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Chleb… ile to jedno słowo ukrywa treści! Chleb to po-
żywienie, najbardziej podstawowy pokarm, który
podtrzymuje nasze życie doczesne. Chleb – w szerszym
rozumieniu – to każdy pokarm i napój. W jeszcze
szerszym rozumieniu to wszystko, czego potrzebujemy
do życia – dach nad głową, odzież, ogrzewanie, le-
karstwa… Chleb to także symbol miłości. Św. Brat Al-
bert mówił o dobroci, która jest jak chleb –
podzielna. Chleb wreszcie, jest składany na ołtarzu.
Jezus wybrał chleb do konsekracji. Chleb staje
się Ciałem Pana. Mając to na uwadze spostrzegamy, że
chleb zawiera zatem cały świat ducha, do tego stop-
nia, że zawiera każde ludzkie serce i Serce Boga, żywo
obecne i ukryte realnie pod osłoną Chleba konse-
krowanego. Chleb to wszystko! Cały świat doczesny i
duchowy! Kiedy modlimy się – chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj – to prosimy Boga, zgod-
nie z Jego wolą – by każdego dnia pokarm żywił
nasze ciało, serce i naszego ducha! Prosząc o pokarm,
najbardziej jednak wyrażamy prawdę o tym, że
wszystko pochodzi od Boga! Święty Paweł napisał –
niczego nie masz, czego byś nie otrzy-mał, Jezus mówił:
darmo otrzymaliście… Właśnie tę prawdę sobie
uświadamiamy, prosząc o chleb! Uświadamiamy sobie
tę piękną prawdę, że nasze życie doczesne i du-
chowe to dar, który nieustannie jest karmiony chlebem,
czyli miłością Boga! Krojąc prosty chleb, warto o tym
myśleć i coraz częściej dziękować i zdumiewać się.
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Rozmawia Anna Kicińska

Wy dajcie im jeść!

”Jeżeli ja mam kromkę

chleba, a nie dzielę się

nią z potrzebującym, to

jak mam mu mówić o

miłości? Jeżeli mówię,

że Bóg ich kocha, a nie

karmię ich, to jestem

hipokrytą.

To nie będzie wywiad o cudownym roz-
mnożeniu chleba. To będzie wywiad z
człowiekiem, który dosłownie potrakto-
wał słowa Jezusa „wy dajcie im jeść!”, z
pastorem Kościoła pod największym da-
chem świata Street Church w Calgary w
Kanadzie – Arturem Pawłowskim.

Anna Kicińska: Czym zajmuje się
Kościół Uliczny?

Artur Pawłowski: Wychodzimy do lu-
dzi z jedzeniem i Ewangelią. Urządza-
my grilla na ulicy, rozdajemy chleb,
ostatnio smażyliśmy frytki. Kluczem
do naszej działalności jest odnawianie,
odrestaurowywanie nadziei. Przycho-
dzą do nas handlarze narkotyków,
prostytutki, bezdomni. Często brudni,
cuchnący. I ci, co się starają, a często
im nie wychodzi. A wystarczy chcieć i
przyjąć Tego, który ma moc zmienić
życie każdego. Kiedy człowiek złapie
tę nadzieję, to całe jego życie się zmie-
nia. Część ludzi z „Canada’s most
wanted” (lista poszukiwanych w Ka-
nadzie przyp. red.) jest u nas w Koś-
ciele Ulicznym, bo im świat już ode-
brał nadzieję. Ale Bóg daje ją zawsze.

A.K.: Skąd się wziął pomysł założe-
nia czegoś takiego jak Kościół Ulicz-
ny?

A.P.: Kiedyś chciałem zostać księ-
dzem, myślałem o wstąpieniu do za-
konu pod patronatem św. Jana Bosko.
Ale wszędzie jest ludzka natura. Chęć
dominowania i kontroli. I zapragną-
łem czegoś czystego. Tego, co jest w
Ewangelii. Wychodzenia do ludzi. Bóg
chce mieć ze mną relację. Dla mnie
byłoby tragedią, gdyby moje dzieci pa-
dały na kolana i błagały „ojcze chcę,
żebyś coś załatwił, ojcze, potrzebuję
pieniędzy”. One mówią to samo, ale
językiem dziecka, językiem relacji.

Bóg chce z nami spędzać czas, roz-
mawiać, tańczyć. Chce relacji. Rozmo-
wy nie tylko wyklepanymi formułka-
mi, ale szczerości, dzielenia się swoim
szczęściem, powodzeniem, tym, co
trudne. To nie tylko król na tronie go-
towy w każdej chwili walnąć pioru-
nem. Trzeba wiedzieć, kiedy przycho-
dzić do Boga jak do ojca, a kiedy jak
do króla. Bóg jest potężnym królem
nieba i ziemi, ale też czułym ojcem,
który pragnie mieć z dziećmi silną
więź. On mówi: „Kocham was. Upad-
liście, macie problem, ale ja to rozwią-

żę”. I to jest Wielkanoc. Ojciec i Syn.
Razem zapłacili ogromną cenę. Dla
mnie Bóg to cel i misja życia. Mówić,
że Bóg jest czystą miłością.

A.K.: Jak od głoszenia Ewangelii
twoja idea rozrosła się do karmienia
tysięcy ludzi na ulicy?

A.P.: Chodziłem do ludzi z Ewangelią,
a oni mówili, że są głodni. Jeżeli ja
mam kromkę chleba, a nie dzielę się
nią z potrzebującym, to jak mam mu
mówić o miłości? Jeżeli mówię, że Bóg
ich kocha, a nie karmię ich, to jestem
hipokrytą.

A.K.: W jaki sposób obchodzicie
święta w Kościele Ulicznym?

A.P.: Wyglądają podobnie jak nasze
zwykłe spotkania, tylko steki są bar-
dziej wypasione. A poza tym pokazu-
jemy ludziom, o co chodzi w tym „se-
zonie”. Wielkanoc to nie tylko porząd-
ki, pieczenie ciast i spotkania z rodzi-
ną. Mamy w Ameryce takie powie-
dzenie, które po angielsku ładnie się
rymuje: „Jesus Christ is the reason for
this season”. Niektórzy ludzie nawet
nie wiedzą, co świętują. My im to
przypominamy. Co właściwie świętu-
jemy i dlaczego to takie ważne. Orga-
nizujemy także uroczystości, gdy coś
ważnego dzieje się w Polsce, np. po
tragedii smoleńskiej. Rozmawialiśmy
wtedy o tym, gdzie jest prezydent?
Gdzie spędzi wieczność? Czy się na-
wrócił? Czy ci wszyscy ludzie zdążyli
powiedzieć „Jezu, oddaję Ci swoje ży-
cie”? Zawsze staramy się edukować lu-
dzi i przypominać, dlaczego to wszyst-
ko, co zrobił Jezus, jest takie ważne.
Przypominamy, że to dzięki tej krwi i
decyzji Boga tu jesteśmy. Ludzie nie
zdają sobie sprawy, jaki to przywilej,
że możemy chodzić do kościoła, wie-
dzieć o Nim, słuchać, co ma do po-
wiedzenia.

A.K.: Skąd w tobie siła, determinacja
do codziennej pracy nad tym dzie-
łem, ale też nad sobą?

A.P.: Dlatego, że Bóg pierwszy poko-
chał mnie. Wyciągnął ręce nadziei. On
mówi „ty tak żyjesz, ale nie musisz tak
umrzeć”. Bóg ma moc zmieniania lu-
dzi.

A: Wiem, że wcześniej miałeś dobrze
prosperującą firmę, trochę zer na
koncie, „smykałkę do biznesu”. Od
czego zaczęła się tak ogromna prze-
miana twojego życia?
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A.P.: Do kościoła, do którego ciągnęła
mnie żona, przyjechał prorok. Ja jako
sceptyk siedziałem z tyłu w ostatnim
rzędzie. Wtedy on wskazał na mnie
palcem i powiedział, że stracę wszyst-
ko, a jedyną osobą, która przy mnie
zostanie będzie moja żona.

A.K.: Miał rację?

A.P.: W krótkim czasie wszystkie moje
inwestycje się posypały. Oszukali
mnie dostawcy, rozkradziono sprzęt.
Straciłem też coś więcej – dobre imię.

A.K.: To wtedy dokonało się twoje
nawrócenie?

A.P.: Jeszcze nie. Dostałem kolejne
słowa – Bóg da ci doskonały dar. Miał
urodzić mi się syn i oboje z żoną
stwierdziliśmy, że to o niego chodzi.
Urodził się chory. Bez jednego płuca,
na miejscu którego były jelita, serce
przesunięte, niewykształcone mięśnie
w klatce piersiowej. Krzyczałem do
Boga, wściekałem się – jak to możliwe,
że Bóg, który mówi, że jest miłosierny,
robi coś takiego? Ja – biznesmen, tre-
ner sztuk walki, z czarnym pasem –
bałem się dotknąć mojego syna, bałem
się, że pęknie mi serce. Inni modlili
się, prorokowali, ogłaszali zwycięstwo,
a ja stałem z boku.

A.K.: Z medycznego punktu widze-
nia czy były jakieś szanse na popra-
wę?

A.P.: Lekarze sugerowali odłączenie
od aparatury – nie dawali mu szans na
przeżycie, mówili, że to nie ma sensu,

by sztucznie podtrzymywać funkcje
organizmu. Dlatego też wymienialiś-
my się z żoną i czuwaliśmy przy na-
szym synu. Wypadła akurat moja ko-
lej, żona pojechała na chwilę do do-
mu. Stałem jak zawsze w rogu sali.
Zobaczyłem obraz, jakby ekran telewi-
zora – Jezusa w Getsemani. On się bał,
pocił krwawym potem, bo wiedział, że
całe piekło jak wataha chce rzucić się
na Niego, zmasakrować Go, by nawet
Ojciec nie mógł Go wskrzesić.

A.K.: To była wizja cierpienia Jezu-
sa?

A.P.: Widziałem wszystko – film Mela
Gibsona to jest przy tym bajka dla
dzieci – ale nie czułem bólu Chrys-
tusa. Dwa razy uciekałem ze szpitala,
by już tego nie oglądać, ale za każdym
razem ten obraz wracał. W końcu
zmusiłem się, by zostać. Widziałem
rozmowę z Piłatem, obelgi rzymskich
żołnierzy, drogę na Golgotę. Widzia-
łem każde uderzenie, a ból przy tym
był nie do zniesienia. Był to ból Ojca,
który patrzy, co ludzie robią z Jego
umiłowanym Synem. A gdy On zmarł,
moje serce pękło na pół. Przez ułamek
sekundy poczułem, że mogę zgnieść
świat w ciągu sekundy, zgnieść te
mrówki. Bóg Ojciec w tym momencie
mógł zniszczyć cały świat – stworzyć
nową ziemię i nowe niebo. Ale tego
nie zrobił. Jego miłość była większa
niż Jego moc.

A.K.: Moc Boga objawiła się w zmar-
twychwstaniu. Dotknęło to także

twojego życia?

A.P.: Mój syn Nataniel żyje. Jeździ ze
mną na polowania, chodzimy razem
po górach. Ale zaczęło się od osobis-
tego nawrócenia. Po tych wizjach us-
łyszałem pytanie: „A co byś ty zrobił,
by ocalić swojego syna?”. Byłem goto-
wy zabić pół szpitala, byleby tylko on
ocalał. Dopiero później zrozumiałem,
że chciałem inną matkę i innego ojca
skazać na cierpienie, by moje się za-
kończyło. Poszedłem do kościoła i po-
wiedziałem Bogu, że jeśli chce, by mój
syn umarł, to niech go zabierze teraz,
bo ja już nie mogę znieść cierpienia,
patrzenia na ból żony. Ale cokolwiek
się stanie, ja będę Mu służył. Zacząłem
płakać i po kolei byłem uwalniany ze
wszystkiego, co było w moim życiu –
alkoholu, łapówek, współpracy z ma-
fią, przemytów. Po tym byłem czystym
człowiekiem. Gdy wróciłem do szpi-
tala wszyscy wytykali mnie palcami,
coś szeptali. Okazało się, że w prze-
ciągu paru godzin stan mojego syna
tak się poprawił, że teraz samodzielnie
oddycha.

A.K.: Co na to lekarze? Znaleźli ja-
kieś uzasadnienie?

A.P.: Nazwali mojego syna dzieckiem
gwiazd. Jedynym uzasadnieniem było
to, że Bóg wysłuchał moich próśb.
Zwołali sympozjum lekarskie, stwier-
dzając, że Nathaniel jest dzieckiem,
które nie powinno żyć, a żyje, nie
powinien oddychać, a oddycha. Nie
mieli żadnego medycznego uzasadnie-
nia. Powiedzieli, że Nathaniel do
końca życia będzie miał ograniczenia,
alergie, nie będzie funkcjonował nor-
malnie, ostrzegali, że będą dodatkowe
problemy, co okazało się nieprawdą.
Dlatego gdy miał miesiąc nauczyłem
go nurkować. Podobno miał tego nie
przeżyć.

A.K.: Czy to właśnie po tych wyda-
rzeniach zainicjowałeś Kościół
Uliczny?

A.P.: Wtedy zaczęła się moja przygoda,
ale nadal żyłem na pół gwizdka. Wró-
ciłem do biznesu, chciałem łożyć na
misję. Znowu jadałem w dobrych res-
tauracjach, nosiłem wypolerowane
buty i garnitury od Hugo Bossa. Usły-
szałem ten sam głos, co w szpitalu –
spakuj się, wyjdź w samych gaciach na
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Bóg Ojciec w tym

momencie mógł

zniszczyć cały świat –

stworzyć nową ziemię i

nowe niebo. Ale tego nie

zrobił. Jego miłość była

większa niż Jego moc.

”
Zachowały się jak trzeba

O książce opowiada
Justyna Polak

Dziewczyny z Powstania Anny Hebrich z bestsellerowej serii „Prawdziwe
Historie” to zbiór opowiadań jedenastu kobiet, które przeżyły Powstanie War-
szawskie. Można zatem spojrzeć na wydarzenia z sierpnia i września 1944 ro-
ku oczami kobiet, zarówno tych które brały udział w walkach, jak i tych, które
ukrywały się w piwnicach. Autorka książki jest dziennikarką tygodnika „Do
Rzeczy”, wcześniej pracowała w „Rzeczpospolitej” i „Uważam Rze”. Urodziła
się i mieszka w Warszawie, a jej babcia, Irena Herbich, jest jedną z bohaterek
recenzowanej książki.

Sławka, Halinka, Rena, Zosia, Blizna, Anna, Marzenka, Jadwiga, Teresa,
Dora, Irena (żadnej nie sposób pominąć) to bohaterki Dziewczyn z Pow-
stania. Kim były? Matkami, córkami, siostrami, żonami, ukochanymi. Opo-
wiadają one swoje historie z życia przed wojną, z działalności konspiracyjnej
pod okupacją niemiecką i przede wszystkim z 63 dni chwały, w książce nie
zabrakło także miejsca na czasy powojenne. Powieść ta wzrusza do łez, bawi,
ale też zasmuca, szokuje, przytłacza, skłania do refleksji. Jest niezwykle wcią-
gająca. Czytając przeżycia bohaterek, przenosisz się wraz z nimi do urze-
kającej przedwojennej Polski, w której życie jawi się niczym istna sielanka.
Zaczynasz tęsknić za czymś, czego nigdy nie widziałeś i nie doświadczyłeś. W
czasie wojny razem z dziewczynami z podziemia bierzesz udział w niebez-
piecznych zadaniach i akcjach. Służyły one Ojczyźnie, bo tak trzeba, była to
dla nich oczywista powinność. Dlatego też przedstawiają swoje historie szcze-
rze, bez pompatycznych słów, niepotrzebnych sloganów i frazesów. Następ-
nie, gdy wybucha powstanie, dzielnie bierzesz udział w walkach, ratując i
opatrując powstańców. Przebiegasz między kulami, żeby dotrzeć do rannego
lub przekazać ważne wiadomości. Niektóre sytuacje Cię przerastają (jak np.
masakra na Kilińskiego), ale zachowujesz odwagę w sercu i nie dezerterujesz.
Na twoich rękach umierają młodzi chłopcy, w innej dzielnicy zostaje zamor-
dowana Twoja rodzina, w walce ginie Twój ukochany, a Ty „mimo wszystko”
zostajesz na placu boju. W innej historii chronisz siebie i Twoje nowo naro-
dzone dziecko (4 godziny przed godziną W!), w piwnicach kamienic walczysz
o przetrwanie. Jesteś też małą dziewczynką, która razem z mamą próbuje
uciec z tego warszawskiego piekła i jest świadkiem bestialskiego traktowania
oraz zabijania cywilów. Po tym wszystkim przychodzi „czerwone wyzwole-
nie”, a wraz z nim kary, represje, więzienia i łagry dla naszych bohaterek.

Ciężko jest mi dopatrzeć się jakichkolwiek minusów tej książki, bo jak
można negatywnie wypowiadać się o takich historiach? Przedstawione one
zostały także w nienaganny sposób. Nie powinno się oceniać książki po
okładce, ale piękne wydanie i oprawa tej powieści są jej znakomitym uzupeł-
nieniem. Pachnące kartki, ubrane w twardą oprawę ze zdjęciem dumnej i
pięknej dziewczyny z Powstania (z filmu Miasto’44) nadają jej monumental-
ności i powagi. Dodatkowym atutem powieści są archiwalne zdjęcia, które
urealniają przedstawione historie.

Dziewczyny z Powstania to książka zdecydowanie dla każdego, pasjonu-
jąca, ciekawa i bardzo wciągająca. Powieść ta poświęcona jest naszym dziel-
nym bohaterkom – jedenastu kobietom z pół miliona Warszawianek. Tak
wiele ich było i tak dużo zrobiły, a tak mało się o nich pisze i mówi. Myślę, że
warto zatem sięgnąć po tę publikację i poznać drugą – kobiecą – stronę Pow-
stania Warszawskiego.

ulicę i nigdy do tego już nie wracaj.
Zrozumiałem, że muszę porzucić
swoje dotychczasowe życie. W 2005
roku wylądowałem na ulicy, ale już
jako zupełnie inny człowiek.

A.K.: Ulica to nie tylko miejsce gdzie
karmisz ludzi, ale też… tańczysz.
Wielu ludzi boi się czy wstydzi mani-
festować swoją wiarę, odezwać, gdy
ktoś atakuje Kościół, a co dopiero
publicznie pokazać, że wierzy w Bo-
ga. Podczas „Marszu dla Jezusa”,
który organizujesz, ludzie wychodzą
na ulicę, ubierają czerwone koszulki,
śpiewają i tańczą dla swojego Zbaw-
cy. Co jest twoim celem?

A.P.: Dlaczego mam się wstydzić Tego,
który mnie odkupił? Jeżeli Imię Boga
będzie wywyższone, Jezus obiecał, że
będziemy robić większe rzeczy niż On
sam! (J 14,12 – przyp. red.) . Izraelici
cztery razy do roku mieli nakaz świę-
towania. Razem. Bo Bóg tworzy jed-
ność. Pokazywali, że są jednym cia-
łem. Bóg chce się z nami bawić, cie-
szyć, tańczyć. Ponad podziałami.
Wiem, że są urazy, uprzedzenia, róż-
nice, ktoś kogoś nie lubi, ale musimy
wznieść się ponad to. Ta krew, ten
krzyż nas łączą.

Wszystkich zainteresowanych działal-
nością Kościoła Ulicznego w Polsce
odsyłam do strony koscioluliczny.pl
Może to właśnie ty będziesz chciał
wyjść ze swojego bezpiecznego domu,
z murów kościoła i iść głosić Dobrą
Nowinę wszystkim narodom?
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To nie tak jak myślisz,
kotku...

Nie przymykajmy oka!

Kampania Konkubinat to grzech. Nie cudzołóż wywołała
ogromną burzę wśród Polaków. Billboardy są częścią akcji,
która ma zachęcić młodych do zawierania związków
małżeńskich.

Według danych CBOS o tym, że życie w konkubinacie
jest grzechem nie chce słyszeć większa część Polaków. 80%
naszych rodaków opowiada się za tym, aby Kościół umoż-
liwił osobom rozwiedzionym, które są w nowych związ-
kach, przyjmowanie komunii. Ciekawe jest to, że takie sta-
nowisko najczęściej reprezentują ci, którzy uważają się za
wierzących i sami są po rozwodzie. Można tu zauważyć
pewnego rodzaju dysonans: z jednej strony ludzie chcą na-
leżeć do Kościoła, z drugiej jednak nie chcą w całości
zaakceptować jego nauczania, dlatego wybierają z niego
niektóre aspekty, które pasują do ich sytuacji życiowej.
Tymczasem Kościół jest po to, by zmieniać otaczający świat
dostosowując go do Ewangelii, a nie odwrotnie. Społeczne
normy nie mogą stać się normami teologicznymi.

Dlaczego część społeczeństwa i mediów uznaje
billboardową akcję za kontrowersyjną? Moim zdaniem
kampania nikogo nie atakuje, ale broni wartości, jaką jest
sakrament małżeństwa. O tym mówi ten plakat. Nikogo nie
potępia, a jedynie nawołuje, aby zrezygnować z życia w
grzechu. Także uświadamia. Być może w dzisiejszym świe-
cie, który na wielu płaszczyznach przesycony jest seksem,
część ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że żyje w
grzechu. Istnieje szansa, że taka kampania uświadomi
niektórym osobom problem. Biskup Henryk Tomasik za-
uważa, że gdyby pojawiły się plakaty z treścią np. Pamiętaj,
nie kradnij, z pewnością nie byłyby tak atakowane, bo
mamy świadomość, że istnieją osoby, które zajmują się tym
procederem. Czy to znaczy, że możemy grzechy tratować
wybiórczo i jedne potępiać, a na inne przymykać oko?

To wyzwanie dla nas wszystkich, aby odbudować
szacunek dla wielkiej wartości, jaką jest małżeństwo i wier-
ność małżeńska.

Martyna Szakiel

O tym, co wewnątrz,
zanim o tym,
co na zewnątrz

Kiedy parę tygodni temu, w kilku z większych miast
Polski, z inicjatywy działającego przy Episko-
pacie Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodziny
pojawiły się bilbordy o bardzo wymownej
treści "Konkubinat to grzech. Nie cudzołóż!", opatrzone
zdjęciem dłoni (w domyśle pary młodych ludzi)
połączonych wężem zamiast obrączek, w środowisku
katolickich ewangelizatorów dość mocno zawrzało.
Wielu ostro krytykowało inicjatywę, wielu starało się jej
bronić, jedni z oburzeniem uznali ją za wręcz
szkodliwą dla wspólnej sprawy, jeszcze innych oburzyły
natomiast same próby podważania jej sensowności.
Nikt nie pozostał obojętny, przynajmniej w środowisku
katolickich ewangelizatorów, co z punktu widzenia
współczesnego PR-u jest zapewne niemałym
osiągnięciem, pytanie tylko czy równie mocno akcja
dotknęła tych, których miała bezpośrednio dotyczyć?

Nie jestem do końca przekonany o tym, czy
mogę się na temat tej akcji w ogóle wypowiadać, czy
też publicznie ją oceniać. Nie jestem, jak mi się
wydaje, ani jej adresatem (na szczęście), ani osobą bez-
pośrednio zaangażowaną w nową ewangelizację
(niestety). Sądzę jednak, że sama inicjatywa, ale także
dyskusja, jaką wzbudziła, odzwierciedla pewien
ogólny problem, z jakim ma do czynienia współczesny
polski Kościół i każdy z wierzących, zaangażowa-
nych w jego wewnętrzne i zewnętrzne życie - i właśnie
ten problem chciałbym przy tej okazji poruszyć.
Wydaje mi się mianowicie, że niezwykle szkodliwe dla
naszego Kościoła są wszelkie podziały, a my sami
wciąż mamy problem z dostrzeżeniem, jak wielki poten-
cjał drzemie w jego różnorodności i jak wiele mo-
żemy się, w jego wnętrzu, od siebie wzajemnie uczyć lub
przynajmniej jak wspaniale możemy się uzupełniać,
tworząc silną, niezwykłą całość. W Kościele są osoby
zachwycone tym, jak Jezus wyciągnął rękę do
Zacheusza, okazał mu miłość i przyjaźń mimo jego
grzechów i to właśnie pozwoliło na to, aby Zacheusz się
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Z krakowskimi studentami rozmawia
Krzysztof Kawik

O byciu dobrym
jak chleb...

Co dla Ciebie oznacza: „bycie dobrym jak chleb”?

Dawid: Bycie człowiekiem prawym, uczciwym i pomocnym
względem innych ludzi. Chleb jest dla nas wartością, bo słu-
ży zaspokajaniu głodu, dlatego też człowiek powinien zna-
leźć w sobie taką wartość, która będzie służyć bliźniemu.
Ela: To postawa bezinteresowności i prostoty w dawaniu
siebie innym, aby mogli nasycić się naszym dobrym gestem,
słowem, obecnością. To bycie przy bliźnich w ich codzien-
ności, tak jak chleb, który jest naszym codziennym poży-
wieniem. Bycie kimś, przy kim zaspokojony zostaje głód
serca.
Kasia: To znaczy być dobrym zwyczajnie, tak po prostu, na
co dzień, wobec wszystkich. Nie chodzi tu o heroiczno-
makabryczne czyny, które mogą się nam kojarzyć z „kroje-
niem” chleba, ale o proste gesty miłości. Być dobrym jak
chleb to nie oczekiwać nic w zamian, być niezauważalnym i
pokornym w swej dobroci, być dobrym w sposób powszed-
ni i sprawiać, żeby inni przyzwyczajali się do tego.
Grzesiek: To znaczy, że każdy człowiek powinien być dla
drugiego człowieka dobry, otwarty, pomagać mu, dzielić się
swoimi umiejętnościami swoją dobrocią i wiarą w codzien-
nych sytuacjach. I to nie tylko w stosunku do swoich naj-
bliższych, ale także do wrogów. W tych słowach chlebem
jest sam Jezus, co słyszymy w słowach jednej z pieśni: „Pa-

„Powinno się być dobrym jak chleb, powinno się być jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla
siebie ukroić i nakarmić się, jeśl i jest głodny” – przypominał
święty Brat Albert. „Moje dzieci, nie bierzcie do ust nawet kęsa,
jeśl i wcześniej nie podziel icie się z innymi"- tymi słowami żyła
błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty. Oboje są doskonałymi
przykładami serc otwartych na Boga i bl iźniego, a tylko otwarcie
swojego serca umożl iwia dzielenie się jego bogactwem i upoda-
bnia nas do Chrystusa. Wokół nas znajduje się wiele ludzi, którzy
potrzebują nie tylko dóbr materialnych, ale przede wszystkim
darów duchowych: obecności, rozmowy, troski, czułości, uśmie-
chu. Nie zapominajmy, że jesteśmy narzędziami Boga w ofiaro-
waniu ludziom dobrych rzeczy czystym sercem.

nawrócił. Innym zaś z drugiej strony imponuje
twarda i męska postawa Jana Chrzciciela i jego nieugię-
te: "Nie wolno ci mieć żony twego brata", powta-
rzane z uporem, choćby i trzeba było za to zapłacić naj-
wyższą cenę, choćby i za to miał upaść bezcenny
kapitel ciała. Tak jeden, jak i drugi rodzaj ewangelizacji
jest inspirujący i potrzebny! W Kościele są osoby
rozmiłowane w pięknie liturgii oraz takie, które nie
przykładają do niej zbyt dużej wagi, pragnąc przede
wszystkim poczuć bezpośrednią miłość i bliskość Boga,
bez pośrednictwa wielkiego przepychu słów, szat
i gestów. Ci pierwsi uczą wiary, szacunku, niezgody na
wszechogarniającą nas bylejakość, ci drudzy zaś
przypominają, że w życiu Kościoła najważniejsza jest
bezpośrednia relacja człowieka z Bogiem i osta-
tecznie to ją przede wszystkim trzeba w sobie pielę-
gnować. W Kościele jest miejsce zarówno dla
jezuitów, jak i redemptorystów, a nawet dominikanów
(mam nadzieję, że władze tych zakonów entuz-
jastycznie przyjmą to moje stwierdzenie). W Kościele
jest miejsce dla każdej i każdego z nas, ale uwaga,
również dla tych, z którymi się nie zgadzamy, których
nie rozumiemy. Mnie osobiście ciągle przeszkadza
tak niewielka liczba inicjatyw, które pozwoliłyby inte-
grować Kościół duszpastersko rozbity na kościoły
kółek różańcowych (osoby z reguły starsze), wspólnot
akademickich, oazowych (młodzież) i dusz-
pasterstwa (bawienia) dzieci. Przecież każda z tych grup
wiekowych może czerpać i dawać niezwykle wiele
każdej z pozostałych, a więc powinny się one naturalnie
przenikać, nie mówiąc już o tym w ogóle, że
w wyżej rozpisanym układzie brakuje miejsca dla tych
nieszczęśników, którzy po studiach nie znaleźli
się od razu na emeryturze. My wszyscy, którzy jesteśmy
częścią Kościoła, powinniśmy się wspierać w swojej
różnorodności, starać się wzajemnie zrozumieć, albo
przynajmniej próbować zrozumieć, podążając różnymi
ścieżkami do wspólnego celu. To wzajemne wsparcie
powinno rzecz jasna służyć nie temu, by budować Koś-
ciół jako zamkniętą twierdzę, ale wręcz przeciwnie,
byśmy ucząc się otwartości na siebie nawzajem, mogli
nauczyć się także, jak być otwartymi na świat, z
zachowaniem swojej tożsamości, tak aby ani mu się nie
poddawać, ani nie potępiać, ani nie zbawiać (bo
przecież to już Ktoś za nas zrobił), ale po prostu robić,
co do nas należy, czyli próbować choć trochę zmie-
nić go na lepsze...

Michał Masiulaniec
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nie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego kościoła” i
my powinniśmy go naśladować.

Czy pomagając komuś można go skrzywdzić?

Dawid: Udzielenie pomocy bliźniemu powinno się wiązać z
niesieniem dobra, ale nie powinno się pomagać w powierz-
chowny sposób. Nasuwa mi się dylemat, dotyczący dawania
pomocy w postaci ryby i wędki. Czy dając potrzebującemu
„rybę” pomagamy mu, czy tak naprawdę go krzywdzimy?
Doraźnie pomagamy, ale na dłuższą metę może to być dla
niego krzywdzące, staje się on bowiem uzależniony od ofia-
rodawców, choć mógłby być samodzielny.
Ela: Sposób, w jaki pomagamy innym na pewno nie jest
obojętny. Jeżeli czynimy to z poczuciem wyższości zamiast
miłości i szacunku, to wówczas krzywdzimy, choć może się
nam wydawać, że przecież uczyniliśmy, co trzeba. Aby po-
magać prawdziwie, potrzeba delikatności, wyczucia i em-
patii, bo gdy tego brakuje możemy kogoś tak naprawdę zra-
nić, zamiast mu prawdziwie pomóc.
Kasia: Zależy, co nazywamy pomocą. Czasami tylko nam
się wydaje, że pomagamy. Zawsze należy się zastanowić, ja-
kie będą dalsze skutki naszego działania, co z tego wyniknie
na dłuższą metę. Często tego nie widzimy od razu i bez zas-
tanowienia podejmujemy działanie, „doraźną pomoc”, która
tak naprawdę pogłębia tylko zły stan rzeczy.
Grzesiek: W pewnych sytuacjach można, jeśli np. dajemy
żebrzącemu parę złotych. On nigdy nie przestanie żebrać,
jeśli wie, że może zarobić w taki łatwy sposób, i nie zmo-
tywuje się do tego, aby tego zaprzestać. Innym przykładem
może być wyręczanie drugiego człowieka w czymś, co on
sam na pewnym etapie życia powinien wykonać.

Czy łatwo jest być Samarytaninem wXXI wieku?

Dawid: Ludzie w obecnych czasach są zabiegani i nie mają
na nic czasu (przynajmniej tak mówią). Często trudno jest
poświęcić coś swojego, aby bezinteresownie pomóc
bliźniemu. Chociaż naszym największym przykazaniem jest
przykazanie miłości Boga i bliźniego, wokół nas brakuje lu-
dzi niosących bezinteresowną pomoc. Współcześni Sama-
rytanie to ludzie o wielkim sercu, którzy nie szukają wy-
mówek, tylko działają, czyniąc świat lepszym.
Ela: Myślę, że bycie jak Samarytanin – miłosiernym, z pew-
nością wiąże się z trudem i przełamywaniem barier. Jest to
postawa służby, czyli pokonywania własnego egoizmu, za-
pominania o sobie na rzecz drugiego człowieka. Przychodzi
mi na myśl, iż mamy dzisiaj wiele organizacji niosących po-
moc potrzebującym i dzięki nim możemy często w dość
prosty sposób uczynić gest miłosierdzia.
Kasia: Niełatwo, ale nigdy nie było łatwo. To wymaga czasu,
naszego poświęcenia, zapomnienia na chwilę o sobie. Ma-
my mało czasu, ale też o wiele więcej możliwości. Robimy
tyle niepotrzebnych rzeczy, a często potrzeba tak niewiele,
by komuś było lepiej.
Grzesiek: Miłosierny Samarytanin to symbol bezintere-
sownej pomocy drugiemu człowiekowi. Aby być takim
człowiekiem nie trzeba daleko szukać, wystarczy po prostu
rozejrzeć się dookoła i wtedy znajdziemy osoby, które są w

potrzebie. Z tego też powodu każdy z nas może pomóc,
nieważne jest czy ofiarujemy naszą pomoc w postaci fi-
nansowej, czy też damy żywność albo odzienie, ważne, aby
była ona szczera. Jednak w dzisiejszym świecie panuje ogól-
na znieczulica. Ludzie zaczynają się interesować tylko swo-
imi problemami, trudno o przejawy dobrego serca w życiu
codziennym.

Jak myślisz, czy może istnieć chrześcijanin, który nie był-
by miłosierny?

Dawid: Miłosierdziem powinien cechować się każdy czło-
wiek, żyjący według norm moralnych. Jako chrześcijanie
dostajemy jasne wskazówki, co do czynienia miłosierdzia.
Cytając Chrystusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest
miłosierny”.
Ela: Uważam, że każdy chrześcijanin powinien być miło-
sierny, bo o tym mówi nam Pismo Święte. Jesteśmy jednak
słabi i łatwo upadamy, więc postawy miłosierdzia musimy
się uczyć przez całe życie.
Kasia: Nie, myślę, że chrześcijanin bez miłosierdzia to ża-
den chrześcijanin.
Grzesiek: Myślę, że nie, ponieważ miłosierdzie jest wpisane
w religię chrześcijańską. Jeśli ktoś uważa się za chrześcija-
nina, a nie jest miłosierny to w rzeczywistości nim nie jest.

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że „posiadania wiel-
kiego serca nie ma nic wspólnego z wartością konta ban-
kowego”?

Dawid: Oczywiście, że się zgadzam. Mając więcej pieniędzy
ma się więcej możliwości a działania mogą być bardziej za-
uważalne, ale czy każdy człowiek mający bogactwa ma-
terialne ma wielkie serce? Niestety, nie. Myślę, że dzielenie
się tym, co mamy, a każdy z nas posiada coś w sobie co mo-
że dać innym, jest największą wartością i świadczy o po-
siadaniu wielkiego serca.
Ela: Posiadanie wielkiego serca i konto bankowe to jak dla
mnie rzeczy niemające ze sobą wiele wspólnego, choć moż-
na by pomyśleć, że mając środki pieniężne mamy większe
możliwości wsparcia innych materialnie. Można jednak
mieć wiele dóbr tego świata, ale serce bardzo małe.
Kasia: Zgadzam się, ponieważ tutaj chodzi o tzw. „wdowi
grosz”. Powinniśmy dawać tyle środków materialnych, na ile
możemy sobie pozwolić, i zawsze 100% siebie. Zresztą o
wiele częściej, bardziej niż pieniędzy, ludzie potrzebują
bliskości.
Grzesiek: Jak najbardziej zgadzam się z tym stwierdzeniem,
ponieważ wielkie serce ma ten, który potrafi dać coś z sie-
bie, poświęcić swój czas dla drugiej osoby. Nie wszystko da
się przeliczyć na pieniądze. Każdy gest, nawet najdrob-
niejszy czyni świat lepszym.

Na pytania odpowiedzieli:

Dawid, student górnictwa i geologii
Kasia, studentka inżynierii materiałowej
Ela, studentka pielęgniarstwa
Grzesiek, absolwent budownictwa
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WOLONTARIAT

Z Katarzyną Mierzejewską, KoordynatorkąWolontariuszy
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „MŁODZI ŚWIATU”
w Krakowie, rozmawia Kasia Kozioł.

Każdy może zostaćMisjonarzem

Katarzyna Kozioł: Dlaczego właściwie Salezjański Wo-
lontariat Misyjny (SWM)? Skąd nazwa?

Katarzyna Mierzejewska: SALEZJAŃSKI – naszym ducho-
wym przewodnikiem jest ksiądz Bosko – założyciel Zgro-
madzenia Księży Salezjanów, który wspierał najbiedniejszą
młodzież i dzieci. Za jego przykładem nasi wolontariusze
zajmują się w krajach misyjnych głównie edukacją i wycho-
waniem młodych. WOLONTARIAT jest pracą dla innych
bez pobierania wynagrodzenia, za to wiele można się dzięki
niemu nauczyć. A MISYJNY, bo wpisujemy się w dzieło
ewangelizacji, które jest obowiązkiem każdego chrześcija-
nina.

K.K. Ile wolontariuszy obecnie pracuje na misjach?

Katarzyna Mierzejewska: Łącznie osiem osób: cztery osoby
w Peru, dwie w Boliwii i dwie w Sudanie Południowym.

K.K. A ile osób przygotowuje się do tegorocznego wyjaz-
du?

Katarzyna Mierzejewska: Na rok ma wyjechać czterech
wolontariuszy do Sudanu, dwie osoby do Boliwii i dwie do
Peru, oraz jedna do Tanzanii, więc w sumie dziewięć osób.
Dodatkowo, trzy osoby do Nigerii, ja do Burundi i trzy
osoby do Etiopii – na krótki projekt.

K.K. Czy w wolontariacie są osoby, które angażują się tyl-
ko tutaj, w Polsce, i które nigdy nie wyjechały na misje,
pomimo długiego okresu zaangażowania w działalność
SWM?

Katarzyna Mierzejewska: Tak, są tacy. Spora część osób
przychodziła do wolontariatu z myślą, że nie chce wyjechać
z Polski, tylko tutaj pomagać - i w wielu takich osobach po-
wołanie misyjne się narodziło. Zresztą, ja sama byłam taką
osobą :) Mówiłam: „Panie Boże, ja nigdzie nie jadę”. I tak
naprawdę w dużej mierze te osoby w wolontariacie zostają i
robią najwięcej. Poza tym, żeby jedna osoba mogła wy-
jechać na misje i tam pracować, to często trzydzieści osób
musi pracować, tutaj, w Polsce, żeby zapewnić zaplecze
modlitewne, środki finansowe i mówić Polakom, jak moż-
na misje wspierać, jak można się zaangażować w pracę wo-
lontaryjną na terenie Polski.

K.K. Ile powinna trwać formacja/przygotowanie do wy-
jazdu na misje?

Katarzyna Mierzejewska: Formacja i przygotowanie na wy-
jazd musi trwać minimum rok czasu. My to traktujemy ja-
ko czas, kiedy możemy daną osobę poznać, kiedy ta osoba
może poznać nas, kiedy ta osoba też może przemyśleć

swoje powołanie misyjne. Jest to czas takiego konkretnego
rozeznania, dlatego naprawdę rzadko się zdarza, żeby ktoś
wyjechał po roku. Zazwyczaj jest to jednak troszkę więcej
czasu. Formacja i przygotowanie do wyjazdu to udział w
naszych spotkaniach, a druga rzecz to jest właśnie takie ak-
tualne działanie na rzecz misji. Jest to Ewangelia w dzia-
łaniu, poprzez świadectwo świeckich, stosunek do wiary – i
tym się dzielimy. Będąc na misjach, robimy to z jednej stro-
ny uczestnicząc w nabożeństwach prowadzonych w para-
fiach i pokazując, że dla nas aktywne życie i bycie chrześci-
janinem jest ważne, ale jednocześnie pomagając tamtejszej
ludności w takich najbardziej bieżących potrzebach, jak: za-
jęcia pedagogiczne, pomoc w nauce dzieciakom, budowy
szkół, praca z dziećmi ulicy, prowadzenie oratoriów salez-
jańskich, domów dziecka, pomoc medyczna. Natomiast to
wszystko nie będzie miało sensu, jeśli nie będzie dzielenia
się Panem Bogiem i wiarą.

K.K. Dużo osób pyta mnie, jak to jest z doborem pla-
cówek misyjnych - czy wolontariusze sami sobie wybie-
rają miejsce, do którego chcieliby pojechać?

Katarzyna Mierzejewska: Bardzo częste pytanie :) Jest tak:
liczymy na dużą otwartość i pokorę naszych wolontariuszy,
tzn. jeśli ktoś rozeznał powołanie, że chciałby wyjechać na
rok czasu na misje, to liczymy też na to, że ta osoba wie, czy
chce wyjechać dla siebie, bo sobie wymarzyła kiedyś, że
chce np. jechać do Afryki, czy ona chce wyjechać na misje
tam, gdzie będzie najbardziej potrzebna, zgodnie ze swoimi
kompetencjami, tym co potrafi, jak się dogaduje z innymi.
To my proponujemy konkretne placówki wolontariuszom.
Nie wszyscy muszą się zgodzić, ale raczej nie zdarza się to
pośród tych osób, które już się na misje decydują. Są takie
osoby, które bardzo chciały wyjechać do Afryki, a my pro-
ponujemy im Amerykę Południową.To jest po prostu ele-
ment pokory.

K.K. A jak to jest z nauką języka obcego? Jeśli ktoś ma
wyjechać do Ameryki Południowej i kompletnie nie umie
języka hiszpańskiego?

Katarzyna Mierzejewska: Egzamin z języka trzeba zdać
przed wyjazdem. Zdarza się, że proponujemy wyjazd do
Ameryki Południowej (bo mamy bardzo dużo zgłoszeń z
tamtych placówek) osobie, która nie zna języka hiszpań-
skiego. Natomiast ja namawiam często, żeby zaczęli się
uczyć tego języka jednak wcześniej, bo jest duże prawdopo-
dobieństwo, że będziemy ich wysyłać do Ameryki Połud-
niowej, a poza tym, te osoby dowiadują się w styczniu/ lu-
tym o tym, gdzie będą wyjeżdżać. Wyjazdy mają miejsce
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zazwyczaj w lipcu/sierpniu/wrześniu, więc mają jeszcze
około pół roku, żeby tego języka się porządnie i jak najwię-
cej nauczyć. I jakiś czas przed wyjazdem robimy też egza-
min z języka.

K.K. : Czy jeśli ktoś wyjeżdża na rok, ale tak mu się spo-
doba na misjach, że chce zostać dłużej – jest taka moż-
liwość?

Katarzyna Mierzejewska: To się zdarza rzadko i naprawdę
polecam. Ale jednak jeśli ktoś chce zostać dłużej, to lepiej
żeby na jakiś czas wrócił do Polski, osiadł tutaj, wrócił też
tak mentalnie i dopiero po tym czasie (minimum po roku)
można się zastanawiać, czy rzeczywiście to jest moje
powołanie, czy tylko kwestia emocji. Uważam, że takich
decyzji absolutnie nie powinno się podejmować będąc jesz-
cze na misjach, bo w bardzo wielu przypadkach jest tak, że
„jest mi tu dobrze, ja tu jestem potrzebny”… I to jest praw-
da, ale to nie może być sposób na życie, bo to jest łatwiejsze
– może nie łatwiejsze, ale „trudne inaczej” – tak bym po-
wiedziała. Ja po powrocie bardzo chciałam pojechać z pow-
rotem do Boliwii, ale wiedziałam, że w tym momencie to
jest moja potrzeba wyjazdu, tzn. ja chcę jechać, ja chcę po-
magać, ale niekoniecznie ja tam jestem teraz potrzebna. Na
moje miejsce będzie inna osoba, natomiast ja poczekam, aż
Ktoś mnie będzie wołał, a nie będę się wyrywać. Muszę
wiedzieć, że to pochodzi z tamtejszej potrzeby, a nie tylko i
wyłącznie z moich emocji.

K.K.: Jak jest z dofinansowaniem pobytu? Czy ktoś, kto
wyjeżdża na rok, sam we własnym zakresie pokrywa
koszty wyjazdu? Są pisane projekty, ale przecież nie w
każdym przypadku przechodzą.

Katarzyna Mierzejewska: W części projektów wspiera nas
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Każdy wolontariusz
wnosi wkład własny do wyjazdu i to jest ustalona stała kwo-
ta. Wolontariusze organizują zbiórkę na pokrycie kosztów
biletów, szczepień, ubezpieczeń. Dlatego podkreślam, że my
nie tylko pracujemy na misji i wszystko jest nam dane, ale
też musimy zadbać o ten finansowy aspekt – tę finansową
pomoc organizujemy.

K.K. Czy ktoś, kto pragnie wyjechać na misje, może po
prostu się do Was zgłosić?

Katarzyna Mierzejewska: Nie uważamy się za organizację
tylko i wyłącznie wysyłającą, natomiast jesteśmy organizac-
ją, której głównym celem jest WSPARCIE misji i POMOC
misjom: poprzez mówienie o misjach, poprzez uświadamia-
nie polskiego społeczeństwa (i tego, które jest blisko Ko-
ścioła i tego, które jest troszeczkę dalej) , poprzez mówienie
o potrzebach ludzi z krajów Globalnego Południa, zapew-
nianie zaplecza modlitewnego dla pracy misjonarzy i dla
pracy wolontariuszy, dla podopiecznych, oraz poprzez or-
ganizację wsparcia finansowego dla konkretnych placówek.

K.K. W jakich miejscach (poza Krakowem) można się za-
angażować w działalność SWM?

Katarzyna Mierzejewska: Zaangażować się można tak na-
prawdę wszędzie, nawet w miejscach, gdzie nie ma naszych

ośrodków – nic nie stoi na przeszkodzie. Oddziały mamy
we Wrocławiu i Poznaniu, takie troszkę mniejsze w Świę-
tochłowicach i w Kielcach. W tych miejscach są regularne
spotkania cotygodniowe wolontariuszy, jest troszkę większa
możliwość formacji i przygotowania do wyjazdu. Są też np.
osoby z Pszczyny czy z Lublina, gdzie nie mają na miejscu
oddziału, ale w pewne działania mogą się włączyć, np.
organizowanie niedziel misyjnych czy wspomaganie kon-
kretnego projektu. Nie chodzi o to, byśmy my, jako centrala
w biurze, wszystko robili; jak każdy wolontariusz zajmie się
swoją małą działką na swoim terenie, to razem możemy
zrobić o wiele więcej i mieć ogromny zasięg.

K.K. Czy każdy może się zaangażować w niedziele mi-
syjne?

Katarzyna Mierzejewska: Tak. Niedziele misyjne to jedno z
naszych stałych działań, dzięki któremu informujemy oso-
by blisko Kościoła o tym, jak mogą pomóc misjom zależnie
od ich sytuacji życiowej i możliwości. Świadectwo jest bar-
dzo potrzebne i poprzez niedziele misyjne nie tylko wspie-
ramy finansowo konkretne projekty, ale właśnie o tych mis-
jach przede wszystkim mówimy.

K.K. Jakie są najbardziej aktualne akcje w SWM?

Katarzyna Mierzejewska: Prowadzimy WIOSKI ŚWIATA –
PARK EDUKACJI GLOBALNEJ, gdzie organizujemy war-
sztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące życia mieszkańców
na poszczególnych kontynentach, głównie pod kątem mi-
syjnym. Ostatnio organizujemy co dwa tygodnie spotkania
z cyklu „Wielkie Wyprawy”, gdzie zapraszamy podróżników
(też naszych wolontariuszy), którzy dla osób z zewnątrz
opowiadają o tym, co widzieli i gdzie byli. Szczegóły na na-
szej stronie internetowej.

K.K. Niedługo kolejna Orawa Dzieciom Afryki. Czy ktoś
zupełnie z zewnątrz może wziąć udział w tym wydarze-
niu?

Katarzyna Mierzejewska: Jak najbardziej. Orawa Dzieciom
Afryki to corocznie organizowany festyn w Jabłonce na
Orawie, podczas którego prosimy mieszkańców tego regio-
nu o wsparcie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców
Afryki. Organizujemy tam festyn dla dzieci, młodzieży i dla
dorosłych: z aukcją, z loterią fantową, kącikiem dziecięcym,
stoiskami kulinarnymi z kuchnią polską i afrykańską. Jes-
teśmy tam obecni w około dziesięciu parafiach naraz. Po-
jechać na Orawę oczywiście może każdy, tylko się trzeba
odpowiednio wcześniej zgłosić, tak samo jak w każde nasze
działanie można się włączyć w każdym momencie, nieko-
niecznie trzeba przyjść w październiku. Każde nasze ponie-
działkowe spotkanie w Krakowie (bo spotykamy się co
poniedziałek), zaczynamy adoracją Najświętszego Sakra-
mentu o godz. 17.30. O 18.00 jest Msza św., a o 19.00 spot-
kanie. Można przyjść i zorientować się, co robimy, albo
umówić się na indywidualne spotkanie. Serdecznie zapra-
sza-my, misje bardzo potrzebują wsparcia wolontariuszy :)
www.swm.pl
Kraków, ul. Tyniecka 39
wolontariat@swm.pl
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Katoliku, przytul się!
O wolności widzianej
oczami katol ika pisze
Piotr Siwiec

Czy jest na świecie coś, czego otrzymujemy więcej niż wy-
dajemy? Podpowiedź: nie są to pieniądze. Jak niesamowite
byłoby, gdybyśmy kupując samochód czy nową parę butów,
dostawali kolejną za darmo albo jeszcze by nam dopłacano.
Choć z drugiej strony popadlibyśmy w przerażający mate-
rializm. Jest jednak Coś, czego dostajemy więcej niż sami
oddajemy. A nadmiar tego nam nie szkodzi, pod warun-
kiem że łączy się go ze zdrowym rozsądkiem.

Święty Jan Kanty przeżył niesamowitą przygodę. Od og-
rodnika otrzymał kosz pięknych, czerwonych i soczystych
jabłek. W swojej dobroci oddał je biednemu szewcowi, aby
ten rozdał je swoim dzieciom. Rzemieślnikowi zostało jesz-
cze trochę owoców, więc ofiarował je choremu krawcowi.
Ten z kolei przesłał je sąsiadce – starszej kobiecie. Ona, nat-
chniona dobrocią pomyślała, że bardziej przydadzą się pro-
fesorowi, który opiekuje się chorymi i potrzebującymi. I tak
oto jabłka powróciły do świętego Jana.

Dobro i Miłosierdzie zawsze powracają. Nie chodzi mi
tutaj o to, abyśmy przy ich rozdawaniu mieli w głowie za-
bezpieczającą i pyszną myśl, że nic nie tracimy, bo wszystko
i tak do nas wróci.

Kochając innych musimy pamiętać, aby ta miłość pocho-
dziła od Boga. Pierwszym krokiem powinno być pozwole-
nie, by On obdarzył nas uczuciem. Kiedy pozwolimy się
miłować, otrzymamy przepiękną siłę do dzielenia się tą mi-
łością z innymi.

I tutaj pojawia się pytanie: jak być dobrym i miłosier-
nym? Jedyną rzeczą, jaką musimy zrobić, jest podążanie
ścieżką wybraną dla nas przez Boga. „No tak, proste, to już
wiemy, ale która to jest ta ścieżka?! Bo mogę skręcić tutaj al-
bo tam, tu jest jakaś górka, a tam las, a ja się boję wilków; a
gdzie ja w ogóle jestem?! Nie wiem, w którym miejscu się
znajduję, totalnie się zgubiłem! Aaa…!”. Co robią harcerze,
gdy zgubią się w środku lasu? Szukają polany, aby tam na
rosnącym na środku drzewie sprawdzić, po której stronie
jest mech albo które gałęzie są dłuższe. Mogą też spojrzeć w
niebo i porównać położenie słońca z godziną na zegarku.
Kiedy już wiedzą, gdzie jest północ, mają możliwość wybo-
ru kierunku swojej ścieżki, na której w końcu znajdą drogo-
wskaz, pokazujący jak poruszać się dalej.

Analizując sytuację harcerzy: zgubili się, zachowali spo-
kój ducha, zatrzymali się na chwilę i zastanowili nad tym,
co mogą zrobić i jakie zasoby posiadają (może mają zega-
rek, jest ładna pogoda i widać słońce, a może w pobliżu jest
jakaś polana, na której znajdą wskazówkę?). Kiedy już z
opanowaniem przeanalizują, co mogą wykorzystać, odnaj-

dują północ i wyznaczają kierunek wędrówki. Dowiadują
się, gdzie są i którędy mają podążać.

Z nami jest podobnie. Czasami musimy przystanąć, by
zdać sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jesteśmy i jakie
jest nasze powołanie, czyli jaką drogą powinniśmy podążać.
Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ tylko wtedy, kiedy
żyjemy w zgodzie ze swoją naturą, swoim powołaniem, czy
w końcu z samym sobą i Bogiem, osiągamy stan najwięk-
szej energii do życia. Nie straszne nam wtedy zmęczenie,
wilki i inne przeciwności. Podążanie zgodnie z przeznacze-
niem nigdy nie jest dla nas wyczerpujące – może być trud-
ne, ale jednocześnie słodkie, bo razem z nami idzie nasz
najlepszy Przyjaciel.

Żyjąc każdego dnia z Bogiem na naszej drodze, w co-
dziennych sytuacjach dobro i miłosierdzie same się ujaw-
niają, bo wynikają z naszej już natchnionej natury. Naj-
większe przykazanie to przykazanie miłości. Dlatego ko-
chaj, kochaj, kochaj, w każdej chwili i w każdej sytuacji!
Dziel się tą miłością bezinteresownie, nie oczekując nic w
zamian, ponieważ Ty sam otrzymałeś ją zupełnie za darmo.

Na sam początek uczenia się dobroci polecam rozdawa-
nie uśmiechów – ale takich szczerych, wypływających z głę-
bi serca. I jak najwięcej przytulania, nie tylko z dobrymi
przyjaciółmi!
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Swoimi przemyśleniami dziel i się

Chleba naszego powszedniego...
oszczędź nam dzisiaj!

Agnieszka Jaranowska

Każdy, kto przeczytał książkę o. Janu-
sza Pydy Dzień z życia diabła. Pod-
ręcznik kuszenia wie, że do każdego
dnia powinniśmy podchodzić jak do
walki. Choć trudno w to uwierzyć, jed-
ną z najważniejszych bitew, jakie mu-
simy stoczyć, jest wstanie z łóżka. Jeśli
zrobimy to o odpowiedniej porze –
wyjdziemy z domu po porządnym
śniadaniu, odpowiednio ubrani i przy-
gotowani na czekające nas wyzywania,
nie wspominając już o spełnieniu czy-
nności podstawowej, czyli kilku chwi-
lach modlitwy. W przeciwnym razie,
gdy damy się skusić na przedłużające
się drzemki, będziemy biec w panice
za tramwajem, głodni i w niezamie-
rzenie niedbałym stroju. Fatalny po-
ranek wyzwala reakcję łańcuchową –
wszystko nas denerwuje, nie potrafimy
skupić się na pracy i nauce, nie mamy
cierpliwości do innych ludzi.. .

Diabeł próbuje nas zwieść w małych
rzeczach, bo zazwyczaj nie przywiązu-
jemy do nich większej wagi. Cóż w
tym złego, żeby jakiś obowiązek odło-

żyć na później, a potem narzekać na
brak czasu i wymyślać wymówki, że
nie skończyliśmy czegoś w terminie?
Albo przerwy w pracy spędzać na
beztroskich flirtach i nie przejmować
się, gdy ktoś poczuje się skrzywdzony?
Aż do wieczora Nieprzyjaciel podpo-
wiada nam, jak tracić cenne, daro-
wane przez Boga życie. Słowem-klu-
czem, którego najczęściej używa, jest
„spontanicznie”. Dlaczego mielibyśmy
po ciężkich zajęciach na uczelni upra-
wiać sport, poczytać wartościową
książkę czy posłuchać ambitnej muzy-
ki? Przecież lepiej „spontanicznie” po-
włóczyć się po galeriach handlowych
lub gapić w telewizor. Wieczór na-
tomiast spędzić przed komputerem i
zupełnie „spontanicznie” zasnąć w
środku nocy na nieposłanym łóżku,
by rano znów obudzić się za późno...
Brzmi znajomo?

Codzienność wymaga niesamowite-
go wysiłku, żeby w tych wszystkich
małych rzeczach żyć Ewangelią. A tak
bardzo chciałoby się uwolnić od pro-
blemów, uniknąć trudnych sytuacji.
Ks. Krzysztof Kralka w konferencjach
o siedmiu grzechach głównych zwraca
uwagę, że Szatan próbuje wmówić
nam, że codzienność jest ciężarem nie
do uniesienia i musimy jak najszybciej
przed nią uciec. Wskazuje dwie szero-
kie drogi odwrotu: albo w przeszłość,
czyli w rozpamiętywanie chwil minio-
nego szczęścia, albo w przyszłość, czy-
li nieustanne marzenie i fantazjowa-
nie. Bylebyśmy nie żyli tu i teraz... Bo
tylko mocno zanurzeni w rzeczywis-
tości możemy spełniać wolę Boga, od-
powiadać na potrzeby i wymagania
współczesnego świata, walczyć ze
złem. Przebywając na wewnętrznej

ośrodków – nic nie stoi na przeszkodzie. Oddziały mamy
we Wrocławiu i Poznaniu, takie troszkę mniejsze w Świę-
tochłowicach i w Kielcach. W tych miejscach są regularne
spotkania cotygodniowe wolontariuszy, jest troszkę większa
możliwość formacji i przygotowania do wyjazdu. Są też np.
osoby z Pszczyny czy z Lublina, gdzie nie mają na miejscu
oddziału, ale w pewne działania mogą się włączyć, np.
organizowanie niedziel misyjnych czy wspomaganie kon-
kretnego projektu. Nie chodzi o to, byśmy my, jako centrala
w biurze, wszystko robili; jak każdy wolontariusz zajmie się
swoją małą działką na swoim terenie, to razem możemy
zrobić o wiele więcej i mieć ogromny zasięg.

K.K. Czy każdy może się zaangażować w niedziele mi-
syjne?

Katarzyna Mierzejewska: Tak. Niedziele misyjne to jedno z
naszych stałych działań, dzięki któremu informujemy oso-
by blisko Kościoła o tym, jak mogą pomóc misjom zależnie
od ich sytuacji życiowej i możliwości. Świadectwo jest bar-
dzo potrzebne i poprzez niedziele misyjne nie tylko wspie-
ramy finansowo konkretne projekty, ale właśnie o tych mis-
jach przede wszystkim mówimy.

K.K. Jakie są najbardziej aktualne akcje w SWM?

Katarzyna Mierzejewska: Prowadzimy WIOSKI ŚWIATA –
PARK EDUKACJI GLOBALNEJ, gdzie organizujemy war-
sztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące życia mieszkańców
na poszczególnych kontynentach, głównie pod kątem mi-
syjnym. Ostatnio organizujemy co dwa tygodnie spotkania
z cyklu „Wielkie Wyprawy”, gdzie zapraszamy podróżników
(też naszych wolontariuszy), którzy dla osób z zewnątrz
opowiadają o tym, co widzieli i gdzie byli. Szczegóły na na-
szej stronie internetowej.

K.K. Niedługo kolejna Orawa Dzieciom Afryki. Czy ktoś
zupełnie z zewnątrz może wziąć udział w tym wydarze-
niu?

Katarzyna Mierzejewska: Jak najbardziej. Orawa Dzieciom
Afryki to corocznie organizowany festyn w Jabłonce na
Orawie, podczas którego prosimy mieszkańców tego regio-
nu o wsparcie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców
Afryki. Organizujemy tam festyn dla dzieci, młodzieży i dla
dorosłych: z aukcją, z loterią fantową, kącikiem dziecięcym,
stoiskami kulinarnymi z kuchnią polską i afrykańską. Jes-
teśmy tam obecni w około dziesięciu parafiach naraz. Po-
jechać na Orawę oczywiście może każdy, tylko się trzeba
odpowiednio wcześniej zgłosić, tak samo jak w każde nasze
działanie można się włączyć w każdym momencie, nieko-
niecznie trzeba przyjść w październiku. Każde nasze ponie-
działkowe spotkanie w Krakowie (bo spotykamy się co
poniedziałek), zaczynamy adoracją Najświętszego Sakra-
mentu o godz. 17.30. O 18.00 jest Msza św., a o 19.00 spot-
kanie. Można przyjść i zorientować się, co robimy, albo
umówić się na indywidualne spotkanie. Serdecznie zapra-
sza-my, misje bardzo potrzebują wsparcia wolontariuszy :)
www.swm.pl
Kraków, ul. Tyniecka 39
wolontariat@swm.pl

emigracji mamy zamknięte umysły i
związane ręce, a o to właśnie chodzi
naszemu Przeciwnikowi, który może
wtedy bez przeszkód działać.

Biskup Grzegorz Ryś wytłumaczył
kiedyś, czym różni się myślenie magi-
czne od religijnego. Myśląc magicznie,
traktuję Boga jak narzędzie do speł-
niania swoich pragnień i liczę na to, że
za odpowiednią opłatą w postaci
modlitwy czy wyrzeczeń, moje po-
trzeby zostaną zaspokojone. Myśląc
religijnie natomiast, pytam siebie, do
czego On mnie posyła, co mogę dla
Niego zrobić. Ciekawe ilu ludzi, wy-
bierając Chrystusa na swojego Pana i
Zbawiciela, zdaje sobie sprawę, że jeśli
Chrystus jest moim Panem, to ja jes-
tem sługą, więc muszę odtąd czynić
to, czego On chce. Nie oznacza to, że
nie należy powierzać Bogu swoich po-
trzeb, ale najpierw trzeba zaufać, jak
Maryja, która w Kanie Galilejskiej by-
ła na tyle pewna, że Jezus zatroszczy
się o wino, że mimo Jego odmowy
przywołała sługi. Bezgraniczna wiara
w dobroć Boga działa na Niego roz-
brajająco i przyspiesza objawienie się
Jego mocy, także, a może szczególnie,
w małych sprawach, bo one nas naj-
bardziej dotyczą.

Warto każdego poranka prosić Du-
cha Świętego o rozeznanie, co mamy
rozpoczętego dnia czynić. Jeśli będzie-
my żyć modlitwą, poznamy, że owo-
cem (...) ducha jest: miłość, radość,
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dob-
roć, wierność, łagodność, opanowanie
(Ga5,22-23). Niech te piękne cnoty
staną się naszym chlebem powszed-
nim...

Mogłoby się wydawać, że Pana Boga nie
interesuje nasza codzienność. Pan Bóg
„specjal izuje się” w niedziel i i świętach
kościelnych. Ewentualnie można spotkać
Go na rekolekcjach, Dniach Wspólnoty czy
pielgrzymce. Ale gdy w poniedziałek rano
budzik bezl itośnie oznajmia siódmą, zos-
tajemy sami i musimy jakoś przetrwać do
końca tygodnia, zdając się na bieg spraw.
Kiedy czara rozgoryczenia przepełni się,
łatwo pomylić słowa pięknej prośby o ko-
nieczny do życia pokarm i westchnąć bła-
galnie „chleba naszego powszedniego
oszczędź nam dzisiaj...”.
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KRÓTKO

Rozważania o Bibl ii prowadzi Barbara Kupiec

Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj...

Miałam dziś pochylać się nad chle-
bem powszednim... I wciąż szukam od-
powiedzi na pytanie: o co tutaj tak na-
prawdę chodzi? Czy tylko o to, byśmy
prosili Boga, by mieć co zjeść? Wszak
sam Chrystus mówił: „Nie samym chle-
bem żyje człowiek, lecz każdym sło-
wem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt
4,4). Nie chcę pisać o jedzeniu, chcę pi-
sać o tym, co pociąga, o sensie, zatem
co urzeka mnie dziś najbardziej, gdy
myślę o chlebie. Fakt, że Jezus nie zapo-
mina o tym, co dla nas tak potrzebne,
bez czego nie możemy żyć! Że troszczy
się o nas w tych drobnych sprawach,
podkreślając, że to co ludzkie jest też
ważne. Boże Carpe diem, uczące mą-
drego przeżywania „teraz” zanurzając
się w „Jestem” Jahwe, wyrażone cho-
ciażby w krytyce życia przeszłością:
„Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a
wstecz się ogląda, nie nadaje się do kró-
lestwa Bożego”(Łk 9,62) lub przeciwko

przesadnemu wybieganiu w przyszłość:
„Nie troszczcie się zbytnio o swoje ży-
cie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje
ciało, czym się macie przyodziać. Czyż
życie nie znaczy więcej niż pokarm, a
ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie
się ptakom w powietrzu: nie sieją ani
żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec
wasz niebieski je żywi”. (Mt 6,25-26). To
co jednak dotyka mnie najmocniej w
tym fragmencie modlitwy Pańskiej, to
Chrystusowa prostota, która zawiera w
sobie wszystko. Proste powiedzenie Oj-
cu: „Tato, jestem głodny”. Mamy być jak
dzieci (Mt 18,3), a przecież dziecko nie
zastanawia się, czy ma coś na jutro do
zjedzenia. Powie raczej: „Tato daj mi
batonika!”. Mamy być zatem tak prości?
Nawet bardziej, bo mamy prosić nie o
batonika, ale o chleb, o coś najprost-
szego na świecie, o trochę mąki i wody.
O coś co stało się symbolem. Symbolem
zaspokojenia głodu, symbolem prostej

codzienności, wystarczy przypatrzyć się
temu, w jakim kontekście wypowiada-
my zdanie: „dla mnie to jak chleb pow-
szedni”. Św. Albert Chmielewski mówił:
„Powinno się być dobrym jak chleb, kt-
óry dla wszystkich leży na stole, z któ-
rego każdy może kęs dla siebie ukroić”.
Docieramy do bezinteresownego daru z
siebie... I jak nie wybiec myślą do Eu-
charystii? Bóg zamknięty w rzeczy naj-
prostszej, której nie trzeba skompli-
kowanie tłumaczyć, opisując wyszu-
kane receptury. Jak wiele potrzebował
Bóg, by pozostać z nami? I jakoś wydaje
się, że zawsze wybiera to, co najprost-
sze, począwszy od chłodnej betlejems-
kiej szopy po surowe drzewo krzyża, by
uczyć nas wołać jak dziecko, o proste i
pokorne serce”. Byśmy prosząc: „chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj”
nie modlili się tylko o ziemski pokarm,
ale o to, czym karmią się Jego święci – o
pokorę!

O słowie powszednim

Roman Brandstaetter, w jednym z rozdziałów swojego czte-
rotomowego dzieła Jezus z Nazarethu, opisuje Maryję, która
w domu swoich krewnych zajmuje się wypiekiem chleba:
„W kuchni panowała cisza, przerywana tylko klaskaniem
dłoni Miriam, uderzających w ciasto, a była w tym klas-
kaniu nie tylko gospodarska troska o kształt chleba, ale
również głęboka wola przekazaniu ciastu za pomocą ryt-
micznych ruchów dłoni tętna żywego życia, owej wew-
nętrznej świetliście wibrującej muzyki, którą każdy czło-
wiek w sobie dźwiga, a jeżeli nie przenosi jej na dzieła swo-
ich rąk, wychodzą spod nich rzeczy martwe, bezużyteczne,
a może nawet i złe.”
To, co najbardziej zachwyca mnie w tym opisie, to skupie-
nie Maryi i jej troska o właściwy kształt chleba. Myślę, że
dla nas ludzi żyjących w XXI wieku takim chlebem staje się

codzienne słowo i trzeba szczególnie zadbać o jego kształt,
aby nie było ono martwe, bezużyteczne i złe. Nie przy-
padkiem Bóg przemówił do człowieka za pomocą Słowa,
które później stało się Ciałem. Chrystus swoim życiem na
ziemi wielokrotnie przypominał nam, że „Nie samym chle-
bem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z
ust Bożych” , wskazując jednocześnie na Słowo, jako dar
umożliwiający komunikację z Bogiem i drugim człowie-
kiem. Pojawia się pytanie, jak korzystamy z tego daru?
Każde wypowiadane słowo ma ogromną moc oddzia-
ływania. Jedno słowo może kogoś uszczęśliwić, umocnić,
dać nadzieję, ale może również stać się źródłem nieporo-
zumienia, smutku, bólu i poniżenia. Zastanówmy się, jak
wyglądają nasze dzisiejsze spotkania ludźmi, czy nie opie-
rają się one na komunikacji za pomocą prymitywnego, nic
nieznaczącego, jałowego słowa? Czy nie rzucamy zbyt wielu
słów na wiatr? Bardzo uderzają mnie słowa z Księgi Amosa:
„Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan - gdy ześlę głód
na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słucha-
nia słów Pana” .

Zakochajmy się w Bożym Słowie i uwierzmy w jego arcy-
potężną moc, w budowaniu najpiękniejszych relacji z bliź-
nimi i z Bogiem.

Rozważa Krzysztof Kawik
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O świętym opowiada Paweł Mazurek

Paweł z Tarsu –
święty prześladowca

Dokończenie artykułu z poprzedniego numeru.

„Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 22, 7) –
miał się do niego zwrócić podczas objawienia sam Chrys-
tus. W tym momencie w jego życiu nastąpił przełom. Na
znak przemiany przybrał imię Paweł. Chcąc rozpocząć
nowe życie, z rąk kapłana Ananiasza przyjął chrzest i z wiel-
ką gorliwością poświęcił się realizowaniu Bożej misji. Trzy
wielkie podróże misyjne, które podjął, objęły znaczą część
Azji Mniejszej. Przyniósł też Słowo Boże do Europy, do
nowo powstałych gmin pisał listy, organizował również po-
moc charytatywną. Mimo prześladowań, jako zdrajca religii
ojców – zagrożony ukamienowaniem, wyrzucany z miast,
biczowany, zadziwiał wielką wytrwałością i uporem. Został
aresztowany przez Rzymian ok. 60 roku i przewieziony do
Rzymu, gdzie został ścięty.

Pisząc o świętym Pawle, nie sposób pominąć faktu, że był
znakomitym epistolografem (czyt. potrafił pisać listy). Jego
dzieła można usłyszeć podczas większości niedzielnych li-
turgii, natomiast Hymnem o Miłości jego autorstwa z pew-
nością każdy zachwycał się na niejednym ślubie.

Nieodłącznym atrybutem Pawła z Tarsu jest zwój pisma
podkreślający jego umiłowanie Słowa Bożego. Często w rę-
ku trzyma miecz będący aluzją do męczeńskiej śmierci. W
nawiązaniu do bezgranicznej miłości do Chrystusa i goto-
wości poświęcenia życia w Jego służbie przedstawiany jest
najczęściej w czerwonym płaszczu.

Czym fascynuje mnie święty Paweł? Przede wszystkim
uporem i poświęcaniem się w 100% temu, co robił. Jego ży-
cie to jeden wielki bieg, właściwie to nawet maraton, w któ-
rym wykorzystuje każdą wolną chwilę na jakieś działania.
Postawa Apostoła pokazuje, że niezależnie od tego, jak da-
leko znajdowalibyśmy się od Boga i jak bardzo go niena-
widzili, On cierpliwie czeka i zawsze przyjmie nas z otwar-
tymi ramionami.

I. W oryginale Nowego Testamentu przy opisie cudu w
Kanie Galilejskiej natkniemy się na słowo μετρητὰς
(metrētas). Jest to starożytna jednostka miary objętości
płynów wynosząca 39,99 litra. Łatwo więc policzyć, że w
„stągwie, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3
miary” wlano około 80 litrów (2 miary) lub nawet pra-
wie 120 litrów wody (3 miary). Mnożąc to przez liczbę
stągwi (6), otrzymamy odpowiednio 480 i 720 litrów
wina! Zobrazujmy to sobie liczbą standardowych
butelek (0,75l.) : przy 2 miarach butelek byłoby to około
640, przy 3 – nawet 960 butelek!

II. Dlaczego Jezus uzdrawiał niewidomych, wykorzystu-
jąc do tego własną ślinę? Choć współczesnym takie za-
chowanie wydaje się obrzydliwe i szokujące, ówcześni
najprawdopodobniej przyjęli je zupełnie naturalnie. W
czasach Chrystusa powszechnie wierzono w lecznicze
właściwości śliny.

III. Jak mówi Pismo, na wdowi grosz składały się „2 pie-
niążki”. Najprawdopodobniej były to 2 kwadranse, co
stanowiło ledwie pół asa. Dla porównania: 1 por koszto-
wał wtedy 1 asa. Wdowa była więc naprawdę uboga, a
jej grosz naprawdę symboliczny.

IV. Nie ma takiej monety jak srebrnik. W Piśmie Świę-
tym użyto słowa ἀργύρια (arguria), co znaczy po prostu
„srebrne monety”. Jeśli byłyby to denary, to Judasz nie
zarobiłby wiele na wydaniu Jezusa.

V. Adam to hebrajskie słowo oznaczające człowieka (a
nawet ludzkość, jako rzeczownik zbiorowy). Słowa męż-
czyzna (hebr. iš) zaczęto używać z chwilą stworzenia ko-
biety (hebr. Išša).

Przedstawia Anna Rucińska

V ciekawostek
biblijnych



PRO-LIFE

O fundacji Jeden z nas pisze
Rafał Pierchała

PIONA
Kilogram bananów, litr benzyny, 10 dolarów hongkońskich,
bilet tam i z powrotem do Huty, ser gouda z Biedronki, ka-
wa w Stubie, małe jasne. Pewnie zastanawiasz się, co łączy
te elementy. Otóż wszystkie kosztują 5 złotych – to tyle, co 1
kilometr w nowej akcji km dla życia, prowadzonej przez
fundację pro-life Jeden z nas. Nasze działania nie mają gra-
nic – bronimy życia najmniejszych zarówno w Polsce, jak i
w całej Unii Europejskiej. Aby praca fundacji była owocna,
często musimy przemieszczać się między Polską a siedzi-
bami UE. Pokonane kilometry podsunęły nam pomysł zor-
ganizowania wyżej wspomnianej akcji.

5 zł (słownie: pięć złotych) to symboliczna kwota, która
dzięki zaangażowaniu większej grupy ludzi daje kwoty po-
zwalające na funkcjonowanie fundacji. Niech słowa staro-
polskiego przysłowia: „grosz do grosza, a będzie kokosza”
staną się motywacją do Twojego działania.

Pytasz, co nas wyróżnia? Jesteśmy jedyną polską orga-
nizacją, działającą przy Parlamencie Europejskim. Posia-
damy status oficjalnego lobbysty, co pozwala nam na realny
głos w strukturach unijnych. Mimo sporej odległości od

„Nie o MaryWagner”
Nie o Mary Wagner to bez wątpienia jeden z najważniej-
szych filmów na świecie ostatnich lat, dotykający proble-
matyki obrony życia. Nie jest to jednak zwykły film edu-
kacyjny, mający przekonać widzów, że życie zaczyna się
od poczęcia, a aborcja to brutalne morderstwo – choć
trudno o obraz, który robi to lepiej. Opowiadając historię
kanadyjskiej działaczki pro-l ife, która spędziła kilka lat w
więzieniu, gdyż proponowała rozmowę kobietom udają-
cym się do kl iniki aborcyjnej, z przerażeniem odkrywamy
okrutne kul isy przemysłu śmierci. Nie mamy wątpl iwości,
że jego kapłani nie cofną się przed niczym. To już nie spór
naukowy; przy dzisiejszym stanie wiedzy i techniki badań
zaprzeczanie, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, to
pogląd równie uprawniony jak ten, że ziemia jest płaska.
To walka między cywil izacją a barbarzyństwem...
Dzięki uprzejmości Domu Wydawniczego Rafael, w
połowie kwietnia, w Sali Akademickiej DA u św.
Anny odbędzie się darmowy pokaz tego 60-minu-
towego filmu. O profesjonalny przebieg wydarze-
nia zadba niezawodny Tomasz, znany z cyklu Uczta
Kinomana. Spośród wszystkich przybyłych gości
rozlosujemy limitowany egzemplarz filmu! Do-
kładny termin zostanie podany wkrótce.

Parlamentu UE, nie poddajemy się i rośniemy w siłę. Do-
wodem na to jest wybór naszego prezesa, Jakuba Bałtro-
szewicza, na Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji
One of us – najpotężniejszej organizacji pro-life w Europie!
Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat działań
fundacji Jeden z nas, odwiedź naszą stronę: kmdlazycia.org.
Tam też możesz wspomóc nasze działanie. Warto zazna-
czyć, że każdy darczyńca zostaje umieszczony na specjalnej
liście. Jeśli z jakichś niewyjaśnionych powodów wciąż nie
polubiłeś fanpage’a: facebook.com/jedenznas, zrób to jak
najszybciej. Będziesz na bieżąco z działaniami fundacji. Nie
ominą Cię również starannie przygotowane memy.

Konkurs:

Specjalnie dla czytelników naszego ognistego czasopisma, wspólnie z koordynatorem akcji kmdlazycia.org oraz wy-
dawnictwem gloria24.pl, przygotowaliśmy konkurs!
Nagrodą jest książka o. dr. Cypriana Moryca OFM „Wolność jest w Tobie”. Jeśli chcesz stać się szczęśliwym posia-
daczem tej wspaniałej publikacji, odpowiedz na pytanie: Ile podpisów zdołała zebrać EIO One of us w Europie?
(Podpowiedzi szukaj na www.kmdlazycia.org).
Kupony z odpowiedziami należy wrzucać do specjalnego pudełka, znajdującego się w Kanie. Konkurs kończy się z
ostatnim dniem kwietnia. Powodzenia!

Odpowiedź:
Im
ię i nazwisko:
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Nie lubię słowa „czystość”

Refleksjami dziel i się Bartłomiej Rusin

Nie do końca lubię słowo „czystość”. Nieraz budzi ono nie-
potrzebny, odruchowy sprzeciw albo drwiący uśmiech na
twarzach ludzi powierzchownie zorientowanych w tema-
cie… Niektórym to słowo kojarzy się tylko z dziwactwem i
zacofaniem, dlatego czasem mówiąc o czystości, nie przed-
stawiam jej jednym wyrazem. Wtedy całkiem często oka-
zuje się, że nie jest ona wcale taka dziwna…

Myślę, że idea czystości nie jest do końca rozumiana i nie
chodzi mi nawet o jakieś głębokie motywy jej przestrze-
gania; wydaje mi się, że nie jest rozumiana już u podstaw.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że dziewictwo nie jest tożsame
z czystością, że dziewica może być nieczysta, a osoba zma-
gająca się z nałogiem pornografii czystsza, niż ta, której
żadna taka myśl nie zaprząta głowy. Jak to jest?

Tutaj liczy się predyspozycja serca, czystość jest szkołą
relacji. Czasem intencja i czyn nie idą ze sobą w parze. Tak
jak wspomniałam wyżej, czy można negatywnie ocenić
człowieka, który zmaga się z nieczystymi myślami, choć ich
nie chce? Czy można powiedzieć komuś, kto od wielu lat
walczy z nałogiem masturbacji i bardzo z tego powodu

O czystości mówi Karolina Latkiewicz

Większość pewnie słysząc słowo „czystość”, najpierw po-
myśli o zabałaganionym mieszkaniu, nieuprasowanych ko-
szulach, okruchach na stole po obiedzie.:) A tak na serio – u
wielu pojawi się myśl o czystości przedmałżeńskiej. Ale w
zasadzie czym… lub Kim czystość jest?

Otóż czystość to wcale nie jest bycie człowiekiem bez-
grzesznym. Nie trzeba byłoby wtedy Kościoła, bo bylibyśmy
„od razu” zbawieni. Czystość to nie dbanie o każdy detal
naszego życia tak, by nie zgrzeszyć. Nie można skupiać się
zbytnio na słabościach, potknięciach, wadach. Owszem,
trzeba nad nimi pracować, ale nie można pozwolić, by nas
absorbowały, więziły… a więc?

Czystość w swym najgłębszym wymiarze to konsekwen-
cja postawienia Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim
życiu. To troska o to, by On był zawsze na właściwym miej-
scu w naszym sercu. Słabości, wady, upadki stają się wtedy
nauką pokory, cierpliwości, ufności. Stają się nauką życia,
bo w Niebie Pan „zwielokrotni to, co wypracowaliśmy na
ziemi” (ks. Dariusz Talik). Takie spojrzenie na czystość jest
meritum wszystkich innych jej aspektów.

Nie można w tych rozważaniach zapomnieć o ważnej
prawdzie dotyczącej czystości. Otóż jest ona DAREM. To,
że Pan jest na pierwszym miejscu w naszych sercach, czy-
nach, jest konsekwencją DARU wiary, Dziecięctwa Bożego.
To, że trwamy w tej wierze, że żyjemy, że mamy siły, by
trwać, jest DAREM. Sami tak naprawdę jesteśmy zbyt słabi,

Czystośćw grzechu skąpana

cierpi, że przez swoje czyny jest jednoznacznie nieczysty?
Myślę, że nie można. Nie można, bo takie osoby poprzez
swoje zmagania i cierpienie mogą być bliżej Boga, niż my,
którzy może nie doświadczamy żadnych większych pokus.
Właśnie dlatego tak ważna jest intencja i pragnienie. Czego
i dlaczego chcę?

Czystość dla czystości nie jest prawdziwą czystością.
Czystość dla miłości ma sens, czystość odpowiedzialna i
ukierunkowana na człowieka. Nie taka, która zamyka się
tylko w słowach pochwały dla siebie samego za silną wolę i
„doskonałość”, lecz taka, która wie do czego zmierza i z
jakiego powodu. Myślę, że w czystości chodzi też o to, by
nauczyć się cierpliwości, wytrwałości i zahartować swoje
serce do pokonywania różnorakich trudności, które z
pewnością przyjdą, czy to w małżeństwie, czy w stanie
bezżennym. Poza tym, takie czekanie uczy patrzenia głębiej,
wyżej, nie zatrzymując się na tym, co tutaj i teraz, ale ciągle
mając świadomość, że te zmagania i dążenia są tylko drogą
ku czemuś większemu…

aby wygrać z szatanem, któremu najbardziej zależy na poz-
bawieniu nas wiary. Jest to zasługa Tego, który idzie przed
nami na froncie naszych zmagań – Chrystusa.

Powyżej skupiliśmy się na głębi czystości w jej ogólnym i
najważniejszym wymiarze, ale po wstukaniu słowa „czys-
tość” w wujka Google, okazuje się, że prawie sto procent
wyświetlonych artykułów poświęconych jest czystości
przedmałżeńskiej. Nie sposób się nad nią nie pochylić.

Czystość przedmałżeńska to nie tylko trwanie we wstrze-
mięźliwości seksualnej przed ślubem, ale walka z szatanem,
który chce zmącić, odwrócić sens ludzkiej seksualności.
Seksualność jest darem Boga dla człowieka, stworzonym po
to, aby mógł on obdarzać nią innych ludzi i zgodnie ze swo-
im powołaniem miał możliwość brać udział w trwającej
ciągle kreacji świata. Seksualność z natury jest ukierun-
kowana na „dawanie siebie”, jest ukierunkowana na drugie-
go człowieka. Wszystkie grzechy nieczystości w tej sferze są
tak naprawdę postawieniem siebie na pierwszym miejscu i
„przywłaszczeniem sobie własnej seksualności”. Brzmi to
paradoksalnie, prawda?… ale w seksualności sednem jest
właśnie obdarowywanie. Jak w tym kontekście można mó-
wić np. o wolnym seksie? Każdy dar, jeśli nie jest otwarty na
drugiego człowieka, pozostaje zamknięty i nie wzrasta.
Skąd więc tyle małżeństw znudzonych seksem?
Jesteśmy powołani do świętości, a czyste serce, to święte
serce!
Walczmy, by mieć czyste serca, ponieważ „nie żyje, nie
kocha się, nie umiera się na próbę” (Jan Paweł II) .
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Rozważa Jacek Boratyński

O nadziei słów kilka

Nigdy wcześniej nie myślałem, że ty-
tułowy fragment modlitwy Ojcze nasz
mówi o nadziei, traktowałem go bar-
dziej dosłownie, jako prośbę o bezpie-
czeństwo materialne; na kwestię na-
dziei pokierowała mnie jednak pierw-
sza myśl, kiedy przeczytałem, że mam
na ten temat napisać artykuł.

Jestem w stu procentach przekona-
ny, że warto mieć nadzieję, a więc
warto o nią prosić w modlitwie. Wy-
dawałoby się, że to oczywiste, ale bar-
dzo często spotykam się ze stwier-
dzeniem „nie warto mieć nadziei, bo
spotka mnie zawód, a jak będę myślał
negatywnie, to przynajmniej będę
miał miłą niespodziankę”. Takie prze-
konanie jest pomyleniem pojęć i wie-
rutną bzdurą.

Dlaczego pomyleniem pojęć? Bar-
dziej oddające rzeczywistość wewnę-
trzną człowieka w tym zdaniu jest
słowo „oczekiwanie”, a nie „nadzieja”.
Oczekiwanie ma w sobie element
zamknięcia i nastawienia na konkret-
ny efekt naszego działania tzn. „wło-
żyłem wiele energii w pewien projekt,
plan lub zamiar, więc musi mi się to
udać, i to w taki sposób, jak sobie
zaplanowałem” Zdradliwe jest ocze-
kiwanie dotyczące drugiej osoby, które
często polega na tym, że po prostu
chcemy, by zachowywała się tak, jak to
wygląda w naszych wyobrażeniach na
temat naszej relacji. W takich sytu-
acjach zawód jest nieunikniony. Po
pierwsze na sukces na dowolnym polu
składa się nie tylko nasza ciężka praca;
jest także wiele innych czynników,
chociażby działanie innych osób. Po
drugie każdy człowiek jest obdarzony
absolutną wolnością i jego prawem
jest decyzja np. o tym, czy chce po-
święcać nam czas lub coś dla nas

zrobić. Jeśli tego nie rozumiemy to za-
wodzimy się nawet na ludziach, którzy
mają wobec nas jak najlepsze intencje.
Natomiast nadzieja jest pojęciem ma-
jącym w sobie otwartość na to, co ma
nadejść i przekonanie, że cokolwiek to
będzie, przyjemne czy nieprzyjemne,
przysłuży się nam w jakiś sposób.

Dlaczego wierutną bzdurą? Bo myś-
ląc w ten sposób, nie zawodzimy się
raz, wtedy kiedy następuje przykre
zdarzenie, lecz niezliczoną ilość razy.
W każdej chwili, kiedy pomyślimy o
tym zdarzeniu, w naszym sercu odna-
wia się poczucie zawodu. W efekcie
cały czas dopóki sprawa się nie roz-
wiąże, chodzimy przygnębieni. Co do
drugiej części, jest bardzo duża szansa,
czasem nawet stuprocentowa, że myś-
ląc negatywnie, zwyczajnie nie do-
strzeżemy owej „miłej niespodzianki”.
Może nas także ominąć szansa na
wykorzystanie pewnych możliwości,

bo stwierdzimy: „to i tak się nie uda”.
Nie tylko warto mieć nadzieję, jest

nam ona potrzebna jak chleb. Tak jak
chleb daje siłę ciału, żeby się poruszać,
studiować, biec na autobus. Tak, na-
dzieja daje siłę… do tego samego. Po-
ruszamy się, bo wierzymy że jest jakiś
cel tego wszystkiego; studiujemy, bo
wierzymy, że pomoże nam to lepiej
wykorzystać czas dany nam tu na zie-
mi. Możemy biec na autobus z otwar-
tością i nadzieją. Jeśli zdążymy – faj-
nie, jeśli nie, to trudno, przyjedzie
następny. Możemy biec też z ocze-
kiwa-niem: jeśli zdążymy, to po prostu
zdążyliśmy, tak miało być, jeśli nie,
zapewne wywoła to w nas zawód, falę
negatywnych emocji, a może i parę
epitetów pod adresem kierowcy. Przy-
kład z autobusem dość dobrze obrazu-
je, o co mi chodzi w tym wszystkim.
Nadzieja przynosi radość i spokój, zaś
oczekiwanie nic dobrego.

fot. http://www.clarionenterprises.com/
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„Podejdź i przyłącz się do tego wozu – powiedział Duch”.
(Dz 8,29)

Z tymi słowami uczestnicy rekolekcji „Piękne Stopy” wystawiają
kciuk, podnoszą w górę karton z napisem „Tam gdzie Ty” i roz-
poczynają prawdziwą przygodę, w której cel geograficzny jest
tylko jednym z elementów planu. Swoją pasję do podróży i świa-
ta postanowil i połączyć z odkrywaniem tego, co w ich życiu naj-
ważniejsze. Bo nie warto jechać wyłącznie „gdzieś”, ale i „po coś”.
Zapraszam na rozmowę z Dawidem Piotrowskim, młodym infor-
matykiem i członkiem wspólnoty organizującej rekolekcje auto-
stopowe, od którego dowiemy się, jak zaskakujące efekty daje
mieszanka drogi, ryzyka, Pana Boga i Jego nieprzypadkowych
przypadków.

Rekolekcje plus autostop – czy to w ogóle możliwe?

Gdy usłyszałem o „Pięknych Stopach” po raz pierwszy, od
razu zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób to może być
zorganizowane. Znając trochę charakterystykę stopa, jeż-
dżąc samemu wcześniej, wiedziałem, że nigdy nie możesz
być pewnym, kiedy dojedziesz, dokąd dojedziesz, CZY do-
jedziesz. Nie wyobrażałem więc sobie, jak można w ogóle
próbować zorganizować rekolekcje autostopowe, czyli ze-
brać grupę ludzi, wypuścić ich w trasę, a potem stworzyć
dla nich jakieś wspólne wydarzenie, konferencję, czuwanie,
cokolwiek!

Faktycznie, brzmi prawie nierealnie!

Dokładnie! A tu okazuje się nagle, że idea jest banalnie pro-
sta. Najpierw wszyscy się zjeżdżają na dni skupienia. Od-
bywają się one zazwyczaj w Łodzi. Mamy tam takie swoje
miejsce w centrum miasta u ojców jezuitów. Do prowa-
dzenia tych dni skupienia jest zapraszany jakiś duszpasterz,
od trzech lat jest to ojciec Krzysztof Pałys, dominikanin.
Same rekolekcje odbywają się właśnie w trasie, a dni sku-
pienia są przygotowaniem duchowym i takim nazwijmy to
„technicznym”. Mamy oczywiście Eucharystię, konferencje,
wspólne modlitwy, a oprócz tego są warsztaty - o celach, o
marzeniach, jakie chcemy w tej podróży osiągnąć, a oprócz
tego takie stricte techniczne rady, czyli jak łapać, gdzie ła-
pać, co robić, jak nie możesz złapać :)
Wyjeżdżamy w dwójkach, trójkach, nawet czwórkach, a do-
bieramy się przeważnie na miejscu. Następnie jeździmy
stopem przez tydzień i wracamy do Łodzi, żeby się spotkać,
podzielić doświadczeniem i świadectwem z tych dni.

Jakie zatem marzenia i cele zakładają sobie pięknosto-
powicze?

Przeróżne. Każdy sobie sam stawia cele np. „Chciałbym po-
jechać nad Morze Śródziemne”, „Dotrzeć nad Atlantyk”, bo
czemu nie? Podczas pierwszej edycji znalazła się nawet eki-
pa, która zdążyła dojechać do Wielkiej Brytanii i z powro-
tem. Trójka dziewczyn dotarła na Sycylię. Wszystko da się
zrobić, po prostu chcąc zrealizować pewne założenia więk-
szość czasu musisz spędzić w drodze. Są tacy, którzy za cel
stawiają sobie bardziej spotkanie z ludźmi, niż przebycie ja-
kiegoś długiego odcinka, bo to przestrzeń spotkania jest
tak naprawdę solą tych rekolekcji.

Tupot pięknych stóp

Justyna Mikołajczyk
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A co ważniejsze było dla Ciebie? Cel geograficzny, czy to,
kogo spotkasz, co przeżyjesz?

Jako uczestnik brałem udział w rekolekcjach trzy razy i w
żadnej edycji nie jeździłem z jakimś konkretnym celem,
miejscem, do którego chciałbym pojechać. Nigdy nie nasta-
wiałem się również na robienie jakichś długich tras. Jedynie
w pierwszej edycji z koleżanką wiedzieliśmy, że chcemy je-
chać ogólnie na północ od Łodzi, bo oboje jesteśmy z Kra-
kowa, więc północ mamy mało zwiedzoną. Tyle. I wyru-
szyliśmy z Łodzi z tabliczką, na której było napisane „W gó-
rę mapy”. Efekt był taki, że pierwszego dnia wylądowaliśmy
w Świebodzinie, czyli dokładnie na zachód. (śmiech)

Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa sama droga? Reko-
lekcje można odbyć przecież w sposób bardziej standar-
dowy.

Cała idea tych rekolekcji jest taka, że musisz się poddać
prowadzeniu. Możesz działać po swojemu oczywiście, ale
nie wymyślisz nic lepszego niż Pan Bóg ci przyszykował. Bo
najfajniejsze przygody wychodzą „ przypadkiem”. Ojciec
Krzysztof wielokrotnie powtarzał nam w trakcie rekolekcji,
że przypadki są w gramatyce, ale nie w chrześcijaństwie.
Bar-dzo lubię to stwierdzenie, bo rzeczywiście tak jest. Sa-
ma w sobie podróż już wymusza bardzo dużo spojrzenia w
głąb siebie. Nie wiem, jak Ty, ale ja podczas jazdy pocią-

giem czy autobusem lubię się gdzieś tam zagapić za oknem
i zastanawiam się nad sobą, nad życiem. Droga tak działa
na człowieka. Samo to już ma pewną wartość, a jeszcze do-
datkowo chodzi o napotkanych ludzi i to, że poddajesz się
Bożemu prowadzeniu – bo nie wiesz, gdzie wylądujesz, czy
będziesz mieć co jeść, czy spędzisz noc na stacji benzyno-
wej, albo i za stacją, bo mogą Cię przecież z niej wyrzucić,
nie życząc sobie żadnego przybłędy. Różnie bywa. Niektó-
rzy uczestnicy rekolekcji to poddanie się prowadzeniu do-
prowadzają do ekstremum i np. w ogóle nie zabierają ze so-
bą pieniędzy.

Jak im to wychodzi?

Zaskakująco dobrze! Rzadko się zdarza, żeby ktoś głodował.
Raczej uczestnicy przywożą doświadczenia ogromnej ży-
czliwości ludzkiej.
Ja osobiście miałem dystans do tego pomysłu, bo wydawało
mi się, że z jednej strony jest to takie wystawianie Pana Bo-
ga na próbę, a z drugiej chęć przeżycia czegoś niesamo-
witego, o czym można będzie później opowiadać i robić na
słuchaczach wrażenie. Przyznam się więc szczerze, że my-
ślałem o tym trochę cynicznie.
Jednak w ubiegłym roku sytuacja uległa zmianie. Dzień
przed wyjazdem moja dziewczyna i koleżanka, z którą mie-
liśmy ruszać w trasę, zaproponowały, żebyśmy może poje-
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chali bez kasy. Ja miałem w sobie opór przed tą decyzją, bo
po pierwsze czuję odpowiedzialność za Martę (moją dziew-
czynę), więc gdyby coś było potrzebne, np. jakieś leki, to
muszę czuć, że mam do dyspozycji jakieś środki. A drugi,
chyba nawet ważniejszy powód był taki, że ja jestem przyz-
wyczajony do tego, że pieniędzy mi nie brakuje. Nie chodzi
o to, żeby się jakoś strasznie przelewało, ale zawsze zastana-
wiałem się raczej, co chciałbym zjeść, a nie jak znaleźć na to
fundusze.
I wtedy powiedziałem, że właśnie przez to, że mam w sobie
taki opór, zróbmy to! Zostawmy te pieniądze i jedźmy bez,
bo może to jest coś, co Pan Bóg chce we mnie złamać. Ja
miałem w sobie bardzo wiele takich linek bezpieczeństwa,
więc może trzeba było je zerwać i bardziej się Bogu powie-
rzyć.
Efekt był taki, że przez cały tydzień chyba ani raz nie byliś-
my głodni, raz jeden zdarzyło nam się spać pod namiotem
(pozostałe noce przespaliśmy pod dachem u dobrych lu-
dzi), a do Łodzi wróciliśmy z drobniakami i całą masą je-
dzenia.
Dla mnie to było zupełnie niesamowite doświadczenie, że
można w taki sposób otrzymywać.
Warto było zaufać!
Zaufać, ale i umieć przyjąć, bo to jest taka rzecz, z którą
wielu ludzi ma problem. Jest taka bardzo fajna historia, któ-
rą opowiadał o. Krzysztof. Razem ze współbratem jechali
stopem i zostali zaproszeni przez kierowcę, który ich zabrał
do restauracji. Chociaż kierowca proponował obiad na
„pełnym wypasie”, ojciec Krzysztof skromne zamówił tylko
sok uznając, że nie wypada nadużywać gościnności, bo re-
stauracja wydawała mu się bardzo droga. Natomiast współ-
brat nie krępował się zupełnie i zamawiał to, na co miał
ochotę.
O. Krzysztof długo nosił w sobie tę sprawę, aż w końcu pe-
wien kapucyn zwrócił mu uwagę, że odmawiając pomocy,
nie pozwolił tym samym, żeby spłynęło na tego kierowcę
błogosławieństwo, żeby on mógł wyświadczyć mu dobry
uczynek. To również jest rzecz, na którą jesteśmy uczulani

na tych rekolekcjach - że przyjmując, pozwalasz, żeby ten
drugi człowiek uczynił dobro, więc w pewnym sensie jesteś
jakimś narzędziem łaski Bożej. Oczywiście to nie jest tak, że
mamy prawo czegokolwiek od kogokolwiek wymagać, że
wsiadamy do samochodu i tylko czekamy, co ten ktoś ma
nam do zaoferowania – nigdy tak nie jest. Do wszystkiego
podchodzimy z wdzięcznością, jeżeli dostajemy niewiele,
jesteśmy wdzięczni za to, co dostaliśmy, jeżeli dostajemy
wiele, to tym bardziej jesteśmy wdzięczni.

Droga, w ogóle bycie poza domem, poza tym, co jest nam
dobrze znane z codzienności, bardzo dużo uczy. Powiedz,
czego Ty dowiedziałeś się o sobie, o ludziach, o Bogu?

Bycie w drodze bardzo pozytywnie wpłynęło na moją pew-
ność siebie, na samodzielność. Głównie podróżuję w towa-
rzystwie, ale mam za sobą jedną samotną wyprawę do Rzy-
mu autostopem, samotne nocowanie po krzakach, co na-
prawdę zostawia ślad w psychice (śmiech).
Bardzo mocno wpłynęło to również na moje postrzeganie
ludzi, na zmianę mojego stosunku do nich. Dość długo
miałem mocno cyniczne spojrzenie na innych. Myślałem,
że jeżeli coś robią, to z jakichś egoistycznych pobudek.
Gdzieś tam bardzo długo to we mnie siedziało. Doświad-
czenie kompletnie bezinteresownej pomocy, czasem nawet
zwykłego uśmiechu zupełnie zmienia optykę i pozwala zo-
baczyć, ze ludzie jednak naprawdę są dobrzy i to nie jest nic
dziwnego, nienormalnego, bo po prostu - tacy są.
A o Panu Bogu? Dowiedziałem się m. in. tego,, że ze wszy-
stkiego potrafi dobro wyprowadzić. Na pierwszych moich
rekolekcjach miałem takie doświadczenie – pojechałem w
trasę z dziewczyną, która była bardzo mocno pozamykana,
dość poraniona. W sposób absolutnie niesamowity, w ciągu
raptem tygodnia pootwierała się. Ja byłem świadkiem tej
przemiany i w pewnym sensie jej uczestnikiem w tym zna-
czeniu, że Pan Bóg posłużył się mną , żeby do niej dotrzeć.
Dobraliśmy przypadkiem i okazało się, że ten przypadek
był zupełnie „nieprzypadkowy”, bo moje doświadczenie
sprzed kilku lat - mocnego odejścia od Kościoła, a potem

stopniowego powrotu do niego, pozwoliło
mi zupełnie inaczej z nią rozmawiać – nie
z pozycji „kościółkowej”, tylko ze zrozu-
mieniem. To, że mam charakter taki, który
pozwala dużo słuchać, a stosunkowo mało
mówić, pozwoliło mi stworzyć dla niej
przestrzeń, aby to ona mogła opowiadać o
sobie i żeby się tego nie bała. Ja wróciłem z
tych rekolekcji z takim przekonaniem, że
Pan Bóg się mną posłużył się mną jak
narzędziem. Tępy młotek, ale w dobrych
rękach, może być jednak przydatny :)
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Może nie każdy wie, że przy kolegiacie św. Anny w Krako-
wie działa Duszpasterstwo Absolwentów św. Benedykta.
DAB liczy sobie jak do tej pory jedną grupę, która spotyka
się we wtorki, by rozważać i dyskutować na temat (naj-
częściej) czytań z dnia. Niniejszy artykuł odnosi się do jed-
nego z takich spotkań i do wydarzeń następujących bezpo-
średnio po nim. Zebraliśmy się w kameralnym gronie i nic
nie zapowiadało, że ten wieczór tak mocno zapadnie mi w
pamięć... Nie bez znaczenia jest fakt, że tego dnia przypa-
dało wspomnienie św. Scholastyki, siostry bliźniaczki pa-
trona naszej grupy. To nie miejsce na relacjonowanie spot-
kania, dość że Scholastyka pobłogosławiła i dyskusja na te-
mat czytań potoczyła się nadspodziewanie wartko.

Kiedy wracaliśmy ze spotkania, w autobusie nawiązała
się rozmowa dotycząca działania Scholastyki (dość charak-
terystycznego, proponuję w znaną wyszukiwarkę wpisać:
„Nauka stoi wyżej niż Błogosławieństwo”). Rzuciłem okiem
do kalendarza liturgicznego, by sprawdzić, czy jakieś nie-
spodziewane łaski są prognozowane na najbliższe dni: w
środę Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, a w sobotę, 14
lutego, jak wszyscy wiemy, święto świętych Cyryla i Meto-
dego, patronów Europy. Ania orzekła, że to święto jest bar-
dzo na miejscu wobec kierunku, jaki świat obiera. Warto
zauważyć, że patronem Europy jest również św. Benedykt;
istnieje piękna modlitwa do tegoż świętego, jedna z zale-
canych do regularnego odmawiania osobom noszącym me-
dalik jego imienia. Cały kłopot w tym, że ja o tej modlitwie
regularnie zapominam. Nic dziwnego, że owego wtorku ob-
wołano mnie Agentem Śpiochem św. Benedykta.

Znacznie ciekawszy jest fakt, że ta niewinna, żartobliwa
uwaga skłoniła mnie do przemyśleń. Wszak wszyscy (choć
w różnym stopniu) drzemiemy i „jeszcze się nie ujawniło,
czym będziemy” (1 J 3,2b). Parafrazując św. Pawła: gdy spa-
łem mówiłem jak śpioch, czułem jak śpioch, myślałem jak
śpioch. Zadanie, które przede mną stoi, to stawać się przy-
tomnym mężem i wyzbywać się tego, co „śpiochowe” (1
Kor 13,11 ). Miałem okazję się poznać; znam, a przynaj-
mniej przeczuwam moje możliwości. Jeśli w jakiejś sprawie
ich nie wykorzystuję albo nie widzę ich owoców, to znak, że

przysypiam, a braki w modlitwie (aby tekst był ci bliższy,
wstaw tu dowolny problem, który znasz nazbyt dobrze) są
kolejnym objawem i wczesnym sygnałem ostrzegawczym.

Przyznajmy uczciwie, że trudno się wstaje ze snu nawet z
pomocą budzika, co dopiero, gdybym miał sam z siebie
obudzić się o ustalonej porze. Na szczęście wygląda na to,
że nie ma takiej konieczności: młody Samuel zostaje budzi
się, gdy Bóg wzywa go po imieniu (1 Sm 3,1-9). Nie sposób
nie zauważyć, że Pan, zamiast poczekać do rana, przywołu-
je go w środku nocy. Pomijając oczywistą nieprzyjemność
tej pobudki, jest w niej jakiś sens. W budzeniu się jest coś
intymnego. Obudzić się obok kogoś niegdyś świadczyło o
zażyłości (wolę ten sposób od współczesnej wykładni). Noc,
w którą budzi się Samuel, nie jest ciemna i straszna; jest ła-
godnym półmrokiem skrywającym to, co nieprzeznaczone
dla oczu postronnych.

Skąd Samuel wiedział, że został wezwany, skoro spał?
Głos wyobrażam sobie jako cichy, stłumiony. Wielu by po-
myślało, że im się wydawało i tylko naciągnęliby kołdrę na
uszy. Samuel miał czujny sen i rozbudowane poczucie obo-
wiązku: wstał i pobiegł do Helego. Z lakonicznego opisu
wnioskuję, że nie przeszedł po prostu do sąsiedniego po-
mieszczenia, ale musiał pokonać pewien dystans, może wy-
chodząc na zewnątrz. Co więcej, w Samuelu nie ma żad-
nego zniechęcenia niepowodzeniami – trzykrotnie zostaje
odesłany do łóżka; ktoś „normalny” w ogóle by nie wstał, a
gdyby nawet – zrezygnowałby po pierwszej próbie. I Heli,
jako osoba „asystująca” przy przebudzeniu, cechuje się og-
romną cierpliwością. Kto jest pewny, że po trzeciej pobudce
w środku nocy będzie myślał akurat o Bogu? Zachowaj spo-
kój – nie wiesz, czy ktoś nie potrzebuje twojej pomocy, by
się obudzić. Nie wiesz, ilu prób potrzebuje.

Oczywiście nie ma obowiązku wstawania. Można regu-
larnie, co kilka minut ustawiać w budziku „drzemkę”. Moż-
na tkwić w „strefie komfortu” lub przy czymkolwiek, co da-
je poczucie znajomości otoczenia, „stabilizacji”. I tylko nie
do końca poznana tęsknota czasem się odezwie: „Zbudź się
o śpiący i powstań z martwych...” (Ef 5, 14).

Agent Śpioch donosi...
czyli o skutkach niewinnego żartu

Rozważa
Jakub Juranek
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Najważniejszy wynalazek
ludzkości

Wiadomości ze świata nauki przedstawia Szymon Ciupak

Może na co dzień o tym nie myśl imy, ale jest taki wynalazek, któ-
ry wpływa na nasze życie bardziej niż Internet, telefon komór-
kowy czy samochód. Wynalazek, bez którego inne nie mogłyby
powstać. Tym wynalazkiem jest miasto.

W sześciuset największych miastach świata mieszka 1 ,5 mld
ludzi. To 22% globalnej populacji, wytwarzające aż połowę
światowego PKB. Znaczenie miast, w szczególności wiel-
kich metropolii, cały czas wzrasta; do tego stopnia, że ame-
rykański politolog Benjamin Barber wysuwa tezę o końcu
państw narodowych. Władzę nad światem mieliby przejąć...
burmistrzowie. Barber wskazuje na ich pragmatyczność i
potencjał do działania globalnego. Bo i problemy, jak cho-
ciażby terroryzm, globalne (nie: polskie czy chińskie) ocie-
plenie albo AIDS, są ponad granicami. Dla mnie najbar-
dziej inspirujący jest tu przykład Nowego Jorku. Po za-
machach z 11 września władze tego miasta zauważyły, że
służby federalne (CIA, FBI) nie radzą sobie z zagrożeniem.
Uruchomiły więc własny wywiad, w sporej części opierający
działalność na współpracy z innymi światowymi metropo-
liami. Od tamtego czasu żaden zamach się tam nie udał. Al-
bo słynny program dotyczący zmniejszania przestępczości
w mieście, którego częścią jest polityka „zero tolerancji”. On
również jest dziełem władz miasta Nowy Jork, nie federal-
nych ani nawet stanowych. Podobna rzecz udała się zresztą
w kolumbijskim Medellín, do czego jeszcze wrócę za mie-
siąc.

Zanim jednak burmistrzowie zaczną nami rządzić, odpo-
wiedzmy sobie na pytanie – po co właściwie są nam miasta?
Odpowiedź brzmi: aby kreować przestrzeń spotkań. Wszel-
kich spotkań. Weźmy przykłady z naszego własnego, stu-
denckiego życia. Kraków, choć nie jest wielką metropolią,
przyciągnął nas, chcących zdobyć wiedzę, możliwością
spotkania z tymi, którzy mogą tę wiedzę przekazać. Czyli
swoimi uczelniami. Dla nas, katolików, ważna jest także
oferta duszpasterska: niezliczone wspólnoty, wiele mszy o
różnych porach dnia, czy całodzienna spowiedź. Dalej :

sklepy, kawiarnie, parki, filharmonia... Każdy mógłby do-
rzucić tutaj swoje przykłady.

Jak w każdej dziedzinie, naukowcy i myśliciele poszukują
modelu idealnego, supermiasta, gdzie żyje się wygodnie i
można się rozwijać. Przedstawię tutaj kilka ogólnych kon-
cepcji, natomiast bardziej przyziemne kwestie omówię w
następnym numerze „Ignisa”. Zacznijmy od Smart City. Je-
go założycielskim mitem jest dyskusyjna teza, że ultra-
nowoczesna technologia pomoże rozwiązać problemy tra-
piące miasta. Przez sceptyków nazywane „technokratyczną
utopią”. Najbardziej znane Smart City to Songdo w Korei
Południowej i Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich. Obydwa są jeszcze w budowie. Moim zdaniem uto-
pia, jak to utopia – nie sprawdzi się. Powstanie jednak wiele
nowych technologii i rozwiązań, które podniosą jakość ży-
cia w „zwykłych” miastach – wszyscy więc na tym skorzy-
stamy. Mniej utopijna jest koncepcja „miasta w ludzkiej
skali”, autorstwa duńskiego architekta Jana Gehla. Chodzi w
niej po prostu o zwrócenie miasta mieszkańcom i takie pla-
nowanie jego rozwoju, aby dobrze spełniało swoją najważ-
niejszą funkcję – wspomniane wyżej kreowanie przestrzeni
spotkań. Dalej – mamy Miasto Zielone, nie tylko ekologicz-
ne i wydajne energetycznie, ale także wspierające tzw. miej-
skie rolnictwo (urban farming). Przykładem jest chińskie
ekomiasto Tianjin. I w końcu Miasto Kreatywne, opierające
swą aktywność na ludzkiej inwencji i kulturowej kreatyw-
ności. Możliwe? Średnio. To zbytnie uproszczenie bardzo
złożonego przecież organizmu.

Na zakończenie ciekawostka. Wbrew pozorom, miasta są
bardziej przyjazne środowisku niż wsie. Przykład? Jeśli po-
równamy emisję gazów cieplarnianych przypadającą na
przeciętnego Brazylijczyka z emisją na mieszkańca São
Paulo, okaże się, że jest.. . 5 razy większa! Nowy Jork? Emisja
per capita o 20% mniejsza niż średnia dla USA. Kraków? O
tym za miesiąc :)

Inspirację czerpałem z Niezbędnika Inteligenta POLITY-
KI 10/2014 pt. „Miasta i ludzie”

fot. http://www.odyssei.com
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Przez nas też Wyklęci?

O Żołnierzach Niezłomnych
pisze JacekWójcik

Powrót rozstrzelanej armii – Armii
Niezłomnych

Kim są Wyklęci? Przez kogo zostali
wyklęci? Prof. Krzysztof Szwagrzyk,
który prowadzi prace wykopaliskowe,
poszukując ciał pomordowanych żoł-
nierzy, mówi, że tej nazwie czegoś bra-
kuje. Woli nazywać ich „Niezłomny-
mi”. Owszem, mieli być oni wyklęci,
zapomniani, ale oto właśnie powra-
cają w chwale, można więc porzucić
starą nazwę i opisywać ich tak, by od-
dawać im cześć.

Także określenie Podziemie Anty-
komunistyczne pozostawia wiele do
życzenia. To było Podziemie Niepo-
dległościowe, którego najwyższym ce-
lem była walka o wolność Polski! Po-
nieważ tę wolność odbierał im roz-
przestrzeniający się w Polsce komu-
nizm, to on automatycznie stał się ce-
lem walki. Jednak walka z komuną nie
była celem samym w sobie, była środ-
kiem do celu, a celem - Wolna Polska!

Czerwoni contra biało-czerwoni

Gdy w 1945 r. na ulicach Paryża, Lon-
dynu i Bonn ludność tańczyła ze
szczęścia z powodu zakończenia II
Wojny Światowej, Polaków przepeł-
niała niepewność. Z jednej strony z te-
renów Polski przepędzony został je-
den okupant, niszczący naród fizycz-
nie, z drugiej zaś w jego miejsce przy-
szedł drugi, o wiele groźniejszy – nisz-
czący naród nie tylko fizycznie, ale
przede wszystkim duchowo! Nastrój
panujący pod koniec wojny w naro-
dzie polskim oddaje wiersz Józefa
Sczepańskiego „Ziutka”, który zginął
w Powstaniu Warszawskim.

Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
byś wybawiła nas od czarnej śmierci,
byś nam Kraj przedtem rozdarłwszy
na ćwierci,
była zbawieniem witanym z odrazą.

Czekamy ciebie, ty potęgo tłumu
zbydlęciałego pod twych rządów knu-
tem
czekamy ciebie, byś nas zgniotła bu-
tem
swego zalewu i haseł poszumu.
(…)

O ile praktycznie nie było w Polsce
przypadków ochotniczego wstępowa-
nia do SS, o tyle komunizm zamierzał
oprzeć swoją władzę na udziale lokal-
nej ludności. Często trzeba było sięgać
po drobnych cwaniaczków, bandytów,
przestępców, rzadziej – po ideowych
komunistów. Wielu kierowało się po-
budkami materialnymi - w nadziei ot-
rzymania mieszkania, lepszej pracy,
samochodu sprzedawali przyjaciół,
rodzinę, Polskę.

Z rzeczywistością komunistyczną
Polacy nie mogli się pogodzić i wielu z
nich, pomimo oficjalnego zakończe-
nia wojny, nie złożyło broni; nadal
prowadzili walkę, tym razem z nowym
okupantem. Często nie była to chęć
pozostania w lesie (niektórzy siedzieli
tam już przez pięć lat! ) , ale groźba
śmierci albo deportacji na Syberię –
taka perspektywa była przewidziana
dla żołnierzy Armii Krajowej, a w
szczególności dla członków Naro-
dowych Sił Zbrojnych. Ludzie, dla
których Wolna Polska stanowiła wiel-
ką wartość, byli niewygodni dla nowej

władzy. Mimo potężnego wsparcia
przez sowietów, do 1947 roku, władza
ludowa nie potrafiła sobie poradzić z
Polskim Podziemiem Niepodległścio-
wym. Świetnym przykładem obrazu-
jącym tę sytuację jest wydarzenie, ja-
kie miało miejsce 3 maja 1946 roku. Z
okazji rocznicy ustanowienia Konsty-
tucji 3 maja w pełni umundurowany
oddział, złożony z około 200 żołnierzy
NSZ, przeprowadził defiladę w Wiśle!
Komuniści, aby dokonać demobiliza-
cji oddziałów, przeprowadzili w latach
1945 i 1947 dwie amnestie. W zamian
za złożenie broni i wypełnienie spe-
cjalnego formularza, w którym miały
być zawarte dane wraz z historią do-
tychczasowej działalności wojskowej,
komuniści mieli okazać łaskę. Pięknie
te wydarzenia opisuje fragment wypo-
wiedziany przez Hieronima Dekutow-
skiego „Zaporę”, skazanego na sied-
miokrotną karę śmierci: „Amnestia to
jest dla złodziei, a my to jesteśmy Woj-
sko Polskie”. W rzeczywistości władza
ludowa nie dotrzymała zobowiązań
wynikających z amnestii. Żołnierze,
którzy się ujawnili lub zostali zwolnie-
ni z więzień, po zakończeniu amnestii
byli prześladowani, często z powrotem
zamykani do więzień i poddawani
brutalnym przesłuchaniom. Oto, co
powiedział swojej żonie, podczas, jak
się później okazało ostatniego widze-
nia, ochotnik do Auschwitz, Rotmistrz
Witold Pilecki: „Bo Oświęcim, to była
igraszka”. Podobny los jak Rtm. Pilec-
kiego spotkał niespełna osiemnasto-
letnią sanitariuszkę 5. Wileńskiej Bry-
gady AK pod dowództwem Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszka”. Ceną za jej
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milczenie było brutalne śledztwo za-
kończone wykonaniem kary śmierci.

Komunistom nie wystarczała sama
fizyczna eliminacja bohaterów, którzy
mieli zostać wyrugowani z polskiej
pamięci. Nie mieli należytych po-
chówków, lecz wrzucani byli do bez-
imiennych mogił. Dopiero teraz część
Polaków zaczyna się głośno domagać
godnego traktowania ich ciał. Na te-
renie całego kraju prowadzone są ba-
dania ekshumacyjne, dzięki którym
udaje się odnaleźć ich szczątki i prze-
nieść je na właściwe im miejsce spo-
czynku. Komuniści stosowali jednak
również gorsze metody niż bezimien-
ne mogiły, których celem było zniewa-

żenie zwłok członków Podziemia Nie-
podległościowego. Czaszka ostatniego
z Wyklętych Józefa Franczaka „Lalu-
sia” zabitego w obławie 21 paździer-
nika 1963 roku, przez lata znajdowała
się w zbiorach Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie i używano jej do ce-
lów edukacyjnych. W taki sposób
władza ludowa traktowała niewygod-
nych dla siebie ludzi.

Przesłanie od Inki

Oto jedne z ostatnich słów wypo-
wiedzianych przez „Inkę” przed
śmiercią: „Jest mi smutno, że muszę
umierać. Powiedzcie mojej babci, że
zachowałam się jak trzeba”. Czy my w

codziennym życiu zachowujemy się
jak trzeba? Czy staramy się wyko-
nywać obowiązki, jakie na nas drze-
mią z racji bycia Polakami i katoli-
kami? Ostatnio miałem przyjemność
organizować wyjście członków nasze-
go Duszpasterstwa do Muzeum Armii
Krajowej. Prawie wszystko wyszło
dobrze, ale była jedna rzecz, która
bardzo mnie zmartwiła – frekwencja.
Boli mnie że to, co było celem komu-
nistów, staje się rzeczywistością, przez
naszą bierność. Przywrócenie pamię-
ci o tych Niezłomnych Bohaterach,
przez lata wymazywanych z pamięci,
jest naszym obowiązkiem. Uważam
także, że miłym obowiązkiem, bo czy-
tając życiorysy Żołnierzy Wyklętych,
ma się wrażenie, że są to amerykańscy
bajkowi superbohaterowie. To słowa
Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, pre-
zesa IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość - którego rocznica za-
mordowania od 2010 roku jest upa-
miętniana w Polsce jako Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych -
przemycone w grypsie do żony: „Ko-
chana Wisiu! Jeszcze żyję, chociaż są
to prawdopodobnie już ostatnie dla
mnie dni. Siedzę z oficerem gestapo.
Oni otrzymują listy, a ja nie. A tak
bardzo chciałbym otrzymać chociaż
parę słów Twoją ręką napisanych (...) .
Ten ból składam u stóp Boga i Polski
(.. .) . Bogu dziękuję za to, że mogę
umierać za Jego wiarę świętą, za moją
Ojczyznę i za to, że dał mi taką żonę i
wielkie szczęście rodzinne”. Z tym
fragmentem zostawiam Was, drodzy,
proszę jednocześnie o chwilę zadumy i
zastanowienia, czy w dzisiejszym
świecie, gdy zalewani jesteśmy przez
mainstreamowe media pseudoautory-
tetami, możemy pozwolić, aby pozos-
tali dalej „Wyklęci”?

Danuta Siedzikówna, ps. Inka
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Czy idąc przez krakowski rynek nie czujesz
już tych emocji, które towarzyszyły Ci kie-
dyś podczas szkolnych wycieczek? Gród
Kraka znasz na wylot, nie kojarzysz go już
tylko i wyłącznie z obwarzankami, pamią-
tkami i pluszowymi smokami wawelski-
mi... Może czasami zazdrościsz japońskim
turystom entuzjazmu, z jakim biegają
dookoła Sukiennic. Może zobojętniałeś już
na dźwięk hejnału. Grodzką idziesz, bo
akurat ci po drodze, a przechodząc obok
wieży ratuszowej szukasz już tylko Wi-Fi.
Jeżel i dopadł cię syndrom przecież-Ry-
nek-to-nic-ciekawego i masz ochotę
przypomnieć sobie, dlaczego właściwie
marzyłeś, by studiować akurat tutaj, za-
praszam do spojrzenia na nowo na to fa-
scy-nujące, tętniące życiem serce Starego
Miasta.

Co ma wspólnego Rynek i piramida
Cheopsa?

Od czego zaczęła się jego historia?
Rynek Główny zyskał swój obecny
kształt w momencie lokacji Krakowa,
czyli prawnego potwierdzenia jego is-
tnienia. Dokonał tego w 1257 roku
książę Bolesław Wstydliwy. Centralna
przestrzeń handlowa otoczona dział-
kami przeznaczonymi pod średnio-
wieczną „mieszkaniówkę” została wy-
tyczona na miejscu dawnych osad to-
warzyszących Wawelowi. Bok kwadra-
towego placu liczy 200 metrów dłu-
gości (4 sznury krakowskie) – to ozna-
cza, że niewiele brakuje, a na Rynku
mogłaby się zmieścić piramida Che-
opsa!

Zniż się do poziomu Mariackiego

Poziom nawierzchni, po której cho-
dzili trzynastowieczni krakowianie,

znajdował się w niektórych miejscach
nawet ok. 5 metrów niżej niż obecnie.
Wynika to z nakładania i wyrówny-
wania kolejnych powierzchni w miarę
upływu czasu. Zauważ, że przy wejś-
ciu do Kościoła Mariackiego lub do
Kościoła św. Wojciecha trzeba zejść po
kilku stopniach, zamiast wchodzić do
góry. Wokół świątyń chowano niegdyś
zmarłych - Plac Mariacki przy kościele
Wniebowzięcia pełnił funkcję cmenta-
rza aż do końca XVIII wieku.

Rynek – miejsce gdzie można stracić
pieniądze i uszy

Warto wiedzieć, że niezabudowana
przestrzeń, którą jest teraz Rynek Głó-
wny, kiedyś wyglądała zupełnie ina-
czej. Nie było tu zbyt wiele wolnego
miejsca – by zrobić zakupy wchodziło
się w wąskie uliczki pomiędzy drew-
nianymi lub murowanymi kramami i
innymi budynkami, które towarzy-
szyły sprzedaży przeróżnych towarów.
Konieczna była Wielka Waga czy też
urzędowe pomieszczenia do pomiaru

sukna. Charakter dawnego, pełnego
gwaru centrum Krakowa, dużo lepiej
niż pusty plac, odzwierciedlają jar-
marki organizowane obecnie kilka ra-
zy do roku (np. przed świętami Boże-
go Narodzenia). Podobnie jak kiedyś,
między stoiskami przelewają się wtedy
tłumy klientów. W tej reprezentacyj-
nej części miasta dokonywano też
przed wiekami wyroków śmierci lub
karano sprawców lżejszych przewi-
nień. Do dzisiaj w przejściu pod Su-
kiennicami wisi nóż, który miał stra-
szyć potencjalnych złodziejów karą
obcięcia uszu.
Rynek znajdował się na „bursztyno-
wym szlaku”, dlatego zatrzymywało
się tu wielu kupców zmierzających w
stronę Bałtyku, lub w przeciwną stro-
nę, ciągnących z północy nad Morze
Śródziemne. Zagraniczni handlowcy
na spoczynek udawali się najczęściej
do samodzielnego wtedy miasta Kle-
parz (kiedyś od kościoła św. Floriana
nazywanego Florencją), ponieważ re-
jon ten mógł poszczycić się obszerną

Kraków: Rynek

Po Krakowie oprowadza nas Gosia Weiss
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bazą noclegową dla średniowiecznej
klasy biznesowej.

Jak spódnice ocaliły Barbakan

Czy przechodząc obok głównego we-
jścia do Kościoła Mariackiego w wie-
trzny dzień czujesz czasem wyjątkowo
silne porywy powietrza? A czy wiesz,
że właśnie dzięki nim ocalona została
Brama Floriańska, która o mały włos
nie podzieliła losu innych bram mu-
rów obronnych? Na początku XIX
wieku, w ramach akcji uzdrawiania
Krakowa (wtedy to na miejscu zasy-
panej fosy powstały Planty), wyburzo-
no mury otaczające Stare Miasto jesz-
cze od czasów średniowiecza. Prof. Fe-
liks Radwański, zasłużony krakowia-
nin, wywalczył zachowanie dla po-
tomnych dziedzictwa historycznego
fragmentu murów przy Barbakanie - a
radnych krakowskich udało mu się
przekonać dopiero takimi słowami:
„Chronią one przed wiatrami wie-
jącymi pod Kościół Mariacki od Kle-
parza. Niedobre to wiatry, bo smrody i

śmieci znosić będą, a także bezbożnie
podwiewać spódnice Paniom Matkom
i Żonom.”(Cytat za: J. Adamczewski,
Kraków osobliwy, Kraków 1996, s. 68)
Tak to troska o moralność krakowia-
nek ocaliła zabytek...

Tramwajem przez Rynek

Jednakże nie był to koniec problemów
Bramy Floriańskiej. Kolejnym zagro-
żeniem okazały się... tramwaje. Pierw-
sze linie, początkowo tramwaju kon-
nego a później już elektrycznego, od
1882 roku przejeżdżały przez Rynek!
Jedna z nich prowadziła ulicą Floriań-
ską, dlatego też ponownie rozważano
wyburzenie bramy po to, by uniknąć
trudności w przemieszczaniu się wa-
gonów pod niskim przejazdem. Na
szczęście, skończyło się na obniżeniu
poziomu terenu pod torowiskiem. Po
liniach tramwajowych wychodzących
z najważniejszego węzła komunikacyj-
nego jakim był kiedyś Rynek, pozostał
obecnie tylko fragment torów zacho-
wany na ulicy Szewskiej (linie te od-

wołano w la-
tach 50.) .

O hołdach, przy-
sięgach i samo-
spaleniach

Jeden z najwięk-
szych placów w
Europie pamięta
wiele znaczących
wydarzeń: to tu-
taj (dokładnie
przy wylocie uli-
cy Brackiej), od-
był się hołd prus-
ki z 1525 roku.
Tablica wmuro-
wana w nawierz-
chni upamiętnia
inny moment –
przysięgę Tadeu-
sza Kościuszki
wyruszającego na
powstanie w
1794 roku. Są tu
też inne miejsca
szczególne, na
przykład Stu-
dzienka Badyla-
ka, pozo-stawio-

na w miejscu, w którym w 1980 roku
żołnierz Armii Krajowej dokonał aktu
samospalenia w proteście przeciwko
milczeniu władzy ludowej w sprawie
zbrodni katyńskiej.

Krakowski Eros

Następny punkt - pod wieżą ratuszo-
wą umieszczono rzeźbę zwaną przez
wielu po prostu „twarzą” - obecnie je-
dno z najpopularniejszych miejsc
spotkań. Jest to dzieło bardzo znanego
na świecie polskiego artysty Igora Mi-
toraja, zatytułowane „Eros spętany”.
Po drugiej stronie Sukiennic znajduje
się oczywiście pomnik „Adasia”. A ko-
ściół św. Wojciecha? Dlaczego stoi tak
samotnie, pośrodku pustej przestrze-
ni? To staruszek, który wspomina cza-
sy najdawniejsze, był tutaj zanim
wszystko się zaczęło. Z szacunku dla
jego wieku pozwolono mu pozostać
tam, gdzie się narodził, mimo że nie
pasował do planów średniowiecznych
budowniczych.

„A w Krakowie na Brackiej pada
deszcz…”

Idąc przez Rynek warto podnieść
wzrok na pierzeje rynku, bo tworzą je
zabytkowe, pełne dobrze skrywanych
tajemnic i dumne ze swej historii ka-
mienice. Niektóre z nich gościły w
swych progach książąt, inne słynnych
artystów. U wylotu ulicy Siennej znaj-
duje się secesyjny Dom Czynciela, w
którym Stanisław Wyspiański napisał
„Wesele”. W piwnicach Pałacu Pod Ba-
ranami śpiewali między innymi Ewa
Demarczyk, Marek Grechuta i Grze-
gorz Turnau. I właśnie piosenka ostat-
niego z wymienionych towarzyszy mi
często podczas spaceru przez Rynek,
przez to wyjątkowe, osławione miej-
sce, w którym każdy Polak zostawia
cząstkę swojego serca. Dla mnie nie
ma nic bardziej polskiego niż Kra-
ków... I deszcz...
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Przymierze?
Szykuje się coś ekstra!

O przymierzu: Anna Kicińska

Dla ludzi XXI wieku słowo „przymierze”
brzmi nieco abstrakcyjnie, ale gdy Abram
usłyszał od Boga, że ma przygotować
zwierzęta dla Pana, od razu wiedział, że
będzie przymierze – czyl i szykuje się coś
wielkiego. Co oznacza, że Bóg mówi o so-
bie, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Ja-
kuba? A przede wszystkim – jakie to ma
znaczenie dla mojego życia?

Obrączki, kolacje i tatuaże – to też są
znaki przymierza

Zastanawiałeś się kiedyś, czego pozo-
stałością są takie rzeczy, jak uścisk
dłoni, karmienie się przez nowożeń-
ców ciastem na weselu czy kolacja po
podpisaniu ważnej umowy? To właś-
nie ślady przymierza. Gdy podajesz
komuś dłoń, uznajesz, że jest Ci on
równy. W Izraelu nie każdy mógł się
tak witać. Znakiem przymierza mał-
żeńskiego są ślubne obrączki. Karmie-
nie się przez młodą parę tortem wesel-
nym to nie tylko wymysł wodzireja,

ale także znak, że od teraz obie strony
będą się o siebie troszczyć. Przystępu-
jąc do niektórych grup, jej członkowie
robią sobie widzialny znak ich wspól-
noty – tatuaże.

Wśród porozcinanych zwierząt

Także w Izraelu przymierza nie zawie-
rano jedynie poprzez wzajemne dekla-
racje. Po pierwsze wymieniano się
płaszczami – płaszcz był symbolem
całego życia osoby darującej (innymi
słowy „to kim jestem, należy do cie-
bie”). W pakiecie do stroju znajdował
się także pas. Do pasa przypinano no-
że, miecze i tego rodzaju błyskotki,
więc była to także obietnica, że od tej
chwili będę ci służył obroną („jeżeli
ktoś zaatakuje ciebie, to też i mnie”).
Do najmniej higienicznych części
przymierza należały ofiara zwierzęca i
przelanie krwi. Zwierzęta rozcinano
na pół, tak by można było między ni-
mi przejść. Osoby zawierające przy-
mie-rze stawały pośrodku odwrócone
do siebie plecami i szły „po ósemce” (a

właściwie po znaku nieskończoności),
tak by stanąć twarzą w twarz. Naci-
nano także ręce, by popłynęła krew, a
co więcej – zmieszała się. Bliznę po
nacięciu „pielęgnowano”, aby nie znik-
nęła. Innymi elementami przymierza
było nowe imię, warunki obowiązu-
jące obie strony, posiłek, a także znak
upamiętniający miejsce przymierza.

Unicestwienie

Bóg sam o sobie mówi, że jest Bogiem
Abrahama, Izaaka i Jakuba. Po co? Po-
wołuje się na swoje wcześniejsze przy-
mierza. Co więcej mówi: „Przysięgam
na siebie” (wg Biblii Tysiąclecia Rdz
22,16). Bóg nie może przysiąc na coś
większego, bo nic takiego we wszech-
świecie nie ma. Czyli jeśliby złamał to
przymierze, to musiałby sam siebie
unicestwić.

Przymierze – tylko zamierzchła his-
toria?

Pan Bóg swojego przymierza nie za-
kończył na Narodzie Wybranym.
Wszystkie starotestamentalne przy-
mierza są także dla nas. A nawet wię-
cej. Bo Chrystus swoją krwią przypie-
czętował nowe przymierze. I Bóg nas
zaprasza do niego. Co oznacza to, że
Bóg wchodzi ze mną w przymierze?
Ma do mnie zaufanie. Traktuje mnie
jak partnera przymierza, a nie jak
sługę. Jego całe zasoby, łaska są do
mojej dyspozycji. Będzie mnie bronił.
Wiara jest moją tarczą. Mogę ufać
każdej Jego obietnicy, którą znajdę w
Piśmie Świętym. Jestem usprawiedli-
wiony przez krew Chrystusa. Ja już nie
muszę przelewać krwi, bo Bóg zrobił
to za mnie. Ale także całe moje życie
należy do niego.
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Kopalnia wiedzy

Naukowe ciekawostki prezentuje Bartłomiej Ryba

Tweet na kwiecień

„Pokora ratuje człowieka – duma gubi jego drogę”.
Papież Franciszek, 9.03.2015

Odnaleziono szczątki Cervantesa

W 2016 r. będziemy obchodzić 400. rocznicę śmierci autora
„Don Kichota”, zaś w marcu bieżącego roku archeolodzy
odnaleźli jego szczątki. Do tej pory wiadomo było, że ciało
Miguela de Cervantesa zostało złożone w klasztorze tryni-
tarzy bosych w Madrycie, jednak dopiero kilka dni temu
udało się zlokalizować dokładne miejsce jego pochówku.
Nie było to łatwe, gdyż na przestrzeni wieków budynek zos-
tał znacznie przebudowany.
www.kopalniawiedzy.pl

Śmiech otwiera ludzi

Badania przeprowadzone pod kierunkiem Alana Graya z
University College London wykazały, że rozśmieszenie na-
szego rozmówcy zwiększa prawdopodobieństwo jego ot-
wartości i chęci dzielenia się osobistymi przemyśleniami.
Efekt tego działania jest tym bardziej zadziwiający – osoby
dzielące się prywatnymi informacjami często nie były świa-
dome, że to zrobiły.
www.eurekalert.org

Krótki pontyfikat?

W wywiadzie udzielonym meksykańskiej telewizji w rocz-
nicę sprawowania swojego urzędu papież Franciszek wyz-
nał, że podejrzewa, iż jego pontyfikat będzie krótki i potrwa
jeszcze co najwyżej kilka lat. Jednak jak sam zaznacza, jest
to wyłącznie przeczucie, zatem nie zamyka się na inne roz-
wiązanie.
www.catholicherald.co.uk

Zaczyna się od małych przestępstw

Poważne oszustwa, kradzieże i inne nieetyczne zachowania
często zaczynają się od drobnych nieuczciwości – tę
zdroworozsądkową myśl potwierdziły badania naukowe,
opublikowane w czasopiśmie Journal of Applied Psycho-
logy. Studenci biorący udział w eksperymencie rozwią-
zywali zadania matematyczne, za każdą poprawną odpo-
wiedź uzyskując nagrodę. Podzielono ich na trzy grupy: w
pierwszej z nich prawidłowe rozwiązania dawały we
wszystkich rundach łącznie 2,50 $, członkowie drugiej w
pierwszych dwóch rundach nie uzyskiwali nic, lecz w os-
tatniej otrzymywali 2,50 $, zaś w kolejnej z grup stawki

rosły stopniowo – od 0,25 $ w pierwszej rundzie, do 2,50 $
w ostatniej. Po każdym z etapów badani otrzymywali kartę
odpowiedzi oraz kopertę z pieniędzmi i samodzielnie na-
gradzali się za rozwiązane zadania. Studenci nie byli jednak
świadomi, że ich arkusze zostały odpowiednio powiązane
ze spisami odpowiedzi, co umożliwiło wykrycie wszelkich
dokonanych oszustw. Jak się okazało, do nieuczciwych dzia-
łań najbardziej zachęcał system stopniowego zwiększania
nagród.

Samotność jak otyłość

Przeprowadzone ostatnio badania wykazały, że samotność i
społeczna izolacja mają podobnie negatywny wpływ na
ludzkie zdrowie jak palenie tytoniu czy zanieczyszczenie
powietrza, i to niezależnie od wieku. Julianne Holt-Lunstad
stwierdziła nawet, że działanie tych czynników jest tak sa-
mo, a nawet bardziej szkodliwe od otyłości. Może się to wy-
dać zaskakujące – ta negatywna interakcja dotyka także
osób, które lubią przebywać w samotności. Naukowcy os-
trzegają również przed niebezpieczeństwem jej epidemii w
przyszłości – obecnie jesteśmy najbardziej narażeni na osa-
motnienie w historii całej planety.
www.kopalniawiedzy.pl

Sens życia = zdrowsze serce

6 marca naukowcy z Mount Sinau St. Luke's i Mount Sinai
Roosvelt ujawnili wyniki badania, według którego posia-
danie celu w życiu zmniejsza ryzyko chorób serca oraz wys-
tąpienia udaru. Uczeni doszli do takiego wniosku po prze-
analizowaniu dziesięciu badań, zawierających dane po-
chodzące od ponad 137 tysięcy osób.
www.sciencedaily.com

Komiks o Janie XXIII

Stworzony na początku lat 60. przez Joe Sinnott’a komiks o
życiu papieża Jana XXIII powrócił w nowym wydaniu.
Sinnott, znany dzięki takim postaciom jak Thor i Avengers,
ponad pięćdziesiąt lat temu został poproszony przez
George’a Pflauma, wydawcę Treasure Chest of Fun & Facts
(komiksów o charakterze katolickim), o stworzenie biogra-
fii Angelo Giuseppe Roncalliego. Przedsięwzięcie doszło do
skutku dzięki kampanii przeprowadzonej na portalu inter-
netowym Kickstarter.
www.catholicherald.co.uk
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LEPIEJ DOBRZE ZJEŚĆ...

Studencka pajda
Po dietetycznym świecie oprowadza nas Jadwiga Walczak-Wójciak

Studencka pajda

Jaki chleb? Najlepiej smaczny, zdrowy i tani. Ciężko taki
dostać. I co w tej sytuacji? Widzę trzy główne opcje: kupić
drogi i dobrej jakości, tani i złej jakości oraz jakiś pomiędzy.
Chciałabym powiedzieć, jak ta kwestia wygląda z mojego
punktu widzenia. Najlepiej byłoby, gdyby wszyscy kupowali
chleb dobrej jakości. Co ja przez to rozumiem? Na zakwa-
sie, z mąki od „dobrego” rolnika, bez konserwantów, barw-
ników (np. karmelu), dobrze wypieczony, zwarty, ale nie
zbity, wilgotny itd. Jak to ma się do rzeczywistości? Jeżeli
mam do wyboru tani bochenek, który jednak za „2 dni” mi
spleśnieje i nie będzie smaczny oraz droższy, ale nie będę
musiała go wyrzucać i z przyjemnością zrobię z niego ka-
napkę, to wolę kupić droższy. Ale też bez przesady! Wiem,
na co mogę sobie pozwolić i widzę wygórowane ceny! Na
spróbowanie mogę kupić, ale nie za każdym razem. Znaj-
duję piekarnię, która może nie jest najtańsza, ale też nie naj-
droższa, a ma dobre pieczywo i tam staram się chodzić.
Pieczywa zjadamy z reguły dużo, więc jest to znaczący skła-
dnik naszej diety, który automatycznie mocno wpływa na
jej jakość. Lepszy chleb, to nie tylko smaczna podstawa ka-
napki, ale też witaminy w naturalnej postaci, które przy-
dadzą się w trakcie nauki. Życzę każdemu przyjemności je-
dzenia zwykłej pajdy chleba.

Praktyczna wskazówka: warto patrzeć na skład, który po-
winien być podany na chlebie. Z tego elementu wymiany
informacji producent–konsument warto korzystać. W
ten prosty sposób możemy często ocenić produkt.

Przepis: karmuszka
potrawa regionu warmińsko-mazurskiego

Składniki:

szklanka fasoli
400 g surowej szynki wieprzowej bez kości
1/4 główki białej kapusty
porcja włoszczyzny
2 duże cebule
2 szklanki bulionu lub wody
łyżka koncentratu pomidorowego
2 łyżki smalcu
1/2 szklanki gęstej śmietany
łyżeczka mąki
listek laurowy
po 3 łyżki posiekanej natki pietruszki i koperku
sól, pieprz

Apetyczne życie

Food art, czyli ap(e)tyczna sztuka
Poniżej znajdują się nazwy filmików zamieszczonych na
stronie www.youtube.com, które przenoszą nas do kulinar-
nych cudów.
~ Amazing Street Foods-Chinese Sugar Artist
~ Cucumber trumpet "March of bee"
~ Water Melon Art
~ Malowanie na kawie (Painting on a coffee)
~ CRAZY FOOD ART FOR KIDS - 2014
~ The art ofdecorating the children's health food

Komentarz dietetyka

Wiele polskich potraw regionalnych ma tę specyfikę, że nijak się

ma do zaleceń zdrowego odżywiania. Powyższy przepis jest tego

przykładem. Głównie dlatego że ma dużo kwasów tłuszczowych

(KT; KT + glicerol = tłuszcz), które w zdecydowanej większości są

w formie nasyconej. Zalecane są przede wszystkim NIEnasycone

kwasy tłuszczowe (NNKT). Obecność fasoli i warzyw to

niewątpliwie zaleta tego specjału. Dużą kaloryczność różnie

można interpretować. Dla jednych może być korzystna ze względu

na wykonywaną dużą pracę fizyczną. Wtedy jest pożądanym

skoncentrowanym źródłem energii. Dla innych będzie zbyt

kaloryczna. Oczywiście nie polecam przygotowywać tego dania

zwyczajowo. Myślę, że jednorazowa konsumpcja w ramach

odkrywania nowych specjałów, poszerzania horyzontów i

uwrażliwiania kubków smakowych powinna być bezpieczna :)

Chyba, że ma się medyczne przeciwwskazania. Zachęcam do

urzeczywistnienia tego przepisu, do włączenia się w kulinarną

podróż przez Polskę. Tym razem kierunek: Warmia i Mazury. Tak

się składa, że pochodzę z Olsztyna – stolicy Regionu Jezior :)

Życzę smacznego!

Sposób wykonania:

Umytą fasolę zalewamy niewielką ilością przegotowanej
wody, zostawiamy na noc, a rano gotujemy i pozostawiamy
w wywarze. Obraną włoszczyznę, kapustę i cebulę myjemy,
kroimy w kostkę (kapustę w nieco większą). Mięso kroimy
w kostkę, oprószamy solą i mąką. Na patelni mocno
rozgrzewamy łyżkę smalcu, wrzucamy mięso, smażymy, aż
będzie rumiane, skrapiamy gorącą wodą i chwilę dusimy. W
dużym rondlu rozgrzewamy łyżkę smalcu, wrzucamy
warzywa i mieszając, chwilę smażymy. Dodajemy listek
laurowy, oprószamy solą i pieprzem. Wlewamy śmietanę
wymieszaną z koncentratem pomidorowym i mąką,
mieszamy, podgrzewamy. Przed podaniem posypujemy
natką pietruszki i koperkiem. Podajemy z ziemniakami lub
kaszą.
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