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Ostatnia prośba w modlitwie „Ojcze nasz” wyraża
pragnienie ukrycia się pod skrzydłami Boga, szczególnie
wtedy, gdy zbliża się niebezpieczeństwo. Kiedyś podczas
pobytu z grupą młodych ludzi na Rysach w Tatrach nagle
zaczęła się zmieniać pogoda i zbliżać burza. Wiedząc, że
nie jest możliwe równie nagłe zejście ze szczytu, by
schronić się przed burzą, szukaliśmy skały, pod którą
moglibyśmy się schronić przed piorunami. Kiedy już ją
znaleźliśmy, czuliśmy się bezpiecznie, mimo wyładowań
atmosferycznych. Ostatnie wezwanie modlitwy jest
poszukiwaniem w Bogu skały, pod którą można się
schronić w czasie pokus i zasadzek Złego. W chwilach
zmagań niczego bardziej nie potrzebujemy niż poczucia
bezpieczeństwa, a takie daje jedynie Pan Bóg. Na różnych
szczytach życia, czasem w najmniej spodziewanym
momencie, może przyjść nawałnica. Musimy mieć tego
świadomość, szczególnie jeśli chcemy chodzić po
szczytach wiary i miłości. Wraz z tą wiedzą w parze idzie ta
błogosławiona świadomość, że modlitwa jest zarówno
poszukiwaniem Skały-Boga, jak i chronieniem się w Nim
przed piorunami.

Ważna w tej refleksji jest też ta myśl, że chwile trudne,
chwile pokus i próby uświadamiają nam, jak bardzo
potrzebujemy być chronieni. Bóg chce chronić każdego z
nas! To jest także Jego miłość. Chce chronić, tak jak pasterz
pragnie chronić swoje owce przed napaścią wilka, nawet
gdyby sam został zraniony! Bóg najbardziej nas chroni
przed złem przez swoje zranienie na krzyżu. Odnajdujemy
w tym spostrzeżeniu skarb, którego bardzo potrzebujemy,
że Bóg pragnie nas chronić! I warto, abyśmy zwrócili
uwagę także na to, że my – stworzeni na obraz Boga –
także mamy w sercu to pragnienie, by chronić Boga i ludzi.
Jest tu jakaś niezwykła, niewymowna komunia miłości!
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Rozmawia Anna Kicińska

Mówmi: Tato

A.: Tym razem nie będzie to wywiad.
Gdyby ktoś chciał tak ten artykuł
nazwać, musiałby z dużym przymru-
żeniem oka stwierdzić, że to wywiad
z Panem Bogiem. Wszystkim zasko-
czonym śpieszę z wyjaśnieniami –
nie udało mi się umówić z Bogiem
na kawę w towarzystwie dyktafonu
ani jeszcze nie zwariowałam. Chcia-
łabym na zakończenie tego cyklu o
modlitwie Ojcze Nasz podzielić się
czymś, co mnie dotknęło, oczaro-
wało i jeszcze bardziej rozkochało w
Tacie. Robiąc porządki na półce,
wyłowiłam z odmętów zapomnienia
małą książeczkę, bardzo dawno od
kogoś pożyczoną. Ma niewiele po-
nad 50 stron i zachęcający tytuł: Bóg
Ojciec mówi do swoich dzieci. Co to
właściwie jest? To jedyne uznane
przez Kościół katolicki objawienia
Boga Ojca. Tata posługuje się tymi,
którzy z pozoru w ogóle się do tego
nie nadają, i tym razem było tak
samo. Wybrał prostą siostrę zakonną
– Eugenię E. Ravasio. Co ciekawe, te
objawienia zostały spisane po łacinie
– siostra była słabo wykształcona
(ukończyła jedynie szkołę podstawo-
wą) i nie znała tego trudnego języka.
Nie ma tu miejsca na zamieszczenie
ich w całości, dlatego wybrałam kil-
ka szczególnych fragmentów. Mam
nadzieję, że zachęcą one do sięgnię-
cia po pełny tekst. A.: O czym są te
objawienia? To wyznanie miłości.

„Kiedy stwierdziłem, że ani patriar-
chowie, ani prorocy nie potrafili spra-
wić, by ludzie Mnie poznali i poko-
chali, postanowiłem przyjść Ja sam.
Ale jak to zrobić, żeby znaleźć się
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między ludźmi? Nie było innego spo-
sobu, jak tylko przyjść samemu w
drugiej Osobie Mojego Bóstwa. Czy
jednak ludzie Mnie poznają? Czy
Mnie posłuchają? Żadne przyszłe
wydarzenia nie są przede Mną ukryte.
Dlatego na te obydwa pytania odpo-
wiedziałem sobie sam: «Nawet będąc
blisko Mnie, zlekceważą Moją obec-
ność. W Moim Synu źle się ze Mną
obejdą pomimo całego dobra, jakie im
wyświadczy. Znieważą Mnie w Moim
Synu, ukrzyżują, aby Mnie zabić». Czy
to Mnie powstrzyma? Nie, Moja
miłość do Moich dzieci, ludzi, jest
zbyt wielka. Nic Mnie nie powtrzy-
mało. Uznajcie więc słusznie, że was
ukochałem, można by rzec, bardziej
niż Mojego umiłowanego Syna lub –
ściślej mówiąc – bardziej od Siebie
samego”.

A.: Na podstawie tych objawień
napisana została ikona Boga Ojca.
Warto zwrócić uwagę na symbolikę
tego przedstawienia. Bóg składa pod
swoimi stopami koronę i berło na
znak, że przychodzi do ludzi nie jako
Sędzia i Król, lecz jako Ojciec czuły i
kochający. Do tego stopnia, że od-
kłada nawet swoją boską chwałę. W
lewej ręce trzyma kulę ziemską przy-
ciśniętą do piersi, na niej alfa i ome-
ga – to On jest początkiem i końcem,
tym, który stwarza i wszystko do-
pełnia.

„Nie mogę już drugi raz ofiarować
Mojego umiłowanego Syna, aby udo-
wodnić Moją miłość do ludzi! Jednak
przychodzę między nich, przyjmując
podobieństwo do nich i ich ograni-
czoność, aby ich kochać i aby poznali
tę Miłość. Popatrz, odkładam Moją
koronę i całą Moją chwałę, aby przy-
brać postawę zwyczajnego człowieka!”

A.: Poprzez wszystko, co mówił i
robił Chrystus, Bóg wskazuje kon-
kretną drogę zbliżenia się do Jego
miłości.

„Oczywiście, dobrze rozumiem sła-
bość Moich dzieci! Dlatego poleciłem
Mojemu Synowi dać im środki, za po-
mocą których dźwigną się ze swoich
upadków. Te środki pomogą im oczyś-
cić się z grzechów, aby znów stali się
dziećmi Mojej Miłości. To głównie
siedem Sakramentów. Jednak najdo-

nioślejszym środkiem dla waszego
zbawienia – pomimo waszych
upadków – jest Krzyż, a na Nim Naj-
droższa Krew Mojego Syna, która –
gdy tylko tego pragniecie – w każdej
chwili wylewa się na was, czy to w Sa-
kramencie Pokuty, czy podczas Naj-
świętszej Ofiary Mszy”.

A.: Ale to nie wszystko.

„Gdybyście nazwali Mnie Ojcem i da-
libyście Mi świadectwo waszej miłoś-
ci, czyż moglibyście znaleźć we Mnie
serce tak zatwardziałe i tak nieczułe,
że pozwoliłoby wam zginąć? Nie, nie!
Nie wierzcie w to! Jestem najlepszym
z ojców! Znam słabość Moich stwo-
rzeń! Przyjdźcie do Mnie, przyjdźcie z
ufnością i miłością, a Ja po waszej
skrusze przebaczę wam! Nawet gdyby
wasze grzechy były tak odrażające jak
bagno, wasza ufność i wasza miłość
pozwoli Mi o nich zapomnieć do tego
stopnia, że nie zostaniecie osądzeni!
Jestem sprawiedliwy, to prawda, ale
Miłość odpłaca za wszystko!”

A.: Mówi też o relacji, jaką chce mieć
ze swoimi dziećmi. O wszystkich
łaskach, które będzie wylewać na
wierzących.

„Wiedzcie, iż pragnę być znany, ko-
chany i przede wszystkim czczony.
Niech wszyscy przyjmą z wdzięcz-
nością Moją nieskończoną Dobroć dla
wszystkich, a szczególnie dla grzesz-
ników, chorych, umierających i wszy-
stkich cierpiących! Niech wiedzą, że
mam tylko jedno pragnienie: kochać
ich wszystkich, dawać im Moje łaski,
przebaczać, gdy żałują. Przede wszy-
stkim zaś pragnę nie sądzić ich wed-
ług Mojej Sprawiedliwości, lecz
według Mego Miłosierdzia, aby wszys-
cy zostali zbawieni i zaliczeni w po-
czet Moich wybranych. Na zakoń-
czenie tego małego wykładu składam
wam obietnicę, której skutki będą
wieczne. Oto ona:

Wzywajcie mnie imieniem ojca z
ufnością i miłością, a wszystko otrzy-
macie od tego ojca, doznając równo-
cześnie miłości i miłosierdzia.

(…) chciałbym zobaczyć, że po-
wstaje wielkie zawierzenie między
człowiekiem a jego Ojcem Niebies-
kim, prawdziwy duch zażyłości, ale i
delikatności zarazem, ażeby nie

nadużywano Mojej wielkiej Dobroci.
Znam wasze potrzeby, pragnienia i to
wszystko, co jest w was, ale jak bardzo
byłbym szczęśliwy i wdzięczny, gdy-
bym zobaczył, że przychodzicie do
Mnie i powierzacie Mi swoje potrzeby,
jak to czyni pełne ufności dziecko
wobec swego ojca. Jakże mógłbym
odmówić wam jakiejkolwiek rzeczy –
o małym czy dużym znaczeniu – gdy
Mnie o nią prosicie? Chociaż Mnie nie
widzicie, czy nie czujecie, że jestem
bardzo blisko was w wydarzeniach
dziejących się w was i wokół was?”

A.: Bóg nie chce być traktowany je-
dynie jako Ojciec, ale także jako
przyjaciel.

„Pragnę, aby ludzie Mnie poznali i
odczuwali, że jestem blisko każdego z
was. Pamiętajcie, o ludzie, że chciał-
bym być nadzieją całej ludzkości. Czy
już nią nie jestem? Gdybym nie był
nadzieją człowieka, człowiek by zgi-
nął. Jednak niezbędne jest, abym był
znany, żeby Pokój, Ufność i Miłość
wstąpiły w serca ludzi i doprowadziły
do połączenia ich więzią z Ojcem
Nieba i ziemi! Nie wierzcie, że jestem
owym strasznym starcem, którego lu-
dzie przedstawiają na swoich obrazach
i w swoich książkach. Nie, nie, nie jes-
tem ani ‘młodszy’ ani ‘starszy’ od
Mojego Syna i Mego Ducha Świętego!
Dlatego też chciałbym, aby wszyscy –
od dziecka do starca – wzywali Mnie
poufałym imieniem Ojca i Przy-
jaciela”.

A.: I jak przyjaciel cieszy się z na-
szego towarzystwa.

„Do was, stworzenia Moje, kochając
was jak Mojego Syna, którym Ja jes-
tem, mówię jak do Niego: jesteście
Moimi dziećmi umiłowanymi, w któ-
rych mam upodobanie. Dlatego właś-
nie raduję się w waszym towarzystwie
i pragnę pozostawać z wami. Moja
obecność wśród was jest jak słońce
nad ziemią. Jeśli jesteście dobrze przy-
gotowani do przyjęcia Mnie, przycho-
dzę bardzo blisko was, wchodzę w
was, oświecam i ogrzewam Moją
bezgraniczną Miłością”.

A.: Prowadzi za rękę do siebie, do
jeszcze większej bliskości.

„Ale w jaki sposób – powiecie Mi –
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możemy przyjść do Ciebie? Ach,
przyjdźcie drogą zawierzenia! Nazy-
wajcie Mnie Ojcem waszym, kochaj-
cie Mnie w Duchu i Prawdzie, a to
wystarczy, by ta orzeźwiająca i prze-
potężna Woda ugasiła wasze prag-
nienie. Jeżeli naprawdę chcecie, żeby
dała wam wszystko, czego wam brak
do poznania Mnie i umiłowania, i
jeżeli czujecie się zimni i obojętni,
wezwijcie Mnie tylko słodkim
imieniem Ojca, a przyjdę do was.
Moje źródło ofiarowuje wam miłość,
ufność i to wszystko, czego wam brak,
aby być zawsze kochanymi przez
waszego Ojca i Stworzyciela.

Ponieważ przede wszystkim pragnę
dać się poznać wszystkim – aby
wszyscy mogli radować się, już tu na
ziemi, Moją dobrocią i czułością –
stańcie się apostołami dla tych, którzy
Mnie nie znają, którzy jeszcze Mnie
nie znają! Ja pobłogosławię wasze
trudy i wysiłki i przygotuję wam wiel-
ką chwałę blisko Mnie, w wieczności.

Jestem Oceanem Miłości Miłosier-
nej, dzieci Moje. Oto inny dowód
Miłości ojcowskiej, którą mam dla
was wszystkich bez wyjątku, bez
względu na wasz wiek, stan, kraj. Nie
wykluczam nawet różnych zrzeszeń i

sekt, wiernych i niewiernych. Zamy-
kam w tej miłości wszystkie istoty ro-
zumne, których całość tworzy ludz-
kość”.

A.: Dla Niego wystarczy, że będzie-
my zachowywać się jak Jego dzieci.

„Jeśli chodzi o sposoby uwielbienia
Mnie – tak jak tego pragnę – nie
proszę was o nic innego jak tylko o
wielkie zawierzenie. Nie sądźcie, że
oczekuję od was surowości obyczajów,
umartwień, że chcę, byście chodzili
boso lub padali twarzą w proch,
posypywali się popiołem itp. Nie, nie!
Chcę – i to jest Mi drogie – byście
zachowywali wobec Mnie postawę
dziecięcą, pełną prostoty i zaufania
Mi!”

A.: Niezależnie od tego, jaki kto ma
stosunek do treści objawień, warto
zwrócić uwagę na problem w nich
poruszony. Często mówimy o Chrys-
tusie, jako tym, który przyszedł nas
zbawić, cierpiał na krzyżu i zmar-
twychwstał. Zwracamy się do Niego,
traktujemy jak Przyjaciela, Pasterza,
Nauczyciela i Brata. Także i Duch
Święty towarzyszy nam co dzień – w
okresie sesji, egzaminów czy

wszelakiego rodzaju wystąpień w
szczególności. To Ten, który pro-
wadzi nas w wierze. Oprócz tego
Maryja – nasza wspaniała Mama – i
pokaźne grono świętych, orędują-
cych za nami w sprawach bardziej i
mniej poważnych. Czy w tym
wszystkim nie zagubił się trochę Bóg
Ojciec? Tata, który zawsze ma dla
nas otwarte ramiona, który cierpiał
tak samo, gdy Chrystus umierał na
krzyżu (bo przecież są jednością),
który stworzył świat i każdego z nas.
Warto zrobić krótki rachunek
sumienia. Może mówiąc kolejny raz
Ojcze Nasz, robimy to bezreflek-
syjnie, nie zwracając nawet uwagi na
Osobę tego, do którego się zwra-
camy? Jemu nie zależy tak na na-
szych dobrych uczynkach, wyrze-
czeniach, modlitwach, jak na szcze-
rej miłości. A przecież w naszym
życiu przede wszystkim chodzi o
miłość…

Wszystkie fragmenty pochodzą z
broszury Bóg Ojciec mówi do swoich
dzieci wydanej przez Vox Domini
(Katowice 2010). Pełny tekst objawień
można przeczytać w na stronie inter-
netowej www.voxdomini.com.pl
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To nie tak jak myślisz, kotku...
Martyna Szakiel:
Odpoczywanie bywa męczące...

W przypadku nas, kobiet, wypoczynek jest prawdo-
podobnie jedynie abstrakcyjnym pojęciem. Powodem,
dla którego bierzemy urlop z pracy najczęściej jest chęć
nadgonienia obowiązków domowych lub, w przypadku
pracujących studentek, przygotowanie się do zaliczeń i
egzaminów. Stąd można wywnioskować, że odpoczy-
wamy jedynie od konkretnego rodzaju pracy. Bardzo
rzadko natomiast zdarza nam się wypoczynek w pełnym
tego słowa znaczeniu. Nawet kiedy udaje nam się
wyjechać na zaplanowany urlop, nie potrafimy się w
pełni zrelaksować. Zamiast tego skupiamy się na
setkach innych spraw, takich jak: nienaganny wygląd,
aktualizacja statusów na portalach społecznościowych
(tak, aby wszyscy mogli się dowiedzieć, gdzie jesteśmy),
a także bieżąca fotorelacja, aby pokazać innym, jak
świetnie wypoczywamy. W efekcie końcowym wracamy
z urlopu jeszcze bardziej zmęczone, niż przed wyjaz-
dem, marząc o kilku dniach na odpoczęcie po „wy-
poczynku”.

Co innego mężczyźni. Jako że panów męczy każda,
najdrobniejsza czynność, jak chociażby wyjście po za-
kupy do sklepu, każdego dnia muszą wygospodarować
czas na relaks. Najczęściej polega on na spędzaniu czasu
na kanapie z pilotem w ręku, ale nie tylko. Telewizor
mogą zastąpić również inne zdobycze techniki, takie jak
na przykład komputer, za pomocą którego również
można się zrelaksować, grając kilka godzin w gry, og-
lądając jakże zabawne krótkometrażowe filmiki i prze-
glądając rozrywkowe portale internetowe. U Panów
każda, najkrótsza nawet praca, wymaga następnie kilku-
godzinnego odpoczynku. Jest to jednak kolejny dowód
na to, jak wspaniale się uzupełniamy! Skoro mężczyzn
tyle wyrzeczeń, potu i krwi kosztuje zabranie się za
wykonywanie jakichkolwiek domowych obowiązków,
mogą je spokojnie pozostawić kobietom. Dzięki temu,
my nie będziemy musiały stresować się faktem, że nie
mamy co robić i (o zgrozo!) będziemy zmuszone cho-
ciażby przez chwilę poodpoczywać. Dla nas może być to
równie męczące, jak dla mężczyzn zakupy w centrum
handlowym. Dlatego szczególnie w tym ciężkim dla nas
kobiet okresie wakacji, kiedy zazwyczaj odpada nam
część obowiązków związanych chociażby z nauką, nie
zapominajcie o nas Panowie. Pamiętajcie, aby pozwolić
nam czasami pozmywać Wasze naczynia (wszak
podobno w żyłach prawdziwej kobiety płynie płyn do
mycia naczyń), czy wyjść za Was po zakupy do sklepu.
W ten sposób po wakacjach wrócimy wypoczęci, czego
wszystkim życzę!

Michał Masiulaniec:
Wczasy, czyl i wypoczynek

My, mężczyźni, nic nie wiemy o wypoczynku, dla nas istnieje
tylko praca, a z odpoczywaniem sobie stanowczo nie radzimy.
Kiedy wypoczywamy, przychodzą nam często do głowy głupie
pomysły, których i tak, całe szczęście, później realizować się nie
chce, no chyba, że są na tyle głupie, że nie wymagają żadnego
wysiłku. Albo, gdy już zupełnie nic nie przychodzi do głowy,
wywalamy nogi na stół, ręce kładziemy na karku... i wtedy, jak
na złość, najczęściej dziurawią się nam skarpetki. Oprócz tego,
w czasie wypoczynku rośnie nam brzuch, niepostrzeżenie
wzrasta ilość alkoholu we krwi — ot skutek uboczny
odpoczywania — i strasznie nas wszystko swędzi, a nos
wymaga szczególnej pielęgnacji. Co zaś najgorsze i całkowicie
niezrozumiałe, odpoczynek w naszym wykonaniu polega
najczęściej na nie robieniu zupełnie niczego... Inaczej jednak
sprawy się mają z kobiecym wypoczynkiem, który jest zawsze z
założenia konstruktywny i pracowity, czysty i schludny. Przy
wypoczywającej kobiecie zawsze znajdzie się coś dobrego i
zdrowego do jedzenia, podczas gdy biedny mężczyzna musi
cierpieć biedę i żywić się jedynie pizzą i chipsami. Ponadto
kobiety potrafią odpoczywać w bardzo nietypowych miejscach,
np. w sklepach. Dla nas mężczyzn, sklep to istny zakład robót
najcięższych, ustawicznej gorączki, biegania, zamęczania, za
które jeszcze przebiegli handlowcy każą nam sobie sowicie
płacić, same zaś zakupy to istny koszmar porównywalny z pracą
w kamieniołomach. Dla kobiet jednakże to właśnie zakupy są
źródłem odpoczynku i duchowej odnowy, która owocuje
zawsze jakimś namacalnym konkretem: odrzuceniem od siebie
dóbr zbędnych (pieniądze), a uzyskaniem tych, które są do
życia nieodzowne (producenci zbyt małych szaf nie wmówią
nam, że jest inaczej! ) . Kolejną cechą kobiet, którą mężczyźni w
sekrecie podziwiają jest to, że potrafią one z wypoczynkiem
pogodzić wiele innych czynności, takich jak np. mówienie. Co
więcej, są to zawsze pełne mądrości i pozytywnego przekazu
wypowiedzi, pełne najlepszych rad i życzliwych wskazówek, na
które można wpaść tylko w czasie urlopu czy wakacji. Każdy
mężczyzna bierze je sobie zawsze, że sie tak wyrażę, głęboko do
serca, niestety nie może zrealizować ich najczęściej od razu, bo
w danym momencie odpoczywa, a że jest w tym bardzo słaby,
nie może odpoczynku nigdy, za żadną cenę przerywać...
Reasumując, ponieważ mężczyźni muszą jak najczęściej swój
bardzo słaby odpoczynek ćwiczyć i trenować, a kobiety,
perfekcyjne w wypoczywaniu, powinny jak najczęściej dawać
przykład całej gorszej części świata, jak powinno ono wyglądać,
życzę wszystkim, niezależnie od płci, w związku ze zbliżającymi
się wakacjami, jak najwięcej odpoczynku, bez względu na to
czy przyjdzie go wam spędzić na nudnych praktykach, w
kurorcie harując na zmywaku, czy też przygotowując się do
ukochanej sesji poprawkowej.
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PIĘĆ PYTAŃ DO...

O świętość pytał
Krzysztof Kawik

W drodze do zbawienia

Jak rozumiesz pojęcie świętości?

Anna: Święty to człowiek z klasą. To ktoś zwyczajny, a za-
razem bardzo zakochany i zatopiony w Bogu. Żyjący pośród
nas tu na ziemi, spełniający swoje powołanie i równocześnie
żyjący Bogiem, korzystający często z sakramentów pokuty i
eucharystii.

Dominik: Święty człowiek bezwzględnie podąża za Chry-
stusem, a nie tylko na pół gwizdka. Przede wszystkim
atentycznie kocha Boga i ludzi dookoła siebie. W taki spo-
sób jego świętość promieniuje naokoło i rzeczywiście jest
Bożą latarnią wśród ludzi.

Piotrek: Dla mnie święty to ktoś kto potrafi całkowicie
oddać się w woli Bożej i służbie innym.

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że „świętość nie jest
przywilejem nielicznych, lecz powinnością wszystkich”?

Anna: Zgadzam się. Każdy z nas powinien dążyć do świę-
tości. To nie jest takie trudne jak się nam czasem wydaje,
szczególnie jeśli jesteśmy świadomi tego, że towarzyszy nam
łaska Boża w dążeniu do świętości.

Dominik: Benedykt XVI podkreślał, że wszyscy mamy
powołanie do świętości. Wszyscy doskonale wiemy, że jes-
teśmy trochę w polu z realizacją tego zadania. Ale w mo-
mencie w którym przestaniemy się starać, wszystko prze-
padło.

„Taki duży taki mały może świętym być!”- Wszyscy znamy słowa

tej piosenki, a jednak mam wrażenie, że tak mało w to wierzymy.

Co więcej, w naszej świadomości istnieje odrealniony obraz

świętości: ludzi z ikon, bez uczuć, dalekich od codziennych wy-

borów, od początku w pełni ukształtowanych przez Boga. Patrzy-

my zwykle na ich osiągnięcia, a nie na sposoby, jakże cenne

sposoby, które służyły im do osiągnięcia tego stanu… Jeszcze

jesteśmy w dobrym położeniu, ciągle w drodze, podczas której

możemy kształtować i modelować swoje życie. Przypatrzmy się

życiorysom tych, którzy dotarl i już do mety, bo wielu z nich zma-

gało się z takimi samymi problemami, pokusami, grzechami, jak

my. Może ich sposoby niwelowania tych dolegl iwości, okażą się

pomocne również nam?

Piotrek: Tak, zgadzam się, ponieważ wierzę, że Bóg po-
wołał nas wszystkich do świętości.

Czy czasy, w których żyjemy mają wpływ na świętość
człowieka?

Anna: O tak, czasy, w których żyjemy mają wpływ na
świętość człowieka. Myślę, że nawet nie zdajemy sobie
sprawy jak bardzo. Chrześcijanie nadal giną za wiarę, nadal
cierpią prześladowanie, nie trzeba szukać daleko, wystarczy
przyjrzeć się swoim środowiskom w pracy, na uczelni, czy w
domu. Największy wpływ na świętość człowieka ma jego
najbliższa rodzina.

Dominik: Uważam, że nie. Czasy się zmieniają, ale ludzie
są zawsze tacy sami. Nie ważne czy w jaskini czy w apar-
tamentowcu. Tak samo jak Ewangelia cały czas budzi nasz
podziw, tak myślę, że teraz bez problemu mogliby działać
święci np. ze średniowiecza i wiedzielibyśmy, że to święci.

Piotrek: Myślę, że dzisiejsze czasy mogą w dużej mierze
przeszkodzić w prowadzeniu świętego życia, aczkolwiek nie
twierdzę że jest ono niemożliwe, bo z Bogiem nie ma rzeczy
niemożliwych.

Według Ciebie świętość jest tylko sprawą religijną, czy
ma również wartość społeczną?

Anna: Na to pytanie trudno mi odpowiedzieć. Świętość
właściwie kojarzy się niejako z automatu z religią. Ale
przecież żyjemy w społeczeństwie i w naszej ojczyźnie świę-
tość zawsze miała wartość społeczną, ale czy jest tak dzisiaj?

Dominik: Nie zapala się światła, żeby postawić pod
korcem :) Skąd mielibyśmy się dowiedzieć o czyjejś zażyłej
relacji z Bogiem, z pamiętników? Święty musi oddziaływać
na ludzi wokół siebie. Niektóre dzieła świętych osób z prze-
szłości funkcjonują do dziś, i dalej pomagają ludziom, mi-
mo, że założyciela nie ma z nami od kilkuset lat.

Piotrek: Świętość właściwie kojarzy się automatycznie z
religią. Ale przecież żyjemy w społeczeństwie religijnym i w
naszej ojczyźnie świętość zawsze miała wartość społeczną.

Który święty jest Ci najbliższy?

Anna: Jest ich sporo. To: św. Rita, bo pomaga mi w naj-
bardziej beznadziejnych sprawach, jej życie nie było łatwe
tak jak i moje nie jest. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
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skromna i piękna karmelitanka i patronka mojej
wspólnoty „Pustyni w Mieście”, bł. Karolina dziew-
czyna o czystym sercu, św. Franciszek i św. Klara -
święci przyjaciele od których uczę się pięknej relacji.
I mogłabym tak wymieniać i wymieniać…

Dominik: Trudne pytanie. Myślę, że zasadniczo
patroni, św. Dominik Guzman, bł. ks. Jerzy Popie-
łuszko no i wybrany na bierzmowanie św. Józef.
Pierwszy z nich przez swój godny naśladowania
radykalizm ewangeliczny. Drugi ze względu na blis-
kość z ludźmi, za to, że był człowiekiem oddanym
wszystkim naokoło. Trzeci, ponieważ to zdecydo-
wanie najlepszy wzór ojca rodziny.

Piotrek: Najbliższa mi święta to Maryja, ponieważ
gdy mam problem zawsze zwracam się do niej. Od-
dałem się jej pod opiekę jak matce.

Na pytania odpowiedzieli:

Anna:

Z wykształcenia historyk, na codzień pracuje w Ar-
chiwum Urzędu Miasta Krakowa. Należy do wspól-
noty „Pustynia w Mieście".

Dominik:

Studiuje fizykę. Wolny czas, jeżeli go ma, to po-
święca na czytanie tygodników i książek. Lubi także
podróże, małe i duże.

Piotrek:

Jest uczniem liceum. Interesuje się sportem, muzyką
i językoznawstwem. Należy do wspólnoty młodzie-
żowej "Magis" działającej przy parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu.

Życie pełne światła

Roztańczona, uśmiechnięta, pełna radości i marzeń. Lubiła
pływać, chodzić po górach i grać w tenisa. Była duszą
towarzystwa, wolny czas uwielbiała spędzać z przyjaciółmi.
Zdarzyło jej się zawalić i powtarzać klasę. Gdy bliżej poznała ją
założycielka ruchu Focolari, Chiara Lubich, nazwała ją „Chiara
Luce”, co znaczy „ Jasne Światło”.

Chiara (Luce) Badano urodziła się 29 października 1971 r. w
Sasello, na północy Włoch. Od najmłodszych lat była związana
z katolickim ruchem Focolari. Tam kształtowała swoje życie
wewnętrzne i głęboką relację z Jezusem. Jej życie pełne było
małych aktów miłości, zwłaszcza względem odrzuconych i
zapomnianych.

W wieku 17 lat poczuła silny ból w ramieniu podczas gry w
tenisa. Po przeprowadzeniu badań stwierdzono raka kości.
Mogłoby się wydawać, że dla tak młodej dziewczyny życie
zamieni się w tragedię. Jednak tak nie było. Pomimo bolesnych
zabiegów, jakie musiała przechodzić Chiara, z każdą dawką
przychodzącego bólu powtarzała: „Jezu, jeśli Ty tego chcesz, ja
też tego chcę (…)”. Jednoczyła się z Jezusem Opuszczonym i
Ukrzyżowanym, pozostając pogodna. Rodzina i wielu jej
przyjaciół było zdumionychi przyjaciele byli zdumieni faktem,
że przychodząc do szpitala z zamiarem pocieszenia jej, sami
doznawali pociechy.

Sama mówiła o sobie, że ta choroba przyszła we właściwym
czasie. W szpitalu starała się służyć osobom leżącym z nią na
oddziale, dopóki siły jej pozwalały. Choroba stopniowo
postępowała, paraliżując jej ciało. Mówiła: „Niczego już nie
posiadam, ale mam jeszcze serce, które może kochać” lub „Bóg
zabrał mi nogi, ale zostawił skrzydła”.
7 października 1990 r. Chiara odeszła na spotkanie ze swoim
Umiłowanym.

Według wskazówek, których sama udzieliła, na pogrzebie
była ubrana w białą sukienkę, czytania i śpiewy sama wcześniej
wybrała. Chciała, aby było to radosne święto, jak w dniu
zaślubin.

„Udowadnia swoim uśmiechem i wielkimi jaśniejącymi
oczami, że śmierć nie istnieje. Jest tylko życie” – tak mówił
prowadzący ją w chorobie lekarz, Antonio Delogu.

Rzeczywiście, patrząc w radosne oczy Chiary, możemy
poczuć się zainspirowani i pociągnięci przez Tego, w Kogo się
wpatrywała.
25 września 2010 została ogłoszona błogosławioną.

Pamiętajmy jednak, że Bóg nie zsyła cierpienia na ludzi.
On dopuszcza, żeby istniało.
Według mnie Chiara z własnej woli przyjęła cierpienie, bo

chciała z miłości nawet w tym być podobna do Jezusa i to był
charyzmat jej życia, poprzez który zbliżała innych do Boga.

O świętej pisze Karolina Pałka
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Bogusław
Kowal

O tym,
jak to było
z inicjatywą
„Jeden z Nas”

Zacznijmy od początku...

W Polsce inicjatywy „za życiem” głoś-
niej dały o sobie znać w pierwszej de-
kadzie XXI wieku. Jednym z głównych
cyklicznych wydarzeń jest Marsz dla
życia i rodziny organizowany od 2006
roku przez organizacje pozarządowe.
Początkowo marsz, podczas którego
miały miejsce także inne wydarzenia
(koncert, pikniki) odbywał się tylko w
Warszawie, obecnie odbywa się także
w innych miastach Polski. Przed po-
wstaniem federacji „Jeden z nas” ruch
pro-life występował pod postacią wie-
lu pojedynczych fundacji i stowarzy-
szeń, które w różny sposób podcho-
dziły do spraw obrony życia. Wśród
nich możemy wyróżnić: Polską Fede-
rację Ruchów Obrony Życia, Human
International Polska, Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka, Stowa-
rzyszenia Rodzin Wielodzietnych i
dziesiątki innych, które w sposób po-
średni zajmują głos w niniejszej spra-
wie.

Sytuacja prawna w Polsce

W procesie rozwijania się społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz prawodaw-

stwa po 1989 roku miały miejsce licz-
ne inicjatywy dążące do zmiany ist-
niejącego porządku prawnego w spra-
wie aborcji. Obecnie w III Rzeczy-
pospolitej kwestie dotyczące życia re-
gulują art. 38 Konstytucji RP oraz
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla-
nowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczal-
noś-ci przerywania ciąży. W ramach
tzw. kompromisu między frakcjami na
scenie politycznej i związkami wyzna-
niowymi (w przeważającej mierze
Kościołem katolickim) dopuszczono
w Polsce przerwanie ciąży jedynie w
trzech następujących przypadkach:
zagrożenie zdrowia lub życia ciężarnej
matki, nieodwracalne uszkodzenie lub
upośledzenie płodu oraz gdy ciąża
rozpoczęła się w wyniku przestępstwa
(gwałt). Wspomnijmy tylko, że w mi-
nionym czasie miało miejsce wiele
przeciwnych inicjatyw mających na
celu liberalizację prawa. W Polsce
stoją za nimi środowiska feministycz-
ne, lewicowe, tzw. zieloni oraz orga-
nizacje nazywające siebie pro-choice.
Opierają się one na poglądzie, że
wśród wielu praw pozytywnych rów-
nież znajduje się „prawo do aborcji”,
wywodzące się z wolności autono-
micznej, tj prawa kobiety do własnego
brzucha. Często podnoszonym argu-
mentem jest fakt walki płci (niczym
walki klas), w której brak prawa do
aborcji jest jedną z form ciemiężenia

kobiet przez szowinistyczny patriar-
chat. Ów streszczony pogląd skon-
trastuję z opisami inicjatyw za życiem,
które poniżej szerzej opiszę.
Wspomniałem, że u progu wolnej

Polski wprowadzono zakaz aborcji na
życzenie, poza trzema powyższymi
warunkami. Spowodowało to proces
oddolnego organizowania się ruchów
obywatelskich w celu zaostrzenia pra-
wa (poprzez zmianę konstytucji lub
zmianę ustawy). Obecne formy dzia-
łania są nakierowane na wywieranie
wpływu na opinię publiczną oraz
przeciwstawianie się naciskom ze stro-
ny Komisji Europejskiej oraz Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych na
rządy narodowe, by umożliwiono
szerszy dostęp do aborcji. W Polsce
zniesienie możliwości warunkowej
aborcji nie było możliwe w głównej
mierze przez fakt, że przez pierwsze
piętnaście lat koalicje rządzące zorien-
towane były wokół centro-lewicowej
strony sceny politycznej.

Inicjatywy polityczne za nienaru-
szalnością życia

Korzystniejszy układ przyszedł po wy-
borach parlamentarnych w 2005 roku.
Zawiązała się wtedy koalicja PiS, LPR
i Samoobrona. Dzięki temu na prze-
łomie 2006 i 2007 roku rozpoczęto i
prowadzono prace nad zmianą kon-
stytucji. Chodziło modyfikację ustawy
zasadniczej, gdzie art. 30 w rezultacie
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brzmiałby: „Źródłem wolności i praw
człowieka i obywatela jest przyro-
dzona i niezbywalna godność człowie-
ka, przynależna mu od chwili po-
częcia. Jest ona nienaruszalna, a jej
poszanowanie i ochrona jest obo-
wiązkiem władz publicznych”. W wy-
niku konsultacji społecznych i prac
komisji nadzwyczajnej powołanej na
wniosek rządzącej koalicji doszło do
konfliktu Marka Jurka z Jarosławem
Kaczyńskim. Projekt poddany w gło-
sowaniu przepadł, a ówczesny mar-
szałek Sejmu na znak protestu podał
się do dymisji.

W kolejnych latach znaczenia
nabrało znaczenie inicjatywy oby-
watelskiej. Aby projekt mógł być roz-
patrzony przez Sejm, wymagane jest
poparcie co najmniej 100 tysięcy
obywateli. Na przełomie 2010 i 2011
roku zorganizowano pierwszą akcję
zbierania podpisów na szerszą skalę.
Jak wtedy stwierdził Mariusz Dzier-
żawski, szef Fundacji „Pro-prawo do
życia” w tym czasie „podpisy zbierały
tysiące ludzi, przede wszystkim
młodych, co jest nadzieją dla Polski,
że będziemy mogli oprzeć życie pu-
bliczne na zasadach moralnych”.
Projekt został odrzucony w Sejmie.
Podobną akcję przeprowadzono w
2013 roku, kiedy zebrano ponad 400
tysięcy głosów poparcia. I tym razem
wdrożenie inicjatywy obywatelskiej
nie przyniosło skutku. Obydwa pro-
jekty miały skutkować nowelizacją
Ustawy o planowaniu rodziny... z 1993
i wykreśleniu przesłanki na zezwo-
lenie przeprowadzenia aborcji ze
względu na uszkodzenie lub upo-
śledzenie płodu.

W międzyczasie Solidarna Polska,
również bez rezultatu, uruchomiła ini-
cjatywę nad podobnym projektem
ustawy.

Europejska Inicjatywa Obywatelska

Wobec zmieniających się realiów uz-
nano, że należy znaleźć nową formę
wpływania na proces legislacyjny. Wo-
bec tego w 2012 roku zarejestrowano
stowarzyszenie „Jeden z nas – One of
us” jako Europejską Inicjatywę Oby-
watelską. Jest to stosunkowo młoda

możliwość zrzeszenia się, jaką do-
puszcza traktat lizboński, napisana
wobec zauważonego deficytu inicja-
tyw demokratycznych. Pozwala na
skuteczne sprostanie wymogom for-
malnym, a tym samym wyrażenie vox
populi kolejno na forum Komisji
Europejskiej i Parlamentu Europej-
skiego. W wyniku akcji zebrano pra-
wie 1 ,9 mln podpisów przeciwko
finansowaniu ze środków Unii Euro-
pejskiej aborcji, a także wszelkich do-
świadczeń i badań na embrionach
ludzkich w krajach Trzeciego Świata.
Petycję wraz z poparciem złożono w
KE do rozpatrzenia. W razie zgody
petycja miała iść pod głosowanie do
Parlamentu. W maju 2014 roku Ko-
misja Europejska oficjalnie odrzuciła
postulat prawny inicjatywy, stwier-
dzając, że nie ma potrzeby podnosić
obecnych standardów etycznych w
wydatkowaniu środków UE. Wobec
powyższego inicjatywa dwa miesiące
później złożyła pozew przez Trybu-
nałem Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej przeciw Komisji Europejskiej,
Parlamentowi Europejskiemu oraz
Radzie Unii Europejskiej. Poseł Jacek
Sasin podczas obrad w Polsce za-
uważa: „Sejmowa Komisja ds. Unii
Europejskiej wyraża nadzieję, że
Komisja Europejska, zgodnie z obiet-
nicą, w przypadku inicjatywy ‘Jeden z
nas’ wróci do sprawy w grudniu 2015
roku i umożliwi jej rozpatrywanie w
Parlamencie Europejskim. Europejska
Inicjatywa Obywatelska miała być
elementem dzielenia się przez Komisję
Europejską z obywatelami UE pra-
wem do wnoszenia propozycji legi-
slacyjnych do PE. Uważamy, że należy
rozważyć reformę tego narzędzia tak,
by zawsze trafiał on pod obrady Par-
lamentu Europejskiego”. Należy tu za-
uważyć, że projekt „One of us” był
drugą inicjatywą skutecznie złożoną,
lecz nie zaopiniowaną przez Komisję
Europejską.

Federacja za życiem

Obecnie inicjatywa została przekształ-
cona w federacje. W jej skład wchodzą
fundacje, stowarzyszenia i inne orga-
nizacje – obywatele szesnastu krajów

UE. Każda z nich ma obowiązek
opłacania składki członkowskiej. 28
listopada odbył się Kongres w Mad-
rycie, podczas którego wyłoniono no-
we władze. Wśród nowych przedsta-
wicieli sekretarzem generalnym został
Polak, Jakub Bałtroszewicz. Za swój
cel na najbliższą kadencję wyznaczył
sobie rozciągnięcie federacji na wszy-
stkie kraje członkowskie UE. Fede-
racja jest makroorganizacją pozarzą-
dową, która na co dzień poprzez swoje
niższe szczeble działa na poziomie
lokalnym. W realiach, gdy większość
prawa importowana jest z Brukseli,
udało się zbudować „trampolinę” i
narzędzie do artykułowania swoich
poglądów na najwyższym, międzyna-
rodowym stopniu. Szkoda, że na razie
ta forma, jak mówią komentatorzy,
spełnia rolę fasadowej demokracji.
Póki co, Komisja Europejska ma pra-
wo i gorliwie z niego korzysta do od-
gradzania się od głosu ludu.

Bibl iografia:
Społeczeństwo obywatelskie i jego
instytucje, Biuro Analiz i dokumenta-
cji Kancelarii Senatu.
Evangelium vitae, encyklika papieża
Jana Pawła II.

http://www.jedenznas.pl
http://www.blog.pro-
life.pl/opracowania/zaplodnienie-
poczatkiem-zycia/
http://ww.prolife.com.pl
http://gosc.pl/doc/1617092.400-tys-
podpisow-przeciw-aborcji
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Zrób niedobry uczynek –
nakarm głodnego!

Piotr Siwiec

Gdy idziemy przez Kraków, spotykamy w ciągu godziny w
okolicach rynku, plant czy dworca co najmniej kilkunastu
bezdomnych i żebrzących. Proszą o jedzenie lub pieniądze.
Ile razy widzieliśmy kobietę z małym dzieckiem na rękach
proszącą o pomoc? Czy zastanawialiśmy się kiedyś, czemu
tych osób jest tak wiele? I co się z nimi dzieje, kiedy im
„pomożemy”?

Czemu ten cudzysłów, przecież pomagam?

No właśnie jest pewien problem. Nie pomagasz. Odpo-
wiadając na powyższe pytania, wyobraziłeś sobie pewnie
moment, kiedy ta osoba zaspokaja swój głód i jest wreszcie
„szczęśliwa”, albo w bardziej pesymistycznych momentach
kupuje wino i też jest „szczęśliwa”. A jak sytuacja wygląda
naprawdę?

Na początku należy pamiętać, że osoby te spotkała w ży-
ciu tragedia, nie możemy ich z góry oceniać. Nie wszyscy
potrafią cało wyjść z opresji. I wtedy kierują swoje kroki na
żebraczą drogę. Mogliby np. zgłosić się do ośrodków po-
mocy, czy to publicznych, czy katolickich, których jest
mnóstwo w naszym mieście. Ale większość tego nie robi.
Dlaczego? Dlaczego ktoś woli spać na ławce na plantach,
zamykając się na pomoc ośrodków, które pomogłyby zacząć
od nowa? Odpowiedź jest prosta: przez dwie osoby. Przez
siebie samych i przez Ciebie (w tym twoje pieniądze albo
jedzenie). Przez siebie samych, ponieważ idą na łatwiznę,
akceptują stan, w którym się znaleźli i nie chce im się wal-
czyć o swoje życie. I tutaj, Drogi Czytelniku, przychodzisz
im z „pomocą”. Czy gdybyś był bezdomny i gdyby nikt z
przechodniów nie wrzucił ci pieniędzy lub nie podarował
jedzenia, usiadłbyś na ławce i umarł z głodu? Jasne, że nie!
A co byś zrobił? Poszedłbyś prosić o pomoc do ośrodków,
które ją oferują. Nie tylko zostałbyś nakarmiony, ale
zapewniono by Ci dach nad głową i możliwość nowego
startu. Ale po co się męczyć i iść gdzieś tam, dostać pracę i
za kilka lat wrócić do społeczeństwa, skoro można użebrać
całkiem niezłą sumkę na ulicy?

To nie czasy starożytności, w których nie istniały wyspe-
cjalizowane instytucje lub formy pomocy. Dziś ,,po-
maganie” w takiej formie jest rozleniwianiem i krzywdze-
niem. Niestety, takie mamy czasy.

Ale jak tu nie dać matce z dzieckiem, przecież to byłoby
okrutne!

Znowu muszę Cię zmartwić. ,,Pomaganie” matce z dziec-
kiem według mnie jest jeszcze bardziej okrutne. Jak po-
kazały badania kilka lat temu, większość matek jest po
prostu niewolnicami zorganizowanych grup przestępczych,
a dzieci aby ,,wytrzymały” w ciszy, są narkotyzowane! Wiele
osób żebrzących, w tym matek z dziećmi, jest po prostu
podstawianych przez mafię. I nie są to moje wymysły. Nie
wierzysz? Idź do domu samotnej matki i zapytaj się, jak
wygląda rzeczywistość. I to Ty, kiedy wrzucasz pieniądze
takiej osobie, finansujesz mafię i przyczyniasz się do tego,
że więcej i więcej kobiet będzie zniewalanych, a ich dzieci
będą narkotyzowane od urodzenia. Niestety. Okrutne, ale
prawdziwe.

Więc… co mam zrobić?

Po pierwsze powstrzymaj się od ,,pomocy” takim osobom
czy to finansowo czy poprzez ofiarowanie jedzenia. W Kra-
kowie mamy naprawdę dużo ośrodków pomocy. Wydrukuj
np. ich adresy, napisz, co można otrzymać w każdym z nich
i wrzuć zamiast pieniążka. Możesz zabrać taką osobę na
obiad i spróbować z nią porozmawiać, i namówić do no-
wego życia. Możesz z nią porozmawiać nawet na ulicy. Jest
to niesamowicie trudne, ale nie ma rzeczy niemożliwych.
Zawsze warto próbować. Ważną sprawą jest również uświa-
damianie swoich znajomych o całej sytuacji, aby oni rów-
nież nie ,,pomagali”. Zawsze też możesz wspierać organi-
zacje pomocy, finansowo czy materialnie. Całe potrzebne
info do ich wsparcia znajdziesz na stronach tych organizac-
ji: ośrodków pomocy bezdomnym, domów samotnych ma-
tek, jadłodajni, noclegowni itd.

Nie dawaj ryby, dawaj wędkę!

Takie instytucje mogą przyuczyć osoby do nowych zawo-
dów i pomóc znaleźć im zatrudnienie. Dobrym przykładem
są działania misyjne, gdzie kilkanaście lat temu zamiast
dawać pieniądze biednej ludności, nauczyi ją piec chleby,
nauczać lub leczyć. Dzisiaj te osoby przekazują daną wiedzę
i są się samodzielne. Czy gdyby dać im same pieniądze, coś
by się zmieniło? Na lepsze na pewno nie…

Uwaga! Po przeczytaniu tego tekstu każde wrzucenie pieniążka

czy kupienie jedzenia będzie już świadomym złym zachowaniem!

Jeżel i chcesz nieświadomie krzywdzić innych, to nie czytaj dalej!
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Swoimi przemyśleniami dziel i się

Agnieszka Jaranowska

Góry złota,
czyli dlaczego potrzebujemy zbawienia

Na co dzień słowo zbawienie brzmi
dość obco, odlegle. Zdaje się dotyczyć
dopiero tego, co czeka nas po śmierci,
a nie dzisiaj. Lepiej lub gorzej, przy
pomocy własnych zdolności i środków
materialnych rozwiązujemy problemy
zawodowe i osobiste. Dopiero gdy nie
potrafimy sobie z czymś poradzić i
doświadczymy cudownej pomocy z
nieba albo kiedy otrzemy się o śmierć,
zdarza się powiedzieć z wdzięczno-
ścią, że Bóg nas wybawił. Święta
Wielkanocne sprzyjają refleksji nad
Chrystusem jako Zbawicielem. Ale
dlaczego właściwie Chrystus za nas
umarł? Dlaczego potrzebujemy zba-
wienia?
Po pierwsze, dlatego że jesteśmy

grzesznikami. Odkąd Adam i Ewa zła-
mali Boży nakaz w ogrodzie Eden,
wszyscy, jako ich potomkowie, nosimy
w sobie skłonność do zła. Ale czy na-
prawdę czujemy, że jesteśmy grzeszni-
kami? Recytujemy z pamięci Dekalog
i myślimy z ulgą, że nie jest z nami aż
tak źle; w końcu zazwyczaj nie po-
pełniamy tak ciężkich przestępstw. A
może nie wiemy po prostu, czym
naprawdę jest grzech...
Ojciec Krzysztof Kralka w książce

Prawda. Wolność. Życie pisze, że
„grzech jest (.. .) niewiarą w to, że
mam wszystko, czego potrzebuję do
szczęścia”. Kiedy zaczynamy podejrze-
wać Pana Boga, że nie chce dla nas
dobra, że nas oszukuje, już wtedy za-
czyna się nasz upadek. Przestajemy
ufać, że mamy miłość Ojca za darmo.

Obrażamy się, że życie nie układa się
bezproblemowo, stwierdzamy, że Bóg
przestał działać i szukamy skuteczniej-
szych w naszym mniemaniu sposo-
bów na znalezienie spełnienia i ra-
dości na ziemi. Gdybyśmy poznali i
docenili Jego miłość, nic więcej nie
byłoby już nam potrzebne.
Im bliżej jesteśmy Chrystusa, tym

bardziej przeszkadza nam najmniejsze
przekroczenie przykazań. „Wy jesteś-
cie przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie
to, co wam przykazuję” (J 15,14). Nie-
którzy święci spowiadali się prawie
codziennie; nie dlatego, że dużo
grzeszyli, ale dlatego że więcej widzieli
i bolała ich każda niewierność wobec
Boga. Dokładny rachunek sumienia
pozwala zauważyć wszystkie drobne
kłamstewka, małe złośliwości i inne z
pozoru nieważne rzeczy, nie podlega-
jące pod grzech ciężki, ale przeczące
pragnieniu Jezusa: „To wam przy-
kazuję, abyście się wzajemnie miło-
wali” (J 15,17). Bez Jego pomocy
prawdziwa miłość do Boga i ludzi nie
jest możliwa. Za bardzo pociąga nas
zło. Ciekawe, że wolimy oglądać
krwawe kryminały o psychopatycz-
nych mordercach niż piękne i warto-
ścio-we filmy o tematyce religijnej.
Potrzebujemy Bożego zbawienia, aby
po każdym upadku znów wybierać
dobro i kochać bezinteresownie.
Życie to poligon, na którym ścierają

się zastępy Boga i szatana. Choć
Chrystus raz na zawsze pokonał wro-
ga, on ciągle chce poniżyć najuko-
chańsze Boże stworzenia, czyli nas.
Musimy opowiedzieć się po którejś ze
stron. Jak pisze ojciec Kralka, Bóg nie
oszukuje, że będzie nam zawsze łatwo.
Wojna to wojna. Czasami trzeba stra-
cić nogę lub rękę, żeby zwyciężyć.
Każdy, kto kiedykolwiek próbował

zdecydowanie walczyć z własną sła-
bością, wie, jak to boli. Czasami wy-
daje się nam, że bez jakiegoś nałogu
lub jakiejś grzesznej przyjemności nie
przeżyjemy. Rezygnacja z zaspokaja-
nia zgubnych pragnień, choćby były
bardzo silne, jest właśnie „opieraniem
się grzechowi aż do przelewu krwi”
(por. Hbr 12,4). Potrzebujemy Bożego
zbawienia, bo Zły jest silniejszy i bar-
dziej przebiegły od nas. Sami nie
bylibyśmy w stanie go pokonać. Choć
odniesiemy ciężkie rany, wynik walki
został przesądzony.
O tym, jak wielki dług zaciągnęliś-

my przez grzech pierworodny, uświa-
damia przypowieść o nielitościwym
dłużniku (Mt 18, 23-35), który ma
zwrócić królowi dziesięć tysięcy talen-
tów. Jeden talent odpowiada trochę
więcej niż trzydziestu czterem kilogra-
mom złota lub srebra. Dług wynosi
zatem około trzystu czterdziestu ton
szlachetnego kruszcu. Potrzebujemy
zbawienia, bo nigdy nie bylibyśmy w
stanie wykupić się z niewoli szatana,
której dobrowolnie się poddaliśmy.
Potrzebujemy zbawienia wreszcie

dlatego, że bez niego nic nie miałoby
sensu... Ks. Franciszek Blachnicki pi-
sał, że „zbawienie znaczy (...) tyle, co
życie wieczne, życie pełne, życie nie
zagrożone śmiercią”. Takie życie może
dać tylko Bóg – źródło życia. Możemy
na ziemi być szczęśliwi i spełnieni, a
nie witać każdy dzień westchnieniem
ciężkim, jakby głaz spadał nam na
piersi. I to szczęście jest tylko przed-
smakiem radości, która będzie trwała
wiecznie. To daje nam Bóg... Patrząc
w każdą niedzielę na zmęczone i
znudzone twarze ludzi na Eucharystii,
zastanawiam się, czy jeszcze w to
wierzymy...

Skończył się kolejny czas paschalny w na-

szym życiu. Wracamy do l iturgicznego ok-

resu zwykłego, nie mając wrażenia, jak-

byśmy przez pięćdziesiąt dni świętowal i

pamiątkę czegoś wyjątkowego.
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Rozważanie bibl ijne prowadzi Barbara Kupiec

„I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw
ode złego”– Zbawienie

Nieraz już próbowano odejść od po-
danego tłumaczenia, dość błędnego,
tego fragmentu modlitwy Ojcze nasz,
ale tylko w niektórych językach może-
my się spotkać z tą bardziej poprawną
wersją – „i nie dozwól, byśmy ulegli
pokusie”. Bo przecież to nie Bóg nas
prowadzi na manowce, to nie On jest
odpowiedzialny za zło, które nas
pociąga iluzją dobra, jaką stwarza. w
końcu, gdyby coś nie wydawało nam
się dobre, lepsze, to byśmy tego nie
wybierali. To jednak Bóg może dać
człowiekowi światło, które pozwoli
kroczyć za tym, co jest naprawdę
zgodne z Jego wolą. a co jest wolą
Boga? No z pewnością to, byśmy nie
grzeszyli, bo grzech to odejście od te-
go, co wiąże się z naszym prawdziwym
szczęściem, a Bóg chce naszego szczęś-
cia, bo czym innym jest świętość, jak
nie pełnią? Zbawienie to przecież rea-

lizacja Bożego pragnienia o szczęściu
człowieka. Człowiek został jednak od-
kupiony przez Chrystusowy krzyż,
tak, nasze Zbawienie ma swój począ-
tek w Chrystusowym „pragnę” wy-
szeptanym z serca Boga. Co z tym ma-
my zrobić? Chyba można tylko jedno
– przyjąć i pozwolić się ukochać. Bo
może być i tak, że tak bardzo chcemy
być kochani, że nie zauważamy, że
właśnie już jesteśmy, nawet bardziej
niż możemy tego chcieć. a Zbawienie?
Co zrobić, żeby się zbawić? Po pierw-
sze pamiętać, że już Ktoś nas zbawił,
my mamy to tylko przyjąć a nie zmar-
nować. Prosić Pana, by odsuwał od
nas pokusy i chronił nas od niebezpie-
czeństw, jakie wymyśla szatan. Tego
uczy nas Jezus w tej modlitwie. Ale też
trzeba pamiętać, że nie brak grzechów
czynił świętymi, lecz dobro, które
zdziałali. Jak pisał Gałczyński: „tylko

łachudry nie błądzą”. i choć to ważne,
by unikać zła, to przecież nie bez po-
wodu Pan wciąż zaprasza do czynienia
dobra. w przypowieści o Sądzie Osta-
tecznym (Mt 25, 31-46) nie pyta o po-
pełnione zło, ale o zaniedbane dobro.
Bogatemu młodzieńcowi (Łk 18, 18-
23) mówi o przykazaniach, ale dodaje
potem: „Jednego ci jeszcze brak: sprze-
daj wszystko, co masz, i rozdaj ubo-
gim, a będziesz miał skarb w niebie;
potem przyjdź i chodź ze Mną (Łk 18,
22). Ktoś mógłby zapytać: czemu nie
powtarza więc tego w modlitwie Ojcze
nasz? Odpowiem tyle, że właśnie po-
wtarza: „ale nas zbaw ode złego” a nie
czynienie dobra jest złem. Stąd odpo-
wiedź na pytanie co zrobić, aby się
zbawić jest prosta. Wszystko, co tylko
się da! Jak mówił św. Augustyn: „Ko-
chaj i czyń, co chcesz!”.

Krótko o zbawieniu

„Pragnę umrzeć – aby żyć!” Takie słowa mogą brzmieć
paradoksalnie dla ateistów, ludzi niewiary, ale NIE dla nas –
najdroższych dzieci Bożych, za których Jezus Chrystus
oddał życie na krzyżu i zapewnił, że przyjdzie po każdego z
nas i weźmie do siebie. Prędzej czy później nadejdzie
moment zakończenia naszej ziemskiej wędrówki i
upragniona chwila spotkania twarzą w twarz, bez żadnych
zasłon... Czy zastanawiałeś się może, jakich słów użyłbyś,
żeby krótko podsumować swój ziemski czas? Czy masz
takie, które podobałyby się tobie i Bogu? Myślę, że są takie
słowa, znalazłem je w drugim liście świętego Pawła do
Tymoteusza, a brzmią tak: „Stoczyłem piękną walkę. Bieg
ukończyłem. Wiarę ustrzegłem. Teraz czeka na mnie
wieniec sprawiedliwości.” Jednak nie każdy tych słów

będzie mógł użyć, bo żeby dostać „wieniec życia” trzeba coś
zrobić, coś umieć… Umiemy wiele, każdy z nas mógłby się
pochwalić wieloma umiejętnościami, które wykonuje
naprawdę profesjonalnie. Ale Bóg zapyta tylko o jedno.
Umiałeś kochać? Czy umiałeś profesjonalnie kochać? Jedno
pytanie, w którym zawiera się wszystko, bo każda
wykonana czynność bez miłości traci swój właściwy kształt
i pierwotny sens. Tak więc mamy, co robić. Nie marnujmy
czasu, bo nie posiadamy go zbyt wiele. Kochajmy myślą,
słowem, czynem, dłonią, okiem, uchem, a także krzyżem, to
chyba najtrudniejsze zadanie. Ale nie jesteśmy sami i
opuszczeni, Bóg chce naszej doskonałości i możemy na
niego liczyć, dlatego, jeżeli wystąpi jakiś problem, nie
załamujmy się, tylko usiądźmy spokojnie, weźmy głęboki
oddech i jak zachęca święty Josemaria Escriva: „zwierzmy
się Jezusowi, prawdziwie obecnemu w Tabernakulum, ze
wszystkich trosk tego dnia. A uzyskamy światło i zachętę
dla swego życia chrześcijańskiego.” Tylko miłość jest
silniejsza niż śmierć!

Rozważa Krzysztof Kawik
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ludzie bezdomni

tak naprawdę ciągle boimy się
że powiemy za dużo
albo, że powiemy zbyt mało
i ciągle musimy się pilnować, czy
nie jest za wcześnie
choć nie możemy znieść strachu,
przed tym że jest już za późno

i czasami chcielibyśmy zostać na
dłużej
ale wtedy odchodzimy
bo zżera nas lęk,
że nas tutaj nie chcą

i tak naprawdę myślimy tylko o
sobie
kiedy żebrzemy na ulicy
jesteśmy zbyt dumni
z naszych sportowych butów
nie spuszczamy ich z oczu
i nigdy nie patrzymy przed siebie

Michał Masiulaniec

Spojrzenia...V ciekawostek biblijnych

I. Według Pisma Świętego jednorożce istniały. Tyle tylko, że
nie według każdego. Wszystko zależy od przekładu, jakim
się posłużymy. A było to tak: przy pierwszym tłumaczeniu
Starego Testamentu na grekę, tzw. Septuagincie, tłumacze
mieli problem z hebrajskim słowem re’em. Nie wiedzieli, do
jakiego zwierzęcia się ono odnosi. Wyraz został więc
przetłumaczony na Μoνoκερως (monoceros, tzn. jednoro-
gi). Potem – na zasadzie głuchego telefonu – pojawił się w
łacińskiej Wulgacie jako unicornis, stamtąd zaś przeszedł
do przekładów w językach angielskim i francuskim odpo-
wiednio jako unicorn i licorne – jednorożec. Mityczne
stworzenie przewijało się przez tekst Pisma Świętego
dziewięciokrotnie, m.in. w Księdze Hioba. I tak przez kilka
wieków chrześcijanie nie mogli podać w wątpliwość istnie-
nia jednorożców – przecież mówiło o nich Słowo Boże! Do-
piero rozwój traduktologii i nowe przekłady udowodniły, że
hebrajskie re’em to rodzaj bawoła (por. Hi 39, 9-10).

II. W przypowieści o talentach (Mt 25, 13-19) trzej słudzy
otrzymują kolejno pięć talentów, dwa talenty i jeden talent.
Ostatni sługa wydaje się więc pokrzywdzony. Niesłusznie.
Jeden talent to ponad 30kg złota. Tak naprawdę każdy ze
sług otrzymał potężne bogactwo.

III. (…) jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi
jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z
domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie. A znalazłszy ją,
sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną,
bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam» (Łk 15, 8-9). Dla-
czego ta radość jest tak wielka i oczywista? Bo jedna drach-
ma wystarczała wtedy na jednodniowy byt całej rodziny.

IV. Na imię mi Legion, bo nas jest wielu, odpowiada
Jezusowi opętany (Mk 5, 9). Dzisiaj ten „legion” nie mówi
nam wiele. Z tego powodu też nieliturgiczne przekłady
Pisma Świętego decydują się czasem na zamianę tego słowa
na coś bardziej przemawiającego do naszej wyobraźni.
Pamiętajmy, że legion był największą jednostką w rzymskiej
armii, mógł liczyć nawet 6000 żołnierzy. Mówi to wiele
zarówno o skali mocy Jezusa, jak i stopniu opętania.

V. To zaś nakazał wam Pan: «Każdy z was zbierze dla siebie
według swej potrzeby, omer na głowę. Każdy z was przynie-
sie według liczby osób, które należą do jego namiotu» (Wj
16, 16) – to fragment dotyczący manny z nieba. Po
zamianie jednostki objętości na współczesną dowiemy się,
że manny przypadało około 3, 5 litra „na głowę”.

Przedstawia Anna Rucińska
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Bądź dumny.
Jesteś Polakiem

JacekWójcik

Jesteś Polakiem?

Zanim zaczniesz czytać ten artykuł, chcę Cię, mój drogi
Czytelniku, zachęcić do refleksji. Wyobraź sobie, że Polska
znów znalazła się pod okupacją, ale okupant jest na tyle
wspaniałomyślny, że każdej osobie mającej polskie
obywatelstwo daje szanse zamieszkania w „polskiej en-
klawie”, czyli na kawałku terytorium, które będzie na-
miastką naszego ukochanego kraju. Warunek aby móc tam
zamieszkać jest jeden. Musisz przekonać komisję, że jesteś
dumny z bycia Polakiem oraz dlaczego chcesz nim
pozostać. Coś na zasadzie egzaminu z polskości. Każdy, kto
nie przekona komisji, zostanie poddany ostrej depo-
lonizacji. Zastanów się, proszę, co byś przed taką komisją
powiedział, jakich byś użył argumentów, aby o polskość
zawalczyć. A może w ogóle byś się nie bronił i poddał się
ochoczo depolonizacji?

Ojczyzna – Polska…

Na początku spróbujmy znaleźć odpowiedź na pytanie:
Czym jest Polska – nasza umiłowana Ojczyzna. J. Sadowski
pojęcie ojczyzny określa jako trzy konstytutywne składniki:
ziemię (z jej przyrodą, klimatem i krajobrazem), naród (z
jego całościowo ujętą kulturą materialną i duchową) i dzieje
(ziemi i narodu). Do każdego z tych składników możemy
przyporządkować całą masę konkretnych przykładów.

Ziemia

Ziemia może być rozumiana jako obszar zamieszkały przez
Naród – nie tylko obecnie, ale i w przeszłości. Bo któż z Nas
nie tęskni za Lwowem, kolebką Polskiej kultury i nauki, lub
za Wilnem, gdzie króluje Maryja Ostrobramska i gdzie
znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego? Ziemia to także
krajobraz, to „pola malowane zbożem rozmaitem,
pozłacane pszenicą, posrebrzane żytem”. Ziemia pełni
funkcję Matki i Wychowawczyni. Prymas Wyszyński

mówił: „Trzeba w dalszym ciągu pokornie pochylić się nad
matką żywicielką – ziemią. Trzeba jej łono miłośnie rozorać
pługami. Trzeba ją ucałować… z wielką czcią chodzić po
Bożej ziemi…”. Ziemi skąpanej w pocie i krwi Polaków,
uprawiających ją i oddających za nią życie!

Naród

Naród jest to społeczność ludzka, którą łączy jakaś
wyjątkowa więź. Więź, która moim zdaniem ma szczególny
wymiar – wymiar duchowo -materialny. Rodząc się, niejako
automatycznie stajemy się członkami danego narodu, ale z
czasem musimy świadomie zdecydować o przynależności
do niego. Oznacza to, że całą spuściznę jego dziejów
przyjmujemy jako własną i decydujemy się rozwijać ją dla
przyszłych pokoleń i ku chwale Wielkiej Polski. Janusz
Palikot krzycząc, że musimy wyrzec się polskości, nie
krzyczał o tym, że mamy wyrzec się godła i barw
ojczystych, że mamy nie kibicować polskim sportowcom.
On wzywał do wyrzeczenia się właśnie tej tożsamości.
Wyrzeczenia się tego, co tę tożsamość tworzyło przez wieki
– a fundamentem tożsamości polskiej od samego początku,
czyli od roku 966, była i jest święta wiara katolicka.

Dzieje

Dzieje ojczyste to tradycja, tożsamość, kultura oraz historia,
zarówno ziemi ojczystej, jak i narodu. Święty Jan Paweł II
mówił: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i
nie buduje przyszłości”. Ale sama znajomość dat i nazwisk
nie wystarcza. Trzeba wgryzać się w historię naszego kraju,
poznawać przyczyny i skutki wydarzeń historycznych i
wyciągać z nich wnioski. Bo nasza Ojczyzna ma wspaniałą
historię i choć niemało w niej czarnych kart, to jednak
powodów do dumy mamy nieporównywalnie więcej niż do
wstydu! Warto wejść głębiej w historię Polski, bo to
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że najwybitniejszy w historii polski malarz, Jan Matejko, z
pochodzenia był Czechem. To właśnie ten polski duch
przeniknął go i sprawił, że dzięki temu możemy podziwiać
historię naszego narodu na jego obrazach. Okres zaborów
dał nam całą rzeszę wybitnych Polaków, zaczynając od ludzi
kultury (A. Mickiewicz, J. Słowacki, C.K. Norwid, F.
Chopin), przez wybitnych naukowców (M. Skłodowska-
Curie, I. Łukasiewicz, Z. Wróblewski) po ludzi, którzy w
inny sposób rozsławiali Polskę na innych kontynentach (T.
Kościuszko, E. Malinowski, P. E. Strzelecki). Nawet na Łuku
Triumfalnym w Paryżu jest miły akcent polski z czasów
rozbiorów. Wśród 386 wyrytych oficerów napoleońskich,
siedmiu z nich to Polacy. Nie zabrakło tam również miejsca
dla polskich miast, w których rozegrały się zwycięskie bitwy
Armii Napoleona.

Polski Duch…

…to jest coś, czego nie da się opisać słowami, to jakiś
niezwykły byt, który balansuje pomiędzy sferą duchową i
materialną, pomiędzy emocjami, a aktem woli. To jest
potężna siła, która sprawiła, że naród polski mimo niewoli
lat nie zginął, wręcz przeciwnie – rozsławił Polskę na całym
świecie! Ten duch drzemie ukryty głęboko w każdym w nas,
choć często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jak go
wzbudzić? Przede wszystkim potrzeba aktu woli, który
stanie się żywym ogniem i zapali nasze serca do miłości
Ojczyzny. Aby móc kochać Polskę prawdziwie, musimy ją
poznawać na wielu płaszczyznach, bo tylko przy praw-
dziwym poznaniu można mówić o miłości do Ojczyzny.
Każdy z nas musi uświadomić sobie, że pod prawem nazy-
wania siebie Polakiem kryje się wielka odpowiedzialność za
to, co tę Polskę stanowi, za historię, kulturę, wiarę i
tożsamość. Warto ten ogień podsycać, aby płonął w nas już
wiecznie i nie wygasł nigdy. Temu służą emocje, które
pozwalają nam również poczuć patriotyzm w sercach.
Słowa, gesty, rzeczy, wydarzenia – to wszystko, gdy tylko
jest dozowane odpowiednio, pozwala nam tę miłość do
Ojczyzny poczuć.

Fundament…

Na koniec chciałbym się z Wami podzielić słowami
wypowiedzianymi przez panią Beatę Mądrą podczas
warsztatów Co ona ma: „Polskę można odrodzić od domu.
Kobieta, która kołysze kołyskę, trzyma w rękach naród”.
Zanurzam się w ich głębi i tonę w niej z rozkoszą! Mają one
nieporównywalnie większą wymowę niż oceany słów
wypowiadanych codziennie przez polityków, dziennikarzy i
publicystów. Takiego polskiego ducha, jakiego ma w sobie
pani Beata Mądra życzę sobie i Wam, moi drodzy. Bądźcie
dumni, w końcu jesteście Polakami, a to ogromny zaszczyt!

prawdziwa kopalnia wzorców do naśladowania.

Bądź dumny…

Teraz spróbuję przekazać Wam kilka powodów, moim
zdaniem niezbyt znanych, które odkryłem w ostatnim
czasie, a myślę, że mogą Wam pomóc choć odrobinkę
poczuć lub pogłębić dumę z tego, że jesteście Polakami.

1 . Nie jeden z nas niejednokrotnie przechodził okrutne
męki ma lekcjach języka polskiego, zmagając się z fonetyką,
składnią, fleksją i całą masą innych językowych
okropności… W końcu bycie Polakiem zobowiązuje :) . Ję-
zyk polski jest uznawany za jeden z najtrudniejszych na
świecie, więc swobodne władanie nim jest nie lada
wyczynem! Dawniej w Europie można było być obywa-
telem danego państwa i nie znać wcale ojczystego języka, w
Polsce zasada była prosta – jesteś Polakiem, musisz umieć
mówić po polsku! Był również i taki czas, że poro-
zumiewanie się w języku polskim „na salonach” było na
topie! Szanujmy więc nasz język i walczmy, aby to co w nim
piękne nie zanikło!

2. Każdy z nas wie, czym była husaria… A kto z nas
słyszał o innej polskiej jeździe, które budziła postrach w
XVII-wiecznej Europie, mianowicie o lisowczykach?
Usłyszałem, wgryzłem się w temat i jest pod wrażeniem. A
największy mój podziw w tej formacji budzi nie to, że gdzie
się pojawili, tam siali postrach u wroga (niestety nie tylko u
wroga), ale przede wszystkim, że prędkość poruszania się
oddziałów była zawrotna jak na tamte lata, a wiązał się z
tym również niezwykle specyficzny tryb życia. Oddziały
płk. Andrzeja Józefa Lisowskiego przebywały dziennie do
150 kilometrów, czyli nawet kilkakrotnie więcej niż inne
formacje lekkiej jazdy w tamtym okresie.

3. Słowianie traktowali kobiety ze szczególnym
szacunkiem – były dla mężczyzn towarzyszkami, a nie
własnością, jak to miało miejsce wśród ludów zamiesz-
kujących tereny Europy Zachodniej. W Polsce szacunek i
troska o kobiety były chyba jednak najsilniejsze! Warto
mieć świadomość tego, że całowanie kobiety w rękę to
typowo polski zwyczaj, zdecydowanie powszechniejszy niż
w innych krajach naszego kontynentu. Zwyczaj, który w
ostatnim czasie mocno podupadł, lecz myślę, że warto
podjąć próby jego przywrócenia! Odbija się w nim nasz
historyczny szacunek dla kobiet. A nie był on bezzasadny!
W czasie rozbiorów, gdy polscy mężczyźni byli zsyłani do
armii państw zaborczych, to właśnie kobiety były
opiekunkami majątków i wielkimi obrończyniami polskiej
tradycji i kultury. To właśnie polskim kobietom z tamtego
okresu zawdzięczamy, że Polska mimo upadku
terytorialnego nie upadła duchowo.

4. Pojawił się temat narodowego ducha. I ten właśnie
temat chciałbym teraz poruszyć. Bo jak silny musiał być
Duch, że Polska mimo 123 lat niewoli powstała na nowo? I
to w jakim stylu! Ratując w roku 1920 Europę przed
zalewem sowieckiej zarazy! A te 123 lata niewoli, mimo że
teoretycznie Polski nie było, w polską kulturę wniosło
więcej niż jakikolwiek okres z naszej historii. Mało kto wie,
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Faceci do garów

„Moje ciało, mój wybór”, „Budżet ma płeć”, „Dość seksizmu dość
kapitalizmu”, „Faceci do garów”, „Mniej księży, więcej księżniczek”,
„Odczepcie się od naszych macic i zajmijcie się swoją robotą,
żebyśmy mogły w końcu godnie żyć” – takie hasła wykrzykiwano
na ostatniej manifestacji feministek wWarszawie.
Mam wrażenie, że feministki nie znają tak naprawdę tożsamości

kobiety. Przecież czy Wy, Drogie Panie, tolerujecie poniżanie przez
mężczyzn? Czy pozwalacie na mieszanie z błotem Waszej god-
ności? Zdarzają się takie sytuacje, ale czy potrzeba być od razu
antymęskim? Czy skandowanie takich haseł stawia feministki
wyżej? Czy przejawia w nich poczucie własnej godności? Odnoszę
wprost przeciwne wrażenie.
Kobieta to uosobienie piękna, delikatności, ale także istota

mająca swoją godność, albo przede wszystkim mająca swoją
godność, znająca swoją wartość i nie pozwalająca na poniżanie
siebie, nie tylko przez mężczyzn, lecz przez kogokolwiek, przez
kobiety także(!) . W Swoim zamiarze Pan stworzył kobietę jako
pomoc dla Adama, dla mężczyzny. Można to zadanie zrozumieć
nieopatrznie jako bycie służącą, ale doskonale wiadomo, że nie taki
jest plan. Kobieta szanująca siebie będzie mężczyźnie pomagać,
będzie przystanią, ale nigdy służebnicą, bo to nie służy także
samemu mężczyźnie! To uczy egoizmu, wiec nie zbliża do Nieba, a
to przecież ma być głównym zadaniem małżonków i ich
największą misją – doprowadzić współmałżonka(-ę) do Niebies-
kiego Jeruzalem. Ale czy owa pomoc ogranicza kobietę?
Hmm… Jasne, że nie. Sensem relacji jest wzajemna miłość i po-

szanowanie. Nie tylko miłość oblubieńcza, ale także przyjacielska,
koleżeńska etc… ale odnieśmy się do małżeństwa :) aby mieć kon-
kretne oparcie w dalszej części artykułu. Otóż kobieta zasługuję na
wierną i oddaną miłość mężczyzny aż po grób(!) , a są święci,
którzy twierdzą, że i dalej (miłość oblubieńcza, małżeńska).
Fenomenem kobiety jest powierzenie się mężczyźnie. Dlaczego
fenomenem? Bo jest to doskonałe uzupełnienie pragnień męskiego
serca! I w tym powierzeniu kobieta nie kładzie się na leżaku po
wypełnieniu swoich obowiązków, mówiąc: „teraz Ty masz się zająć
wszystkim poza domem”, bo to jest ograniczające, lecz uzupełnia
mężczyznę, spełniając swoje pasje i marzenia. Jesteśmy
ograniczeni, więc czasami trzeba się czegoś wyrzec np. na rzecz
rodziny, ale to są prawdziwe znaki miłości – z jednej strony sa-
mospełnienie, realizowanie swoich marzeń, a z drugiej troska o
marzenia ukochanej/ukochanego.
Mam wrażenie, że feministki są po prostu rozgoryczone brakiem

miłości ze strony mężczyzn i po prostu nie wierzą, że są mężczyźni,
którzy potrafią kochać do grobowej deski. Wiem, że po różnych
przeżyciach każda kobieta może tak twierdzić, ale błędy są po to,
aby nie popełniać ich w przyszłości zarówno z jednej, jak i z dru-
giej strony.
A co z tymi „garami”?
Odpowiedzcie sobie sami :)

Myślę, że w dzisiejszym świecie trzeba być
feministką. Nową feministką. Jan Paweł II mówił o
tym, że kobiety mają obecnie do odegrania znaczącą
rolę w kształtowaniu kultury życia. Chodziło mu o
to, żebyśmy potrafiły znaleźć w sobie geniusz, który
pozwoli nam na poczucie bycia wyjątkową i
wartościową, ale jednak różną od mężczyzny. Papież
mówił wzniośle o roli, jaką mamy do odegrania w
walce o godność nienarodzonych, o przeciwsta-
wianiu się przemocy czy wyzyskowi kobiet. Nie
czuję się jednak powołana do pikietowania na
krakowskim rynku w obronie wartości, czy
nachalnego zbierania podpisów przed wejściem do
łagiewnickiego sanktuarium w Niedzielę Miłosier-
dzia. Może to są i słuszne akcje, ale siebie w tym nie
widzę. Co w takim razie mogę zrobić jako kobieta?
Wydaje mi się, że być sobą – normalną dziewczyną z
tradycyjnymi wartościami, która swoim życiem i
codziennym postępowaniem może przekazać więcej
niż jednorazowymi akcjami (chociaż takie też są
potrzebne). Fascynują mnie kobiety, po których
widać, że potrafią być tak prawdziwie, delikatnie
kobiece i zastanawiam się, czy da się być taką we
wszystkim, zawsze i wszędzie. Pewnie nie, ale w tej
umiejętności dostrzegam pewien wyraz tego wdzię-
cznego geniuszu kobiecego, o którym wspominał
papież. Czy jedna kochająca matka swoim spoj-
rzeniem nie potrafi przekazać więcej o wartości
ludzkiego życia, niż tysiąc emocjonujących debat na
ten temat? Czy jedna skromna siostra zakonna nie
potrafi przekazać swoim uśmiechem więcej o czys-
tości, niż np. kilka spotkań ARCM-u? Czy jedna
szczęśliwa staruszka z pięćdziesięcioletnim stażem
małżeńskim nie potrafi przekazać swoim byciem
przy mężu więcej, niż wiele konferencji poświę-
conych przygotowaniu do życia rodzinnego?
Dlatego trzeba być feministką, taką nową; nieko-

niecznie zawsze w spódnicy (a może niekoniecznie
zawsze w spodniach?). Być taką, która swoim zwy-
czajnym byciem nakieruje kogoś drugiego na istotną
dla siebie wartość, a może nawet będzie potrafiła być
stałym drogowskazem. Ja spotkałam i spotykam w
swoim życiu takie kobiety i ogromnie sobie życzę,
abym potrafiła być jedną z nich.

Jestem feministką!

Bartłomiej Rusin Karolina Latkiewicz
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„Witamy we wspólnocie, w której przeżywamy radość spotkania

osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie – Wspólnocie

Burych Misiów ze – zdawać by się mogło – sprawnymi ich przy-

jaciółmi – Burymi Niedźwiedziami.” – taka informacja pojawia

się na stronie internetowej Wspólnoty Burego Misia. Od tego

zdania można całą opowieść rozpocząć, ale i zakończyć, bo cza-

sem wystarczy jedno słowo: Przyjaźń.

Trzydzieści lat temu pewien kleryk ze zgromadzenia
zmartwychwstańców wracając z wykładów, spotkał na kra-
kowskich Plantach Piotrusia – chłopca na wózku inwa-
lidzkim, który wraz z mamą szukał toalety. Co na jego miej-
scu zrobiłby przeciętny obywatel? Wskazał drogę i poszedł
dalej załatwiać swoje sprawy. Co zrobił ów kleryk? Zaprzy-
jaźnił się. Tak powstała Wspólnota Burego Misia.

W taki sposób wspomina owo wydarzenie ksiądz Kuba:

Wcześniej widziałem Piotrusia wiele razy, chłopiec miał
porażenie mózgowe i mama spacerowała z nim codziennie
na Plantach. Któregoś dnia dostrzegłem, że jest zakłopotana
i spytałem, czy nie trzeba pomóc. Odpowiedziała zmie-
szana, że „synek chce siku, a tutaj nigdzie nie ma toalety”.
Zaprowadziłem go do łazienki na Franciszkańską, gdzie
mieści się kuria metropolitalna, a on obsikał mi sutannę, bo
źle go posadziłem. Wspólnota trwa od tego spotkania,
przez katechizację i przygotowanie do sakramentów, aż po
założenie domu. A celem jest po prostu: bycie ze sobą,
dzielenie się wzruszeniami, radością i zdziwieniami, które
rodzą się z przyjaźni tam doświadczanej. Obecnie Wspól-
nota Burego Misia działa w Krakowie, Poznaniu, Bytomiu
oraz na Kaszubach, gdzie założony został Dom Wspólnoty.

Przenieśmy się teraz do Krakowa: tu w naszej „rodzinie”
żyje ponad sto osób: Bure Misie, Bure Niedźwiedzie, ich
bliscy i przyjaciele wspólnoty. Każdy Niedźwiedź przyjaźni
się z jednym Burym Misiem. Spędzamy razem czas,

Kraków –
miejsce przyjazne
Burym Misiom
Kasia Zych
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W Wigilię Zesłania Ducha Świętego spotkaliśmy się
razem, by we wspólnocie oczekiwać przyjścia Trze-
ciej Osoby Trójcy, tego niezwykłego Pocieszyciela,
który nas wszystkiego nauczy (J 14,26). Rozpoczę-
liśmy najpiękniejszą modlitwą Kościoła, Eucharys-
tią, by później przed obliczem Chrystusa w Naj-
świętszym Sakramencie, z pomocą kapłanów, prosić
o wylanie darów Parakleta. Modliliśmy się, by
umocnił w nas to wszystko, co pięknego złożył w
naszych sercach On sam, Duch Stworzyciel, Duch
Miłości i Prawdy. Ten niezwykły wieczór był pełen
łask – tych dostrzegalnych i tych, które, jak ufamy,
dopiero się objawią, zgodnie z obienicą Jezusa: Oj-
ciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go pro-
szą (Łk 11 ,13).

Oczekiwanie
najlepszego
Gościa

Agnieszka Potrawa

poznając się nawzajem oraz ucząc wzajemnie dzielenia się
radością i miłością. Wszystkie Niedźwiedzie spotykają się
co środę. Czasem zajmujemy się własną formacją, innym
razem budujemy relacje między sobą w nieco luźniejszej
atmosferze, a niekiedy koncentrujemy się na ważnych spra-
wach organizacyjnych. W trzecią sobotę miesiąca ma miej-
sce spotkanie całej wspólnoty. W zależności od czasu i na-
szej kreatywności są to dyskoteki, spotkanie opłatkowe, wy-
jścia do kina, teatru, pikniki, majówka etc.

Świętem Przyjaźni są wakacje, kiedy możemy dla siebie
poświęcić dwa tygodnie i pojechać wspólnie na obóz na Ka-
szuby. Mieszkamy wtedy nad jeziorem, pod namiotami i
właśnie w takich, nieco trudnych warunkach, przeżywamy
najciekawsze dni w ciągu całego roku. Uczestniczymy w
warsztatach artystycznych, sportowych czy aktorskich, pły-
wamy kajakami, odpoczywamy na kocykach, spaceru-
jemy… robimy to, co lubimy najbardziej ! :)

Zastrzegamy, że nie jesteśmy specjalistami w dziedzinie
zaspokajania potrzeb społecznych osób niepełnospraw-
nych. Nie potrafimy realizować zamierzeń rządowych, wy-
tycznych episkopatu, znamy zaś drogę do toalety, umiemy
parzyć herbatki, kawki, piec ciastka. Potrafimy stawiać na-
mioty na obozowych terenach Osady Burego Misia i wciąż
na nowo uczymy się przeżywać radość obozowego święta.

„Życie we Wspólnocie jest bardzo dynamicznym wyda-

Puchar
Kardynała

rzeniem, ono ciągle się dzieje. Czasami trudno w tym życiu
nadążyć za Miłością. Trudno wciąż być gotowym do da-
wania siebie drugiemu człowiekowi. Jezus, ustanawiający
Eucharystię w wieczerniku, mówi do zdziwionych i nie-
pewnych apostołów: Wytrwajcie w miłości. To wam po-
wiedziałem, aby radość Moja w was była i aby radość wasza
była pełna." Słowo Intencji Wspólnoty Burego Misia.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, odwiedź nas
w Internecie:

www.facebook.com/buremisie
www.buremisie.org.pl
lub napisz do Lidera Wspólnoty w Krakowie,
Kasia z chęcią odpowie na wszystkie pytania:
Kasia Zych (e-mail: kasia.zych91@gmail.com, telefon: 600
923 789)

Wykorzystano fragmenty z artykułów:

„Planeta dobrych ludzi, czyli o wielkości niedźwiedziego
serca”; W. Urban; www.mozecoswiecej.pl
„Osada Burego Misia. Nie wymachujemy Ewangelią jak ma-
czugą”; B. Aksamit;
www.wyborcza.pl

Magdalena Zagała
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Przyszłośćma na imię Polska...
czyli kilka słów o wyborach
Wybór dobrego kandydata, czy zawsze przemyślany…

Głosuję na Komorowskiego, bo nie lubię PiS-u. Zagłosuję
na danego kandydata, żeby nie było wstydu za granicą.
Zagłosuję na Ogórek, bo jest ładna… to tylko kilka przy-
kładów ignorancji Polaków w podchodzeniu do sprawy
wyboru najważniejszej osoby w państwie. Nie można
myśleć tak małostkowo. Każdy kandydat ma program
wyborczy, w którym przedstawia swoje poglądy. Wybierając
prezydenta, mamy wpływ na swoją przyszłość. Należy się
zastanowić, który kandydat wart jest naszego głosu, i choć
w danych wyborach zdobędzie zaledwie procentowe
poparcie, w kolejnych będzie już zauważalny. Nie można
myśleć tak, że nie zagłosuję na odpowiedniego kandydata,
bo on tak czy inaczej nie ma szans. Takie myślenie nigdy
nie doprowadzi do koniecznych zmian w naszym kraju.

Wszędzie intrygi i knowanie… czyli o domniemanych
fałszerstwach

Facebookowa akcja długopisowa miała ogromne zainte-
resowanie, ale od początku kierowały nią nielogiczne za--
łożenia. W kodeksie karnym jest jasno przedstawione, że
wszelkie sposoby fałszerstwa wyborów podlegają karze
pozbawienia wolności do lat 3. Po co zwykły członek ko-
misji wyborczej miałby się narażać dla korzyści człowieka,
którego pewnie nie widział na oczy?
W Polsce jest 27817 obwodowych komisji wyborczych,

zatem aby fałszerstwo miało jakiś wpływ na wyniki wy-
borów, w ten proceder musiałoby być zaplątanych sporo
osób. Przy fałszerstwie na taką skalę niemożliwe byłoby za-
chowanie tego w tajemnicy, tym bardziej że nad popraw-
nością głosowania czuwają mężowie zaufania.

Jeden z… jedenastu

Było ich jedenastu, a niewiele ludzi potrafiło wymienić
choćby pięciu. Skoro w mediach pojawiała się głównie
dwójka z nich, to pewnie reszta kandydatów była zbyteczna.
Obecny prezydent od początku był faworyzowany, za-

równo w mediach, jak i sondażach. Wiele ludzi nie-
zainteresowanych polityką stwierdziło, że najlepsza będzie
stabilizacja.
Kampania Dudy prowadzona w amerykańskim stylu

przyniosła współmierne efekty, zaczął być rozpoznawany, a
PiS przestał być kojarzony przez pryzmat Kaczyńskiego czy
Macierewicza. Zagrywki rodem z serialu „House of Cards”
rewelacyjnie się sprawdziły w kampanii. Zrobienie jednego
wiecu za 400 tys. zł, czyli kwoty, którą część kandydatów
miała na całą kampanię, to przesada. Było to jednak
konieczne, aby móc „walczyć” z urzędującym prezydentem.

Ile jest zatem warta kampania prezydencka w Polsce?
Komorowski i Duda mieli do dyspozycji po 15 mln złotych.
Reprezentanci Innych znanych partii mieli już swój czas

na scenie politycznej. Prócz nich startowało jednak jeszcze
kilku kandydatów antysystemowych. Ich zamierzeniem jest
„uzdrowienie” Rzeczpospolitej. Potrzebne są do tego dras-
tyczne środki, co spotyka się z niechęcią większości społe-
czeństwa. W pojedynkę trudno im będzie coś zdziałać, jeśli
jednak połączą siły, już w październiku może nastąpić kilka
ciekawych rozstrzygnięć.

Dlaczego Kukiz?

Teorii może być wiele, ale na pewno ludzie mają już dosyć
obecnej władzy, a Duda utożsamiany jest z Kaczyńskim, co
budzi niechęć do niego. Z Kukizem sprawa jest jasna – nie
jest politykiem, dlatego budzi zaufanie społeczne. Choć ma
stosunkowo słabe przygotowanie merytoryczne i nieodpo-
wiednią, jak na prezydenta, prezencję, jest człowiekiem ot-
wartym i mówi językiem zrozumiałym dla ludzi. Zjed-
noczył tym niezadowolonych z obecnej sytuacji w państwie.
Pewnie połowa z jego wyborców nie wie nawet, czym są
JOW-y – sztandarowy element programu Kukiza.
Ale dlaczego aż 20%? Ponieważ ludzie stwierdzili, że sta-

wiając gdy postawią na najsilniejszego w sondażach, może
się udać. I udało się. Kukiz nie awansował do drugiej tury,
ale jego wynik wstrząsnął sceną polityczną. Już na starcie
był przekreślany, co w prostacki sposób pokazane było
choćby w programie pana Kraśko i pani Muchy. Teraz reżi-
mowe media muszą zwrócić uwagę na ciekawe osobowości
coraz częściej pojawiające się na scenie politycznej.

Druga tura

Jedni byli zdecydowani co do wyboru, ale dla wielu był to
wybór między złym a gorszym, ile razy słyszało się stwier-
dzenie: „wybieram mniejsze zło”.
Działania Komorowskiego podczas kampanii przed dru-

gą turą były szokujące dla jego stałego elektoratu. Tonący
brzytwy się chwyta, ale czy było warto. Jego zachowanie po-
kazało, że dla celów doraźnych zmienia swoje poglądy, za-
tem można stwierdzić, że nie jest on poważnym politykiem.
Nie budzi zaufania, że będzie człowiekiem, dla którego in-
teres społeczeństwa jest ważniejszy od osobistych profitów.
Duda zaś wytrwale dążył do celu. Tylko szczerze mówiąc,

nie mam pojęcia, co będzie z jego obietnicami, ale na pew-
no coś się zmieni, miejmy nadzieję, że na lepsze.
„Zgoda i bezpieczeństwo” okazały się pustymi sloganami,

czy „przyszłość ma na imię Polska” również, wkrótce się
okaże.

Dawid Przeliorz
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Kopalnia wiedzy
Naukowe ciekawostki prezentuje Bartłomiej Ryba

Tweet na czerwiec

„Uczmy się żyć dobrocią, uczmy się kochać wszystkich, na-
wet jeśli oni nie kochają nas”

papież Franciszek, 9 maja 2015.

Papież Franciszek od 2013 r. jest najbardziej wpływowym
tweeterem – średnia liczba retweetów dla konta hiszpań-
skiego to 9929, a wersji angielskiej 7527. Łącznie wszystkie
wersje językowe biskupa Rzymu obserwuje ponad 20 milio-
nów użytkowników.

Catholic Herald

Caritas ma nowego patrona i prezydenta

Caritas Internationalis (w Polsce lepiej znana jako Caritas)
podczas Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się w
dniach 12–17 maja w Rzymie, obrało na swojego patrona
arcybiskupa Oscara Romero, którego beatyfikacja odbyła
się 23 maja w stolicy Salwadoru, San Salvador. W czasie
Zgromadzenia wybrano również nowego prezydenta, któ-
rym został arcybiskup Manili, kardynał Luis Antonio Tagle,
nazywany „Azjatyckim Franciszkiem”. Jest on pierwszą oso-
bą pochodzącą z Azji na tym stanowisku.

Catholic Herald

Wikipedia

Jaki zakon jest dla Ciebie?

Jeżeli się nad tym zastanawiasz, możesz to sprawdzić... na
stronie internetowej pod adresem http://www.vocationnet-
work.org/. Podczas wypełniania ankiety odpowiadamy na
pytania takie jak, na przykład: w jakim miejscu świata
chcielibyśmy pracować lub czy chcielibyśmy nosić habit.
Oprócz tego narzędzie Vocation Network oferuje cały
portal poświęcony sprawom życia konsekrowanego. W
2014 roku serwis odwiedziło ponad 360 tys. osób, w więk-
szości ze Stanów Zjednoczonych.

Catholic Herald

Vision Vocation Network

Raul Castro powróci do Kościoła?

Prezydent Raul Castro po wizycie w Watykanie 10 maja
stwierdził, że będzie uczestniczył we wszystkich mszach
papieskich, jakie odbędą się podczas wizyty Franciszka na
Kubie we wrześniu bieżącego roku. Jak wyznał, jest pod
wielkim wrażeniem przymiotów biskupa Rzymu i obiecał
podjąć na nowo praktykę modlitwy i powrócić do Kościoła,
jeżeli papież będzie kontynuował swoją pracę w obecnym
duchu.

Catholic Herald

Boska Komedia na RokMiłosierdzia

Papież Franciszek w toku przygotowań do obchodów Roku
Miłosierdzia zachęca do sięgnięcia po Boską Komedię Dan-
tego Alighieri, którego nazwał „prorokiem nadziei, zwias-
tunem możliwości odkupienia, oswobodzenia i gruntownej
przemiany każdego mężczyzny i kobiety, całej ludzkości”.

Catholic Herald

Polski biskup w USA

19 maja papież Franciszek mianował dwóch biskupów po-
mocniczych diecezji brooklyńskiej. Jednym z nich jest Po-
lak, ks. Witold Mroziewski, który w tejże diecezji pracuje
od 1992 roku.

Radio Watykańskie

Pobudź swoją uwagę... gorzką czekoladą

Gorzka czekolada pobudza uwagę i na krótko zwiększa ciś-
nienie krwi – tak twierdzą naukowcy z Northern Arizona
University, którzy jako pierwsi do zobrazowania wpływu
czekolady na aktywność mózgu wykorzystali elektroence-
falografię (EEG). Badanie przeprowadzono na grupie 122
osób w wieku 18–25 lat, którzy konsumowali słodycze o za-
wartości 60% kakao.

PsychCentral

Jak nabawić się PTSD przez internet

Dr Pam Ramsden z Uniwersytetu Bradforda zaprezentowa-
ła wyniki swoich badań dotyczących wpływu kontaktu z
wiadomościami o przemocy w mediach społecznych na lu-
dzką psychikę. Eksperyment przeprowadzony na grupie
189 osób wykazał, że blisko 25% z nich po wystawieniu na
działanie wstrząsających informacji przejawiało symptomy
zespołu stresu pourazowego. Na wystąpienie niepożąda-
nych objawów szczególnie narażone są osoby o ekstra-
wertycznym charakterze.

PsychCentral

Wikipedia

Sposób na prokrastynację?

Według naukowców z University of Southern California
prostym i skutecznym sposobem na walkę z powszechną
bolączką nie tylko studentów jest myślenie o nadcho-
dzących zadaniach i celach, jakie sobie stawiamy w
kategorii dni, a nie miesięcy czy lat. Podczas badania osoby,
które działały zgodnie z tą zasadą wskazywały, że określone
zdarzenie będzie miało miejsce 29,6 dni wcześniej niż
badani operujący miarą miesięcy i lat.

PsychCentral
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Ściernisko czy San Francisco?

Wiadomości ze świata nauki przedstawia Szymon Ciupak

Przestrzeń życia, przestrzeń możl iwości

Czego oczekujemy od miasta? Co sprawia, że żyje się w nim

dobrze? Jakie problemy ma Kraków? I czy Rynek się stajlandy-

zował?

Kac Vegas w Krakowie

Nie sposób nie zauważyć, że krakowskie Stare Miasto i
okolice mają coraz mniej stałych mieszkańców. Można za to
spotkać tam tłumy turystów, a nocą – imprezowiczów. Na
przykład, urosłych już niemal do rangi ikony, pijanych
Anglików. Skąd jednak porównanie do Tajlandii? Bangkok,
czyli stolicę tego kraju, odwiedza rocznie około 38
milionów turystów (Kraków – 12 milionów). Sam miałem
okazję być w tym mieście 2 lata temu. Chodząc po nim,
miałem wrażenie, że jest zrobione specjalnie pod
przyjezdnych. I nie chodzi tutaj o architekturę, ale o zacho-
wanie mieszkańców. Ciężko było poczuć jakiś rytm miasta,
wejść w zwykłe interakcje z ludźmi. Cały czas byłem przede
wszystkim TURYSTĄ. Białym, więc w domyśle – bogatym.
„Kup to, kup tamto, come to my shop, taxi, tuk-tuk*, ping-
pong show**…” oferta goniła ofertę. Trzeba się nieźle
natrudzić, aby zobaczyć prawdziwą twarz Bangkoku. Ja
byłem tam za krótko, aby mi się to udało. Czy w Krakowie
też jest tak źle? Nie powiedziałbym. A czy może być?
Oczywiście że może! Już teraz podnoszą się głosy
lamentujące nad wspomnianą „tajlandyzacją” Rynku. W
naszym własnym, mieszkańców tego miasta interesie jest,
aby go nie oddać agresywnym marketingowcom i miłoś-
nikom suto zakrapianych imprez.

W cieniu… wieżowca

Czasem nawet najzagorzalsi fani Mariackiego mają dość
starych kamieni i wolą poodpoczywać na łonie przyrody.
Czyli na przykład w parku. O park jednak trzeba zawalczyć.
Niewidzialna ręka wolnego rynku (nie mylić z Rynkiem
Głównym) drzew nie posadzi, bo to się nie opłaca. Lepiej
coś wybudować. Chociażby centrum handlowe. Zwróćcie
uwagę na Galerię Krakowską. Genialna lokalizacja,
oczywiście. Jako dworzec sprawdza się jednak słabo. I – jak
narzekają urbaniści – zniszczyła tradycyjną architekturę
tego miejsca. Przepychanki między światem biznesu,
szczególnie deweloperami, a mieszkańcami widać w
Krakowie i w wielu innych miastach. Wystarczy wejść na

jakąkolwiek stronę z lokalnymi wiadomościami. Jaki jest
rezultat? W porównaniu z innymi metropoliami Polski
zieleni mamy raczej mało. W dużo lepszej sytuacji są
chociażby mieszkańcy wyśmiewanej przez Krakusów
Warszawy.

American Dream

To może lepiej zamieszkać w domku pod miastem? Zalety
są niezaprzeczalne: więcej przestrzeni, czystsze powietrze i
tak dalej. A co tracimy? Sporo czasu w korkach. I właściwie
większość tego, co oferuje miasto. Niby możemy sobie
mówić, że to tylko 30 czy 40 minut jazdy, więc jak coś, to
wsiądziemy do samochodu i podjedziemy. Tyle, że to już
jest dużo. I o ile dla wielu dorabiających się rodzin wypro-
wadzka na przedmieścia jest naturalnym i oczekiwanym
etapem życia, o tyle jednocześnie rodzi się tzw. Nowe Mie-
szczaństwo, czyli ludzie dobrze wykształceni, mieszkający w
centrum, często angażujący się w ruchy miejskie. Czy ten
model jest lepszy? To źle zadane pytanie. My sami musimy
znaleźć swoje miejsce. Chwalić Boga, możliwości są duże.

***

To już ostatni artykuł na temat Najważniejszego Wynalazku
Ludzkości. Wszystkie były z konieczności skrótowe i raczej
nakreślały pewne problemy, zamiast je szczegółowo oma-
wiać. Chciałbym, żebyście zapamiętali przede wszystkim
jedną myśl: miasto jest dla mieszkańców. A Kraków? Z
jednej strony pisałem sporo o jego wadach (co nie znaczy,
że go nie lubię). Z drugiej strony – jak bez niego żyć?

*tuk-tuk – trzykołowy motocykl, może przewozić maksy-
malnie 3-4 osoby
**ping-pong show – „zero erotyzmu, cyrk, do tego prymi-
tywny i chamski” (za: Piotr Druzgała, koniecswiata.net)
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PODRÓŻE

Maciek Garmada podczas wakacyjnego

miesięcznego pobytu w Kenii miał okazję

obserwować życie skupiające się wokół

misji ojców kombonianów. Specjalnie dla

"Ignisa" opowiada o swoim doświadcze-

niu Afryki.

Od czego się zaczęło? Dlaczego zain-
teresowałeś się wyjazdem misyjnym?

Na pewno nigdy nie doszłoby do tego
wyjazdu, gdyby nie Misjonarze Kom-
bonianie, których poznałem w 2012
roku podczas rekolekcji szkolnych w
ich domu w Krakowie. Kombonianie
są bardzo otwarci na osoby świeckie.
Jeśli ktoś taki rozeznał, że Bóg po-
wołuje go do pomocy na terenach mi-
syjnych, może odbyć ok. dwuletnią
formację (zjazdy weekendowe raz w
miesiącu) i stać się członkiem rodziny
komboniańskiej. Od 2011 roku w każ-
de wakacje odbywają się też miesięcz-
ne doświadczenia misyjne dla osób,
które są zainteresowane pracą na
misjach. Mogą oni w czasie tego wy-
jazdu zobaczyć na własne oczy pracę
misjonarzy, doświadczyć tamtej rze-
czywistości i wypróbować siebie w
niej. Takim właśnie wyjazdem był mój
miesięczny pobyt w Kenii. Pamiętam,
że z zapartym tchem i lekkim ukłu-
ciem zazdrości śledziłem poprzednie
wyprawy; perspektywa mojego uczest-
nictwa w czymś takim była wtedy ba-
aardzo odległa. Tymczasem ani się
obejrzałem, a sam usłyszałem propo-
zycję. Moja radość była nieopisana!

Czy przygotowania do takiego wy-
jazdu trwają długo? Jak wyglądają?

Wyjazdy są coroczne, ekipa formuje
się najczęściej przez jesień i liczy od 5
do 10 osób (różnie bywało). U nas
było to 7 osób, w tym jeden ojciec
kombonianin. Przygotowania ruszyły
gdzieś w marcu i polegały na trzech
weekendowych zjazdach u Kombo w
Krakowie. Wszystkie sprawy "urzę-
dowe" były załatwiane przez ojców,
musieliśmy jedynie podawać nasze
dane. Dla uczestników najważ-niej-
szym zadaniem było ubezpieczenie
oraz kwestia pieniężna: najważ-niejsze
koszty do pokrycia to bilet lotniczy
oraz szczepionki. Jakie, to już zależy
od tego gdzie się jedzie - w nie-
których krajach część szczepień jest
obowiązkowa i kontrolowana przy
przekraczaniu granicy (w przypadku
Kenii była to żółta febra).

Jak długo trwała Twoja podróż? Ja-
kie miejsca odwiedziłeś?

Spędziliśmy tam cały miesiąc (od 31
lipca do 31 sierpnia). Nasze doświad-
czenie skupiło się na dwóch miej-
scach. Pierwsze to Nairobi, stolica Ke-
nii a dokładniej slumsy tegoż miasta.
Jest ich około 200, my odwiedziliśmy
najsłynniejszy i najniebezpieczniejszy
z nich, Korogocho. Jest to miejsce
niesamowite i totalnie oderwane od
"normalnej", bogatej części miasta.
Ludzie żyją tam w ogromnej ciasnocie
(całkowita powierzchnia slumsu wy-
nosi ok. 1 ,5 km2, a mieszka tam plus

minus 120 000 osób.), w małych bara-
kach z gliny, blachy i innych mater-
iałów. Często w jednym z takich jed-
noizbowych baraków mieszka cała
rodzina wraz z dobytkiem. Miejsce
pełne jest złodziei, narkomanów,
alkoholików, dzieci ulicy, panują tu
spartańskie warunki higieniczne, na
ulicach pełno śmieci, ścieków i innych
odpadów. Słowem - ostatnie miejsce,
w którym chciałabyś się znaleźć. Tym,
co mocno uderzyło mnie już na
starcie, był fakt, że miejsca takie jak
slums są w oczach bogatej ludności
czymś, czym nie warto zaprzątać sobie
głowy, miejscem, które trzeba omijać,
swego rodzaju gettem. Kombonianie
służą tu poprzez opiekę nad miej-
scową parafią, prowadzenie przychod-
ni medycznej, niektórych szkół i
ośrodków resocjalizacyjnych. Przede
wszystkim jednak najważniejszym da-
rem dla miejscowych jest ich
OBECNOŚĆ - to, że żyją oni wśród
nich, w takich samych warunkach jak
oni i dzielą z nimi ich problemy i
trudności. Drugim miejscem, które
odwiedziliśmy, była wioska Amakuriat
na północnym zachodzie Kenii. Pobyt
tam był zetknięciem z taką "typową",
stereotypową misją - mała wioseczka,
wokół sama dzicz, wioski łączy tu
długa, spalona słońcem droga, miej-
scowa ludność nosi typowe, folklo-
rowe stroje i ozdoby itd. Jest to miej-
sce z pewnością mniej "stoczone" niż
Korogocho, jednak również boryka się
z ogromną biedą i brakiem perspek-

Jambo Kenya!

W podróż zabiera nas Gosia Weiss
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tyw na lepsze jutro.

Co składa się na codzienność ludzi,
których tam spotkałeś?

Życie w slumsie to ciężka sprawa. Brak
pracy, bieżącej wody, świeżego
jedzenia, pieniędzy na wykształcenie
dzieci - wszystko to nie napawa na-
dzieją na lepsze jutro. Ludzie Ci mu-
szą liczyć tylko na siebie, na to co sami
wyżebrzą albo znajdą na wysypisku i
później sprzedadzą na ulicy. Podobnie
w Amakuriat - mieszkańcy oddalonej
od wielkich miast wioski zmuszeni są
do trudnienia się hodowlą i uprawą
roli, co również nie wystarcza na wie-
le. w tym wszystkim jednak jest jedna
rzecz, która nas, Europejczyków, szo-
kuje aż do dziś. Ci ludzie w obliczu
swojej beznadziejnej sytuacji zdają się
ani trochę nie czuć z tego powodu
dyskomfortu! Nie zrozum mnie źle - z
pewnością chcieliby, żeby im się po-
lepszyło, ale chodzi mi o to, że gdy się
wśród nich przebywa, rozmawia itp.
to wyczuwa się taką niesamowitą
umiejętność dostrzegania tego, co
pozytywne. Patrzenia w przyszłość z
nadzieją. Weźmy na przykład nasz
kontakt z dzieciakami. Do dziś mam
przed oczami brudne, zapewne nie-
dożywione, w podartych ubraniach,
często bose pociechy rodzin ze slum-
su, które na widok białego człowieka
reagowały z nieopisanym entuzjaz-
mem, podbiegając, chwytając nas za
rękę, za włosy, szukając zabawy, chwili
uwagi ze strony "intrygującego nie-
znajomego". Pamiętam również
refleksję, jaka mnie naszła pewnego
dnia w Amakuriat, kiedy odwie-
dzaliśmy jedną z okolicznych wio-
seczek. Zobaczyłem tam wtedy grupkę
małych dzieci, w wieku mniej więcej
5-8 lat. Wszystkie umorusane w błocie
i pyle, niosące jakieś rzeczy, część
prowadziła też młodsze rodzeństwo
lub zwierzęta hodowlane. Okazało się,
że byli oni w trakcie swojej zwy-
czajnej, codziennej pracy - rodzice
byli zbyt zajęci inną, a ciężko było
wiązać koniec z końcem, więc
zaciągano do niej również i dzieci. Był
to mus, jaki wywierało na nich życie w
buszu. Było to dla mnie bardzo
brutalne zderzenie światów. Przywo-
ływa-łem obraz siebie w wieku tych

dzieciaków, kiedy moje najbardziej
wymagajace obowiązki polegały na
posprzątaniu pokoju, czy pomocy
mamie w kuchni. Miałem czas i moż-
liwość być dzieckiem, miałem czas i
możliwość się tym dzieciństwem
cieszyć. Oni tego nie mają, gdyż życie
bardzo szybko zmusza je do dora-
stania.

W jaki sposób Kenijczycy przeży-
wają swoją religijność?

Wspomniana wyżej nadzieja i pozy-
tywne podejście do życia Kenijczyków
z pewnością w ogromnym stopniu
kształtuje wiara. Kościołów tam nie
brakuje i to przeróżnych wyznań.
Kombonianie w Korogocho zarządza-
ją parafią oraz kościołem, będącym
centrum życia religijnego. Zdecydo-
wanie różni się tam sama forma ob-
rzędów, szczególnie liturgii. Msze
Święte w niedzielę trwają tu nieraz
nawet i trzy godziny. Liturgia bogata
jest w tańce, śpiewy, klaskania i inne "
bardziej aktywne" formy wyrażania
wdzięczności Bogu. Wynika to z ich
mentalności, w której taniec jest
bardzo mocno zakorzeniony. Osobiś-
cie moim ulubionym "odstępstwem"
od naszej liturgii jest moment Ofia-
rowania. w tej części Mszy ludzie
przynoszą swoje własne dary, naj-
częściej jakieś zbiory. Widok księdza
podnoszącego w geście ofiarowania
worek kapusty może i jest komiczny,
ale dla mnie to piękny gest tego, że na
wzór "wdowiego grosza" dajemy się
Bogu tacy, jakimi jesteśmy, ofiaro-
wując to, co posiadamy.

W jaki sposób wyjazd do Afryki
wpłynął na Twój światopogląd?

Pierwsza noc po powrocie była okrop-
nie dziwna. Z powrotem w swoim
domu, w swoich warunkach, którym
niczego nie brakuje, w swoim
wygodnym łóżku... ale w głowie ni-
czym w kalejdoskopie przemykało mi
wszystko to, co zobaczyłem. Ta nędza,
upodlenie człowieka, miejscowi, któ-
rych problemy poznałem i dzieliłem,
dzieci ulicy, często zaledwie w wieku
szkoły podstawowej, a już pozbawione
rodziny, dachu nad głową, zmagające
się z biedą lub nałogiem narkoty-
kowym... Pogodzenie się z tą bezna-

dziejną niesprawiedliwością było po-
czątkowo bardzo trudne. Czułem
potrzebę działania, pomocy tym lu-
dziom. Części z nich, na przykład
dzieciaków z ulicy z pewnością już nie
spotkam i nie dowiem się, czy udało
im się wywalczyć lepsze jutro.
Oczywiście po wdrożeniu się z pow-
rotem w nasze realia ten dyskomfort
nieco zelżał, wciąż jednak pamiętam o
tym wszystkim i wracam myślami do
tych ludzi. Wróciłem bogatszy w
mnóstwo nowych doświadczeń. Prze-
de wszystkim zdecydowanie bardziej
doceniam to, co mam, dziękując za to
wszystko Bogu. Mam też większą
świadomość tego, jak cenna jest sama
obecność dawana drugiemu czło-
wiekowi oraz sam drugi człowiek.
Czynniki takie jak kolor skóry, pocho-
dzenie lub warunki materialne dzielą
nas tylko zewnętrznie - wewnątrz, w
sercu jesteśmy tacy sami, tak samo
potrzebujemy miłości i ciepła drugiej
osoby. To była potężna lekcja ot-
wartości i miłosierdzia wobec bliźnie-
go i to lekcja, która wciąż trwa! Zoba-
czyłem bowiem, że przede mną jesz-
cze długa droga, by nauczyć się
prawdziwie i szczerze kochać. Nie
wiem jak potoczą się moje dalsze losy.
Póki co dziękuję Bogu za ten piękny i
owocny czas i za wszystko, co mi
przez niego chciał przekazać. Nie
wiem co z niego wyniknie - ofiaro-
wuję to Bogu, mając nadzieję, że prze-
mieni to w coś pięknego.

Więcej informacji:

wyprawamisyjna.wordpress.com
mga-tarnow.webnode.com/news/do/
kombonianie.pl
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Córeczka Tatusia
Anna Kicińska

Będąc w kwietniu na misjach w Rumunii,

zostałam totalnie rozbrojona przez pewną

niepozorną staruszkę. W prosty sposób

streściła jeden z moich ulubionych frag-

mentów Ewangel ii, a zarazem filar sto-

sunku, jaki chciałabym mieć do Pana

Boga. Brzmiało to mniej więcej tak: Pan

Bóg spełnia nasze modl itwy, tylko trzeba

mieć silną nadzieję. Nie taką: może się

spełni a może nie – wtedy na pewno nic

nie wyjdzie.

Wierzę Ci, ale…

Tych, którzy jeszcze nie kojarzą, czego
to jest parafraza, odsyłam do Mk 11 ,
22-24. Brzmi pięknie, ale co to właś-
ciwie oznacza? Totalne zaufanie do
Pana Boga. Wiarę, że On słucha wszy-
stkiego, co mówię i że żadna modlitwa

nie zostaje przez Niego zapomniana.
Rozmija się to z praktyką, jeżeli z
jednej strony modlę się, mówię „Tak
Panie, ufam Ci”, a z drugiej panikuję,
że nie znajdę pracy po studiach, nie
śpię ze zdenerwowania już tydzień
przed egzaminem, proszę o dobrego
męża/żonę, a zgadzam się być z kim-
kolwiek, bo boję się, że lepsza okazja
może się nie trafić.

Jeszcze nie wiem, a już dziękuję

To nie jest łatwe – jeszcze nie widzieć
skutków modlitwy, a już wierzyć i
dziękować. Taka postawa jest gestem
totalnej ufności, której często brakuje.
Warto mieć więc w tym sojusznika, a
właściwie Sojuszniczkę. To Maryja.
Nie trzeba mówić, że tu na ziemi Ona
jest najpiękniejszym przykładem zau-
fania Panu Bogu – nam czasem trud-
no uwierzyć w małe rzeczy, a Ona
usłyszała, że zostanie matką Boga i nie
zwątpiła. Uczyć się od niej możemy
między innymi przez modlitwę pom-
pejańską. Przez pierwsze 27 dni prosi
się przez Jej ręce, kolejne 27 dni -
dziękuje za otrzymane łaski.

Czy Ty w ogóle słuchasz?

Co jednak, jeżeli modlimy się, ufamy, i
nic? Tu potrzeba jeszcze większego
zaufania. On zawsze wie najlepiej. Nie
zawsze dzieje się to, o co prosimy, ale
On zawsze daje odpowiedź, czemu tak
się stało – trzeba Go o to zapytać i
cierpliwie czekać na odpowiedź.
Czasem potrzebujemy więcej wytrwa-
łości w modlitwie, żeby pokazać i so-
bie i Jemu, że naprawdę nam zależy.
Za każdym razem, gdy nasza prośba
zostaje spełniona, gdy ktoś zostaje uz-
drowiony, nawraca się, możemy zo-

baczyć wielkość Boga. W przeciwnej
sytuacji ukazuje się tylko ludzka uło-
mność.

Nie dziecinnie. Jak dzieci

Nauczycielami ufności mogą być…
dzieci. One w naturalny sposób bez-
granicznie wierzą swoim rodzicom,
nie wstydzą się prosić o to, czego
potrzebują, nie uważają, że na miłość
należy zasłużyć. Nie oznacza to, że
Boga należy traktować jak maszynkę
do spełniania życzeń, dżina z lampy
czy świętego Mikołaja. Dzieci oprócz
tego, że potrafią prosić, umieją także
okazywać swoją bezgraniczną miłość.
Jezus nigdy nie mówił, że mamy być
dziecinni, niedojrzali – mamy kochać,
ufać i prosić jak dzieci. Szczerze.
Odważnie. Świadomi tego, że jesteśmy
córkami i synami samego Boga.
Cciałabym kiedyś usłyszeć, że jestem
„wykapaną” córeczką Tatusia.

Mk 11, 22-24

Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę
w Boga! Zaprawdę, powiadam wam:
Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć
się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz
wierzy, że spełni się to, co mówi, tak
mu się stanie. Dlatego powiadam
wam: Wszystko, o co w modlitwie
prosicie, stanie się wam, tylko wierz-
cie, że otrzymacie.
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Ta pierwsza niedziela...

Trochę kultury... trochę inaczej.

Aleksandra Szczepaniak

Dzień jak co dzień, a raczej można by

powiedzieć – niedziela jak niedziela. Maj

– kwitnący, pachnący i ciepły. Po od-

stawieniu przyjaciółki z rodzinnego mias-

ta na dworzec siedzę w cieniu kolegiaty,

jako cichy i niepewnie czujący się pierw-

szak, w oczekiwaniu, jak sprawy się po-

toczą. Wokoło mnie dzieci pierwszo-

komunijne, radosne i pełne dobra, bo w

ich sercu zagościł Pan Jezus, na którego

tyle czekały. Ich radość trochę mnie uspo-

kaja, odstresowuje. Po jakimś czasie wi-

dzę grupę osób, w tym dwie dziewczyny,

jedne z niewielu znajomych wtedy twarzy

z DA.
Pomimo tego, że było to ponad dwa
lata temu, jest to jedno z najmilszych
wspomnień, jakie wyniosłam z mojej

przygody z Duszpasterstwem. Wspa-
niali ludzie, genialny klimat – to wszy-
stko przyczyniło się do tego, że w tym
siedzę. Ale nie o mojej duszpasterskiej
historii ma być ten tekst. Ma być on o
miejscu, do którego udaliśmy się tego
majowego dnia, czyli o Kopcu Kraka.

Znajdujący się na Podgórzu, a dok-
ładnie na Wzgórzu Lasoty kopiec to
idealne miejsce na spacer, szczególnie
taki jak ten mój – integracyjny. Nie-
samowita zieleń, wspaniała panorama
Krakowa, krótka i kręta droga pod gó-
rę – to wszystko nadaje temu miejscu
niesamowity urok, który zachwycić
musi każdego albo przynajmniej pra-
wie każdego, kto uda się w to miejsce.

Nieznani są twórcy czy przezna-
czenie usypiska, nie jest to jednak
przeszkodą (a raczej powiedziałabym,
że jest całkiem pomocne) do two-

rzenia legend związanych z tym miej-
scem. Najbardziej do mnie przema-
wiającą jest ta głosząca, że kopiec usy-
pany został przez dwóch synów legen-
darnego założyciela Krakowa, którzy,
zgodnie ze zwyczajem, pochowali ojca
na Wzgórzu i spełniając jego wolę,
usypali w tym miejscu kopiec.

Co prawda nieznana jest dokładna
data powstania kopca, jednak jest on
uważany za najstarszy w Krakowie i
największy w Polsce kopiec prehis-
toryczny. Co roku w pierwszy wtorek
po Wielkanocy odbywa się tam święto
ludowe zwane Rękawką. Nazwa ta
pochodzi z innej legendy o powstaniu
kopca, która mówi, że ludność po
śmierci wspaniałego władcy nosiła
ziemię w rękawach, by usypać kopiec
(badania archeologiczne tą wersję wy-
kluczyły, ale przecież legendy nie są po
to, by opierać się na jakichkolwiek
faktach, prawda?). Jest również wiele
innych możliwych tłumaczeń tego sło-
wa, wszystkie jednak związane są z
obrządkami pogrzebowymi. Kiedyś
święto polegało na tym, że możniejsi
Krakowianie zrzucali z góry monety
oraz jedzenie, zaś biedni mieszkańcy i
żacy zbierali je u podnóża Kopca. Dziś
jest to festyn, na którym możemy
poznać życie dawnych Słowian, spró-
bować potraw czy zobaczyć, jak wy-
glądały potyczki zbrojne w tamtych
czasach.
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Czystość—
Twoje szczęście!

Odwagi! Jam zwyciężył świat
(J 1 6, 33)

Pytania o sens czystości przedmałżeńskiej i czystości w
życiu w ogóle stawiam sobie od dawna. Kwestia ta zaczęła
leżeć mi szczególnie na sercu, gdy spostrzegłam, jak jest
ona nieaktualna na ulicach i dużych banerach, w ofertach i
reklamach spektakli, słowach i zachowaniach wielu z moich
rówieśników w Krakowie. Otrząśnięcie się ze złudzeń
o bajkowym i przytulnym mieście z pięknych pocztówek
było bolesne. Odnalezienie sensu w czystości okazuje się w
tych okolicznościach jeszcze trudniejsze. Ale…

W sercu powstaje pytanie. Czy mam zrezygnować z
czystości przedmałżeńskiej na rzecz wcześniejszego spraw-
dzenia go, żeby się nie zawieść? Czy powinnam pamiętać o
argumencie, że powinno się wcześniej sprawdzić i kota w
worku nie kupować? Bo jak to będzie po ślubie? Poza tym
— wszyscy tak robią. A może powinnam jednak trwać w
czystości, bo w przeciwnym razie spotka mnie kara za po-
pełniony grzech? Perspektywa ta, dla mnie jako katoliczki,
zapala w sumieniu czerwoną lampkę. Co powinnam zrobić,
myśl, myśl!

Jezu, a jak Ty to widzisz? Nic nie mówisz, nic nie czuję.
Czy Ty naprawdę jesteś goniącym mnie Policjantem, suro-
wym Oskarżycielem? Czy naprawdę muszę wszystko spra-
wdzić i rozumieć, czy powinnam być nieufna, zrobić jak
uważam, wbrew Tobie? Cisza. Tak, za bardzo liczyłam na
własne siły, na to, że poradzę sobie sama. Już na starcie się
osłabiłam i zrezygnowałam z tego, by Cię poprosić o
wytrwałość, gdy przyjdzie pokusa wypróbowania jego i sie-
bie. Nie, proszenie nie jest łatwe. Wiem, już rozumiem, Je-
zu. Przecież Ty najlepiej znasz Krzyż. W tej próbie
wierności Tobie i sprawdzeniu autentyczności miłości do
niego, przygotowujesz mnie do większych wyzwań. Do po-
wiedzenia sobie i jemu na ten moment „nie”, do rezygnacji
za pójściem za „moimi potrzebami”. Ty wiesz lepiej, choć
teraz tego nie rozumiem. Ale nie od razu Kraków zbu-
dowano.

Iza Kopeć
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Truskawkowy raj
Po dietetycznym świecie oprowadza nas Jadwiga Walczak-Wójciak

Sezon na truskawki czas zacząć! Wszystkich miłośników
tego smakowitego owocu z pewnością ucieszy, że w coraz
większej ilości pojawiają się w sklepach.
Kobiece spotkanie, które odbyło się w 18 IV tego roku

pod hasłem „Co ona ma?”, natchnęło mnie do znalezienia
odpowiedzi na pytanie „Co ma w sobie ta Pani truskawka?
A może także czego nie ma?”.
Po pierwsze: ma smak. I to jaki! Cudowny, truskawkowy

:) Najlepszy jest, gdy owoc dojrzewa sobie swobodnie, w
promieniach słońca i lekkim deszczyku. Zrywana osobiście
na łonie natury smakuje jeszcze lepiej ;) Oprócz przy-
jemności jedzenia - daje nam energię. Co prawda niewiele,
ale jednak. Najważniejszym składnikiem odżywczym trus-
kawek, który warto wymienić, jest witamina C. Jedna
szklanka truskawek jest w stanie pokryć dzienne zapo-
trzebowanie dorosłego człowieka, a młodszego tym bar-
dziej. Truskawki raczej nie są bardzo dobrym źródłem in-
nych składników, aczkolwiek ich spore ilości zjadane w
sezonie sprawiają, że zawarte w nich substancje znacząco
wpływają na skład naszej diety.
Sposobów na przyrządzenie truskawek jest dużo :) Mogą

powstać z nich lody, sorbet lub mus do lodów i innych
deserów. Podane z makaronem w formie sosu mogą też
stanowić element obiadu lub kolacji. Makaron da się zastą-
pić naleśnikami bądź kaszą manną. Inne rozwiązania to:
sałatka owocowa, koktajl truskawkowy, truskawki zalane
galaretką, truskawki ze śmietaną itd. Jeden produkt można

Rozwiązując krzyżówkę, poznasz ciekawe odmiany truskawek:

1 . Skrzyżowanie Gorella i Holiday.
2. Japoński sierp.

3. Moneta używana w Europie od późnego średniowiecza.
4. Krzyżówka Parker i „1”, „selektywny dar”.

5. Rymuje się z „Dariusz”.
6. Gra w karty dla parzystej liczby osób.

7. Powiedz „L” i dodaj „kata”.
8. Grał w filmie „Liber_tor”.

9. Zgubił ją król na Kalwaryjskiej.

podać w tylu wariantach, że nie powinien się nikomu
znudzić, zwłaszcza, że sezon tak szybko się kończy. Życzę,
aby każdy skorzystał ze zbliżających się pysznych i myślę, że
przystępnych dla kieszeni studenta, truskawek.
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ROZRYWKA

Rozrywka
W tym jakże „gorącym” okresie, w ramach chwil i odpoczynku od nauki do kolokwiów czy egzaminów, mamy dla Was

krzyżówkę. Krzyżówkę o tyle nietypową, że rozwiązać ją będą w stanie jedynie osoby, które przez cały rok aktywnie

uczestniczyły w życiu DA św. Anny. Jesteśmy przekonani, że Ty także należysz do grona tych osób ;)

1 . Imię proboszcza kolegiaty św. Anny.
2. Tygodniowy wyjazd w góry końcem września, dedykowany przede wszystkim osobom, które chcą dołączyć do DA św.
Anny.
3. Wezwanie parafii, w której niegdyś posługę duszpasterską pełnił ks. Darek (podpowiedź: parafia na terenie dzielnicy
Prądnik Czerwony).
4. Dzień cotygodniowych spotkań Komórki p.w. św. Archanioła Gabriela.
5. Św. Jan … – jego relikwie spoczywają w barokowym grobowcu - konfesji w kościele św. Anny.
6. Zwycięskie duszpasterstwo w Turnieju o Puchar Kardynała 2015 w piłce nożnej mężczyzn.
7. Rodzinna miejscowość ks. Darka
8. Jeden z ulubionych świętych ks. Darka.
9. Msza św. dla zakochanych w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
10. Marka samochodu Duszpasterza Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie.
11 . Rodzaj miłości poruszany w styczniu podczas czwartkowych Mszy św. Akademickich.
12. Podkrakowska wioska, w której często odbywają się Dni Wspólnoty
13. Felicjanka, jedna z sióstr zakonnych pomagających w DA św. Anny.
14. Kózkówna – błogosławiona patronka jednej z grup ARCMu.

O rozrywkę zadbał Paweł Mazurek






	okladka_1
	okladka_2
	Ignis_czerwiec
	okladka_3
	okladka_4

