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„Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom” (Mt 6,12). Czy zwróciliście
uwagę, że Bóg uzależnia swoją decyzję od naszej? Nie
prosimy Boga o odpuszczenie win jedynie przez
wołanie „ulituj się nade mną”, ale prosimy przez fakt
naszego przebaczania. Tak jak my przebaczamy, tak Bóg
nam przebacza. To jest zależne. Jest więcej takich słów
w Ewangelii, w których Bóg wyraźnie wskazuje, że
będzie się z nami obchodził na wzór tego, jak my
obchodzimy się z innymi. Choćby te słowa: „Odmierzą
wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.” (Łk 6, 38)
Wiecie, co tu jest niezwykłego? To, że Bóg uzależnia
stosunek do mnie od tego, jaki ja mam stosunek do
ludzi… Już teraz Bóg mnie tak słucha, jak ja ludzi…
Bóg mnie tak przyjmuje, jak ja ludzi… Bóg tak chce mi
dawać łaski, jak ja daję ludziom swój czas, dobro,
pieniądze, uśmiech, nadzieję… To jest ważne! Prosimy
Boga o wiele… może nie czujemy, że nam pomaga…
Zapytajmy siebie: jak my pomagamy? Jak ważne są te
spostrzeżenia dla tematu przebaczenia! Bóg nie
przebacza nam oczywiście tyle, ile my przebaczamy, bo
przebacza o wiele więcej, ale Bóg tak nam wybacza –
jak my to czynimy! Warto wziąć sobie to do serca!
Wtedy lepiej zrozumiemy, co chce Jezus powiedzieć w
słowach: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie
potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a
będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam
dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą
wsypią w zanadrza wasze” (Łk 6, 37).
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Przebaczenie – miej to zbawione!

”Nie trzeba zapominać.

Trzeba wybaczyć.

Można pamiętać, ale

trzeba mieć tę sprawę

zbawioną. Amnestia tak,

amnezja nie.

A.K.: Dzisiejszego rozmówcy chyba nie
muszę specjalnie przedstawiać, ale pro
forma… Robert Friedrich, dla większości
znany także jako Litza. Ciężko wymienić
wszystko, czym się w branży muzycznej
zajmuje, czy zespoły, z którymi ma coś
wspólnego – wspomnę tylko o Acid Drin-
kers, Flapjack, Arce Noego, Kazik na Żywo,
Luxtorpedzie oraz 2 Tm 2,3. Nie przed-
łużając, przejdźmy do pierwszego pyta-
nia:

Czym dla ciebie jest przebaczenie?

Litza: Przebaczenie? To rzeczywistość
nieosiągalna po ludzku. Żeby przeba-
czyć, trzeba mieć specjalną pomoc od
Pana Boga. Przynajmniej w moim wy-
padku tak jest. Po ludzku wiele lat po-
trafiłem rozpamiętywać różne zranie-
nia, nawet to, co mi ktoś powiedział
w szkole podstawowej na dużej przer-
wie, 40 lat temu. Równocześnie nie
pamiętam o wielu fajnych cudach,
które się wydarzyły przedwczoraj. To
tak, jakbym miał taki zeszyt pretensji i
niewybaczonych sytuacji. Za każdym
razem, kiedy idę do spowiedzi, to ja
ten zeszyt niszczę, rzucam w ogień.
Mówię: sprawa jest załatwiona, wszys-
tkim wybaczyłem i prosiłem o wyba-
czenie. Ale jakimś cudem on się ma-
terializuje po raz kolejny. Nieprzyja-
ciel odnawia ten zeszyt. I jest takim
głównym księgowym, który nie od-
puści i zawsze pamięta wszystko. Z
jednej strony ja mam te rzeczy po-
załatwiane, ale one wracają echem,
czasem nawet po latach.

A.K.: Jednak to bardzo ważne, skoro
nawet w „Ojcze nasz” jest fragment
o przebaczeniu.

Litza: Modlitwa „Ojcze nasz”, frag-
ment „[…] i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom […]”, brzmiałaby dużo bar-
dziej realnie, gdybyśmy mówili - i nie
wybacz nam żadnej winy naszej, kiedy

my nie wybaczamy innym. Takie sło-
wa to byłaby masakra. Niby znaczy to
samo, ale jest to dużo mocniejsze.
Mam wiele razy w życiu przed oczami
tę Ewangelię, w której Chrystus mówi
o Królestwie Niebieskim, że podobne
jest do króla, który darował taki og-
romny dług dłużnikowi, a on wyszedł
po tym, jak mu zostało wszystko od-
puszczone i cisnął swoich ziomali o
grosiki. To jest bardzo poważna rzecz,
bo Pan Bóg mi wiele rzeczy wybaczył,
a ja się o takie pierdoły kłócę z żoną i
nie mogę jej odpuścić. „Miałaś mi

zrobić kaszę! Wiedziałaś, że wyjeż-
dżam. Prosiłem cię cztery dni. Oczy-
wiście zapomniałaś!” Tak, jakby ona
nic innego w życiu nie miała robić,
tylko pamiętać o kaszy dla mnie. I to
są pierdoły, ale dobrze nakręcone
przez nieprzyjaciela potrafią urastać
do takich rzeczy, że szok. Dla mnie nie
jest to możliwe wybaczyć komuś o
własnych siłach

A.K.: Wybaczyć – nie rozpamięty-
wać, czy wybaczyć – zapomnieć?

Litza: Nie trzeba zapominać. Trzeba
wybaczyć. Można pamiętać, ale trzeba
mieć tę sprawę zbawioną. Amnestia
tak, amnezja nie.

P.S.: Czyli powierzasz Bogu to prze-
baczenie, bo samemu to ciężko?

Litza: Tak. Jak mam problem z przeba-

czeniem, to przeważnie spowiednik
mówi – módl się za tę osobę, dopóki
jej nie przebaczysz. Staram się jak
najszybciej wybaczyć :) . Ta modlitwa
naprawdę pomaga. Widziałem też, ilu
ludzi mi wybaczyło – moje plugastwa
i głupotę.

O.S.: Co czujesz, kiedy otrzymujesz
przebaczenie?

Litza: Płaczę. I mam motywację do
działania.

A.K.: Co jeszcze byś chciał sobie
przebaczyć, albo co musiałeś przeba-
czyć?

Litza: Generalnie jestem człowiekiem
bardzo słabym, pysznym i głupim. I to
jest taki mix, który prowadzi do piek-
ła, do tego żeby zginąć na życie wiecz-
ne. Szukałem ratunku i znalazłem go
we wspólnocie neokatechumenalnej.
To jest takie jakby przedszkole wiary
w parafii, tam się tego uczę. Chciał-
bym zdążyć, zanim Pan Bóg zawoła,
wybaczyć sobie wiele rzeczy. Ja nie ży-
łem jakoś rozwiąźle albo nie brałem
narkotyków, nie jestem takim typo-
wym rockandrollowcem i wcale nie
wróciłem do Kościoła po operacjach.
Ja wróciłem do Kościoła, kiedy chcie-
liśmy się z moją dziewczyną pobrać i
mieć ślub kościelny. Jako dwudziesto-
latki się hajtaliśmy i wtedy miałem
bierzmowanie. To był mój powrót do
Kościoła i od tego czasu się uczyłem,
ale potrzebowałem bardziej intensyw-
nej terapii, którą dla mnie właśnie jest
wspólnota.

P.S.: Czyli tak naprawdę przez mi-
łość wróciłeś do Kościoła?

Litza: Tak, tak. Kocham tę moją wa-
riatkę po prostu. Jej się nie da nie ko-
chać, chociaż czasami bym ją zabił, ale
to wynika bardziej z mojego egoizmu,
niż z jej jakichś słabości.

A.K.: Masz siedmioro dzieci, jak się
odnajdujesz jako ojciec takiej gro-
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madki?

Litza: No na pewno nie jestem takim
jak nasz Ojciec, Bóg. Nie mam tyle
miłosierdzia, cierpliwości, nie intere-
sują mnie tak za bardzo te dzieci. Ja z
moją żoną mówimy tak – kurcze, my
do tego się kompletnie nie nadajemy.
Nasza miłość wystarcza, a tu niestety
się narodziło tyle tych dzieciaków.

A.K.: Mam to później ocenzurować?
:)

Litza: Słuchaj - ja mówię serio, nie
kłamię. Uważam, że te dzieci są cu-
downe, ale to nie są nasze dzieci. To są
dzieci Pana Boga. Dostaliśmy je pod
ochronę. Nie mamy takiego idola w
dzieciach. Największy kotlet ja dosta-
ję, a nie moi synowie. Z mojej strony –
przede wszystkim żona. Jak się czasem
małe dzieci pytały, kogo z nich najbar-
dziej kocham, ja odpowiadałem, że
mamę, no i wtedy zadowolone wra-
cały do swojej zabawy. Nie umiem ich
kochać tak, jakbym chciał - uczę się
cały czas.

A.K.: Dla mnie to jest niesamowite,
co mówisz, bo często widzę rodziców

ślepo zapatrzonych w dzieci, a tutaj
wasz związek jest najważniejszy.

Litza: Pan Bóg dał nam wiele rzeczy
do doświadczenia w życiu: miłość do
dzieci, miłość do siebie nawzajem,
pracę, hobby, pieniądze, seks. Po to,
żebyśmy cieszyli się nimi i mogli Go
błogosławić. A myśmy z tego zrobili
idole, które nas niszczą. Tak jak o
pieniądzach fajnie powiedział jeden
finansista: to dobry sługa, ale bardzo
zły pan. Dzieci, jeżeli są ważniejsze niż
żona, to jest to chore, one na końcu
cierpią. Jak w dorosłość pójdą, to będą
poranione strasznie. Albo te matki,
które mają pępowinę z synem jak
opona od traktora. Ma czterdzieści lat,
a ta mu paczki szykuje ze słoiczkami,
bo przecież ona robi najlepszy pasztet.
To są bardzo poważne rzeczy, bo
potem jest pełno takich maminsyn-
ków.

P.S.: Wrócę jeszcze do tego, co mó-
wiłeś wcześniej – o pomocy ze strony
wspólnoty, ciągłym uczeniu się
Crystusa. Uważasz, że jeszcze nie
zasłużyłeś na to zbawienie i cały czas
na to pracujesz?

Litza: Nigdy nie zasłużę. Zbawienie
jest gratis, za free. Chrystus umarł z
moimi wszystkimi grzechami, może
nie największymi, ale jednak grzecha-
mi. Ja bym się nie mógł licytować z
takimi rozrabiakami, rockandrollow-
cami, bo jestem dupa a nie rockand-
rollowiec. Natomiast wiem, że za te
wszystkie rzeczy, które mnie kwalifi-
kowały do piekła, Chrystus już zapła-
cił. Jestem wolny. Tylko dzięki Jego
zasłudze. To nie jest tak, że coś robisz,
aby sobie zapracować na miłość Boga.
Najpierw jest Miłość, a ona pozwala
mi z miłości odpowiadać Mu w fak-
tach z mojego życia, chociaż mizerne
to są fakty.

P.S.: Czyli teraz pracujemy, żeby nie
grzeszyć, żeby już nie zawalać?

Litza: Wiesz co, ja nawet nie pracuję.
Za bardzo nie rozumiem takiej te-
ologii, która mówi „musimy, staraj się,
jeszcze bardziej, pracuj, bądź lepszy”.
A moja żona się pyta: od kogo mam
być lepsza? Tu chodzi o to, żeby jak
najlepiej odpowiedzieć na miłość Pa-
na Boga, którą On daje codziennie. Ja
nic nie mogę Mu dać oprócz grze-

Robert Litza Friedrich/ źródło: http://plannify.com/
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Pan Bóg dał nam wiele

rzeczy do

doświadczenia w życiu:

miłość do dzieci, miłość

do siebie nawzajem,

pracę, hobby, pieniądze,

seks. Po to, żebyśmy

cieszyli się nimi i mogli

Go błogosławić. A

myśmy z tego zrobil i

idole, które nas niszczą.

chów, naprawdę nic nie mam.

A.K.: Czyli trzeba być autentycznym,
szczerym przed Bogiem i ludźmi.

Litza: Bycia chrześcijaninem nie moż-
na udawać, to jest największa głupota.
To jest tak jak małpa naśladuje czło-
wieka, założy garnitur, chodzi wypros-
towana, trzyma się nawet nieźle, ale
jak zobaczy banana to koniec. Nie da
się tego udawać, bo zawsze przychodzi
coś, co przerasta - ktoś mu nadepnie
na odcisk i on nie może przebaczyć.
Chrześcijaństwo to znaczy spotkać
Boga i mieć Jego Ducha. Ducha zmar-
twychwstałego Chrystusa, który uz-
dalnia nas, żeby kochać i przebaczać.
Jak chrześcijanie giną, oddają swoje
życie za nieprzyjaciół modląc się za
nich, to już nie oni giną, tylko ginie
Chrystus, który w nich mieszka. Po
ludzku słabi, bali się nawet najmniej-
szej ranki, ale kiedy umierali w imię
swojej wiary, to oni już nie cierpieli,
tylko Chrystus w nich cierpiał.

P.S.: Teraz w naszych społecznoś-
ciach mamy taki problem, że świad-
cząc o miłości, o Chrystusie, często
jesteśmy atakowani, krytykowani
przez naszych znajomych, współlo-
katorów, czy nawet przez rodzinę –
jak powinniśmy do nich docierać?
Czy powinniśmy nawracać, ewange-
lizować, i w jaki sposób?

Litza: Mi jest bliska duchowość Karola
De Foucault. On mieszkał na pustyni
z Tuaregami i prowadził życie ukryte
Chrystusa. Tylko z nimi był – w ja-

kichś łachmanach, modlił się za nich,
przebywał z nimi, nic im nie mówił. I
mi to jest bliskie. Ja generalnie lubię
być z ludźmi, którzy są oddaleni i
mają dużo cierpień. Wystarczy ich
posłuchać czy ich przytulić. Jak ko-
chasz człowieka to on wie, co ma ro-
bić. Nie musisz go moralizować, żeby
zmieniał swoje życie. Można mu mo-
ralizować, ale kurcze, wszyscy się mo-
ralizujemy nawzajem i nic z tego nie
wynika, a jest nawet gorzej. Natomiast
jak jest miłość, to ona pokonuje naj-
większe nawet lęki. Tak jak Słowo mó-
wi – żyjcie tak, aby ludzie chwalili Bo-
ga, w którego wierzycie. Nie was. Ale
trzeba mieć Jego naturę, którą się dos-
taje gratis. Możesz się modlić codzien-
nie i nie mieć Ducha, bo sądzisz
innych. A Duch Święty nie przycho-
dzi, jak kogoś sądzisz albo nie przeba-
czasz. Mamy takiego kochanego brata,
który jest egzorcystą i on mówi, że
przyczyną największej ilości opętań
nie są: okultyzm, magia i te wszystkie
pakty, ale noszone latami nieprzeba-
czenie w sercu albo gniew. To ma
smród nieprzyjaciela i on ciągnie do
tego. Z jednej strony martwimy się, że

ktoś nosi pentagram, a z drugiej stro-
ny widzimy, ile w naszej rodzinie jest
złości – ciotka ciotce dwadzieścia pięć
lat nie może przebaczyć, bo ta jej po-
wiedziała, że ma gruby tyłek i ta jej
nienawidzi. A to jest bardzo poważne.

A.K.: Nie mówiąc już o długotrwa-
łych urazach – czasem wynikają ta-

Ja generalnie lubię być

z ludźmi, którzy są

oddaleni i mają dużo

cierpień. Wystarczy ich

posłuchać czy ich

przytul ić. Jak kochasz

człowieka to on wie, co

ma robić. Nie musisz go

moralizować, żeby

zmieniał swoje życie.

kie głupoty w codzienności i ciężko
w pierwszej chwili zapanować nad
sobą. Jak przychodzi taka emocja –
gdy ktoś cię wkurzy, zrani – to jak
sobie z tym radzisz?

Litza: Nie mam gotowej recepty. Cza-
sem to jest impuls i zanim pomyślę, to
zrobię pełno głupot. My we wspólno-
tach w pewnym momencie dostajemy
od Kościoła broń. Tą bronią jest bre-
wiarz. I modlimy się co rano brewia-
rzem: psalmy, czytania, ewangelie,
mamy modlitwę w ciszy. Zdarza mi się
tego nie robić, bo zaśpię i już mnie do-
padają różne sprawy. Ja oprócz tego,
że gram, prowadzę firmę. Milion myś-
li w głowie: o kurcze, dwudziesty, po-
datki, nie rozliczyłem, a pity wysłane?
Wiesz, takie pierdoły mnie dopadają.
Zanim zdążę do kibla iść poranne si-
ku zrobić, to już mam pełną głowę
problemów i wtedy np. zaniedbuję ten
brewiarz i widzę, że jestem dużo słab-
szy, mniej czujny na takie przeciw-
ności. A jak zaczynam dzień od mod-
litwy i oddaję to wszystko Panu Bogu,
żeby mi pomagał, żeby ratował to, co
spieprzę tego dnia, to sobie radzę le-
piej z takimi rzeczami.

A.K.: Czemu akurat brewiarz?

Litza: To fajne kompendium modlit-
wy. Psalmy, ewangelie, długie czytania
z Ojców Kościoła.

A.K.: Czy oni też są inspiracją dla 2
Tm 2, 3?

Litza: Dużo ze wspólnot mamy pieśni,
bo te pieśni są przeżyte. Jak to sły-
szysz, to nie jest to piosenka „tralala
la, Jezus, alleluja i do przodu!”, tylko
tam jest tyle cierpienia, tyle walki, tyle
zmagań, że my potem na liturgii coś
śpiewając, po pięciu latach odkrywa-
my, że to tu i teraz jest Prawdą. I chce-
my ją śpiewać w 2 Tm 2,3. My niby
śpiewamy psalmy, ale tak naprawdę
śpiewamy swoją historię życia, ratun-
ku Boga i naszej bezradności. I naszej
nadziei – nie umrę nie, lecz będę żył.
Psalm 118 jest bardzo mi dzisiaj
potrzebny – słyszeć, że nie umrę. Kie-
dy nie umrę? Teraz nie umrę. Nie tyl-
ko nie umrę na życie wieczne, ale też
nie umrę w tej chorobie, w tym cier-
pieniu, w tej konkretnej sytuacji.

”

”
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To nie tak jak myślisz, kotku...
Martyna Szakiel:
Piłka jest jedna, a bramki są dwie

Już jako mała dziewczynka zastanawiałam się,
dlaczego podczas meczu piłki nożnej dwie drużyny
biegają za jedną piłką. Oglądając któregoś razu mecz
z tatą, poirytowana zapytałam nawet, czy nie
mogliby mieć po prostu dwóch piłek? Wtedy każda
drużyna miałaby swoją. Byłoby o wiele łatwiej. Do
dziś nie wiem, dlaczego nikt nie wpadł jeszcze na
takie rozwiązanie. Na pewno moglibyśmy być świad-
kami o wiele większej liczby goli, a mecze rzadko
kończyłyby się wynikami 0:0. Czyż nie byłoby cieka-
wiej?! I pomyśleć, że to nam, kobietom, mężczyźni
zarzucają brak logiki!

Kolejnym, częstym zarzutem mężczyzn, wobec
nas, jest to, że nie podzielamy fascynacji do ich uko-
chanego sportu. Trudno się dziwić, skoro każde
większe wydarzenie w świecie football’u jest równo-
znaczne z zajmowaniem przez mężczyznę kanapy i
telewizora przez całe wieczory i brakiem szansy na
obejrzenie kolejnego odcinka ulubionego serialu. W
dodatku to czas wysłuchiwania bezpodstawnych
oskarżeń odnośnie tego, że nie wiemy, co to spalony
i zadajemy „głupie” pytania typu „którzy to nasi?”.
Zaryzykowałabym stwierdzeniem, że znalazłoby się
więcej kobiet, które wiedzą, co to spalony, niż męż-
czyzn, którzy potrafią wyjaśnić, czym różni się su-
kienka od spódnicy. To jest dopiero ignorancja! A
odgadnięcie, którzy zawodnicy, w której drużynie
grają, nie zawsze przychodzi tak łatwo, gdyż kolory
strojów czasami dopasowywane są do indywidual-
nych preferencji graczy, a nie do barw narodowych.

Trudno się dziwić, dlaczego nie wszystkie wsród
nas, kobiet, podzielają Wasze zauroczenie piłką
nożną, Panowie. Otóż, każda z nas chciałaby do-
strzegać w mężczyźnie silnego wojownika, a na mecz
piłkarski patrzeć jak na wielką walkę. Tymczasem
zamiast mężnego pojedynku, piłkarze fundują nam
niekiedy operę mydlaną, podczas której poziom ich
gry aktorskiej znacznie przewyższa umiejętności
piłkarskie. Do tego, próbują stawać się specjalistami
w naszych dziedzinach, narzucając nowe trendy we
fryzjerstwie. Niestety, żadna, nawet najbardziej
„wyczesana” fryzura nie pomoże trafić w bramkę, o
czym mieliśmy okazję się już przekonać. Liczę na to,
że piłkarska reprezentacja DA św. Anna, w
przygotowaniach do tegorocznej edycji Pucharu
Kardynała, nie będzie zmieniać swoich fryzur!
Trzymam kciuki!

Michał Masiulaniec:
O piłce nożnej dla kobiet,
czyli żel jest już passe

W maju odbędą się dwa niezwykle istotne wydarzenia
piłkarskie, które już od miesięcy elektryzują kibiców na całym
świecie. Pierwszym z nich są rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA,
które wejdą w ostateczną pucharową fazę, zwieńczoną wielkim
finałem, 6 czerwca na stadionie olimpijskim w Berlinie. Dru-
gim, są rozgrywki duszpasterstw akademickich miasta Krako-
wa, o Puchar Kardynała, które odbędą się 17 maja na hali klubu
sportowego KS Bronowianka w Krakowie. Nawiązując do tych
wydarzeń, chciałbym napisać o czymś co oburza mnie już od
dłuższego czasu, czyli o tym, że kobiety, nie doceniają wagi
świętego sportu czyli piłki nożnej. W ostatnich dniach, w pry-
watnej rozmowie, w której tłumaczyłem ambitnie pewnej
przedstawicielce płci pięknej, nie tylko na czym polega legen-
darna pozycja spalonego, ale też na czym polega racjonalna
zasadność jej stosowania, usłyszałem słowa, z którymi, przyz-
nam się szczerze, długo nie mogłem sobie wewnętrznie po-
radzić. Mianowicie usłyszałem cierpkie: „Ok, już rozumiem po
co jest spalony, ale dalej nie rozumiem po co oni w ogóle grają”.
Ten poziom ignorancji niezwykle mnie zasmuca. Przecież już
każdy gimnazjalista, z reguły kibic Barcelony, wie, że „piłka
nożna to więcej niż sport”. Więcej niż sport, czyli co dokładnie?
Dużo więcej, na przykład, wylęgarnia najmodniejszych męs-
kich fryzur danego sezonu, żeby uchwycić to ze zrozumiałej,
dla kobiet strony. Niektórzy piłkarze, równie dobrze jak z
przyjmowaniem piłki w powietrzu, radzą sobie z wczuwaniem
się w najnowsze modowe trendy. W ubiegłym sezonie, najlepiej
pod tym względem (uczesania, a nie przyjmowania piłki w po-
wietrzu) radzili sobie piłkarze Borussi Dortmund, z czego mo-
żemy być szczególnie dumni, gdyż w ten niewątpliwie wielki
sukces wpisali się też trzej Polscy piłkarze Piszczek, Błaszczy-
kowski i Lewandowski (wszyscy te same fryzury). Sukces ten
nie wziął się jednak znikąd. Jurgen Klopp, menadżer piłkarzy z
Dortmundu, osobiście daje świetny przykład swoim podopiecz-
nym, jest na czasie, i w swoim „imagu” ściśle przestrzega hip-
sterskich standardów (blond broda, duże okulary z szerokimi
oprawami, intelektualne rozedrganie). Co więcej, kontynuując
tę myśl, na podstawie pewnych poufnych informacji, udało mi
się ustalić, że również piłkarska reprezentacja DA św.Anna, w
tegorocznej edycji Pucharu Kardynała, skupi się właśnie na tym
aspekcie gry, porzucając wcześniej zupełnie przygotowania
sportowe, i poświęcając jak najwięcej czasu na wizyty u fryzje-
rów oraz konsultacje ze stylistami... Mam nadzieję, że udało mi
się już teraz wytłumaczyć wszystkim niezorientowanym pa-
niom, zrozumiałym dla nich językiem, na czym, tak naprawdę,
polega niepodważalna waga piłki nożnej i dlaczego, tak napra-
wdę, się nią interesujemy. Chciałbym też w imieniu drużyny
DA, prosić, aby wszyscy trzymali kciuki za fryzury naszych
reprezentantów.
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PIĘĆ PYTAŃ DO...

Z krakowskimi studentami rozmawia
Krzysztof Kawik

O cnocie silnych...

Czym jest dla Ciebie przebaczenie?

Ania: Spojrzeniem na kogoś, kto skrzywdził, ponad jego wi-
ną. Myślę, że to wielka rzecz – takie zapomnienie o sobie i
dobrowolna rezygnacja z dochodzenia sprawiedliwości.
Gosia: To dar, dzięki któremu mogę się wyzwolić od zapal-
czywości i chęci zemsty. Daje mi spokój ducha, choć jest
bardzo trudny. Myślę, że sama z siebie nie potrafiłabym
przebaczyć. To Bóg daje nam taką łaskę i wiem, że zawsze o
nią mogę poprosić.
Klaudia: Jest aktem miłości, ofiarowanym człowiekowi,
przez którego zostaliśmy zranieni lub skrzywdzeni. To świa-
dectwo życia chrześcijańskiego i wypełnianie słów Jezusa:
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy
was prześladują”.
Bogusz: To totalna zmiana nastawienia wobec człowieka.
Przestajemy go oskarżać, szukać zemsty, próbujemy za to na
powrót zawiązać z nim nić porozumienia. Przebaczyć moż-
na również samemu sobie – poprzez akceptację swoich wad
i złych decyzji.

Dlaczego warto przebaczać?

Ania: Żeby i mnie przebaczono. I żeby nikt nie czuł się źle
przeze mnie.
Gosia: Przebaczenie jest warte poświęcenia. Przecież nie
można uniknąć sytuacji konfliktowych. I zawsze jest wybór:
przebaczyć albo nosić ten ciężar. Wyzbycie się gniewu, chęci
„odgryzienia się” może prowadzić do przywrócenia dob-
rych relacji.

„Słabi nigdy nie potrafią przebaczać. Przebaczenie jest cnotą sil-
nych” – Bóg nie uważa nas za słabeuszy, ale wierzy w nasze mo-
żl iwości i powołuje każdego z nas do wielkiej misji – DO PRZEBA-
CZANIA! Misja ta wymaga ogromnej siły, determinacji i odwagi,
lecz nie jesteśmy sami – jest z nami Chrystus, który w obl iczu
największego bólu potrafił zawołać: „Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedzą, co czynią”. Nie bójmy się zatem zanosić swoich zranień
pod krzyż i tam, za Chrystusem, powtarzać słów przebaczenia.
Tylko On naprawdę może i gorąco pragnie uciszyć wewnętrzny
krzyk naszego serca. Wejdźmy z Nim w dialog już dzisiaj!

Klaudia: Prawdziwe przebaczenie przynosi ukojenie, umac-
nia naszą relację z Bogiem i zbliża do człowieka. Trwanie w
gniewie rani nie tylko innych, ale także nas samych. Wy-
rzucając z serca gniew i ból możemy nagle dostrzec, ile
miejsca się w nim zrobiło na miłość i pokój.
Bogusz: Rozpamiętywanie krzywd sprawia, że zamykamy
się na innych ludzi i poprzez to krzywdzimy siebie i innych.

Czy istnieją krzywdy, których nie można wybaczyć?

Ania: Nie wiem, mam nadzieję, że każdą krzywdę można
wybaczyć, ale nie potrafię powiedzieć na pewno, czy sama
potrafiłabym to zrobić.
Gosia: Możliwe, że istnieją. Jest wiele przykrości, które ra-
nią bardzo głęboko. W tych przypadkach nie można ocze-
kiwać, że chęć przebaczenia przyjdzie z dnia na dzień. Cza-
sem trwa to latami.
Klaudia: Na pewno istnieją krzywdy, które bardzo trudno
jest przebaczyć, ale nie ma takiej, której wybaczyć nie moż-
na. Czasem zranienie jest bardzo głębokie i wydawać by się
mogło, że czegoś wybaczyć nie potrafimy, że to nas przeras-
ta, wtedy z pomocą przychodzi Jezus. Tylko w Nim możemy
przebaczyć naprawdę.
Bogusz: Często wydaje się, że jakaś krzywda jest nie do wy-
baczenia, jednak ja uważam, że wszystko można wybaczyć.

Czy wybaczenie równa się z jednoczesnym zapomnie-
niem?

Ania: Chyba nie. Nie możemy usunąć czegoś z własnej
pamięci, więc to nadal tam tkwi. Od nas zależy tylko, czy
doznana krzywda będzie nam przesłaniała obraz winowaj-
cy.
Gosia: Zapomnieć jest bardzo trudno. Jest to wręcz nie-
możliwe. Przebaczenie może być początkiem tego, by choć
trochę wymazać krzywdę z pamięci. Daje ulgę i lepsze sa-
mopoczucie.
Klaudia: Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, a raczej nie
rozpamiętywać doznanych krzywd i nie czynić z ich powo-
du wyrzutów.
Bogusz: Nie, zaprzestajemy wtedy rozpamiętywać wyrzą-
dzone nam krzywdy, jednakże zdarzenie często pozostaje w
naszej pamięci.
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ŚWIĘTY

Co zrobić, żeby nie upaść, kiedy ktoś nas bardzo
zrani?

Ania: Pomyśleć o tym, że każdego czeka sprawiedliwy
sąd. I pamiętać, że pewnego dnia Bóg otrze wszelką łzę z
moich oczu (Ap 21 ,4).
Gosia: To proste. Poprosić o pomoc kogoś, kto nas
nigdy nie zawiedzie – Jezusa. On jest prawdziwym
wzorem przebaczania. Nie tylko przebaczył swoim
oprawcom, ale jeszcze bardziej ich kochał.
Klaudia: Modlić się. Ofiarować Bogu siebie, nasze zra-
nienie, a przede wszystkim tego, który nas zranił. Bóg z
każdego zła jakie nas spotyka potrafi wyprowadzić do-
bro, którego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Wy-
starczy Mu zaufać.
Bogusz: Nie należy odcinać się od bliskich nam ludzi,
którzy chętnie nas wesprą w trudnych chwilach.

Na pytania odpowiedziel i:

Święta Perpetua i...

Trudne to słowa, o przedłożeniu miłości do Chrystusa nad
miłość największą na tym świecie- miłość rodzicielską. Jak
się jednak okazało w życiu i świadectwie wiary św. Perpetui,
możliwe do zrealizowania. Św. Perpetua żyła w II w. i
została aresztowana za wyznawanie chrześcijaństwa, wraz
ze swoim bratem oraz kilkoma niewolnikami, oraz skazana
na pożarcie przez lwy. Ojciec, który odwiedzał ją w
więzieniu, próbował bezskutecznie przekonać córkę do
wyrzeczenia się wiary, dzięki czemu mogłaby ocalić swoje
życie. Oto fragment pamiętnika, który św. Perpetua napisa-
ła przed swoją śmiercią: ,,Przyszedł mój ojciec i pragnąc
mnie odwieść, powiedział: »Córko, miej litość dla mojej
siwizny i nie skazuj mnie na hańbę wśród ludzi.«. Całował
też moje ręce, rzucał mi się do nóg i pośród łez nie nazywał
mnie już swą córką, lecz panią. Mnie także było ogromnie
go żal, bo tylko on jeden z całej rodziny nie mógł się cieszyć
z mojego męczeństwa. Pocieszałam go, mówiąc: »W sądzie
stanie się to, co Bóg da, bo wiedz, że my nie należymy do
siebie, ale do Boga.«”.

Ania
Studiuję polonistykę, lubię oglądać filmy,
słuchać opowieści starszych ludzi, a kiedy
najdzie mnie ochota – także piec ciasta:)

Gosia
Studiuję fizjoterapię. Lubię aktywnie spę-
dzać czas. Jeżdżę na rowerze, chodzę po
górach, ćwiczę, biegam, gram na gitarze,
spotykam się ze znajomymi.

Klaudia
Jestem studentką drugiego roku towaro-
znawstwa. Tym, co sprawia mi największą
radość, jest czas spędzony z przyjaciółmi,
taniec, wieczór z dobrą książką w ręku
oraz niespodzianki.

Bogusz
Jestem studentem informatyki. W wol-
nym czasie czytam dużo książek, jeżdżę
na rowerze oraz biegam. Oprócz tego bar-
dzo lubię podróżować, szczególnie spodo-
bały mi się góry, po których mógłbym
chodzić bez końca, podziwiając piękno
natury.

„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie
godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest
Mnie godzien. (...) Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto stra-
ci swe życie z mego powodu, znajdzie je”.

Mt 1 0,37

O świętej: Marta Zawadzka
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Z siostrą Joelą, fel icjanką, rozmawia Bogusław Kowal

O szukaniu własnej
drogi

Czy mogłaby Siostra opowiedzieć co
nieco o zgromadzeniu, do którego
należy?

Siostry felicjanki to nazwa skrótowa.
Pełna nazwa brzmi: Zgromadzenie
Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo.
Wzięła się ona opatrznościowo od te-
go, że założycielka przychodziła z
dziećmi modlić się przed figurę świę-
tego Feliksa, pochodzącą z XVI wieku,
i od tego ludzie zaczęli nas tak nazy-
wać. W Krakowie moim domem jest
klasztor przy ulicy Smoleńsk 6.

Jeśli chodzi o charyzmat, to staramy
się wsłuchiwać w głos Boga i iść z du-
chem czasu, być wszędzie tam, gdzie
jesteśmy potrzebne w danym momen-
cie historycznym. Pole naszej działal-
ności ciągle się zmienia. W czasie gdy
błogosławiona matka Truszkowska
zakładała zgromadzenie, najbardziej
potrzebujący byli powstańcy. Poza
tym sferą działalności były także miej-
sca, gdzie przebywali chorzy i ubodzy.
Obecnie działamy przede wszystkim
w trzech obszarach: przedszkola, cho-
rzy oraz katechezy. To podstawowe
dziedziny naszej aktywności, choć op-
rócz tego można nas zobaczyć rów-
nież w innych miejscach, takich jak
np. przytuliska dla ubogich i bezdom-
nych.

Skąd pojawiło się u Siostry powoła-
nie?

To było tak nagłe i chaotyczne, jak i ja
jestem chaotyczna (śmiech). Właści-

wie po maturze jeszcze o tym nie my-
ślałam. W tamtym czasie natomiast
gdy widziałam siostrę zakonną, raczej
przechodziłam na drugą stronę ulicy.
Wtedy był to dla mnie zupełnie obcy
świat. Po zdaniu egzaminu dojrzałości
miałam wyznaczony cel, tj . iść na stu-
dia. Chciałam poznawać nowych lu-
dzi, bawić się i cieszyć życiem. Jednak

przyszedł decydujący moment, taka
chwila. Było to w 2005 roku, po
śmierci papieża Jana Pawła II. Działo
się coś takiego nie do opisania. Świat
stanął w miejscu. Na ulicach było mo-
rze ludzi i zaczęłam się wówczas zasta-
nawiać nad swoim życiem. Myślałam
sobie, że jest fajnie, ale nie ma tej głę-
bi, którą dostrzegałam między innymi

w licznych osobach konsekrowanych,
które widziałam w tamtym czasie.
Wiedziałam, że muszę coś zrobić, bo
chodziłam po powierzchni… i to nie-
spokojne uczucie, że wciąż nie jestem
szczęśliwa. To był dla mnie moment
przełomowy, pełen refleksji. Owocem
tych dni była decyzja, nad słusznością
której zastanawiałam się jeszcze kolej-
ne trzy lata. Jednak od tamtej chwili
cała ta droga była dla mnie pójściem
za natchnieniem.

Pochodzi Siostra z niewielkiej miej-
scowości pod Rzeszowem. Czy są ja-
kieś różnice między pobożnością
małomiasteczkową a wielkomiejską?

Myślę, że ludzie na wsi są bardziej za-
angażowani w życie Kościoła. Miesz-
kańcy mojej miejscowości są dosyć
zżyci. Gdy przyszłam na studia, czu-
łam się w mieście obco. Specyfika wsi
wynika z tego, że ludzie się znają, każ-
dy wręcz ma swoją ławkę. W Krako-
wie takiej zażyłości może przeszka-
dzać pewne wyobcowanie, a może na-
wet anonimowość. Jednak oba rodzaje
mają pewien urok.

Co dla Siostry oznacza słowo rodzi-
na, które zawsze było ważne w kon-
tekście ewangelizacji, zaś ostatnio
szczególnie popularne także i w in-
nych kontekstach?

Myślę, że obecnie jest to słowo bardzo
atakowane. Może być to spowodowa-
ne faktem, że rodzina to piękna war-

Czasami warto

ryzykować, podejmować

wyzwanie, gdy się to

czuje. Pan Bóg musi być

pierwszą osobą, z którą

się konsultujemy. On

kieruje, daje Słowo, siłę

oraz innych ludzi (. . . )

Jak się Go pyta, tak też

On odpowiada.

”
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tość, poczucie bezpieczeństwa, ludzie,
którzy są ze sobą ściśle powiązani. A
w dzisiejszych czasach stawia się głó-
wnie na indywidualizm, konsumpcjo-
nizm.

Historia Siostry potwierdza to, co
sam częstokroć słyszę – wiele osób
decyduje się na poświęcenie swojego
życia Bogu na jakimś etapie studiów
bądź w trakcie pracy zawodowej.
Czy spotykała się Siostra z innymi

tego typu sytuacjami?

Widzę to ogólnie po naszym zgroma-
dzeniu. Średnia wieku dziewczyn
przystępujących do klasztoru jest wyż-
sza. Bardzo często są to osoby po stu-
diach. Możliwe, że jest też w nich ja-
kieś większe niezdecydowanie czy lęk
przed przekroczeniem nowicjatu.
Dawniej, według wspomnień sióstr,
niektóre osoby przychodziły mając
szesnaście lat, kończyły klasztorną
szkołę i tu zdawały maturę. Dziś to w
sposób powszechny przesunęło się

wraz z wiekiem.

Czy Siostra ma jakiegoś swojego ulu-
bionego świętego? Mam na myśli to,
czy ktoś z nich robi na Siostrze
szczególne wrażenie, daje świa-
dectwo.

Najważniejszym wzorem jest dla mnie
święty Franciszek z Asyżu. Jego świa-
dectwo jest wzorem do dążenia ku
ideałom prostoty, ubóstwa, zawierze-
nia i umiłowania Boga. Może wynika
to również z faktu, że nasze zgroma-
dzenie oparte jest na regule francisz-
kańskiej. Tutaj muszę również wspo-
mnieć świętych: Klarę oraz ojca Pio.

Co powiedziałaby Siostra osobom,
które wahają się przed podjęciem de-
cyzji dotyczącej drogi życiowej oraz
ewentualnego wstąpienia na ścieżkę
życia konsekrowanego? Może Siostra
podać jakąś radę?

Takich wyborów należy przede wszys-
tkim dokonywać na klęczkach. A poza
tym – czasami warto ryzykować, po-
dejmować wyzwanie, gdy się to czuje.
Pan Bóg musi być pierwszą osobą, z
którą się konsultujemy. On kieruje,
daje Słowo, siłę oraz innych ludzi. Te-
raz mogę powiedzieć, że mi tak po-
mógł. Jak się Go pyta, tak też On od-
powiada.

Wiedziałam, że muszę

coś zrobić, bo cho-

dziłam po powierz-

chni… i to niespokojne

uczucie, że wciąż nie

jestem szczęśl iwa. To był

dla mnie moment

przełomowy, pełen ref-

leksji . Owocem tych

dni była decyzja, nad

słusznością której zasta-

nawiałam się jeszcze

kolejne trzy lata. Jednak

od tamtej chwil i cała ta

droga była dla mnie

pójściem za natchnie-

niem.

s. Joela / fot. archiwum prywatne”
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Ona Tańczy dla Mnie!
Nad kwestią tańca w kościele zastanawia się Piotr Siwiec

O co kaman? Źródłem całego sporu są jezuici z Łodzi. Podczas
liturgii Wigilii Paschalnej pozwolili na radosne tańce uwielbienia
w Kościele, a co gorsza sami podrygiwali w rytm muzyki! Zasta-
nówmy się jakie jest przesłanie tej części Triduum: obchody
Zmartwychwstania.

Kurczę, nie wiem jak Wy, ale kiedy usłyszałem, że mój Bóg,
który umarł za moje grzechy, teraz zmartwychwstał, to nie mog-
łem usiedzieć w powadze, tylko chciałem skakać i krzyczeć z ra-
dości! Nawet teraz kiedy to wspominam, to rozpiera mnie ener-
gia! Wygranie ze śmiercią, z grzechem, otwarcie bram do Nieba!
Jak tu się powstrzymać przed okrzykami niepochamowanego
zachwytu!

Druga strona. Żeby nie było stronniczo, postarajmy się zrozu-
mieć drugą stronę. Właśnie – drugą stronę, sam fakt, że z po-
wodu, jakim jest taniec, w takie Święto powstał kolejny spór,
zwiększa trudność bycia obiektywnym. Nic, co dzieli Wspól-
notę, jaką jest Kościół, nie jest dobre. Kiedy czytałem komenta-
rze na temat tego protestu, widziałem wwiększości (są też osoby,
które starały się kulturalnie wytłumaczyć o co chodzi) typowe
hejty. Wchodząc w dyskusję, czy to na wydarzeniu, czy nawet w
naszej wspólnocie (sic!) spotkałem się ze złością i ironią. Jak to
jest, że my, katolicy, nie potrafimy ze sobą rozmawiać z miłością,
tylko wylewamy na siebie jad? To jest dla mnie kolejny argu-
ment przeciw temu wydarzeniu. A w tym akapicie miałem sta-
nąć po drugiej stronie! W takim razie w kolejnym wrócę do
obiektywnego spojrzenia.

Hejt jest passe. Przy okazji wtrącę, że to, jak przebiega dyskusja,
ma potem wpływ nawet na kontropinię. Gdybym spotkał się z
przychylną rozmową, to ten artykuł przedstawiłby w dobrym
świetle obie strony. Polecam się nad tym zastanowić przy roz-
poczynaniu dyskusji, zwłaszcza w środowisku, na którym nam
zależy. Naszym celem nie powinno być hejtowanie się, tylko po-
rozumienie. Naprawdę chciałem poznać zdanie drugiej strony,
dlatego nie rozumiem, czemu zostałem zaatakowany. Czy bro-
niąc dobrej sprawy, można być wypełnionym złością i robić to z
jadem? Wydaje mi się, że nie. Jak już, to możemy czuć smutek,
że ktoś rani naszą delikatną sferę. Ale złość? Złość pojawia się
wtedy, kiedy chcemy wojny a nie porozumienia. W przypadku
powyższej dyskusji powinno chodzić autorom o porozumienie,
przynajmniej w założeniu. Więc co tak naprawdę chcą osiągnąć,
podsycając złość? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamWam.

Czyli tańczyć czy nie tańczyć, bo już nie wiem, a noga mi
podryguje. Głównym merytorycznym argumentem autorów
wydarzenia jest prawo liturgiczne, które podobno zabrania tań-
ców uwielbienia podczas liturgii (podobno – w tym przypadku
bez ironii, tylko dlatego, że nie znam się na prawie). Drugim,
mniej merytorycznym, opartym na osobistych przekonaniach,
które szanuję, jest powinność przeżycia Mszy w powadze i sku-
pieniu. Moim zdaniem powaga liturgii wynika bardziej z naszej
kultury społecznej niż np. nakazów wynikających z Pisma. Nie
jest to niczym złym. Sam często potrzebuje skupienia, kiedy się
modlę. Z drugiej strony gdybyśmy sto lat temu powiedzieli, że
Msza będzie w ojczystym języku i z kapłanem zwróconym w
stronę wiernych, pewnie znalazłaby się grupa ,,protestujących”.
Prawo kościelne cały czas podlega zmianom, więc w tym przy-
padku też mogłoby się tak stać. Zauważmy, że liturgie łacińskie
są cały czas odprawiane, więc ktoś, kto nie przyjął nowych zale-
ceń, może cały czas uczestniczyć w dawnej formie. Dopusz-
czenie tańca wcale nie zniszczyłoby sacrum. Dlaczego? Bo to nie
jest, show, jak pisano o liturgii jezuitów, ani to nie jest taniec, jak
na dyskotece – tylko taniec uwielbienia. Kto nie zna, niech nie
ocenia. Celem i charakterem tej formy jest oddanie Chwały Pa-
nu, a nie profanacja czywłasne ,,żądze” zabawy.

No więc co w końcu? Racja jak zawsze jest po środku. Podczas
Mszy jest wiele momentów wymagających powagi. Taki taniec
na pewno nie występowałby podczas całego czasu trwania li-
turgii. Kolejną sprawą jest możliwość tańczenia na spotkaniach
uwielbienia, poza czasem Mszy. Tylko czy wyrzucanie i hejto-
wanie tej formy jest słuszne? Jak dla mnie nie. Dlaczego mamy
tylko w powadze oddawać cześć? I dlaczego mamy nie wielbić
Boga tańcem? Albo w ogóle nie wielbić? Mocnym argumentem,
jaki przeczytałem na jednym z portali, było stwierdzenie, że Ci,
co nie tańczą, po wyjściu z Mszy się hejtują, a Ci, co tańczą, częś-
ciej są dla siebie mili. Wiem, ze to forma stereotypu i może nie
powinienem o nim tutaj pisać, ale trudno oprzeć się wrażeniu,
że trochę prawdy w nim jest. Zwłaszcza gdy patrzymy na dys-
kusję obydwu stron.

Kończąc, podsumuję, jak ja to widzę. Wydaje mi się, że celem
wydarzenia nie jest obrona ważnych wartości, tylko szukanie
kolejnego sporu. Czy tańczyć podczas Mszy? W pewnych mo-
mentach – czemu nie, ale rozwiązanie tej kwestii pozostawiłbym
autorytetom prawa kościelnego. Zwolenników tańca uwielbienia
na razie zapraszam na spotkania po za czasem Liturgii.

Przykre, że owocem tego protestu jest kolejny podział w jed-
nym Ciele, jakim jest Kościół. Szukajmy rozwiązań, skończmy z
hejtem, zacznijmy szanować osobowości i przekonania innych,
szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Proszę
wszystkich czytelników o modlitwę w intencji Miłości i budo-
wania Wspólnoty i znalezienie porozumienia, a nie złości w tej
dyskusji.

Jestem Katol ikiem – nie tańczę w Kościele! Takie wydarzenie os-
tatnio pojawiło się na Facebooku. Pierwszą reakcją było klasycz-
ne pytanie ,,o co kaman w ogóle?”. Poszperałem, popisałem i się
dowiedziałem.
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Swoimi przemyśleniami dziel i się

Agnieszka Jaranowska

Recepta na przebaczenie

W obozie koncentracyjnym w Ra-
vensbrück jedna z więźniarek ułożyła
„wstrząsającą” modlitwę:

Panie, pamiętaj nie tylko o ludziach do-

brej woli, ale również o tych złej woli. Nie

pamiętaj jednak o wszystkich cierpieniach,

jakich nam przysporzyli. Pamiętaj o owo-

cach, jakie przynieśliśmy właśnie dzięki

tym cierpieniom. Wzrosła w nas dyspozy-

cyjność, lojalność stała się bardziej przej-

rzysta, pokora głębsza, odwaga powiększy-

ła się wraz ze szlachetnością. I kiedy oni

staną przed Tobą, by zostać osądzeni, poz-

wól, by owoce, jakie przynieśliśmy, stały

się dla nich przebaczeniem.

Ravensbrück było największym na
niemieckim terytorium obozem kon-
centracyjnym dla kobiet, miejscem
zmuszania do katorżniczej pracy, gło-
dzenia, mordowania w komorach ga-
zowych i przeprowadzania okaleczają-
cych eksperymentów medycznych.

Nawet, jeśli nie przeszliśmy przez
takie piekło, wiemy, że droga do prze-
baczenia jest długa i trudna, ale, jak
pokazuje anonimowa więźniarka, mo-
żliwa do zrealizowania. Niektórzy wy-
różniają na niej kilka etapów.

Pierwszy to uświadomienie sobie,
na czym polega krzywda, której do-
znaliśmy. Często bolesne doświadcze-
nia spychane są do podświadomości
na zasadzie mechanizmu obronnego.
Zamiast mówić „nic się nie stało”, le-
piej wykrzyczeć swój ból, wypłakać,
wyżalić się komuś bliskiemu, zwłasz-
cza Bogu. Nazwać po imieniu, co

sprawia nam największe cierpienie,
czym drugi człowiek zranił nas naj-
bardziej. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz
podkreśla w swoich konferencjach, by
rozmawiać szczerze z Bogiem, stawiać
Mu trudne pytania. Nie musimy na
ziemi otrzymać odpowiedzi, z tym też
trzeba się pogodzić. Ważne, by etap
„rozpaczy” nie trwał przez całe życie,
by złość i frustracja nie stały się głów-
nym napędem naszych działań, a uża-
lanie się nad sobą centralnym zaję-
ciem każdego dnia.

Drugim etapem jest próba empatii.
Może ktoś nas skrzywdził, bo sam do-
świadczył przemocy, bo jest zagubio-
ny, zniewolony przez grzech, ideolo-
gię, ludzi. Nie oznacza to zaprzeczenia
czyjejś winy – kobieta z Ravensbrück
mówi w swojej modlitwie o sądzie nad
krzywdzicielami – ale próba zrozu-
mienia motywów postępowania op-
rawcy i jego życiowej sytuacji, która
może być nawet trudniejsza od naszej.
Uświadamiamy sobie przy tym, że
każdy człowiek, więc my też, ma w na-
turze skłonność do zła. Może sami też
kogoś skrzywdziliśmy i oczekujemy na
przebaczenie...

Po trzecie, powinniśmy przestać
koncentrować się jedynie na złu, któ-
rego doświadczyliśmy. Szatan zwraca
naszą uwagę na niedostatki, braki, po-
rażki. Wmawia, że Bóg się o nas nie
troszczy, bo nie dał tego, czego pra-
gniemy albo pozwolił na przykre zda-
rzenia. Nie wspomina, oczywiście, o
ogromnym dobru, które nas spotkało,
o ubogacających przeżyciach, o tym,
jak Ojciec nieraz ratował nas z poważ-
nych zagrożeń. To tak, jakbyśmy wi-
dząc malutką plamkę na ogromnym,
misternie utkanym gobelinie, skupiali
się tylko na niej. Zauważenie, jak wie-
le dostaliśmy, docenienie także drob-
nych rzeczy, pomaga zaakceptować, że
czegoś nas pozbawiono, a nawet

dostrzec, że paradoksalnie krzywda
staje się źródłem niespodziewanych
darów... Autorka przytoczonej na po-
czątku modlitwy wychwala piękne
owoce niewyobrażalnego cierpienia.
Przestała widzieć tylko swoje rany, co
nie znaczy, że o nich zapomniała.
Przebaczenie jest niezwracaniem
przesadnej uwagi, niepatrzeniem na
coś, co jednak nadal istnieje – pisze
jezuita o. Dariusz Piórkowski .

Najważniejsze jednak, by poznać
najdoskonalsze przebaczenie, Boże
przebaczenie. Jedną z najpiękniejszych
nauk, które słyszałam na ten temat,
wygłosił biskup Grzegorz Ryś, pod-
czas nabożeństwa pokutnego, w czasie
zeszłorocznej krakowskiej pielgrzymki
na Jasną Górę. Podkreślał w niej, że
Boże przebaczenie jest zupełnie dar-
mowe, co nie znaczy, że proste. Jego
miara to dobrowolna ofiara Chrystu-
sa. Kilkakrotnie faryzeusze zastawiali
na Jezusa zasadzki, ale On zawsze po-
trafił je ominąć, pokazując, że umrze
nie w wyniku spisku wrogich ludzi, ale
z woli Ojca i swojej własnej. Chrystus,
z krzyża, posyła Ducha Świętego, któ-
ry jest jak wiatr wiejący na krużgan-
kach świątyni, gdzie przyprowadzono
do Jezusa cudzołożnicę, i zamazujący
słowo, które Mistrz pisał po ziemi...
Niektóre interpretacje mówią, że sło-
wo to brzmiało „cudzołóstwo”. W jego
miejsce możemy wpisać każdy nasz
grzech...

Czasami nie potrafimy przebaczyć,
mimo że przeszliśmy wszystkie etapy
tej drogi. Wtedy trzeba usilnie wołać
do Boga, bo przebaczenie jest też łas-
ką. Gdy ją otrzymamy, zamiast do-
tychczasowej złości i frustracji poczu-
jemy wreszcie ulgę jak po wygojeniu
uciążliwej, bolesnej rany i nie mogący
się z niczym równać duchowy spokój.

Jezus miał rację, gdy mówił, że trzeba
przebaczyć siedemdziesiąt siedem razy,
czyl i, w domyśle, zawsze. Wbrew pozo-
rom, nie jest to rada dla wybranych, ale
powinni stosować ją wszyscy, dla własne-
go dobra, bo przebaczenie jest jak lekar-
stwo, które musimy zażyć, żeby wyzdro-
wieć.
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Rozważania o Bibl ii prowadzi Barbara Kupiec

„I odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom...”

Jak ważne jest przebaczenie, jak bar-
dzo musimy się go ciągle uczyć, poka-
zuje nam chociażby ten fragment mo-
dlitwy Ojcze nasz, bo jeśli się go nie
nauczymy, to, mówiąc kolokwialnie,
możemy „źle skończyć”… No bo jak
wyobrazić sobie niebo, gdy nie ko-
chamy wystarczająco, gdy nie umiemy
przebaczyć? Uraza, którą żywimy do
kogoś jest bowiem jak rak, który nas
zżera od środka, którego tak trudno
się pozbyć, choć w tym kierunku zro-
biłoby się wszystko, co w naszej mocy.
Jednak często to my sami trwamy w
zapalczywości serca, wciąż na nowo
rozdrapując rany. I zamiast oddać te-
go, kto nas zranił, w ręce Boga, łapami
naszego serca wciąż ściskamy go za
gardło, dusząc, niestety, bardziej nas
samych niż jego. Bez przebaczenia bo-
wiem nie ma pokoju serca, szczęścia,
którym jest niebo – wieczne bycie z
Bogiem-Miłością i w Miłości. Może się
więc okazać, że mówiąc: odpuść, jako i

my odpuszczamy, modlimy się niejako
przeciwko sobie. Nie trzeba wielkiej
znajomości Biblii, by się prze-konać,
że Pan Bóg nie tylko nie łamie raz
wypowiedzianego sowa, ale i bie-rze
nasze słowa bardzo poważnie. Stąd,
jak pisał kard. Stefan Wyszyński:
„chcąc nas przymusić do odpuszcza-
nia, Chrystus Pan z góry przesądza, że
to uczynimy. Nie mówi: i odpuść nam
nasze winy, jako my chcemy odpuścić
naszym winowajcom, lecz – jako my
odpuszczamy. Niekiedy zatrzymujemy
się tutaj, jakby się człowiek ugryzł w
język. Odpuszczamy? Czy rzeczywiś-
cie tak jest? (…) Z drugiej strony, gdy
ktoś zdobędzie się na to, że odpuszcza,
ma wtedy spotęgowaną odwagę upo-
minać się u Boga: „Odpuść… nie bądź
gorszy ode mnie. Jeżeli ja, który jes-
tem zły, odpuszczam, to cóż dopiero
Ty, który jesteś dobry! Tobie łatwiej
odpuścić niż mnie, któremu nic się nie
udaje” . Czy jednak jest tak że dopóki

nie nauczymy się przebaczać lepiej nie
wypowiadać modlitwy Ojcze nasz, tak
dla naszego bezpieczeństwa? Chyba
nie, skoro Pan uczy tej modlitwy i za-
chęca do niej. Raczej Chrystus ucząc
nas wołać: „Abba… przebacz”, chce
pokazać Boże pragnienie, byśmy czy-
nili to nieustannie, nieustannie na no-
wo. Chyba dlatego że wierzy w naszą
odpowiedzialność i bierze na poważ-
nie nasze słowa, może właśnie czasami
liczy na to, że „gryząc się w język”
spróbujemy jeszcze raz, oddając wszy-
stko Jemu. Daje nam więc doświad-
czyć tego, jak bardzo nam ufa. Z pew-
nością nie chce byśmy „modlili się
przeciwko nam samym”, lecz byli
szczęśliwi i to szczęśliwi nie w dalekiej
przyszłości, lecz już teraz, już tutaj, bo
ten, kto przebacza, ma Boży pokój i
nie daje się toczyć żadnemu złośliwe-
mu rakowi.

O logice przebaczania

Przebaczyć – jak to łatwo powiedzieć, zaśpiewać, napisać,
ale jak trudno naprawdę wykonać, kiedy w pamięci tkwią
słowa, które uraziły, bolą kłótnie, które się odbyły, a na wi-
dok drugiego człowieka budzą się negatywne emocje, które
wyniszczają nasze wnętrze. Pojawiają się pytania: „Dlaczego
on mi to zrobił?” „Co chciała przez to osiągnąć?” „Kolejny
raz okazałem się naiwnym człowiekiem, którego znowu
skrzywdzono, poniżono, zrównano z błotem…” I w takiej
właśnie chwili stajemy przed bardzo trudnym wyborem:
przebaczyć, albo nie przebaczyć. Dlaczego warto wybrać tę
pierwszą drogę? Myślę, że pomocne w tym miejscu będą
słowa Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyń-
skiego: „Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności,
kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej.” Tylko

przebaczenie pozwala nam zerwać związki z trudną i ranią-
cą nas przeszłością. Dopóki nie odważymy się na ten akt
odwagi, nie zapewnimy sobie pokoju w sercu. Co może
nam pomóc, bardziej zmobilizować do wybaczania? Myślę,
że jednym z bodźców jest uświadomienie sobie, że my każ-
dego dnia potrzebujemy cudzego przebaczenia. Że nasza
pycha i egoizm ranią bliskie osoby. Właśnie najtrudniej jest
wykonać akt przebaczenia osobom, które uważają się za
najlepsze, nigdy winne. Takimi ludźmi chce stworzyć nas
współczesny świat, nastawiony na antropocentryzm, sta-
wiający człowieka i jego geniusz na pierwszym miejscu. A
chodzi przecież o coś innego… Musimy uświadomić sobie,
że przebaczenie i miłosierdzie wypływają z ust samego
Chrystusa wiszącego na krzyżu, wyposażonego we władzę i
moc, a jednak milczącego, który czeka cierpliwie, aż miłość
ogranie wszystkich czyniących zło. Jest darem Boga, który
wypływa z Jego miłości i łaski. Tylko z Bożą pomocą mo-
żemy modlić się o nawrócenie, zbawienie i świętość dla na-
szych nieprzyjaciół.

Czy stać mnie na taką miłość?

Rozważa Krzysztof Kawik
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stil le nacht
kim jesteś ty z drugiej strony
czy lubisz zapach benzyny
chcesz nocą oglądać gwiazdy
i mieć najlepsze dziewczyny?

dla kogo umierasz bracie
i za kim stanąłeś murem
czy w moim wieku się stałeś
rozkazem numerem szczurem

kto nazwie mnie bohaterem
kto w tobie rozpozna wroga
i czyja matka najszybciej
wyrzeknie się swego Boga

położę cię w ciemnym dole
zasypię na końcu drogi
bo nie wypada mi płakać
gdy stracisz obydwie nogi

a kiedy zawita wolność
wielka jak stąd do Paryża
nie będzie nawet numerów
i nie postawią nam krzyża

trawa wyrośnie soczysta
na skrzepie czerwonej gliny
i na wagary tu przyjdą
całować ładne dziewczyny

Gabriela Lisowska

Spojrzenia...Tydzień Jezusa
Tydzień Jezusa to jedyny w swoim rodzaju festiwal organizowany
przez ludzi, dla których Bóg jest na pierwszym miejscu przez 365
dni w roku.

Najlepsze koncerty, warsztaty, projekcje filmów, spotkania z
ciekawymi ludźmi i wykłady – wszystko to znajduje się w
programie imprezy. Warszawę czeka eksplozja pozytywnej
energii. Jesteśmy przekonani, że w ciągu jednego tygodnia
może zdarzyć się bardzo wiele. Misji kosmicznej Apollo 11
zajęło 5 dni, by dotrzeć na księżyc. Ultramaratończyk Enzo
Caporaso w 7 dni przebiegł dystans 700 kilometrów. My
zamierzamy pobić rekord dobrej zabawy bez zbędnych
dopalaczy. Wszystko to pod szyldem imienia, które łączy
wszystkich chrześcijan. Słowo „łączy” jest tu kluczowe.

Tydzień Jezusa powstaje przy współpracy wielu różnych
kościołów. Udział w festiwalu to doskonała okazja, by za-
poznać się z różnorodnością współczesnej kultury chrześci-
jańskiej, od alternatywy po szeroko pojęty mainstream. Im-
preza ma charakter rodzinny, o czym świadczy ilość atrakcji
przygotowanych z myślą o najmłodszych. Tydzień Jezusa to
również konkurs muzyki chrześcijańskiej i Ogólnopolski
Marsz dla Jezusa, na który co roku do Warszawy przybywa
kilka tysięcy osób.

Więcej informacji na stronie: http://www.tydzienjezusa.pl/
Wszystkich zainteresowanych tym, czym jest festiwal „Glo-
ry” zapraszamy na Facebooka!
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Ciągle pada,
nie przejmuję się zupełnie obelgami…

JacekWójcik

Gorzej być nie może?

10 listopada 2013 roku – w telewizji startuje pierwszy odci-
nek programu „Warsaw Shore”. Programu przedstawia-ją-
cego naszych rodaków, z dumą pokazujących przed kame-
rami, co dzieje się z człowiekiem, którego instynkt zwierzę-
cy zdecydowanie bierze górę nad sferą duchową. Smutny
jest fakt, że tak prymitywny reality show przyciągał przed
telewizory całą masę młodych ludzi, również tych o twar-
dych poglądach konserwatywnych… Myślałem wtedy, że
nic gorszego telewizja nie będzie w stanie mi zaoferować.
Niestety, srogo się myliłem…

Może…

7 marca 2015 roku – w trzecim odcinku programu „Skan-
daliści” pojawia się przebrany w strój biskupa „Goebbels”
stanu wojennego – Jerzy Urban… Chociaż nie należę do lu-
dzi o wysokiej kulturze osobistej, co więcej zdecydowanie
bliżej mi do kibola niż do osoby „wyrobionej” towarzysko,
to jednak „poziom” wypowiedzi sprawił, że dopiero przy
trzeciej próbie obejrzałem odcinek w całości! Język używa-
ny przez gościa „Skandalistów”, propagandowe ataki „poni-
żej pasa” w stronę Kościoła, stronnicza gospodarz progra-
mu i brak jakichkolwiek granic jest tym, co nam zafundo-
wano. Niestety postawa osoby prowadzącej oraz oponenta –
Artura Zawiszy – pogłębiały tylko czeluści beznadziei!

Ciągle pada?...

Przeraża mnie to, co dzieje się z nami w dzisiejszym świe-
cie. Nie fakt, że wrażliwość i delikatność są zastępowane
przez chamstwo i prostactwo. Przerażeniem napawa mnie
zależność, że im większy wywołamy skandal, tym większe
będziemy czerpać korzyści z tego zachowania. Że granica
przyzwoitości jest przesuwana powoli, ale konsekwentnie i
skutecznie, w bardzo złym kierunku. Bez naszej zdecydo-
wanej reakcji obawiam się, że sytuacja będzie ulegać jedynie
pogorszeniu.

I gdzie w tym wszystkim jesteśmy My, młodzi katolicy,
młodzi Polacy, ci, w których wszystko powinno się rwać do
życia? Patrzymy, obserwujemy – co z tym robimy? Może w
zamieszaniu dnia codziennego, studiach, działalności cha-
rytatywnej i społecznej, nie zauważamy kompletnie tego, co
się dzieje wokół nas… Ale czy ta, bardzo z resztą chwalebna
działalność, usprawiedliwia naszą bierność wobec jawnego
zła płynącego z ekranów i nie tylko? Żadną miarą! My, jako
chrześcijanie, nie możemy nie zauważać dziejącego się wo-

kół nas zła i nie możemy wobec tego zła pozostawać bierni.
Aby obronić się przeciwko potopowi moralniej zgnilizny
potrzeba nam żywej, bohaterskiej Wiary! Takiej Wiary, jaką
przed wielu laty, znalazł w sobie wątły ciałem, lecz olbrzymi
duchem przeor Jasnej Góry – Augustyn Kordecki. Jednak
sama silna wiara, bez konkretnych czynów jest martwa. Jak
się temu złu przeciwstawiać? Jest wiele sposobów, można
reagować m.in. poprzez zwracanie na nie uwagi znajomym,
podpisywanie petycji, udział w różnorakich akcjach i na
wiele, wiele innych sposobów. Każdy z nas musi sam ro-
zeznać co robić, ale nie można pozostać biernym – bierność
wobec zła jest bowiem cichym przyzwoleniem na nie. „Bo
wielkim nieszczęściem naszej współczesności jest to, że
wśród ludzi bardzo wymownych, wielu jest niemych, którzy
boją się powiedzieć prawdę, boją się ujawnić co myślą. Są
oni wszędzie, nie wyłączając katedr uniwersyteckich…”
mówił w roku 1974 Prymas Stefan Wyszyński. Jakże aktu-
alne są dziś te słowa!

Żyjemy w bardzo dziwnych czasach, gdzie wiele rzeczy
zostało odwróconych do góry nogami. Dziś w „towarzyst-
wie” nie wypada rozmawiać o polityce i o Kościele, bo to
tylko dzieli ludzi. Nie ma jednak większych oporów przed
chwaleniem się rozwiązłością czy brakiem umiarkowania w
spożywaniu alkoholu. To, co powinno być dla nas powo-
dem do wstydu – stawiamy na piedestale, a to, co powinno
podlegać ciągłym dyskusjom – stało się tematem tabu.

„Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy”

Przytaczając słowa świętej Urszuli Ledóchowskiej proszę
Was: reagujcie zawsze i zdecydowanie, gdy lży się świętą
wiarę katolicką. Proszę Was – nie bądźcie bezczynni, gdy
obraża się księdza katolickiego, gdy znieważa się symbole i
wartości Narodowe. NIE BĄDŹCIE BEZCZYNNI. Nie poz-
wólcie niszczyć polskiego ducha! Walczcie zdecydowanie,
lecz pamiętajcie, aby walczyć ze złem, a nie z człowiekiem. I
chociaż np. Jerzy Urban wyrządza bardzo wiele zła, jego po-
stępowanie i to co mówi można jednoznacznie określić nie-
etycznym to pamiętajmy, że on, tak jak każdy z nas, jest
NAJDOSKONALSZYM STWORZENIEM PANA BOGA i
jak wszyscy ludzie zasługuje na naszą miłość. Bo kiedyś w
niebie Bóg może nas zapytać co zrobiliśmy, aby pomóc
swojemu bliźniemu. Miłujmy i módlmy się za naszych nie-
przyjaciół, lecz jednocześnie walczmy ze złem i w obronie
dobra! Ecclesia triumphans, Ecclesia militans!
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Kochanie, znowu się zakochałam…

Zakazany owoc

Karolina Latkiewicz:

No pewnie, że można się zakochać wiele razy w życiu. Niby
czemu nie? Pamiętam jak w gimnazjum czytałam auto-
biografię Kornela Makuszyńskiego i tam było napisane, że
autor tylko w samych czasach szkolnych zakochiwał się
chyba ok. 300 razy, a na pewno więcej niż 100. Dlaczego
więc przeciętny człowiek miałby się nie zakochiwać 300
razy w ciągu życia? Może 300 to rzeczywiście trochę prze-
sadzona liczba, ale np. 10? Czy 10 zakochań w ciągu całego
życia to dużo? W podstawówce to nawet normalne, ale póź-
niej? Przecież jak już będę miała męża, to zawsze będę za-
kochana tylko w nim; siostra zakonna zawsze będzie za-
kochana tylko w Panu Jezusie. Dobrze by było, gdyby rze-
czywiście tak było… Tylko moment, czym jest zakochanie?
Uczuciem, emocjami, nie miłością. Mogę tego swojego mę-
ża kochać, a być chwilowo zakochana w kimś innym? No
mogę. Nie mówię, że to jest bardzo optymistyczna sytuacja i
że powinniśmy się wtedy cieszyć, że to jest normalne, więc
nie ma problemu, ale nie można tego też demonizować.
Uczucia są, a zaraz ich nie ma; zakochanie nie świadczy o
obecności miłości, a jego brak o braku miłości. Powiedzia-

łabym raczej, że przy braku zakochania można dostrzec czy
ta miłość tak naprawdę jest, czy jej nigdy nie było (nie, że
się skończyła, ale że jej nigdy nie było). Dla mnie aktem
odwagi jest, jeśli ksiądz publicznie potrafi stwierdzić, że by-
wa zakochany; myślę, że przez takie wyznanie jest bardziej
autentyczny w tym, co robi na co dzień. Oczywiście nie wy-
obrażam sobie z drugiej strony sytuacji, w której to mój
mąż mówi mi, że jest zakochany w innej, ale biorę pod uwa-
gę, że tak może się zdarzyć. Uczucia i emocje same w sobie
są moralnie neutralne, więc nie można nikogo karać za to,
że coś czuje lub nie. Po to mamy rozum, żeby te uczucia po-
trafić uporządkować. Zakochany w innej kobiecie mąż mo-
że cały swój uczuciowy zapał wykorzystać na to, aby uszczę-
śliwiać żonę, ksiądz może przelać więcej miłości na swoich
wiernych itd. Uczucia lub ich brak są w każdej relacji po
coś, czasem dużo dobrego może wyniknąć z tego, że taka
„próba uczuciowa” jest, tylko trzeba do tego właściwie i ze
spokojem podejść. Emocje grzechem i zdradą nie są, a do-
piero to, co z nimi robimy, może się nią stać...

Bartłomiej Rusin

Czy ksiądz może się zakochać?… Czy zakochanie jest moż-
liwe w zakonie? Czy mąż może zakochać się w innej kobie-
cie niż jego żona lub żona w innym mężczyźnie? Czym
zakochanie właściwie jest?! Czy to miłość?

Nie chcemy już (przynajmniej co niektórzy) słuchać o za-
kochaniu i miłości, ale mimo to chcę dziś przeprowadzić
nas przez kolejny odcinek tych katorg, jednak w zupełnie
innej odsłonie! : ) Na początek weźmy pod lupę osoby stanu
kapłańskiego. Ksiądz jest istotą żywą, która je i pije tak, jak
my wszyscy, która przeżywa swoje smutki i radości, znajo-
mości, przyjaźnie – jest po prostu człowiekiem, mężczyzną.
Skoro więc przypisujemy temu stanowi wszystkie naturalne
zachowania, emocje i uczucia, to jak można oderwać go od
uczucia zakochania? Czasami mam wrażenie jakby społe-
czeństwo chciało kapłanów „odczłowieczyć”. Nie mogą się
zakochać, nie mogą popełnić błędów etc.

Zakochać się może każdy i praktycznie zawsze! Także
kapłan, także siostra zakonna, także mąż i żona w osobie z
poza małżeństwa. I tu trzeba zadać sobie pytanie – czym
właściwie jest zakochanie? Za Panem Pulikowskim napiszę,
że zakochanie to uczucie skierowane do konkretnej osoby
polegające na zachwycaniu się nią, adorowaniu jej i za-
spokajaniu… własnych, egoistycznych potrzeb posiadania
tej osoby dla siebie (! ) Kochamy w gruncie rzeczy odczucia
i emocje, jakie dana osoba w nas budzi, a nie ją samą (!) .
Jest to więc opozycja do miłości. Ta definicja jest radykalna,
co nie zmienia jednak faktu, że zakochanie jest naturalnym,
więc i dobrym etapem (choć nie jedynym) na drodze ku

miłości i dobrze przeżyte pozostawia piękne zasoby w na-
szym banku wspomnień.

…Ale co z tym naszym zakochanym kapłanem? Samo
zakochanie pewnie nie jeden, nie dwa lecz wiele razy przyj-
dzie zarówno na tej, jak i małżeńskiej drodze. Ważne jest to,
czy ono będzie panować nad nami, czy my nad nim. Za ks.
Dziewieckim powiem, że zakochanie dobrze przeżyte nie
spłyca relacji, lecz zachowuje, a nawet pogłębia ją, nie na-
ruszając wolności obu stron. Zakochanie, w którym fascy-
nujemy się osobą i dziękujemy za nią Bogu. Jest to jednak
niebezpieczne, bo stąpamy nieraz po cienkiej krze naszej
emocjonalności i uczuciowości. Znam przypadki kobiet,
które zostawiły pracę mimo trudnej sytuacji materialnej ro-
dziny dla ratowania małżeństwa, ponieważ zakochały się w
koledze z pracy. Takie przypadki można mnożyć! …i
Chwała Panu, bo to jest postawa pełna miłości i odpowie-
dzialności. Jeśli czujemy, że nie jesteśmy na siłach, nie war-
to paktować. Można by teraz powiedzieć – a gdzie roman-
tyzm?! Gdzie fascynacja i szczęście?! Przecież mi się to na-
leży od życia! A czy w małżeństwie go nie ma? A no właśnie
– być powinno i tutaj wielka rola prowadzenia przez Was,
Panowie. Trzeba nam zdać sobie sprawę, że wraz z zawar-
ciem sakramentu małżeństwa, kapłaństwa czy złożenia ślu-
bów zakonnych wybrana jest też osoba, która podda to
wszystko próbie (! ) .

Zakochanie może przyjść do każdego w każdym memen-
cie życia, niezależnie od naszego stanu, pytanie tylko: co z
nim robimy?
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„...wyrwał nas z paszczy lwa...”

Rozważa
Jakub Juranek

Planowałem trochę inny artykuł. Nawet miałem już przy-
gotowaną puentę, ale wobec niedawnych doświadczeń nie
chcę pisać wprost o grzechu i nie bez wspominania o łasce .
Grzech to rzeczywistość uciekania od Boga: kierunek prze-
ciwny i naturze, i powołaniu, z gruntu błędny. Powołaniu –
bo przeznaczeniem człowieka jest odpowiedzieć na Boże
wezwanie. A naturze? Wszystko, co Bóg stworzył, było bar-
dzo dobre (Rdz 1 ,31). Warto napisać to wprost: pierwot-
nym stanem człowieka (a przez to i całego podległego mu
stworzenia) jest przebywanie blisko Boga; piękno, czystość,
świętość.

Czy można powiedzieć, że pewnych okresach ziemskiego
życia Jezusa zachodzą dostrzegalne zmiany w Jego zacho-
waniu? Co wiemy o Jezusie z okresu nauczania? Jego nauki
nie pasują do żadnej z ówczesnych szkół, są czymś nowym.
Mówi z mocą, jak ktoś, kto ma władzę (Mt 7,29; Mk 1,22).
Zaatakowany w dyskusji, odpowiada spokojnie, rzeczowo,
wymienia kontrargumenty (na przykład tu: J 8,21-30). Jeśli
zechce (i zajdzie potrzeba), gromi przeciwników wzrokiem
(Łk 4,29-30) lub słowem powala na ziemię (J 18,6). A jaki

jest Jezus po pojmaniu? „Dręczono Go, lecz sam się dał
gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź
prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On
nie otworzył ust swoich” (Iz 53,7). Przesłuchiwany przez Pi-
łata już nie odpowiada ze swadą; zadziwia swoim milcze-
niem.

Benedykt XVI w przedmowie do książki Jezus z Nazaretu
(cz I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia) zaznacza, że,
zgodnie z logiką, osoba Jezusa przewyższała ówczesne na-
dzieje i oczekiwania, nie mieściła się w jakichkolwiek ludz-
kich kategoriach. Już w około dwadzieścia lat po Jego Pas-
sze św. Paweł pisał, iż Jezus był równy Bogu, ale wyrzekł się
chwały i ogołocił samego siebie, uniżył się aż do najhanieb-
niejszej śmierci i dlatego należy Mu się WSZELKA cześć i
chwała (por. Flp 2,6-11). Co mogło wydarzyć się przez te
dwadzieścia lat? List Pawła można wytłumaczyć absolutną
wyjątkowością Jezusa. „Można ją [postać Jezusa] zrozumieć
tylko w perspektywie tajemnicy Boga”, napisał emerytowa-
ny papież. Jak rozumieć Jezusa „w perspektywie tajemnicy
Boga”? Myślę, że jeśli faktycznie można mówić o jakiejś
zmianie w Jego postępowaniu, to jest ona właśnie dowodem
niezwykłej wewnętrznej spójności. Jeśli pełni wolę Bożą –
to pełni wolę Bożą, jaką odkrywa dla siebie na chwilę obec-
ną i jaka by ona nie była. Warto zauważyć, że nie zawsze
czyni to bez słowa: długo modli się w Ogrodzie Oliwnym,
pokonując wstręt swej ludzkiej natury przed męką, którą
już wtedy dobrze znał. A jednak chętnie się jej podejmuje...

Są tacy – a jest ich zawsze zbyt wielu... – są tacy, którzy mniej
lub bardziej świadomie wybierają drogę odrzucenia Boga. Może
wręcz nieświadomie. Im, jak mawiają, krzyż na drogę. Im rów-
nież. Ale i nam Krzyż na drogę i sięgajmy po ten Krzyż jak naj-
częściej i z pełną świadomością.

Może i zmienia się Jego zachowanie, ale bar-
dziej zmienia się sposób, w jaki Go postrzegamy.
Czy Jezus cierpiący nie wydaje nam się mniej
dostojny, „słabszy” od Jezusa nauczającego? Taki
sposób patrzenia jest chyba silnie naznaczony
grzechem pierworodnym i potrzeba wysiłku, by
przypominać sobie, że osoba przytłoczona ży-
ciem w niczym nie ustępuje godnością komuś
akurat świętującemu sukcesy.

A my bardziej tęsknimy do sukcesów, zasz-
czytów; to zrozumiałe, że nie do cierpienia. Jed-
nak zaczynam zauważać, że taki stosunek do ży-
cia przekracza pewne zdrowe granice. Tęskni-
my... Czy Adam w Edenie odczuwał jakiś brak?
Wiemy, że tak (Rdz 2,18.20). O dziwo, czegoś mu
brakowało; może była to tęsknota bardzo szla-
chetna, jak pragnienie opiekowania się kimś i
chronienia go. Może po stworzeniu Ewy nadal
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odczuwał brak; jeśli nie osobiście, to cierpiał jej tęsknotę,
skoro ją kochał, a kochał ją prawdziwie, bo byli blisko Boga.
Ciekawe, czy Ewa wiedziała czego jej brakuje – ale może to
ten brak był zarzewiem grzechu, w który została wmane-
wrowana. To wydarzenie jest kulminacyjną sceną dla ludz-
kich głupstw: co robi Adam? Nie pamiętam już który kaz-
nodzieja mówił o tej scenie, ale zwrócił uwagę na istotny,
nie opisany wprost szczegół: Adam w tym czasie musiał być
gdzieś niedaleko. Musiał słyszeć całą rozmowę. Co robi?
Nic. Nie interweniuje, nie wspiera, jest bierny. Zaprzeczył
swojemu powołaniu, swojej tęsknocie, sobie.
Być może pod pewnymi względami jego sytuacja po wy-

gnaniu nie zmieniła się diametralnie, a „tylko” uległa wyol-
brzymieniu. Adam już pewnie nie odczuwa braku, niedo-
godności, ale cały żyje swoją tęsknotą: za Edenem, za wy-
godniejszym, pełniejszym, bardziej spełnionym życiem. Za-
ryzykuję stwierdzenie, że w swoich wyobrażeniach mógł
stworzyć raj „doskonalszy” od tego, który musiał opuścić.
Praca zaczęła go męczyć i pewnie nie dawała już takiej saty-
sfakcji, jak doglądanie ogrodu w Edenie. Ciekawe, czy spra-
wiło to, że zaczął unikać obowiązków, czy też rzucał się w
wir pracy z rodzajem przewrotnego zadowolenia. W pierw-
szym przypadku mógł stać się pierwowzorem coach potato
(„cały czas pamiętam, że mam naprawić kran”) albo nie-
udacznikiem z własnej woli („jestem do niczego”). W dru-
gim również uciekał od wzięcia odpowiedzialności i podję-
cia działania, ale w pracę – w działanie nieuporządkowane.
Zgaduję, że prawie każdy mężczyzna w jakiś sposób od-

najdzie w którymś z obrazów Adama siebie. Przecież Adam
to właśnie my, ludzie po upadku, wygnani. To nieprawdo-
podobne, ile odczuwamy braków i jak bardzo można tęs-
knić za czymś, czego nigdy nie było; jak bardzo można
tęsknić i na tęsknocie poprzestawać, nie robiąc żadnego
kroku w stronę jej realizacji. Zadziwiające, jak długo można
żyć niemożliwymi do spełnienia pragnieniami, prawie nie
zważając na to, co się ma. Co ciekawe – czasem lubimy ten
stan... . prawda? To szczególne uczucie melancholii i kilka
utworów muzycznych,
które się z nim kojarzą.
Adam to właśnie my:

człowiek wygnany, upa-
dający. A jednak tej pra-
wdzie sprzeciwia się
Prawda (i łaska): bo choć
wypaczoną naturę ciąg-
nie do Adama, to mamy
postępować za Chrystu-
sem. Przenosząc się z og-
rodu Eden do Ogrodu
Oliwnego: Chrystus nie
wpadł w pułapkę żadnej
z ludzkich głupstw. Z wę-
żem miał do czynienia,
ale nie wdawał się w po-
gawędkę z nim (Mk
1,25; Łk 4,35). Miał

zatrważające podejście do swojej wolności – poddał się woli
Ojca. Stosował zdrową dietę: nie próbował nażreć się ludz-
kimi relacjami ani tym bardziej nie uprawiał duchowej kon-
sumpcji, ale żywił się słowem Bożym. Czy Jezusowi niczego
nie brakowało? A może właśnie tak, przecież sama tęsknota
to jeszcze nie grzech. Myślę, że zaginięcie dwunastoletniego
Jezusa w czasie pielgrzymki do Jerozolimy można rozumieć
jako wyraz Jego pragnień. Gdybyż współcześni dorośli oka-
zywali tyle rozsądku w poszukiwaniach, co młody Jezus...
Ciekawostka: wyraz „marzenia” pojawia się w Piśmie

Świętym kilka razy (osobiście naliczyłem osiem wystąpień
w Starym Testamencie) i ZAWSZE jako „marzenia senne”.
Jeszcze jedna scena niedawno mnie uderzyła – gdy

Zmartwychwstały przychodzi do ukrywających się uczniów
(J 21 ,19-20), nie przedstawia się. Pokazuje tylko ręce i bok.
Nieczęsto innym pozwalamy poznać swoje rany (i nie mam
tu na myśli patologii) , ale Jego rany znamy wszyscy. Ucz-
niowie rozpoznają Go po tym geście i natychmiast przestają
zważać na to, że coś z Nim jest nie tak. Tomasz wydawał się
myśleć inaczej i chciał ujrzeć Jego rany, ale kiedy Go zo-
baczył... zobaczył właśnie Jego, nie jakiekolwiek braki.
„O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgła-

dzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją
zgładził tak wielki Odkupiciel!” „Nie takiego bowiem ma-
my arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym sła-
bościom...” (Hbr 4,15a), ale takiego, który wszystkiego do-
świadczył przed nami. I On – sam Bóg, dał nam przykład.

*Pewien udział w powstawaniu tego tekstu miały: modlitwa
uwielbienia, rekolekcje ignacjańskie, utwory zespołu
2Tm2,3: Effatha i Amen.

**Fotografie są własnością autora.
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Nie można
siedzieć cicho,
gdy mordowane
są dzieci!

W 2012 roku 757 dzieci zostało zamordowanych w wyniku
aborcji, dopuszczonej prawem w polskich szpitalach. Taka
jest okrutna rzeczywistość. Kto się za nimi wstawi? Media
bagatelizują sprawę, politycy umywają ręce, lekarze mówią
o „zabiegu”. A przecież ten „zabieg" jest uśmierceniem czło-
wieka! Matki, pełne sprzecznych emocji, rozchwiane, pozo-
stawione same sobie, pod presją czasu, są namawiane do
tego, by pozbyć się dziecka, które noszą pod sercem. Kto
pomyśli o tych niewinnych dzieciach i ich najbardziej pod-
stawowym prawie do życia? Te bezbronne maleństwa mają
tylko Ciebie!

Mając świadomość tego, że codziennie, w majestacie pol-
skiego prawa morduje się dzieci, nie mogę milczeć. Dopóki
państwo nie będzie chroniło swoich obywateli - nie mogę
przestać działać na rzecz obrony życia. Trzeba zmienić
obecnie panujące bestialskie prawo. W tym celu Fundacja
Pro - prawo do życia organizuje zbiórkę podpisów pod
Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą „Stop Aborcji".
Chcemy, aby zabijanie dzieci przed narodzeniem było cał-
kowicie zakazane.

Ty też możesz włączyć się w obronę życia.
Inicjatywa Ustawodawcza to nie tylko próba zmiany pol-

skiego prawa. Cała akcja to także wielka kampania społecz-
na, która porusza serca obywateli. Dzięki temu sprawa mor-
dowanych dzieci wychodzi na jaw - nie da się jej dłużej
ukrywać i bagatelizować.

Zapraszam Cię do włączenia się w to wielkie dzieło. Masz
szansę budować cywilizację życia! Potrzebujemy ludzi ta-
kich jak Ty, by dotrzeć do tych, którzy chcieliby złożyć swój
podpis ZA ŻYCIEM. Gdyby każdy z nas zebrał tylko 10
podpisów od swojej rodziny i znajomych, nasz głos byłby
10 RAZY mocniejszy. A przecież znamy więcej niż 10 osób.

Nie da się być „neutralnym" w temacie śmierci tych dzie-
ci. Milczenie staje się bowiem przyzwoleniem na ludo-
bójstwo. Nie odwracajmy głowy i powiedzmy jasno i wyraź-
nie, że trzeba z tym skończyć! Opowiedzmy się po stronie
najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Skontaktuj się z
nami:
Danuta Kucharska
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop aborcji"
danuta.kucharska@stopaborcji.pl
Tel: 882 600 822
www.stopaborcji.pl

Sobota pod hasłem „Co ona ma?” była niezwykłym
dniem, w pełni poświęconym kontemplacji daru kobie-
cości w jej najgłębszym wymiarze. Stwórca w swoim
cudownym zamyśle każdej z nas ofiarował piękno, ale
prawdziwym sensem kobiecości nie jest wyłącznie po-
siadanie piękna, ale przede wszystkim bycie piękną.

Różne są drogi powołania, na których możemy w peł-
ni odkrywać siebie, a stać się może tak tylko wtedy, gdy
poznamy tę, którą przygotował dla nas Bóg i nią podą-
żymy. Z ogromnym zachwytem patrzyłam na kobiety,
które dawały świadectwo przeżywania swojej kobie-
cości, czy to w szatach zakonnych, czy w małżeństwie i
macierzyństwie. Na ich błyszczące radośnie oczy, gdy
mówiły o swoich relacjach z Bogiem i ludźmi, o tym, że
kochają i czują się kochane.

Nie ma piękniejszego spojrzenia od spojrzenia kobie-
cych oczu zapatrzonych w Boga. Takie z pewnością były
oczy Maryi – piękne, bo skoncentrowane na Nim.

Pięknie przeżywana kobiecość to umiejętność bycia
darem, namiastką Bożej miłości na ziemi. To świado-
mość tego, że jestem kimś wyjątkowym, bo jest Ktoś,
Kto niewymownie mnie kocha, kto stworzył mnie z
dbałością o każdy najmniejszy szczegół. To radość z
tego kim jestem i jaka jestem, bo czy można nie szaleć
ze szczęścia wiedząc, że jest się córką tak wspaniałego
Ojca?

Nie sposób nie śpiewać z uwielbieniem: „Jakże cu-
downie mnie stworzyłeś! Jak piękna jestem w Tobie,
Panie mój!”

Co ona
ma?

Danusia Kucharska

Klaudia Gajewska



21 • Ignis

WSPÓLNOTA

O Odnowie w Duchu Świętym pisze Anna Kicińska

Chodzi o miłość

Jeżel i trafiłeś na spęd, gdzie ludzie śpie-
wają, tańczą, wznoszą ręce do góry i robią
inne dziwne rzeczy, to albo trafiłeś na
tańce plemienne gdzieś w Afryce albo…
na spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.
Jeżel i jeszcze nie zacząłeś zwiewać prze-
rażony, to zostań na chwilę i daj się za-
razić. Z czym to się „je”, czy ci ludzie zwa-
riowal i, czy może jednak jest to droga do
Boga – o tym postaram się w paru sło-
wach opowiedzieć.

Odnowa – jakaś nowa sekta?

Nie nowa i nie sekta. Nie przytoczę
szczegółowej historii tego ruchu, bo
pewnie wszyscy skończyliby czytać
ten artykuł właśnie w tym miejscu, a
po drugie - takiej specjalnie nie ma.
Wszystko rozpoczęło się na początku
XX wieku, głównie w kościołach pro-
testanckich. Kościół katolicki zaczął w
tym temacie nadganiać zaległości do-
piero w 1963 r. – owocem Soboru Wa-
tykańskiego II były zapisy o działal-
ności Ducha Świętego w Kościele.
Także poprzez charyzmaty. Ciekaw-
szy jest jednak praktyczny początek
Odnowy: w 1967 r. grupka studentów
i pracowników naukowych ze Stanów
Zjednoczonych doświadczyła chrztu
w Duchu Świętym oraz daru języków
podczas spotkań mających na celu
modlitwę i medytację nad Pismem
Świętym. Od tego czasu katolicka Od-
nowa nabrała rozpędu. A ruch trwa
do dzisiaj.

Z butami w Tradycję

Gdy komuś opowiadam o Odnowie,
często widzę ten charakterystyczny
wyraz konsternacji na twarzy. „Od-
nowa? Ok, ale co to właściwie jest?
Czy normalna modlitwa nie wy-

starcza?”. To, co robi Odnowa, nie jest
zaprzeczeniem nauki Kościoła, wpy-
chaniem się z butami w Tradycję, ale
powrotem do korzeni, do działalności
apostolskiej pierwszych uczniów ro-
zumianej dosłownie. Członkowie ru-
chu bardzo poważnie traktują frag-
menty z Pisma Świętego mówiące o
darach Ducha Świętego, o modlitwie
językami (rozumianej na różne sposo-
by), prorokowaniu, nakładaniu rąk na
chorych, głoszeniu Ewangelii z mocą,
a nawet wskrzeszaniu zmarłych. Sam
Jezus w mowie misyjnej nakazuje to
czynić: „Idźcie i głoście: "Bliskie już
jest Królestwo Niebieskie". Uzdrawiaj-
cie chorych, wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych, wypędzaj-
cie złe duchy!” (Mt 10, 7-8 – wg Biblii
Tysiąclecia). Wszystkie charyzmaty
(czyli dary – nie tylko te wyżej wymie-
nione), których Duch udziela, mają
służyć przede wszystkim wspólnocie
Kościoła.

Chrzest w Duchu Świętym – prawda
czy herezja?

Kolejną dziwną na pierwszy rzut oka
rzeczą jest chrzest w Duchu Świętym.
Przyznaję – brzmi to nieco abstrak-
cyjnie, szczególnie, że w naszej kul-
turze chrzest kojarzy się przede
wszystkim z jakimś małym, niewiele
rozumiejącym osobnikiem, ubranym
w odświętne ciuszki i przyniesionym
do kościoła przez rodziców. Jednak na
początku chrzczone były dorosłe już
osoby. Przyjęcie prawdy o Jezusie, o
Jego śmierci i zmartwychwstaniu, było
świadomym wyborem, obarczonym
na dodatek sporymi konsekwencjami
ze względu na liczne prześladowania.
Chrzest w Duchu Świętym to wylanie
się Ducha Świętego, który odnawia i
ożywia dary, otrzymane przez czło-

wieka podczas chrztu oraz bierzmo-
wania. To interwencja Boga w nasze
życie, która pomaga stworzyć silniej-
szą niż dotąd relację, zmienia naszą
modlitwę, nasze życie, wlewając w nie
pokój i radość, wzbudza chęć dziele-
nia się Bogiem i swoją wiarą z innymi.
Osoby, które tego doświadczyły, często
mówią, że ich życie rozpoczęło się na
nowo.

Narodzić się na nowo do życia w Du-
chu

Najważniejszym celem, jaki przed so-
bą ma Odnowa, to budowanie auten-
tycznej, mocnej relacji z Bogiem. Na-
cisk położony jest na modlitwę, szcze-
gólnie modlitwę uwielbienia, na czyta-
nie Pisma Świętego, ale nie jako za-
mierzchłej historii, lecz na obcowanie
z żywym Słowem, które ma moc. To
wszystko ma uzdolnić człowieka do
stawania się świadkiem Chrystusa i
głoszenia Ewangelii. Jan Paweł II pod-
czas spotkania z członkami Odnowy z
całego świata w 1987r. mówił: „wasza
miłość do Chrystusa i otwartość na
Ducha Prawdy są najcenniejszym
świadectwem misji Kościoła w świe-
cie”. Do mnie natomiast bardzo trafia-
ją słowa papieża Franciszka z 2014 ro-
ku: „Wy narodziliście się z woli Ducha
Św. jako strumień łaski w Kościele i
dla Kościoła. To jest wasza definicja:
strumień łaski! Jaki jest pierwszy dar
Ducha Świętego? Dar Jego samego –
który jest miłością i sprawia, że za-
kochujesz się w Jezusie. I ta miłość
zmienia życie, dlatego mówi się: naro-
dzić się na nowo do życia w Duchu”.
W Odnowie tak naprawdę chodzi o
miłość!
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Kopalnia wiedzy
Naukowe ciekawostki prezentuje Bartłomiej Ryba

2 miliony ludzi w Krakowie

Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży już teraz przewi-
dują, że w świętowaniu wezmą udział ponad dwa miliony
osób. Do tej pory w naszych diecezjach udało się znaleźć
miejsce dla 373 tysięcy gości. Obchody Światowych Dni
Młodzieży zostaną poprzedzone uroczystościami 1050-lecia
chrztu Polski, które odbędą się w kwietniu przyszłego roku.

Catholic Herald

Żółwik!

Sposób, w jaki witamy się z innymi ludźmi wpływa na ilość
przekazywanych bakterii. Według naukowców z Aberyst-
wyth University popularny „żółwik” jest znacznie bardziej
higieniczny niż uścisk dłoni. Wykorzystując gumowe ręka-
wice i pałeczki okrężnicy udało się ustalić, iż zastąpienie
uścisku przybijaniem piątki zmniejsza transfer bakterii o
ponad połowę, zaś żółwikiem – o 90%. Wymiana ta jest sła-
bsza także w przypadku, gdy zmniejszymy siłę powitania.

Kopalnia Wiedzy

Więcej zaufania

Naukowcy z Northwestern University oraz University at
Buffalo w wyniku przeprowadzonych wielkoskalowych ba-
dań doszli do wniosku, iż starzenie się może się wiązać z
polepszeniem ludzkiego dobrostanu. Dzieje się tak ze
względu na zwiększony poziom zaufania, co z kolei prze-
kłada się na większą radość z życia. Badania wykazały, że
korelacja ta jest w miarę stała i niezależna od czasów, w ja-
kich urodziły się badane osoby.

Kopalnia Wiedzy, Northwestern University

Depresja facebook'owa

Mai-Ly Steers z University of Houston wykazała możliwe
destrukcyjne działanie facebook'a na naszą psychikę, wska-
zując na korelację pomiędzy ilością spędzanego na faceboo-
k'u czasu a przygnębieniem. Wiemy, że mechanizm poró-
wnywania siebie do innych, znany w świecie rzeczywistym,
nie wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie. Tymcza-
sem facebook, podobnie jak i inne media społecznościowe,
umożliwia śledzenie aktywności naszych znajomych. W ta-
kich miejscach udostępniamy najczęściej tylko te elementy
swojego życia, z których jesteśmy dumni i którymi chcemy
się pochwalić, tworząc zafałszowany obraz ludzi sukcesu.
Osoby zmagające się z problemami emocjonalnymi są
szczególnie podatne na działanie tego procesu, zaś żyjące w
przygnębieniu mogą poczuć się jeszcze bardziej osamotnio-
ne w swoich wewnętrznych problemach. Aby tego uniknąć,
niekoniecznie musimy pozbywać się profilu – wystarczy

skorzystać z opcji zaprzestania obserwowania poczynań na-
szych znajomych. A ograniczenie czasu spędzanego w wir-
tualnym świecie i tak zapewne wyjdzie nam na zdrowie.

PsychCentral

Prześlij swoje uwagi o Synodzie

Swoje przemyślenia dotyczące mającego się odbyć w dniach
4-15 października Synodu Biskupów mogą przesyłać wszys-
cy wierni, zarówno jako instytucje i grupy kościelne, jak i
każdy z osobna. Można to zrobić drogą listowną, a także
elektroniczną na adres synodus@synod.va.

Radio Watykańskie, Niedziela. Tygodnik Katolicki

Młodzi misjonarze w Amazonii

Pięćdziesiąt młodych osób z dziesięciu brazylijskich stanów
miało możliwość sprawdzenia na własnej skórze jak to jest
być misjonarzem. Od 28 marca do 6 kwietnia spędzili swój
czas w prałaturze terytorialnej Itaituba w stanie Pará we
wschodniej Amazonii. Do podjęcia takiego kroku zachęcił
papież Franciszek podczas swojej wizyty w Brazylii w 2013
roku w ramach Światowych Dni Młodzieży. Pierwsza misja
zakończyła się wielkim sukcesem.

Fides News Agency

Pij mleko, będziesz… mieć więcej glutanionu

A przynajmniej tak dzieje się w przypadku osób starszych,
jak donoszą naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersy-
tetu Kansas. U osób, które przed obrazowaniem mózgu się-
gali po mleko poziom glutanionu był wyższy. Związek ten
jest przeciwutleniaczem, a to oznacza, że chroni mózg
przed uszkodzeniami wywołanymi przez reaktywne formy
tlenu.

Kopalnia Wiedzy

Mózg potrzebuje E

Niedobór witaminy E może zakłócać dostawy niezbędnych
składników odżywczych do mózgu – do takiego wniosku
doszli naukowcy z Oregon State University. Badania prze-
prowadzone na danio pręgowanym wykazały, że deficyt wi-
taminy E wiąże się z ok. 30% mniejszym poziomem DHA-
PC wchodzącego w skład błony komórkowej neuronów.
Mniejszy poziom witaminy E to także ok. 60% mniej sub-
stancji zwanych lyso Pls biorących udział w naprawie usz-
kodzonych błon i umożliwiających dostarczanie do mózgu
DHA (kwasu dokozaheksaenowego, wielonienasyconego
kwasu tłuszczowego). Zmniejszony poziom DHA-PC po-
wiązany jest także ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia
choroby Alzheimera.

Medical News Today
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Płynąc tramwajem
po Krakowie

Wiadomości ze świata nauki przedstawia Szymon Ciupak

„Może bym poszła na spacer na Rynek? Ze trzy lata już tam nie
byłam…” Takie słowa usłyszałem, siedząc na fotelu w jednym z
salonów fryzjerskich na osiedlu Azory. Nawet, jeśl i bywamy tam
częściej, to przecież nie jest to dla nas najważniejsza rzecz w Kra-
kowie.

Będzie to stwierdzenie cokolwiek pozbawione romantyzmu,
ale najważniejsze jest to, co dotyka nas każdego dnia. Ot,
chociażby transport i infrastruktura. Jedna z nowoczesnych
definicji miasta mówi, że ma ono kreować „przestrzeń prze-
pływów”. No to wsiadamy do samochodu i płyniemy! A za-
raz, jesteśmy studentami, nie stać nas. To jednak do auto-
busu. Ale jak się dorobimy… Otóż nie tędy droga! Nie da
się tak zaprojektować miasta, aby każdy mógł sobie wy-
godnie jeździć własnym samochodem. Autobusy, tramwaje
czy metro są znacznie wydajniejszymi środkami transportu.
I w tę stronę powinien iść rozwój infrastruktury, nie w stro-
nę szerszych ulic i nowych parkingów. Kierowcy powiedzą
pewnie, że opowiadam bajki. Zza kierownicy może się wy-
dawać, że wybudowanie nowej drogi czy parkingu to dobry
pomysł, a tramwajem jeździ biedota. Jednak badania pro-
wadzone w USA (a wiadomo, że Amerykanie kochają sa-
mochody) już od lat 60. temu zaprzeczają. O co chodzi?
Wyobraźmy sobie, że krakowskie Aleje Trzech Wieszczów
zostają magicznie poszerzone do sześciu pasów w jedną
stronę. Czy korki zostają zlikwidowane? Nie! Ruch drogowy
powiększa się tak, aby maksymalnie wypełnić nową, zwięk-
szoną przepustowość sieci drogowej. Jest to zależność znana
jako prawo Lewisa-Mogridge’a. Ale skoro poszerzenie ulicy
nie pomoże, czy zrobi to tramwaj albo autobus? Tak! Przyk-
ład z Warszawy: jakiś czas po pożarze Mostu Łazienkow-
skiego zlikwidowano buspas na Moście Poniatowskiego.
Osiągnięto… zwiększenie korków. Za to na wspomnianym
Moście Łazienkowskim swego czasu utworzono pas dla
autobusów. Korki się zmniejszyły. W przodującej w rankin-
gach jakości życia Kopenhadze ruch samochodów w cen-
trum jest znacząco ograniczony, na dodatek w ciągu paru
ostatnich lat zlikwidowano tam większość (! ) miejsc par-
kingowych.

W Krakowie polityka władz jest niestety niespójna: z jed-

nej strony ma być wprowadzony ruch jednokierunkowy
wokół Plant (to dlatego ulica koło Kolegiaty św. Anny jest
rozkopana), a z drugiej strony powstał ogromny parking
przy Muzeum Narodowym. Świeci on zresztą pustkami,
lecz mimo to planowane są kolejne. Innym przykładem nie-
przemyślanej inwestycji jest linia tramwajowa na Ruczaj.
Na całej budowie najwięcej skorzystali kierowcy, a choć po-
wstały też tory tramwajowe, to jednak cały układ jest dosyć
nieprzyjazny zarówno pieszym, jak i rowerzystom.

W piramidzie potrzeb komunikacyjnych na pierwszym
miejscu powinni być stawiani piesi – ich jest najwięcej, po-
za tym są nimi nawet kierowcy, gdy już dojadą do celu. Da-
lej – rowerzyści, pasażerowie komunikacji miejskiej, a na
końcu – podróżujący prywatnymi samochodami. Dlatego
proponuję polubić szerokie chodniki, ścieżki rowerowe i
wygodne przystanki komunikacji miejskiej. A czego nie lu-
bimy? Chociażby samochodów parkujących na chodnikach
– nie wszyscy kierowcy pamiętają, że mają obowiązek po-
zostawienia 1 ,5 m dla pieszych. A tenże pieszy może np.
pchać przed sobą wózek dziecięcy. Wtedy problematyczne
stają się też przejścia podziemne. Ich również nie lubimy.

Poruszanie się,
czyli tytułowe pły-
wanie, to tylko je-
den z aspektów
życia w mieście.
Są jeszcze inne,
nie mniej ważne.
Jakie konkretnie?
O tym już za mie-
siąc :)

Komunikacja miejska zapewnia sprawne poru-

sza-nie się po mieście. Materiał promocyjny

ZDMiKM w Bydgoszczy.
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Podróże? A może autostopem? Dlaczego
warto spróbować, opowiada Karol ina
Charaziak - studentka architektury, wy-
trwała poszukiwaczka przygód. Dla niej
autostop to wyprawa w nieznane, wol-
ność i nieprzewidywalność. W ten sposób
zwiedziła już niemal całą Europę.

Którą ze swoich podróży wspomi-
nasz najlepiej?

Kończąc każdą z nich mam wrażenie,
że właśnie ta była najlepsza. W trak-
cie, wtedy, gdy wszystko przeżywam,
gdy jestem szczęśliwa, jest wesoło, jest
coś innego – wtedy właśnie ten czas
wydaje mi się na swój sposób najfaj-
niejszy. Najwięcej czasu spędziłam na
Islandii, to kraj, którego kulturę, lu-
dzi, udało mi się poznać najlepiej. Du-
żo czasu spędziłam też we Włoszech,
ale byłam tam na trzech osobnych
wyjazdach w różne rejony. Żałuję, że
na przykład na zwiedzenie Brukseli
miałam tylko 3 godziny.

Jakie klimaty bardziej ci odpowiada-
ją: zimna Islandia czy pełna życia
Hiszpania?

To zależy co chcę zobaczyć. Na zacho-
dzie i na południu Europy znajduje się
wiele miast, które chciałam zwiedzić.
Ale tak naprawdę nie lubię ciepłych
miejsc. Kiedyś planując dużą wyprawę
do Andaluzji, Portugalii i przez Gi-
braltar do Maroka, rozmyśliłam się i
ostatecznie pojechałam na Islandię –
bo tam nie jest tak gorąco.

Jak dostałaś się na Islandię?

Stopem dotarłam do Wielkiej Bryta-
nii, stamtąd już samolotem. Jeszcze

nie złapałam samolotu na stopa!
Wyjeżdżając w nieznane, masz pe-

wien plan podróży - wiesz, które miej-
sca chcesz zobaczyć, do jakich miast
dotrzeć. Często jednak spontanicznie
zmienia się kierunek jazdy, autostop
to tak nieprzewidywalny sposób na
zwiedzanie Europy!
Planowanie podróży zależy od tego,

czy korzystam z couchsurfingu, czy
nie (bo wymaga on dotarcia w umó-
wio-ne miejsce i dostępu do internetu,
od którego uciekam). Jadąc do Hisz-
panii obrałyśmy jako cel Alicante
(mieszkała tam wtedy moja koleżan-
ka) i Barcelonę, którą bardzo chciała
zobaczyć koleżanka, z którą pojecha-
łam, ale po drodze spontanicznie
zwiedziłyśmy też Gironę, która jest
bardzo pięknym miasteczkiem. Trasa
wyjazdu zależy od tego, gdzie jedzie
ktoś, z kim się zabierasz. Zanim wyje-
chaliśmy do Włoch, przeglądaliśmy

różne fora internetowe o miejscach
wartych zobaczenia, ale okazało się
później, że te, w które zabrali nas kie-
rowcy były dużo lepsze od tych, które
sami wybraliśmy.

Jak znajdujesz towarzyszy podróży?
Z kim wyjeżdżasz?

Różnie to bywa. Jeździłam z ludźmi,
których znałam wcześniej, kiedyś po-
jechałam z koleżanką, która nigdy
wcześniej nie podróżowała w ten spo-
sób, po prostu stwierdziła, że chce
spróbować. Inną dziewczynę, z którą
wyjechałam, spotkałam wcześniej tyl-
ko raz, przez przypadek, na konsultac-
jach z angielskiego, wymieniłyśmy się
wtedy numerami i później ona zapro-
ponowała mi wyjazd. Czasami szu-
kam ludzi przez ogłoszenie, tak było w
przypadku wyjazdu na Islandię.

Gdzie śpisz? Kiedy szukasz miejsca

Zatrzymaj świat
W autostopową podróż zabiera nas Gosia Weiss
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na nocleg?

Czasem szukam miejsca przez couch-
surfing. Na Islandii spałam zawsze
pod namiotem, można go rozbić tam,
gdzie ziemia nie należy do prywatne-
go właściciela. Ostatnio we Włoszech
pewna kobieta zaprosiła nas do siebie
do domu, gdy szukaliśmy miejsca na
rozbicie namiotu i spędziliśmy noc u
niej. Następnego dnia pojechaliśmy z
nią do Rimini (po raz trzeci w sumie),
a później podrzuciła nas jeszcze jadąc
do kogoś w okolice Rawenny. Na Bał-
kanach ludzie też często zapraszali do
siebie. Czasem ktoś proponował nam
obiad. Nigdy nie rezerwuję miejsca w
hostelu, zdarzyło mi się tam spać tylko
raz, w Barcelonie.

Czy znajomość języka angielskiego
wystarczyłaby do podróżowania po
całej Europie?

Na Bałkanach można spróbować do-
gadać się po polsku. Jeżeli jedziesz do
Hiszpanii, można nauczyć się paru
słówek po hiszpańsku, na przykład
„Jedzie pan do...” Warto wziąć ze sobą
przygotowane, podstawowe słówka w

obcym języku.

Często tłumaczysz coś „rękami i no-
gami”?

Tłumaczę jak się da...

Kto najczęściej zatrzymuje się, by za-
brać autostopowiczów?

Nie ma zasady. Zatrzymują się osoby,
które kiedyś stopowały. Albo ci, którzy
nigdy wcześniej nie zabrali autostopo-
wicza, bo myślą sobie: „Co to jest?
Stoją, trzymają kartkę... Zabiorę ich! ”
Zatrzymują się też kierowcy tirów,
którzy nie mają z kim rozmawiać, ale
czasem z tirami jest problem, w kabi-
nie prawnie mogą znajdować się dwie
osoby. Bardzo dobrze jeździło mi się
po Skandynawii, po Islandii, też w
Niemczech, ale tam często pomagają
na opak... Jechałam kiedyś na Bałka-
nach busem, którym łącznie zabrało
się ośmiu autostopowiczów, w tym
chłopak z Australii.

Czego poszukujesz w odwiedzanych
przez siebie miejscach? Czy może in-
teresują cię, zgodnie z kierunkiem
studiów, słynne dzieła architektury?

Kiedyś bite dwie
godziny szłam
pieszo, w upale,
przez Kopenha-
gę, żeby zoba-
czyć 8 House
(nowoczesny
kwartał miesz-
kaniowy). Moja
koleżanka wte-
dy już zrezygno-
wała, ale ja
szłam dalej. Al-
bo w Rzymie –
dostałam mapę
z narysowaną
lokalizacją mu-
zeum MAXXI.
Szłam bardzo
długo, okazało
się, że to dużo
dalej niż myśla-
łam. Moje nogi
miały już kom-
pletnie dość, ale
mimo to szłam
dalej! W Barce-
lonie nie zorien-
towałyśmy się z

koleżanką, że byłyśmy przy innym
sławnym budynku, który znałyśmy z
zajęć... Na Islandii też było co zo-
baczyć. Myślisz, że te wszystkie domy
są z drewna, ale tam przecież jest mało
drzew, brakuje drewna - to wszystko
jest tylko pomalowane tak, żeby uda-
wało drewno. To, co zwiedzasz, zależy
od tego, gdzie konkretnie jedziesz. Na
Islandii chcieliśmy zobaczyć gejzer,
wodospady, jednak po kilku dniach
już nam się znudziły, wszędzie było
ich pełno... Ale za to podczas prze-
mieszczania się można zaobserwować
„50 twarzy Islandii”, krajobraz ciągle
się tam zmienia, czasem widzisz pola
lawowe, później pustynię, las i jezior-
ko, klify, czarną plażę – co chwila coś
innego. I co ciekawe, na Islandii mie-
szka wielu Polaków! Jest tam mnóstwo
polskich sklepów, słyszeliśmy całe ro-
dziny mówiące po polsku. Czasami
jest też tak, że jedziesz gdzieś i nie
spełniasz celu swojej podróży. Na
przykład do Estonii pojechałam po to,
żeby przejechać się po zamarzniętym
Bałtyku. Droga pomiędzy Estonią a
wyspą Saaremaa jest zazwyczaj otwar-
ta w ciągu zimowych miesięcy, gdy
morze zamarza. Okazało się niestety,
że wtedy było tam zbyt ciepło.

Jakie pamiątki przywozisz ze swoich
podróży?

Zawsze zbieram mapy z informacji tu-
rystycznych, bardzo lubię pocztówki i
bilety komunikacji miejskiej.

Co warto wziąć w podróż autosto-
pem, oprócz rzeczy najpotrzebniej-
szych, mapy, śpiwora...

Jeszcze karimatę i dobry namiot. Pod-
czas ostatniej podróży na północ
przydała mi się kurtka i spodnie nie-
przemakalne, treki, dobry śpiwór, bo
jednak temperatury na Islandii, szcze-
gólnie we wrześniu, nie zachwycają.
Niemalże codziennie padał tam
deszcz. Ubrania najlepiej wkładać do
worków, żeby nie zmokły. Co jeszcze
zabrać? Jedzenie z Polski. Nie zawsze
masz po drodze sklep, a na stacjach
benzynowych wszystko jest bardzo
drogie. (Mój plecak to mój dom!) Jes-
tem przyzwyczajona do tego, że biorę
ze sobą apteczkę. Lepiej się też ubez-
pieczyć, w tym momencie są dostępne
różne ubezpieczenia, chociażby karta
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Euro 26 lub Planeta Młodych. Dobrze
jest mieć kamizelkę odblaskową, wy-
maganą nie tylko w Polsce. I markery!
Niektórzy biorą kredki, malują nimi
na kartonie – to też fajnie wygląda. Ja
powinnam wozić ze sobą dodatkową
parę sandałów.

Kiedyś opowiadałaś mi historię two-
ich sandałów...

Prześladuje mnie jakieś fatum... Jak
jechałam do Rzymu zgubiłam sanda-
ły, potem te w Barcelonie, które mi się
rozkleiły, a w Chorwacji but się zep-
suł, bo nadepnęła na niego koleżanka.
Fatum sandała! Na Islandię ich nie
brałam...

Czy uważasz, że podróżowanie sto-
pem jest niebezpieczne?

Tak samo, jak na przykład lot samo-
lotem. Ja czasem czuję się bezpiecz-
niej jadąc stopem, niż idąc nocą przez
Kraków.

Co dalej? Gdzie pojedziesz w nastę-
pną podróż?

Chyba do Rumunii – na pewno chcę
zobaczyć Trasę Transwogarską, bo
dużo o niej słyszałam, chcę odwiedzić
Dom Drakuli, kolorowy cmentarz. I
można by też podjechać nad Morze
Czarne.

A może Ameryka?

Południowa. Marzy mi się, od kiedy
przeczytałam przygody Tomka Wil-
mowskiego (postać z książek Alfreda
Szklarskiego). Od dziecka marzyłam
o Peru, później jeszcze o Boliwii.
Cciałabym kiedyś jechać tam bez ja-
kichkolwiek ram czasowych, marzy

mi się taka
podróż na
rok, dwa.

Dlaczego po-
leciłabyś in-
nym właśnie
taki sposób
zwiedzania
świata?

Nie poleciła-
bym tego
wszystkim.

Więc komu?

Poleciłabym to ludziom, którzy chcą
przeżyć typową przygodę i nie wiedzą,
co konkretnie chcą przeżyć. Chcą
gdzieś jechać, ale nie wiedzą gdzie. To

jest takie... pełne niespodzianek; nie
wiesz, co cię spotka, nie wiesz, z kim
pojedziesz, jakie historie usłyszysz od
ludzi. Często lokalni wskazują ci fajne
miejsca z klimatem, gdzie można
pójść, zjeść coś dobrego. Jeżeli lubisz
mieć zaplanowany cały wyjazd, o któ-
rej wstajesz, co zwiedzasz, o której jesz
- to nie jest dla ciebie. Autostop to: wi-
taj przygodo! Teraz ja mam do ciebie
pytanie: przekonałam cię?

Przed wyjazdem warto odwiedzić
strony:

autostopowicze.org
autostopem.net
hitchwiki.org
couchsurfing.com

PODRÓŻE
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Misje w Rumunii MTT

Misje w Rumunii wspomina Kasia Pałka

Kiedy dziś patrzę na krzyż misyjny
MTT (Młodzieży Trzeciego Tysiącle-
cia), kojarzy mi się on z czymś zu-
pełnie innym niż przed wyjazdem.
Wtedy przywodził na myśl lęk, nie-
pewność oraz świadomość własnych
braków i ograniczeń. Obecnie, gdy
mam go przed oczami, myślę o czymś
zupełnie nowym, co właśnie zaczyna
się w moim życiu, o zmianach które
Pan we mnie rozpoczął. Jestem pełna
nadziei i wdzięczności za czas spędzo-
ny na Misjach podczas Wielkiego Ty-
godnia w Rumunii razem z grupą sie-
demnastu wspaniałych dziewczyn.
Wśród nas oprócz ojca Matthiew, le-
gionisty z Nowej Zelandii były także
Ewa, dziewica konsekrowana z Czech
oraz Jana, wolontariuszka (coworker)
z Niemiec. Każda z tych osób dała
nam swoje świadectwo życia z Chry-
stusem przez podzielenie się swoją
historią oraz przede wszystkim przez
radość i sposób bycia.

Początek był dla mnie trudny, nie
mogłam się odnaleźć i zastanawiałam
się, jak mogę chociaż trochę pomóc

tamtejszym ludziom – mieszkańcom
Nowego Solońca, wsi zamieszkanej
prawie wyłącznie przez Polaków, po-
łożonej w Bukowinie południowej, w
środkowej części Rumunii. Ci ludzie
nie potrzebowali nawrócenia bardziej
niż ja sama. Nie był to wyjazd w stylu
dobrze zaplanowanej wycieczki, raczej
odwrotnie. Były to drugie misje MTT
organizowane w Rumunii, podczas
gdy Litwa była już wielokrotnie od-
wiedzana przez młodych misjonarzy.
Jadąc tam, wiedziałyśmy, że prawie
nic nie wiemy na pewno. Na miejscu
musiałyśmy radzić sobie z proble-
mami „na gorąco”. Dobrze, że to Duch
Święty był głównym organizatorem te-
go czasu, a nie my albo nasz ojciec
Matthiew, ponieważ tylko dzięki Nie-
mu coś, a nawet bardzo dużo z tego
wyszło. To było zadziwiające i budują-
ce zarazem, jak bardzo nawzajem się
uzupełniałyśmy. Mimo że byłyśmy
grupą, wydaje się, przypadkowo ze-
branych dziewczyn z Krakowa i oko-
lic, w pewnym momencie każda z nas
zaczęła się otwierać i odnajdywać

swoją drogę.
Naszym zadaniem w Rumunii była

ogólnie pojęta pomoc w przygotowa-
niach do obchodów Triduum Paschal-
nego, polegająca m.in. na oprawie li-
turgii, wspólnej modlitwie z parafia-
nami, spotkaniach z dziećmi i mło-
dzieżą, które organizowałyśmy wraz z
całymi rodzinami podczas odwiedzin
w domach. Ta ostatnia forma podoba-
ła mi się najbardziej, gdyż mogliśmy
dotrzeć bezpośrednio do drugiej oso-
by, wejść na jej własne podwórko do-
słownie i w przenośni. Chodziłyśmy
dwójkami lub trójkami. Oczywiście że
czułyśmy się trochę skrępowane i nie-
pewne, ale to normalne. Zresztą póź-
niej zapominało się już o tym, nie było
czasu, żeby się wahać czy bać. Nie
zdarzyło mi się ani razu, żeby ktoś
przyjął mnie niegościnnie. Ludzie też
bywali nieśmiali, ale prawie zawsze po
wspólnej modlitwie w ich konkretnej
intencji otwierali się, uśmiechali i wie-
le razy później jeszcze długo rozma-
wiali z nami w drzwiach. Nieważne,
czy ktoś był bardzo ubogi, czy miał
trochę więcej. Nie brakowało wzru-
szeń. Wiele osób zapraszało nas, aby
jeszcze raz ich odwiedzić. Ci ludzie
dali nam to, co mieli najlepszego, czyli
swoje świadectwo wiary. Wspaniale
było poczuć wspólnotę z nimi, razem
się radować i przeżywać Święta Zmar-
twychwstania Pana.

Nie sposób opisać tego wszystkiego,
co się otrzymało. Tak naprawdę każdy
potrzebuje takiego misjonarza w swo-
im życiu, czy to dziecko, dorosły czy
nawet siostra zakonna. W trudnych
chwilach potrzebujemy, aby ktoś nam
przypomniał, że Chrystus jest tuż
obok, że chce nam dać życie w obfi-
tości. Chwała Panu!
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Trochę kultury
Trochę kultury... trochę inaczej.
Aleksandra Szczepaniak

W dzisiejszych czasach wszystko staje się częścią szeroko
rozumianej ,,kultury”. Kulturą nazywamy praktycznie wszy-
stko. Zaglądając do Słownika języka polskiego pod redakcją
W. Doroszewskiego (doroszewski.pwn.pl), znajdziemy czte-
ry całkowicie różne jej definicje. W tym artykule przytoczę
dwie pierwsze, najbliższe pojęciu, którym powszechnie
określa się słowo ,,kultura”. Zainteresowanych innymi zna-
cze-niami odsyłam do słownika ;) . Tak więc kultura to:
1 ) ,,Całokształt materialnego i duchowego dorobku ludz-
kości, wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym,
lub w jego określonej epoce”;
2) ,,Stopień doskonałości, sprawności w opanowaniu, znaw-
stwie jakiejś specjalności, itp.; wysoki poziom czegoś, zwła-
szcza wysoki poziom rozwoju intelektualnego i moralnego,
ogłada, obycie, takt”.

Dotąd w naszym czasopiśmie zajmowaliśmy się pierwszą
z tych definicji. Sądzę jednak, że jako młodzi, inteligentni
ludzie, powinniśmy zastanowić się nad tą kulturą, którą
nazywamy dzisiaj ,,osobistą”, czyli ładnie brzmiącymi
,,ogładą, obyciem, taktem”. Czasami zastanawiam się, jak
wykładowcy patrzą na studentów. Wystarczy krótki rzut
oka na salę (ale krótki, bo przecież na wykładzie słucha się

wykładowcy ;)), aby przekonać się, że spora część
dzisiejszych młodych bardzo jawnie okazuje, że ma pro-
wadzącego po prostu w nosie. Zaskoczeniem dla mnie było,
że ja również często zachowuję się nie tak, jak trzeba. A
przecież wielu z nas uważa się za osoby o wysokiej kulturze
osobistej ! Dlaczego więc na sali wykładowej tyle osób z
otwartymi komputerami (które jedynie nieliczni używają
do robienia notatek z danego wykładu), telefonami czy
książkami w ręce, tylu robiących projekty/rysunki/referaty
na inne zajęcia, tylu jedzących, rozmawiających, czy (o
zgrozo!) śpiących? Nie twierdzę, że każda osoba na sali,
która tak robi, jest niekulturalna. Często mamy lekceważący
stosunek do wykładów. Traktujemy je jako transmisję tele-
wizyjną, a nie formę spotkania. Postawmy się jednak na
miejscu wykładowcy, który stoi przed całą salą takich ludzi.

Postarajmy się myśleć o drugim człowieku. Nie chodzi
mi tylko o wykłady (jednak był to najłatwiejszy do opisania
przykład), a o spotkania z drugim człowiekiem w ogóle.
Rozmawiając, nie piszmy SMS-a do kogoś innego, dbajmy o
kulturę rozmowy, myślmy o innych. To najprostsza droga
by wyrobić w sobie ,,trochę kultury”.

R
ys.M
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a
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agała
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Finezja dań
Celebracja jedzenia

Po dietetycznym świecie oprowadza nas Jadwiga Walczak-Wójciak

Czy w „zabieganym” studenckim życiu znajdzie się czas na roz-
smakowanie się w chwil i?
Z rana drożdżówka w biegu, jakiś kebab na mieście. W między-
czasie coś do picia i jadę dalej. Wieczorem przydałoby się „wrzucić
coś na ruszt”. Może kiedyś trafił Ci się taki dzień? Marzysz o spo-
kojnym delektowaniu się pysznym jedzeniem? Zachęcam „Cię,
który nie marzyłeś o tym” i „Ciebie, który tęsknisz do tego mo-
mentu”, aby wprowadzić finezję dań i celebrację jedzenia.

O co chodzi? Nie musimy iść do ekskluzywnej restauracji,
żeby poczuć się wyjątkowo. W domowym zaciszu można
zorganizować równie niezwykłe wydarzenie. Kiedy idziemy
do jakiegoś wyszukanego, często drogiego, punku gastro-
nomicznego, chcemy dobrze wyglądać. Szykujemy się (Pa-
nie dłużej, Panowie krócej :)) . Elegancki strój, makijaż i
uczesanie podkreślają wyjątkowość sytuacji. A w restau-
racji? Ładny wystrój, miła atmosfera, muzyka i tak ocze-
kiwane potrawy. Przemyślnie podane, specjalnie ułożone,
tzn. z pomysłem. Delektowanie się widokiem, zapachem i
smakiem. Takie zwykłe i niezwykłe zarazem. A teraz po-
mysł. Możemy zrobić coś tak wyjątkowego w domu! Mo-
żemy sami przygotować jedzenie, udekorować je. Wyko-
rzystamy i rozwiniemy swoją kreatywność i swoje talenty,
zaadaptujemy przestrzeń do czegoś niezwykłego, będziemy
się razem dobrze bawić. A produkty nie muszą być bardzo
wyszukane. Z zupełnie przeciętnych można wymyślić pysz-
ności, ładnie „poustawiać” na talerzu i gotowe! Bądź auto-
rem celebrowanego jedzenia! Życzę sukcesu w minigas-
tronomii. Smacznego! :)

Przepis

Stary wspaniały przepis na paszteciki i bułeczki

Składniki:

3 półlitrowe garnuszki mąki
2 żółtka
2 jajka
6 gramów drożdży
1 łyżeczka proszku drożdżowego
3 łyżki cukru
szczypta soli
½ kostki masła
1 łyżka smalcu
szklanka kwaśniej śmietany
szklanka letniego mleka słodkiego
cukier waniliowy

Mąkę przesiać na stolnicy i utrzeć z tłuszczem, dodać
żółtka, jaja, cukier waniliowy, sól, drożdże rozmieszane z
cukrem i proszek wymieszany ze śmietaną – połączyć
składniki dolewając mleka i wyrobić ciasto. Przy
pasztecikach rozwałkować ciasto na ok. ½ cm, pociąć
kwadraty, z jednej strony nałożyć farsz, zwinąć i położyć na
blachę sklejonym na dół, posmarować białkiem, piec na
jasnozłoty kolor, podawać do barszczu lub bulionów.
Można posypać kminkiem lub makiem. W ten sam sposób
można piec bułeczki nadziewane jabłkiem, serem,
marmoladą czy makiem.

Przepis pochodzi z książki: Uliasz K., Marciniak M., Gołąbek J., Kuliga-

Helnarska N., Chytła K., Festiwal rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych

smaków, Krosno 2012.

APETYCZNE „W TO MI GRAJ”… czyli muzyka do słu-
chania o jedzeniu do smakowania

The coconut song (Da coconut song) - Smokey Mountain
Banana Boat Song (Day o) - Harry Belafonte
Addio pomidory, Na ryby - Kabaret starszych panów
Ciastka, Na słodko - Majka Jeżowska
Zakazany owoc - KrzysztofAntkowiak
Vegetables - Beach Boys
Najłatwiejsze ciasto w świecie - Radiowe Nutki
Witaminki - Fasolki
Zuppa Romana – Macaroni
Słodycze – Golec uOrkiestra
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ROZRYWKA

Tym razem w ramach rozrywki „Ignisa” zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Rozwiąż quiz, odpowiedzi nanieś na kartę poniżej,
wytnij i wrzuć do pudełka znajdującego się w Kanie. Na rozwiązania czekamy do 31 maja. Wśród osób z największą l iczbą poprawnych
odpowiedzi rozlosujemy atrakcyjne nagrody. Nie zwlekaj, do dzieła!

Potrzeba matką wynalazku

Często mawia się, że matką wynalazku jest potrzeba.
Jednak oprócz matki miewa on też ojca, którym naj-
częściej jest… przypadek.

Rozrywka
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