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"Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do
królestwa niebieskiego..." (Mt 18,3). Dlaczego? Zachęta
do cofania się w rozwoju i  przekreślenie potrzeby sta-
wania się dorosłym czy odpowiedzialnym? Nie. Zupeł-
nie nie. Chodzi o  to, by stając się odpowiedzialnym
i  wzrastając, nigdy nie stracić sprzed oczu Ojca. Często
dorastanie kojarzy się nam z  usamodzielnianiem się
i  odłączaniem od rodziców. Pewnie, że trzeba się usa-
modzielniać... Ale nie oznacza to wcale, że trzeba się
stawać samowystarczalnym. Wtedy już nie tylko Ojca,
ale nikogo człowiek może nie chcieć potrzebować. Przy-
najmniej tak zgubnie myśli. Samodzielność staje się
indywidualizmem, który zamienia się w zaufanie jedy-
nie do siebie, do swych możliwości, do swych talentów...
Bycie dzieckiem nie zaprzecza temu, że talenty i  moż-
liwości posiadamy, ale podkreśla obecność Kogoś, kto
kochając ciągle nam ich udziela. Bycie dzieckiem, to od-
krywanie nieustannie prawdy o  miłości, która jest rela-
cją, a  nie samotnością. By tworzyć piękne relacje, po-
trzebujemy być nieustannie synami i  córkami! Potrze-
bujemy mieć do kogo powiedzieć: ojcze, matko, tatusiu,
mamusiu... Dziecko Boże zwraca się: „Ojcze, Abba,
Tatusiu” do Ojca w niebie, a  „Matko, Mamusiu” do
Maryi... Ten zwrot nie zawiera infantylności, tylko
najdroższą ufność i  wdzięczność! Ufność Bogu, jak uf-
ność dziecka, to przecież dojrzałość na miarę świętości!
Dojrzałość, która zawsze ma swoje odniesienie syna
i  córki do ojca i  matki. Tylko ci z  nas są wspaniałymi
ojcami i  matkami (także w sensie duchowym), którzy są
jednocześnie naprawdę synami i  córkami. Zachęcam
wszystkich do refleksji nad tajemnicą dziecięctwa, taje-
mnicą zaniedbaną i  często źle rozumianą. Niech lektura
miesięcznika naszego DA dostarczy wam wiele dobrych
refleksji i  wprowadzi w piękne obszary.
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Rozmawia Anna Kicińska

Synowie vs. Sieroty

brym ojcem. Mój ojciec miał proble-
my z alkoholem. Nigdy nie słyszałem
od niego, że mnie kocha, że jest ze
mnie dumny, więc nie miałem pojęcia
jak wychowam swoje dzieci. I to Oj-
ciec Niebieski jest dla mnie źródłem
mojego ojcostwa. Ja Go tylko imituję.
I to, co doświadczam w Nim i z Nim,
daję moim dzieciom. To czyni mnie
lepszym ojcem.

A.K.: Wyobraźmy sobie taką sytu-
ację: spotykasz osobę – nie ważne czy
wierzącą czy nie – która nigdy nie do-
świadczyła tego, kim naprawdę jest

Bóg ani Jego ojcowskiej miłości. W
jaki sposób jej wytłumaczysz, jak Bóg
na nią patrzy i to, że jest Jego umiło-
wanym dzieckiem?

P.S.: Lubię przypowieść o perle.
Wszystkie religie mają swoją logikę.
W każdej religii jest coś ponad nami –
jakiś bóg, jakaś siła, a człowiek musi
coś zrobić, aby przebłagać tego boga,
żeby on dał swoje błogosławieństwo.
Człowiek musi ponieść jakąś ofiarę,
żeby nie zostać ukarany czy zmiaż-
dżony bożą potęgą. I można to znaleźć
w każdej religii. Ale chrześcijaństwo

Ania Kicińska: James Jordan w swojej
książce o Bogu Ojcu pisze: „chrześci-
jaństwo tak naprawdę zaczyna się wte-
dy, gdy doświadczamy tego, za co Je-
zus poniósł śmierć na krzyżu – miło-
ści Ojca!”. O tym dzisiaj będzie - o mi-
łości Ojca, która uzdalnia nas do tego,
by naprawdę zachowywać się jak Jego
dzieci. O swoim doświadczeniu Boga,
o tym jaka jest różnica między sierotą
a synem, o Bożej perspektywie i nie
tylko, opowie Pavol Strežo, lider
wspólnoty na Słowacji, prowadzącej
seminaria o Sercu Ojca. Pierwsze py-
tanie: co oznacza dla Ciebie, że jesteś
synem Boga?

Pavol Strežo: To oznacza, że mam
Ojca. To oznacza, że mam Dom. To
oznacza, że mam miejsce, gdzie mogę
przyjść ze wszystkimi moimi proble-
mami, strachem i bólem – tam znaj-
duję Ojca, który jest zawsze gotowy,
by mnie wysłuchać. To miejsce gdzie
szukam i poznaję, kim naprawdę jes-
tem. Miejsce mojej tożsamości w Ojcu
i Jego objęciu, gdzie staje się odważny
i silny. On zawsze mnie zachęca, po-
budza do tego, by marzyć. To jest
powód, dlaczego żyję. Jezus powie-
dział: „Ja jestem drogą i prawdą i ży-
ciem” (J 14,6 wg Biblii Tysiąclecia)..
Zazwyczaj kończymy ten wers tutaj,
ale ważna jest także kontynuacja:
„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie”. On mówi, że
nasz cel życia to powrót do Ojca.

A.K.: Jaki ma związek bycie synem
z byciem ojcem?

P.S.: Bycie synem jest dla mnie tak-
że źródłem do tego, by być dobrym oj-
cem dla moich dzieci. Jednym z naj-
większych lęków w moim życiu było
to, czy stanę się dobrym mężem i do-
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jest inne. Pokażę Ci teraz jak to działa
właśnie na przykładzie przypowieści o
perle (Mt 13, 45 -46) „Dalej, podobne
jest królestwo niebieskie do kupca,
poszukującego pięknych pereł. Gdy
znalazł jedną drogocenną perłę, po-
szedł, sprzedał wszystko, co miał, i ku-
pił ją.” I zawsze pytam tych ludzi, któ-
rzy nigdy nie doświadczyli Bożego ob-
jęcia, Jego dobroci, boją się Boga – jak
wytłumaczysz mi tą przypowieść?

A.K.: I co odpowiadają?
P.S.: Coś w stylu: „hmm.. no nie

wiem… perła to jest Bóg/ Jezus/ Kró-
lestwo Boże/ wiara. I mam pójść,
sprzedać wszystko i wtedy dostanę
perłę”. Wtedy pytam: „O.K. bardzo do-
brze, więc czy już sprzedałeś wszys-
tko?”. I w większości odpowiadają:
„może” lub „jeszcze nie” lub „staram
się”. Idąc za taką logiką: nie sprzedałeś
wszystkiego – nie ma perły. Wielu lu-
dzi jest zniechęconych i nie chcą przy-
jąć Jezusa, ponieważ pytają : „co ja
muszę zrobić, żeby dostać Boga, co
muszę zrobić, żeby zapłacić za Jego
dobroć, obecność , chwałę?”. Ale to
tylko pokazuje naszą starą drogę my-
śle-nia. I my jako chrześcijanie poka-
zujemy wiarę właśnie w taki sposób.
Mówimy grzesznikom, co powinni
zrobić, żeby Bóg ich kochał.

A.K.: Przyznaję szczerze – ja rów-
nież w taki sposób myślałam o tej
przypowieści, choć może nie tak bar-
dzo radykalnie. Jak według ciebie po-
winno się interpretować ten fragment?

P.S.: Co by się stało, gdyby zamie-
nić osoby w tej przypowieści? Tym,
który szuka pereł, jest Bóg Ojciec. A
ty jesteś perłą. I kiedy On cię zo-
baczył, powiedział: „Łaaał. Muszę
mieć tą perłę”. Ale ta perła jest napra-
wdę cenna. Trzeba oddać wszystko,
aby ją zdobyć. I naprawdę to zrobił.
Oddał swojego pierworodnego Syna.
A teraz trzyma swoją drogocenną
perłę w dłoni i mówi: „Moja piękna,
wspaniała perła”.

A.K.: Co to oznacza dla życia każ-
dego z nas?

P.S.: Chrześcijaństwo to nie jest to,
co ty możesz dać Bogu, co musisz za-
płacić za Jego łaskę. To jest to, co On
oddał aby ciebie zdobyć, co On po-
święcił. To cena, jaką On zapłacił, aby
ciebie mieć, bo jesteś jego drogocenną

perłą. I ta świeżość Ewangelii, piękno
tego fragmentu jest czymś, co dotyka
serc ludzkich. Jeżeli powiesz do grze-
sznika – jesteś drogocenną perłą w
oczach Boga – to zazwyczaj odpowia-
da: ja? Moje życie jest okropne. Jak
Bóg może mnie kochać? Wtedy kon-
tynuuję: Bóg cię kocha. On oddał
wszystko. Pozwolił zabić własnego Sy-
na, żeby niewolnik jak ty mógł być
adoptowany do Jego rodziny, żeby
mógł być jego dzieckiem. I to jest to,
co łamie nasze serca. To zmienia naszą
postawę względem Słowa Boga, gdy
uczymy się, że On nas kocha, że On
jest przepełniony miłością.

A.K.: Nie jest łatwo przyjąć prawdę,
że jesteśmy synami Boga, a nie nie-
wolnikami, że nie musimy zasłużyć na
coś. Jak to przyjąć od Boga?

P.S.: Masz rację – to jest na prawdę
trudne. Jest taki film: „Skazani na
Shawshank”. Lubię sytuację, gdy stary,
czarny mężczyzna zostaje zwolniony z
więzienia i pracuje w sklepie pakując
rzeczy do toreb papierowych. I chce
skorzystać z toalety. Zaczyna szukać
dyrektora sklepu i pyta „czy mogę iść
do toalety?” . Manager zwraca się do
niego: „Nie musisz pytać o to. Po pro-
stu idź”. Scena w WC. Głos mówi, co
się dzieje w jego głowie: „40 lat musia-
łem się pytać o pozwolenie, aby pójść
do toalety. A teraz, gdy nie otrzymam
pozwolenia, nie jestem wstanie tego
zrobić. To bardzo prawdziwe, ponie-
waż żyjemy zamknięci w świecie sierot.

A.K.:Wświecie sierot? Co to znaczy?
P.S.: Żyjemy w więzieniu naszych

Chrześcijaństwo i
nasza wiara
polega
na doświadczeniu.
Bóg chce abyś
Go doświadczył,
nie tylko ucząc się
czegoś o Nim.

”

uzależnień. W świecie gdzie trzeba za-
służyć na to, by być kochanym, osiąg-
nąć sukces, zostać zauważonym. Wy-
chowujemy się w rodzinach, gdzie
nigdy się nie mówi: „jestem z ciebie
dumny, kocham cię za to kim jesteś, a
nie za to, co robisz”. Więc uczymy się
żyć w świecie pełnym sierot i nasze
zachowanie jest takie jak ich. Chrze-
ścijaństwo i nasza wiara polega na do-
świadczeniu. Bóg chce abyś Go doś-
wiadczył, nie tylko ucząc się czegoś o
Nim. I to jest to, co papież Franciszek
często podkreśla. W jednym z wywia-
dów powiedział, że możesz nazywać
się chrześcijaninem, możesz się tak
zachowywać, możesz się ubierać jak
chrześcijanin, ale jeśli nie masz oso-
bistego spotkania z Jezusem, nie jesteś
chrześcijaninem. To bardzo radykalna
postawa papieża Franciszka, ale z dru-
giej strony pokazuje prawdziwą naturę
naszej wiary, skupioną bardziej na do-
świadczeniu niż na rozumowym poz-
naniu. Masz od Boga zaproszenie do
relacji. To tak jak wtedy, gdy chłopak
zakochuje się w dziewczynie i wie, że
tę dziewczynę może kochać całe swoje
życie. Przychodzi do niej i mówi: „ko-
cham cię”. Ale dla tej dziewczyny on
jest obcym mężczyzną. Nie przeżyła
nic z nim, jeszcze mu nie ufa. Musi
być czas dla tego chłopaka, aby po-
kazać jej, że będzie dobrym mężem.
Zaczyna dawać jej prezenty, okazywać
miłość, zabierać na kawę, na wycie-
czki. Im więcej ona doświadczy jego
miłości, poczucia bezpieczeństwa, te-
go że może mu zaufać, tym bardziej
może otworzyć swoje serce, aż do mo-
mentu, gdy jest gotowa oddać mu
swoje życie. Wtedy dopiero się pobie-
rają. Tak samo jest z Bogiem. On w
Biblii opisuje siebie jako naszego
Męża. Jezus jest naszym Oblubieńcem,
my jesteśmy Oblubienicą. On puka do
naszych drzwi. Wie, że często nie po-
trafimy tak po prostu zaufać i naj-
pierw chce dać doświadczenie samego
siebie. Doświadczenie Jego dobroci,
doświadczenie bezpiecznego miejsca
w Jego ramionach, tego że możesz Mu
zaufać. I im więcej doświadczasz tego,
że On jest godny zaufania, że jest ko-
chający, tym bardziej otwierasz swoje
serce i coraz bardziej oddajesz Mu
swoje życie. Aż do momentu, gdy jes-
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teś gotowy całkowicie oddać mu siebie
i powiedzieć: „Tak Jezu, jestem Twój.
To jest moje życie. Chce Ci je oddać w
taki sam sposób, jak Ty oddałeś swoje”.

A.K.: Wspominałeś o tym, że żyje-
my w świecie sierot. Jaka jest różnica
pomiędzy sierotą a synem?

Wszędzie,
gdzie nie doświad-
czyl iśmy Boga,
Jego miłości i te-
go, że jest naszym
Ojcem, tam
zachowujemy się
jak sieroty.
Próbujemy
zapłacić za miłość
lub robić dobre
uczynki, aby zasłu-
żyć na akceptację.

”

P.S.: Kiedy mówimy o sierotach al-
bo o sierocym sercu, to nie mówimy o
osobie, która nie ma rodziców. Ponie-
waż Jezus w Ewangelii Jana (14,18)
powiedział : „nie zostawię was sierota-
mi: Przyjdę do was” . I wiemy że ucz-
niowie mieli rodziców. Wszędzie,
gdzie nie doświadczyliśmy Boga, Jego
miłości i tego, że jest naszym Ojcem,
tam zachowujemy się jak sieroty.
Próbujemy zapłacić za miłość lub
robić dobre uczynki, aby zasłużyć na
akceptację. Tak właśnie postępują
sieroty – próbują wygrać akceptacje.
Natomiast syn wie, że jest akcepto-
wany i właśnie z takim poczuciem
idzie do świata i w nim działa. Ludzie
próbują włożyć na siebie ładne
wdzianko swoich dobrych uczynków,
aby udowodnić, że naprawdę są świę-
ci. Ale Bóg powiedział: „bądźcie
święci jak Ja jestem święty” . Syn wie,
że ma akceptacje w oczach Ojca, że
jest czysty i święty. I właśnie z takiej
pozycji robi dobre rzeczy. Sierota nie
czuje się bezpiecznie, więc wypadki,
problemy, grzechy sprawiają, że traci
grunt pod nogami. Sieroty zawsze
modlą się do Boga o ochronę. Syno-

wie wiedzą, że Bóg jest z nimi i On
nigdy nie dopuszcza sytuacji, która
byłaby nie do udźwignięcia. Dla
przykładu – moja córka ma siedem lat
i musi nauczyć się sama wiązać sznu-
rowadła, dlatego przestałem to robić
za nią. Jest w stanie to zrobić. Ale ona
płakała, złościła się, chciała, żebym
wciąż jej pomagał w tej czynności. Nie
zostawiłem jej w tym zupełnie, bo cały
czas stoję przy niej, tłumaczę i za-
chęcam. Nie robię tego w stosunku do
mojego trzyletniego syna, bo wiem, że
jest jeszcze za mały. To samo robi Bóg.
Jeżeli masz serce syna, to nawet jeśli
jesteś w trudnej sytuacji, to nie bę-
dziesz wołał do Taty: „Boże, weź mnie
stąd, uratuj mnie z tej sytuacji”, jak
moja córka na początku. Bo Bóg nic
nie zrobi. On chce być w tej sytuacji
dla ciebie, jako przyjaciel i nauczyciel,
chce cię przeprowadzić przez to. Więc
syn lub córka wie, że jest w środku Bożej
woli i Bóg pojawi się, dając nowe
objawienie Jego natury i dobroci, że
Ojciec potrafi zmienić stan jego życia i
przeprowadzić przez pustynię.
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To nie tak jak myślisz, kotku...

Martyna Szakiel:
Pamiętajmy, nie oceniajmy...

Zastanawiam się, czy 71 lat od wybuchu Powstania
Warszawskiego, żyjąc w wolnym kraju (mam tutaj na
myśli przede wszystkim wolność od konfliktu zbrojne-
go), siedząc wygodnie w fotelu w miękkich kapciach i z
herbatą w ręku, mamy moralne prawo oceniać jego
słuszność. Osobiście nie czuję, abym takowe posiadała.
Dyskusja tocząca się na ten temat pomiędzy historyka-
mi, wojskowymi, czy politykami porusza moje emocje, a
przytaczane argumenty wzbudzają moje zainteresowa-
nie. Nie sądzę jednak, by ktokolwiek dzisiaj miał prawo
orzec jednoznacznie, czy Powstanie powinno było się
odbyć, czy nie.
Prawdą jest, że nieosiągnięte cele polityczne jak i mi-

litarne, liczne straty w ludności cywilnej oraz zrujno-
wana Warszawa mogą skłaniać do negatywnej oceny de-
cyzji o jego przeprowadzeniu. Lecz nastrój, jaki panował
w stolicy nie pozwalał na bierność i czekanie.
Dzisiaj wielokrotnie pojawia się stwierdzenie: ,,Po co

było walczyć? Przez to zginęło tylu ludzi”. Kierując się tą
myślą należałoby po prostu 1 września 1939 roku rzucić
karabin i cierpliwie czekać, aż ktoś inny zdecyduje o
naszym losie. Myślę, że tego walczący w Powstaniu War-
szawskim właśnie chcieli uniknąć. Nie chcieli biernie
czekać, aż ktoś inny zdecyduje o ich (naszym) losie. Czy
wtedy moglibyśmy się chlubić historią naszej walki o
niepodległość? Honorem? Niezłomnością?
Nie da się ukryć, że przeszłości i tak już nie zmie-

nimy, więc może nie warto rozdrapywać ran, nie sku-
piać się na ocenach i gdybaniu. Zamiast tego możemy
poświęcić tę energię by pamiętać o owych tragicznych,
ale też ważnych w historii naszego kraju wydarzeniach
oraz ich Bohaterach. Możemy być dumni, iż w trudnych
i beznadziejnych sytuacjach ludność Warszawy potrafiła
solidarnie bronić swojego honoru i w tak trudnych dla
naszych Rodaków czasach nie zabrakło solidarności i
poczucia więzi, którego tak często brakuje nam dzisiaj.
Ta klęska była niejako spoiwem, gdyż był to szczególny
rodzaj przegranej. Przegranej w imię spraw, których
potomni się nie wstydzą i w stylu, który budzi respekt
nawet u wrogów.

Michał Masiulaniec:
Polska krew

Powstanie Warszawskie to dla mnie niewdzięczny temat.
Z jednej strony absolutna fascynacja i podziw dla boha-

terskiej, heroicznej walki. Z jednej strony wzruszenie nad
straceńczym losem wystawionych na bezwzględną obojęt-
ność świata Powstańców, dłonie zaciśnięte w pięść wobec,
nawet nie tyle agresji nieprzyjaciela, ile zdrady ze strony
tych, których mieliśmy za sojuszników. I nie mam tu oczy-
wiście na myśli Związku Radzieckiego, którego nikt przy
zdrowych zmysłach takim przymiotnikiem nawet wtedy nie
określał, ale kraje zachodnie antynazistowskiej kolacji.
Powstanie miało przemówić do ich poczucia przyzwoitości
i sumienia, ale tego sumienia nie było, nie było do czego
przemawiać. Narody nie mają sumień, tylko interesy. Z cze-
go nie zdali sobie w porę sprawy polscy dowódcy i politycy
czasu drugiej wojny światowej. I to jest właśnie ta druga
strona medalu, kompletna naiwność i wielki błąd taktyczny
Bora-Komorowskiego i całego dowództwa odpowiedzial-
nego za podjęcie decyzji o wybuchu Powstania. „Stolica po-
mimo bezprzykładnego w historii bohaterstwa z góry
skazana jest na zagładę. Wywołanie powstania uważamy za
ciężką zbrodnię i pytamy się, kto ponosi za to odpowie-
dzialność” – grzmiał w pierwszych dniach sierpnia 1944
roku sam generał Władysław Anders. A ja przytoczę liczby:
10 tysięcy zabitych powstańców, do 200 tysięcy zabitych
cywili, 650 tysięcy wysiedlonych Warszawian, z czego 150
tysięcy trafia na niemieckie roboty przymusowe lub do
obozów koncentracyjnych, w końcu sięgająca 90% kom-
pletna dewastacja zabudowań miejskich, rozkradzione mie-
nie, zniszczone muzea, zagubione archiwa itp. Jeżeli istnieje
jeszcze jakiś patriota, który uważa, że mimo wszystko Po-
wstanie Warszawskie, jego mit i legenda, było warte tych
wszystkich poświęceń, to znaczy, że bardzo nisko ceni pol-
ską krew. I choć pewnie to prawda, że jak pisał Horacy,
„słodko i zaszczytnie jest umierać za Ojczyznę”, to powin-
niśmy także zawsze pamiętać o tym, co – może trochę pole-
micznie – mawiał do swoich żołnierzy jeden z największych
dowódców drugiej wojny światowej, jedynego w pełni zwy-
cięskiego w niej kraju – Stanów Zjednoczonych, generał
George Smith Patton: „pamiętaj, na wojnie nie chodzi o to,
abyś zginął za ojczyznę, tylko o to, żeby ten drań po drugiej
stronie zginął za swoją".
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Karolina Pałka

„Drogi jesteś w Moich oczach…”

Co oznacza „syn Boży”? – „Ty wkła-
dasz pierścień na mój palec, szaty na
moje ramiona i sandały na moje sto-
py...”- jak śpiewa Jake Hamilton na
jednym ze swoich koncertów[1 ] , da-
jąc się ponieść Duchowi – „żeby
przypomnieć mi, że jestem synem
Króla (ang. royalty)”. Lub jak mówi
Ps 45, 14: „Cała godność we wnętrzu
córki królewskiej, okrytej płaszczem
przetykanym złotem”. Czy myślałeś
kiedyś o sobie, jako o umiłowanym
dziecku Boga? Lub jako o dziedzicu?
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co
masz w Chrystusie?

Pisklęta pod czujnym okiem

Stary Testament opowiada nam histo-
rię narodu izraelskiego, którego Bóg
wybrał sobie za syna, któremu przeka-
że swoje dziedzictwo. Znakiem i po-
świadczeniem tego jest przymierze,
które Bóg z nim zawarł, wyprowadza-
jąc go z niewoli Egiptu do wolności
synów Bożych. Jego dziedzictwem ma
być Ziemia Obiecana. Bóg sam tak
mówi o swojej miłości do Izraela, dyk-
tując słowa pieśni Mojżeszowi, który
potem miał ją przekazać ludowi:
„Znalazł go na ziemi pustynnej, na
odludziu, gdzie brzmiały tylko dzikie
głosy. Opiekował się nim i pouczał,
strzegł jak źrenicy oka. Jak orzeł, który
krąży nad gniazdem, by z niego wy-
wabić swe pisklęta, i bierze je na
skrzydła rozpostarte, niosąc je na sa-
mym sobie (…)” (Pwt 32, 10-11). Wi-
dzimy tu obraz rodzicielskiej miłości
Boga od samego początku. Jednak lu-
dzie sami odbierali sobie godność
dzieci Bożych w momencie popełnie-
nia grzechu – „Przestali być Jego dzie-
ćmi, bo grzech popełnili” (Pwt 32,5a).
Od tego bowiem czy nie odstępowali

od Boga zależało jak długo wędrowali
po pustyni i jak długo potem przeby-
wali w Ziemi Obiecanej (gdy Izrael
odwrócił się od Boga, stał się słabym
państwem, co poskutkowało zdoby-
ciem go przez Babilonię i wygna-
niem). Prawo ujawniało grzech i czy-
niło ich niewolnikami, ale nie było w
stanie przywrócić im wolności.

Miłość rozlana w sercach

Aby zrozumieć, kim jesteśmy, jako sy-
nowie Boży potrzeba nam, żebyśmy
zdali sobie sprawę, czym jest przejście
ze starego przymierza do nowego i
czym jest grzech. Przez stare przymie-
rze Bóg dał człowiekowi Prawo – lu-
dzie zachowując je, zyskiwali życie i
liczne błogosławieństwa. Dotyczyło
Ono jednak uczynków ludzi, które są
już wynikiem decyzji podjętej w sercu,
a człowiek przecież grzeszy, błądzi,
czasem odchodzi od Boga. Żyjąc pod
Prawem, ludzie musieli ponieść kon-
sekwencje swoich grzechów, a te były
bardzo poważne – za grzech karą była
śmierć. W takiej sytuacji Prawo nie
miało mocy, by podźwignąć człowieka
z upadku, bo nie miało mocy prze-
miany serca.

Nowe przymierze daje nowe Prawo,
które jest Duchem rozlewającym mi-
łość w naszych sercach (por. Rz 5, 5)..
To Ono może nas wyzwolić do wol-
ności dzieci Bożych. Na straży tej
wolności stoi nowe przykazanie, które
dał Jezus: ”Przykazanie nowe daje
wam, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34)..
Dziecko dopiero widząc kochającego
go Tatę, już wie jak samo ma kochać.
Człowiek przyjmując doskonałą mi-
łość Boga, która jest ukazana w Jezusie
już wie, że do takiej miłości jest po-
wołany i może ją po prostu oddawać

w wolności. I czerpać ciągle na nowo
od Niego.

To przymierze swoim zasięgiem
obejmuje wszystkich ludzi, którzy
przyjmując je stają się dziećmi Boży-
mi. „A zamiast ich nazywać : Lud nie
mój, będą im mówić: Dzieci żyjącego
Boga”(Oz2,1b) oraz „Powiem także do
Nie-mojego-ludu: Jesteście moim lu-
dem, a on odpowie Mój Bóg” (Oz 2,
25b). Zawiera się to w obietnicy danej
Abrahamowi: dziećmi Abrahama są
ci, którzy narodzili się według wiary, a
niekoniecznie z narodu izraelskiego.

Drogocenna tożsamość

„Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy
jeszcze grzesznikami” (Rz5,8b). Więc
Jezus zmienił twoją duchową tożsa-
mość z grzesznika na syna Bożego. „I
was, którzy niegdyś byliście obcymi
[dla Boga] i [Jego] wrogami przez
sposób myślenia i wasze złe czyny, te-
raz znów pojednał w Jego doczesnym
ciele przez śmierć, by stawić was wo-
bec siebie jako świętych i nieska-
lanych, i nienagannych” (Kol 1 ,21).

To już jest dokonane. Jasne, że do-
póki żyjemy w ciele, mamy skłonność
do powrotu do dawnego życia według
ciała, jednak Duch święty został nam
dany nie po to, abyśmy trwali w lęku
przed popełnieniem grzechu, ale po
to, aby nas przekonać o tym, że jesteś-
my dziećmi Boga. On w nas woła „
Abba, Ojcze!”, aby przypomnieć nam
do Kogo należymy (por. Rz 8,14-17)..
Mówi nam: „Jesteś synem Króla”, „jes-
teś córką Króla”.

Ojciec patrzy na ciebie i widzi w to-
bie swoje umiłowane dziecko, odku-
pione, chodzące w Jego chwale. Cały
zachwycony mówi: „Drogi jesteś w
moich oczach, jesteś cenny, jesteś dro-
gocenny, zapłaciłem za Ciebie cenę
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1 www.youtube.com/watch?v=2LYpyLG9F5Q

krwi Mojego Syna” (por. Iz 43,4 oraz
Rz 5, 9-10).
A nawet jeżeli zgrzeszysz, to nie

zmienia Jego miłości, bo On jest za-
wsze wierny i podnosi nas z błota.
Stań w miejscu osobistej relacji z

Nim i pozwól, aby Jego słowa
zbudowały twoją tożsamość. To Ona
Cię przemieni i uświadomi Cię, kim
jesteś w Chrystusie. I do czego Cię
powołuje.

Niewidomi w królewskim pałacu

Pan chce nam dać wszystko, za co za-
płacił Jezus na krzyżu poprzez wiarę w
Niego- odwieczne Słowo. To na Jego
wzór czyni nas swoimi umiłowanymi

dziećmi– „a tym, którzy Je przyjęli da-
ło moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
którzy ani z woli męża, ani z żądzy
ciała, ale z Boga się narodzili” (J 1 ,12).
Poprzez chrzest, który nas zanurza w
Jego śmierci, i stwarza na nowo jako
niemowlęta wtulone w ramiona Ojca.
Często szukamy Go, niespokojnie się
rozglądając, a tymczasem już jesteśmy
w Jego objęciach, tak blisko Jego serca.
Pamiętam jak pewien pastor opo-

wiadał o zachowaniu swojej wnuczki,
kiedy po przyjeździe do domu dziad-
ków podchodziła z radością do każdej
rzeczy i mówiła np. „moja wanna!”,
„mój stolik!”, „moje krzesło!”. I ten
pastor się zastanawiał: „skąd ona to

wie, że to jest jej? Przecież nikt jej tego
nie powiedział”, ale po chwili dodał:
„jej nie musiał tego nikt mówić. Ona
po prostu wie, że jest córką mojego sy-
na i że skoro to wszystko należy do
niego, należy też do niej.” Często za-
chowujemy się jak tacy niewidomi
chodzący po królewskim pałacu i nie-
świadomi tego, że te wszystkie bo-
gactwa należą do naszego Ojca i to
wszystko jest nasze. A Bóg mówi:
„Mój lud marnieje, bo brak mu po-
znania” (Oz 4,6a). Więc nie marniej,
tylko proś Ducha, aby objawił Ci mi-
łość Ojca. „Niech Jego miłość przypo-
mina nam, kim jesteśmy (…)” – jak
śpiewa Jake Hamilton.
W Niebie jest pełnia naszego dzie-

dzictwa – życie wieczne, królestwo
Boże ,ale z tego dziedzictwa możemy
korzystać już teraz. Modlimy się, aby
Królestwo Boże przyszło, tzn to, co
otrzymaliśmy w spadku, nasza Ziemia
Obiecana. Jak Jezus ustanawiał Kró-
lestwo Boże? Głosił Ewangelię, uzdra-
wiał chorych, wypędzał złe duchy itp.
robił to nie sam od siebie, tylko w jed-
ności z Ojcem przez Ducha Świętego.
Korzystał ze swojego dziedzictwa, bo
wiedział, że wszystko, co należy do
Ojca, jest Jego. Gdy był jeszcze na
ziemi, mówił: „kto we Mnie wierzy,
będzie dokonywał tych dzieł, których
Ja dokonuję, owszem i większe od tych
uczyni, bo ja idę do Ojca. (J 14,12)..
Więc Jego Słowa mówią nam o na-
szym dziedzictwie, które nam zosta-
wia. Jesteśmy powołani do tego, aby
czynić te wszystkie znaki i cuda, które
On czynił, a nawet i większe przez
Ducha Świętego, którego nam dał, aby
Królestwo się rozszerzało!– „ Jeśli o
coś poprosicie w moje imię, Ja to speł-
nię” (J 14,14). To jest nasze dzie-
dzictwo.
„Bo stworzenie z upragnieniem

oczekuje objawienia się synów Bożych
(…) w nadziei, że zostanie wyrwane z
zepsucia, które je zniewala, do wol-
ności, którą jest chwała dzieci Bożych”
(Rz8,19.21).
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Katechizm Kościoła Katol ickiego przybl iża
Krzysztof Kawik

Jezus Chrystus – Syn Boży

Dlaczego „na imię Jezus zegnie się każde kolano”?

Jezus w języku hebrajskim oznacza: „Bóg zbawia” W chwili
Zwiastowania anioł Gabriel nadaje Mu imię Jezus, które oz-
nacza, że samo imię Boga jest obecne w osobie Jego Syna, który
stał się człowiekiem dla ostatecznego odkupienia grzechów.
Jest to imię Boże, jedyne, które przynosi zbawienie. Mogą go
wzywać wszyscy, ponieważ Syn Boży zjednoczył się z wszy-
stkimi przez Wcielenie. Zmartwychwstanie Jezusa otacza
chwałą imię Boga Zbawiciela, ponieważ odtąd właśnie imię Je-
zus ukazuje w pełni najwyższą moc imienia, które jest „ponad
wszelkie imię”

Co oznacza tytuł Chrystus?

Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego terminu
„Mesjasz”, które znaczy namaszczony. Jezus wypełnił mesjań-
ską nadzieję Izraela w potrójnej funkcji kapłana, proroka i kró-
la. Warto zaznaczyć, że w imieniu Chrystusa kryje się Ten, któ-
ry został namaszczony, i samo namaszczenie, którym został
namaszczony. Tym, który namaścił, jest Ojciec, Tym, który
został namaszczony jest Syn, a został namaszczony w Duchu,
który jest Namaszczeniem. Od tytułu Chrystus nazywamy się
chrześcijanami, jest to znak naszego powołania.

Wyznaję Jezusa Pana, bo…

Wierzę w Jego boskość. Tytuł ten świadczy o szacunku i zaufa-
niu tych, którzy zbliżają się do Jezusa. Wypowiadany za nat-
chnieniem Ducha Świętego, ten tytuł wyraża uznanie Boskiego
misterium Jezusa. W spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym,
staje się adoracją: „Pan mój i Bógmój”.

„Więc Ty jesteś Synem Bożym?”

Na takie pytanie przed Sanhedrynem, Jezus odpowiedział:
„Tak. Jestem Nim” Po Zmartwychwstaniu Jego Boże synostwo
ukazuje się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa. Ewan-
gelie przytaczają głos Ojca, który określa Go jako swego „ Syna
Umiłowanego”,w dwóch uroczystych chwilach – podczas
Chrztu i Przemienienia Chrystusa.

O co chodzi z ludzką wolą Chrystusa?

Chrystus posiada dwie wole i dwa działania naturalne, Boskie i
ludzkie, które nie przeciwstawne, ale współdziałające. Kościół
uznaje, że ludzka wola Chrystusa „idzie za Jego wolą Bożą, nie
sprzeciwiając się jej ani nie opierając, ale raczej podporządko-
wując się tej Boskiej i wszechmocnej woli.

Czym jest Serce SłowaWcielonego?

Jezus w czasie swego ziemskiego życia, swojej agonii i swojej
męki poznał i umiłował nas wszystkich i każdego z osobna

oraz wydał się za każdego z nas. Umiłował nas wszystkich
ludzkim sercem. Z tego powodu Najświętsze Serce Jezusa
przebite za nasze grzechy, dla naszego zbawienia, „jest uważane
za znak i wyjątkowy symbol tej miłości, którą Boski Odkupiciel
miłuje nieustannie Wiecznego Ojca i wszystkich ludzi”.

Jakie sąmisteria życia Chrystusa?

Jeśli chodzi o życie Chrystusa, symbol wiary mówi tylko o
misteriach Wcielenia(poczęcie i narodzenia) i Paschy (męka,
ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb, zstąpienie do piekieł, zmar-
twychwstanie i wniebowstąpienie). Nie mówi wprost o miste-
riach ukrytego i publicznego życia Jezusa, ale artykuły wiary
dotyczące Wcielenia i Paschy wyjaśniają całe ziemskie życie
Chrystusa.

Jakie są wspólne cechymisteriów Jezusa?

Całe życie Jezusa jest Objawieniem Ojca: Jego słowa i czyny,
milczenie i cierpienie, sposób bycia i mówienia. Jego życie jest
również misterium Odkupienia. Odkupienie przychodzi do
nas przede wszystkim przez krew krzyża, ale to misterium jest
obecne w całym życiu Chrystusa, które można określić miste-
rium „rekapitulacji”. Wszystko, co Jezus uczynił, powiedział i
wycierpiał, miało na celu przywrócenie człowieka upadłego do
jego pierwotnego powołania.

Na czym polega nasza komunia zmisteriami Jezusa?

Jezus całym życiem przedstawia siebie jako nasz wzór, jest
„człowiekiem doskonałym”, który zaprasza nas, abyśmy się stali
Jego uczniami i szli za Nim. Przez swoje uniżenie dał nam
wzór do naśladowania, przez swoją modlitwę pociąga do mo-
dlitwy, przez swoje ubóstwo wzywa do dobrowolnego przyjęcia
ogołocenia i prześladowań. Wszystko, co Chrystus przeżył,
czynił po to, abyśmy mogli przeżywać to w Nim i aby On prze-
żywał to w nas.

Jakie sąmisteria dziecięctwa Jezusa?

Poprzedza je misterium Bożego Narodzenia, które wypełnia się
w nas wtedy, gdy Chrystus „kształtuje się” w nas. Obrzezanie
Jezusa, w ósmym dniu po narodzeniu, jest znakiem włączenia
Go do potomstwa Abrahama i ludu Przymierza. Objawienie
jest ukazaniem się Jezusa, jako Mesjasza Izraela, Syna Bożego i
Zbawiciela świata. Ofiarowanie Jezusa w świątyni ukazuje Go
jako Pierworodnego należącego do Pana. Wraz z Symeonem i
Anną cały oczekujący Izrael wychodzi na spotkanie swego
Zbawcy. Ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek ukazuje, że
ciemności przeciwstawiają się światłu. Całe życie Chrystusa
będzie naznaczone prześladowaniem.
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Co się działo z Jezusem przezwiększą część Jego życia?

Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi, było to co-
dzienne życie bez widocznej wielkości, życie z pracy rąk, ży-
dowskie życie religijne poddane Prawu Bożemu, życie we wspól-
nocie. Przez poddanie swojej Matce i swemu prawnemu ojcu Je-
zus doskonale wypełnia czwarte przykazanie. Poddanie to jest
ziemskim obrazem Jego synowskiego posłuszeństwa Ojcu Nie-
bieskiemu. Życie ukryte w Nazarecie pozwala każdemu czło-
wiekowi jednoczyć się z Chrystusem poprzez najbardziej zwy-
czajne drogi ziemskiego życia.

Jakie znaczeniemadlamnie chrzest Jezusaw Jordanie?

Chrzest Jezusa jest z Jego strony przyjęciem i zapoczątkowaniem
Jego posłania, jako Cierpiącego Sługi. Jezus pozwala zaliczyć się
do grzeszników. Podczas Jego Chrztu „otworzyły się niebiosa”,
które zamknął grzech Adama. Przez chrzest, chrześcijanin zos-
taje sakramentalnie upodobniony do Jezusa, który w swoim
chrzcie uprzedza swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie.

Do czego przygotowuje ludzi Jezus podczas publicznej dzia-
łalności?

Chrystus zapowiada Królestwo Boże, do którego powołani są
wszyscy ludzie. To Królestwo mesjańskie, głoszone najpierw
dzieciom Izraela, jest przeznaczone dla wszystkich narodów. Aby
wejść do niego, trzeba przyjąć słowa Jezusa. Kościół jest zaląż-
kiem i początkiem tego Królestwa. Jego klucze zostały powie-
rzone Piotrowi.

Całe życie Chrystusa jest ofiarowaneOjcu?

Syn Boży, który zstąpił z nieba, zrobił to nie po to, aby pełnić
swoją wolę, ale wolę Tego, który Go posłał, Należy pamiętać
jednak, że przyjął on w sposób dobrowolny mękę i śmierć z mi-
łości do Ojca i do ludzi, których Ojciec chce zbawić. „Nikt mi ży-
cia nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję”. Syn Boży wydaje się,
więc na śmierć aktem najwyższej wolności.

Czy śmierćChrystusa jest jedyną i ostateczną ofiarą?

Śmierć Chrystusa jest równocześnie ofiarą paschalną, która wy-
pełnia ostateczne odkupienie ludzi. Dopełnia i przekracza wszy-
stkie ofiary. Jest przede wszystkim darem samego Boga Ojca i
równocześnie ofiarą Syna Bożego, który stał się człowiekiem
dobrowolnie i z miłości ofiaruje On swoje życie Ojcu przez Du-
cha Świętego, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo.

Jakie jest nasze uczestnictwo wofierze Chrystusa?

Krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa, „jednego pośrednika między
Bogiem a ludźmi”. Ponieważ On w swojej wcielonej Boskiej Oso-
bie „zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem”,
wszystkim daje możliwość uczestnictwa w tym misterium pas-
chalnym, w tylko Bogu znany sposób. Jezus powołuje swoich
uczniów do „wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go”, ponie-
waż cierpiał za wszystkich i zostawił nam wzór, abyśmy „szli za
Nim Jego śladami”. Chce On włączyć do swojej ofiary odkupień-
czej tych, którzy pierwsi z niej skorzystają.

Źródło:
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002- Pallottinum

Święty Filip Neri

Filip Neri (1515-1595) urodził się we Florencji. W wie-
ku 17 lat pojechał do wuja, od którego miał dostać spo-
ry majątek. Zrezygnował jednak z pieniędzy, sprzedał
wszystkie swoje książki oprócz Pisma Świętego i wyru-
szył do Rzymu. Pełen apostolskiej gorliwości opiekował
się opuszczoną młodzieżą. Zaczął organizować dla niej
tzw. oratoria, czyli specjalne miejsca, w których mogli
się modlić, słuchać katechezy i spędzać czas na godzi-
wych rozrywkach. Po wspólnej zabawie na podwórku
modlono się lub śpiewano pobożne pieśni. W orato-
riach odwiedzali Filipa m.in. św. Ignacy Loyola, Karol
Boromeusz, Franciszek Salezy. Szeroką działalnością ks.
Filipa w służbie mieszkańców Rzymu interesował się
również papież. Najpierw wzbudzała ona duże zdziwie-
nie, ale powodowała też niemałe trudności. Formy
duszpasterstwa proponowane przez pełnego humoru
duchownego powodowały także zazdrość pośród wpły-
wowych osób w Kurii Rzymskiej. Został on nawet os-
karżony o herezję, co spowodowało, że na pewien czas
nie mógł spowiadać i publicznie odprawiać mszy.
Wkrótce jednak okazało się, że oskarżenia te były fał-
szywe. Odtąd kolejni papieże wspierali działalność Fili-
pa Neri, a i on był dla nich nieraz sprawdzonym do-
radcą. Spowiadał też kardynałów oraz wiele wybitnych
osobistości z czasów reformy kościelnej.
Papież Paweł V kanonizował Filipa Neri w 1622 roku

razem z Ignacym Loyolą, Teresą z Avili, Franciszkiem
Ksawerym i Izydorem Oraczem.

O świętym: Marta Zawadzka

Kadr z filmu „Święty Filip Neri”, który polecamy obejrzeć.
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Weź się za życie!

Piotr Siwiec

Wkurzona, wkurzony? Bardzo dobrze - lepiej wykonasz ćwi-
czenie. Zamknij oczy na 60 sekund i nie myśl przez ten czas.
Serio, zrób to w tym momencie. Jest to bardzo prosty, a jed-
nocześnie ważny sposób na, no właśnie - uświadomienie sie-
bie. Nie, to nie jest błąd. Kiedy staramy się nie myśleć o ni-
czym, w naszej głowie pojawia się dialog wewnętrzny. I tu już
warto zauważyć pierwszą ważną rzecz: dialog to rozmowa
między co najmniej dwoma osobami. Dwoma? No ale jak to,
ja jestem jeden. Pewnie słyszałeś podczas ćwiczenia głos: ,,nie
myśl…nie myśl”. Gdybym JA mówił do SIEBIE brzmiałoby
to raczej: ,,ja nie myślę…ja nie będę myślał”. Więc czyj głos
był wmojej głowie?! No właśnie...
Zrób sobie teraz 5 minut przerwy i zastanów się nad

wnioskami tego ćwiczenia. Spróbuj zrobić je jeszcze raz i
postaraj się skupić i rozeznać ten wewnętrzny dialog, spróbuj
zauważyć kto do kogo mówi, ile jest głosów i skąd pochodzą.
Jezus w Ewangelii mówi, abyśmy stali się jak dzieci. Każdy

z nas rodzi się z pewnym bagażem cech, z pewnym typem
osobowości. Na początku jesteśmy bezgranicznie ufni wobec
otaczającego świata, przyjmujemy wszystko bez zastanowie-
nia. W początkowym okresie dzieciństwa kształtują się nasze
,,wzorce uczuć”, tzw. core feelings. Można powiedzieć, że kie-
dy się urodziliśmy, byliśmy jak nowy komputer, z czystym
systemem operacyjnym. Wraz z upływem czasu otoczenie
zaczęło nam instalować dodatkowe programy, rozszerzenia,
ale również i wirusy: nasi rodzice poprzez wychowanie i
wzorce zachowań; środowisko w którym się wychowaliśmy:
rówieśnicy, szkoła, znajomi; traumatyczne przeżycia: wypad-
ki, niesprawiedliwe traktowanie w szkole, problemy rodzin-
ne, choroby; i wiele, wiele innych niezliczonych czynników
wpływało na nasze oprogramowanie.
Kiedy zaczynamy wchodzić w dorosłość, wszystkie nagra-

ne elementy zaczynają się buntować wobec pierwotnego sys-
temu. Po części przez hormony, po części przez nasze własne
doświadczenia i pierwsze obiektywne, ale nie zawsze właści-
we programy, które sami instalujemy.
Będąc na studiach, znajdujemy się w idealnym momen-

cie, aby wreszcie zresetować nasz komputer, przywrócić
pierwotny, czysty system z którym się urodziliśmy i wgrać
oprogramowanie zgodne z naszą naturalną osobowością.
Nie mówię tutaj, że wszystkie przekonania, wzorce, które

nabyliśmy są ,,niekompatybilne”, ale czas je sobie UŚWIA-
DOMIĆ, wybrać te prawdziwie nasze, wyrzucić niezgodne
programy i zacząć instalować świadomie dopasowane opro-
gramowanie.
Dlaczego to jest tak ważne? Często mnie pytacie jak być

szczęśliwym, jak być pewnym siebie, jak rozeznać powo-
łanie. Odpowiedź jest bardzo prosta: bądź sobą. Co to zna-
czy? Po pierwsze ,,uświadomienie siebie, świadomość istnie-
nia”, po drugie zresetowanie komputera i posprzątanie nie-
kompatybilnego oprogramowania-nawyków, wzorców za-
chowań, przekonań, stereotypów, krzywd, itd., po trzecie
świadome pozostawienie dobrych programów i dogranie no-
wych: system wartości, kręgosłup moralny, przekonania,
schematy działań, nawyki.
Nie jest to prosta droga, ale to ćwiczenie i zastanowienie

się nad jego efektami jest bardzo dużym krokiem do tego,
aby zacząć wreszcie żyć, być sobą. Potem odkryć swoje po-
wołanie i być szczęśliwym.
Zresetowanie systemu i uświadomienie sobie siebie nie

daje tylko tego, o czym przed chwilą napisałem - daje coś o
wiele ważniejszego: pogłębia Relację z Bogiem. Kiedy za-
czynamy znów być takimi jak nas stworzył, wtedy nie-
kompatybilne przekonania czy wartości już nie stoją na
przeszkodzie wRelacji z Tatą, naszym Stwórcą.
Świadomość jest jak mięsień. Trzeba ją cały czas ćwiczyć;

kiedy przestajemy, to powoli zanika. Jak to robić? No właśnie,
np. za pomocą tego ćwiczenia. Można poświęcać na niego
więcej czasu, starać się rozpoznawać coraz lepiej wewnętrzne
głosy, badać nasze oprogramowanie. Naucz się włączać świa-
domość, np. w sytuacjach stresujących jak wystąpienie pu-
bliczne, egzaminy; we wszystkich rolach społecznych, które
posiadasz. Staraj się jednocześnie znaleźć wspólny element,
który właśnie ujawnia się w tych wszystkich rolach. Dlaczego
jest to ważne? Bo wtedy dotrzesz to swojej pierwotnej ŚWIA-
DOMOŚCI i wreszcie będziesz sobą!
Mam dla Ciebie kilka zadań na koniec:

1 . Wypisz wszystkie role społeczne, które odgrywasz (no wła-
śnie, ,,odgrywasz”). Zastanów się, jak bardzo się różnisz w
tych rolach, i czy tak powinno być? Znajdź wspólny element
dla nich. Odwołaj się do swojej naturalnej świadomości Np.
student, współlokator, chłopak, jedynaczka, przyjaciel, gita-
rzysta, wnuczka…
2. Zastanów się nad pojęciem świadomości swojej osoby,
świadomości istnienia, nad swoimi dialogami wewnętrz-
nymi - skąd pochodzą i który głos jest tym najważniejszym,
który jest TOBĄ.

Wydaje Ci się, że żyjesz? Mam dla Ciebie złą wiadomość. Więk-
szość z Was, drodzy Czytelnicy, tylko egzystuje. Jesteś wątłą
marionetką w rękach narzuconych przekonań, awatarem
marzeń swoich rodziców, bliskich czy środowiska.
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Módlcie się nieustannie

W środowiskach monastycznych pod
wpływem św. Makarego Egipskiego i
jego ucznia Ewagriusza z Pontu od IV
wieku kształtował się specyficzny styl
życia duchowego. Praktyka „czystej
modlitwy”, oczyszczającej z namiętno-
ści i dającej dostęp do poznania Boga,

od przekonania o potrzebie zaprzesta-
nia jakiejkolwiek innej formy działa-
nia, przekształciła się w monologię,
praktykowanie zwięzłych, krótkich,
często powtarzanych modlitw. Zazwy-
czaj stanowił ją jakiś werset psalmu
bądź Ewangelii zawierający odwołanie
do Bożego miłosierdzia, a więc sku-
piający na tym, co najważniejsze oraz
torujący drogę do wystrzegania się ga-
datliwości (za wezwaniem z Mt 6, 7).
Naturalną konsekwencją takiego

nastawienia była koncentracja na oso-
bie Jezusa i Jego imieniu, które samo
w sobie zawierało prawdę o Jego zba-
wczej roli. Około VII wieku brzmienie
takiej formuły modlitewnej przybrało
kształt wezwania „Panie Jezu Chryste,
Synu Boży, zmiłuj się nade mną”. Mo-
dlitwa ta, nazywana modlitwą jezu-
sową czy modlitwą serca, miała liczne

Chrześcijaństwu od jego zarania towarzy-
szy pragnienie łączności z Bogiem. Drogę
do jego real izacji upatrywano w odpo-
wiedzi na wezwanie Chrystusa i wiarę w
moc nieustannej modl itwy.

(1 Tes 5,1 7)

Ewelina Radziszewska

„Panie Jezu
Chryste,
Synu Boży, zmiłuj
się nade mną”.

”

modyfikacje, za-
wsze jednak sko-
ncentrowana by-
ła na imieniu Je-
zus wprawiała w
stan czujności
uwagę i wzbu-
dzała pamięć o
Bogu i Jego dzie-
le zbawienia.
Modlitwa Jezu-
sowa to wysiłek,
aby trwać nieus-
tannie w obec-
ności Bożej, wal-
ka duchowa, wy-
magająca trudu
całego człowie-
ka, nie tylko jego
ust.

W praktyce
wyróżnia się mo-
dlitwę ustną,
umysłu i serca,
kiedy modlitwa
ta przenika we-
wnętrzną istotę
człowieka i sa-
moczynnie two-
rzy się w sercu

nieprzerwanie. Pustelnicy nie warto-
ściowali jednak tych stopni, pod-
kreślali przede wszystkim istotę trwa-
nia przy imieniu Jezus. W ciągu wie-
ków wytworzyła się praktyka wiązania
wypowiadanych słów modlitwy z ryt-
mem oddechu.
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KRÓTKO

Nad Ewangel ią pochyla się Barbara Kupiec

Rozważanie

„Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego -
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzil i” (J 1 , 1 1 -1 3).

Od czego zaczyna się bycie dzieckiem
Bożym? Co znaczy stawać się? Jak moż-
na stać się czyimś dzieckiem? W końcu
czyimś dzieckiem albo jesteśmy, albo nie.
Jak się nieraz słyszy: rodziców się nie wy-
biera… Jak stać się kimś dla kogoś? Od
czego w ogóle zaczyna się jakakolwiek
relacja? To pytania, które jakoś się we
mnie kotłują, gdy czytam ten fragment.
Dziś w sposób szczególny właśnie to: Z
czego rodzi się relacja? Zaś odpowiedź
odsłania się w owym tajemniczym sło-
wie – „przyszło”... Nie da się bez tego sło-
wa myśleć o miłości, o przyjaźni. To od

niego zaczyna się odkrywanie Daru, któ-
ry się ofiarowuje człowiekowi.
A co jeśli nie przyszło? Przychodzi za-

wsze. Przychodzi niespodziewanie. Nie-
raz po cichutku, na paluszkach. Nieraz
tak cicho, że trudno dostrzec, a nieraz z
mocą, której nie da się nie ulec, bo ogar-
nia nas w całości. Przychodzi Bóg i przy-
chodzi człowiek. Odwieczne Boże Słowo
– Syn Boży przyszedł na świat przed wie-
kami i przychodzi nieustannie, bo ze-
chciał być obecny w Kościele. Co zatem
jeśli przyszło? Jeśli przyszło, to trzeba do-
strzec, a jeśli już się dostrzeże, to czeka
nas najtrudniejszy krok, choć zdawałoby
się najprostszy – „przyjąć”. I tak rozpo-
czyna się droga ku przyjaźni... Od ot-
warcia się na Dar, który bywa nieraz nie-
wiadomą, który bywa wyzwaniem! Cze-
mu wyzwaniem? Bo daje „moc”, którą
znów trzeba umieć przyjąć! Ale moc do
czego? Do tego, by się „stać”... Moc, uz-
dalniająca nas do bycia kimś więcej, a
może właśnie po prostu kimś. I to nie
byle kim – bycia przyjacielem, albo jak
tutaj, do bycia dzieckiem, dzieckiem Bo-

ga. Czasem myślimy, że wszystko kryje
się w wyborze… I tak i nie… Tak jak i
wiara zależy i nie zależy od nas. Jest ła-
ską, więc jest czymś co się nam daje, ale
wciąż musimy na nowo uczyć się w niej
ufności – zostawiania, co jakiś czas,
wszystkiego Bogu… Chrystus mówi w
rozmowie z Nikodemem o ponownych
narodzinach. Na co ten odpowiada py-
taniem: „Czyż (człowiek) może powtór-
nie wejść do łona swej matki i narodzić
się?” Jezus mu tłumaczy: „Jeśli się ktoś
nie narodzi z wody i z Ducha, nie może
wejść do królestwa Bożego” (J 3, 4-5).
Przywołuje to na myśl nasz chrzest, ale to
nie tylko jednorazowe powiedzenie Bogu
tak, w dzisiejszych czasach zazwyczaj
wypowiadane za nas przez rodziców
chrzestnych. To ciągłe podkreślanie
swym życiem, że chcemy „przyjmować”
Chrystusa i rodzić się z Boga, pozwalać
Mu się ogarnąć przez Jego miłość. Bu-
dzić pragnienie bycia dzieckiem a nie
uciekać wciąż z Jego ramion.

O godności dziecka Bożego

„Dzieci… Jakże starają się godnie zachować w obecności swo-
ich rodziców! Podobnie dzieci królewskie w obecności swoje-
go ojca, króla – jakże starają się zachować godność monarszą!
a ty… czyż nie wiesz, że zawsze znajdujesz się w obecności
Wielkiego Króla, twojego Ojca-Boga?” Słowa świętego Jose-
marii Escrivy zmuszają do refleksji. Czy jestem świadom ciąg-
łej obecności Boga, czy naprawdę wiem, kogo jestem synem i
córką? Bóg stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo, uz-
dolnił mnie do wzajemnej miłości, wreszcie wysłał swojego je-
dynego Syna, aby mnie zbawił i wskazał drogę do Królestwa
Niebieskiego. Chociaż jestem stworzeniem, mam dążyć ku do-
skonałości na wzór Jezusa. Mam być taki, jak On. Jego uczucia
i pragnienia mają być moimi uczuciami i pragnieniami. Myślę,
że warto również przypatrzeć się Chrystusowej relacji z Oj-

cem. Ta szczególnie bliska więź, została opisana następująco:
„Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tyl-
ko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” Właśnie te słowa pod-
kreślają bliskość, niezwykłą komunię, jaka istnieje pomiędzy
Jezusem a Bogiem Ojcem, który go posłał. Życie i publiczna
działalność Chrystusa uczą nas, że nie wystarczy jakoś wierzyć
w Boga, być świadomym Jego istnienia. Trzeba przede wszyst-
kim się zaangażować, umieć go dostrzec dosłownie wszędzie.
On Jest obecny w moim smutku, radości, pracy i odpoczynku
Cierpi i raduje się we mnie, bo jestem Jego dzieckiem. Jest
moim dobrem, pięknem, źródłem chcenia i działania. Jest
obecny dzięki mnie, wszędzie tam, gdzie zostawiam miłość,
która pochodzi od Niego. On jest wszędzie, a co ja mogę zro-
bić, żeby bardziej Go dostrzec? Muszę wyostrzyć zmysły wzro-
ku i słuchu. Być w każdej chwili gotowy na spotkanie z Nim,
pozwolić swojej duszy rozmawiać z Nim podczas modlitwy.
Odsunąć rzeczy mało istotne, bezużyteczne, które rozpraszają i
odciągają mnie od Źródła. Dlaczego? Bo warto „inwestować”
w relację, która nigdy nie przeminie.

Rozważa Krzysztof Kawik
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jest takie miejsce w pamięci
pożółkłe złotem dziurawca
gdzie stary krzyż na rozdrożu
to niemy szkielet latawca

pod mleczną kołdrą rumianku
drzemią żołnierskie melodie
i strach na wróble stroskany
rozpala w dziuplach pochodnie

dłoń taty - bezsenna łódka
wyrwana z polnego tańca
w rozklekotanym fotelu
tuli kręgosłup różańca

i nie wie że kiedy nocą
gwiezdny baldachim opada
nie szumi mosiądz lecz dzwonków
ametystowa ballada

bez tytułu

Gabriela Lisowska

Spojrzenia...Wspomnienia z DA

Na pielgrzymki uczęszczałam od dziecka. Można po-
wiedzieć, że na nich się wychowałam. Zawsze kojarzyły mi
się z ogromną liczbą kilometrów marszu, upałem i wspól-
nym śpiewem. W tym roku w mojej pamięci zostaną trochę
inne wspomnienia niż dotychczas z powodu funkcji, jaką
pełniłam – kwatermistrza. W czasie, kiedy grupa maszero-
wała, ja wraz z moją koleżanką szukałyśmy noclegów dla
pielgrzymów i pomimo ogromnego żalu, że nie mogę prze-
mierzać szlaku na Jasną Górę wraz z bliskimi mi osobami,
nie żałuję, że w tym czasie byłam w zupełnie innym miej-
scu. Podczas tych dni dowiedziałam się, z jakimi proble-
mami na co dzień borykają się ludzie, którzy co roku przyj-
mują nas na nocleg, i jak bardzo liczą na naszą modlitwę.
Ufam, że jeszcze niejedna taka nauka przede mną.

Vacances en France

Było świetnie. Słoneczna pogoda i ulewa. Morze, jezioro,
góry. Miasta i miasteczka. Wielkie kościoły i ołtarz z nie-
wielkiego pniaka. Konserwy, pizza i pyszne sery. Dzwony
budzące rano całe pole namiotowe i tajemnicza kuna po-
rywająca nocami sandały. Przygody na autostradowych
bramkach i piesze spacery. Szczypta Szwajcarii i większa
doza Francji. Różaniec w pięciu językach albo najprościej –
tylko w naszym. Jedenastometrowa złota figura Maryi czu-
wająca nad żeglarzami przybywającymi do Marsylii i Jej
płacząca postać z La Salette. Dużo, dużo dobra, życzliwości,
wspólnego śmiechu i wspólnej modlitwy. Jeśli kogoś dotąd
nie przekonałam, to powtórzę raz jeszcze: było świetnie.

Wyjazd do Francji wspomina
Agnieszka Potrawa

Refleksjami z pielgrzymki dziel i się
Katarzyna Bułat
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Dziedzictwo

JacekWójcik

Osobą, której chyba najwięcej zawdzięczamy to, kim jes-
teśmy, naszą tożsamość, jest właśnie Ojciec. Choć oczywiś-
cie matczyna opieka, jej miłość, troska i delikatność, jest do
właściwego ukształtowania naszej osobowości rzeczą abso-
lutnie konieczną, to większy wpływ na charakter dzieci wy-
wiera właśnie Ojciec. Idźmy dalej, Ojciec to żywiciel domu
(który jednak nie będzie poprawnie funkcjonować, gdy
zabraknie opiekunki ogniska domowego). Odpowiedzial-
ność za opiekę nad dobrami materialnymi i duchowymi ro-
dziny spoczywa jednak w główne mierze na Ojcu. Dobra-
mi, którymi często są wielopokoleniowe pamiątki, kultywo-
wanie historii i przekazywanie z pokolenia na pokolenie,
opowieści o naszych pradziadach oraz wartościach, które
wyznawali i którymi się kierowali w swoim działaniu. To
także ziemia, krajobrazy, w których dorastali nasi przodko-
wie, to szczególnie miejsca, które zostały pokazane ojcu
przez dziadka, a które ojciec pokazał nam. To wreszcie gro-
by, które są fizycznym objawem pamięci o przodkach. Ojcu
każdy z Nas zawdzięcza bardzo wiele. Zaryzykowałbym na-
wet stwierdzenie, że to, co powinno być dla nas najważ-
niejsze w życiu, posiadamy dzięki Ojcu. Ale Ojciec nie jest
twórcą tego wszystkiego, jest przekazicielem tych wszyst-
kich dóbr. On też to, co nam przekazuje, dostał kiedyś od
swojego Ojca. Ojca tego ziemskiego i niebieskiego.
Postaram się teraz przenieść z płaszczyzny sensu stricte

na płaszczyznę sensu largo; z płaszczyzny rodzinnej na pła-
szczyznę narodową i sprawdzić, czy da się w/w elementy
powiązać ze sobą w obu płaszczyznach.
Tożsamość, o której była mowa wyżej, to przecież niesa-

mowicie szerokie pojęcie. Składnikiem tej tożsamości są: ję-
zyk, kultura (muzyka, literatura, teatr, film, nauka itp.) ,
wiara oraz szeroko pojęta symbolika. To wielka spuścizna,

którą odziedziczyliśmy od ludzi, wydawałoby się zupełnie
obcych. Obcych na pierwszy rzut oka, bo łączy ich z nami
coś, co nie ma wymiaru materialnego, ale ma niesamowity
wymiar duchowy – mowa o poczuciu jakiejś dziwnej odpo-
wiedzialności za Polskę. Bo jak inaczej wytłumaczyć zacho-
wanie np. Marii Skłodowskiej-Curie, która jeden z odkry-
tych przez nią pierwiastków nazwała Polonem na cześć
swojej umiłowanej Ojczyzny, która fizycznie w tym czasie
nie istniała?
Historia sensu stricte, przekazywana z pokolenia na po-

kolenie w naszych rodzinach, byłaby niepełna, gdyby nie
historia sensu largo. Historia naszych rodzin jest w więk-
szości częścią dumnej Historii naszego Narodu. Historii
niekiedy trudnej, ale wspaniałej. To tak jak jeden element
puzzli - sam w sobie nie jest czymś wyjątkowym, ale już pe-
wna ilość puzzli, odpowiednio ułożonych, zaczyna tworzyć
piękny obraz… Tak też jest z historią. Gdy znamy same da-
ty, wydarzenia wyrwane z historii często bez ładu i składu,
to często nie przykuwa to naszej uwagi. Ale gdy zaczynamy
się w to zagłębiać, zaczynamy poznawać postawy, moty-
wacje działań osób, które uważamy za bohaterów, konkret-
ne heroiczne czyny - wkręcamy się na dobre. Przecież zwy-
cięskie bitwy Polskiego Oręża wpływały niejednokrotnie na
dalsze losy Europy.
Na koniec ziemia, czyli coś szczególnie bliskiego każ-

demu z Nas. Bo każdy z Nas z utęsknieniem wspomina bez-
troskie czasy młodości, czy to na osiedlowym podwórku,
czy na bezkresnych przestrzeniach łąk i pól. Każdy z nas,
pierwszego listopada, odwiedza groby bliskich, niejedno-
krotnie pokonując pół Polski, aby tylko zaakcentować pa-
mięć o nich. Ta ziemia sensu stricte ma również swoje od-
niesienie sensu largo. Tak jak każdy ma żywe wspomnienia
w pamięci dotyczące konkretnych miejsc, tak ziemia Ojczy-
sta to coś zdecydowanie większego niż teren obecnego pań-
stwa polskiego.
Te wszystkie składniki, które wymieniłem w tym artykule

sprawiają, że jesteśmy tymi, kim jesteśmy. To one wpływają
na Naszą osobowość, wrażliwość, to one kształtują Nasz
światopogląd. Są wielkim darem, ale i również wielkim wyz-
waniem. Mamy moralny obowiązek dbać o to, co otrzymali-
śmy, a co można określić mianem Spuścizny Narodowej. W
życiu, w przeciwieństwie do języka polskiego, nie ma przy-
padków. To, że urodziliśmy się w Polsce, w polskich, kato-
lickich rodzinach, nie jest dziełem przypadku, lecz częścią
wielkiej historii, napisanej przez naszego wspólnego Ojca.

Słowo „ojczyzna” pochodzi od rzeczownika „ojciec”. Pierwotne
znaczenie ojczyzny to majątek odziedziczony po ojcu, ojcowiz-
na.”Tak etymologię słowa „Ojczyzna” tłumaczy wybitny Polski ję-
zykoznawca - prof. Mirosław Tomasz Bańko. A jeśl i słowo„ojczyz-
na” wywodzi się ze słowa ”ojciec”, to czy są jakieś powiązania?
Postaram się rozgryźć ten temat, a rozważania zacznę od poszu-
kiwań odpowiedzi, kim jest ojciec, ten w najprostszym rozumie-
niu: Ojciec – dawca życia. Rozważania te będę opierał na, w mo-
jej opinii, obrazowym przykładzie Ojcostwa, rodem z katolskie-
go ciemnogrodu.
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POLITYKA

Na pielgrzymki uczęszczałam od dziecka. Można po-
wiedzieć, że na nich się wychowałam. Zawsze kojarzyły mi
się z ogromną liczbą kilometrów marszu, upałem i wspól-
nym śpiewem. W tym roku w mojej pamięci zostaną trochę
inne wspomnienia niż dotychczas z powodu funkcji, jaką
pełniłam – kwatermistrza. W czasie, kiedy grupa maszero-
wała, ja wraz z moją koleżanką szukałyśmy noclegów dla
pielgrzymów i pomimo ogromnego żalu, że nie mogę prze-
mierzać szlaku na Jasną Górę wraz z bliskimi mi osobami,
nie żałuję, że w tym czasie byłam w zupełnie innym miej-
scu. Podczas tych dni dowiedziałam się, z jakimi proble-
mami na co dzień borykają się ludzie, którzy co roku przyj-
mują nas na nocleg, i jak bardzo liczą na naszą modlitwę.
Ufam, że jeszcze niejedna taka nauka przede mną.

Na kogo zatem zagłosować?

Świadomy wyborca stara się brać pod uwagę różne aspekty,
by dokonać wyboru zgodnego z własnymi przekonaniami.
Może się tak zdarzyć, że wyborca-katolik dochodzi do
wniosku, że kandydat przyznający się do katolicyzmu z
różnych innych ważkich powodów nie nadaje się do
piastowania funkcji, do jakiej pretenduje. I głosuje na
niekatolika. Tym niemniej pozostaje prawdą, że stosunek
do katolicyzmu pozostaje jednym z istotnych kryterium
wyboru. W konsekwencji katolik nie powinien głosować na
kogoś, kto w swoim programie postuluje rozwiązania
sprzeczne z fundamentalnymi elementami nauczania Koś-
cioła. Może zdarzyć się taka sytuacja, że katolik uznaje w
sumieniu, iż nie ma na kogo głosować, gdyż wszyscy kan-
dydaci głoszą poglądy w sposób istotny niezgodne z jego

światopoglądem. Wtedy ma prawo oddać głos nieważny,
który też jest jakimś stanowiskiem w publicznej debacie.

Kościół a władza

Niektórzy twierdzą, że w Polsce Kościół ma za dużą władzę.
Trudno się nie zgodzić, że Kościół wciąż jest dość znaczącą
instytucją, ale z pewnością nie grozi nam państwo wyzna-
niowe. W polityce często mówi się o rozdziale Kościoła od
państwa — o „neutralności światopoglądowej”. W codzien-
nym życiu ta „neutralność światopoglądowa” zazwyczaj oz-
nacza jednak poglądy antykatolickie, więc z neutralnością
nie ma nic wspólnego, to po prostu słowo-wytrych. Według
badań CBOS-u większość Polaków uważa, że katolicy w
życiu publicznym mają prawo wyrażać swoje poglądy wy-
nikające z przynależności religijnej. W Polsce ponad 90%
mieszkańców podaje, że jest katolikami, zatem owa „neu-
tralność światopoglądowa” nie ma sensu. Jeśli jestem kato-
likiem, mówię o tym, mówię, że mam poglądy katolickie, to
za tym muszą iść czyny katolickie.

Nowoczesność…

Każda partia kieruje się innymi pobudkami, prezentuje
inny światopogląd. Czy słuszny? Dla pewnej grupy ludzi na
pewno tak, lecz dla reszty jest często niestosowny, wręcz
obrażający ich przekonania. Wartości takie jak Bóg, honor,
Ojczyzna — ważne dla katolików, są wyszydzane przez
pseudonowoczesnych ludzi.
Czy polski katolik może być postępowy, mając jedno-

cześnie prawicowe poglądy? Jeśli te poglądy dotyczą jedynie
sfery moralności, to może być postępowy i otwarty na nowe
rozwiązania zarówno w kwestiach gospodarczych jak i spo-
łecznych czy kulturalnych. Problem w tym, że z punktu wi-
dzenia polityki, niewiele w nim z prawicowca.

Co na to Kościół?

Jakie poglądy ma przeciętny polski katolik? Na pewno nie-
jednoznaczne.
W wielu wypadkach będąc manipulowanym przez wal-

czące ze sobą siły polityczne nie przyjmuje do wiadomości,
że Kościół nie opowiada się po stronie żadnej z partii po-
litycznych i poglądy polityczne katolików mogą być bardzo
zróżnicowane.

Wybory parlamentarne 201 5…
Czy katolik ma jakiś wybór?

25 października po raz kolejny w tym roku Polacy udadzą się do
lokal i wyborczych, aby wybrać odpowiednich kandydatów do
parlamentu. W kampanii wyborczej słyszy się mnóstwo obietnic,
które mają nas, wyborców, zachęcić do głosowania na danego
kandydata. Tylko czy same obietnice wystarczą? Nie, bo l iczą się
czyny, poglądy, wartości jakimi kieruje się człowiek. Obecnie w
polskim parlamencie zasiadają ludzie o bardzo zróżnicowanych
poglądach, zarówno z prawicy, lewicy, jak i centrum. O „stołek” w
najbl iższych wyborach stara się sporo kandydatów. I tu rodzi się
pytanie: „Na kogo mam oddać swój głos?”. Wśród wielu katol ików
w Polsce panuje przekonanie, że dobry, praktykujący Polak
powinien popierać partię prawicową. Bo lewica jest moralnym
złem. Słownik języka polskiego definiuje poglądy prawicowe
jako konserwatywne, zachowawcze. Natomiast postępowość
kojarzy z nowoczesnością, otwarciem na nowe, efektywniejsze.
Czy dla osób konserwatywnych lepsze należy do przeszłości, a
dla ludzi postępowych do przyszłości? Jest to z pewnością
uproszczenie, możemy jednak stwierdzić, że dla konserwatysty
ważna jest polska kultura, tradycja i historia. Dla człowieka
postępowego coraz częściej podstawowe wartości takie jak
rodzina, czy tradycja odsunięte są na dalszy plan – przecież
wszyscy jesteśmy wolnymi, nowoczesnymi Europejczykami.

Dawid Przeliorz
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ARCM

Kobiety są z Wenus...

Ostatnio, przeglądając półki księgarni, natrafiłem na książ-
kę o tytule „Wszystko co mężczyźni wiedzą o kobietach”.
Zacząłem czytać opis: „Znany amerykański psycholog Alan
Lowell Francis (…) w swojej pracy szczerze i wnikliwie
przedstawia stan wiedzy mężczyzn o najbardziej skompli-
kowanej ze wszystkich istot – kobiecie”. Nie wytrzymałem,
otworzyłem… i wybuchłem śmiechem. Książka składa się z
ponad stu zupełnie niezapisanych stron…

Dlatego dzisiaj skupię się na faktach. Dziesięć rzeczy, w
których kobiety są lepsze od mężczyzn:

1 . Sprawniej wykonują kilka czynności jednocześnie – fa-
ceci często mają problem nawet z jedną ;)

2. Mają silniejszy niż mężczyźni układ odpornościowy.
3. Mają wyższy iloraz IQ. Uczony James Flynn prze-

prowadził badania na tysiącach osób z różnych krajów
świata. Wynik był jednoznaczny – kobiety są bystrzejsze od
mężczyzn.

4. Sprawniej zarządzają ludźmi i lepiej od mężczyzn
radzą sobie ze stresem, np. podczas rozmowy kwalifika-
cyjnej.

5. Łatwiej wyrażają emocje. Aż 53% kobiet rozmawia ze
swoimi przyjaciółkami o tym, co je gnębi. Jeśli chodzi o pa-
nów – robi tak tylko 29% z nich.

6. Są coraz piękniejsze. Badania wykazują, że w toku
ewolucji kobiety stają się coraz piękniejsze, podczas gdy
mężczyźni pozostają tacy sami.

7. W mniejszym stopniu dotyczy ich recesja. Wśród
Amerykanów, którzy stracili pracę od 2007 roku, aż 80% to
mężczyźni.

8. Zdrowiej się odżywiają. Badane przeprowadzone przez
Uniwersytet Minnesoty wykazały, że kobiety preferują
zdrowszą żywność niż mężczyźni. Faceci częściej sięgają po
pizzę i czerwone mięso, kobiety – po owoce i warzywa.

9. Dłużej żyją. Średnia długość życia kobiet to 79 lat,
mężczyzn – 71 .

10. Bardziej dbają o higienę. Badanie uczonych z San
Diego wykazało, że na biurkach mężczyzn znajduje się
nawet do 20% bakterii więcej niż na biurkach kobiet.

Po pierwszych dwóch tygodniach praktyk miałam
ochotę zaszyć się w zakonie kontemplacyjnym- żeby
choć trochę zrehabilitować swojego ducha. Po kolejnych
dwóch tygodniach już chciałam wstąpić do takiego za-
konu- żeby zrobić im na złość.

Wulgaryzmy, nieprzyzwoite żarty, ciągłe nawiązywa-
nie do seksu, zagadywanie o aktorki porno czy poka-
zywanie „gazetek”- podobno niektórzy lekarze tak ma-
ją- bo to całymi dniami w pracy, na dyżurach, zmęczeni
i zestresowani- jakoś trzeba odreagować. Może byłoby
to jeszcze do zniesienia przy większym zaparciu się,
gdyby nie dwa momenty, kiedy pojawiła się ona- pa-
cjentka zakonnica. Co zrobiła temu lekarzowi ta starsza
siostra ze złamaną ręką, że te swoje obleśne teksty
musiał przerzucić na nią? Święta kobieta, chyba nawet
ani razu nie wyczuła tych paskudnych aluzji, ukrytego
naśmiewania się i prowokacyjnych pytań, dotyczących
Boga. Może sądziła, że opowieść o cudzie swojego
uzdrowienia sprzed lat pobudzi nas wszystkich do re-
fleksji? Niestety (a może stety?) nie widziała, że te słowa
za jej plecami są kwitowane śmiechem i ironicznymi
minami.

„A zgadnijcie kogo będziemy dzisiaj operować?”- le-
karz z różańcem na szyi cały dzień nakręcał personel na
popołudniowe spotkanie z „jakąś zakonnicą”. Wszyscy
podekscytowani i oczekujący na przybycie tego dziwu,
zastanawiali się, która z obecnych pielęgniarek i stu-
dentek jest jeszcze dziewicą, by być godną asystować
przy operacji „świętej”. W końcu przyjechała ona- we-
soła dziewczyna zaraz po studiach, która wstąpiła do za-
konu zaledwie kilka miesięcy temu. Pierwszy szok- ona
jest młoda i nawet całkiem ładna! Drugi- a jednak się
rozebrała. Trzeci- może nosić kolorową piżamę?!

- A pani to co tak nosi ten różaniec na ręce? Może po
studiach też będzie zakonnicą?

- (…)
- A skąd pani jest?
- (…)
- Aaa… bo to „ Polska B”

B, czyli jaka? Boża?

Brud w szpitalu

Paweł Mazurek Karolina Latkiewicz
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TEMAT OKŁADKI

Powszechnie wydaje się, że to dorośl i wychowują i uczą dzieci,
ale czy tak jest na pewno? A może dzieci stają się nauczycielami
dorosłych? Czego możemy nauczyć się od najwrażl iwszych istot
na ziemi? Do czego chciał na zachęcić Chrystus, mówiąc:
„Zaprawdę, powiadam wam:, Jeśl i się nie odmienicie i nie
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”?

Być szczerym

Bez wątpienia szczerość jest podstawą relacji między-
ludzkich. Myślę, że szczerości uczą nas przede wszystkim
dzieci, które nie noszą żadnych masek i wyznają system
zero-jedynkowy. Dziecko obserwuje i komentuje bez
owijania w bawełnę, nazywa wszystko po imieniu. Kiedy
prezent mu się nie podoba, to porzuca go w kąt, gdy coś go
boli to płacze, zaś kiedy ktoś sprawia mu radość, to się
uśmiecha. Bez obłudy, nieszczerości i udawania. Czy tak nie
powinna wyglądać nasza relacja z Bogiem? Kochający
Ojciec pragnie mieć z nami żywą, szczerą i osobistą relację.
Chce, aby mówić Mu o wszystkim, nie tylko naszych
porażkach, trudnościach, niepowodzeniach, ale także dzie-
lić się z Nim naszymi sukcesami, zwycięstwami, małymi
radościami. Piękne słowa kierowane do Boga to nieko-
niecznie słowa elokwentne, wyszukane, pełne erudycji, ale
przede wszystkim nasze, własne i prawdziwe. Należy mówić
tak jak dziecko, czyli to, co mamy w sercu. Jeżeli na
modlitwie nie mamy siły, chęci, to winniśmy głośno
nazywać nasze stany, nie bać się przyznawać do zmęczenia,
wyczerpania i bezsilności, lecz w Bogu szukać otuchy i
ukojenia. Bóg patrzy na nasze serce i pragnie, abyśmy
„szczerzy w miłości wzrastali pod każdym względem ku
Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi”.

Ciekawość Świata

A dlaczego? Czemu? A po co? i tak w nieskończoność…
Dzieci są mistrzami w zadawaniu różnych, wielokrotnie
niełatwych pytań, którymi zaskakują rodziców i nauczy-
cieli. Dla dziecka wszystko jest warte uwagi i wyjaśnienia.
Kiedy czegoś nie wie, to zaraz zapyta i tak przyswaja wiedzę
oraz uczy się rozumieć otaczający świat. Zadawanie pytań
jest oznaką zainteresowania, otwartości i chęci ciągłego
rozwoju. Dlatego nie zamykajmy naszych ust na kłódki i nie
duśmy naszych pytań. W życiu pojawiają się wątpliwości,
które można szybko rozwiązać, ale są też takie, które wyma-

gają wiele czasu. Należy jednak je drążyć i zadawalać się
nawet tymczasową odpowiedzią. Bóg pragnie, abyśmy go
nieustannie poznawali, poszukiwali w codzienności i
wchodzili z Nim w relację, w której niezbędne jest doświad-
czenie Jego miłości, doświadczenie tego, że jest dobry i że
interesuje się naszym życiem. Niebieski Ojciec wzywa nas
do, pokornego jak dziecko, oddania się Jemu, by sam nas
mógł podźwignąć. Jezus powiedział: „Ja Jestem drogą,
prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak
tylko przeze Mnie”. Poznając Jezusa, poznajemy Boga, bo
„Chrystus jest Jego jedynym widzialnym znakiem na ziemi”.

Żyć dniem dzisiejszym

Dzieci żyją aktualną chwilą, tu i teraz. Nie rozpamiętują
przeszłości i nie zamartwiają się przyszłością. W pełni
wykorzystują teraźniejszość, która trwa. Uczmy się takiego
przeżywania czasu danego nam przez Najlepszego Ojca,
bez zbędnych trosk, zmartwień, rozmyślań i zadumy. Jezus
wyraźnie powiedział: „Nie troszczcie się, więc zbytnio o
jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.
Dosyć ma dzień swojej biedy.” Bóg nie zapomina nigdy o
swoich dzieciach i ich nie opuszcza, a w najtrudniejszych
momentach niesie na swoich ramionach. Chociaż nie
zawsze ludzkimi oczyma potrafimy zobaczyć i zrozumieć
dobre zakończenie tych wszystkich spraw, które daje nam
Bóg, to jednak nie traćmy nadziei, że przyjdzie czas, kiedy
to wszystko zrozumiemy i podziękujemy. Teraźniejszość
jest wielkim skarbem danym nam przez Boga, bo dzięki
dobrze przeżytej chwili obecnej, najczęściej wypełnionej
wykonywaniem prostych, życiowych czynności, możemy
cieszyć się i odkrywać wartość „małych” rzeczy.

Nie zapominać, że…

Bóg kocha nas miłością niczym nieuwarunkowaną, mi-
łością ojcowską. Każdy z nas posiada godność dziecka
Bożego i nie chodzi tutaj o dziecko, rozumiane jako to,
które ma mało lat, ale dzieckiem jest każda dusza, która
uznaje swoją małość, słabość, ale także wyraża swoim
życiem bezgraniczną ufność wobec Stwórcy. Bóg jest Ojcem
Wszechmogącym, ale jednej rzeczy nie może zrobić – nie
potrafi przestać nas kochać! „Bo góry mogą ustąpić i
pagórki się zachwiać, ale miłość Moja nigdy nie odstąpi od
Ciebie”.

Zostań dzieckiem!
Refleksjami dziel i się Krzysztof Kawik



20 • Ignis

W DRODZE

Moi drodzy Naczelni, których z tego miejsca pozdrawiam, popro-
sil i mnie o napisanie artykułu o Camino de Santiago. Takiego kró-
tkiego, na pół strony. Chyba ich pogięło...

Spieszę jednak z wytłumaczeniem, że cały absurd tej sytu-
acji to wina Camino, nie Naczelnych. Dla niewtajemniczo-
nych: Camino de Santiago, czyli Droga św. Jakuba, to ogól-
na nazwa szlaków pielgrzymkowych wiodących do hisz-
pańskiego miasta Santiago de Compostela. Tam, u celu wę-
drówki, w miejscowej katedrze znajduje się grób św. Jakuba
Starszego, Apostoła. Ja sam pokonałem najpopularniejszy z
nich, czyli liczące 784 kilometry Camino Francés. Rozpo-
czyna się on we francuskiej miejscowości Saint-Jean-Pied-
de-Port, jednak oprócz początkowych 16 kilometrów bieg-
nie przez terytorium Hiszpanii. Dlaczego jednak uważam,
że moich szanownych szefów, jak to się niezbyt elegancko
wyraziłem, pogięło? Odpowiem pytaniem – jak ułomnym
językiem wyrazić całe bogactwo przeżyć, doświadczeń,
refleksji, całe 6 tygodni w podróży? Całą różnorodność mi-
janych krajobrazów, wiosek i miast, spotykanych ludzi, dni,
pogody? Nie podejmuję się tego zadania. Camino wezwało
mnie już parę lat temu i w tym roku w końcu mogłem speł-
nić swoje marzenie. Nie bez strachu, przyznaję, bo nie nale-
żę do wysportowanych osób, a i po górach niezbyt dużo
chodzę. Trochę wstyd, bo z Krakowa blisko. Ale doszedłem,
więc jeśli się zastanawiasz, to odpowiedź brzmi – tak, dasz
radę. Nie obędzie się bez bólu, pęcherzy na stopach i innych
dolegliwości. Ale, jak to mówią – no pain, no glory! Na tra-
sie można sobie nawet kupić koszulki z takim napisem :)

Weźmy próbkę tego, co może się zdarzyć na Camino.
Otóż, pierwszego dnia po południu w hiszpańskiej miejsco-
wości Ronscesvalles poznałem pewną Węgierkę, Mónikę.
Nawiasem mówiąc, jest to bardzo ciekawa miejscowość –
liczy sobie około 30 stałych mieszkańców, mieści się na
trzech zdjęciach, a najważniejszym obiektem jest schronis-
ko z około 200 łóżkami. Ze wspomnianą Móniką spędziłem
to pierwsze popołudnie i wieczór. Następnego dnia szliśmy
spory kawałek razem, a później zatrzymaliśmy się na nocleg
w tej samej miejscowości. Trzeciego dnia mojej koleżanki
już nie zobaczyłem, bo wyszła wcześniej i poszła dalej. Nie
dogoniłem jej, z rzadka tylko wysyłaliśmy do siebie SMSy.
Musicie więc wyobrazić sobie moje (pozytywne!) zaskocze-
nie, gdy spotkaliśmy się pod katedrą w Santiago de Compo-
stela, tuż po moim dojściu do celu pielgrzymki! Była to chy-
ba najbardziej niesamowita rzecz, która spotkała mnie w tej

podróży. Co więcej – nie jedyna!
„Byłem w Częstochowie, czym to się różni od Camino?”

Prawie wszystkim. Idziesz jak chcesz, z kim chcesz, dokąd
chcesz. Pięć albo pięćdziesiąt kilometrów, zależy od Twoich
chęci i samopoczucia. Robisz trasę w dwadzieścia albo
czterdzieści dni. Choć z tym „dokąd chcesz” może trochę
przesadziłem, bo pewnym ograniczeniem jest lokalizacja i
pojemność schronisk. Poza ostatnimi 115 kilometrami nie
miałem jednak problemu z otrzymaniem miejsca w upa-
trzonej poprzedniego dnia miejscowości. Nie masz z kim
jechać? Żadne zmartwienie! Ja także nie miałem, więc po-
jec-hałem sam i każdemu polecam ten sposób. Na miejscu i
tak poznasz mnóstwo ludzi z całego świata, bo większość
pielgrzymów również przyjeżdża bez towarzystwa. Dziew-
czyn to też dotyczy, uprzedzając pytania co bardziej strach-
liwych niewiast ;)

Innych porad praktycznych nie będę tu dawał, bo jeśli
ktoś z Was się wybierze, to pewnie w wakacje, a do tego
czasu październikowy Ignis zapewne Wam się gdzieś zawie-
ruszy. Jeśli macie pytania – chętnie odpowiem, można się ze
mną skontaktować poprzez redakcję. Polecę tylko na koniec
przewodnik Johna Brierleya (niestety, tylko po angielsku)
oraz wszystkim koneserom chorizo - nitkę dentystyczną. A
ja dalej uczę się żyć bez żółtych strzałek...

Jak żyć bez żółtych strzałek?

Szymon Ciupak

Pielgrzymi rozmyślający nad sensem życia

na schodach w Santiago :)



21 • Ignis

EWANGELIZACJA

Pobudka, Europo!

Stadtisches Stadion w Norymberdze I I wojna światowa. Miejsce
parad Hitlerjugend, manifestacji kłamstwa i nienawiści.Grundig
Stadion (bo tak się obecnie nazywa) 70 lat później: Ponad 25 tys-
ięcy gardeł krzyczących: „Europa należy do Jezusa! Europa będzie
zbawiona!”
To był naprawdę niezwykły moment, kiedy w lipcu 2015
miałam okazję być jedną z osób oddających cześć Chry-
stusowi na tym stadionie. Symboliczne miejsce- historyczny
moment.
Niemcy, kraj, który do dzisiaj przez wielu bywa uważany

za ten, z którego nie pochodzi nic dobrego (oprócz samo-
chodów), który przyniósł Europie tylko smutek, śmierć i
zniszczenie. Jednak (czemu nas to nie dziwi), Bóg widzi
inaczej niż człowiek i wybiera właśnie to, co już dawno wy-
daje się stracone. Kto by pomyślał, że właśnie w Norym-
berdze, na stadionie gdzie trenowało Hitlerjugend, od-
będzie się konferencja jednocząca chrześcijan z całej Euro-
py i mająca rozpocząć jej przebudzenie?
Awakening Europe to wydarzenie zorganizowane przez

Godfest Ministries, zainspirowane przez Todda White’a
oraz Bena Fitzgeralda, liderów i mówców chrześcijańskich,
którzy poświęcili swoje życie głoszeniu Słowa i przyciąga-
niu ludzi do Jezusa. Obu Bóg wyciągnął z życia pełnego
grzechów, depresji i narkotyków. Od momentu, gdy spot-
kali żywego Boga poszerzają granice Jego Królestwa tu na
ziemi (ich świadectwo i nau-czania dostępne są w Interne-
cie). Przez 4 dni konferencji mogliśmy posłuchać wykładów

gają wiele czasu. Należy jednak je drążyć i zadawalać się
nawet tymczasową odpowiedzią. Bóg pragnie, abyśmy go
nieustannie poznawali, poszukiwali w codzienności i
wchodzili z Nim w relację, w której niezbędne jest doświad-
czenie Jego miłości, doświadczenie tego, że jest dobry i że
interesuje się naszym życiem. Niebieski Ojciec wzywa nas
do, pokornego jak dziecko, oddania się Jemu, by sam nas
mógł podźwignąć. Jezus powiedział: „Ja Jestem drogą,
prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak
tylko przeze Mnie”. Poznając Jezusa, poznajemy Boga, bo
„Chrystus jest Jego jedynym widzialnym znakiem na ziemi”.

Żyć dniem dzisiejszym

Dzieci żyją aktualną chwilą, tu i teraz. Nie rozpamiętują
przeszłości i nie zamartwiają się przyszłością. W pełni
wykorzystują teraźniejszość, która trwa. Uczmy się takiego
przeżywania czasu danego nam przez Najlepszego Ojca,
bez zbędnych trosk, zmartwień, rozmyślań i zadumy. Jezus
wyraźnie powiedział: „Nie troszczcie się, więc zbytnio o
jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.
Dosyć ma dzień swojej biedy.” Bóg nie zapomina nigdy o
swoich dzieciach i ich nie opuszcza, a w najtrudniejszych
momentach niesie na swoich ramionach. Chociaż nie
zawsze ludzkimi oczyma potrafimy zobaczyć i zrozumieć
dobre zakończenie tych wszystkich spraw, które daje nam
Bóg, to jednak nie traćmy nadziei, że przyjdzie czas, kiedy
to wszystko zrozumiemy i podziękujemy. Teraźniejszość
jest wielkim skarbem danym nam przez Boga, bo dzięki
dobrze przeżytej chwili obecnej, najczęściej wypełnionej
wykonywaniem prostych, życiowych czynności, możemy
cieszyć się i odkrywać wartość „małych” rzeczy.

Nie zapominać, że…

Bóg kocha nas miłością niczym nieuwarunkowaną, mi-
łością ojcowską. Każdy z nas posiada godność dziecka
Bożego i nie chodzi tutaj o dziecko, rozumiane jako to,
które ma mało lat, ale dzieckiem jest każda dusza, która
uznaje swoją małość, słabość, ale także wyraża swoim
życiem bezgraniczną ufność wobec Stwórcy. Bóg jest Ojcem
Wszechmogącym, ale jednej rzeczy nie może zrobić – nie
potrafi przestać nas kochać! „Bo góry mogą ustąpić i
pagórki się zachwiać, ale miłość Moja nigdy nie odstąpi od
Ciebie”.

Katarzyna Pałka

takich osób jak: Heidi Baker,
Paul Manwaring, Matthias
Kuhn, Daniel Kolenda oraz
Walter Heidenreich a także
uwielbiać Boga razem z zes-
połami Jesus Culture i Out-
breakband oraz z Chrisem Po-
eschlem i Jakiem Hamiltonem
(gorąco polecam dla wszyst-
kich lubiących ostrzejsze
brzmienia :) . Trudno napisać o
każdym z nich choć kilka zdań,
ale wszyscy to Boży ludzie
działający w różnych środo-
wiskach w Europie, Stanach
Zjednoczonych a także w Af-
ryce. Zachęcali oni do radyka-
lizmu, do życia opartego na

wierze w Jezusa, który żyje i dzisiaj robi dokładnie to samo
co 2000 lat temu, czyli uzdrawia, uwalnia i pokazuje miłość
Ojca. Dawali świadectwa znaków i cudów uzdrowienia,
Bożej Obecności i mocy. Przypominali, że Bóg jest taki
sam, niezmienny od wieków na wieki i że każdy, kto w Nie-
go wierzy może cieszyć się godnością Dziecka Bożego,
która uwalnia od strachu i pozwala korzystać z dziedzictwa
w Chrystusie Jezusie.
Wszystkie konferencje miały uczestników zaprowadzić, a

właściwie wyprowadzić, poza bramy stadionu – organiza-torzy
zaplanowali czas na „wyjście na miasto”. Co to dok-ładnie
znaczy? 25 tysięcy osób zostało posłanych na ulice No-
rymbergi, aby modlić się i mówić innym o Jezusie. Nie-źle, co?
Zagęszczenie ewangelizatorów na jednego mieszkańca
Norymbergi było tak duże, że za jedną starszą panią modliło
się aż 14 osób. Ale właśnie za czternastym razem ta kobieta
została uzdrowiona. Ludzie wstawali z wózków, od-rzucali
kule, dokonywały się prawdziwe cuda. To było nie-samowite,
oglądać miasto opanowywane przez ludzi dla Boga, widzieć, że
Jezus potwierdza znakami swoje Słowo. Radosna atmosfera
panująca na stadionie przypominała mecz piłki nożnej, tylko
nie było podziału na drużyny: wiwatujący tłum po prostu
wychwalał swego Zbawcę.
Dla mnie osobiście był to czas doświadczenia namacalnej

Bożej miłości i opieki. Bóg poprzez wszystkie osoby, które
spotkałam w drodze i już w Norymberdze okazywał mi swoją
niesamowitą dobroć. W końcu jak mówi Heidi Baker: „Miłość
zawsze wygląda jak coś”.
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O pochodzeniu

Jakub Juranek

Zostałem poproszony przez no-
wych naczelnych Ignisa o napisa-
nie gościnnego (czy też pożegnal-
nego) artykułu. Tematyka była już
ustalona, a moją pierwszą myślą
było, że tak postawiony problem
mi nie odpowiada; że nie mam nic
szczególnego do powiedzenia na
temat dziecięctwa Bożego. Bzdura
– wystarczyło, żebym na chwilę za-
trzymał się nad tematem, by
uświadomić sobie, że ta prawda to
j edna z osi tego, kim jestem. Było
dla mnie niemałym odkryciem i
bardzo mnie zbudowało, kiedy
symbolicznie spełniła się w moim
życiu. Kiedy mogłem ją poczuć,
przeżyć, odkryć dla siebie.
Było to raczej osobiste doświad-

czenie, więc pisząc artykuł, użyj ę
pewnej fasady. Nie j est zgodna z
moim odkryciem, ale myślę, że ma
podobne konsekwencj e i prowadzi
mnie do podobnych wniosków.
Dziwnym trafem przyj ęło się, że

fantasy definiowane j est przez elfy,
krasnoludy, orki, smoki i resztę
magicznej menażerii, która w spo-
rej liczbie przypadków jest tylko
barwną dekoracj ą, bez większego
znaczenia dla fabuły. Szczęśliwie u
klasyków i założycieli gatunku wy-
korzystane elementy mają swój

sens i uzasadnienie. I tak w mi-
tologii mistrza Tolkiena, gdy Eru,
Jedyny, zwany również Ilúvatarem,
stwarza świat, ma wszystko dobrze
przemyślane. Na początku powo-
łuj e istoty duchowe do pomocy –
zarówno to, j ak i wiele innych sko-
j arzeń z motywami biblijnymi są
j ak najbardziej na miej scu i uza-
sadnione. Gdy powstał już mate-
rialny świat (Eä – w języku elfów
„niech się stanie”) , część z tych du-
chów zdecydowała się zstąpić do
Świata, by go dalej budować i opie-
kować się nim - zostali oni nazwani
Valarami (to j est „Potęgami Świa-
ta”) . W konsekwencj i tej decyzj i
ich władza ograniczyła się do ob-
rębu Świata i związali się z nim
„dopóki się wszystko nie dopełni,
aby w ten sposób oni stali się ży-
ciem Świata, a Świat ich życiem”.
Tym samym utracili oni bezpoś-
redni kontakt z Ilúvatarem i mimo
ogromnej wiedzy i potęgi, w wielu
sprawach musieli kierować się tyl-
ko swoim sumieniem, rozsądkiem,
przeczuciem. Valarowie wiedzieli,
że kiedyś poj awią się w Świecie dwa
szczepy Dzieci Ilúvatara: Pierwo-
rodni i Następcy. Dzieci były ta-
j emnicą, wiadomo było o nich j e-
dynie, że będą odzwierciedleniem
nowej , nieznanej j eszcze Valarom,
myśli Jedynego.
Gdy Valarowie zstąpili na Ardę

(„Królestwo” - Ziemię) , spostrzegli,
że zamysł Ilúvatara, który znali, nie
j est j eszcze urzeczywistniony, że
akt stworzenia („Eä! Niech się sta-
nie! ”) nie był j ednorazowy i skoń-
czony. Na nich spadła odpowie-

krótka historia Eldarów, Edainów i Khazâdów

Im bardziej podstawowa prawda, tym
trudniej o niej pamiętać. Na co dzień nie
zastanawiam się nad swoim pochodze-
niem: co znaczy, że jestem człowiekiem,
mężczyzną, synem mojego ojca, mojej
matki... Czym więc jest moje pochodzenie
i dziedzictwo?

dzialność za Ardę, za wypełnianie i
realizowanie danego im zamysłu.
Minęło wieleset lat wytężonej pra-
cy, nim nad pewnym jeziorem,
gdzieś w głębi Śródziemia, prze-
budzili się Pierworodni. Elfowie, w
swoim języku nazwani Eldarami,
otrzymali od Ilúvatara dar nie-
śmiertelności; przez wieki mogli
zgłębiać nauki i rzemiosła, by cie-
szyć się pięknem Świata i czynić go
j eszcze piękniej szym. Nie znali sta-
rości, a ci, którzy polegli od oręża
lub uwiędli ze smutku, trafiali do
Domu Umarłych w pałacu j ednego
z Valarów, skąd mogli zdecydować
się wrócić. Elfowie, podobnie j ak
Valarowie, są związani ze Światem
i „nie umrą, dopóki nie umrze ten
świat”.
Tysiąclecia później Eldarowie

spotykaj ą przedstawicieli Drugiego
Ludu, Edainów. Ludzie, nazwani
zrazu Następcami, ale też Choro-
witymi, Śmiertelnymi, Obcymi, czy
wreszcie Przeklętymi przez Siebie
Samych, powoli stawali się ucz-
niami elfów. Gdy nawiązywały się
pierwsze, nieśmiałe przyj aźnie
między Pierworodnymi a Młod-
szymi Dziećmi Ilúvatara, elfowie
szybko przekonali się, j ak krótkie i
nietrwałe j est ludzkie życie. Edai-
nowie z początku nie ustępowali
Eldarom wzrostem czy siłą fizy-
czną, byli j ednak wątlej si, łatwiej
ginęli od oręża, dotykały ich cho-
roby i dolegliwości. Elfowie byli
piękniej si i bardziej uzdolnieni, a
ich wiedza, mądrość i umiej ętności
doj rzewały przez wieki. Ilúvatar
przeznaczył j ednak dla Edainów
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nowe dary: tchnął w ich serca
tęsknotę przekraczaj ącą granice
świata i nie daj ącą się zaspokoić
tym, co w świecie można znaleźć.
Po drugie, nie byli z nim na stałe
związani: „Lecz synowie
człowieczy umieraj ą prawdziwie i
opuszczaj ą świat (… ) . Śmierć j est
ich przeznaczeniem, darem, któ-
rego nawet Valarowie zmęczeni
brzemieniem czasu mogą im poza-
zdrościć”. To zaś, co dziej e się z lu-
dźmi po ich śmierci, pozostało ta-
j emnicą Ilúvatara.
Jednak nie o Eldarach, ani nawet

nie o Edainach miał mówić ten ar-
tykuł. Chciałem odnieść się do pe-
wnego wydarzenia, które miało
miej sce j eszcze zanim Pierworodni
obudzili się gdzieś w głębi Śród-
ziemia, nad j eziorem, do którego
już nikt nie odnalazłby drogi. Je-
den z Valarów, Aulë, bardzo pra-
gnął poj awienia się Dzieci Ilúva-
tara, by mógł się nimi opiekować i
ich nauczać, ale nikt nie znał czasu
ich przyj ścia. Aulë nie potrafił
dłużej czekać; wiedziony tęsknotą
ukształtował krasnoludów. Praco-
wał w głębi ziemi, w ukryciu, boj ąc
się reakcj i innych Valarów. Nadał
krasnoludom dziś znaną postać, bo
tylko mniej więcej wiedział, j ak
mają wyglądać Dzieci Ilúvatara.
Ponieważ władza Nieprzyj aciela,
Valara-buntownika, który sprzeci-
wiał się woli Najwyższego, wciąż
j eszcze ciążyła nad Ardą – uczynił
krasnoludy silnymi, wytrzymałymi
i nieustępliwymi. Gdy Aulë ukoń-
czył pracę, Ilúvatar zwrócił się
wprost do niego; a było to jedno z
kilku tylko wydarzeń w dziejach Ei,
gdy Eru osobiście interwe-niował.
„Dlaczegoś to uczynił? Dlaczego

się porywasz na coś, co (… ) prze-
kracza twoją moc i władzę? Dos-
tałeś ode mnie w darze tylko twój
własny byt. . .” Dzieła Aulëgo nie
mogły prawdziwie żyć, gdyż Valar
nie mógł dać życia; mogły być
kukłami, bezmyślnym przedłuże-
niem woli swego twórcy. Piękna
j est odpowiedź Valara: „Pragnąłem
tylko stworzyć istoty inne niż j a,
abym mógł j e kochać i uczyć po-
dziwu dla piękna Ei, którą Ty

powołałeś do bytu. (… ) Niecier-
pliwość popchnęła mnie do tego
szaleństwa. Ale to Ty wszczepiłeś
w moje serce wolę tworzenia no-
wych rzeczy; dziecko niewiele ro-
zumie, lecz próbuj e naśladować
uczynki oj ca nie dlatego, że chce j e
wyszydzić, lecz dlatego właśnie, że
j est synem swoj ego oj ca.”
Szukaj ąc przebaczenia Ilúvatara

bardziej niż własnego szczęścia po-
rwał ciężki młot, by zmiażdżyć swe
dzieła. A wznosząc młot, płakał.
Eru przyj ął j ego skruchę, a j ego

dzieci, j ego urzeczywistnioną tęs-
knotę obdarował ich własnym ży-
ciem i wolą oraz przyznał im miej -
sce na Świecie. Nie mógł j ednak
pozwolić, by zj awiły się na Ardzie
wcześniej , niż Pierworodni i nie
mógł nagrodzić niecierpliwości;
stąd Ojcowie Krasnoludzkiego Ple-
mienia ułożyli się do snu w tej sa-
mej j askini, w której powstali i
mieli wyj ść z niej dopiero po
przyj ściu Pierworodnych.
Pominę wyraźny w tej historii

motyw Abrahama w kraju Moria.
To, co mnie w niej ciągle porusza,
to słowa Aulëgo. Czyn może był
szalony, skazany na porażkę – ale
nawet, j eśli nie odważę się nazwać
pobudek szlachetnymi, to płyną
one gdzieś z głębi serca i z takiej
tęsknoty, że nie mogę potępić
Valara. Sam Ilúvatar nie mógł: bo
czy on sam nie „pragnął stworzyć
istot innych niż on, aby mógł j e
kochać i uczyć podziwu dla
piękna”? Zapewne pragnął tego w
zdecydowanie inny, bardziej
doj rzały sposób, niż Aulë – który
sam przecież został stworzony. Ale
myślę, że to bardzo podobne
pragnienie, takie którego nie
sposób komuś opowiedzieć i wyja-
śnić. Samemu sobie trudno j e wy-
j aśnić, bo pociąga, mimo że j ed-
nocześnie każe się narażać: na
odrzucenie, cierpienie, niezrozu-
mienie. . .
Tolkien w swej mitologii zręcz-

nie uj ął relacj e między Stwórcą, a
istotami stworzonymi; zależności,
które w ziemskiej codzienności
umykają – lub zostały wykrzywio-
ne przez Nieprzyj aciela. I tak

śmiertelność j est darem, a prag-
nienia, choć czasem uwieraj ą i pa-
lą, są częścią dziedzictwa danego
stworzeniom. Świat j est piękny,
choć zniszczony przez wojnę. Prze-
mij anie, mimo że bolesne, przy-
bliża do dnia, w którym objawią
się w pełni zamiary Stwórcy.
Nie zastanawiam się na co dzień

nad moim pochodzeniem. Warto
j ednak się nad tym zatrzymać, by
odkryć, że moj e cechy nie są dzie-
łem przypadku, ale właśnie pocho-
dzenia i wychowania. Są moim
dziedzictwem, i właśnie one –
wszystkie razem – mogą czemuś
służyć. Również te, które począt-
kowo uważam za wstydliwe, boj ąc
się, j ak inni na nie zareagują. Aulë
również się obawiał i pracował w
ukryciu, ale nie zarzucił zamiaru.
Jakkolwiek szalony był j ego czyn,
uj awnił, co znaczy, że j est on sy-
nem swego oj ca. Co dla mnie zna-
czy, że j estem dzieckiem mojego
Ojca? Zaczynam się obawiać tej
godności i czuj ę, że mnie prze-
rasta. Ale tylko to pozwala mi j ą
zrozumieć i to j a j estem odpowie-
dzialny za nadawanie j ej kierunku.
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Smutni inaczej odbierają kolory

Nie oznacza to wprawdzie, że dosłownie widzą świat w
czarnych barwach, jednakże ich percepcja wzrokowa różni
się od reszty ludzi. Według Christophera Thorstensona i
współpracowników mają oni większe problemy z wła-
ściwym określeniem kolorów na osi niebiesko-żółtej, cier-
pią także na zmniejszenie kontrastu wizualnego.

PsychCentral

Wdzięczność zwiększa chęć na słodycze

Tak przynajmniej twierdzi Ann Schlosser, profesor mar-
ketingu na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Tak jak w przy-
padku upośledzenia zdolności rozpoznawania kolorów, tak
i tutaj powszechnie używane metafory językowe mogą oka-
zać się zaskakująco trafne. Skojarzenia pozytywnych odczuć
ze słodyczą, a negatywnych z goryczą być może mają głęb-
sze uzasadnienie psychologiczne. Według wyżej ekspery-
mentu przeprowadzonego przez wyżej wymienioną badacz-
kę uczucie wdzięczności zwiększa jedynie chęć względem
słodkich produktów, zmniejsza zaś prawdopodobieństwo
sięgnięcia po żywność słoną, kwaśną lub gorzką. Zaob-
serwo-wana korelacja w przypadku innego przyjemnego
odczucia – dumy – okazała się słabsza.

PsychCentral

Kobiety i rozstania – silniejsze przeżycia, lecz pełniejsze
wyzdrowienie

Duże badanie przeprowadzone przez uczonych z Bingham-
ton University i University College London, w którym wzi-
ęło udział 5705 uczestników z 96 krajów wykazało, że ko-
biety bardziej cierpią z powodu rozstania. Jednak jedno-
cześnie ich wyjście z tego negatywnego stanu jest pełniejsze
niż w przypadku mężczyzn, którzy co prawda odczuwają
mniejszy ból, lecz wyzdrowienie jest zdecydowanie dłużej
rozciągnięte w czasie.

PsychCentral

Testosteron i kortyzol zwiększają prawdopodobieństwo
niemoralnego zachowania

Badanie przeprowadzone na 117 osobach przez naukowców
z Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Teksańskiego wy-
kazało, iż zwiększony poziom testosteronu i kortyzolu może
prowadzić do częstszego przekraczania etycznych granic.
Dzięki testosteronowi ludzie wykazują się większą odwagą,
przy jednoczesnym wzmocnionym pobudzeniu ośrodków
nagrody, przy czym kortyzol, tzw. hormon stresu, odpowie-
dzialny jest za nieprzyjemny stan psychiczny. Zmniejszony
strach i silniejsza reakcja na nagrodę w połączeniu z nega-

tywnym stanem, z którego chcemy jak najszybciej się wy-
plątać dają większe prawdopodobieństwo oszukiwania. Jed-
nocześnie okazało się, iż badani, którzy w trakcie ekspery-
mentu dopuścili się kłamstwa doświadczyli spadku pozio-
mu kortyzolu. Zmniejszenie ilości tego hormonu silnie sty-
muluje ośrodki nagrody, co w konsekwencji prowadzi do
utrwalenia się nieetycznego zachowania. Wygląda na to, że
testosteron i kortyzol wzajemnie się napędzają, tak więc
według uczonych zmniejszenie poziomu jednego z nich ha-
muje powstawanie wyżej wymienionego procesu. Mniejsza
ilość kortyzolu skutkuje jednocześnie zwiększoną atrak-
cyjnością – zarówno kobiety, jak i mężczyźni za piękniejsze
uznawali twarze osób płci przeciwnej, które nie były ze-
stresowane. Jednakże, w przeciwieństwie do kortyzolu, nis-
ki poziom testosteronu u mężczyzn wiąże się ze znacznie
częstszymi objawami depresyjnymi.

Kopalnia wiedzy

Franciszek woli stare oprawki

Papież zaskoczył swojego optyka, Alessandro Spezię oraz
przypadkowych przychodniów, gdy postanowił „wyskoczyć
na miasto” w celu wymiany okularów. Właściwie tylko
szkieł, gdyż nie chciał wydawać zbyt wielu pieniędzy. Do tej
pory takimi sprawami zajmowali się watykańscy pomoc-
nicy biskupa Rzymu, który tym razem za wykonaną usługę
zapłacił osobiście.

Catholic Herald

Śpij dłużej…

. . .chyba, że lubisz się przeziębiać. Wstępne badania podjęte
przez Aric A. Prather i współpracowników, wykazały, iż
osoby, które na sen przeznaczają mniej niż 6 godzin na do-
bę, ponad czterokrotnie częściej zapadają na tę powszechną
chorobę. Jednocześnie ci, którzy śpią od 6 do 7 godzin
dziennie nie są bardziej narażeni na przymusowe wakacje w
łóżku niż ludzie przytulający poduszkę więcej niż 7 godzin.

Science/AAAS

Lody za szybko się topią?

Szkoccy naukowcy z Uniwersytetów w Dundee i Edynbur-
gu mają na to odpowiedź. Jest to naturalne białko – bak-
teryjna hydrofobina BsIA. Wykorzystanie BsIA umożliwi-
łoby jednocześnie zapewnienie gładkiej konsystencji bez
kryształków lodu, zmniejszenie zawartości tłuszczów nasy-
conych, niepotrzebne byłoby przy tym głębokie zamrażanie.

Kopalnia Wiedzy

Kopalnia wiedzy
Naukowe ciekawostki prezentuje Bartłomiej Ryba
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W książce pt. „Last minute” Szymon Ho-
łownia napisał, że gdyby nie robił tego, co
robi, to chciałby pracować na lotnisku.
Nieważne, na jakim stanowisku. W pełni
utożsamiam się z tym stwierdzeniem. Dla
mnie również jest to miejsce magiczne. A
widok startującego samolotu dodałbym
do klasycznej triady piękna, czyl i koni w
galopie, okrętu pod pełnymi żaglami i ko-
biety w tańcu.

Wielu z Was, drodzy Czytelnicy, zape-
wne miało okazję gdzieś w te wakacje
polecieć. Nie każdy jednak ma świa-
domość, że na świecie istnieje zaled-
wie dwóch liczących się producentów
samolotów pasażerskich. Są to: euro-
pejskie konsorcjum Airbus oraz ame-
rykański Boeing. Czym więc mogliś-
cie lecieć? Jeśli nie była to bardzo dłu-
ga trasa, to prawdopodobnie przewoź-
nik zaprosił Was na pokład Boeinga
737 bądź Airbusa A320. Są to najpo-
pularniejsze samoloty na świecie. W
ich przypadku producenci mogą po-
chwalić się różnymi ciekawymi licz-
bami, np. ile tysięcy sztuk znajduje się
naraz w powietrzu czy co ile sekund
odbywa się start takiej maszyny. War-
to wiedzieć, że tanie linie lotnicze czę-
sto użytkują tylko jeden typ samolotu,
i jest to właśnie jeden z tych dwóch.
Prawdziwa zabawa zaczyna się na

tzw. lotach długich, po angielsku long-
haul flights. Za takowe uznaje się zwykle
rejsy trwające powyżej 6 godzin. A ile
wynosi maksimum? Lot może trwać na-
wet 17 godzin! Tu już nie ma mowy o
małych (fachowo: wąskokadłubowych)
samolotach, jak te dwa wspomniane
wcześniej, czy w ogóle o tanich liniach
lotniczych. Bilety są oczywiście droższe,
ale w zamian dostajemy koc, poduszkę,
multimedialny system rozrywki oraz
dwa posiłki. Plus nielimitowane napoje,
co w samolocie jest bardzo ważne ze

względu na suche (klimatyzowane) po-
wietrze. Przy okazji ciekawostka: dlacze-
go powietrze w samolocie jest chłodzo-
ne, choć na zewnątrz panuje tempera-
tura około -50 stopni? Odpowiedź: po-
wietrze wprawdzie jest zimne, ale roz-
rzedzone. Przy wtłaczaniu do kabiny
ogrzewa się na tyle, że koniec końców
trzeba je znowu schładzać. Wróćmy jed-
nak do samolotów. Wspomniałem, że są
to dużo większe maszyny, niż przy krót-
szych trasach. I tak, o ile w Boeingu 737
czy Airbusie A320 na szerokość mieści
się 6 siedzeń i przejście, tak w maszy-
nach szerokokadłubowych znajdują się
zwykle dwa przejścia i nawet 10 siedzeń.
Mowa tu oczywiście o klasie ekonomi-
cznej. W klasach wyższych, czyli biznes i
pierwszej, na pasażera przypada dużo
więcej miejsca, a niekiedy wręcz można
swój fotel rozłożyć do zupełnie płaskie-
go łóżka. Idąc krok dalej, niektóre linie
proponują najbogatszym pasażerom
apartamenty z pełnowymiarowymi po-
dwójnymi łóżkami! Tego typu atrakcje
możemy jednak spotkać tylko na po-
kładzie króla przestworzy, największego
samolotu pasażerskiego świata, czyli
Airbusa A380. Znaki szczególne: cztery
silniki, dwa pokłady na całej długości

(zob. zdjęcie). W konfiguracji z tylko je-
dną klasą – ekonomiczną – miałby aż
853 siedzenia! Ponieważ jednak linie lo-
tnicze wolą kupować maszyny dwu-
bądź trzyklasowe, jest ich zwykle około
500. Airbus A380 nie jest jednak pierw-
szym w historii samolotem dwupokła-
dowym. Dużo wcześniej, bo w latach
70., do sprzedaży trafił Boeing 747, czyli
słynny JumboJet. On również posiada 4
silniki, a jego znakiem rozpoznawczym
jest znajdujący się w przedniej części
garb z górnym pokładem. Jeśli zaś na
wakacje lecieliście maszyną czterosilni-
kową, ale z jednym pokładem, musiał to
być Airbus A340. Jego mniejszym, dwu-
silnikowym, ale ciągle szerokokadłubo-
wym bratem jest model A330. A amery-
kańska konkurencja? Tu pozostały do
wymienienia dwa typy: Boeing 777 oraz
ultranowoczesny 787, czyli słynny
Dreamliner. Jeśli chodzi o komfort – ge-
neralna zasada jest taka, że im większy
samolot, tym lepiej się leci ;)
Gratuluję wszystkim, którzy dobrnęli

aż do tego miejsca w artykule. Życzę
Wam, drodzy Czytelnicy, wygodnych i
bezpiecznych przelotów! A przede
wszystkim dalekich, bo są ciekawsze – i
podczas rejsu, i po dotarciu na miejsce ;)

Z głową w A-ileśtam
Szymon Ciupak
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Rozkręceni przez wiarę
Małgorzata Weiss

W jaki sposób pokazać, że wiara jest przygodą? Ekipa „Roz-
kręć Wiarę” wychodzi poza schematy. Tym razem na rowerach
przemierzyl i Ziemię Świętą.

Rozkręć wiarę z miłością!

Trzynastu pielgrzymów wyruszyło w górzystą trasę w
czterdziestostopniowym upale. W charakterystycznych,
żółto-niebieskich strojach, w ciągu 15 dni przejechali
1 100 kilometrów, spędzili na rowerze 60 godzin, poko-
nali łącznie 14 tysięcy metrów przewyższenia, by w ten
szczególny sposób być tam, gdzie na ziemi żył Chrystus.
Ich relacja z podróży zamieszczona na stronie inter-

netowej rozkrecwiare.pl tworzy niesamowite świadectwo.
Swoim przedsięwzięciem pragną pokazać, że wiara jest
piękna, że przeżywanie jej całym sobą, jako pasję, przy-
godę życia, j est zamysłem Boga! Podczas tegorocznej
wyprawy do Izraela i Palestyny podążali za hasłem „Roz-
kręć Wiarę z Miłością”, co stanowiło dokończenie myśli z
poprzednich wypraw, związanych z wiarą (wyprawa do
Rzymu) i nadzieją (do Maroka przez Fatimę) .

We wspólnocie, z modlitwą

Grupie Holy Land Team przewodniczył ks. Grzegorz
Kierpiec, oprócz niego w ekipie znalazło się jeszcze
dwóch kapłanów, w tym towarzyszący im w Ziemi Świę-
tej przewodnik. Każdy z uczestników wyprawy otrzymał
inne zadanie, za które był odpowiedzialny przez cały czas
jej trwania. Podróżowali jako wspólnota, przez cały czas
wyprawy łącząc się również z tymi, którzy pozostali w
Polsce. Dzięki wpisom na stronie internetowej można
było podążać ich śladami, uczestniczyć w ich rozważa-
niach, obserwować determinację w walce ze zmęcze-
niem. Ale także zarazić się radością i pięknem przeżywa-
nia tego, czego dane im było doświadczyć.
Wszystko zaczęło się w Żywcu, w ojczyźnie projektu

„Rozkręć Wiarę”. Stamtąd 2 sierpnia wyruszyli na lot-
nisko w Katowicach. Mimo że zazwyczaj odbywają swoje
podróże tylko na dwóch kółkach, tym razem wyjątkowo
zdecydowali się dotrzeć na miejsce pielgrzymowania sa-
molotem.
Z Polski zabrali ze sobą błogosławieństwo m. in. kar-

dynała Stanisława Dziwisza. Przez cały czas wieźli także
księgę intencj i z ogromną liczbą wpisów od wszystkich
proszących o modlitwę. Wpisów przybywało z każdym
dniem wyprawy, zapisane zostały też w obcych językach.
Podczas wyprawy księga była składana w najświętszych
miejscach, nieustannie towarzyszyła jej modlitwa.

Grób naprawdę jest pusty!

Rowerzyści odwiedzili Betlejem, Nazaret, Cezareę Fili-
pową, Wieczernik, Górę Oliwną oraz wiele innych miejsc
znanych z Pisma Świętego. Głęboko przeżyli pobyt w Je-
rozolimie - grupa miała możliwość modlitwy w zam-
kniętej na całą noc Bazylice Grobu Chrystusa. Być może
to tutaj najbardziej odczuli sens swojej wyprawy, sens
swojej wiary: „Chyba coraz bardziej rozumiemy czym
jest Miłość. Trud nie boli jeśli się kocha. Miłość to nie
tylko uczucie… To coś więcej . Jest ponad emocjami i sła-
bością fizyczną. Dziś walczyliśmy ze sobą klęcząc pod
krzyżem tam, gdzie Jezus umierał, ze swoją pamięcią,
przeszłością, złem. Wszystko zanieśliśmy pod Jego prze-
bite nogi.”* Odnaleźli tam odwagę, by jechać dalej , by
zmierzyć się z najważniejszą podczas tej pielgrzymki
próbą charakteru: „Została nam Pustynia do przejecha-
nia. Potrzeba siły w tych świętych miejscach by odważyć
się przejechać po tym wszystkim, co słabe w nas, co złe.
Po tym co ciągle wraca i odbiera radość. Po tym co za-
gradza drogę do pojednania ze sobą i drugim czło-
wiekiem. Już za dwa dni ruszamy na pustynię – jesteśmy
gotowi, bo grób naprawdę jest pusty.”
Po przejechaniu zaplanowanego dystansu Holy Land

Team powrócił do Polski 16 sierpnia. Podobno planują
już kolejną przygodę, lecz na razie nie zdradzają szcze-
gółów. Oczywiście liczymy na to, że już niedługo znowu
o nich usłyszymy!

*Przytoczone cytaty pochodzą z relacj i z wyprawy umie-
szczonej na stronie internetowej rozkrecwiare.pl

Ki lka pytań do uczestn ików „Rozkręć Wiarę z Miłością”:

Jak długo musiałaś przygotowywać się do wyprawy?
Jak wyglądał Twój trening?

Marcela Mrózek: Szczerze mówiąc nie przygotowywałam
się długo. Od czerwca wiedziałam, że jadę do Ziemi
Świętej i od tego czasu zaczęłam treningi na rowerze. A
wyjeżdżaliśmy już w sierpniu. Muszę tylko dodać, że
wcześniej sporo biegałam, więc kondycję miałam dobrą.
Jestem osobą bardzo zajętą i nie miałam dużo czasu na
kręcenie długich dystansów. Dobrze, że mieszkam w Be-
skidach i mogłam jeździć po zróżnicowanym terenie.
Ćwiczenie na podjazdach bardzo mi pomogło na górzy-
stym terenie Izraela, było mi łatwiej zdobywać góry
Ziemi Świętej .



27 • Ignis

PODRÓŻE

Który moment wyprawy był dla Ciebie najtrudniejszy?

M.M.: Najtrudniej było w najgorętszych godzinach dnia,
gdy temperatura w cieniu wynosiła ok. 40 stopni Cels-
jusza, a na asfalcie jeszcze więcej . Gdy na horyzoncie po-
jawiał się wtedy podjazd, naprawdę było ciężko. Naj-
większą niemoc czułam podczas wyjazdu na Stella Maris,
gdzie znajduje się klasztor karmelitów bosych i grota
proroka Eliasza. Zmęczenie i niedospanie z kilku dni
dało o sobie wtedy znać. Na szczęście organizm szybko
się regeneruje, a z powrotem było już z górki. :)

Jaki widok zapamiętasz jako najpiękniejszy?

M.M.: Cały Izrael jest przepiękny, bardzo zróżnicowany
pod względem krajobrazów. Ale największe wrażenie
zrobiła na mnie Pustynia Judzka. Ten ogrom przestrzeni,
a jednocześnie pustka dają do myślenia…

Jeżeli podróżować, to dlaczego we wspólnocie?

M.M.: Wspólnota daję siłę. Od każdego z uczestników
można się czegoś nauczyć i liczyć na wsparcie w po-
trzebie, dobre słowo, uśmiech. W czasie wyprawy byli-
śmy jedną wielką rodziną.

Który moment wspominasz w sposób szczególny?

M.M.: Myślę, że szczególnym przeżyciem dla wszystkich
uczestników było nocne czuwanie w Bazylice Bożego
Grobu. Tylko piętnastu katolików może być w nocy w
bazylice. Tylko my i miejsce tak ważne dla nas. Zam-
knięci na klucz, w miejscu tak pełnym sacrum. Możli-
wość czuwania w Grobie Pańskim tak długo jak się chce,
gdzie naprawdę czuć obecność Boga to niesamowite
przeżycie! I możliwość modlitwy na Golgocie, w ciszy,
kontemplacj i, bez tłumu ludzi. Niesamowite szczęście dla
mnie, mogącej w tym uczestniczyć. Męka Pańska czytana
w tym miejscu jest odbierana w sposób szczególny, aż ma
się dreszcze na ciele.

Dlaczego zdecydowałeś się na wyprawę do Ziemi Świę-
tej? Dlaczego właśnie rowerem?

Maciej Faber: Jak słyszę o podróżach zawsze słucham
uważniej… Mój przyjaciel ksiądz zaproponował Izrael,
więc od razu się zgodziłem. Hymmm…. Dlaczego rowe-
rem? Szczerze mówiąc, rower jest dla mnie tylko środ-
kiem, metodą transportu, która pozwala na dobre pozna-
nie kraju, a jeszcze lepiej j ego społeczeństwa i kultury.

Co okazało się dla Ciebie największym wyzwaniem?

M.F. : Sporym wyzwaniem okazała się pogoda. W środku
dnia temperatura była czasami nie do wytrzymania. A
jeśli chodzi o wysiłek, to najciężej wracało mi się do Je-
rozolimy z wyprawy nad Morze Martwe – największej
depresj i świata.

Czy podróż zmieniła Cię w jakiś sposób?

M.F. : Tak, schudłem 5 kg… :) A tak poważniej , to na pe-
wno człowiek pod wpływem tego typu wypraw (to była
moja 4) staje się wytrzymalszy, czy po prostu twardy.

Które z odwiedzonych miejsc zapamiętasz najlepiej?

M.F. : Na pewno Jerozolimę. Kilka dni w tym mieście na-
prawdę zmienia patrzenie na Biblię i elementy historii.
Piękne są także okolice wzgórz Golan (które nie są wcale
zamknięte na turystów) z Cezareą Filipową na czele i
otaczającym ją rezerwatem przyrody.

Jakim doświadczeniem związanym z wyprawą chciał-
byś się podzielić?

M.F. : Nasuwa mi się znów smutna refleksja, że o miejsca
święte 3 monoteistycznych religii świata toczy się ciągły,
bezowocny spór. Nawet Bazylika Grobu Świętego jest po-
dzielona pomiędzy 3 Kościoły: prawosławny, rzymsko-
katolicki i ormiański.

fot. http://rozkrecwiare.pl
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RYNEK PRACY

Jak zdobyć pracę marzeń?

Chcesz zdobyć wymarzoną pracę? Być konkurencyjnym na rynku
pracy? Mieć świetne doświadczenie, efektywne CV i dobrze wy-
paść na rozmowie kwal ifikacyjnej? To jest pierwszy artykuł z cy-
klu, które odpowie na powyższe pytania.

Tematem pierwszego artykułu jest DOŚWIADCZENIE.
Pod tym terminem kryją się nie tylko praktyki, staże czy
działalność naukowa, ale również przebyte kursy i szkole-
nia. Czy w ciągu jednego roku akademickiego, czyli w ciągu
9 miesięcy, można zdobyć tyle doświadczenia, że zapełni
dwie strony A4? Można. Jak? Zaraz podam kilka przykładów,
ale to czyCi się uda, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

Dlaczego wartomieć dużo doświadczenia?

Po pierwsze, (kiedyś to powiedzenie wydawało mi się ba-
nalne, ale z perspektywy czasu jest bardzo prawdziwe): to,
co masz w głowie, tego już nikt ci nie zabierze. Rozkładając
to na czynniki pierwsze: angażując się w przeróżne proje-
kty, działając w kołach, uczestnicząc w stażach, zdobywamy
dosłownie ogrom wiedzy. Nie chodzi mi tutaj tylko o ,,twa-
rdą” naukę, ale o multum umiejętności miękkich. Wszys-
tkie doświadczenia uczą nas, w czym jesteśmy dobrzy, gdzie
możemy się odnaleźć, co możemy zaoferować innym. Dzię-
ki byciu proaktywnym odkrywamy swoją wartość.

Po drugie, zdobywamy kontakty. Nie chodzi tutaj tylko o
nowych znajomych. Działając w kole naukowym, mamy do
czynienia ze środowiskiem przyszłych pracodawców, często
mamy z nimi bezpośredni kontakt.

Po trzecie, nasi znajomi mogą nas zareferować* u praco-
dawcy. Dlatego dbajmy o nasz personal branding* na każ-
dym kroku. Obecnie w rekrutacji rośnie znaczenie sys-
temów poleceń pracowniczych i social sourcingu*. Nie bój-
my się też bezpłatnych praktyk czy staży. Pamiętajmy, że fir-
ma, która nas zatrudnia, ponosi nie tylko zysk z naszej
pracy, ale na samym początku koszt naszego wdrożenia
przewyższa zyski . Jesteśmy swojego rodzaju inwestycją.
Często po takich stażach/ praktykach otrzymujemy ofertę
zatrudnienia.

Po czwarte, zdobywajmy twardą wiedzę poza uczelnią.
Możemy to robić poprzez płatne i bezpłatne szkolenia, na-
ukę na własną rękę, angażowanie się w przeróżne projekty i
wolontariaty. To, co wymaga podkreślenia, to nowy trend,
jakim jest zwracanie uwagi przez pracodawców na realne
umiejętności, a nie na dyplomy i certyfikaty. Jeżeli jesteś
naprawdę świetnym programistą, a skończyłeś np. dzien-
nikarstwo, to będziesz bardziej atrakcyjnym kandydatem

niż osoba stricte po informatyce, ale z niższymi praktycz-
nymi umiejętnościami.

Obecnie na rynku jest ogromna ilość szkoleń i kursów na
wysokim poziomie. Oznacza to, że nie musisz ukończyć
kierunku studiów zgodnego z twoją przyszłą branżą. Warto
chodzić na targi pracy i rozmawiać z potencjalnymi przy-
szłymi pracodawcami, dowiadywać się jakie mają wymaga-
nia. Jeżeli zamierzasz pójść do pracy np. za kilka miesięcy,
to będziesz miał czas żeby nadrobić konkretne braki. Jed-
nocześnie zauważysz aktualne trendy na rynku pracy.

Targi pracy: to dopiero początek cyklu artykułów, ale pe-
wnie część z Was już posiada doświadczenie i swoje CV. Nie
zaszkodzi, jeżeli wydrukujesz 50 kopii i zostawisz je u swo-
ich pracodawców albo wyślesz w formie elektronicznej (dla
dużej ilości firm formularze internetowe są głównym kana-
łem rekrutacji) . Jakie możesz mieć korzyści? Jeżeli ktoś się
odezwie, nawet z organizacji, którą nie jesteś zaintereso-
wana/zainteresowany, to warto pójść na rozmowę kwalifi-
kacyjną. Im więcej rozmów przejdziesz, tym mniejszy bę-
dzie stres i przygotujesz się na tą ,,jedyną”.

Strony karier, strony pracodawców: warto zarejestrować
się na stronach karier, np. na uczelnianych. Są to platformy,
na których zamieszczasz swoje CV, masz dostęp do ofert
pracy i jednocześnie pracodawcy mogą odnaleźć Twoje
CV. Taki profil możesz uaktualniać, więc nie czekaj, tylko
załóż konto jak najszybciej. Kolejną sprawą jest śledzenie
stron karier czy zakładek karier na oficjalnych stronach
firm. Wybierz firmy z branży, która cię interesuje i śledź ich
zakładki kariery. Często można na nich założyć również
swoje profile z CV, nie zgłaszając się na konkretną ofertę.
Śledzenie ogłoszeń na stronie firm jest również pomocne w
uświadomieniu sobie wymagań i przez to zaplanowaniu
własnego rozwoju tak, by nadrobić braki kompetencyjne i
odkryć trendy na rynku pracy.

Na koniec artykułu i początek cyklu, jeszcze jedna mała
uwaga. Nowe trendy, nowe zapotrzebowania, BA! Nawet
nowe zawody - pojawiają się nie w ciągu 5 lat, ale w ciągu
roku. Żyjemy w bardzo dynamicznym okresie i wiedza o
rynku pracy bazująca na doświadczeniu sprzed 5 lat jest
już nieaktualna. Dlatego starajmy się śledzić cały czas nowe
trendy w rekrutacji i zapotrzebowaniach.

Słowniczek pojęć do wygooglowania: system poleceń pra-
cowniczych, social sourcing, personal branding, Linke-
din.com, Goldenline.pl.

Piotr Siwiec
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KULTURA

Trochę kultury...

Aleksandra Szczepaniak

Są rzeczy, których trzeba doświadczyć. Są też wydarzenia, któ-
rych nigdy się nie zapomina. Do obu tych kategorii należy, bez
żadnych wątpl iwości, obejrzenie opery. Większość z nas oglądała
zapewne film „Pretty Woman”. Jest tam wypowiedziane zdanie,
które według mnie najlepiej opisuje operę: „Reakcje ludzi, gdy po
raz pierwszy widzą operę, są bardzo gwałtowne. Kochają ją lub
jej nienawidzą. Jeżel i ją pokochają, będą kochać ją zawsze. Jeżel i
nie, mogą nauczyć się ją doceniać, lecz nigdy nie stanie się ona
częścią ich duszy”.

Miałam niesamowite szczęście, że moi rodzice postanowili
przenieść się do miasta, w którym obecnie mieszkamy –
Dębicy. Od kilkunastu lat jest tam wystawiana co roku
opera przygotowywana przez artystyczne środowisko Dę-
bicy. Moje szczęście na tym się nie kończyło – kilka razy
udało mi się zdobyć wejściówkę na tę operę (wejściówki są
darmowe, ale żeby je dostać, trzeba naprawdę się postarać)
i, muszę przyznać, za każdym razem to co działo się na sce-
nie, niesamowicie mnie poruszało.
W operze, w zależności od rodzaju, można znaleźć wszy-

stko. Możemy śmiać się do rozpuku z uciekającego przed

Hrabią Cherubina („Wesele
Figara”) lub płakać nad lo-
sem umierającej kurtyzany
Violetty („La Traviata”). Na
scenie dzieje się magia, któ-
ra potrafi zauroczyć i prze-
nieść na chwilę w całkiem
inny świat.

Oto kilka dzieł, na które
warto zwrócić uwagę:

1) "Czarodziejski flet": li-
bretto - Emanuel Shikane-
der, muzyka - Wolfgang
Amadeusz Mozart. Dzieło
opowiada o tym, jak ciężko
"zdobyć" kobietę swojego
życia ;) . Przybywający do
Krainy Królowej Nocy ksią-
żę Tamino walczy o miłość
córki Królowej, Paminy,
która, według władczyni,

została uprowadzona przez Arcykapłana Sanastrę. By oże-
nić się z księżniczką, Tamino musi przejść próby przygoto-
wane przez arcykapłana. W przygodzie towarzyszy mu
tchórzliwy ptasznik Papageno i Czarodziejski Flet, instru-
ment o magicznych właściwościach.
2) "Traviata" - libretto na podstawie powieści A. Dumasa

"Dama Kameliowa", muzyka Giuseppe Verdi. Tragiczna
opowieść o końcówce życia nieuleczalnie chorej kurtyzany
Violetty. Początkowo niewierząca w miłość kobieta odnaj-
duje szczęście u boku młodego poety Alfreda, którego
ojciec nie zgadza się na związek. Violetta musi wybierać
między miłością a tym, co dobre dla rodziny ukochanego.
Pełna wzruszających scen historia, wzbogacona piękną
oprawą muzyczną.
3) "Halka" - libretto Włodzimierz Wolski, muzyka Stani-

sław Moniuszko. Opera opowiadająca o nieszczęśliwej mi-
łości biednej góralki Halki, do młodego dziedzica Janusza,
żeniącego się z córką Stolnika, Zofią. W góralce zakochany
jest Jontek - góral z wioski, który próbuje pokazać Halce, że
związek z dziedzicem nie ma sensu. Jedna z najbardziej
znanych oper polskich, pełna wzruszających scen i pięk-
nych arii.

Czarodziejski flet/ fot. http://www.palewicz.info/
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ROZRYWKA

Wakacje z Anną :)
Witajcie po wakacjach. Mamy nadzieję, że wypoczęl iście i pełni zapału przystąpicie do rozwiązywania naszych zagadek. Nim przejdziemy do

kolejnej zabawy, musimy nadrobić„zaległości” nagrodowe ;) Zgodnie z obietnicą, na wszystkich, którzy rozwiązal i quiz z majowego numeru (oraz

zostal i o tym powiadomieni mailem) czekają nagrody książkowe – modl itewniki św. Jana Pawła I I . Natomiast dla zwycięzcy konkursu, Bogusza

Hujdusa, dodatkowo przewidziel iśmy książkę Szymona Hołowni i Marcina Prokopa „Wszystko w porządku. Układamy sobie życie”. Jeszcze raz Wam

gratulujemy – nagrody do odbioru w Kanie (obok pudełka do którego wrzucal iście swoje odpowiedzi) .

Przejdźmy zatem do kolejnej zabawy. Łatwo nie będzie. Musicie się wykazać wiedzą o tym, co działo się w naszym Duszpasterstwie w

czasie wakacji… a działo się sporo ;) Poniżej prezentujemy 5 pytań, na które oczekujemy podwójnej odpowiedzi – wyrazu oraz liczby.

Liczba wskazywać będzie literę wyrazu, która jest potrzebna do ułożenia hasła głównego. Skomplikowane? Mamy nadzieję, że przykład

wszystko Wam rozjaśni:

0. Adapciak to wyjazd dedykowany osobom chcącym dołączyć do naszego Duszpasterstwa. W tym roku odbył się w Poroninie.

• gdzie byliśmy na Adapciaku w ubiegłym roku? BUKOWINATATRZAŃSKA (hasło zapisujemy zawsze w mianowniku, a
jeśli składa się z dwóch wyrazów, zapisujemy je łącznie),
• którego dnia miesiąca września rozpoczął się tegoroczny wyjazd (szukaną liczbą jest suma wszystkich cyfr)? 23 (skoro
pytamy o su-mę, więc 2+3=5).
• litera do hasła głównego: W (piąta litera wyrazu BUKOWINATATRZAŃSKA)

1. W dniach 7-13 IX 2015 w naszej Wspólnocie odbył się wyjazd do Ustrzyk Górnych.

• w jakim paśmie Beskidów leży wspomniana wyżej miejscowość? ____________________
• ile mierzy najwyższy szczyt tego pasma, na terytorium Polski (szukaną liczbą jest suma dwóch cyfr - stojącej na miejscu
jedności oraz setek)? _____
• litera do hasła głównego: ___

2. W czerwcu br. w naszym Duszpasterstwie odbył się Bal Patriotyczny. Jego oficjalny tytuł (propagowany m.in. na plakatach i face-

booku) nawiązywał do jednego z dzieł wieszcza, którego pomnikmożemy podziwiać na Rynku Głównym wKrakowie.

• o jaki utwór literacki chodzi? ____________________
• którego dnia czerwca odbył się wspomniany bal (szukaną liczbą jest suma wszystkich cyfr)? _____
• litera do hasła głównego: ___

3. W sierpniu członkowie naszego Duszpasterstwa byli we Francji. Podczas wyjazdu mieli okazję zwiedzić wiele ciekawych miast,

m.in. Zurych, Genevę czy Taulon.

• jednym z miast zwiedzanych podczas wyjazdu, znanym m.in. z XII-wiecznego mostu nad rzeką Rodan (o którym śpiewa
nawet zespół Kombi) czy Pałacu Papieskiego z XIV wieku jest ____________________
• ile dni roboczych trwała wycieczka? _____
• litera do hasła głównego: ___

4. Podczas tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę konferencje w grupie akademickiej prowadził ks. Dariusz

Dalik.

• kto był przewodnikiem grupy akademickiej (imię i nazwisko)? ____________________
• podaj numer grupy akademickiej _____
• litera do hasła głównego: ___

5. W czasie wakacji, decyzją księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, w naszej Kolegiacie nastąpiły zmiany duszpasterzy.

• kto został skierowany na posługę do parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach (imię i nazwisko)?
____________________
• ilu duszpasterzy pożegnało Kolegiatę św. Anny? _____
• litera do hasła głównego: ___

Paweł Mazurek

2 4 3 1 5Hasło:

Marka najlepszych duszpasterzy :)
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