierane) ani
przykład to tzw. Złoty Ryż, wzboga- obalić (kto próbuje, jest agentem).
cony w prekursor witaminy A, który Jak w reklamie jednego z krakoww założeniu ma pomóc ludziom cier- skich teatrów: po prostu dbajmy o hipiącym na niedobór tej witaminy. Je- gienę myślenia.
go wprowadzenie jest jednak skutecznie blokowane przez organizacje
anty-GMO.
Skoro to działa tak dobrze, to czemu w ogóle ludzie poświęcają swój *choć GMO zajmuje się wiele firm, mniejczas i energię na walkę z GMO? Przy- szych i większych, to Monsanto jest, dla
taczane są różne argumenty, jednak wielu „anty”, synonimem zła
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ŚWIAT

Kopalnia wiedzy
Naukowe ciekawostki prezentuje Bartłomiej Ryba

Tweet na marzec
Ameryka Łacińska: czterech męczenników
„Jezus nie jest postacią z przeszłości: On teraz i zawsze oś- 03.02.2015
wietla dla nas drogę”.
3 lutego papież Franciszek uznał męczeństwo salwadorskiePapież Franciszek, 08.02.2015 go arcybiskupa Oscara Romero, zna-nego szerzej dzięki filmowi „Karol. Papież, który pozostał człowiekiem”. KonPapież Franciszek w Kongresie
gregacja Spraw Kanonizacyjnych 8 stycznia jednomyślnie
05.02.2015
uznała duchownego, który sprzeciwiał się łamaniu praw
Przewodniczący obrad Kongresu, John Boehner, 5 lutego człowieka przez rząd Salwadoru, zamordowanego 24 marca
ogłosił, że papież Franciszek 24 września jako pierwszy z bi- 1980 roku, za męczennika, co otwiera drogę do jego beskupów Rzymu w czasie swojej wizyty w USA weźmie atyfikacji. Razem z nim za męczenników uznanych zostało
udział w zebraniu Kongresu Stanów Zjednoczonych. Op- trzech kapłanów zabitych w 1991 roku w Peru w diecezji
rócz Waszyngtonu, gdzie Ojciec Święty zamierza kanoni- Chimbote przez komunistyczne ugrupowanie Świetlisty
zować błogosławionego Junipero Serra (franciszkanina, za- Szlak. Są to: włoski ksiądz Alessandro Dordi i dwóch polłożyciela San Francisco), papież odwiedzi także Nowy Jork, skich zakonników z krakowskiej prowincji Braci Mnieja 26 i 27 września Filadelfię, gdzie weźmie udział w Świato- szych Konwentualnych pw. św. Antoniego z Padwy i bł.
wym Spotkaniu Rodzin.
Jakuba Strepy – o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałhttp://www.catholicherald.co.uk
kowski. Ci trzej duchowni będą pierwszymi błogosławionyhttp://www.brewiarz.pl
mi męczennikami Peru.
Watykan: parasole, prysznice i fryzjer dla bezdomnych
06.05.2015
6 lutego zakończyła się rozpoczęta w październiku z inicjatywy papieskiego jałmużnika, arcybi-skupa Konrada Krajewskiego, budowa pryszniców dla bezdomnych w toaletach
publicznych na Placu Świętego Piotra. Inspiracją dla tego
kroku była rozmowa duchownego z jednym z obywateli pozostających bez dachu nad głową, który zaproszony na
obiad z okazji swoich urodzin stwierdził, iż rzeczą dużo
trudniejszą dla niego jest utrzymanie czystości osobistej niż
zdobycie jedzenia. Zmodernizowane łazienki posiadają od
teraz także krzesło fryzjerskie. W każdy poniedziałek (we
Włoszech dla większości fryzjerów jest to dzień wolny od
pracy) potrzebujący będą mogli się ostrzyc dzięki pracy wolontariuszy – zarówno profesjonalistów, jak i uczniów szkół
zawodowych. Z pryszniców będzie można skorzystać codziennie poza środami, kiedy odbywa się audiencja generalna, oraz innymi dniami, kiedy zaplanowane są większe
uroczystości w bazylice lub na samym placu. „Pielgrzymi
bez domu” otrzymają również możliwość zmiany bielizny, a
także zestaw środków czystości, w zależności od indywidualnych potrzeb. Podjęte działania mają być jedynie początkiem szerszej akcji tworzenia podobnych miejsc w całym
mieście. Papieski jałmużnik w imieniu papieża Franciszka
w tygodniu ulew, które przetaczały się nad Rzymem, rozdał
także bezdomnym 300 parasoli pozostawionych przez turystów na terenie Watykanu.
http://www.catholicherald.co.uk
http://www.catholicnewsagency.com
http://www.telegraph.co.uk
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Kot w pudełku
09.02.2015
Jeśli masz kota, prawdopodobnie udało ci się zauważyć jego
zamiłowanie do znajdowania sobie wygodnego miejsca w
różnego rodzaju pudełkach. Okazuje się, że to zachowanie
zastanawiało nie tylko właścicieli kotów, ale także naukowców. Zbadania tego fenomenu podjęła się grupa badaczy z
Wydziału Weterynarii Uniwersytetu w Utrechcie, która wykorzystała do tego 19 kotów z jednego z holenderskich
schronisk. Okazało się, że koty, którym udostępniono pudełka, szybciej dostosowały się do nowej sytuacji i miejsca.
Wciskanie się w różne zakamarki pozwala zwierzęciu się
odstresować, ale także ograniczyć utratę ciepła. Do tego doskonale nadają się ciasne kartonowe pudełka.
http://kopalniawiedzy.pl

Zamknięte oczy = łatwiejsze przypominanie
19.01.2015
Zapewne wielu z nas zdarzało się w czasie egzaminów zamykać oczy, gdy usiłowaliśmy sobie przypomnieć jakieś
ważne informacje. Psycholodzy z University of Surrey w
podczas swojego badania udowodnili, że takie zachowanie
rzeczywiście ma sens. W pierwszym eksperymencie posłużono się krótkim filmem niemym o elektryku-złodzieju, po
emisji którego zadano ochotnikom serię 17 pytań. Okazało
się, że osoby, które miały zamknięte oczy, udzielały średnio
23% więcej poprawnych odpowiedzi. Drugi eksperyment,
wykorzystujący tym razem krótki fragment jednego z programów BBC, udowodnił, iż zamknięcie powiek pozwala
przypomnieć sobie zarówno więcej szczegółów wizualnych,
jak i akustycznych.

LEPIEJ DOBRZE ZJEŚĆ...

Jak manna z nieba

Po dietetycznym świecie oprowadza nas Jadwiga Walczak-Wójciak

Tania i powszechnie dostępna. Zanim trafi na nasz stół w
postaci chleba, makaronu czy ciasta, musi przejść niejedną
burzę. Dzięki rękom rolnika, młynarza… (także naszym!)
zaspokaja nasz głód. Prócz tej nadrzędnej właściwości ma
też inne, zdeterminowane przez jej skład.
Ze względu na przeznaczenie mąka dzieli się na chlebowe: pszenna, żytnia i niechlebowe: jęczmienna, owsiana,
kukurydziana, gryczana, sojowa itp. Dlaczego chleb pieczemy głównie z mąki pszennej lub żytniej? Bo zawiera więcej
glutenu – białka, które nadaje ciastu elastyczność i pulchność. Upieczenie chleba, np. z mąki kukurydzianej jest możliwe, ale taki chleb wymaga specjalnych składników, w
przeciwnym razie ciasto będzie się rozpadać. Mąkę niechlebową możemy wykorzystać, np. jako panierkę do warzyw, zagęstnik do zup i sosów – jest ciekawym urozmaiceniem w kuchni. Zanim jednak to zrobimy, zastanówmy
się, czy jej smak odpowiada rodzajowi potrawy. Ja kiedyś za
bardzo się pospieszyłam :)
Typ mąki określa, ile gramów popiołu zawiera się w 100
kg. Popiół to część mąki pozostająca po jej spaleniu w 900
°C. Im więcej tej białej substancji, tym lepiej, zawiera
bowiem witaminy i minerały. Niższy typ mąki wskazuje, że
jest bardziej oczyszczona, wyższy – że mniej. Obrazuje to
tabela, która zawiera porównanie niektórych właściwości
dwóch typów mąki pszennej. Do słodkich wypieków często
używa się niższych typów; m.in. dlatego słodycze nie są
polecane :) Zachęcam do kupowania mąki z grubszego
przemiału, przykładowo: typu 750 zamiast 450 (tortowej).
Po co suple-mentować witaminy, skoro można dostarczać je
w codzien-nej diecie ze zwyczajowo spożywanymi
produktami?
Doceńmy mannę z nieba i wykorzystajmy jej zalety.

Składniki pokarmowe
Wartość energ. [kcal]
Węglowodany [g]
Białko [g]
Tłuszcz [g]
Błonnik [g]
Potas [mg]
Magnez [mg]
Cynk [mg]
Witamina B1 [mg]
Witamina PP [mg]
Witamina B6 [mg]

Mąka pszenna
Typ 500
Typ 750
343
74
10,1
1,2 (0)
2,3
110
10
0,56
0,111
0,93
0,02

341
71,3
11,6
1,8 (0)
2,9
165
31
1,36
0,324
2,29
0,17

Przepis
Staropolski deser na wyjątkowe okazje. Bardzo prosty i
jednocześnie smakowity. Wypiek pokryty jest delikatną
skorupką kryjącą słodkie wnętrze.
W poprzednim numerze zamieściłam oryginalną wersję
z XVII wieku. Teraz pora na bardziej współczesną, w moim
wykonaniu:

Obermus
Składniki (na 1 porcję):
60 g mielonych migdałów
30 ml półsłodkiego białego wina
2 łyżeczki cukru pudru
cynamon

Sposób przygotowania:
Do miski wsypać migdały i cukier, dolać wino. Dobrze
wymieszać. Powstałą masę przełożyć do kokilki
(żaroodpornego naczynka). Posypać lekko cynamonem.
Włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 °C i piec przez
około 20 minut do lekkiego zrumienienia. Wyjąć. Najlepiej
podawać od razu po wyjęciu, kładąc na drewnianą
podkładkę lub talerzyk przykryty dekoracyjną serwetką.
Uwaga na gorącą foremkę!
Przed włożeniem do piekarnika:

Po wyjęciu :)

W kuchni zasłyszane
Gdzie raki zimują? W zamrażarce.
W Krakowie są dobre lody? Tak! Smog potrzebuje ich do
ochłody!
Czemu gołąbki są z mięsem? Bo marne mięso z krakowskich gołębi.
Jednym rośnie jak na drożdżach, drugim jak na pianie, innym jak na...proszku.
Gwarancją zakupu dobrego miksera jest posiadanie przez
niego gwarancji.
Nie trzeba być górnikiem, żeby wykopać węgiel.
Gdzie natura nie da rady, tam chemię pośle.
Niebo w gębie. Piekło... niżej.
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ROZRYWKA

Do pomyślenia
Łamigłówki przygotowała

Aleksandra Szczepaniak

Pionowo:

1. Synowa Noemi
2. Liderka albo patronka jednej z grup
ARCMu
3. Brat Sema i Jafeta
4. Inaczej Mądrość Syracha
5. Nazwisko pierwszej liderki grupy modlitewnej
6. ... i Zofia - nieznani hakerzy podszywający się pod naszych Arcy ;)
7. Może być wielkanocna lub bożonarodzeniowa

Poziomo

Rozwiązanie krzyżówki:

Rozwiązanie zagadki językowej:

1. golf
2. karate
3. badminton
4. sumo
5. snowboard
6. surfing
7. rugby
8. hokej
9. judo
10. baseball
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1. Nazwisko pierwszego redaktora IGNISa
2. Przed Madzią Polak i Anią Malinką była
Agnieszka...
3. Rozstąpiło się przed Izraelitami
4. Na rozkaz Jezusa napełnione wodą w
Kanie
5. Nazwisko poprzedniego duszpasterza
DA św. Anny

Rozwiązanie rysunku z poprzedniego numeru:

