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Nigdy człowiek nie może żyć sam! Nigdy tego Bóg nie
chciał. Człowiek nie jest powołany do bycia samemu.
Nawet za klauzurą żyje się dla Kogoś i kogoś... Każdy z nas
jest powołany do tego, by żył w rodzinie, we wspólnocie... a
mierząc bardzo wysoko: by żył w głębokiej przyjaźni.
Samotność jest zaprzeczeniem miłości. "Nie jest dobrze,
żeby mężczyzna był sam..." - od początku Bóg czyni
człowieka relacyjnym... A stwarza go na swój obraz i
podobieństwo. Księga Rodzaju zawiera słowa Boga, który
pragnie uczynić człowieka, a te słowa brzmią: "Uczyńmy
człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam..." Jedyny Bóg
nie jest samotnością. Jest Wspólnotą Osób, tak bardzo
miłujących się, że Bóg jest Trójjedyny. I my, stworzeni na
Jego obraz - stajemy się w pełni ludźmi, kiedy żyjemy dla
Boga i bliźnich. "Nikt z nas nie żyje dla siebie..." Dlaczego
to jest takie ważne? Trzy powody (z wielu): Po pierwsze -
żyjąc tylko dla siebie, wybieramy tzw. "święty spokój", który
usypia w śmierć nieodwracalną. "Święty spokój" wydaje się
pociągający - nie trzeba żyć sprawami innych ludzi, ich
krzyżem... Tak, ale na końcu tej drogi jest wtedy mój krzyż i
.. .cisza braku niedopuszczanych do siebie osób... Po drugie
- żyjąc tylko dla siebie, mówimy tym samym innym
osobom: nie potrzebuję was . To powoduje, że pogrążamy
się w samowystarczalności, czyniąc podświadomie z siebie
bóstwo. Po trzecie - żyjąc tylko dla siebie pozbawiamy się
szczęścia przyjaźni. Przyjaźń nie jest łatwą drogą, ale
niezwykłą. Żyć dla kogoś, oznacza być z nim we wszystkim.
Żyć dla innych to wejść w szczęście samego Boga. O, nie daj
Boże, bym chciał za cenę "świętego spokoju", robić tylko to,
co mnie przynosi korzyść, a innych ustawia pode mnie. O,
nie daj Boże, bym dla kogoś nie żył, we wszystkim, bez
wyjątku ("pogoda" czy "nawałnica"). O, nie daj Boże bym
stał się samowystarczalnym, "święto-spokojową"
próżnią...   Trójca nas stworzyła na swój obraz i
podobieństwo... zaufajmy, żyjąc dla innych - dla Boga i
ludzi.. . pięknie, odpowiedzialnie, w Jego Miłości.. .
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Rozmawia Anna Kicińska

Nie z kosmosu, lecz z Nazaretu

zrozumienia Jezusa. Dobrym
przykładem tego jest Apokalipsa –
pozostaje ona dla nas tajemnicą,
nieodkrytą księgą. Dlaczego? Bo
czytamy ją przez nasze doświadczenie
kultury europejskiej. A tymczasem
jest ona utkana z symboli, które dla
każdego Żyda są oczywiste. Do
Nowego Jeruzalem wchodzi się przez

dwanaście bram, na których są
wypisane imiona dwunastu pokoleń
Izraela. Występuje tam dwanaście
szlachetnych kamieni, które znaj-
dowały się na pektorale noszonym
przez arcykapłana. I każdy Żyd o tym
wie. Bez komentarza biblijnego
zupełnie nie zauważymy, że w tym
Nowym Jeruzalem jest od razu mowa

Anna Kicińska: Otwieram Ewangelię
Mateusza i pierwsze, co widzę, to
trochę długi i z pozoru niespecjalnie
ciekawy rodowód Jezusa. Co za tym
fragmentem się kryje?

Maja Miduch: Ten fragment poka-
zuje, że Jezus nie wziął się znikąd –
miał swoją genealogię, swoją kulturę,
wyrósł w jakimś konkretnym
środowisku, jest prawdziwym czło-
wiekiem. A jeżeli jest prawdziwym
człowiekiem, to ma też swoją prawdzi-
wą tożsamość narodową, w tym
wypadku będzie to tożsamość ży-
dowska. Dla mnie to również znak, że
każda historia może stać się historią
świętą. Ci, którzy występują w rodo-
wodzie Jezusa wcale nie są święci.
Historie ich losów są naprawdę
bardzo, bardzo różne, często szokują-
ce. Znajdziemy prostytutkę Rachab,
króla Dawida i innych władców
Izraela, którzy wcale nie byli kryszta-
łowi, pogankę Rut – to właśnie oni
weszli do genealogii Jezusa i to
właśnie ich historia stała się historią
świętą, bo z niej narodził się Mesjasz.

A.K. : Ta Ewangelia wskazuje na
mocne zakorzenienie Jezusa w kultu-
rze żydowskiej, ale w kościele często
ten fragment historii Jezusa jest
zapominany, a nawet pomijany. Jakie
znaczenie ma Izrael dla zrozumienia
tego, kim naprawdę był Jezus,
odkrycia Jego tożsamości?

M.M. : Jezusa bez Izraela nie
zrozumiemy. Izrael to klucz do

Cały numer„Ignisa” poświęcony jest rodzinie, więc i ten wywiad o tym będzie, choć od trochę innej strony. Członków narodu
wybranego czasem nazywa się naszymi starszymi braćmi w wierze, dlatego to o nich dzisiaj będzie mowa. O tym, jakie znaczenie
Izrael ma dla chrześcijaństwa, dlaczego nie możemy„odżydawiać” Jezusa i kim są Żydzi mesjańscy, opowie Maja Miduch, doktor
judaistyki i hermeneutyki bibl ijnej, wykładowca w jednym z krakowskich seminariów, autorka książki „Biografia Ducha Świętego”.
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o kapłaństwie, o Arcykapłanie. Jezus
w Apokalipsie przedstawia się jako
odrośl Dawida, czyli wskazuje na
swoją żydowską tożsamość. Po
zmartwychwstaniu Jego tożsamość
wcale nie straciła na wadze. Ona jest
ciągle aktualna, a skoro jest ciągle
aktualna, to dla nas też powinna być
ważna.
A.K. : O Izraelu mówi się jako o

narodzie wybranym, a Bóg określa
siebie jako Boga Izraela. Na czym
polega to szczególne wybranie?
M.M. : Taka właśnie jest Boża

filozofia – On wybiera jednego, np.
jeden naród, ale nie po to, żeby
potępić całą resztę, tylko po to żeby
przez ten jeden naród okazać
błogosławieństwo innym. Wybiera
jednego, który staje się wyraźnym
znakiem Jego miłości, Jego troski. W
12 rozdziale Księgi Rodzaju Bóg
mówi: „Będę błogosławił tym, którzy
ciebie błogosławić będą, a tym, którzy
tobie będą złorzeczyli, i ja będę
złorzeczył”. To bardzo mocne słowa,
ale one pokazują, jak bardzo Bóg
utożsamił się z jednym narodem,
wszedł w jego historię, po to, żeby
błogosławieństwo spłynęło na inne
narody.
A.K. : Czyli patrząc bardzo biblijnie:

antysemityzm, który czasem obser-
wujemy, jest w oczach Boga dużym
grzechem?
M.M. : Tak. Jan Paweł II mówił, że

antysemityzm jest grzechem prze-
ciwko Bogu i przeciwko człowiekowi.
I jeżeli występujesz przeciwko
narodowi żydowskiemu, to występu-
jesz przeciw Bogu, który jest Bogiem
Izraela. I wiadomo – w każdym
narodzie są różni ludzie i różnie się
nasza historia układała, ale myślę, że
kluczem w stosunkach, które są dla
nas trudem i wyzwaniem (nie tylko w
kontekście Izraela), jest błogosła-
wieństwo. Jeżeli ja zaczynam komuś
błogosławić, to widzę, że ta relacja
zaczyna się układać inaczej. Moje
błogosławieństwo wydobywa z tych
ludzi dobro.
A.K. : Co w takim razie oznacza

błogosławić Bogu i ludziom?
M.M. : Błogosławić ludziom, to

życzyć im darów Bożych, Bożej
obfitości, Bożych łask. Mówimy też

„błogosławić Bogu”, ale to w innym
znaczeniu, bo Jemu nie możemy
niczego przydać, On sam jest dobrem.
Bardziej w znaczeniu takim jak
dziękować Bogu, wychwalać Go,
wielbić, za to błogosławieństwo, które
jest w Nim. Zachwycać się tym
błogosławieństwem, które On ma w
sobie.
A.K. : Jakie znaczenie ma Izrael w

naszej historii zbawienia?
M.M. : Jak mówi jeden ze

współczesnych teologów żydowskich:
„nie byłoby Boga Izraela bez Izraela”.
Więc to, że teraz wierzymy w
Jedynego Boga, że mamy Jezusa, który
jest Żydem, Bogiem i człowiekiem, to
wszystko zawdzięczamy Izraelowi.
A.K. : Co jako Kościół dziedziczymy

z tej bogatej tradycji?

M.M. : Jest bardzo dużo rzeczy, z
których sobie w ogóle nie zdajemy
sprawy. Wielkanoc, którą obcho-
dzimy, to jest żydowska Pascha, tylko
że uzupełniona, wypełniona przez
Jezusa Jego Śmiercią i Zmartwych-
wstaniem. W naszej liturgii Triduum
są obecne elementy z wigilii
paschalnej, którą spożywa każdy Żyd.
Tak jak na wieczerzy paschalnej
obmywa się ręce, tak u nas jest obrzęd
obmycia nóg. Inny przykład – w
wigilię paschalną śpiewamy exultet,
czyli hymn, który opowiada o dziejach
zbawienia, a jest on bardzo podobny
do hagady, którą się opowiada w

Jezusa bez Izraela nie

zrozumiemy.

Izrael to klucz do

zrozumienia Jezusa.

Dobrym przykładem

tego jest Apokal ipsa –

pozostaje ona dla nas

tajemnicą, nieodkrytą

księgą.

czasie święta Paschy. Święto Pięćdzie-
siątnicy, zesłania Ducha Świętego to
święto, które było pierwotnie ży-
dowskie. Nazwa Zielone Świątki to
oryginalnie żydowska nazwa – wierzą
oni, że kiedy Mojżesz schodził z góry
Synaj z tablicami prawa, to wszystko
wokół zakwitło i stało się zielone.
A.K. : Jak Bóg działa w Izraelu we

współczesnych czasach i co to jest
Ruch Żydów Mesjańskich?
M.M. : Bóg nie przestał mówić do

Izraela, jest wierny obietnicom. I
ostatni czas – wiek XX i XXI, a nawet
końcówka XIX – jest czasem, w
którym Bóg upomina się o swój lud.
On przychodzi do nich w taki sposób,
w jaki przychodził do ich ojców, tak
jak przychodził do Józefa egipskiego,
do Józefa męża Maryi: przychodzi w
snach, w wizjach i objawia, kim jest.
Objawia, że jest Mesjaszem. I to
pociąga za sobą bardzo konkretne
decyzje w życiu tych ludzi, decyzje o
tym, że w Jezusie dostrzegają
obiecanego Mesjasza Izraela, Syna
Bożego. Oczywiście ten ruch jest na
tyle dynamiczny i charyzmatyczny, że
trudno mówić o jednym ruchu
mesjańskim. Część z nich dostrzeże w
Jezusie Boga, Osobę Trójcy, ale także
brata, kogoś z rodziny, kto jest Żydem,
zachowuje żydowskie tradycje, więc
oni także w nich pozostaną – często
przyjmując chrzest, ale także świętując
szabat, Paschę, obrzezując dzieci, bo
taka jest ich tożsamość dana przez
Boga.
A.K. : Czy nie prościej byłoby im po

prostu przyjąć chrześcijaństwo?
Dlaczego wierząc w Jezusa, są tak
mocno zakorzenieni w swoich
tradycjach?
M.M. : Dla każdego Żyda ta

tożsamość wiąże się z tradycją. To,
kim jestem, wyraża się w tym, czy
świętuję szabat, czy świętuję święta
żydowskie, czy zachowuję prawo.
Spotkałam kiedyś pewnego Żyda, był
to staruszek. Płakał, był rozdarty, bo
ukazał mu się we śnie Jezus jako
Mesjasz i on twierdził, że nie może
przyjąć Mesjasza, który karze mu
zrezygnować z jego własnej tożsa-
mości. W tym śnie oczywiście Jezus
tego nie zrobił, ale ponieważ ten
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staruszek poznał Jezusa przez
chrześcijaństwo, wiedział, że dla niego
wiąże się to z utratą jego tożsamości.
Dla każdego Żyda jego tradycja to jest
jego być albo nie być. Jezus też był
żydem. I Jezus nie kazał apostołom
zrezygnować z ich tożsamości. Oni
chodzili do synagogi, składali ofiary w
świątyni, zachowywali prawo, ale byli
wyznawcami Jezusa. I myślę, że to jest
wielkie wyzwanie na przyszłe lata dla
Kościoła – próbować zaakceptować
tożsamość, jaką ma naród żydowski,
tożsamość, której nie utracił.
A.K. : Czy Żydzi mesjańscy

obchodzą najpierw w sobotę szabat, a
potem świętują niedzielę?
M.M. : To już zależy od wspólnoty

mesjańskiej, ale najważniejszy jest
szabat i to wejście w niedzielę, którą
traktują jak apostołowie – jako czas
chwalenia Boga za dzieła, których
dokonał, za Zmartwychwstanie. Jeśli
spojrzymy na opisy tego ostatniego, to
zauważymy, że szabat jest dniem
spoczynku, a niedziela, kiedy Jezus
zmartwychwstanie, to dzień ruchu,
dzień, w którym coś się dzieje – Marie
biegną do grobu, apostołowie biegną
do grobu, Jezus się pojawia, uczniowie
idą do Emaus i wracają.
A.K. : Czy my jako chrześcijanie

możemy uznać się za część Izraela?
M.M. : W godności staliśmy się

częścią ludu wybranego, jednak cały
czas zachowujemy tożsamość jako
chrześcijanie pochodzący z narodów.
Możemy uznać, że staliśmy się częścią,
zostaliśmy wszczepieni do Izraela. Ale
błędem byłoby myślenie, że Kościół
przejął obietnice Izraela i one już go
nie dotyczą. Sobór Watykański II
wyraźnie o tym mówi – Bóg jest
wierny obietnicom i dary łaski są
nieodwołalne.
A.K. : Co Ciebie osobiście dotyka,

porusza w Izraelu?
M.M. : Izrael jest dla mnie ważny ze

względów rodzinnych – mam
korzenie żydowskie. Ale nie tylko. Pan
Bóg dał mi taką łaskę, że ważne jest
dla mnie to, co jest ważne dla Niego.
W tym wypadku to Izrael. Dał mi
doświadczyć, jak Jemu zależy na
narodzie wybranym. W księdze
Zachariasza Izrael jest porównany do

źrenicy oka Bożego. Izrael ma miejsce
w sercu Ojca. Mądrość Kościoła też na
to wskazuje. W jednym z cykli
liturgicznych, w święto Serca Jezuso-
wego, są czytania dotyczące Izraela.
A.K. : Byłaś też w Ziemi Świętej –

podzielisz się czymś, co było dla ciebie
ważne, szczególne?
M.M. : Dla mnie najważniejsze są

tam spotkania z ludźmi – te
nieplanowane, do których dochodzi
często w dziwnych sytuacjach, gdzieś
na ulicy. Zaczynamy rozmawiać i
mimo że wcześniej się nie znaliśmy,
poruszamy bardzo ważne tematy.
Mówimy o Mesjaszu, o Bogu, o
Izraelu, o rozejściu się drogi Kościoła i
drogi Izraela, i to jest dla mnie
naprawdę niesamowite. W tym roku
miałam niesamowicie piękny czas w
Izraelu w szabat, kiedy razem ze

swoim przyjacielem stwierdziliśmy, że
chcemy świętować tak jak ci, w
których ojczyźnie jesteśmy, i wtopić się
w ten świętujący tłum, odczuć tę
atmosferę. I to był naprawdę dobry
czas, w którym czuliśmy takie Boże
namaszczenie i błogosławieństwo.
A.K. : Jak wgląda świętowanie w

Izraelu?
M.M. : Ja myślę, że to jest to, czego

każdy chrześcijanin mógłby się
nauczyć – jak świętować niedzielę. To
jest zatrzymanie się. To jest cisza, ale
taka cisza, która nie ciąży, nie
przygniata – to jest cisza, która daje
ukojenie. I mimo że pod ścianą
zachodnią, czyli tzw. murem płaczu

słychać szum modlitw, pieśni, to
jednak jest cisza i da się w tę ciszę
wejść. To też czas, aby nabrać sił na
cały tydzień. Człowiek został stwo-
rzony w dzień przed szabatem. Bóg
nie stworzył go jako pierwszego, żeby
człowiek od razu cały tydzień
pracował, ale tuż przed dniem
odpoczynku. Odpoczynku rozumia-
nego jako przebywanie z Bogiem,
wejście w tajemnicę Boga. Więc
człowiek został stworzony do
wchodzenia w tajemnicę Boga, do
przebywania ze swoim Stwórcą. Jak
jestem pod ścianą płaczu, to
uwielbiam patrzeć na te wszystkie
żydówki, które tam przychodzą, bo w
nich jest niesamowite piękno. I one nie
są piękne, bo właśnie wyszły od
kosmetyczki, ale to jest piękno
wewnętrzne, które się odbija, piękno
które wynika z tego, że one jeden
dzień poświęcają na to, żeby
kształtować swoją relację z Bogiem. To
jest dzień zatrzymania się i odbicia się
w Bożym odbiciu. Jak zobaczysz siebie
odbitą w oczach Boga, to uwolnisz
piękno, które jest w tobie.

Źródła zdjęć:
http7d.flog.plwpis5053211sciana-
placzujerozolimacz3
http://bosko.pl/wiara/Czuly-
punkt.html
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To nie tak jak myślisz, kotku...

Martyna Szakiel:
Wybory – prawo czy obowiązek?

Każdorazowo przy zbliżających się wyborach
(parlamentarnych, prezydenckich czy samorządowych)
słyszymy apele i zachęty do skorzystania ze swojego
obywatelskiego prawa do głosowania. Pomimo tego nie
da się ukryć, że w naszym kraju frekwencja nigdy nie
jest wysoka. Czasami wręcz zatrważająco niska. Fakt ten
jest o tyle niepokojący, że uczestnictwo w wolnych
wyborach jest jednym z filarów istnienia w kraju
demokracji. Sytuacja, w której obywatele rezygnują ze
swojego prawa do głosowania, może wynikać z dwóch
powodów. Pierwszy – ludziom żyje się tak dobrze, że nie
oczekują żadnej zmiany, a zatem nie muszą uczestniczyć
w wyborach, żeby cokolwiek zmienić. Druga możliwość,
który niestety wydaje się mieć zastosowanie do sytuacji
w Polsce, to brak wiary w sens i skuteczność wyborów,
które mogą nie powodować istotnych i odczuwalnych
zmian w życiu jednostki.

Jednoznaczne określenie, czy powinniśmy czuć się
zobowiązani, aby zawsze i bezwzględnie przystępować
do urn wyborczych, nie jest moim zdaniem prostą
sprawą. Z jednej strony powinniśmy pamiętać o tym, że
nie we wszystkich krajach społeczność ma przywilej do
decydowania o losach swoich i swojego państwa. W
niektórych częściach świata, wybory pomimo istnienia
rzekomej demokracji, nie są do końca wolne. Ponadto,
szczególnie my, kobiety, powinnyśmy mieć na uwadze
fakt, że nie zawsze byłyśmy uprawnione do głosowania i
ktoś kiedyś walczył o to, abyśmy teraz posiadały pełne
prawa obywatelskie.

Z drugiej jednak strony, jak postąpić w przypadku,
gdy nasze sumienie nie pozwala nam zagłosować na
żadną z opcji? Taka sytuacja może mieć miejsce na
przykład w drugiej turze wyborów, kiedy żaden z
dwóch kandydatów nie ma poglądów zgodnych z
naszymi. Czy mimo tego powinniśmy przystąpić do
głosowania i wybrać tak zwane „mniejsze zło”? A może
pójść na wybory „dla zasady” i oddać głos nieważny?

Myślę, że są to pytania, na które ciężko znaleźć
jednoznaczną odpowiedź. Może każdy powinien
poszukać jej w swoim sumieniu. Myślę jednak, że
powinniśmy pamiętać o tym, że udział w wyborach jest
dowodem obywatelskiej odpowiedzialności i troski o
wspólne dobro.

Michał Masiulaniec:
Kto nie głosuje, ten skisł

Scena z filmu „Dzień Świra” Marka Koterskiego: transmisja
telewizyjna z obrad sejmowych, na mównice wchodzą
kolejni posłowie i pełnym pasji głosem wykrzykują nic
nieznaczące hasła: „moja jest racja i tylko moja i to moja
racja jest mojsza niż twojsza!”. Ot, zwyczajna dyskusja.
Niestety, mam wrażenie, że ten fabularny wymysł, skądinąd
utalentowanego scenarzysty, znajduje aż nazbyt duże
odzwierciedlenie w polskiej politycznej rzeczywistości.
Zupełna bezideowość partii głównego nurtu w połączeniu z
pustosłowiem, podszytym ewentualnie konkretem
populizmu, z którym mam szczególnie często do czynienia
w okresach przedwyborczych, czyli prawie zawsze, potrafi
skutecznie odstraszyć od czynnej czy nawet biernej
partycypacji w życiu politycznym naszego kraju. Tym
bardziej zmusił mnie do refleksji apel, który przed
ostatnimi, październikowymi wyborami parlamentarnymi
wygłosili do nas polscy biskupi, a szczególnie jego część
mówiąca o tym, że nawet świadoma rezygnacja z
przysługującego nam prawa wyborczego jest po prostu
grzechem.

Od razu pojawił się we mnie szereg wątpliwości. Po
pierwsze, czy ja naprawdę muszę się spowiadać z grzechu,
którego nie żałuję? Czy rezygnacja z udziału w wyborach
nie jest też swoistym znakiem i żółtą kartką dla polityków?
A co jeśli będziemy mieć do wyboru tylko zestaw
absolutnie niespełniających naszych norm moralnych i
światopoglądowych opcji. Czy wybór mniejszego zła jest
zawsze wyborem etycznym? Oczywiście, niektórzy wykażą,
że wachlarz wyboru partii, jaki mam do dyspozycji w
naszym kraju, powinien satysfakcjonować każdego
głosującego katolika, ale co jeśli żadna z partii, które nie
negują chrześcijańskich wartości nie spełnia zarazem moich
wymagań dotyczących innych sfer życia. Rodzą się też
pytania związane z samą istotą demokracji. Bo co, jeśli nie
interesuję się znacząco polityką, co jeśli jej nie rozumiem?
Czy nie bardziej słuszne byłoby właśnie ograniczanie praw
wyborczych niż zmuszanie pod jarzmem nakazu
moralnego, by każdy kto żyw musiał z nich korzystać, w
ustroju, w którym przecież dwóch panów spod budki z
piwem jest w stanie przegłosować świetnie wykształconego
profesora? Namawiam do refleksji, a tymczasem oczywiście
słuchajmy biskupów, tym bardziej, że do następnych
wyborów jest jeszcze trochę czasu, żeby wszystko
przemyśleć…
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Karolina Pałka

W ziarnku siła!

Niepozorna moc

„Myśląc o pierwotnym Kościele, warto
przypomnieć sobie przypowieść o
ziarnku gorczycy, które wprawdzie jest
najmniejsze spośród wszystkich ziaren,
lecz gdy się rozwinie, staje się drzewem
ogromnym, na które zlatują się ptaki
powietrzne (Mt 13, 31n). „My właśnie
patrzymy dziś na owe ogromne drzewo,
i tak do niego nawykliśmy, że trudno
nam pamiętać, z czego ono wyrosło” –
pisze ks. Marek Starowieyski w
„Pierwszych Świadkach”. Jak więc
wyglądało to małe kiełkujące ziarenko?
Na początku Kościołem były niewielkie
wspólnoty, funkcjonujące w domach.
Ludzie byli dla siebie bliscy, nikt nie był
anonimowy. Jak rodzinę łączyła ich
wzajemna więź, która jednak nie była
„czysto ludzka”, bo nie gromadzili się
oni ze względu na siebie. „Słowo
Eklezja, pochodzące z języka greckiego,
oznacza dosłownie: wezwani z. Bóg
wzywa nas do siebie ze swojej ciasnoty,
z przewrotności serc, abyśmy uklękli
przed Nim, uklękli przed swoim
bratem.” – mówi Radek Siewniak,
założyciel stowarzyszenia „Do źródła”.
Możemy „wyjść ze swojego ja”, przede
wszystkim dlatego, że Bóg już nam
otworzył drogę do siebie. Czasami
potrzeba, aby to nasze „ja” obumarło
jak ziarnko gorczycy po to, by mogło
wykiełkować „ja w Bogu”.

Wspólnoty powstawały na początku
w gminach żydowskich, później w
miejscowościach pogańskich. Kościół
na początku nie miał jednego
scalonego systemu rządów, dlatego
pomiędzy poszczególnymi gminami

istniały poważne różnice: w sprawo-
waniu liturgii, w datach obchodzenia
świąt, nawet w kanonie Ksiąg Świętych.
Istniały jednak wspólne filary, które
powodowały, że oprócz wielu różnic
Kościół pozostawał jednym Kościołem
i utrzymywał ze sobą łączność. Filarami
tymi były: nauka apostołów, wspólnota,
modlitwa i łamanie chleba (Eucha-
rystia).

Nie z tego świata

Dz 2, 42–47 mówi nam, że wszyscy we
wspólnocie „trwali w nauce apostołów”,
oraz że „ogarniał ich lęk, bo
apostołowie czynili wiele znaków i
cudów”. Apostołowie głosili Dobrą
Nowinę, a Bóg potwierdzał ich naucza-
nie znakami. Dzieje Apostolskie pełne
są podobnego rodzaju przykła-dów
ewangelizacji, a np. w Pierwszym Liście
do Koryntian św. Paweł z wielkim
oddaniem tłumaczy, że „różne są
posługi, ale jeden Duch”, oraz że „w
każdym uwidacznia się działanie
Ducha dla wspólnego dobra” (1 Kor 12,
5 oraz 1 Kor 12, 7). Obecnie w Kościele
obserwujemy wiele wspólnot, które
powracają do tych korzeni. Dzienni-
karz „Gościa Niedzielnego”, Marcin
Jakimowicz, podaje odnośnie do tego
bardzo dobry cytat: „To, co my
nazywamy przebudzeniem, Nowy
Testament nazywa chrześcijaństwem”.

Kościół nie jest po to, żeby robić
rzeczy możliwe po ludzku, lecz we
wspólnocie. Kościół jest przestrzenią
dla Ducha Świętego, aby na ziemi było
tak jak i w niebie. „To jest coś nie z tego
świata, my jesteśmy nie z tego świata” –

wielokrotnie powtarza Jakimowicz w
swojej książce „Pan Bóg? Uwielbiam!
44 dobre wiadomości”. Ale cały Kościół
to każdy z nas, z osobna. Wszyscy
jesteśmy mieszkaniem dla Boga –
„ Zamieszkam z nimi i wśród nich będę
się przechadzał, i będę ich Bogiem, a
oni będą moim ludem. (…) a Ja was
przyjmę i będę wam Ojcem a wy
będziecie moimi synami i córkami –
mówi Pan Wszechmocny” (2 Kor 6,
16b–18).

U Pana Boga za stołem

„My jako bracia w Chrystusie
potrzebujemy siebie nawzajem, aby
zobaczyć to, kim Bóg jest” – przekonuje
Karol Sobczyk, lider wspólnoty „Głos
na Pustyni” w Krakowie – „Nie
zobaczymy Boga tylko z naszej
perspektywy, bo okaże się, że nasz
sąsiad ma większe objawienie Boga w
jakiejś dziedzinie, w której my nie
mamy, a my mamy większe w innej niż
on”. Lub jak dodaje Radek Siewniak:
„Pełnia Bożego błogosławieństwa jest
dla całego Jego Kościoła. Jeśli nie
jesteśmy jednością, to nie możemy
otrzymać pełni Jego błogosławieństwa.
Jezus nie tylko za nas umarł, ale uczynił
nas jedną rodziną. Po ludzku możemy
być w różnych wspólnotach, różnych
kościołach, ale w rzeczywistości Bożej
Kościół jest jeden, Kościół jest Jezusa
Chrystusa”.

W czasach Ojców Kościoła
funkcjonowały piękne określenia o
Kościele, takie jak: „Wspólnota Stołu
Pańskiego”, „ Koinonia Krwi Chrystu-
sa” (z grec. koinonia – wspólnota),

Jak wyglądał Kościół pierwszych wieków? Czym się żywił i oddychał? Jak wygląda obecnie? Co pozostało w nim stałe, a co jest
zmienne? Jaki jest Boży zamysł w Kościele?
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„Wspólnota obdarowań”. Te nazwy
podkreślają znaczenie Eucharystii,
która miała przede wszystkim
charakter radosnego dziękczynienia (z
grec. eucharistio – dziękczynienie) za
otrzymaną łaskę zbawienia oraz za
Obecność Boga w chlebie i winie. Po
Eucharystii wszyscy dzielili się tym co,
sami przynieśli jako ofiarę na stół
eucharystyczny, nie zapominając o
obdarowaniu najuboższych ze wspól-
noty. Było to więc wydarzenie
rodzinne, ale chrześcijanie mieli świa-
domość, że gospodarzem jest Chrystus,
bo to On zastawia dla nas stół i jest
żywo przy nim obecny. Jezusowi
bardziej niż o zasady liturgii (które
oczywiście są ważne!) chodziło, abyśmy
stworzyli prawdziwą wspólnotę przy
stole. Abyśmy zwrócili na siebie uwagę,
podzielili się swoim doświadczeniem,
nie odwracali się od problemów
innych, tylko udzielali sobie wzajemnie
pomocy i błogosławieństwa, bo wtedy
On także będzie nam błogosławił.

Poczuj różnicę!

Jak często osądzamy kogoś tylko
dlatego, że nie mieści się w naszych
wyobrażeniach o „dobrym katoliku”?
Jak często zachowujemy się jak starszy
syn z przypowieści, przekreślając
naszych błądzących braci i wypomi-
nając Bogu, że jest dobry? A przecież
wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Może
niektórzy sprawiają problemy dla nas
ludzi, ponieważ nie potrafimy kochać,

ale dla Boga oni nie są problemem, bo
„(…)udzielił większej czci tym czę-
ściom, którym jej brakowało i w ten
sposób utworzył ciało, aby nie było w
nim rozdarcia, lecz aby poszczególne
części wzajemnie ze sobą współ-
działały.” (1Kor 12, 24b–25). Czyli Bóg
ze swej strony nie robi żadnej selekcji,
On udziela łaski każdej części Swojego
Ciała, która tego potrzebuje, bo
jesteśmy Jednym Ciałem, a On kocha
jednakowo.

Jezus zlecił nam posługę jednania
(por. 2 Kor 5, 18). Taka jest rola
Kościoła: bez poczytywania błędów, bo
Jezus nam ich nie poczytał. Zadaniem
Kościoła jest przyjmowanie grzeszni-
ków, doprowadzanie ich do Chrystusa i
nawrócenia. On powinien ukazywać im
to „zaproszenie od Boga”, powinien być
tym, który walczy o człowieka, a nie
oskarża. „Niestety czasem spotykamy
się z doświadczeniem, że Kościół jest
dla grzecznych, a nie dla grzesznych” –
stwierdza dziennikarz „Gościa
Niedzielnego”.

Reżyser filmu „Father of light”,
Darren Wilson, świetnie pokazuje
Kościół, który według mnie ukazuje
zamysł Boga. Todd White wraz z
grupką muzyków z zespołu „Korn”
modli się za ludzi przed ich koncertem.
Ktoś inny chodzi po nocnych klubach,
aby mówić ludziom o Jezusie, znowu
Todd spotyka się z byłymi gangsterami
i doprowadza ich do nawrócenia przez
głoszenie im Ewangelii. Jeden z nich,

nawrócony, mówi: „Przedtem gdy
ostrzeliwałem domy, nie obchodziło
mnie kto tam jest. Teraz czuję Ducha
Bożego, On we mnie mieszka, wiem o
tym, bo czuję różnicę. Kiedy przedtem
byłeś zupełnie sam, to czujesz różnicę.
Kocham Cię, Jezu!”.

Bycie w Kościele to nie tylko
wspólnota z ludźmi, ale także
wspólnota z Bogiem. I to taka głęboka,
bo On ma swoje mieszkanie w nas,
przenika nas i zna tak, że wie ile mamy
aktualnie włosów. Bóg dla każdego
swojego dziecka ma miejsce w swojej
rodzinie. A wszystko zaczyna się od
ziarna Dobrej Nowiny, które pada na
glebę serca. Zachwyca mnie, jak Bóg
jest szczery w bezpośrednim przekazie:
„(…) Ja Pan, jestem twoim Bogiem,
tym, który mocno ujął cię za prawą
rękę, który ci mówi: Nie bój się! Ja
pomagam tobie! Nie bój się, robaku,
Jakubie, nieboraku, Izraelu! Ja jestem
twoją pomocą! – wyrocznia Pana.
Jestem twoim odkupicielem – Święty
Izraela!” (Iz 41 , 14).

Słowo „odkupiciel” w czasach ST
oznaczało „bliskiego krewnego, na
którym ciążyła odpowiedzialność po-
mszczenia zamordowanego członka
rodziny, wykupienia krewnego, który
został sprzedany w niewolę, wykupie-
nia sprzedanej posiadłości, zubożałego
krewnego” (wg przypisu do iż 41 , 14,
wyd. „Święty Paweł”). To niesamowite,
że Bóg posługuje się tak bardzo
precyzyjnymi terminami, aby nam
uświadomić całą realność Jego relacji z
nami. I daje nam jakże cudowne
obietnice! Jak mówi Ap 5, 10 o Baranku
Bożym i o Kościele, który odkupił:
„Jesteś godny wziąć zwój i złamać jego
pieczęcie, bo zostałeś zabity i swoją
krwią nabyłeś Bogu ludzi z każdego
plemienia, języka, ludu i narodu.
Uczyniłeś ich królestwem i kapłanami
dla naszego Boga, więc będą królować
na ziemi.” Dopiero razem, w jedności,
w rodzinie, jako córki i synowie,
będziemy królestwem i kapłaństwem
Boga.
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Katechizm Kościoła Katol ickiego przybl iża
Krzysztof Kawik

Małżeństwo w planie Bożym

Co rozumiemy pod pojęciem rodziny chrześcijańskiej?

Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i
obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jej
działanie w dziedzinie prokreacji i wychowania jest
odbiciem stwórczego dzieła Ojca. Jest ona wezwana do
uczestniczenia w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna
modlitwa i czytanie słowa Bożego umacniają w niej miłość.
Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i
misji.

Jak powinna żyć rodzina?

Rodzina powinna żyć w taki sposób, by jej członkowie
nauczyli się otaczać troską i pomocą młodych i starych,
osoby chore lub upośledzone oraz ubogich. Rodzina jest
wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć się
wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać
wolności.

Jak rozumiano jedność i nierozerwalność małżeństwa?

Moralna świadomość dotycząca jedności i nierozerwalności
małżeństwa wzrastała pod wpływem pedagogii starego
Prawa. Wprawdzie poligamia patriarchów i królów nie jest
jeszcze wyraźnie odrzucona, ale Prawo dane Mojżeszowi
zmierza do ochrony kobiety przed samowolą panowania
mężczyzny, nawet, jeśli, według Chrystusa, nosi ona także
ślady „zatwardziałości serca” mężczyzny, ze względu, na
którą Mojżesz zezwalał na oddalenie kobiety. Prorocy,
widząc Przymierze Boga z Izraelem w postaci wyłącznej i
wiernej miłości małżeńskiej, przygotowali świadomość ludu
wybranego do głębszego rozumienia jedności i
nierozerwalności małżeństwa.

Jak wygląda celebracja sakramentu małżeństwa?

Małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików jest
zazwyczaj zawierane podczas Mszy Świętej, ze względu na
związek wszystkich sakramentów z Misterium Paschalnym
Chrystusa. Według tradycji łacińskiej sami małżonkowie,
jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem
sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła
swoją zgodę. W tradycjach Kościołów Wschodnich kapłani
lub biskupi, którzy przewodniczą ceremonii są świadkami
wzajemnej zgody wyrażonej przez małżonków, ale ich
błogosławieństwo jest konieczne dla ważności sakramentu.

Co oznacza być wolnym do zawarcia małżeństwa?

Być wolnym oznacza nie być poddanym przymusowi oraz
nie mieć przeszkody wypływającej z prawa naturalnego czy
kościelnego.

Jak kościół rozumie zgodę małżeńską?

Zgoda jest „aktem ludzkim, w którym małżonkowie
przekazują i przyjmują siebie nawzajem.”: „Biorę Ciebie za
męża”- „Biorę Ciebie za żonę”. Zgoda, która wiąże
wzajemnie małżonków, znajduje spełnienie w tym, że oboje
„stają się jednym ciałem”. Zgoda powinna być aktem woli
każdej ze stron, wolnym od przymusu i ciężkiej bojaźni
zewnętrznej. Żadna ludzka wola nie może zastąpić tej
zgody. Jeśli nie ma tej wolności, małżeństwo jest nieważne.

Czym jest małżeństwo mieszane?

W wielu krajach występuje dość często sytuacja małżeństw
mieszanych, między katolikami i ochrzczonymi nie-
katolikami. Wymaga ona szczególnej uwagi małżonków i
duszpasterzy. Większej jeszcze ostrożności wymagają
przypadki małżeństw, gdzie występuje różnica religii,
między katolikami a osobami nieochrzczonymi.

Czy różnica wyznaniowa jest przeszkodą do zawarcia
małżeństwa?

Różnica wyznaniowa nie stanowi nieprzekraczalnej
przeszkody do zawarcia małżeństwa, jeśli małżonkowie
potrafią się dzielić tym, co każde z nich otrzymało od swojej
wspólnoty, i jeśli jedno będzie uczyć się od drugiego
sposobu przeżywania swojej wierności wobec Chrystusa.

Jakie trudności mogą się pojawić w małżeństwach
mieszanych?

Istnieje niebezpieczeństwo, że małżonkowie mogą
przeżywać dramat rozbicia między chrześcijanami we
własnym domu. Różnica religii może też spowodować
trudności w jeszcze poważniejszym stopniu. Rozbieżności
dotyczące wiary, samej koncepcji małżeństwa, a także
odmiennych mentalności religijnych mogą stanowić źródło
napięć w małżeństwie, zwłaszcza w odniesieniu do
wychowania dzieci.

Co jest niezbędne przy zawieraniu małżeństw
mieszanych?

Według prawa obowiązującego w Kościele łacińskim
małżeństwo mieszane do swej dopuszczalności wyraźnego
zezwolenia władzy kościelnej. W przypadku różnicy religii
do ważności małżeństwa wymagana jest wyraźna dyspensa
od przeszkody.Zezwolenie lub dyspensa zakłada, że obie
strony znają i akceptują cele oraz istotne właściwości
małżeństwa oraz że strona katolicka potwierdza swoje
zobowiązania, znane również wyraźnie stronie nie
katolickiej, iż zachowa swoją wiarę i zapewni chrzest oraz
wychowanie dzieci w Kościele katolickim.
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Jakie zadanie ma strona katolicka w małżeństwie, gdzie
występuje różnica religii?

W takim małżeństwie strona katolicka ma szczególne
zadanie: „Uświęca się, bowiem mąż niewierzący dzięki swej
żonie, podobnie osiągnie niewierząca żona przez brata.”
Wielką radością dla współmałżonka chrześcijańskiego i dla
Kościoła jest, jeśli to „uświęcenie” doprowadzi w sposób
wolny do nawrócenia drugiej strony na wiarę
chrześcijańską. Szczera miłość małżeńska, pokorna i
cierpliwa praktyka cnót rodzinnych oraz wytrwała modlitwa
mogą przygotować niewierzącego współmałżonka do
przyjęcia łaski nawrócenia.

Jakie są skutki sakramentu małżeństwa?

W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają
ponadto przez specjalny sakrament wzmocnienie i jakby
konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności.

Czym jest „węzeł małżeński”?

„Węzeł małżeński został ustanowiony przez samego Boga,
tak, że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych
nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z
wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia
małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje
początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga.

Jaki jest cel łaski sakramentu małżeństwa?

Łaska właściwa sakramentowi małżeństwa jest
przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla
umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę
wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w
przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa.

Co robić, kiedy wspólne życie małżeńskie staje się
niemożliwe?

W takich przypadkach Kościół dopuszcza fizyczną separację
małżonków i zaprzestanie wspólnego życia. Małżonkowie
nie przestają być przed Bogiem mężem i żoną, nie są wolni,
najlepszym rozwiązaniem byłoby pojednanie. Wspólnota
chrześcijańska powinna pomagać małżonkom przeżywać
zaistniałą sytuację.

Dlaczego Kościół nie uznaje rozwodów?

Kościół będąc wierny słowom Jezusa Chrystusa:, „Kto
oddala żonę swoją, a bierze inną popełnia cudzołóstwo
względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za
innego, popełnia cudzołóstwo”, nie może uznać nowego
związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo.

Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002-
Pallottinum

Święty Jacek

Pewnie większość z  nas, krakowskich studentów
kochających swoją rodzinę i  wspólnotę – Kościół,
odwiedziło nieraz bazylikę Świętej Trójcy. w  tej pięknej
świątyni możemy znaleźć barokową kaplicę poświęconą
św. Jackowi, którego relikwie właśnie tam spoczywają.

Czym było życie św. Jacka? Na pewno przede wszystkim
głoszeniem Ewangelii. Ten pochodzący z  wpływowego
rodu Odrowążów mężczyzna, urodzony w  Kamieniu
Śląskim w  XII w., oddał się tej służbie najpierw poprzez
święcenia kapłańskie, a  później przez wstąpienie, jako
jeden z  pierwszych Polaków, do niedługo wcześniej
powstałego Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanów). To
ostatnie wydarzenie miało miejsce w  Rzymie, skąd po
złożeniu ślubów wyruszył w  drogę powrotną do ojczyzny.
w  niektórych z  miast, w  których zatrzymał się na dłużej,
założył dominikańskie klasztory. Jego podróż z  Italii do
Krakowa trwała około pół roku. Na miejscu on i  jego
towarzysze otrzymali istniejący już wówczas kościół
Świętej Trójcy. Na tym Jacek nie zaprzestał jednak swojej
działalności. Głosił Chrystusa nie tylko w  ojczyźnie, ale
także na terenach położonych na wschód od dzisiejszej
Polski. Nazywany jest do dzisiaj Apostołem Słowian lub
Światłem ze Śląska (z  uwagi na miejsce jego
urodzenia).Jego samego, w  drodze do świętości, umacniał
Pan, którego odnajdywał zwłaszcza w  duchowości
eucharystycznej i  maryjnej.

Według legendy, uprosił on u  Boga cudowne
odnowienie zboża, które zniszczyła niespodziewana burza.
Być może zatem powinniśmy w  niespodziewanych,
a  trudnych sytuacjach, zwracać się o  jego wstawiennictwo?

Jacek był człowiekiem, który odczytał i  wypełniał swoje
powołanie. Myśląc o  nim zadajmy sobie pytanie, czy też
chcemy iść drogą wierności Panu, stale odczytując
i  wypełniając Jego wolę?

O świętym: Paweł Nowak
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Jak poradzić sobie z jesienną deprechą?

Piotr Siwiec

Wskazówka 1

Uśmiechnij się. Fajną właściwością naszego mózgu jest jego
plastyczność. Już tłumaczę, o co kaman. Kiedy wykonujemy
powtarzalne czynności albo znajdujemy się w powta-
rzalnych sytuacjach, wtedy nasz mózg wydziela konkretne,
odpowiednie hormony. Kiedy ktoś Cię rozśmiesza,
wydziela się endorfina (tzw. hormon szczęścia) i
automatycznie stajesz się szczęśliwszy/a.

A co gdybym Ci powiedział, że w dowolnym momencie
możesz zmusić mózg, aby dolał trochę hormonu szczęścia
do Twoich emocji? No to mówię: możesz to zrobić! Jak? Oj
bardzo łatwo: po prostu wymuś uśmiech. Kiedy to zrobisz,
napniesz mięśnie twarzy odpowiedzialne za ów uśmiech,
one pobudzą system nerwowy, który wyśle info do mózgu,
że się uśmiechasz i potrzebujesz endorfin. Mózg nie
rozróżnia, czy naprawdę się uśmiechasz czy jest to sztuczny
gest. Więc odbierze to jako sygnał do wyprodukowania
endorfin. Czadowa sprawa.

Można tę właściwość wykorzystać w innych sytuacjach,
np. gdy jesteś zestresowany/a wystąpieniem publi-
cznym/egzaminem. Wystarczy stanąć szeroko, wyprostować
się i uśmiechnąć. Tak zwykle zachowujemy się, kiedy
jesteśmy pewni siebie. Nasz mózg znowu odbierze to jako
sytuację, w której jesteśmy odważni i dorzuci nam parę
dobrych hormonów oraz zmniejszy stres. Pomyśl, gdzie
jeszcze możesz to zastosować.

Uśmiechanie się nie tylko poprawia nam nastrój, ale
zwiększa też odporność, co przydaje się podczas
jesiennych epidemii przeziębień. Pomaga również zasnąć,
zmniejszyć stres, może powstrzymać Cię przed wybuchem
złości lub kłótni. Zmniejsza uczucie bólu. Osobiście
najefektywniejsze wymuszanie uśmiechu wychodzi mi
przed lustrem. Od tego zaczynam każdy dzień: idę do
łazienki, staję przed lustrem, przez jakąś minutę
uśmiecham się, jak najszerzej potrafię. Dobrze jest
zakończyć ten poranny uśmiech śmiesznym stwierdzeniem.
Ja zawsze patrzę poważnie sobie samemu w oczy i mówię:
„JESTEM ZWYCIĘZCĄ”. Wybuch śmiechu gwarantowany.
Dla uściślenia - nie jestem fanem MLM i NLP.

Co nam daje taki uśmiech? Zaczynamy dzień z dobrym
nastawieniem, od razu się rozbudzamy i mamy mnóstwo
energii przez cały czas. Oczywiście te uśmiechy można
powtarzać kilka razy w ciągu dnia.

Wskazówka 2

Spotkaj się ze znajomymi. Choćby na siłę. Czujesz, że
dopada Cię jesienna chandra? Łap za facebooka lub telefon
i czym prędzej organizuj wypad na miasto. Choćby sypało i
lało. Spotkajcie się w miłej knajpce, najlepiej na gorącej
czekoladzie, bo ona też przyczynia się do zwiększonego
wydzielania endorfin. A o kalorie się nie martw, bo po
pierwsze musiałeś/aś jakoś dojść na to spotkanie (a to już
duży wysiłek, zwłaszcza w zimie), a po drugie kiedy się
śmiejesz, to też spalasz kalorie. Jeżeli wszyscy znajomi mają
zły humor, to zacznijcie spotkanie od wymuszonych
uśmiechów. Btw, nawet jeżeli jesteś introwertykiem, to i tak
dobrze Ci zrobi takie spotkanie.

Wskazówka 3

Aktywność fizyczna. Dosyć oczywiste i banalne, ale jak
wiesz - trudno wykonalne. Trzeba mieć dobrą motywację,
np. warto sobie uświadomić, że im więcej ćwiczysz, na tyle
więcej czekolad możesz sobie pozwolić. Po za tym
aktywność fizyczna to też taniec przy sprzątaniu mie-
szkania, śpiewnie pod prysznicem, spacer z przyjaciółmi.
Można zawsze wysiąść przystanek wcześniej i kawałek
przejść. Wyjście do klubu ze znajomymi, żeby potańczyć to
też fajna aktywność. A czemu w ogóle warto się ruszać? Z
tych samych powodów, co uśmiechać: poprawia się nastrój,
zwiększa odporność. Brzmi jak idealny lek na jesienno-
zimowy okres. Taki jogging czy długodystansowe sporty
poprawiają koncentrację, budują charakter i silną wolę.
Przez to też nasza walka z niektórymi grzechami staje się o
wiele łatwiejsza. Także warto.

To tylko trzy wskazówki, ale jak choćby jedną z nich
zastosujesz, to będą czadowe efekty. Jak widzisz, można
wszystkie połączyć w całość, co jest najlepszym rozwią-
zaniem. Warto pamiętać również o tym, że muzyka
wpływa na nasz nastrój. Jeżeli będziesz słuchać smutów,
to będzie smutno, a jak czegoś żywszego, to będzie
weselej. Warto pomyśleć nad dobrą playlistą na jesienne
wieczory. W rozmowach nie narzekajcie, ale dzielcie się
radością i miłością. Jeżeli brak Ci dobrych chwil, to może
warto wybrać się na Uwielbienie?:)

Czadowej jesieni!

Mam dla Was kilka praktycznych i czadowych wskazówek na to, aby pokonać smutek nie tylko podczas jesieni. Wszystkie sprawdzone
osobiści - ich działanie testuję na sobie każdego dnia.
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Niemrawe chrześcijaństwo

ZBAWIENIE:

Wyobraź sobie wspaniały tort. Taki,
na którego widok aż ślinka cieknie.
Chcesz go zjeść. Masz na niego
ogromną ochotę. I to nie jest tak, że
musisz iść do sklepu, kupić składniki,
męczyć się i głowić nad rozszy-
frowaniem, o co chodzi w przepisie, a
i tak w końcu nie wyjdzie taki, jak
chciałeś. Po prostu przychodzisz do
domu, otwierasz lodówkę, a tam on
już na ciebie czeka. Możesz iść i teraz
go rozdawać innym. Dawać po
kawałku mówiąc „spróbuj jaki jest
wspaniały”. Tak samo jest ze
zbawieniem. Nie musisz sobie na nie
zasłużyć. To nie jest konto oszczę-
dnościowe, gdzie powinieneś przez
całe życie zbierać zasługi, żeby je
potem przehandlować na wieczność z
Bogiem. Nie oszukujmy się – mało kto
byłby w stanie zapłacić. Więc o co
chodzi? O łaskę! „Łaską bowiem
jesteście zbawieni przez wiarę” (Ef
2,8). Czyli wierzysz i cały wspaniały
tort jest dla ciebie. Co się z tym wiąże?
Odpuszczenie grzechów i złamanie
mocy śmierci. Bóg obiecuje nam
zmartwychwstanie ciała i życie
wieczne .

DAR DUCHA ŚWIĘTEGO:

Jezus obiecuje, że pośle Ducha Pocie-
szyciela, Ożywiciela (Łk 11 , 13). To
właśnie dzięki Duchowi Świętemu
możemy wyznawać, że On jest Panem.
I to dzięki Duchowi możemy doko-
nywać niezwykłych dzieł w Chry-
stusie.

WYSŁUCHANIE MODLITW:

Bóg wysłuchuje każdej modlitwy.
Jezus zachęca nas do tego, abyśmy
zanosili do Niego swoje modlitwy, a
co więcej – obiecuje, że jeśli będziemy
to robić w Jego imię, On je spełni (J
14, 14). Zapewnia także o ojcowskiej
miłości Boga, który ofiarowuje
wspaniałe dary swoim dzieciom (Mt
7, 7-11).

POMYŚLNOŚĆ FINANSOWA:

Myśląc o Bożej opiece pod względem
materialnym zazwyczaj jako pierwszy
kojarzy nam się fragment z Ewangelii
Mateusza (Mt 6, 25-34). Dla przykła-
du: „Starajcie się naprzód o królestwo
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane”. Zwróćmy jednak
uwagę na to, że głównym tematem tej
perykopy nie jest sama pomyślność, a
raczej ostrzeżenie przed nadmiernym
zamartwianiem się. Dlatego warto
przyjrzeć się innym fragmentom: „Tak
bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo
i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie
też zbierać będzie. (…) radosnego
dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 6-7) czy
„Odmierzą wam bowiem taką miarą,
jaką wy mierzycie” (Łk6,38). Bóg nie
tylko uwalnia nas od trosk, materia-
lizmu, skąpstwa, ale także obiecuje
błogosławieństwo finansowe.

ZDROWIE:

Bóg nie tylko troszczy się o stan
naszego konta, ale także o stan
naszego zdrowia. Jeszcze przez
zawarciem przymierza z Abrahamem

Zdarzyło ci się coś Bogu obiecać? Pewnie, że tak. Lista może być dość długa – od przysięgi, którą większość z nas składała przy
pierwszej Komunii Świętej , poprzez czynione co spowiedź przyrzeczenie poprawy, aż po całą l itanię wypełnioną niezl iczonymi mini-
obietnicami, których – bądźmy szczerzy – trudno dotrzymać typu „Boże już nigdy nie zostawię wszystkiego na ostatnią chwilę”. A czy
choć raz w życiu pomyślałeś, co Bóg obiecał tobie? To jest o wiele ciekawsze.

Anna Kicińska

mówi: „Ja, Pan, chcę być twym
lekarzem” (Wj 15, 26). Jedno z Jego
imion to Jahwe-Rafa, czyli Uzdro-
wiciel. W psalmie 103 widzimy, że
Bóg odpuszcza winy i leczy niemoce.
Natomiast Izajasz prorokuje o tym, że
Chrystus weźmie na krzyż każdą
chorobę i każdy grzech. Przez Jego
śmierć i zmartwychwstanie ich moc
została złamana, czyli Jezus już
zapewnił nam zdrowie.

Obietnic jest w całym Piśmie
Świętym mnóstwo – „Ja jestem z tobą
i będę cię strzegł, gdziekolwiek się
udasz” (Rdz 28, 15) , „lecz ci, co
zaufali Panu, odzyskują siły,” (Iz 40,
31), „Jest on (sprawiedliwy – przyp.
red.) jak drzewo zasadzone nad
płynącą wodą, które wydaje owoc w
swoim czasie, a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.” (Ps 1 ,
3). To tylko niektóre z nich. Dlaczego
powinniśmy w nie wierzyć? Pierw-
szym przykładem może być historia
ludu wybranego. Mimo tego, że Izrael
był niewierny, Bóg zachował swoją
wierność dla nich. I oczywiście naj-
bardziej wspaniała Boża obietnica –
cały Stary Testament mówi o tym, że
Bóg pośle ludziom Mesjasza. A
przecież ta obietnica spełniła się w
Jezusie. W Nim każda obietnica jest
na „tak” (2 Kor 1 , 19-20). Jaka z tego
nauka dla nas? Era niemrawego
chrześcijaństwa powinna się skończyć
w Kościele właśnie przez słuchanie
Bożego głosu, wiarę w Jego obietnice i
ściąganie ich na ziemię.
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KRÓTKO

Nad Ewangel ią pochyla się Barbara Kupiec
Rozważanie bibl ijne Łk 2, 41 -50

Szczęście rodzinne a ból poszukiwania

Są bardzo znane fragmenty Pisma
Świętego, w  których Chrystus mówi
o  rodzinie, do których często się
wraca... Jednak nic tak nie pociąga jak
przykład, stąd nie chcę analizować
Bożego nauczania, ale przyjrzeć się
pewnej scenie, która miała miejsce.

Niewiele ich znamy z  czasów, kiedy
Jezus był małym chłopcem, lecz każdy
zna bardzo dobrze chociażby jedną.
Patrząc przez pryzmat dzisiejszych
realiów moglibyśmy pomyśleć o  ro-
dzinnym spacerze do kościoła z  rodzi-
cami... Oczywiście nie trudno się
domyślić, że moja myśl biegnie ku
pielgrzymce, z  dwunastoletnim Jezu-
sem, do Jerozolimy. Scena tak dobrze
znana, tak często opowiadana, rozwa-
żana w  tajemnicy różańca... To jednak,
co szczególnie mnie w  niej ujmuje, to
słowa Maryi, pokazujące niezwykłą
głębię relacji i  zrozumienie, czym jest
rodzina... Kiedy odnajduje ona swoje
Dziecko, wypowiada słowa: „Oto
ojciec Twój i  ja z  bólem serca

szukaliśmy Ciebie” (Łk  2,48). Jak
piękne przestrzenie odsłaniają te sło-
wa. Zwróćmy uwagę na niektóre
z  nich, które stają się szczególnie
drogie.

„Ojciec Twój i  ja” – jedność – tu nie
ma miejsca na podziały, jedno-
myślność dusz, zjednoczonych w  jed-
nym celu. „Ojciec Twój i  ja” pokazuje
również to, co pragnę nazwać hie-
rarchią serca – jesteśmy razem, lecz
najpierw Maryja wymienia swego
męża, ona nie mówi „ja i  on” lecz „on
i  ja” – siebie stawia na drugim
miejscu. Nie troszczy się w  pierwszej
kolejności o  siebie, lecz o  potrzeby
męża. Właściwie to nawet nie mówi
„on”, ale mówi: „ojciec Twój” a  tym
samym pokazuje coś więcej – poka-
zuje więź łączącą jej bliskich, to
kolejny cenny punkt. Następna taje-
mnica rodzinnego szczęścia kryje się
w  słowach „szukaliśmy Ciebie” –
poszukiwanie, misterium relacji, która
nigdy się nie zatrzymuje w  próbach

zgłębiania i  kontemplacji drugiej
osoby, nie tylko męża, ale i  własnego
dziecka. I w  końcu, pozostaje to jedno
– odkrycie o  jakie poszukiwanie
chodzi, odkrycie tego, co często mu
towarzyszy i  tak dotykamy sacrum
dramatu poszukiwania Maryi. Jak
Maryja poszukuje Chrystusa? – „z
bólem serca”.

Szczęście rodzinne polega właśnie
na tym, na przeżywaniu tych tajemnic:
jedności, hierarchii serca, ukazywaniu
więzi, troski i  dramatu poszukiwania.
Bo prawdziwe szczęście nie ma nic
wspólnego z  brakiem cierpienia, ale
z  dawaniem siebie, a  więc często
i  z  cierpieniem, cierpieniem przeży-
wanym z  kimś i  dla kogoś.

Niezastąpiona wychowawczyni…

„Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować
potomstwo, którym was Bóg obdarzy?” Takie pytanie
postawione zostało kiedyś naszym rodzicom, ale do dziś nie
straciło swojej aktualności i jest nadal zadawane osobom, które
wstępują w związek małżeński. Dlaczego? Myślę, że
zdecydowana większość ludzi odpowiedziałaby, że wycho-
wanie w wierze jest jednym z najważniejszych zadań stojących
przed rodzicami, ale czy wiemy, co naprawdę, oznacza
wychowywać po katolicku? Czy wychowawcami są tylko
rodzice, czy może każdy z nas ma wpływa na wychowanie
osób, których spotykamy na swojej drodze?. Wychowanie po
katolicku to nie tylko nauczenie odmawiania różańca,
podstawowych modlitw, zapoznanie z nauczaniem kościoła,
dekalogiem, przykazaniami kościelnymi. Chociaż to jest
bardzo ważne, jednak śmiem twierdzić, że ważniejsze jest

nauczenie umiłowania Pisma Świętego, umiłowania Kościoła,
zakochania się w modlitwie różańcowej. Jednak nikt z nas nie
jest w stanie dać innym tego, czego sam nie posiada. „Aby w
innych obudzić wiarę, trzeba ją mieć i to żywą, aby zapalić w
sercach miłość do Pana Boga, trzeba nią płonąć; aby
przekonać, trzeba być przekonanym”. Papież Franciszek zwraca
uwagę na to, że w rodzinie winniśmy się uczyć żarliwej miłości
i kształtowania osobistej więzi z Bogiem. Jeżeli nauczymy się
modlić z taką spontanicznością, jak nauczyliśmy się mówić
„mama” i „tata”, to nauczymy się tego na zawsze. Zdrowa
rodzina jest najważniejszą wychowawczynią, którą można
nazwać kolebką relacji i stałym punktem odniesienia w
momentach trudnych i przełomowych. Pamiętajmy jednak, że
wszyscy oprócz tej naszej najbliższej rodziny należymy do
ogromnej rodziny Bożej i każde nasze zachowanie jest
rejestrowane przez obserwujących nas bliźnich. Starajmy się
„być światłem dla każdego napotkanego człowieka”, bo to od
nas może zależeć jego droga do Chrystusa.

Rozważa Krzysztof Kawik
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SPOJRZENIA

Agnieszka Kromska

pieśń tęsknoty –
do bliskich

Wspomnienia z DA

Całkiem niedawno rozpoczął się kolejny rok akademicki.
Dla wielu studentów było to rozpoczęcie innego, nowego
życia. Natłok wrażeń i spraw związanych z uczelnią
skutecznie potrafi odciągnąć uwagę od znalezienia sobie
miejsca, w którym jest czas na refleksję i wyciszenie, oraz
środowiska, które może stać się naszym nowym domem.

Piszę to świadectwo z nadzieją, że trafi ono do jednej
chociaż osoby wahającej się, czy wstąpić do naszej
wspólnoty – i że pozwoli ono podjąć jej tę właściwą decyzję,
a ta może być tylko jedna :) Ale od początku...

Do duszpasterstwa św. Anny w Krakowie trafiłam po
pierwszym semestrze studiów. Patrząc na to z perspektywy
pięciu lat, zastanawiam się, z czym ja tyle zwlekałam. Nie
było to co prawda moje pierwsze duszpasterstwo, do
którego zawitałam, jednakże to właśnie DA św. Anna stało
się moim drugim domem, do którego zawszę będę
powracała z uśmiechem na twarzy. Nie było łatwo na
początku. Zawsze trudno jest wejść w nowe środowisko,
tym bardziej jest to trudne, jeśli tak jak w moim przypadku
chce się dołączyć do wspólnoty, a nikogo się nie zna. Moje
obawy zostały jednak momentalnie rozwiane. Ciepło bijące
z twarzy i z serca osób, które tu poznałam, roztopiłoby
chyba najbardziej oziębłego osobnika :)

Jeśli ktoś już trafił jakąś swoją drogą do DA św. Anny, to
być może zadaje sobie pytanie: „Dlaczego warto tu zostać
na dłużej?” Odpowiedź jest prosta. Chcąc poznać bliżej
Pana Boga, nowych ludzi, kierujących się podobnymi
życiowymi zasadami, oraz odnaleźć siebie w nieustannie
pędzącym świecie, gdzie jesteśmy przeważnie jednostką w
tłumie nieznanych osób, nie ma lepszego miejsca niż to. Ja
sama wielokrotnie się na tym łapałam, że zapominałam o
tym w trakcie studiowania. Życie w biegu, natłoku
obowiązków odwodziło myśli od wspólnoty. Powtarzałam
sobie: „Przecież nie mam czasu, jeszcze jest tyle rzeczy na
jutro do zrobienia”. Nie ma chyba większej pułapki złego
jak wmówienie człowiekowi, że na wszystko musi mieć
czas, a drugiego człowieka i Pana Boga powinien ustawić na
końcu kolejki. Jeśli Opatrzność pokierowała mnie w takiej
sytuacji na spotkanie do duszpasterstwa, nigdy nie
poczułam, że tracę czas, który mogłabym wykorzystać na
coś innego, teoretycznie bardziej przydatnego w tej chwili.
Wręcz przeciwnie. Nerwowe myśli ustępowały tym pełnym
nadziei, że z Bożą pomocą wszystko się ułoży i że nie ma co
szarpać się z Panem Bogiem o to, kto ma rację w kwestii
kierowania własnym życiem na kolejne tory.

Znajdą się pewnie osoby, które będą twierdzić, że do

O doświadczeniu wspólnoty:
Anna Malinka

Pana Boga wolą przychodzić sami poprzez codzienną
modlitwę czy uczestnictwo we Mszy świętej. Ja jednak
dzięki czasowi spędzonemu w duszpasterstwie wiem, że
nie ma piękniejszego wyrazu modlitwy jak ten
przeżywany z drugą osobą czy z całą grupą osób, które
swój wzrok zwracają w jednym kierunku. Również gdy
patrzę na wymiar wspólnoty, jaki wnosi ona do naszego
codziennego życia zarówno z perspektywy uczestnika,
jak i osoby prowadzącej spotkania oczywisty jest dla
mnie fakt, że to właśnie świadectwo życia moich
znajomych z duszpasterstwa mobilizowało mnie do
pracy nad sobą i stawiania sobie wymagań.

Mając na uwadze lata spędzone w duszpasterstwie
wśród przyjaciół, jakimi z biegiem czasu stali się
znajomi z DA, nie wyobrażam sobie, żeby mogło go
zabraknąć w moim studenckim życiu. To ono nadawało
mu ton i prawdziwy sens. Dopiero w duszpasterstwie
odnalazłam swoje miejsce w Krakowie, do którego
zawsze chce się wracać.
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Polska „B”
JacekWójcik

Polska „B” to w swoich założeniach obraźliwe hasło, dotyczące
terenów wschodniej Polski. Po przeczytaniu jednego z
artykułów w październikowym numerze „Ignisa”, mocno
namieszało w mojej głowie. Na tyle, że stało się dla mnie
inspiracją do napisania tego tekstu. Tekstu, w którym
chciałbym się zastanowić nad zjawiskiem szufladkowania ludzi
ze względu na ich poglądy, miejsce pochodzenia czy też
wyznawany system wartości. Przyczyn takiego szufladkowania
jest wiele więcej, ale tutaj nie będę się już o tym rozpisywał.
Wykorzystując okazję, chciałbym Was zachęcić do
zastanowienia się nad tym, co jeszcze może być przyczyną
doczepiania ludziom wszelakich łatek, które niestety w
ogromnej większości maja wydźwięk negatywny.

Jaka jest przyczyna takiego szufladkowania? Bardzo prosta –
głupota. Mądry człowiek, który myśli, który rozważa
otaczającą go rzeczywistość, który zawsze stara się dążyć do
źródła, jest zdecydowanie mniej narażony na zaśmiecanie
sobie umysłu kłamliwymi osądami dotyczącymi innych osób.
Co zrobić, by to zmienić? Nie wiem czy jest jakiś złoty środek,
pewnie nie. Dlatego też nie postawię tutaj jakiejś światłej
diagnozy. Jedyne co mogę zrobić, to krótko opisać
doświadczenie wewnętrznej przemiany, jaka się we mnie
dokonała w ciągu ostatnich czterech lat. Fundamentem tej
przemiany jest wyjście z samego siebie i porzucenie własnego
ego. Później trzeba postarać się zrozumieć przyczyny
zachowania i rozumowania osób, z którym w jakimś stopniu
się nie zgadzamy, co może doprowadzić w konsekwencji do
etykietowania, którego chcielibyśmy się wystrzec. Dzięki temu
otwieramy oczy i zaczynamy widzieć to, co do tej pory było dla
nas niezauważalne.

Spojrzeliśmy na problem z perspektywy „agresora”. Teraz
spróbujmy postawić się w roli „ofiary” zaszufladkowania. Co
się stanie, gdy ktoś przypnie nam łatkę, z którą jest nam bardzo
źle? Pewnie jest wiele najlepszych na świecie sposobów, ale
tutaj znów posłużę się moim doświadczeniem i obserwacjami
otaczającego mnie świata. I choć może nie jest to najlepszy, a
na pewno bardzo trudny w realizacji sposób, to przecież do
odważnych świat należy! Jego sukces zależy od wdrożenia
trzech rzeczy: zdrowo pojętego dystansu do siebie i
otaczającego nas świata oraz ufność w to, że dla Pana nie ma
rzeczy niemożliwych, że z największego błota potrafimy,
powierzając się Panu, wyciągnąć największe dobro. Posłużę się
dwoma przykładami, odnoszącymi się do w/w przyczyn
szufladkowania.

Każdy z nas kojarzy określenie „moherowe berety”, którym
nazywano osoby związane ze środowiskiem konserwatywnym,
za ich poglądy i odwagę w bronieniu swoich przekonań.

Próbowano społeczeństwu wmówić, że wyznawane przez nas
poglądy są staroświeckie, nie pasują do postępowego świata,
któremu musimy się podporządkować. To, co na samym
początku było dla mnie aktem obelgi, po pewnym czasie stało
się powodem do dumy. Określenie „moherowy beret” jest dla
mnie honorem. I nie tylko dla mnie. Dlatego uważam, że
warto, aby młodzi ludzie w akcie solidarności z osobami
starszymi, w stronę których głównie skierowane było to
pejoratywne określenie, spróbowali zapoczątkować modę na
noszenie moherowych beretów. Stworzyć jakąś linię najwy-
myślniejszych moherowych nakryć głowy, w najróżniejszych
kolorach, z najróżniejszymi dodatkami, tak aby połączyć
wygląd i wygodę, ale również nadać im wyjątkowego
charakteru. Trudne zadanie, ale na pewno lepsze od ciągłego
narzekania, jak katolicy są w Polsce uciskani i jak im tu źle…

Teraz sytuacja, która skłoniła mnie do napisania tego
artykułu. Coś, co wydaje mi się tak oczywiste, że powinienem
to widzieć całe życie, a zarazem tak ukryte, że jakoś nie
potrafiłem tego dostrzec. Wracamy do początku artykułu, bo
to jest wręcz książkowy przykład, jak osąd można obrócić w
coś tak pięknego i głębokiego. Polska „B” czyli… Boża. To jest
hasło, które rodzi w mojej głowie masę pomysłów, jak je
można wykorzystać na chwałę Bogu i z pożytkiem dla nas
samych. Warunek jest jeden: musimy zaufać Panu i stać się
niczym miotła w jego ręku, tak aby to on nas prowadził w tej
walce, a nie kierować się naszym własnym ego – bo jest to
wielkie zagrożenie dla duszy, gdy z takich pobudek robimy coś
dobrego. Cieszmy się, że jesteśmy Polską „B”. Ja to nawet
mógłbym być Polską „C”… jak CRACOVIA!

Kolejna rzecz, na którą zwrócę uwagę, to szufladkowanie ze
względu na przynależność do jakiejś grupy osób, a konkretnie
„kiboli”. Tu chciałbym pokazać, jak łatwo jest jakąś osobę
osądzić, nie znając w ogóle motywacji jej działania. Bardzo
krótko (bo już mam niewiele miejsca), dążąc do źródła.
Wywodzę się z tego środowiska i z całą pewnością mogę
stwierdzić, że „kibole” to nie tylko bandyci i przestępcy, ale
również ludzie, którzy wręcz płoną oddaniem i poświęceniem
dla idei, jaką jest kibicowanie jakiemuś klubowi. I tego
płomienia oddania i poświęcenia bardzo często mi brakuje w
środowiskach katolickich. Bo może i motywacje jakimi się
kierują są złe, jednak oddanie i poświęcenie to te rzeczy,
których powinniśmy się od nich uczyć. A zamiast ich
szufladkować –proponuję pomyśleć, co zrobić, aby ten ogień,
którym oni płoną, zaczął dawać światło i ciepło, a nie
zniszczenie. Mówmy jasno, jakie zachowanie jest złe, ale nie
oceniajmy, jaka jest dana osoba.
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Czas decyzji
Podsumowanie wyników wyborów parlamentarnych

PiS, PO i długo, długo nic

Wyborcy, czyli ta część społeczeństwa, która uznała, że wypada
oddać głos, zgodnie z dawno zarysowaną tendencją wymieniła
tych, co naobiecywali w poprzednich wyborach i nie dotrzy-
mali słowa. Rozgrywka dotyczyła Platformy i PIS, czyli dwóch
partii solidnie finansowanych przez budżet państwa. Ich
kampanie były oparte na prostej zasadzie: popatrz jak jest źle, a
dlaczego tak jest - bo oni są u władzy.

Zwycięstwo PiS zatem nie dziwi. Powinno cieszyć wszyst-
kich zwolenników demokracji. Na polskiej scenie politycznej
następuje swoista równowaga. Ci, którzy rządzili, przechodzą
raz po raz do opozycji i kontrolują, a ci, którzy byli w opozycji i
krytykowali, zaczynają rządzić. Dzięki temu ogół obywateli
bierze udział we władzy, a posłowie mają możliwość wprowa-
dzenia swoich obietnic w życie.

Nie dziwi również przegrana PO. Partia, która rządzi dwie
kadencje, z reguły startuje z bagażem rozczarowania wybor-
ców. Zaskakuje jedynie wysiłek, jaki Platforma Obywatelska
włożyła w zwiększenie skali rozczarowania. Niedzielna poraż-
ka rządzącej partii pokazuje, że Społeczeństwo trzeba trakto-
wać poważnie każdego dnia, nie tylko tydzień przed wybo-
rami.

Czyżby Polacy przejrzeli na oczy?

Kiedy większość Polaków zabrała głos i powiedziała, że nie chce
przyjmowania przez państwo muzułmańskich uchodź-ców,
okazało się, że nazwano ich nacjonalistami i ksenofobami.
Kiedy większość Polaków odwróciła się od lewicy, odrzuciła
ideologię gender i uznała, że należy lepiej chronić polską
tożsamość, mówiło się im, że nie mają prawa czuć tego, co
czują i myśleć tego, co myślą. Raz po raz wyśmiewa się ich,
wyszydza i oczernia. Nic dziwnego, że takie działania elit
wywołują coraz większy i bardziej zdeterminowany opór.
Polacy czują nieszczerość i hipokryzję rządzących. Za fasadą
troski o wszystkich załatwia się prywatne interesy, a działanie
dla dobra państwa to tylko pusty slogan puszczany w eter.

Większość Polaków ma dość obłudy i cynizmu władzy,
dlatego głosowała na partie Jarosława Kaczyńskiego, Pawła

Kukiza czy Janusza Korwin-Mikkego. To oni właśnie są zaple-
czem znamiennej rewolucji, podkreślającej wagę tradycji
narodowej, patriotyzmu, tożsamości. Ta rewolucja zmiotła
lewicę; zarówno starą, jak i nową. Inaczej, niż to twierdzili
liberalni komentatorzy, rządzącym nie pomogła ani konwencja
antyprzemocowa, ani ustawa in vitro, ani "prezydent" Europy,
ani uginanie się przed europejskimi politykami.

Wybierajmy, a nie narzekajmy

Frekwencja wyniosła 50,91%, co na polskie realia jest dobrym
wynikiem. Ale czy można mówić o woli ludu, jeśli co drugi na
wyborach nie oddaje głosu? I to dlaczego? Bo nie ma czasu? Bo
nie ma na kogo głosować? Bo jego poglądy są inne? Taka
demokracja nie ma sensu. Jest tyle możliwości zagłosowania, że
przebywanie poza miejscem zamieszkania w dniu wyborów nie
jest problemem, a znalezienie dłuższej chwili w niedzielne
popołudnie na wybranie się do lokalu wyborczego nie powinno
sprawiać kłopotu. Jeśli zaś nie odpowiada Ci żadna partia, to
masz dwa wyjścia – oddać nieważny głos albo ciekawsze –
założyć swoją partię czy komitet wyborczy. Może Twoje
pomysły będą na tyle przekonujące, że za parę lat będziesz
przemawiał z mównicy na Wiejskiej w Warszawie. Pamiętajmy
- nie możemy żyć w rzeczywistości biernego społeczeństwa,
które w większości jest zdolne tylko do teo-retyzowania na
temat sytuacji w kraju, czyli mówienia jak bardzo jest źle.

Nowa jakość w polskim rządzie?

W niedzielę były wybory i podobno obudziliśmy się dzisiaj w
zupełnie innym kraju, niż położyliśmy się spać; mimo że
nigdzie się nie ruszaliśmy, a kraj ciągle nazywa się tak samo i
nadal jest w tym samym miejscu. W tym nowym kraju wszyscy
szanują się nawzajem i nikt tu nikim nie pogardza niezależnie
od zawodu, bogactwa, zainteresowań czy wyznania. Wszyscy
się wspierają i nikt tu nikogo nie oszukuje.Idealny scenariusz,
który zadowoliłby każdego obywatela. Tylko że nawet
największa rewolucja nie doprowadziłaby do takich zmian. Czy
po ostatnich wyborach zmieni się coś w naszym kraju? Czas
pokaże…

Dawid Przeliorz

Zwycięzcą niedzielnego głosowania zostało Prawo i Sprawiedl iwość. Partia ta otrzyma 235 mandatów w Sejmie. Drugiej w wyborach,
Platformie Obywatelskiej, przypadnie 1 38 mandatów, ruchowi Kukiz'1 5 - 42 mandaty, Nowoczesnej - 28 mandatów, a Polskiemu
Stronnictwu Ludowemu - 1 6 mandatów. Mniejszość niemiecka uzyskała 1 mandat. PiS zatem ma możl iwość nieskrępowanego
wykonywania władzy. Żadna partia po 1 989 roku nie mogła sama wskazać premiera, samodzielnie wybrać rządu, tworzyć projektów
ustaw i ich przyjmować. To wielka odpowiedzialność PiS-u wobec wyborców.



18 • Ignis

ARCM

Czas działać!

Panowie! Czy zaprzeczycie, że w dzisiejszych czasach
mamy do czynienia z feminizacją mężczyzn? Nie z
maskulinizacją kobiet. Właśnie to pierwsze jest
powodem drugiego, nie odwrotnie! No dobrze. Ale co
robić, by temu przeciwdziałać?

Otóż – pracować, pracować, pracować... nad sobą.
Musimy sami kształtować swoją męskość, nie tylko
gadać o niej, nie tylko zadawać sobie pytania, ale
DZIAŁAĆ! Trzeba nam znaleźć sobie jakieś hobby,
zainteresowanie. Bez tego uschniemy po pewnym czasie,
wypalimy się, nawet tego nie zauważając. Nie musi to
być wcale coś zupełnie bezpiecznego! Nie chodzi tutaj o
bezmyślne narażanie życia, bo to bardzo egoistyczne, ale
raczej o robienie tego, co nas pociąga, nawet jeśli wiąże
się z ryzykiem... a to ostatnie słowo jest przez nas bardzo
lubiane i wpisane w naszą naturę!

Ponadto potrzebujemy czuć się zmęczeni fizycznie,
czyli najprościej mówiąc – nie możemy tylko grzać
krzeseł, ale musimy sami biegać, pracować, musimy się
zmęczyć, czasem utaplać w błocie – to także jest wpisane
w naszą naturę! A to wszystko po to, aby poczuć
przygodę, przygodę życia, którą jest nasza codzienność
pracy, hobby, małżeństwa lub kapłaństwa, ojcostwa, a w
tym wszystkim widzenia ciągle na horyzoncie celu,
pokonywania własnych ograniczeń, ciągłego dosko-
nalenia. Do tego zostaliśmy stworzeni! Niektórzy z nas
mają za sobą trudne doświadczenia np. braku wzoru w
postaci ojca, ale to nas nie usprawiedliwia. Mamy
działać! Wtedy będziemy mogli dać poczucie bez-
pieczeństwa naszym bliskim, będą oni mogli się na nas
oprzeć, będą widzieli przewodnika.

.. .ale to wszystko na nic, jeśli zabraknie Boga, naszego
Głównodowodzącego. To dla Niego mamy żyć, radować
się i cierpieć, pracować i odpoczywać. Dla Niego
walczyć! .. .bo On sam tego doświadczył i pokazał, jacy
powinniśmy być! Już od dziś bądźmy jak On!

Króluj nam Chryste!

„Nie mówcie «aborcja». To się obecnie źle kojarzy, za
bardzo medialnie. Mówi się «terminacja ciąży»” –
taką radę usłyszeliśmy od młodej i sympatycznej pani
doktor w pewnej poradni.

– Dobrze. Zrobiła pani pacjentce w ciąży takie ba-
danie (genetyczne) i wyszła nieprawidłowa mutacja.
Co dalej pani zrobi?

– Hmm… Może teraz…
– Tak, zaproponuje pani pacjentce możliwość

terminacji ciąży. Kto następny? O, teraz przykład dla
pana(…).

A ze dwa dni później natrafiłam na tekst kobiety,
która przed laty usunęła ciążę i nadal nie może z tym
żyć. Może jest nadwrażliwa?

Kolejne dni to kolejne przeczytane świa-dectwo.
Kobieta poroniła, lekarze nie uznają tej fazy ciąży za
dziecko. Ona nie rozumie. Nikt nie tłumaczy. Ona
chce pogrzebu, teraz oni nie rozumieją. Może ich nie
nauczono… wrażliwości?

– A co zrobić, jeśli rodzic jest nosicielem danej
choroby genetycznej i występuje na przykład 50-
procentowe ryzyko wystąpienia choroby u
następnego dziecka?

– ?
– Proponujemy in vitro. Wyizolujemy kilka zarod-

ków, tam sobie lekarz popatrzy mniej więcej, który
wygląda na zdrowego: „O! Ty będziesz dobry!”. I
wszczepiamy. Potem wykonujemy kolejne badania i
sprawdzamy.

Jeśli wynik nie będzie pomyślny, to „proponujemy
terminację ciąży”.

A tuż obok, w sąsiednim gabinecie, wisi plakat:
„Masz dziecko z zespołem Downa? My też! Zadzwoń,
a pokażemy Ci, jak bardzo je kochamy…”.

Utracone

Bartłomiej Rusin Karolina Latkiewicz
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TROCHĘ KULTURY

1 . Brama Floriańska

Powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Była bramą
reprezentacyjną, wjeżdżano zawsze przez nią do miasta,
kierując się na Zamek Królewski. Zbudowana jest z
wapienia. Kiedyś na dole bramy były stajnie miejskie. Z
Bramą Floriańską związany jest przesąd, który mówi o tym,
że gdy przejdzie się przez nią na pierwszym roku studiów,
to nie dostanie się na drugi rok ;)

2. Ołtarz Zaśnięcia NMP wykonany przezWita Stwosza w
Kościele Mariackim.

Historia ołtarza sięga XV wieku. W 1477 roku do Krakowa
przybył Wit Stwosz, który spędził w mieście 20 lat, z czego
12 pracował nad ołtarzem, ukończonym ostatecznie15
sierpnia 1489 roku. Na historii ołtarza oparta jest znana
powieść Historia Żółtej ciżemki Antoniny Domańskiej.

3. Klasztor Ojców Paulinów na Skałce – kościół pw. św.
Michała Archanioła.

Jest to trzecia już budowla stojąca na tych fundamentach.
Podania mówią, że w pierwszym z kościołów zginął
śmiercią męczeńską św. Stanisław. Nie wiadomo dokładnie,
kiedy zburzona została ta świątynia. Na jej miejscu
wybudowany był gotycki kościół. Według notatek Jana
Długosza miejsce kultu podupada w 1442 roku. Dzięki
staraniom kronikarza zostaje ono przekazane zakonnikom
św. Pawła Pustelnika. Nie zachowały się żadne przekazy na
temat tego, jak wyglądał pierwszy klasztor. Obecna
barokowa budowla wybudowana została w II połowie XVII
wieku.

To tylko trzy przykłady – najbardziej znane (oprócz
Wawelu ;)) , które, moim zdaniem, zobaczyć trzeba.
Zachęcam was wszystkich do drążenia i znajdowania
innych przykładów bogactwa

Co za Kraków?
Refleksjami dziel i się Aleksandra Szczepaniak

W temacie „kultury”można napisać wiele. Tym razem chciałabym się skupić na dziedzictwie kulturowym, jakim są zabytki. A
konkretniej zabytki miasta, w którym większość z nas żyje, przynajmniej od października do czerwca – Krakowa.
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WIEDZA

Uczeni z Uniwersytetu Genewskiego odkryli ciekawą
zależność, która może spodobać się każdemu studentowi i
uczniowi. Według nich, ludzki mózg najlepiej przyswaja
informacje, które powiązane są z jakimś rodzajem nagrody.
Jednocześnie proces ten jest wspomagany poprzez drzemki
wykonywane po przetworzeniu części materiału. Efekty
takiego sposobu uczenia się są także lepiej utrwalone, co
udowodnił test przeprowadzony trzy miesiące po
pierwotnym eksperymencie (przy czym badani nie zostali
poinformowani, że odbędzie się badanie kontrolne). Lepsze
wyniki powiązane są ze zwiększoną aktywnością
hipokampa podczas snu, który odpowiedzialny jest za
tworzenie wspomnień.

PsychCentral

Niedawno przeprowadzone badanie na Uniwersytecie w
Montrealu sugeruje, iż mówienie do drugiej osoby infor-
macji, które pragniemy zapamiętać, zwiększa skuteczność
przyswajania materiału. Naukowcy do tej pory byli świa-
domi, iż powtarzanie na głos pozwala na łatwiejsze zapa-
miętywanie, jednak okazało się, że intencjonalne przekazy-
wanie konkretnych zdań może być jeszcze bardziej efek-
tywne. A jeżeli dodamy do tego spacer, będziemy mogli
zwać się pełną gębą perypatetykami! Tak czy siak, najlepiej
uczyć się w towarzystwie.

PsychCentral

Mycie naczyń… zmniejsza stres? W gruncie rzeczy nie
chodzi o sam proces czyszczenia, lecz raczej, jak twierdzą
naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Florydy, o wykorzy-
stanie codziennych, rutynowych czynności do osiągnięcia
stanu zmniejszonego napięcia nerwowego. Mycie naczyń
posłużyło jedynie jako przykład podczas przeprowa-
dzonego eksperymentu. Grupę 51 studentów poinstru-
owano, aby w czasie wykonywania obowiązku domowego
skupili się na zapachu mydła, cieple wody, odczuciom, jakie
towarzyszą dotykaniu powierzchni talerzy. Dzięki skupieniu
na teraźniejszości, na tym co dzieje się tu i teraz, poziom
stresu u badanych obniżył się o 27%.

PsychCentral

7. października w Watykanie otwarto schronisko dla
bezdomnych mężczyzn o nazwie „Dar Miłosierdzia”, za-
pewniające 34 łóżka, łazienki oraz śniadania. Miejsce to

powstało dzięki środkom papieskiego jałmużnika, arcy-
biskupa Konrada Krajewskiego. Zajmują się nim Misjo-
narze Miłosierdzia, którzy prowadzą również schronisko
dla bezdomnych kobiet „Dar Maryi”. W Watykanie
znajdują się poza tym kuchnia oferująca zupy oraz
prysznice i fryzjer męski, mieszczący się w obrębie
kolumnady. Kilka dni po otwarciu, schronisko odwiedził
papież Franciszek.

Catholic Herald

Trójka mężczyzn, wśród nich dr Lori Pieper, założyło
stowarzyszenie mające na celu ocalić pamięć i poszerzyć
wśród ludzi wiedzę o życiu i pracy Jana Pawła I. Ogłosili
oni internetową zbiórkę pieniędzy, dzięki którym możliwe
będzie wydawanie publikacji, organizowanie konferencji,
warsztatów i inną działalność w mediach na rzecz upamięt-
nienia poprzednika Jana Pawła II. Doktor Lori Peper
argumentuje, iż Albino Luciani był człowiekiem szczególnie
poświęconym biednym, na długo przed papieżem Fran-
ciszkiem. Sam pochodzący z biednej rodziny, bardzo
dobrze rozumiał społeczną naukę Kościoła i wykazywał się
głęboką duchowością. Dalekosiężnym celem stowarzy-
szenia jest doprowadzenie do kanonizacji Jana Pawła I.

Informacje ze świata
Naukowe ciekawostki prezentuje Bartłomiej Ryba
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ŚWIAT NAUKI

Może nam się wydawać, że
pornografia była od zawsze, więc w
sumie, co za problem? Rzeczywiście,
już wśród prehistorycznych rysunków
naskalnych znajdziemy przedstawie-
nia aktów seksualnych. Jednak to my
jesteśmy pierwszym (! ! ! ) pokoleniem,
które zetknęło się z darmowym
materiałem przesyłanym przez szyb-
kie łącza internetowe. Uważajcie: żad-
nych kosztów, żadnego wypowiada-
nego zażenowanym głosem „Poproszę
tego, no… Playboya”. Wystarczy urzą-
dzenie z wyświetlaczem i dostępem do
internetu. Pisząc ten artykuł, mam ich
w zasięgu wzroku trzy. Nauczanie
Kościoła na ten temat zapewne gorzej
lub lepiej znacie. Co jednak mówią
badania naukowe? Zacznę od ogól-
nego stwierdzenia: badania mówią, że
pornografia jest szkodliwa. W tym
numerze postaram się omówić jej
wpływ na mózg, w następnych zaś –
na relacje z innymi osobami i
społeczeństwa w ogólności.

Może nie będę odkrywczy, ale
trzeba to powiedzieć: pornografia
zwyczajnie… uzależnia. Działa mniej
więcej tak, jak inne narkotyki. Tylko
zamiast dawać w żyłę, wystarczy
popatrzeć. Mózg oglądającego jest
wtedy dosłownie zalewany neuroprze-
kaźnikiem – dopaminą. Działa tutaj
ośrodek nagrody, mający za zadanie
promować zachowania prowadzące –
mówiąc w skrócie – do przeżycia i
przetrwania gatunku. I nie chodzi tu
tylko o uwalnianie neuroprzekaź-
ników i związane z tym odczuwanie
przyjemności. Mózg tworzy także
nowe połączenia nerwowe, które
odpowiadają za „zapamiętanie” tego
stanu i późniejsze wracanie do tej
aktywności. Tak więc osoba ogląda-

jąca pornografię odczuwa ogromną,
można by przekornie rzec, czystą
przyjemność – a jej układ nagrody
nakazuje do tego wracać. Na razie nie
widać w tym nic złego, prawda?

Otóż ciągłe wracanie do porno-
grafii jest, jak łatwo przewidzieć,
swego rodzaju błędnym kołem. W
związku z dużymi ilościami wydzie-
lanej dopaminy zmniejsza się liczba jej
receptorów. To oznacza, że do osią-
gnięcia takiego samego stopnia
podniecenia i przyjemności użytkow-
nik potrzebuje jeszcze więcej jeszcze
mocniejszego materiału! Wielu z nich
przyznaje się wręcz, że z biegiem czasu
zaczęła sięgać do obrazów coraz
brutalniejszych, np. gwałtów. Należy to
właściwie zrozumieć – te sceny wciąż
budzą w nich odrazę, uważają je za
obrzydliwe – ale jednocześnie tylko
one są w stanie ich pobudzić, dać taką
przyjemność, do jakiej się przyzwy-
czaili.

Czy jest jakaś nadzieja dla
uzależnionych? Jest! Neuroplastycz-
ność – mechanizm, który sprawia, że
mózg oglądającego „przyzwyczaja się”
do pornografii, pozwala również się
„odzwyczaić”. Nie jest to łatwe, wyma-

Historia ołtarza sięga XV wieku. W 1477 roku do Krakowa
przybył Wit Stwosz, który spędził w mieście 20 lat, z czego
12 pracował nad ołtarzem, ukończonym ostatecznie15
sierpnia 1489 roku. Na historii ołtarza oparta jest znana
powieść Historia Żółtej ciżemki Antoniny Domańskiej.

3. Klasztor Ojców Paulinów na Skałce – kościół pw. św.
Michała Archanioła.

Jest to trzecia już budowla stojąca na tych fundamentach.
Podania mówią, że w pierwszym z kościołów zginął
śmiercią męczeńską św. Stanisław. Nie wiadomo dokładnie,
kiedy zburzona została ta świątynia. Na jej miejscu
wybudowany był gotycki kościół. Według notatek Jana
Długosza miejsce kultu podupada w 1442 roku. Dzięki
staraniom kronikarza zostaje ono przekazane zakonnikom
św. Pawła Pustelnika. Nie zachowały się żadne przekazy na
temat tego, jak wyglądał pierwszy klasztor. Obecna
barokowa budowla wybudowana została w II połowie XVII
wieku.

To tylko trzy przykłady – najbardziej znane (oprócz
Wawelu ;)) , które, moim zdaniem, zobaczyć trzeba.
Zachęcam was wszystkich do drążenia i znajdowania
innych przykładów bogactwa

Co ja pacze?
Szymon Ciupak

Badania psychologiczne na temat pornografii są bardzo trudne z bardzo prozaicznej przyczyny. Aby wszystko przebiegało zgodnie ze
standardami, oprócz grupy testowej powinno się utworzyć tzw. grupę kontrolną. Jednak… naukowcy nie są w stanie znaleźć
wystarczającej l iczby osób, które nigdy nie oglądały pornografii!

ga wiele wysiłku, trochę wiedzy, a
także cierpliwości. Nie obejdzie się też
bez objawów odstawiennych. Ale jest
to możliwe.

Szacuje się, że 68% młodych
mężczyzn i 18% młodych kobiet
ogląda pornografię przynajmniej raz w
tygodniu. Kolejne badania naukowe
pokazują, że aktywność ta wywołuje
mierzalne zmiany w mózgu, co
powinno być powodem do niepokoju.
Niepokój ten nie jest jak na razie
powszechny w społeczeństwie i nie-
którym może wręcz kojarzyć się z
moherowymi babciami, wszędzie wę-
szącymi diabła. Lekcji dotyczącej tego,
jak to wkrótce może wyglądać, do-
starcza historia papierosów. Jeszcze na
początku XX wieku ich negatywny
wpływ na zdrowie nie był szeroko
znany, ludzie palili więc bez obaw o
raka czy choroby serca. Dziś, gdy ktoś
zaciąga się dymem tytoniowym, to ze
świadomością, do czego to może do-
prowadzić. Mam nadzieję, że za kilka,
może kilkanaście lat ktoś napisze:
„Jeszcze w pierwszych dwóch de-
kadach XXI wieku zagrożenia zwią-
zane z oglądaniem pornografii nie
były szeroko znane, dziś jednak wszy-
scy wiedzą...”. Tymczasem zapraszam
Was, drodzy Czytelnicy, po kolejną
porcję tej wiedzy – już w następnym
numerze Ignisa!

Zainteresowanym tą tematyką pole-
cam dwie strony internetowe, z któ-
rych czerpałem materiał do tego
artykułu:
www.fighthenewdrug.org
www.yourbrainonporn.com
(tę drugą zwłaszcza tym, którzy
chcieliby zobaczyć konkretne nazwiska
naukowców i wyniki ich badań).
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Pokonaćwszystkie granice
O wyprawie, z członkiem naszego Duszpasterstwa Franciszkiem Sobczukiem, rozmawia
Ola Szczepaniak

1) Skąd w ogóle pomysł wyjazdu do Albanii? I dlaczego
w takim składzie?

Zacznę od odpowiedzi na drugą część pytania. Skład był w
pewnym sensie oczywisty. Bardzo podobną ekipę
zrobiliśmy dwa lata temu na wyprawę rowerową po
Gruzji. Trzy lata temu przejechaliśmy ścianę wschodnią
Polski. Chcieliśmy wybrać się jeszcze raz w podobną
podróż.

Jeśli chodzi o pomysł wyjazdu do Albanii, to zrodził się
on w ciągu długich zimowych wieczorów. Koncepcji na
wakacje mięliśmy kilka: Azja Środkowa, Islandia,
Finlandia i właśnie Albania wraz z przyległościami.
Zwyciężyła Albania jako najbardziej tajemnicza, tania,
położona dość blisko Polski i obdarzona bardzo ciepłym

klimatem (tego później trochę żałowaliśmy...) .

2) Jakbyś opisał kraj, jakim jest Albania?

W czasie podróży wyraźnie dało się dostrzec panującą w
kraju biedę. Widać skutki długotrwałej dyktatury Envera
Hodży, który uczynił z kraju komunistyczny skansen
(nawet jak na standardy bloku wschodniego).
Zaskoczeniem była dla nas gościnność Albańczyków.
Zdarzało się, że podchodzili do nas gdy tylko
zatrzymaliśmy się na drodze i dawali nam coś do jedzenia
z przydomowego ogródka. Przypadkowo napotkani ludzie
potrafili poświęcić dużo czasu by pomóc nam znaleźć
właściwy sklep w obcym mieścicie.

Albania – kraj bardzo mało znany, można by powiedzieć zaskakująco dziki... i piękny. Położony na południu Europy, posiadający
dostęp do dwóch mórz mimo wszystko w znacznej części kraj górzysty (75% powierzchni to Góry Dynarskie) . Swoim urokiem zwabił
grupę studentów, którzy postanowil i pokonać granice krajów, wytrzymałości i... czasu.
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3) A w sensie bardziej geograficznym, widokowym?

Większość terytorium Albanii zajmują góry. Wiąże się to z
pięknymi widokami i wielkim zmęczeniem rowerzysty.
Drogi są fatalnie poprowadzone, zatem wiele razy
musieliśmy robić zupełnie niepotrzebne podjazdy.
Nieliczne niziny są bardzo gęsto zaludnione. W górach
natomiast można liczyć na doświadczenie całkowitego
odcięcia od cywilizacji.

4) Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci z tej wyprawy?

Nie jestem w stanie wymienić jednego momentu czy
odwiedzonego miejsca. Bardzo zapadła mi w pamięć
wizyta w XIII-wiecznym monasterze Ardenicë. Na
klasztorne wzgórze dotarliśmy drogą fatalnej jakości, w
najgorętszej porze dnia. Wytchnienie dał nam chłód
murów średniowiecznej świątyni i urządzona w cieniu
drzewa sjesta. Tutejsza cerkiew udekorowana jest
wspaniałymi malowidłami. Niestety są w bardzo złym
stanie. Najważniejsze jest jednak to, że do tego miejsca, w
kraju bardzo ciężko doświadczonym przez komunistyczną
dyktaturę, wraca życie monastyczne. Klasztor jest
zamieszkany.

Drugim ciekawym momentem w czasie wyprawy był
nocleg w górach w okolicach miejscowości Peshkopi.
Zaczęło się jak zawsze. Ktoś zaproponował skrót.
Skończyło się na noclegu w całkowicie nieprzewidzianym
miejscu, na łące obok cmentarza, z widokiem na
wspaniały przełom rzeki Czarny Drin. Za te atrakcje
przyszło nam płacić rano, kiedy musieliśmy wydostać się
z tych gór bez śniadania. Droga w takich przypadkach
zawsze wiedzie stromo w górę...

Tak naprawdę jednak najciekawsze wspomnienia wiążą
się z wizytami u mieszkańców Albanii. Wspomnę tylko
pewną rodzinę pod Beratem. Nie da się zapomnieć
wieczornej rozmowy przy kawie i rakiji. Rozmowy
prowadzonej w mieszance języka włoskiego,
albańskiego, angielskiego i wszelkich innych dostępnych
środków porozumienia.

5) A jak trasa do Albanii? Jak ją przebyliście?

Pojechaliśmy samochodem, z rowerami na dachu. Podróż
w jedną stronę zajęła nam dwa dni. Była spokojna, z
wyjątkiem krótkiego odcinaka na terytorium samej
Albanii. Tamtejsi kierowcy jeżdżą jak szaleńcy!

6) Jak przygotowywaliście się do całego
przedsięwzięcia?

Sprawy sprzętowe w zasadzie mięliśmy opanowane po
poprzednich wyprawach. Kondycyjnie przygotowywał się
w zasadzie każdy we własnym zakresie. Ja starałem się od
początku sezonu raz w tygodniu przejechać około 100 km
po górach. Potem okazało się, że na wyprawie muszę
codziennie podjąć dwa razy większy wysiłek.

7) Czy poleciłbyś wyprawę w takiej formie do tego
kraju?

Każdemu, kto nie boi się dużej dawki zmęczenia i
bardzo stromych podjazdów, zdecydowanie polecam. Taka
forma podróżowania pozwala bardzo dobrze poznać kraj.

Nie da się zapomnieć

wieczornej rozmowy

przy kawie i rakiji .

Rozmowy prowadzonej

w mieszance języka

włoskiego, albańskiego,

angielskiego i wszelkich

innych dostępnych

środków porozumienia.
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Jak zdobyć pracę marzeń? - cz.2

Czym jest proaktywność? Słownikowo jest to przeciwieństwo
reaktywności, czyli świadome postępowanie jednostki (więc
Twoje i moje), która jest odpowiedzialna za podejmowanie
swoich decyzji i dokonywanie samodzielnych wyborów.
Współcześnie oznacza to jeszcze, że osoba, która jest
proaktywna, ponadprzeciętnie angażuje się w różne
działania i prężnie rozwija.

Takie angażowanie się to np. działalność w kołach i
organizacjach studenckich, wszelkie wolontariaty (wolontariat
to też np. praca w radiu studenckim, współorganizowanie
festiwali sportowych, kulturalnych itd. ) , nawet granie w
serialach, angażowanie się w zespoły muzyczne, rozwijanie
swoich pasji np. poprzez kursy (np. fotograficzne). Czyli de
facto jest to sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego
(ale nie jest to stricte doświadczenie zawodowe jak praktyki
lub staże, to jest działalność spoza standardowej ścieżki
zawodowej czy naukowej) .

Czy w takim razie student np. medycyny potrzebuje być
proaktywny? Tak. Dlaczego? Ponieważ w tej postawie nie
chodzi tylko o znalezienie i pracowanie w zawodzie marzeń,
ale jest to styl życia, który powinien cechować każdego
chrześcijanina. Bycie proaktywnym to też służenie innym, to
cecha charakteru, którą można w sobie wyrobić. Weźmy np.
wspólnotę chrześcijańską, jesteśmy w niej nie dla siebie, ale
dla służenia sobie nawzajem. Nie oznacza to od razu, że
musisz tworzyć wolontariat, wystarczy, że podrzucisz jakiś
pomysł na wspólną akcję, np. roznoszenie fajnych cytatów
po mieście, lub po prostu poprzesz czyjąś ideę.

Jak bycie proaktywnym ma pomóc w znalezieniu pracy
marzeń? Podstawą jest angażowanie się w zajęcia, które
rozwijają nasze pasje albo zdolności. Jest to jedna z
najważniejszych ścieżek rozwoju zarówno osobistego, jak i
zawodowego. Kiedy rozwijamy nasze pasje i próbujemy
różnych dziedzin, otrzymujemy dwie korzyści. Pierwszą jest
doskonalenie się w danej czynności, np. będąc
wolontariuszem przy festiwalu filmowym, uczymy się, jak
organizować takie wydarzenia oraz poznajemy ciekawych
ludzi z danego środowiska. Po drugie mamy szansę sprawdzić,
czy dane zajęcie rzeczywiście sprawia nam radość i czy to jest
to, czym chcemy się zajmować w życiu. Sam przez dwa lata
wypróbowałem kilkanaście różnych dziedzin, dzięki czemu
dzisiaj wiem, gdzie nie chcę pracować, a gdzie rzeczywiście
czułem się najlepiej . Gdybym nie był proaktywny, po studiach

pewnie trafiłbym do pracy, która by mnie przytłoczyła, a nie
była zawodem marzeń.
Poruszanie się w wielu środowiskach pozwala nam

również poradzić sobie z naszymi słabszymi cechami.
Osobiście miałem problemy z dykcją oraz utrzymaniem
rozmowy. To było dwa lata temu. Jeżeli ktoś mnie dzisiaj zna,
pewnie dziwi się tym faktem. Jak proaktywność to naprawiła?
Zostałem reporterem w radiu. Musiałem nauczyć się
wyraźnego mówienia oraz konstruktywnego prowadzenia
rozmów. Czy będę reporterem z zawodu? No nie, ale to czego
się tam nauczyłem, daje mi o wiele większe szanse w zawodzie
marzeń.
To co dała mi proaktywność to również niesamowite i

inspirujące relacje. Kiedy działasz w jakiejś dodatkowej
organizacji, trafiasz na osoby z pasją, które samą swoją
postawą motywują do rozwoju. Można nie tylko zdobyć
świetne kontakty zawodowe (dlatego warto mieć np. konto na
linkedin.com), ale również obserwując innych, znaleźć
własną, najlepszą drogę do pracy marzeń lub szczęścia w
ogóle. Powiększa się nasza wiedza o świecie i zauważamy, że
jeżeli tylko o czymś marzymy, to możemy to osiągnąć w
końcu spotykamy na swojej drodze osoby, którym się udało.
Pamiętaj, że ludzie, z którymi spędzasz najwięcej czasu,
mają ogromny wpływ na Twoje życie, na Twój charakter itd.
Dlatego uważnie wybieraj środowisko, w którym będziesz
się rozwijać.

Dlaczego warto kształtować w sobie taką postawę? Bo życie
nabiera wtedy wartości, a tym samym sensu i celu. Angażując
się w tworzenie wartości stajesz się inspiracją i motywatorem
dla innych osób. Jednocześnie jako chrześcijanie, mamy
okazję zanieść Dobrą Nowinę do przeróżnych środowisk.
Jednocześnie musimy się rozwijać aby wzmacniać i
upiększać naszą wspólnotę jaką jest Kościół Chrześcijański.
Nie marudź, nie siedź przed serialami tylko wstań i zrób

dzisiaj coś niesamowitego. I każdego następnego dnia
również. Pierwszy krok należy do Twojego serca i jest go
najtrudniej zrobić, ale potem już się rozpędzasz i Twoje
życie nabiera wartości i wielu barw! Weź się za życie bo to
nic trudnego! A jest to obowiązek każdego chrześcijanina! I
nie zapomnij powierzyć się i zaprosić Boga do tego
wszystkiego :)

Piotr Siwiec

Drugi artykuł z cyklu. Ostatnio było o doświadczeniu. Dzisiaj PROAKTYWNOŚĆ. Dlaczego? Bo może nie wiesz, jaka jest praca Twoich
marzeń, a to jest jeden ze sposobów, żeby się tego dowiedzieć.
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PRACA ZA GRANICĄ

Fleißiger Student, czyli...

Bartłomiej Rusin

Na początek

Język. Nie znasz języka niemieckiego? To naprawdę żaden
problem. Gdy ja wyjeżdżałem za granicę, nie umiałem prawie
nic. Owszem, trzeba mieć jakieś podstawy, ale uwierz mi,
tydzień przed wyjazdem z podstawami gramatyki i 100
najczęściej używanymi słowami wystarczy na początek. Mało
tego! Niektórzy niemieccy przyjaciele będą Cię nawet chwalić,
że nieźle mówisz! Jak zacząć? Dobrze mieć kogoś znajomego na
miejscu, kto pomoże, rozejrzy się za pracą, mieszkaniem, ale
tym, od czego tak naprawdę trzeba zacząć, jest pytanie: co
chcesz robić? Znajomy to jednak nie reguła. Prace, które
wykonywałem, to w większości posady, które sam sobie
załatwiłem już na miejscu.

To do roboty!

Masz kilka możliwości. Nr jeden – wyjeżdżasz do prac
ogrodniczych, takich jak zbiory, np. jabłek, winogrona i innych
owoców. Taką pracę załatwia się głównie przez jakiegoś
znajomego, który zna Bauera lub tzw. kapo, czyli brygadzistę,
prawie zawsze Polaka. Nie znaczy to jednak, że to jedyna droga.
Często warto poszukać ogłoszenia w internecie lub udać się do
biura pracy. Ważne! W stosunku do ogłoszeń internetowych
trzeba być bardzo ostrożnym. Warto sprawdzić komentarze
pod ogłoszeniem, profil ogłaszającego. Jeśli już się
zdecydujemy, to jedźmy grupą lub co najmniej w dwie osoby.
Nigdy samemu i nigdy same kobiety. Dotyczy to, raz jeszcze
powtórzę – ogłoszeń internetowych.

Geld :)

Wracając do tematu, praca w sadzie cechuje się stosunkowo
niskimi zarobkami – ok. 6,5 euro/h. W zamian jednak nie
musisz martwić się o mieszkanie, nie zajmujesz się
papierologią... tylko pracujesz i zarabiasz. Jedyne, co musisz
zrobić, to przywieźć zaświadczenie o statusie studenta i dowód
ubezpieczenia u rodziców. Bauerzy (pl. ogrodnicy) chętnie
zatrudniają studentów i bezrobotnych (w tym drugim
przypadku – zaświadczenie z biura pracy), ponieważ są młodzi
i co najważniejsze – pracodawcy ponoszą mniejsze opłaty
tytułem ich zatrudnienia. Tutaj dla jasności dodam, że w
artykule nie poruszam tzw. Schwartzarbeit, czyli pracy na

czarno, która już praktycznie nie istnieje w Niemczech w
związku z bardzo licznymi kontrolami i karami rzędu
kilkudziesięciu tysięcy euro dla pracodawców.

Czy warto?

Podsumujmy prace w sadzie. Plusy to: zapewnione mieszkanie,
stosunkowo stałe godziny pracy, prosta dokumentacja, brak
zbędnej biurokracji, niekonieczna jest także znajomość języka.
Minusy to przede wszystkim płaca, ta w stosunku do
wynagrodzeń w innych sektorach, o których opowiem
później, jest mała. Gdy popatrzymy jednak na łączną kwotę,
jaką możemy zarobić, i tak okazuje się to bardzo dobry
pieniądz. Otóż po standardowo trwającym sezonie (sześć
tygodni) możemy przywieźć 1500-2000 euro (po odliczeniu
transportu i wydatków na codzienne życie). Ponadto, jeśli
sprawujemy się dobrze, często możemy zostać na dłużej.
Minusem jest także brak możliwości podszkolenia języka...
choć nie zawsze.
Opowiem tutaj anegdotę. Otóż moja pierwsza wakacyjna praca
w Niemczech, to była praca właśnie w sadzie. Obok siebie nie
miałem jednak Polaków, jak to zwykle bywa, lecz... Chorwatów
:) Zapytacie: jak się dogadywaliśmy? W ważnych sprawach
rozmawiałem z brygadzistą, który znał podstawy niemieckiego
i angielskiego, a ponadto pilnie uczyłem się języka narodowego
nacji chorwackiej! Ten tydzień pamiętam jako jeden z
najbardziej komicznych w całej mojej zarobkowej historii.
Nawiasem – Chorwaci to przemili ludzie :) Ale to była mała
dygresja. Wracając, praca w sadzie jest najczęściej wybieraną
pracą za granicą i w związku tym czasami ciężko jest się dostać,
ale to nie znaczy, że to niemożliwe. Przy odrobinie szczęścia
nawet bez znajomości można wkręcić się na miejsce :)

Gdzie, jeśli nie w sadzie?

W następnym numerze „Ignisa” opowiem Wam jeszcze
ciekawsze historie związane z pracą opartą na własnej
działalności (firma jednoosobowa). Jak to załatwić? Czy to
trudne? Czy się naprawdę opłaca? Ile można zarobić?
Wspomnę także o kilku alternatywach, opowiem o poznanych
ludziach. Tymczasem, jeśli macie jakiekolwiek pytania,
wątpliwości - chętnie odpowiem. Piszcie na:
rusin.bartlomiej@gmail.com.

co warto wiedzieć o pracy w Niemczech!

Jesteś studentem? Może zarabiasz już na siebie? A może chcesz połączyć jedno i drugie? Wyjazd zagranicę? Jest wiele możl iwości
zarabiania zarówno w kraju, jak i zagranicą. Czy jednak praca u naszych zaodrzańskich sąsiadów się opłaca? Czy jest warta rozłąki z
bl iskimi, choćby na krótki czas? Ocenicie sami. Na to i inne pytania etyczne nie odpowiem. Postaram się jednak wyłożyć, jakie
możl iwości ma przeciętny Polak wyjeżdżający do Niemiec i jak może zarobić naprawdę przyzwoite pieniądze.
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ROZRYWKA

Co? Gdzie? Kiedy?
W tym numerze przygotowaliśmy dla Was krzyżówkę. Krzyżówka ta nieprzypadkowo składa się z siedmiu haseł.
Doszukując się biblijnego znaczenia, liczba ta symbolizuje pełnię, doskonałość :) . Z praktycznego punktu widzenia 7 to
m.in. liczba dni tygodnia. Jako że w naszym Duszpasterstwie dużo się dzieje niemal przez siedem dni w tygodniu, chcemy
sprawdzić czy wiecie, co dokładnie się dzieje, gdzie i kiedy. Dlatego, zamiast numerów haseł, w nawiasach kwadratowych
podajemy jedno z wydarzeń w naszym Duszpasterstwie odbywające się któregoś dnia. Którego? To jest właśnie pierwsza
część zadania. Przyjmujemy zasadę, że poniedziałek odpowiada liczbie 1 , natomiast niedziela – 7.

Podpowiedź: Niektóre z podanych niżej wydarzeń odbywają się kilka razy w tygodniu – zanim wpiszecie liczbę, dobrze się
zastanówcie. Jedna liczba może być wykorzystana tylko raz. W razie kłopotów odsyłamy na stronę naszego Duszpasterstwa
www.da-krakow.pl.

Paweł Mazurek

[ ] [Żar Ognia] Hasło tegorocznych Dni Wspólnoty.
[ ] [Akademicka Msza Święta] Miejsce cotygodniowych spotkań ASLO.
[ ] [Próba Scholi] Temat kazań czwartkowych Mszy Akademickich.
[ ] [Dzień, w którym trudno zastać ks. Darka w konfesjonale ] Możliwość indywidualnej rozmowy z ks. Darkiem to
tzw. „Rozmowy…”.
[ ] [Noce Zakochanych] Miejsce, w którym co roku, w dzień wspomnienia św. Jana z Kęt, odbywa się uroczysta Agapa
dla studentów wszystkich duszpasterstw akademickich Krakowa.
[ ] [Kolacja Akademicka] Tytuł spektaklu wystawianego przez Grupę Teatralną.
[ ] [Spotkanie Grupy Biblijnej] Nowa grupa naszego Duszpasterstwa, kładąca szczególny nacisk na krzewienie miłości
do Ojczyzny (jedyna grupa z liczebnikiem w nazwie).

Hasło:

……………………………… – tworzysz ją, należąc do Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Krakowie.
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