




WSTĘP SPIS TREŚCI

Oblubienica…

Dlaczego taki temat? Grudniowy numer wychodzi w
samym sercu adwentu, czyli czasu oczekiwania. Nie
tylko oczekiwania na choinkę, bombki, prezenty,
wigilię, Święta Bożego Narodzenie, ale także na
paruzję – powtórne przyjście Jezusa. A skoro nasz
Oblubieniec przychodzi, to warto spojrzeć także na
Oblubienicę. Jest nią Kościół, czyli także personalnie
każdy z nas. Pewne zrozumienie tego tematu daje
spojrzenie na tradycję żydowską. Gdy czytamy
początek Ewangelii wg św. Łukasza może nas dziwić,
że Maryja była poślubiona Józefowi, ale jednak nie
mieszkali ze sobą. Nie było wtedy jeszcze emigracji
zarobkowej i małżeństw na odległość, więc o co
chodzi? W kulturze żydowskiej, gdy kobieta przyj-
mowała zaręczyny, dostawała od mężczyzny list, w
którym dawał swoje słowo, co do warunków
małżeństwa. Od tej chwili oficjalnie byli małżeństwem,
jednak dopiero po roku następowało uroczyste
wprowadzenie w dom oblubieńca. To był rok
przygotowania – on miał zadbać o przyszłe wspólne
miejsce zamieszkania, natomiast ona szyła suknię i
przygotowywała wyprawę. Natomiast o momencie
ślubu decydował ojciec pana młodego – wybierał czas,
gdy wszystko już było gotowe.
Tak samo jest z nami. Już jesteśmy Oblubienicą

Jezusa, natomiast nie nastąpiło jeszcze całkowite
połączenie. Dokona się to, gdy On przyjdzie ponownie
na ziemię. Nikt nie wie, kiedy to nastąpi – jedynie
Ojciec. Naszym zadaniem jest odpowiednio się
przygotować, by Oblubieniec zastał nas czuwających.
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Rozmawia Anna Kicińska

Strojna w swą modlitwę

wewnętrznej, aby iść i głosić, aby iść i
służyć. Chodzi o przeformatowanie
(Marcin z zawodu jest informatykiem –
red. ;) priorytetów niż postawienie
tematu od nowa. Nam, tworzącym dom
modlitwy we Wrocławiu, najbliższa jest
idea „ora et labora”, czyli módl się i
pracuj. Tak staramy się żyć. Pracujemy,
mamy rodziny, firmy, zwyczajną pracę,
ale też staramy się jak najwięcej czasu
przeznaczyć na modlitwę.

A.K.: Skąd idea modlitwy 24/7?
M.W. : Ma ona swoje podłoże w

objawieniu Nieba, jak zostało ono
opisane zarówno w Starym, jak i
Nowym Testamencie. Dawid jako
pierwszy miał wzgląd w to, co się Bogu
podoba i postawił Przybytek, w którym
odbywało się uwielbienie dniem i nocą,
a jego dzieło kontynuował Salomon – to
jest główne źródło zrozumienia tego,
dlaczego modlitwa 24/7. Inspiracją był
także Nowy Testament oraz klasztory
nieustannej modlitwy budowane na
przestrzeni wieków. Kiedyś w Gościu
Niedzielnym ukazał się artykuł o nas
zatytułowany „Mnisi nowej generacji” –
stara idea w nowym wydaniu.

A.K.: Jaką formę przybierają wasze
spotkania modlitewne?

M.W.: Żeby spotkania mogły być
prowadzone na dłuższą metę, potrzebna
jest liturgia. Nowością jest połączenie
liturgii i charyzmatyczności. Dlaczego?
Modlitwa charyzmatyczna, czyli
korzystająca z darów Ducha, jest wolna i
spontaniczna, ale musi być jakoś
zorganizowana, bo jak długo można się

modlić własnymi słowami? Gdy
spotkania są co tydzień, nie ma proble-
mu. Sprawa się komplikuje w przypadku
codziennej modlitwy, szczególnie gdy
trwa ona dłużej. Bez jakiegoś porządku,
czyli liturgii, nie da się tak długo
funkcjonować. Dlatego staramy się ko-
rzystać z modelu, który nazywamy
Harfa i Czasza. Zaczerpnięte jest to z
Apokalipsy: święci mieli harfy (to
symbolizuje uwielbienie) i czasze wypeł-
nione modlitwami świętych, czyli mod-
litwami prośby. Dlatego nasza modlitwa
skupia się na uwielbieniu, adoracji i na
wstawiennictwie, czyli modlitwie.

A.K.: Dlaczego mamy uwielbiać
Boga? Czemu jest to ważne?

M.W. : Jak to mówią stare żydowskie
pisma –uwielbienie nie jest potrzebne
Bogu, ale sankcjonuje nas jako
stworzenie Boże. Tak naprawdę dlatego
uwielbiamy Boga, bo On jest tego
godny. Naturalne „środowisko” w
którym przebywa Bóg to uwielbienie.
Modlitwa nieustanna czterech istot,
które otaczają Jego tron, modlitwa
starców, miliardów aniołów i świętych.
Są dwa fragmenty w Piśmie, które
wydają mi się bardzo istotne – „Bóg
przebywa w chwale swego ludu” a drugi,
że Bóg jest Bogiem zazdrosnym i swojej
chwały nie odda nikomu. Kiedy dzisiaj
przyglądamy się jak wygląda świat, jak
wygląda życie to jest zawsze próba
wykradzenia tej chwały – czy to przez
artystów, czy to przez produkty. Zawsze
pojawia się pytanie: komu oddajesz
chwałę? Przez całą Biblię rozwija się
jedna myśl, która finał znajduje w

Anna Kicińska: Zacznijmy od tego, co
to jest Dom Modlitwy /i skąd się wzięła
ta inicjatywa?

Marcin Widera: Generalnie jest to
Kościół. W księdze Izajasza w 56
rozdziale Bóg mówi, że Jego dom
nazwany będzie domem modlitwy. Na te
słowa powołuje się Jezus wyrzucając
przekupniów ze świątyni (Mt21 ,12-17).
Z innych fragmentów Nowego Tes-
tamentu jasno wynika, że to Kościół jest
domem Bożym. Czyli – Kościół ma być
domem modlitwy. Nie jest to jakaś nowa
wizja Kościoła, ale powrót do źródeł, do
tego, do czego Kościół został powołany
– modlitwa w centrum, a wszystko inne
wypływa z modlitwy. Ewangelizacja
wypływa z modlitwy, przewodzenie
wypływa z modlitwy, posługa biednym
etc. Moje prywatne życie i życie całego
Kościoła muszą być miejscem modlitwy,
bo inaczej nie będzie w nich siły

Mojego rozmówcy – Marcina Widery – nie będę długo przedstawiać. To, co ma w sercu, jasno wyjdzie w trakcie tego wywiadu. Ważne
jest, to co robi i w jakim miejscu Bóg go postawił. WeWrocławiu, w Domu Modl itwy 24/7. Idea nieustannej modl itwy jeszcze nie ma
swojego urzeczywistnienia w wymiarze czasowym, ale… dla tego, kto wierzy nie ma nic niemożl iwego.
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Bóg jest tak

niesamowity, że

nieoddawanie Mu

chwały i czci jest

grzechem. A Bibl ia

wyraźnie mówi w

Liście do Rzymian, że

nieoddawanie Mu czci,

w momencie, gdy Go

poznajemy, powoduje

że nasze serca

nikczemnieją.

zwane czasy ostateczne, to widzimy, że
Kościół czeka finalna próba. Katechizm
mówi o tym, że objawi się mąż
niegodziwości. I Kościół musi być
obudzony do tego czasu. A innego
sposobu na obudzenie Kościoła jak
przez modlitwę, post i uwielbienie nie
ma. Ze słów wynika Jezusa, że
znajomość Boga jest życiem wiecznym,
a to jest powiązane z tematem modlitwy,
bo nie mogę znać kogoś, z kim nie
spędzam czasu. Musimy pamiętać, czym
jest modlitwa – to przebywanie i
rozmowa z Bogiem. Nie można poznać
Boga nie modląc się. To jest takie błędne
koło, bo nie mogę uwielbiać, adorować
kogoś, kogo nie znam. Muszę Go
poznawać, żeby adorować i muszę
adorować, żeby poznawać. To dopro-
wadza nas do drugiego tematu czyli
wstawiennictwa. Byłem ostatnio w
moim kościele parafialnym we Wrocła-
wiu na Mszy niedzielnej i na jej koniec
czytano ogłoszenia. Policzyłem – na
dwadzieścia Mszy w tygodniu szesnaście
było za zmarłych, cztery za żyjących. Ta
proporcja musi się zmienić. Mamy tyle
dramatów, ziemia jest w fatalnym stanie,
Europa, uchodźcy, islamiści, Kościół jest
prześladowany, Kościół cierpi, nasze
rodziny cierpią, choroby, zwiększa się
poziom zła. I gdzie jest odpowiedź
Kościoła? To musi być modlitwa.

Nowym Testamencie, w tym, co mówi
Paweł, że Kościół jest wznoszony jako
święta budowla, świątynia. Świątynia
jest po to, żeby czcić. Wobec tego cała
istota chrześcijaństwa polega na tym, że
Bóg buduje w nas swoją świątynię po to
żeby w niej doznawać chwały. Po prostu
Bóg jest tak niesamowity, że
nieoddawanie Mu chwały i czci jest
grzechem. A Biblia wyraźnie mówi w
Liście do Rzymian, że nieoddawanie Mu
czci, w momencie, gdy Go poznajemy,
powoduje że nasze serca nikczemnieją.

A.K.: Co to znaczy, że moją chwałę
oddaje Panu?

M.W. : Nieoddawanie Mu chwały
powoduje, że my się zmieniamy, tracimy
coś ,co jest niesamowicie cenne. On
powołał nas, abyśmy byli kapłaństwem.
Kapłani składają ofiary. Jakie ofiary?
Ofiary duchowe, czyli uwielbienie. W
Starym Testamencie kapłan wchodził do
świątyni, aby błagać Boga o przeba-
czenie grzechów. My wiemy, że to już
zostało załatwione, bo Jezus złożył ofiarę
za nasze grzechy. Nam zostaje ta
chwalebna część, czyli oddawanie Mu
czci.

A.K. :Jakie jest biblijne spojrzenie (w
Ewangeliach, w Apokalipsie) na to, jak
będzie wyglądał koniec? Jezus mówi o
zmartwychwstaniu ciała - czy jest
szansa, że spotkamy się tutaj, na tym

samym miejscu, ale już w ciałach
uwielbionych i wypełnionych przez
Ducha?

M.K. : Gdy spojrzymy na obietnice
mesjańskie dane Żydom, to one zawsze
dotyczą ziemi. Jezus nigdy ich nie
przekreślił. Powiedział: Wrócę do was,
przyjdę tu. Więc czego się spodzie-
wamy? Że Jezus przyjdzie do nas. Biblia
mówi, że Jezus przyjdzie na ziemię i
dostaniemy nowe ciała. Paweł pisze o
kolejności pewnej – najpierw Jezus
dostał nowe ciało, zmartwychwstał, po-
tem dostaną je ci, których On zastanie
na ziemi, kiedy przyjdzie powtórnie.
Mam taką nadzieję, że będzie to tu na
ziemi, a my będziemy przygotowywali
ziemię, żeby w końcu Niebo połączyło
się z ziemią. List do Efezjan mówi, że to
się stało przez śmierć Jezusa, ale jeszcze
w pełni się to nie zamanifestowało. To
jest już, ale jeszcze nie teraz. To jest
faktem, ale nie stało się jeszcze ciałem i
krwią.

A.K. Jak Adwent wiąże się z
oczekiwaniem Jego przyjścia w chwale?

M.W. : Musimy pamiętać, co to
znaczy adwent. Bo wiele osób myśli, że
adwent to oczekiwanie na Boże
Narodzenie. To zupełne nieporozu-
mienie, bo adwent jest czekaniem na
Paruzję, czyli na powtórne przyjście
Jezusa. I te tematy bardzo się ze sobą
wiążą, ponieważ gdy studiujemy tak
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Myśląc "oblubienica" myślę także o
pragnieniu oblubieńca... W jakiejś
szczególnej głębi w rozważaniach nad
tajemnicą oblubienicy jest zawsze
obecna prawda o pragnieniach
oblubieńca. W istocie oblubienica jest
„utkana” z pragnień oblubieńca. Kiedy
Bóg stwarzał Ewę posłużył się śpiącym
Adamem, by z jego boku powołać do
życia oblubienicę. Z boku - oznacza
także z serca (z życia), a serce w
pierwotnym dziewiczym istnieniu było
pełne pragnień świętych i nieskalanych.
To także powoduje, że Adam, gdy
zobaczył Ewę mógł zawołać: „Ta jest
kością z moich kości i ciałem z mego
ciała!” (Rdz 2, 23). To spojrzenie
ostatecznie jest dopełnione przez Jezusa.
Po upadku Adama i Ewy, Jezus -
najczystszy oblubieniec przychodzi, by
naprawić błąd, i na nowo „utkać” ze
swoich pragnień niewinną i czystą
oblubienicę - Kościół. Umierając na
krzyżu, mówi także "Pragnę", co w
najgłębszym znaczeniu jest wyrażeniem
przez Boga największych tęsknot Jego
Serca za niewinnością i pięknem
dziewiczości oblubienicy. Ona -
dziewica Kościół rodzi się pod krzyżem
na nowo z Krwi Chrystusa, która płynie
z przebitego boku... właśnie – z boku, z

serca. W Liście do Efezjan św. Paweł
ukazuje tę prawdę w odniesieniu do
małżeństwa, mówiąc, by mężowie tak
miłowali żony, jak Chrystus Kościół. A
Chrystus tak ukochał Kościół, że wydał
siebie samego, by Kościół stawić przed
sobą nieskalany! (por Ef 5, 25-27). Ta
miłość niemająca granic rodzi Kościół
najczystszy. Oblubienica jest koroną
piękna, utkana z pragnień
najszlachetniejszych. Ta prawda, wiąże
się także ze spojrzeniem na godność
zarówno oblubieńca jak i oblubienicy.
Jej godność wypływa szczególnie z
prawdy, jakie jest jej źródło - pragnienia
oblubieńca. Godność Kościoła i każdego
z nas - wypływa z pragnień oblubieńca,
a jest Nim Jezus. Pragnienia sięgają
najgłębiej, kiedy Oblubieniec ofiaruje
całego siebie Oblubienicy. W
najwyższym wymiarze jest to godność
Oblubienicy, za którą sam Oblubieniec
płaci życiem. I godność, która płynie
również z Jej odpowiedzi na Jego
miłość: odpowiedzią może być tylko
miłość czysta i bez skazy, ofiarowanie się
całej Jemu.
Godność oblubieńca - to troska o

oblubienicę, by była święta. Troska ta
wiąże się przede wszystkim z dojrzałym
i pełnym ładu życiem. Taki do nas

przyszedł Jezus. Następnie ta godność
wiąże się z chronieniem tej, która jest
delikatna, właśnie utkana z pragnień
oblubieńca, szczególnie tego Boskiego
pragnienia. Myśląc o tym obrazie
Oblubienicy, jako Kościoła, warto
czerpać treści dla każdej relacji
oblubieńczej.. . a myślę, że relacje
oblubieńcze w wymiarze głębokim
możemy tworzyć każdego dnia w
odniesieniach wzajemnych, szczególnie
zapewne w odniesieniach kobiet i
mężczyzn. To nie jest temat
ukierunkowany na małżeństwo
wyłącznie, choć szczególnie. To jest
temat także na nasze relacje - na ich
piękno i powagę.

Trzy rady:

Po pierwsze - nieustannie szukajmy
tego, co się Panu podoba, bo Jemu
podoba się tylko to, co czyni ludzkie
serca szlachetnymi. Wsłuchajmy się w
głos pragnień Oblubieńca, byśmy sami
pragnęli dla innych tego, co prawdziwie
dobre i święte. Niech nas łączą więzi,
które objawiają oblubieńcze piękno! Jest
to pragnienie dla siebie nawzajem dobra
„bez granic”, a takie pragnienie jest
pragnieniem Boga, Jego oddawaniem się
w całości człowiekowi.
Po drugie - wsłuchujmy się często w

najgłębsze pragnienia zarówno własne,
jak i bliźnich (to także siła do walki z
pokusami). Warto dodać, że skoro
oblubienica jest utkana z pragnień
oblubieńca, to właśnie w jej głębię należy
się szczególnie wsłuchać, by znaleźć
wiele odpowiedzi! To ważne!
Po trzecie - wsparci łaską Bożą

postarajmy się uczynić wszystko, co
możemy (szczególnie modlitwą!), by
ukochać i chronić niewinność naszych
bliskich. To przepiękne doświadczenie,
dla którego warto cierpieć, skoro
Chrystus cierpiał, by Kościół - czyli
także ty i ja - był czysty i piękny.

Spojrzećw serce Oblubieńca

Ks. Dariusz Talik
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To nie tak jak myślisz, kotku...
Martyna Szakiel:
Podatek od nieposiadania...

Mnogość podatków oraz ilość i rodzaje pomysłów na to,
od czego można by je odprowadzać, zawsze budziły moje
zdumienie. Być może okażę się ignorantką, ale
niejednokrotnie zastanawiałam się nad ich sensem.
Wydawało mi się, że organy państwa muszą pobierać
sporą część naszych pensji głównie po to, aby politycy
mogli być wożeni limuzynami i jeść obiady za kwotę, za
którą niejeden zwykły obywatel musi utrzymać się przez
cały miesiąc.

Zabieranie znacznej części zarobku jednostce, podczas
gdy wielkie, zagraniczne firmy i korporacje są zwalniane
z płacenia podatków, jest dla mnie tak logiczne, jak
pobieranie w pełnym smogu Krakowie opłaty klima-
tycznej od turystów.

Kolejne pomysły rządzących na to, co jeszcze można
by opodatkować i za co Polacy mogliby płacić niejedno-
krotnie budzą śmiech pomieszany z irytacją. Niekiedy
zastanawiam się, czy niektóre propozycje władz powinny
bardziej śmieszyć, czy przerażać.

Podobno kolejnym „wspaniałym” pomysłem na łatanie
dziury w budżecie naszego państwa miał być tzw.
„podatek od singli”. Następca wytworu poprzedniego
ustroju, tak zwanego „bykowego”, czyli podatku, który
musiały płacić osoby bezdzietne, nieżonate i niezamężne
od 21 . roku życia (lata 1946–1956), a w późniejszych
czasach od 25. roku życia (do 1973 roku). Zastanawiam
się, jakie warunki trzeba by było spełniać, aby „móc”
płacić nowy podatek, a raczej odpowiednio zwiększony
podatek dochodowy. Ciekawe, jaki wiek obecnie zostałby
ustalony jako optymalny punkt graniczny do zawarcia
małżeństwa? Czy samotne osoby, z których znaczna
część z pewnością nie jest samotna z wyboru, nie poczu-
łyby się dotknięte, wykorzystane i dyskryminowane? Czy
w pewien sposób nie byłoby to zarabianie na niepo-
wodzeniu na płaszczyźnie życia osobistego takich osób?
Z drugiej strony, czy nie byłoby to w pewien sposób
zmuszanie do małżeństwa przy jednoczesnym obniżaniu
rangi tej instytucji, poprzez dawanie powodów do
tworzenia się fikcyjnych małżeństw w celach oszczędnoś-
ciowych? Już widzę znajomych z pracy, z jednego „timu”
w „korpo”, ustalających kto z kim weźmie ślub, aby
uniknąć płacenia wyższych podatków. Komedia! Rodzi
się tutaj jeszcze jedno pytanie, które z racji tego, że to
czasopismo duszpasterstwa, można tutaj postawić. Czy
taki podatek miałyby płacić osoby duchowne, skoro one z
zasady nie posiadają żon/mężów/dzieci? Ciekawe…
Pozostaje mieć nadzieję, że to tylko kolejna spekulacja, a
nie poważny pomysł…

Michał Masiulaniec:
Podatek od singl i, czyl i wymuszona
opieka nad państwem opiekuńczym

Większość współczesnych Europejczyków bardzo ceni sobie
instytucję państwa opiekuńczego. Daje ona swym obywatelom
poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości społecznej, w
rzeczywistości jednak wcale nie zapewnia ich w takim stopniu,
w jakim wielu z nas chciałoby o tym myśleć.

W pewnym uproszczeniu polityka gospodarcza współ-
czesnych państw, systemy: podatkowe i ubezpieczeń społecz-
nych opierają się na idei ciągłego zadłużenia, w której duża
część teraźniejszego dobrobytu zaciągnięta jest niejako na
kredyt u przyszłych pokoleń. Dlatego też każde przychodzące
na świat polskie dziecko, rodzi się od razu z długiem wynoszą-
cym kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z kolei pieniądze, które
współcześni podatnicy odkładają w ZUS-ie na swoje
emerytury, nie są tak naprawdę nigdzie odkładane, ale wyda-
wane na bieżąco, m.in. na potrzeby obecnych emerytów. Pew-
ność, że w przyszłości uzyskamy swoje „należności”, opiera się
właściwie wyłącznie na zaufaniu względem systemu, a jak od
razu widać, system ten zamknie się tylko wtedy, gdy następne
pokolenia będą na tyle liczne i silne, aby udźwignąć finansowe
zobowiązanie swoich przodków. A więc – wbrew pozorom –
nie wymyśliliśmy w sferze socjalnej żadnego innowacyjnego
zabezpieczenia, bo przecież już od wieków, jakkolwiek brutal-
nie to nie zabrzmi, ludzie rodzili i wychowywali dzieci, m.in.
po to, aby zapewnić sobie stabilną przyszłość. Klasyczny przy-
kład indywidualnej inwestycji. Różnica polega jednak na tym,
iż obecność państwa odbiera teraz tej „inwestycji” indywidu-
alny charakter i najzwyczajniej w świecie „rozleniwia”
obywateli, którzy troskę o swoją przyszłość i kosztowne
wychowanie kolejnych pokoleń pozostawiają państwu.

W tym właśnie kontekście pojawia się dość często pomysł
dodatkowego opodatkowania osób nieposiadających dzieci,
czyli wprowadzania tzw. podatku dla singli. Byłby to następca
podatku bykowego, który ciemiężył kawalerów we wczesnym
okresie PRLu, lecz dotyczyłby tym razem (ot znak czasów)
zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Podatek taki budzi jednak
szereg wątpliwości. Czy jest on naprawdę wyrazem sprawie-
dliwości i solidarności społecznej? Przecież nie jest wcale tak,
że życie w samotności jest zawsze niewymuszonym, integral-
nym wyborem człowieka poszukującego własnej wygody, i
należy tego człowieka za samotność dodatkowo karać. Nies-
mak budzi też kolejny przejaw ingerencji państwa w życie
osobiste obywateli. Państwo nagradzające za rodzenie dzieci
(np. ulgi podatkowe), a zarazem karzące za brak potomstwa,
coraz bardziej przypomina zarządcę swoich bezmyślnych,
pozbawionych suwerenności obywateli. Tak więc natury i
logiki nie da się oszukać, i państwo opiekuńcze, które miałoby
je zastąpić, szybko może okazać się państwem stanowczo
nadopiekuńczym…
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Karolina Pałka

Boże love-story

O gustach się nie dyskutuje

Co znaczy być oblubienicą? Dla
panów może to wydać się trochę
kłopotliwe, ale już spieszę z próbą
wytłumaczenia. Bóg jest pełnią
miłości, lecz wydaje mi się, że na
początku, gdy panował jeszcze bez-
miar wód, plan stworzenia człowieka
powstał z Bożego szaleństwa miłości.
Dlatego, że On człowieka zapragnął.
Zapragnął także wzajemności od
człowieka.
Z takiej miłości zostaliśmy stwo-

rzeni na obraz i podobieństwo Boże.
Pieśń nad Pieśniami w 8,6b określa ją
jako Żar Ognia, Płomienie Pana. Św.
Katarzyna Sieneńska napisała piękną
modlitwę, w której mówi, że Bóg
widział wszystkie „niecne uczynki”,
których dopuści się człowiek. Zdawał
się jednak ich nie zauważać, zwracając
swój wzrok na piękno stworzenia,
które pokochał do szaleństwa. Święta
jest pewna swoich słów: „Tak więc to
ten właśnie ogień Cię zmusił”.
Bycie Oblubienicą to doświadczenie

zachwytu Boga nade mną, bo On
mnie szczególnie wybrał. Marcin
Jakimowicz[1 ] świetnie ukazuje ten
wybór na przykładzie Izraela, narodu
wybranego: „Podobamy Mu się. To
Jego wybór. O gustach się nie
dyskutuje. Mógł wybrać naród, który
nazwałby Padającym na kolana albo
Pobożnie śpiewającym pieśni. Wybrał
Izraela, czyli dosłownie... Mocującego
się z Bogiem. Jak mogła wyglądać taka
rozmowa kwalifikacyjna? <Panie,
będziemy z Tobą walczyć>.<Wiem o
tym. I nie cofam swego wyboru>.

<Wiele razy odejdziemy od Ciebie,
odwrócimy się plecami>. <Wiem,
mimo to nie cofnę swojego bło-
gosławieństwa. (.. .) Jesteście źrenicą
mojego oka. Może dlatego tak często
doprowadzacie Mnie do łez?>.
Bóg obdarzył miłością naród

izraelski wiążąc się z nim przy-
mierzem - jak małżeńską przysięgą.
Jednak Izrael nie dochowuje wierności
i w obliczu różnych przeciwności
ucieka się do innych bożków, co dla
Boga jest równoznaczne ze zdradą.
Ozeasz w swojej księdze porównuje
naród do wiarołomnej żony. Zadzi-
wiająca jest postawa Boga, który po
całej liście wypomnianych przewinień
sam przejmuje inicjatywę pojednania i
mówi w Oz 2,16: „Dlatego oto zwabię
ją i wyprowadzę na pustynię, by
przemówić jej do serca”. Jak prze-
dziwny jest nasz Bóg! On wiedział, że
Jego żona będzie niewierna i nie dość,
że przebaczył, to już zaplanował akcję
ratującą Jego małżeństwo. Zostało to
przedstawione wręcz jako nowy akt
zaślubin, o których Bóg mówi, że będą
wieczne:„Poślubię cię sobie na wieki,
poślubię cię sobie w sprawiedliwości i
prawie, w dobroci i miłosierdziu.
Poślubię cię sobie w wierności i
poznasz Pana” (Oz 2, 21-22). Tak,
jakby Bóg szukał tylko jakiegoś
pretekstu, by móc zapomnieć winy.
Jeśli nie znajduje go po stronie
człowieka - powołuje się na swoje
obietnice. Bo „czy można porzucić
żonę poślubioną w młodości?”- pyta w
Iz 54,6b. W Iz 62,4a nadaje
odrodzonej Jerozolimie nowe imiona:

„Moje w niej upodobanie” i „Poślu-
biona” i jakby dla potwierdzenia
powtarza je jeszcze raz: „Gdyż Pan ma
w tobie upodobanie i twoja kraina
będzie poślubiona. Bo jak młodzieniec
poślubia dziewicę, tak twój Budowni-
czy poślubi ciebie. I jak pan młody
cieszy się panną młodą, tak twój Bóg
będzie radował się tobą!” (Iz 62,4b-5).

Pogoń za Obecnością

Pieśń nad Pieśniami jako księga
natchniona przez Boga rodzi nieraz
liczne pytania o interpretację. Już od
starożytności próbowano odczytywać
ten utwór jako alegorię miłości Boga-
Oblubieńca do narodu wybranego –
oblubienicy. W późniejszych czasach
np. św. Teresa z Avila czy św. Jan od
Krzyża opisywali relację pomiędzy
Chrystusem a Kościołem słowami tej
księgi.
Prawdopodobnie utwór został

skomponowany z osobnych orygi-
nalnych poematów, które były
wygłaszane z okazji ceremonii
zaślubin. Trudno zatem o konkretny
przebieg wydarzeń, jednak sedno tkwi
w uczuciach oblubieńca i oblubienicy
wyrażanych do siebie nawzajem, w
zachwycie nad drugą osobą i tęskno-
cie za bliskością. Znaczący jest mo-
ment, kiedy wraz z nadejściem nocy
stęskniona oblubienica rozpoczyna
poszukiwania po całym mieście, aby
znaleźć „tego, którego kocha jej serce”
(Pnp 3, 1-5). Myślę, że bycie
oblubienicą to nieustanne poszuki-
wanie Oblubieńca, pewnego rodzaju
„pogoń” za Nim, za Jego Obecnością.

W miarę łatwo przyjąć, że jestem dzieckiem Boga. Ale co to znaczy, że oblubienicą? Jest to pewien obraz, odsłaniający przed nami
rzeczywistość płomiennej miłości Boga.
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Bóg pragnie, aby tak Go szukać.
Pragnie, żeby Go poznawać. Użyte w
Biblii słowo „poznać Pana” oznacza
nie tylko nabycie wiedzy o Bogu, ale
przede wszystkim poznanie anga-
żujące wszystkie zmysły człowieka.
Tym słowem określano także
zjednoczenie mężczyzny i kobiety w
małżeństwie.

Wojownik w szkarłatnych szatach

W Pieśni nad Pieśniami jest także
wiele fragmentów opisujących
wspaniałość postaci oblubieńca i
oblubienicy, jak np. fragment
mówiący o królewskim pochodzie:
„Któż to wyłania się z pustyni jakby
kolumna dymu? Kto rozsiewa woń
mirry i kadzidła i wszelkich wybor-
nych perfum? Oto lektyka Salomona:
dookoła niej sześćdziesięciu wojowni-
ków (…) Wszyscy są zaprawieni w
walkach…” (Pnp 3, 6-7a.8a). Dalszy
tekst wychwala piękno Salomona, jest
to najprawdopodobniej dzień zaślubin
króla.
W Księdze Izajasza 63, 1 strażnicy

pytają powracającego wojownika,
ubranego w szaty zabarwione szkarła-
tem: „Kim jest ten, który przybywa z
Edomu w szkarłatnych szatach z
Bosry, wspaniały w swoim stroju,
kroczący z wielka mocą?”. Wojowni-
kiem i królem okazuje się sam Bóg:
„To Ja, który głoszę sprawiedliwość i
mam moc, aby zbawić!”. Na pytanie o
przyczynę krwawych plam na swoich
szatach, Bóg odpowiada, że właśnie

odbył sąd nad nieprzyjaciółmi.
Porównuje go do obrazu wytłaczania
winogron. Bóg podkreśla, że jest to
Jego dzieło, On sam „podniósł swoje
zbawcze ramię i wsparł się na swoim
oburzeniu” (por. Iz 63, 5b). Kim jest
zatem mój Oblubieniec? Jest
wojownikiem, który sam stoczył
wojnę z moimi grzechami i wraca
zwycięski w szkarłatnych szatach.
Bycie oblubienicą to świadomość

bycia ocaloną przez Boga od
konsekwencji moich grzechów, świa-
domość, że On wydał samego siebie
za mnie, aby mnie i wszystkich tych,
którzy wierzą „postawić przy sobie
jako Kościół chwalebny, bez skazy i
zmarszczki czy czegoś podobnego,
aby był święty i nieskalany” (Ef 5,25).

Tajemnica radości

Św. Paweł pisze, że jako Kościół
tworzymy jedno ciało z Chrystusem.
Jest to taka jedność, o której mówi
Księga Rodzaju: „I tak mężczyzna
opuści ojca i matkę, a złączy się ze
swoją żoną i oboje będą jednym
ciałem” . „Jest to wielka tajemnica, a ja
ją mówię w odniesieniu do Chrystusa
i Kościoła.” – stwierdza apostoł w Ef
5,32. Jest to tajemnica, którą poznamy
w pełni w dniu ślubu.
Myślę, że Kościół potrzebuje

pewnego rodzaju „przebudzenia”;
potrzebuje usłyszeć czułe wezwanie
Oblubieńca: „ Wstań, moja przyja-
ciółko, moja śliczna i przyjdź! Bo oto
minęła zima, deszcze ustały i przeszły.

Na ziemi pokazały się kwiaty,
nadszedł czas przycinania winnic
(…)” (Pnp 2,10-12). O takim
przebudzeniu mówi też św. Paweł:
„Poznajcie, że nadszedł już czas
sposobny i pora, abyście wstali ze snu.
(…) Noc przeminęła i dzień się
przybliżył. Odrzućmy więc uczynki
ciemności, a nałóżmy zbroje światła”
(Rz 13,11a. 12).
W Ap 19, 7-8 jest napisane, że w

dniu zaślubin Baranka Jego oblu-
bienica będzie ubrana w „czysty,
lniany bisior, a tym bisiorem są
sprawiedliwe czyny świętych”. Bardzo
podoba mi się ten obraz, bo mówi
nam, że zbawieni jesteśmy za darmo, a
nasze uczynki są suknią ślubną, która
z góry jest przygotowana na cere-
monię zaślubin – i to suknią białą, bo
wybieloną we Krwi Baranka. Tak Bóg
zbawia nas przez wiarę do uczynków,
które dla nas przygotował, abyśmy je
pełnili z miłości do Niego (por. Ef
2,10).
Oblubienica ma piękno Oblu-

bieńca. On codziennie wymazuje
„moje stare imiona” i nazywa mnie
„Moje w niej upodobanie”, „Nieopusz-
czona”. Co dzień na nowo zapewnia o
miłości. „Kim jest ta, która wyłania się
z pustyni, wsparta na swym
oblubieńcu?” (Pnp 8,5). „Boże love-
story” pięknie się kończy. Jednak
czeka nas coś o wiele lepszego niż
”happyend”- coś, co przekracza nasze
pojęcie „długo i szczęśliwie”. Bo Pan
otrze z naszych oczu każdą łzę i
poprowadzi nas do źródeł życia (por.
Ap 7,17).
„Dzięki Panu niezmiernie się

weselę i raduję się moim Bogiem, bo
ubrał mnie w szaty zbawienia, okrył
mnie płaszczem sprawiedliwości, jak
pana młodego ozdobionego
diademem, jak pannę młodą strojną w
swe klejnoty” (Iz 61 ,4-11).

[1 ] – „Pan Bóg? Uwielbiam! 44 dobre
wiadomości!”
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Katechizm Kościoła Katol ickiego przybl iża
Krzysztof Kawik

Maryja – Matka Chrystusa, Matka Kościoła

Kogo Bóg wybrał na matkę Syna swego?

Bóg potrzebował wolnej współpracy stworzenia. w  tym celu
odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna córkę Izraela,
młodą Żydówkę z  Nazaretu w  Galilei, Dziewicę poślubioną
„mężowi imieniem Józef, z  rodu Dawida, a  Dziewicy było
na imię Maryja”.

W  jaki sposób Maryja została wyróżniona wśród
niewiast?

Posłanie Maryi zostało przygotowane w  Starym Przymierzu
przez posłanie wielu świętych kobiet. Mimo swojego
nieposłuszeństwa Ewa otrzymała obietnicę, że będzie matką
wszystkich żyjących. Na mocy tej obietnicy Sara poczęła
syna, mimo swego podeszłego wieku. Wbrew wszelkim
ludzkim oczekiwaniom Bóg wybiera to, co było uważane za
niemocne i  słabe, by pokazać swoją wierność swojej
obietnicy: Annę, matkę Samuela, Deborę, Rut, Judytę
i  Esterę oraz wiele innych kobiet. „Maryja zajmuje pierwsze
miejsce wśród pokornych i  ubogich Pana, którzy z  ufnością
oczekują i  dostępują od Niego zbawienia. Wraz z  Nią
wreszcie, wzniosłą Córką Syjonu, po długim oczekiwaniu
na spełnienie obietnicy, przychodzi pełnia czasu i  nastaje
nowa ekonomia zbawienia”.

Co wyraża dogmat Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony
przez papieża Piusa IX?

Najświętsza Maryja dziewica od pierwszej chwili swego
poczęcia, przez łaskę i  szczególny przywilej Boga wszech-
mogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została za-
chowana czysta od wszelkiej zmazy grzechu pierwo-
rodnego.

Jak nazywają Maryję Ojcowie Tradycji wschodniej?

Nazywają Maryję „ Całą Świętą” (Panaghia) Dzięki łasce
Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna od grzechu
osobistego.

Dlaczego Maryję zestawia się z  Ewą?

Maryja przez swoje posłuszeństwo stała się przyczyną
zbawienia zarówno dla siebie, jak i  dla całego rodzaju
ludzkiego. Wielu twierdzi, że „węzeł związany przez
nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłu-
szeństwo Maryi, co związała przez niewierność dziewica
Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę,
a  przeprowadziwszy porównanie z  Ewą, nazywają Maryję
„matką żyjących” i  niejednokrotnie stwierdzają: „śmierć
przez Ewę, życie przez Maryję”.

Jak przejawiało się dziewictwo Maryi?

Opowiadania ewangeliczne uznają dziewicze poczęcie za
dzieło Boże przekraczające wszelkie rozumienie i  wszelkie
ludzkie możliwości. „ Z  Ducha Świętego jest to, co się
w  Niej poczęło” – mówi anioł do Józefa o  Maryi, jego
Małżonce. Kościół widzi w  tym wypełnieniu Bożej
obietnicy danej przez proroka Izajasza: „Oto dziewica
pocznie i  porodzi Syna”. Sens tego wydarzenia jest dostępny
tylko dla wiary, która widzi go w  powiązaniu tajemnic
między sobą, w  całości misteriów Chrystusa, od Jego
Wcielenia aż do Paschy.

CzyMaryja miała więcej dzieci?

Odpowiedź brzmi nie. Niekiedy jest wysuwany w  tym
miejscu zarzut, że Pismo Święte mówi o  braciach i  siostrach
Jezusa. Kościół zawsze przyjmował, że te fragmenty nie
odnoszą się do innych dzieci Maryi Dziewicy. w  rze-
czywistości Jakub i  Józef, „Jego bracia” są synami innej
Marii, uczennicy Chrystusa, określanej w  znaczący sposób,
jako „druga Maria”. Chodzi tu o  bliskich krewnych Jezusa
według wyrażenia znanego w  Starym Testamencie.

Wszyscy jesteśmy dziećmi Maryi?

Jezus jest jedynym Synem Maryi. Macierzyństwo duchowe
Maryi rozciąga się jednak na wszystkich ludzi, których Jezus
przyszedł zbawić.

Jaka jest rola Maryi wobec Kościoła?

Jest nieodłączna od Jej zjednoczenia z  Chrystusem
i  bezpośrednio z  niego wynika. Ta zaś „łączność Matki
z  Synem w  dziele zbawczym uwidacznia się w  chwili
dziewiczego poczęcia Chrystusa i  trwa aż do jego śmierci.”
w  sposób szczególny uwidacznia się w  godzinie Jego męki,
gdzie utrzymywała wierne zjednoczenie z  Chrystusem. Po
Wniebowstąpieniu swego Syna, swymi modlitwami wspie-
rała początki Kościoła. Razem z  Apostołami i  kilkoma
kobietami widzimy „także Maryję błagającą o  dar Ducha
Świętego, który okrył Ją już cieniem podczas Zwiastowania.”

Jakie jest znaczenie Wniebowzięcia Maryi?

Na koniec Niepokalana Dziewica, dopełniwszy biegu
ziemskiego życia została z  ciałem i  duszą wzięta do
niebieskiej chwały i  wywyższona przez Pana, jako Królowa
wszystkiego. Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym
uczestnictwem w  Zmartwychwstaniu Jej Syna i  uprze-
dzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan.

W  jaki sposób Maryja ukazuje moc Chrystusa?
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Macierzyńska rola Maryi w  stosunku do ludzi żadną miarą
nie przyćmiewa i  nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa
Chrystusa, lecz ukazuje jego moc. Cały zbawienny wpływ
Błogosławionej Dziewicy na ludzi wypływa z  nadmiaru
zasług Chrystusa i  opiera się na Jego pośrednictwie,
całkowicie zależy i  z  niego czerpie całą moc.

Jaki jest związekMaryi z  Duchem Świętym?

W  modlitwie Duch Święty jednoczy nas z  Osobą Jedynego
Syna w  Jego uwielbionym człowieczeństwie. To przez nie
i  w  nim nasza synowska modlitwa prowadzi do Komunii
w  Kościele z  Matką Jezusa. Po zgodzie wyrażonej w  wierze
w  chwili Zwiastowania i  niezachwianie podtrzymanej pod
krzyżem macierzyństwo Maryi rozciąga się odtąd na braci
i  siostry Jej Syna. Z  powodu szczególnego współdziałania
Maryi z  działaniem Ducha Świętego Kościoły rozwinęły
modlitwę do świętej Matki Boga, skupiając ją na Osobie
Chrystusa ukazanej w  Jego misteriach.

Jakie dwa dążenia występują w  modlitwach?

Jedno „uwielbia” Pana za „wielkie rzeczy”, jakie uczynił
swojej pokornej Służebnicy, a  przez Nią wszystkim ludziom,
drugie powierza Matce Jezusa błagania i  uwielbienia dzieci
Bożych.

Szczególne znaczenie modlitwy: „Zdrowaś Maryjo”

„Zdrowaś Maryjo (Raduj się, Maryjo)”. Pozdrowienie anioła
Gabriela rozpoczyna modlitwę. w  naszej modlitwie staramy
się spojrzeć tak, jak Bóg spojrzał na pokorną Służebnicę
i  cieszymy się z  radości, jaką On w  niej znajduje.
„ Łaski pełna, Pan z  Tobą”. Maryja jest pełna łaski,

ponieważ Pan jest z  Nią. „Pełna łaski” jest całkowicie
oddana Temu, który przychodzi w  Niej zamieszkać i  którego
Ona ma wydać na świat.
„Błogosławionaś Ty między niewiastami i  błogosławiony

owoc żywota Twojego, Jezus” Po pozdrowieniu Anioła
czynimy naszym pozdrowienie Elżbiety. Elżbieta jest
pierwsza w  długim szeregu pokoleń, które błogosławią
Maryję, która jest błogosławiona między niewiastami, bo
uwierzyła w  wypełnienie się słowa Pana i  dała Tego, który
jest samym błogosławieństwem.
„Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami..” Maryja

jest Matką Boga i  Matką naszą, możemy jej powierzyć
wszystkie nasze prośby i  troski. Ona się modli za nas
podobnie, jak modliła się za siebie: „Niech mi się stanie
według twego słowa.”
„Módl się za nami grzesznymi teraz i  w  godzinę śmierci

naszej.” Oddajemy Maryi „teraz” w  dniu „dzisiejszym”
naszego życia i  nasza ufność rozciąga się aż do powierzenia
Jej już teraz „godziny naszej śmierci”. Modlimy się, by była
obecna przy nas, jak była przy śmierci swojego Syna na
krzyżu i  poprowadziła nas do Raju.

Źródło:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002 –
Pallottinum

Święta wierność

Każdy, kto był w  Pradze, miał z  pewnością okazję
przechodzić z  jednego na drugi brzeg rzeki Wełtawy.
Bardzo możliwe, że przechodził wtedy Mostem
Karola. A  przecież most ten jest cudowny! Nie dość, że
jest piękny, nie dość, że można z  niego podziwiać
uroczą Pragę, to jeszcze znajdują się na nim ładne
figury wielu świętych, także św. Jana Nepomucena,
którego życie było z  tym miastem mocno związane.
Jan żył w  XIV wieku, urodził się w  czeskich

Pomuku. Został księdzem i  posługiwał w  Pradze.
Odbył prawnicze studia, i  to nie tylko w  czeskiej
stolicy, ale też na jednym z  najwybitniejszych
uniwersytetów średniowiecznej Europy – w  Padwie.
Po powrocie do ojczyzny został wikariuszem
generalnym arcybiskupa praskiego, co było szcze-
gólnym wyróżnieniem, bo stał się w  ten sposób drugą
osobą w  diecezji.
W  życiu Jana najpiękniejszą chwilą okazała się

jednak śmierć. Była to męczeńska śmierć z  rąk króla
Wacława IV Luksemburczyka. Wiemy na pewno, że
zginął w  nurtach wspomnianej już przeze mnie
praskiej Wełtawy. Istnieją dwie wersje, według których
tłumaczy się, dlaczego władca zabił duchownego.
Według jednej trwał on w  sporze z  arcybiskupem -
przełożonym Jana, i  dlatego podstępnie sprowadził do
siebie jego zastępcę, nakazał poddanie go torturom
i  w  końcu wrzucenie do rzeki. Jednak druga koncepcja
akcentuje, że Jan był spowiednikiem królowej, a  jej
mąż chciał, aby kapłan wyjawił mu grzechy małżonki.
Gdy ten odmówił, ten nakazał jego morderstwo.
Dlatego Jan nazywany jest męczennikiem tajemnicy
spowiedzi.
Jan jest człowiekiem wielu cnót. Uczy nas, że warto

być ambitnym, nie popadać w  życiowy marazm
i  dążyć do osiągnięcia „czegoś“ w  życiu, bo to jest
dobre, gdy tylko nie tracimy sprzed oczu naszego
najważniejszego celu - Boga. Poza tym, Jan uczy
wierności tym, którzy nam zaufali. Dochował on
wierności Kościołowi i  tym, którzy wyznawali u  niego
swoje grzechy. Zwróćmy uwagę, jak ważne jest, byśmy
zawsze dotrzymywali tajemnice i  trwali w  wierności
wobec Boga, Kościoła i  najdroższych nam ludzi.

O świętym: Paweł Nowak
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Mądre emocje

Michalina Juraszczyk

Każdy z nas zna pewnie popularną reklamę jednej z dużych
sieci telekomunikacyjnych, w której występują dwaj
sympatyczni bohaterowie: serce i mózg. Zestawieni na
zasadzie zupełnej sprzeczności, reprezentują dwa światy:
irracjonalizmu i racjonalizmu. Czy jednak przysłowiowe
serce jest w rzeczywistości takie głupiutkie?

To, jak ważne w naszym życiu są emocje, możemy
wywnioskować z codziennych obserwacji – nastroje i ich
wyrażanie znacznie ułatwiają komunikację z drugim
człowiekiem. Nie trzeba daleko szukać – potrzeba
stworzenia powszechnych dziś emotikon wzięła się właśnie
z problemu wyrażania uczuć w słowie pisanym. Zwykłe
znaki interpunkcyjne czy wielkość liter nie wystarczała, by
w czytelny dla adresata sposób nadać nasz komunikat.
Potrzeba ta stała się tym pilniejsza, że wraz z rozwojem
nowoczesnych technologii spora część naszej komunikacji
zaczęła bazować właśnie na piśmie.

Ludzka twarz jest skupiskiem największej ilości mięśni –
umożliwiają one wyrażanie rozmaitych stanów. Mrużymy
oczy, marszczymy brwi, uśmiechamy się – natura dała nam
niesamowite możliwości wykonywania przeróżnych min.
Co więcej, najpopularniejsze doniesienia z tego zakresu
wskazują na to, że ekspresji nie możemy się nauczyć – jest
ona wrodzona. Nie musimy przyswajać wiedzy na temat
tego, że podniesione kąciki ust i zmrużone oczy są wyrazem
sympatii i pozytywnych emocji. Po prostu to wiemy.
Niezależnie od kultury i położenia geograficznego,
ekspresja mimiczna wyrażająca emocje uznawane za
podstawowe (czyli: radość, smutek, gniew, strach, i wstręt)
u wszystkich ludzi rozpoznawana jest w ten sam sposób.
Także osoby z uszkodzeniami zmysłów: niesłyszące i
niewidzące, już od dziecka potrafią nadawać sygnały
emocjonalne i odbierać je tak samo jak osoby zdrowe.
Dlaczego tak jest?

Z ewolucyjnego punktu widzenia, w społeczeństwach
pierwotnych bardzo duże znaczenie miało wczesne
rozpoznanie „wroga” i „przyjaciela” – jeśli ktoś nie miał
wobec nas dobrych zamiarów, ważna była natychmiastowa
reakcja – walka lub ucieczka. Automatyczne
wychwytywanie odpowiedniej mimiki jest więc szybkie i
ekonomiczne, a co za tym idzie adaptacyjne. Oczywiście
rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej na przestrzeni

dziejów stało się bardziej wyrafinowane i obecnie nie
sprowadza się tylko do dzielenia ludzi na zagrażających i
nastawionych pokojowo. Pomaga nam po prostu w
nawiązaniu dobrej, empatycznej relacji. Badania pokazują,
że najbardziej satysfakcjonujący dla obu stron kontakt to
taki, w którym ludzie dostrajają się do siebie –
podświadomie dostosowują swoją pozycję ciała, ton głosu i
mimikę do osoby, z którą rozmawiają.

Do najważniejszych funkcji emocji możemy zaliczyć ich
działanie stymulujące do aktywności. Strach czy gniew
pobudzają nasz organizm do odpowiedniej reakcji – widząc
zagrożenie, podejmujemy podświadome kroki, by się przed
nim obronić. Z kolei radość i zaciekawienie skłaniają nas do
podążania w jakimś kierunku, ułatwiają wyznaczanie celów,
planowanie aktywności, pozwalają utrzymać motywację do
tego, by nie zaprzestawać naszych działań. Doniesienia
naukowców ukazują problem z podejmowaniem
właściwych decyzji u osób z uszkodzeniem kory
przedczołowej, odpowiedzialnej właśnie za emocje. Badani
przez nich pacjenci nie potrafili się cieszyć, być
przygnębionymi czy zezłościć się. W procesie rozważania
jakieś kwestii byli zdolni do racjonalnego przewidzenia
konsekwencji danego działania, jednak w żaden sposób nie
mogli określić, które postępowanie byłoby właściwe. Nie
byli bowiem w stanie wyobrazić sobie czy czuliby się dobrze
czy źle w takim lub innym przypadku.

Przysłowiowe serce ma więc bardzo dużo do
powiedzenia i – jak się okazuje – całkiem sensowych rzeczy.
Wraz z rozumem tworzy całkiem zgrany duet, więc pozwól
mu działać i nie lekceważ go.

Towarzyszą nam na każdym kroku, nawet teraz, gdy czytasz te słowa. Znudzony, zaciekawiony? No właśnie! Wsłuchaj się w to, co
mówią ci twoje emocje.
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Hand made

Nie chodzi mi w tym artykule, aby
urazić jakąkolwiek grupę, czy
krytykować produkcje chrześcijań-
skie, bo są filmy, które głęboko
zapadły mi w pamięć i reprezentują
kino ambitne. Warto jednak przy-
glądnąć się sobie i temu, co robimy,
czy rzeczywiście w naszym działaniu
stawiamy poprzeczkę wysoko, a nie
popadamy w bylejakość. Nie chcę,
żeby to były tylko moje przemy-
ślenia, dlatego zapraszam do krótkiej
wędrówki po naszym najwspa-
nialszym Przewodniku, czyli Biblii.

Co na temat jakości mówi Stary
Testament? Najlepiej to widać na
przykładach. Pierwszy z brzegu –
świątynia Pana. Dawid, gdy chciał,
aby w świątyni Bóg był czczony
śpiewem, nie zatrudnił jednego,
dwóch czy nawet dziesięciu śpie-
waków. Jak szaleć to szaleć –
dlaczego by nie cztery tysiące?
Przecież Bóg jest tego godzien. Z

różnych krain sprowadzał drogo-
cenne kamienie, złoto, srebro, mar-
mury, niczego nie żałował. Jego syn
Salomon, który kontynuował budo-
wę, zużył na same gwoździe do
świątyni 50 syklów złota, co daje
nam w przeliczeniu ponad pół kilo
tego szlachetnego kruszcu. Z takiej
ilości można by zrobić około 60
obrączek ślubnych. A to przecież
tylko gwoździe.

Ciekawe stwierdzenie znalazłam
także w 2. Księdze Machabejskiej na
samym jej końcu: „Jeśli zostało ono
[opowiadanie – dod. red.] skompo-
nowane pięknie i zgrabnie, osią-
gnąłem to, czego pragnąłem. A jeśli
jest marne i przeciętne, to widocznie
tylko na tyle było mnie stać.”. Ciężko
mi oceniać walory estetyczne tej
księgi, ale ważne jest samo stwier-
dzenie autora. Dałem z siebie
wszystko, chciałem aby było piękne,
a jeżeli tak nie jest, to nie brakło mi
chęci, ale talentu.

A co o jakości chrześcijańskiej
mówi Nowy Testament? Jezus miał
gest zarówno pod względem ilości,
jak i jakości. Na weselu w Kanie
zamienił wodę w wino. I to nie byle
jakie. Przecież mógł stwierdzić –
goście już są po kilku kielichach, ich
kubki smakowe są z lekka
znieczulone, to już nie muszę im
dawać najlepszego. To nie jest logika
Jezusa! Dał On młodej parze bardzo
hojny prezent – w dzisiejszych
czasach nie byłoby to 6 stągwi, ale
nawet 900 butelek po 0,75 litra wina.

Wchodzisz na stronę internetową twojej parafii, a tu na pierwszy rzut oka wyskakuje ci grafika, która wygląda jak robiona na zajęciach
informatyki w gimnazjum i kiczowate aniołki koło błyszczących napisów. Włączasz filmy robione o świętych, życiu Jezusa czy historiach
starotestamentalnych, a aktorzy grają, jakby wybierano ich na jednym castingu z aktorami do „Dlaczego ja?”. Jak to się ma do
chrześcijańskich standardów, które powinniśmy reprezentować?

Anna Kicińska

Ja bym nie pogardziła takim
podarunkiem. Tak samo z roz-
mnożeniem chleba. Nie rozdał
tłumom po jednej kajzerce na osobę,
ale tyle, że każdy się nasycił i jeszcze
zostało 12 koszy. To nie wszystko!
Dał On samego siebie, abyśmy mogli
wyjść z grzechu i śmierci, stając się
synami Bożymi! Dał nam nową
jakość życia.

Jakie to ma praktyczne znaczenie?
Nie można zgadzać się na bylejakość.
Jak to świadczy o nas, gdy robimy coś
na „odczep się”, spóźniamy się,
oddajemy prace na studiach po
terminie? Niby błahe, codzienne
sprawy, ale dają świadectwo o nas
samych. Chrześcijaństwo nie kończy
się w murach kościoła. Naszym
życiem musimy wskazywać na
standardy Królestwa Bożego. Zarów-
no w pilności w codziennych
obowiązkach („do krowiego nawozu
porównuje się leniwego, każdy, kto
go dotknie, otrząśnie rękę” Syr
22,2”), w dbaniu o wizerunek
Kościoła, konferencji, spotkań, które
są organizowane przez chrześcijan,
jak i w relacjach z innymi.
Pokazujmy standard wzajemnej mi-
łości, dobroci, cierpliwości. Przecież
jesteśmy Bożym „HAND MADE”.
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KRÓTKO

Nad Ewangel ią pochyla się Barbara Kupiec
Rozważanie bibl ijne Pnp 4,1

O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna!

Kiedy nadchodzi czas Adwentu, roz-
ważania biegną ku Maryi, kiedy chce
się pochylić nad słowem “Oblu-
bienica”, to staje się przed nie lada
wyzwaniem. Wbrew pozorom to sło-
wo w  Piśmie Świętym nie odnosi się
do Maryi w  żadnym bezpośrednim
cytacie, choć pewna tajemnica kryje
się za Chrystusowym – “Niewiasto” –
którym zwracał się do Swej ukochanej
Matki… Jednak nie chcę dotykać tej
kwestii, a  bardziej pragnę zaprosić do
zdumienia… Bo jest taka przestrzeń,
przestrzeń relacji, którą powinna
spowijać cisza, lecz nie ta rodząca się
z  braku słów, ale ta zrodzona
z  zachwytu…
Zachwyt, to coś, co przeszywa duszę

swoją delikatną wonią, wypełnia ją aż
po brzegi, gdy bierze się głęboki
oddech szczęścia… Zachwyt rodzący

się z  relacji, tak delikatnej, tak nie-
zachwianej, że aż całkiem przejrzystej.
Gdzie bezgraniczne zaufanie ogarnia
w  całości i  nie ma już miejsca na lęk
ani strach. To uczucie, które ogarnia
nas, gdy ktoś, przed kim staje się
z  drżeniem, pragnie otulić nas naj-
subtelniej jak się tylko da, by chronić.
To tam, gdzie słowa się wyczerpują
i  jedyne, co pragnie się jeszcze powie-
dzieć, to jedynie to najprostsze: “O  jak
piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak
piękna” (Pnp 1 ,15). A  w  owych
słowach: “przyjaciółko moja”, kryje się
ta niezachwiana ufność, że jedność
dusz jest nawet ponad tą cielesną
jednością, bo jest tym silniejsza im
bardziej niewidzialna.

„Czyż nie chcą dla siebie być

prawdziwi i przejrzyści

jak są dla N iego? –

jeśl i jest tak, śpiewają hymn

dziękczynny,

jakieś Magnificat ludzkiej głębi

iwtedy jakże głęboko czują,

że właśnie «W N im żyjemy,

poruszamy się i jesteśmy» –

Właśnie w N im!

To On pozwala im uczestniczyć

w tym pięknie,

jakie w nich tchnął!

To On otwiera im oczy”.

(Jan Paweł II Tryptyk rzymski)

Kiedy się to odkryje, można tylko
znów powtórzyć: “Piękna jesteś,
przyjaciółko moja […] ” (Pnp 6,4).

„Miriam, Tyś drogą do Nieba”

29 listopada rozpoczęliśmy w  Kościele nowy rok liturgiczny,
to właściwy moment, aby zastanowić się nad znaczeniem
czasu w  naszym życiu. Bóg daje Ci kolejną szansę, kolejne
łaski, możliwości, kiedy będziesz mógł umocnić swoją
wiarę, obudzić nadzieję i  rozpalić miłość. Masz szansę
znowu przejść przez Adwent, okres Bożego Narodzenia,
czas Wielkiego Postu i  Wielkanocy. Kościół, twoja ziemska
matka, zapewni Ci każdego dnia Eucharystię, sakramenty,
Boże Słowo, modlitwę… Możesz znowu przez to wszystko
przejść tak samo, z  rutyną, przyzwyczajeniem, w  pośpiechu
albo bardziej świadomie, dojrzalej, głębiej… Może teraz
czytając ten artykuł pojawia się w  twoich myślach refleksja,
o  tym, co było, o  poprzednim roku, ale nie zastanawiaj się
nad tym, na co już nie masz wpływu, czego już nie jesteś
w  stanie zmienić, pomyśl o  tym, jak dobrze wykorzystać ten

dar czasu, który masz jeszcze do przeżycia na tej ziemi.
W  dużej mierze to właśnie od Ciebie zależy, jak będzie
wyglądała Twoja relacja z  Ojcem przez kolejny rok, nie
zapominaj jednak o  tym, że jako człowiek jesteś słaby,
dlatego nie możesz polegać wyłącznie na swojej sile. Postaw
na Maryję, „która: pod krzyżem stała, która się z  Synem
żegnała, która uczyć Cię będzie pokory, cierpienie znieść ci
pomoże..” Uczyń ją przewodniczką na drodze swojej wiary.
„Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in
mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.” („Oto jestem
cały Twój i  wszystko, co moje, Twoim jest. Przyjmuję Cię za
całe moje dobro. Daj mi Serce Twe, o  Maryjo”). Święty Jan
Paweł II, Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, święty
Maksymilian Maria Kolbe, święty Bernard z  Clairvaux
i  wielu innych uczyło się od Maryi trwania przy Chrystusie
i  wypełniania woli Bożej, bo nie ma na świecie większej
nauczycielki miłości.
Czy i  ty jesteś w  stanie bez reszty zaufać Maryi?

Rozważa Krzysztof Kawik

„ O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna! Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną. Włosy twe jak stado kóz falujące na
górach Gileadu”. (Pnp 4,1 )
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POEZJA I WSPOMNIENIA Z DA

Agnieszka Kromska

Opowieść o
poszukiwaniach niebaWspomnienia z DA

Coroczne Dni Wspólnoty, czas spotkania z Bogiem, z
ludźmi, z samym sobą. Czas stawiania pytań i
poszukiwania odpowiedzi. Wspólna Eucharystia, adoracja,
spacery wśród górskich krajobrazów, całonocne lepienie
pierogów, Agapa. Wszystkiego tego mogliśmy doświadczyć
na Dniach. Czasem było wesoło, czasem poważnie… Zaraz,
zaraz… Czy jedno wyklucza drugie? Otóż nie. Powaga –
oczywiście w głębszym rozumieniu tego słowa – myśl
przewodnia tegorocznych Dni, nie jest zaprzeczeniem
radości.
Powaga, to umiejętność przeżywania, z akcentem nie na

to, co przeżywasz, ale dla Kogo to przeżywasz. Powaga to
umiejętność kroczenia nie do doznań, ale przez doznania
do życia. Powaga to umiłowanie Mądrości. Geniuszem tej
powagi jest Chrystus – nikt tak jak On nie kroczył przez
doznania, nikt tak jak On nie potrafił żyć, nawet umierając.
Istotą mądrości jest umieć stąpać po Jego śladach.
Cóż więc oznacza „bycie poważnym”? Być poważnym to

nieustanne zmagania. Być poważnym to iść, nie pozwalając,
by ktokolwiek lub cokolwiek cię zatrzymało. Być poważnym
to zawierzyć temu, kto wie, dokąd idzie. Być poważnym to
umieć rozeznać w życiu osobę, która „widzi więcej” i która
prowadzi do kraju – życie. Powaga to rozpoznać na swojej
drodze Tego, który jest Krajem…
Rozpoznajesz Go?

O doświadczeniu Dni Wspólnoty:
Klaudia Gajewska
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Świat nie znosi próżni

JacekWójcik

Świat nie znosi próżni… To przykry fakt, ale
niejednokrotnie wielu z  nas mogło się o  tym przekonać na
własnej skórze. Tam, gdzie nie ma naszej aktywności, tam
pojawia się próżnia, która będzie wypełniona w  sposób od
nas niezależny. A  nawet jeśli nie próżnia, to przez brak
aktywności oddajemy pole ludziom nieprzychylnym nam
i  naszym wartościom. W  artykule tym postaram się zwrócić
uwagę na dwa przypadki, które w  jakiś sposób będą
ukazywać zgubne skutki nieangażowania się społecznego
i  idące za tym skutki.
Pierwszy z  nich to polityka w  lokalnym wydaniu, bo

wielka polityka jest jednak poza naszym zasięgiem. Często
ludzie, którzy znajdują się w  radach gmin czy radach
dzielnic to są ludzie, których możemy nazwać
partyjniakami. To takie osoby, które zajmują stanowiska nie
dzięki swoim kompetencjom, lecz dzięki partyjnym
układom. Gdyby istniało w  naszym społeczeństwie coś, co
moglibyśmy nazwać społeczeństwem obywatelskim, takie
sytuacje byłyby marginalne; obecnie niestety to norma…
A  to prowadzi do skutków katastrofalnych. Gdy widzimy, że
ludzie sprawujący władzę w  lokalnych strukturach
podejmują inicjatywy, które godzą w  nasze wartości lub
naszym zdaniem - mogą przynosić złe efekty, nie możemy
stać z  boku i  udawać, że się nic nie dzieje. Naszym
obowiązkiem jest upomnienie, a  jego zaniechanie jest
grzechem zaniedbania. I  w  takiej sytuacji właśnie można
sprawdzić, jaką postawę prezentuje nasz lokalny

przedstawiciel. "Dobry przyjmuje upomnienia z  radością,
lecz im kto gorszy, tym gorzej znosi upomnienia". W  takiej
sytuacji (i  nie tylko w  takiej, bo odnosi się to do całego
naszego życia) niesamowicie ważne jest, jak upominamy.
Z  pomocą przychodzi nam św. Mateusz, który w  swojej
Ewangelii pisze: „Gdy brat twój zgrzeszy, idź i  upomnij go
w  cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli
zaś nie usłucha, weź z  sobą jeszcze jednego albo dwóch,
żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała
sprawa. Jeśli i  tych nie usłucha, donieś Kościołowi!”. Jeśli nie
zastosujemy się do tych wytycznych, to nasze upomnienie
prawdopodobnie przyniesie odwrotny efekt od
zamierzonego i  to my w  dużej mierze będziemy winni tej
sytuacji. Załóżmy jednak, że forma upomnienia było dobra,
a  mimo to nasze upomnienia nie będą przynosić efektów.
Należy wtedy zmienić sposób działania i  wziąć sprawy
w  swoje ręce. Zacząć organizować swoje lokalne
społeczeństwo, aby w  kolejnych wyborach wypuściło
swojego kandydata. Brzmi strasznie, ale przez brak takich
działań dajemy pole do popisu tym, których niekoniecznie
możemy nazwać swoimi przedstawicielami. Nie bójmy się
brać odpowiedzialności!
Druga kwestia, to wykorzystanie grantów, funduszy itp.

przeznaczonych na wsparcie dla przedsięwzięć
o  charakterze  m.in. kulturalnym, naukowym. Im więcej
będzie wychodzić dobrych inicjatyw z  szeroko pojętych
środowisk katolicko – patriotycznych, tym więcej te
środowiska będą otrzymywać funduszy. A  to jest obecnie
wielka bolączka naszego środowiska. Bo na inicjatywy
ogólnie mówiąc „lewicowe”, które często są wręcz
skandaliczne, pieniądze leją się strumieniami. Tu
stworzyliśmy wielką próżnię, którą powoli musimy zacząć
wypełniać. Ale nie tylko o  ilość tu chodzi, ale przede
wszystkim o  jakość. Każdy z  nas czuje gniew, gdy widzi
sytuację, w  której państwo nie wspiera finansowo filmu
o  jednym z  najwybitniejszych bohaterów Polski w  historii -
rtm. Witoldzie Pileckim, za to morze pieniędzy idzie na
film „Ida”, w  którym pojawiły się wątki ostro skrytykowane
przez środowiska patriotyczne. Widząc poziom obu tych
filmów, trudno niestety się dziwić, że pieniądze płyną
niekoniecznie tam, gdzie byśmy chcieli, aby płynęły. Trzeba
tutaj wielkich pomysłów, trzeba się niejednokrotnie
sparzyć, uczyć się na własnych błędach, ale nie wolno nam
trwać! W  Polsce potrzeba narodowych elit działania, a  nie
trwania! To od naszego poświęcenia i  zaangażowania zależy
to, jak będzie wyglądać Polska za 5-10-15 lat. Nie bójmy się
brać odpowiedzialności!
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POLITYKA

Kobiety w polityce –
moda, przymus, czy chęć rządzenia?

Czy kobietom są potrzebne fory w  polityce?

Parytet – pomysł choć szlachetny, to bardzo kon-trowersyjny,
wręcz uwłaczający godności kobiety. Przymus umieszczania na
listach wyborczych  min.   30% kobiet jest czymś bezzasadnym.
Dlaczego bowiem „na siłę” umieszczać na listach kobiety skoro
często same tego nie chcą. Szukanie osób płci żeńskiej aby
zapełnić listy również nie ma sensu, a  niestety trzeba. A  kobiet
przecież są silnymi istotami, przeważnie stawiają na swoim,
wiedzą czego chcą i  jeśli chcą zaistnieć w  polityce, to zaistnieją,
nieistotne czy z  parytetem, czy bez.

Rola kobiet na polskiej scenie politycznej

Od pewnego czasu panuje swoista moda na promowanie pań-
polityków – poszukiwanie polskiej Angeli Merkel, czy
Margaret Thatcher, silnej przywódczyni mającej zaufanie
społeczne i  silną osobowość, niezbędną do działania.
Ustawianie pań na czele partii przed wyborami wydaje się
jednak bardziej zabiegiem pijarowym niż decyzją wynikającą
z  ich umiejętności i  osobowości.

Pojawienie się w  polityce tylu kobiet jest głównie
konsekwencją złej jakości tzw. męskiej polityki. Panowie,
którzy widzą wyniki sondaży, zauważają, że opinia publiczna
jest już nimi i  ich ciągłymi sporami zmęczona. Łatwiej dziś
delegować kobiety jako nowe twarze, sugerujące potrzebę
zmian, wiedząc jednocześnie, że wnoszą przynależny,
stereotypowo, kobiecie wizerunek, z  jego istotnymi i  lubianymi
cechami, takimi jak: sympatia, opiekuńczość, dbałość
o  innych. To jest łagodzenie wizerunku polityki. Kobiety, które
startują do najwyższych funkcji w  państwie, są bardzo różne,
ale zwykle za nimi stoją gremia złożone z  mężczyzn.
Prawdopodobnie mają taki pomysł, że to oni będą nadal
sprawować władzę, tylko na pierwszym planie będzie widać
kobiety, które mają lepszy od nich wizerunek.

Margaret Thatcher jako wzór polityka z  przesłaniem

Margaret Thatcher, postać kontrowersyjna w  oczach wielu,
której nie można jednak odebrać charyzmy, pełnego
zaangażowania działania dla dobra państwa i  skuteczności
w  tym działaniu. Metody, choć czasem brutalne, to na tyle
skuteczne, że zdołały wyciągnąć Wielką Brytanię z  poważnego
kryzysu. Z  pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że jest

wzorem polityka. Silna, odważna, nie bojąca się podejmować
trudnych decyzji. Interes państwa jest dla niej priorytetem, nie
żąda laurów, sława jej nie interesuje. Powszechny szacunek
i  uznanie zaskarbiła sobie bez-kompromisowością w  dążeniu
do celu. Nie bała się wdrażać swojej konserwatywnej doktryny
mimo oporu silnych grup wpływu. Była najdłużej urzędu-
jącym szefem rządu w  Wielkiej Brytanii. Wielu ludzi władzy
marzy o  tym, by być tak sprawnym i  skutecznym, jak brytyjska
była premier. Zdobyć uznanie światowej klasy politycznej
i  niektórych mediów. Przez 11 lat piastować urząd szefa rządu.
Pokazać, że w  świecie polityki kobiety też mają coś do
powiedzenia. Choć Żelazna Dama wzbudzała kontrowersje, do
dziś jest wymieniana jako jedna z  najważniejszych postaci XX
w.

Kobiety przyszłością polityki?

Z  przykrością muszę stwierdzić, że większość polityków na
świecie zostaje politykami dla władzy i  sławy, a  przecież nie
o  to chodzi w  polityce. Takie przeświadczenie powoduje, że
poszukuję nowych twarzy na scenie politycznej – osób
wykształconych, biegłych, kulturalnych, fachowych. Czy są
wśród nich kobiety? Oczywiście, że tak, tylko że jest
istotniejsze pytanie - czy nadają się one do sprawowania
rządów? Czy znajdzie się w  Polsce pani polityk pokroju
Margaret Thatcher? Czy może nią zostać pani Beata Szydło?
Nie wiem, jednak chciałbym żeby tak było, dla mojego dobra
i  dla dobra Polski.

Dawid Przeliorz

W ostatnich czasach widać rosnącą l iczbę kobiet w pol ityce. Czym jest to spowodowane? Chęcią rządzenia? Modą? A może przymusem
związanym z parytetem?



18 • Ignis

ARCM

PornoPANDEMIA

"Aż 12% wszystkich stron dostępnych w internecie ma
charakter pornograficzny. W przeliczeniu na witryny
otrzymujemy w ten sposób ponad 24 miliony unikalnych
stron WWW (...) W każdej sekundzie średnio ponad 28
tysięcy internautów na całym świecie ogląda materiały
pornograficzne w internecie. W tym czasie wydają na to
ponad 3 tysiące dolarów". /http://www.komputerswiat.pl/no-
wosci/internet/2010/22/porno-w-sieci-10-miazdzacychfak-
tow.aspx/
Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że mamy do czynienia z

globalną zarazą? Ja nie. Z jednej strony dużo się o tym mówi,
niby jest to sprawa wszystkim znana, ale z drugiej co tak
naprawdę robimy, by to zmienić? Być może i ja , i Ty
odpowiemy sobie: "ale co ja jeden mogę zmienić? Przecież
jestem szarym obywatelem, zwykłym katolikiem". Tylko
gdzie tak naprawdę rodzi się porno? Jak każdy grzech
wychodzi od nas!
Usłyszałem kiedyś bardzo wymowne słowa pewnego

amerykańskiego pastora, który nazwał pornografię jedną z
najpotężniejszych broni diabła. Wspomniał, że zauważa
podczas swojej długoletniej praktyki duszpasterskiej, że
młode pokolenia są dużo bardziej zamknięte na naukę o
Chrystusie. Mało tego! Nie tylko młodzi. Przytaczając
statystyki z USA, mówi, że około 60% dorosłych mężczyzn
uczestniczących w naukach regularnie przeglada pornografię!
Czy zdajesz sobie teraz sprawę, jak potężna to broń?
Wracając do poprzedniej myśli – trzeba zadać sobie

pytanie: czy jest nam obojętne, gdy przechodzimy obok
reklam, często zakrawających na soft-porno (pl. miękka
pornografia)? Czy z obojętnością i przyzwyczajeniem
patrzymy na ogromne bilboardy na budynkach naszych
miast? Czy zobojętnieliśmy i traktujemy to jako normalność?
Powiecie teraz – mądrala się znalazł! To samo pytanie zadaję
sobie. Gdzie nasza przyzwoitość? Gdzie duch gorliwości? A
możliwości nie brakuje. Istnieją organizacje (np. CitizenGo),
petycje, protesty. Można zgłaszać kontrowersyjne strony do
zablokowania. Czas działać!
"Wy jesteście nadzieją Kościoła" mówił św. Jan Paweł II.

Jest ogromna potrzeba kształtowania naszej rzeczywistości,
przyszłości. Musimy najpierw zacząć od siebie, sobie
codziennie zadawać pytania, żyć, dając najpierw żywy
przykład! Jeśli będziemy żyć poprostu dobrze, to
podtrzymamy i rozwiniemy społeczeństwo miłości, a nie
zwierzęcej pożądliwości, bo przecież porno będzie "żyło"
dopóty, dopóki istnieje Zło.

Bądźmy światłością Świata!

Kilka tygodni temu do dosyć zatłoczonego tramwaju
weszła pani około 60 roku życia. Od razu pewna
młoda dziewczyna chciała ustąpić jej miejsca.
Kobieta odmówiła. Powiedziała: „Niech pani siedzi.
Proszę zobaczyć, młode chłopaki siedzą, a pani
wstaje. Przecież kobiety z różnych powodów mogą
źle się czuć, dlaczego mężczyźni nie ustępują miejsca?
Jak ich wychowały matki?! (…)” I tak się zasta-
nawiam trochę nad tymi mężczyznami, a trochę nad
tymi matkami. I nie do końca wiem... Nie wiem czyj
brak reakcji powinien mnie bardziej zastanowić:
młodego mężczyzny, który nie ustąpił swojej żonie
miejsca w kościele czy jej milczenie w tej sytuacji.
Może kobiety po prostu przestały wymagać okazy-
wania sobie szacunku? Już nie zawsze oczekuje się, że
mężczyzna otworzy drzwi, przytrzyma plecak, ustąpi
miejsca, przeniesie ciężki przedmiot. Zwracam na to
uwagę, ale jeśli tego nie doświadczam, to może
oprócz jakiegoś wewnętrznego, drobnego zniesma-
czenia, nie myślę o tym zbyt wiele. A może
powinnam? A może to jednak rzeczywiście nie te
czasy, kiedy kobietą opiekowało się ze względu na
samą jej godność, godność bycia nosicielką życia?
Może nie te czasy, kiedy dziewczyna mogła być po-
strze-gana przez chłopców, jako czyjaś przyszła żona,
własna córka? Może nie te czasy, kiedy postrzegana
być mogła, jako sanktuarium życia, matka świętych,
jak Maryja?
Prymas Wyszyński pisał: „Z woli Bożej jestem

znów wśród gromady kobiet. Zapamiętam sobie,
ilekroć wchodzi do twego pokoju kobieta, zawsze
wstań, chociaż byłbyś najbardziej zajęty.” A w innym
miejscu: „Gdy wchodzi kobieta, poskrom swoją
męską dumę i wstań, choćby to była siostra, która ma
napalić w piecu.”

Miarą wartości
mężczyzny

Bartłomiej Rusin Karolina Latkiewicz
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TROCHĘ KULTURY

Zarzut, z którym spotykam się chyba najczęściej, to
laicyzacja muzyki świątecznej. I rzeczywiście, kiedy
posłuchamy w radiu angielskich pastorałek- co najczęściej
dzieje się w zatłoczonych sklepach podczas kupowania
prezentów na ostatnią chwilę, stąd może negatywne
skojarzenia – możemy nabrać takiego wrażenia. Niestety
piosenki o bardziej ambitnych tekstach przeważnie
pozostawiają sporo do życzenia pod względem jakościowym.
Na szczęście zdarzają się też utwory łączące w sobie to, co
naprawdę jest w Bożym Narodzeniu ważne, z piękną, dobrze
wykonaną oprawą muzyczną. Szczególnie polecam też
zeszłoroczną płytę ,,That’s Christmas to Me” amerykańskiego
zespołu Pentatonix, która – ku mojemu zdziwieniu – nie
stała się w Polsce tak popularna jak choćby w Stanach
Zjednoczonych.

Chyba każdy z nas ma pewne własne ,,tradycje” czy
elementy, które nierozerwalnie łączy z przeżywaniem świąt
Bożego Narodzenia. Dla mnie jedną z nich jest balet
,,Dziadek do orzechów” z muzyką Piotra Czajkowskiego i
pięknym libretto autorstwa Mariusa Petipy i Iwana
Wsiewołożskiego. Jest to sztuka podzielona na dwa akty, z
których pierwszy opowiada o wystawnym przyjęciu bożo-
narodzeniowym w domu Radcy i o Klarze, dziewczynce
zachwyconej tytułową zabawką, odrzuconą przez inne dzieci.
W akcie drugim ukazana zostaje oniryczna podróż przez
wyobraźnię Klary, pełna pięknej, tajemniczej baśniowości.
Cały świat marzeń dziewczynki przypomina nam o naszych
własnych zabawach, pragnieniach i wspomnieniach z
dzieciństwa, stając się ich spełnieniem. I choć oczywiście
zobaczenie baletu na żywo musi być niesamowitym
przeżyciem, którego każdemu życzę, to – ku uciesze
studentów – można go również obejrzeć w całości w
internecie. Może więc w tym roku warto zmienić arcydzieło
kinematografii, jakim niewątpliwie jest ,,Kevin sam w domu”,
na coś o innej problematyce, albo też – propozycja dla osób
mniej drastycznych w działaniach – znaleźć czas na
obejrzenie obu.

Jako że jesteśmy w Krakowie czuję się w obowiązku
wspomnieć jeszcze o Szopkach Krakowskich. Te niesa-
mowicie barwne i ujmujące dzieła sztuki są ewenementem
na skalę światową, dzięki czemu cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem. Sam Konkurs Szopek odbywa się co roku
od 73 lat w pierwszy czwartek grudnia. Jest to głośne
wydarzenie, któremu towarzyszy korowód szopkarzy,
prezentacja i oczywiście obrady jury. Po przyznaniu nagród
można natomiast oglądać szopki na Wystawie Pokon-
kursowej trwającej do połowy lutego następnego roku.

Absolutnie nie próbuję nawet odpierać ataków na
komercyjną popkulturę świąteczną, bo doskonale widzę jej
mankamenty. Z drugiej jednak strony nie jestem w stanie
wyobrazić sobie Bożego Narodzenia bez świętego Mikołaja z
białą brodą, ubranego w czerwony płaszcz – wykreowanego
przecież przez Coca-Colę – czy bez lekko kiczowatych
piosenek świątecznych, którymi zarzucają nas od połowy
listopada stacje radiowe. Zachęcam jednak wszystkich do
szukania złotego środka i łączenia najróżniejszych tradycji,
które mogą się czasem wydawać zupełnie do siebie
niepasujące. W końcu najważniejsze jest to, żeby nie
zapomnieć co właściwie świętujemy.

Podróż przez świąteczną popkulturę

Refleksjami dziel i się Zuzanna Zając

Od razu przyznam się, że na mojej świątecznej playl iście pierwsze miejsce zajmuje ,,Last Christmas”– a po nim wcale nie jest lepiej –
ponieważ kocham całą komercyjną otoczkę Bożego Narodzenia. Jednak w związku z narastającą od paru lat dyskusją nad jej poziomem
– który, muszę przyznać, jest w dużym stopniu dyskusyjny – postanowiłam poszukać w niej bardziej wartościowych elementów.
Okazuje się, że jeśl i się trochę postaramy to wszędzie możemy znaleźć coś dobrego.
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Rozmawia Katarzyna Pałka

Jezus, mój osobisty mąż

z  Jezusem jest o  wiele bardziej eg-
zystencjalna, czuję większe zjedno-
czenie z  Nim. I  to nie jest tylko
uczucie, ja to wiem: ja należę do
Niego, a  On do mnie.

KP: Jak odkryłaś swoje powołanie?
EG: Po raz pierwszy pomysł

konsekracji mojego życia dla Boga
pojawił się, kiedy miałam 17 lat - rok
po moim nawróceniu. Jeśli rozważasz
jakieś powołanie, to dobrze jest dać

sobie czas, żeby rozwinąć swoje życie
duchowe, relację z  Chrystusem. Dla-
tego zaczęłam prowadzić grupę
młodych w  mojej parafii. Wtedy
prosiłam Boga: „Pokaż mi!”, „Powiedz,
czego ode mnie chcesz?”. I  On milczał
przez długi czas. Ale po pewnym
okresie pokazał mi, że naprawdę
wzywa mnie do życia konse-
krowanego. To wydarzyło się na
Światowych Dniach Młodzieży
w  Manili, w  1995 roku. Rok później,

Katarzyna Pałka: Jak wygląda Twoja
relacja z  Jezusem jako kobiety
konsekrowanej?

Eva Gloserova: Dla mnie ważne jest
to, żeby widzieć Jezusa jako mojego
małżonka. Nie zostałabym kobietą
konsekrowaną, gdybym nie doświad-
czyła, że On kocha mnie w  bardzo
osobisty sposób i  że mogę mieć z  Nim
relację jak żona z  mężem.

KP: W  jaki sposób żyjesz tym na
co dzień?

EG: On jest moim bezpieczeń-
stwem i  sensem mojego życia. On jest
Osobą, w  której mogę znaleźć miłość
i  pocieszenie, gdy tylko do Niego
przyjdę, i  którą sama mogę pocieszyć
i  uszczęśliwić moją miłością i  odda-
niem. Jednocześnie jest to o  wiele
głębsze. Staram się przeżywać mój
dzień zjednoczona z  Nim, przynosząc
Jego miłość do ludzi, których spoty-
kam. Pozwalam Mu kochać przeze
mnie, być obecnym, kiedy głoszę
rekolekcje, udzielam duchowego kie-
rownictwa, pomagam organizować
ewangelizacyjne projekty albo gotuję
obiad dla mojej wspólnoty.
I  spotykam Go nie tylko w  modlitwie
czy podczas przyjmowania Sakramen-
tów, ale też np. w  osobach, z  którymi
pracuję.

KP: Czy widzisz różnicę w  tej
relacji, odkąd zostałaś
konsekrowana?

EG: Tak, myślę, że to jest głębsza
relacja. On jest moją radością.
Powiedziałabym, że moja więź

Kościół – Oblubienica, czyl i każdy wierzący, wyczekuje powtórnego przyjścia swojego Oblubieńca. Jak przeżywa to kobieta osobiście
Jemu poślubiona? O małżeńskiej relacji z Jezusem opowiada Eva Gloserova, Czeszka mieszkająca w Dusseldorfie, kobieta
konsekrowana z ruchu Regnum Christi, od 1 8 lat nosząca obrączkę na palcu.
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gdy pojechałam na do Rzymu, na
pielgrzymkę organizowaną przez kon-
sekrowane kobiety z  Regnum Christi,
Bóg przemówił do mnie jeszcze
wyraźniej. Byłam pewna, że to jest
moja duchowa rodzina. Czułam się
tak szczęśliwa i  spełniona, że nie
chciałam czekać już dłużej
i  powiedziałam Jezusowi radosne
„tak”. To była moja osobista
konsekracja.

KP: Wreszcie miałaś jasność
w  kwestii swojego powołania. Czy
jednak nie musiałaś jeszcze
poczekać?

EG: Musiałam, ponieważ moi
rodzice nie byli całkiem przekonani.
Byłam na półmetku studiów, więc
wróciłam i  skończyłam je. Cały czas
byłam w  kontakcie z  kobietami kon-
sekrowanymi, otrzymywałam od nich
regularne wsparcie duchowe. I  to było
bardzo dobre. Podczas tych dwóch lat
byłam zdecydowana w  sercu, ale mu-
siałam prowadzić zwykłe życie, wiesz,
spotykać chłopaków, którzy akurat
wtedy zaczęli zwracać na mnie uwagę
(śmiech), a  ja czasami myślałam sobie
: „Aaa...! Dlaczego nie mogliście za-
cząć wcześniej?” (śmiech). Ale byłam
już zdecydowana. Dobrze było
zrozumieć, że nie wkroczyłam na
drogę konsekrowanego życia dlatego,
że nie miałam innych opcji. Mogłam
mieć chłopaka, wyjść za mąż, mieć
rodzinę. Ale powiedziałam „tak”
Jezusowi.

KP: I  co było dalej?
EG: Po skończeniu studiów poje-

chałam do centrum formacyjnego
w  Hiszpanii. Pierwsze dwa lata są
podobne do nowicjatu, kandydatki
modlą się i  uczą, jak prowadzić
konsekrowane życie. Potem składają
pierwsze śluby tymczasowe i  podej-
mują pracę w  apostolatach. Po sześciu
latach wygłasza się końcowe śluby.
Kiedy zaczynałam, wyglądało to
inaczej, składałyśmy śluby prawie na
początku formacji. Dla mnie to nie był
problem, ale jestem przekonana, że
lepiej jest mieć więcej czasu na głębsze
rozeznanie powołania. Nie każdy ma
taką jasność w  tej sprawie.

KP: Właśnie - co byś powiedziała
osobom, które nie mają takiego
światła?

EG: Módl się, odwiedzaj różne
wspólnoty, rozmawiaj o  tym ze swoim
duchowym kierownikiem i  spowied-
nikiem. Rozważ, jaka jest twoja
motywacja, a  także jakie będą koszty.
Jak mówi Jezus w  Łk 14, 28: „Bo któż
z  was, chcąc zbudować wieżę, nie
usiądzie wpierw i  nie oblicza
wydatków, czy ma na wykończenie?".
Na przykład ja nie byłam pewna czy
Chrystus może całkowicie zaspokoić
moją potrzebę kochania i  bycia
kochaną, rozważałam czy moje
poświęcenie nie posiadania własnych
dzieci nie było za duże. Ale krok za
krokiem, Jezus odpowiadał na moje
pytania i  pokazywał mi, że On może

uczynić mnie szczęśliwą i  spełnioną
pomimo tych ofiar. Powołanie to
charyzmat, dar. Obdarowując cię nim
Bóg czyni cię zdolnym do
prowadzenia tego konkretnego stylu
życia z  radością, ale zawsze zostawia ci
twoją wolność.

KP: Czy nigdy nie czułaś, że Twoja
wolność jest ograniczona?

EG: Ślubowałam ubóstwo, czystość
i  posłuszeństwo. W  mojej wspólnocie
mogę być poproszona o  pracę na
prawie każdym kontynencie. Ale jak
dotąd moja wolność nie zanikła. Tak,
mogę poprosić o  zwolnienie ze

Wtedy prosiłam Boga:

„Pokaż mi!”, „Powiedz,

czego ode mnie

chcesz?”. I On milczał

przez długi czas. Ale po

pewnym okresie

pokazał mi, że

naprawdę wzywa mnie

do życia konse-

krowanego.

ślubów, jeżeli miałabym naprawdę
poważny powód. Ale moją wolność
praktykuję przede wszystkim w  byciu
wierną decyzji, którą podjęłam dla
Niego i  odnawiam codziennie. I  to jest
piękne. Jak dobre małżeństwo, które
kocha siebie nawzajem przez wiele lat
i  coraz bardziej staje się jednością.
Przez ten czas oboje przeszli przez
wiele rzeczy razem, cierpieli razem,
dali sobie nawzajem dużo darów i  ich
miłość wzrasta. I  tak samo jest
w  konsekrowanym życiu. Twoja
miłość rośnie z  biegiem czasu coraz
bardziej, absorbuje i  angażuje całą
twoją osobę w  relację z  Bogiem.

KP: Możesz opowiedzieć coś
więcej o  swojej wspólnocie? O  Waszej
misji w  Kościele?

EG: Jesteśmy częścią duchowej
rodziny Regnum Christi (www.reg-
numchristi.org) do której oprócz
grupy konsekrowanych kobiet należą
księża, konsekrowani mężczyźni
i  świeccy. Wszyscy mamy wspólną du-
chowość. Jako konsekrowana świecka
kobieta złożyłam osobiste śluby, żyję
we wspólnocie i  pracuję na pełny etat
dla Kościoła. Głównym zadaniem
naszego ruchu jest upowszechnianie
nowej ewangelizacji - zwłaszcza przez
formację nowych apostołów.

KP: Co właściwie robicie w  ramach
tej formacji?

EG: Mamy różne obszary działania,
generalnie zajmujemy się duszpa-
sterską pracą z  dziećmi, młodzieżą,
przeważnie żeńską. Wiele z  nas
oferuje duchowe kierownictwo,
współpracuje z  młodymi w  organi-
zowaniu ewangelizacyjnych projektów
albo pomaga w  parafiach. Niektóre
kobiety konsekrowane uczą religii
w  szkołach i  towarzyszą uczniom
w  ich osobistym wzroście. Jesteśmy
wspól-notą kontemplacyjną i  aktywną
zara-zem, dlatego znaczną część dnia
poświęcamy na modlitwę. Przynosimy
do Chrystusa wszystkich ludzi,
z  którymi pracujemy oraz ich intencje.
Kontemplujemy Jego miłość, napeł-
niamy się Nim, aby później móc
zanieść Go do innych.
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Anna Rucińska

Róża – ulubiony kwiat katolicyzmu?

takie jak jaskry czy zawilce.
Już w starożytności róża doczekała

się swoistej mistyki dzięki pięcio-
krotności okwiatu – te pięć punktów
połączonych linią prostą daje w
rezultacie pentagram, prastarą figurę
czarów i zaklęć. Z tego względu różę
wieszano niekiedy podczas uroczys-
tości nad stołem na znak, że rozmów
prowadzonych sub rosa nie powinno
się przekazywać dalej. Ta prastara
wymowa przetrwała kilka wieków, co
potwierdzają róże rzeźbione na
sufitach lub na konfesjonałach.

Starożytni Rzymianie obchodzili
również Święto Róży (Rosalia), w
czasie którego groby dekorowano
wieńcami róż (rosarium).Według nie-
których źródeł nazwa różańca wzięła
się właśnie od takiego różanego
wieńca, którym ukoronowana była na
licznych wizerunkach Maryja (ukazy-
wała się tak również w niektórych
objawieniach, np. tym z La Salette).

Zastosowanie symboliki róży w
odniesieniu do Matki Bożej i do męki
Chrystusa rozwija się szczególnie
bujnie w średniowieczu. Niepokalana
Dziewica Maryja staje się jedyną
prawdziwą różą jaśniejącą dziewi-
czością pośród cierni zepsucia. Same
kolce zyskują na znaczeniu – sym-
bolizują cierpienie, ból i grzechy,
nawiązują do męki Chrystusa i
cierniowej korony. Czerwona róża to
przede wszystkim kwiat męczeństwa
wyrastający pośród cierni prześla-
dowania.

Z biegiem czasu znalazło się
więcej elementów, które porówny-
wano ze sobą, wyróżniano,
analizowano. Odkrywano coraz to
nowe możliwości ich mistycznych
i moralnych odniesień. Św. Ber-
nard i Piotr z Kapui dopatrują się
na przykład ukrytego złotego
bóstwa Zbawiciela w pokrytych
złocistym pyłkiem pręcikach róży,
zaś w jej pięciu płatkach nie
pentagramu, lecz symbolu pięciu
ran Chrystusa.

Na przestrzeni kolejnych wie-
ków róża pojawia się często jako
wynik cudu w legendach zwią-
zanych z życiem świętych takich
jak:

Św. Franciszek

Świętego Franciszka z Asyżu znają

Początkowo myślałam, że odpowiedź
jest całkiem prosta: prawdopodobnie
to zawarty w kwiecie róży
symboliczny dualizm - szlachetne
piękno i kłujące ciernie - podbił
chrześcijaństwo, tak jak zrobił to z
heraldyką czy szeroko pojętą sztuką.
Skromny research uświadomił mi
jednak, że to dużo bardziej skom-
plikowane, a sama róża przeniknęła
do religii ze – jakże by inaczej –
zwyczajów pogańskich.

W starożytności róże były oznaką
przepychu. Powszechną praktyką było
przystrajanie skroni różanymi wień-
cami w czasie uczt. Miało to swoje
uzasadnienie zdrowotne – wierzono,
że niektóre rośliny (w tym róże)
wpływają wzmacniająco i uspokaj-
ająco na korę mózgową, a co za tym
idzie, łagodzą skutki nadmiernego
picia wina. Na ten zwyczaj natkniemy
się choćby w Księdze Mądrości (por.
Mdr 2,7-8).

Nawiasem mówiąc, kwiaty, o
których Biblia najczęściej wspomina,
są tradycyjnie tłumaczone jako „lilie”
lub „róże” (odpowiednio hebr. šušan i
habaselet), lecz naukowcy zajmujący
się botaniką Palestyny przypuszczają,
że żadne z tych tłumaczeń nie jest
poprawne. Znana nam lilia występuje
na terenach Izraela, ale nie odpowiada
biblijnym opisom, gdzie pojawia się w
dolinach, pośród jeżyn lub na
pastwiskach. Również róża nie jest
typowym dla tego regionu kwiatem.
Autorom Pisma Świętego chodziło
najprawdopodobniej o polne kwiaty

Róża przykuła moją uwagę już jakiś czas temu – pojawiała się niczym leitmotiv w żywotach bl iskich mi świętych. Od tamtej pory
zaczęłam dostrzegać jej wszechobecność w sferze Kościoła i zastanawiać się nad przyczyną tego stanu rzeczy. Bo dlaczego mamy
papieskie róże, a nie, dajmy na to, konwal ie? Czemu odmawiamy RÓŻAniec? Dlaczego Maryję nazywa się Różą Duchowną i
dlaczego to właśnie różany wieniec okala jej Niepokalane Serce?
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Rita od dzieciństwa wiedziała, że
chce życie poświęcić Bogu. Jednak
zgodnie z wolą rodziców nie
wstąpiła do klasztoru i pozwoliła
wydać się za mąż. Jej małżonek był
człowiekiem grzesznym,
zaangażowanym w zbroj-ne
porachunki między wpływowymi
rodami. Rita postanowiła
uratować jego duszę od potępienia
i zmienić jego postępowanie swoją
miłością i dobrocią. Z biegiem lat
udało jej się to osiągnąć. Gdy jej
mąż został zamordowany w
wyniku krwawej wendetty, jej
synowie zapragnęli pomścić ojca.
Rita modliła się gorąco, by jej
dzieci nie splamiły sobie rąk krwią.
Prosiła, by Bóg raczej je zabrał, niż
do tego dopuścił. Jej modlitwa
została wysłuchana - obaj synowie
wkrótce zmarli na dżumę. Po
stracie najbliższych Rita wstąpiła
do klasztoru augustianek, gdzie
spędziła większość swojego życia.
Na łożu śmierci miała, mimo

panującej zimy, poprosić siostry o
przyniesienie z ogrodu róży. Na jej
życzenie pod śniegiem rozkwitł
różany krzew. Na pamiątkę tego
wydarzenia 22. dnia miesiąca w
sanktuariach świętej Rity święci się
róże (również u krakowskich
augustianów, w kościele św. Katarzyny
Aleksandryjskiej) .

Św. Lidwina z Schiedam

Holenderska święta. W wieku
piętnastu lat poślizgnęła się na lodzie i
złamała żebro. Złamania nie udało się
wyleczyć, a w ranę wdała się gangrena,
która z biegiem czasu doprowadziła
Lidwinę do utraty władzy niemal w
całym ciele. Kaleka kobieta ponad
trzydzieści lat żyła przykuta do łóżka.
Doznawała niezwykłych łask: mogła
żywić się wyłącznie Komunią Świętą,
otrzymała stygmaty, potrafiła
odróżnić konsekrowaną hostię od
opłatka. Miewała też wizje, wśród
nich widzenie anioła z różanym
krzewem. Anioł mówił jej, że krzew
ten symbolizuje jej życie i że umrze
wtedy, gdy wszystkie jego pąki
rozkwitną. Lidwina dzięki tej
regularnej wizji była świadoma, jak
długo musi jeszcze cierpieć.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Francuska karmelitanka bosa, doktor
Kościoła. Młodziutka święta, którą
osobiście uważam za prawdziwą
feministkę, gdyż na długo przed
nadejściem emancypacji dostrzegała
obecną w Kościele nierówność
pomiędzy kobietami a mężczyznami i
interpretowała ją w niezwykły sposób.
Pozostawiła po sobie zapiski pt.
„Dzieje duszy” (L’histoired’uneâme).

Obiecuje w nich, że po śmierci „ześle
na ziemię deszcz róż” („après ma
mort, je feraitomberunepluie de
roses”). Jest to metafora łask, które ma
zamiar wyprosić u Boga będąc w
Niebie. Z powodu tych słów jest
przedstawiana niemal zawsze z
pękiem róż.

Źródła:
FORSTNER Dorothea, Świat
symboliki chrześcijańskiej, Pax,
Warszawa, 1990.
Słownik Symboliki Biblijnej, Vocatio,
Warszawa, 1998.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosaire

wszyscy. Syn bogatego kupca,
który wyrzekł się wszystkiego, nie
chciał mieć niczego na własność i
każdego potrafił nazwać bratem.
Pewnej nocy kuszony przez
szatana Franciszek rzucił się nagi
w różane krzewy rosnące
nieopodal jego celi. W tym samym
momencie róże straciły swe ciernie
i rosną tak do dziś.

Św. Rita
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WIEDZA

Nikt z nas nie lubi chorować. Tracimy przez to wiele czasu,
który moglibyśmy poświęcić choćby na przygotowanie się na
kolejne, nieuniknione i zresztą bardzo ważne jak każde inne -
kolokwium. A próbą rozwiązania tego błahego problemu nie
jest, jakby się mogło wydawać, łykanie codziennej porcji
witamin czy suplementów, a dostarczanie organizmowi
niezbędnych związków chemicznych znajdujących się w
każdej domowej spiżarni. To właśnie te niezauważalne, często
pomijane i rzadko stosowane produkty powinny na stałe
zagościć na domowym stole i stać się pełnoprawnym domo-
wnikiem. Przemawiają za tym nie tylko walory zdrowotne,
ale również smakowe.
Ile może trwać przeziębienie? Mądrość ludowa mówi, że

leczone przeziębienie trwa tydzień, a nieleczone siedem dni.
Jednak tak naprawdę wszystko zależy od szczepu wirusa,
który nas zaatakował, oraz od naszej własnej odporności
immunologicznej. Z pomocą przychodzi medycyna, która
oferuje nam bogatą gamę różnego rodzaju medykamentów:
syropów, pastylek, tabletek, niemal na każdy zaobserwowany
przez nas objaw. Gorączka, katar, ból gardła to tylko kilka z
wielu symptomów, jakie spotykają każdego z nas, kiedy taki
niedobry wirus nas dopadnie. Co wtedy? Oczywiście zapi-
sujemy się na wizytę lekarską. W końcu diagnoza lekarza jest
jak najbardziej wskazana, ponieważ leczenie się na „własną
rękę” jest dość ryzykowne i statystycznie trwa dłużej aniżeli
leczenie, które zalecił nam specjalista. Dostajemy przepisane
lekarstwa, idziemy do najbliższej apteki, kupujemy, wracamy
do domu i zażywamy leki. Możemy również, w zgodzie ze
wskazaniami lekarza, spróbować tzw. medycyny alterna-
tywnej, która ma tyle samo zwolenników, co przeciwników.
Dlatego też niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl
materiałów, w których sprawdzimy, czy tzw. pseudolekarstwa
są naprawdę warte naszej uwagi?
Porzekadło ludowe mówi, że nalewka potrafi postawić na

nogi niejednego chorego. Trudno się z tym nie zgodzić.
Napar, odwar z ziół zwalcza dolegliwość, a po chorobie nie
widać śladu. Czyli, na podstawie tych spostrzeżeń można
wysunąć śmiałą tezę, że tzw. pseudolekarstwa nie są
pseudolekarstwami, ale może są już zwykłymi lekarstwami?
Wierzyć lub nie, ziarno prawdy zasiane jest gdzieś pośrodku,
zaczyna kiełkować i domaga się należytego zainteresowania.
Z chemicznego punktu widzenia każdy ze stosowanych
preparatów medycznych własnej produkcji zawiera aktywne
substancje chemiczne pochodzenia naturalnego, które

wspomagają procesy odpornościowe w naszym organizmie,
tym samym zwalczając czy to przeziębienie, czy grypę. Są to
niejednokrotnie te same związki chemiczne, które kupujemy
w postaci lekarstw w aptece. Po co zatem kupować leki, jeżeli
przy odrobinie chęci i wiedzy, którą nabędziemy po
przeczytaniu artykułów, będziemy mogli sami sobie zrobić
wspaniałe lekarstwo? Jest to piękna wizja dla każdego
miłośnika chemii i farmacji. Jednak pozostaje kwestia
otrzymywania związków, których większość jest uzyskiwana
na drodze syntezy. A tego niestety w zaciszu domowym nie
jesteśmy w stanie wykonać.
Pseudolekarstwa są to tzw. fitopreparaty, znane częściej

pod nazwą leków naturalnych, a używając fachowego sfor-
mułowania dopuszczonego przez Farmakopee Polską - leków
galenowych. Fitopreparaty są przeciwieństwem leków synte-
tycznych. Nie otrzymuje się ich w laboratorium, tylko
wykorzystuje się to, co dała nam natura. Preparatami takimi
są dobrze nam znane mieszanki ziół, nalewki, herbatki do
sporządzania naparów, odwarów, maceratów, wyciągi z ziół,
czy rzadziej znane alkoholatury. Brak popularności alkoho-
latur można tłumaczyć wyłącznie ze względu na mało znaną
nazwę, w przeciwieństwie do szeroko uznanych i przekazy-
wanych „z dziada pradziada” unikalnych receptur nalewek,
które doskonale zna, prawie każdy z mężczyzn. Z perspek-
tywy chemika podane wyżej przykłady preparatów są
głównym i niepodważalnym naturalnym źródłem unikalnych
związków organicznych, substancji mineralnych, pierwias-
tków, witamin, które ze względu na swoje własności lecznicze
znajdują się w każdym domu. I nie jest to magia, że np.
herbatka z melisy uspokaja nas, tylko fakt, że w liściach
melisy znajduje się wiele polifenolów, które oprócz działania
przeciwwirusowego, wpływają uspokajająco na układ
nerwowy człowieka. [1 ,2]
Wyrażam serdeczne podziękowania dr. Pawłowi

Knihnickiemu za udzielone wsparcie merytoryczne, cenne
uwagi i wskazówki w trakcie pisania tego artykułu.

Literatura:
[1 ] Meszarosa J, Gajewska-Meszaros J, Podstawy
Farmakologii, Podręcznik dla szkół medycznych,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993
[2] Janicki S, Fiebig A, Sznitowska M, Farmacja Stosowana,
Podręcznik dla studentów farmacji, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, 2002, 364-396

Odkrywamy tajemnice (pseudo)lekarstw

Tomasz Berniak

Żyjemy w czasach, w których to leki dostępne są w prawie każdym kiosku czy sklepie. Ich powszechność powoduje, że często sięgamy
po nie, nawet wtedy gdy ich nie potrzebujemy. Jednak, czy jesteśmy świadomi, że przyjmujemy pewną dawkę leku, nie zażywając
kupionego przez nas lekarstwa?
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Przesycenie

Każde uzależnienie ma duży wpływ
na codzienne życie uzależnionego,
a  zwłaszcza na relacje z  innymi
osobami. Uzależnienie od porno-
grafii zajmuje jednak pozycję
szczególną. Po pierwsze ze względu
na skalę zjawiska, a  po drugie ze
względu na bezpośrednie dotykanie
sfery seksualnej. No właśnie,  sek-
sualnej. Co właściwie pornografia
ma wspólnego z  seksem? Mniej, niż
mogłoby się wydawać. Uroda
i  sprawność grających w  nich
aktorek – dzięki magii ekranu, Pho-
tosho-powi i  chirurgii plastycznej –
jest nieskazitelna. Również aktorzy
mają się czym pochwalić. A  same
akty mają niewielki związek z  tym,
czego powinniśmy się spodziewać
po małżeńskim łożu. Dość
powiedzieć, że nakręcenie 45-
minutowego filmu potrafi zająć 3
dni! Co jeszcze ciekawego można
znaleźć w  takim klipie? Okazuje się,
że 90% z  nich zawiera jakąś formę
poniżania ko-biety – poprzez krzyki,
bicie, okre-ślenia typu „dziwka”, czy
po prostu sposób traktowania jej
przez mężczyznę. Czyli: pornografia
to świat wyjątkowo dobrze wyposa-
żonych mężczyzn oraz pięknych,
zjawiskowo atrakcyjnych kobiet. Są
one przez cały czas chętne na seks,
każde działanie mężczyzny zdaje się
dostarczać im olbrzymiej przyjem-
ności. Godzą się na wszystko – ba,
lubią to! Zaspokojenie partnera jest
ich najwyższym priorytetem. Nigdy
nie boli ich głowa, nie mają gorszych
dni, problemów w  pracy czy
jakichkolwiek zmartwień. Nic dziw-
nego, że tak wielu ludzi się uzależnia
i  zaczyna w  tym cudownym, lecz

kompletnie nieprawdziwym świecie
spędzać coraz więcej czasu. Mało
tego, dla wielu młodych osób jest to
podstawowe źródło edukacji  sek-
sualnej.

Być gwiazdą

Wspomniałem o  tym, jak kobiety
wyglądają na ekranie – a  jak jest
naprawdę? Twórcy filmów porno-
graficznych mają tutaj wiele do
ukrycia. Nie pokazują grymasów
bólu czy łez aktorów biorących u-
dział w  nagraniu. Same gwiazdy
porno przyznają, że w  tej branży nie
da się pracować bez odpowiedniego

I co, że pacze?
Szymon Ciupak

Skutecznie zmienia życie mil ionów kobiet i mężczyzn. Niestety, na gorsze. Nie jest trudno samemu stać się ofiarą – wystarczy
popatrzeć. Co to jest? Kto czytał poprzedni numer, ten od razu wie: pornografia.

„znieczulenia”. Zarobki są dosyć
wysokie, więc dostęp do alkoholu
i  narkotyków nie stanowi problemu.
Gorzej z  opuszczeniem tego biznesu
– to utrudnia uzależnienie od
wspomnianych „znieczulaczy” czy
zwykłe poczucie wstydu i  braku
własnej wartości. W  internecie moż-
na znaleźć wiele wstrząsających
wspomnień takich osób – zarówno
mężczyzn, jak i  kobiet. Jedna
z  byłych aktorek założyła nawet
inicjatywę „Jezus kocha gwiazdy
porno” (Jesus Loves Pornstars,
www.xxxchurch.com) pomagającą
tym, którzy chcieliby wyjść z  bran-
ży.
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Porno kontra (współ)życie

„Mówi się, że porno jest brudne.
W  sensie praktycznym to
nieprawda. Pornografia jest
higienicznie czysta. To prawdziwy
seks jest brudny”. Takie zdanie
usłyszałem kiedyś w  programie
telewizyjnym na temat pornografii.
Jego autorce chodziło o  to, o  czym
napisałem powyżej: o  odrealniony,
a  przez to atrakcyj-niejszy obraz
ludzkiego ciała (i  seksualności
w  ogóle), jaki serwuje pornografia.
Ktoś nieznający tematu mógłby
stwierdzić, że osoby regu-larnie
oglądające porno mają po prostu
ogromny popęd, a  dzięki
obejrzanemu materiałowi także wię-
kszą wiedzę o  seksie. Nic z  tych
rzeczy! Badania naukowe oraz histo-
rie zwykłych ludzi pokazują, że por-
nografia i  udane życie seksualne
wzajemnie się wykluczają. Wiele
osób przyznaje, że po obejrzeniu
takiego materiału czuje się „mniej
zakochana” i  gorzej ocenia swojego
partnera, od wyglądu poczynając. Ci
zaś, którzy nie są w  związkach, mają
małe szanse na stworzenie go.
Uzależnieni nie potrafią wchodzić
w  intymne relacje, być blisko innych
osób. Płeć przeciwna staje się dla
nich przedmiotem. Zresztą wystar-
czy sobie odpowiedzieć na pytanie:
po co taki chłopak ma się umawiać
z  ładną nawet koleżanką na kawę,
skoro w  telefonie czy komputerze
czeka na niego tysiące atrakcyjnych,
gotowych na wszystko kobiet? Nasze

mózgi są jednak zaprojektowane do
tworzenia relacji z  innymi i  nie dają
się tak łatwo oszukać, co motywuje
wielu do poszukiwania wyjścia
z  błędnego koła uzależnienia. A  jeśli
to wszystko to dla kogoś za mało,
mam jeszcze jedną złą wiadomość.
Nadużywanie pornografii może
doprowadzić mężczyzn do… zabu-
rzeń erekcji. Uważajcie: te problemy
jeszcze niedawno były domeną
starzejących się panów, nie pełnych
energii dwudziestolatków! Powstał
nawet odpowiedni termin: PIED
(ang. porn-induced erectile dys-
function). Przyznacie chyba, że
obraz mężczyzny, który podnieca się
oglądając piksele, lecz nie może
osiągnąć tego stanu przy kobiecie
z  krwi i  kości, jest cokolwiek
nieciekawy…

Oblubienica? Eee tam…

Myślę, że nietrudno sobie wyo-
brazić, co czuje współmałżonek oso-
by oglądającej regularnie porno-
grafię. Prasa kolorowa wmawiająca
swoim czytelnikom, że to nie jest
zdrada, a  nawet zalecająca wspólne
oglądanie dla „podgrzania atmos-
fery”, zwyczajnie kłamie. Zasta-
nówmy się: czy można przejść
obojętnie wobec faktu, że uko-
chana/ukochany podnieca się,
oglądając ciała obcych osób na
ekranie? Co musi czuć kobieta,
która i  bez tego często zastanawia
się, czy jeszcze się swojemu
mężczyźnie podoba? „Średnio 10
razy w  tygodniu ktoś mówi mi, że
świetnie wyglądam. Ja jednak
w  ogóle tak się nie czuję.” – to
typowy przykład wypowiedzi żony
zranionej nałogiem męża. Żadna
kobieta nie jest w  stanie dorównać
standardom narzucanym przez
pornografię. I  to nie przez jakieś
niedostatki, ułom-ności, tylko
dlatego, że to się kłóci z  ludzką
naturą i  godnością. Jeśli dodamy do
tego czas spędzony przed
komputerem zamiast z  rodziną,
dramat małżeński gotowy. W  2002
roku przeprowadzono ankietę wśród
amerykańskich praw-ników

zajmujących się prawem rodzinnym.
Problem z  pornografią został
wskazany jako „istotny czyn-nik”
w  62% spraw rozwodowych! Było to
13 lat temu, możliwe więc, że teraz
ta liczba jest jeszcze wyższa.

To nie jest normalne!

Dzisiaj rozmowa o  pornografii
często wygląda tak: „No każdy
przecież kiedyś coś obejrzał, hihihi”.
Z  jednej strony jest to więc temat
tabu, a  z  drugiej – coś akcepto-
wanego przez społeczeństwo. Jak
jednak starałem się wytłumaczyć
w  tym i  poprzednim numerze
„Ignisa”, że skutki masowego
dostępu do darmowej pornografii
nie są pozytywne. Nie chciałbym
posuwać się do żadnych
radykalnych stwier-dzeń. Uważam
jednak, że jest możliwe, iż ma ona
większy wpływ na życie
i  funkcjonowanie ludzi
w  dzisiejszym społeczeństwie, niż by
się mogło na pierwszy rzut oka
wydawać. Co my możemy z  tym
zrobić? Przede wszystkim mówić.
Docierać do ludzi i  zatrzymywać
popyt u  źródła. Pornografia jest
ogromnym biznesem, generującym
miliardy dolarów zysków, więc
próby działania przeciwko twórcom,
chociażby przez zmianę prawa, są
skazane na niepowodzenie. Zresztą
nawet gdyby pornografia została
zakazana, co by się zmieniło? Tak
jak dzisiaj, dalej byłaby dostępna za
darmo w  internecie. Pozostaje więc
praca u  podstaw. Wiadomo, że wiele
osób z  naszego pokolenia przeżyło
swoje dojrzewanie w  towarzystwie
takich materiałów. Możemy jednak
od tego uchronić następną
generację. Lub przynajmniej spró-
bować.

Więcej informacji:
www.fightthenewdrug.org;
www.yourbrainonporn.com.
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Ziemia Święta pod akademickim okiem

Rozmawia Ola Szczepaniak

Zacznijmy może standardowo: jak to się stało, że
pojechałaś do Ziemi Świętej?

Wyjazd do Ziemi Świętej zawsze był moim marzeniem.
Podczas zebrania komitetów episkopatów Europy
arcybiskup łódzki, Marek Jędraszewski usłyszał opowieść
arcybiskupa francuskiego, który wpadł na pomysł
pielgrzymowania ze swoimi studentami. Nasz duszpasterz
„podchwycił” pomysł, uznając, że on też chce jechać z
nami, swoimi studentami do Ziemi Świętej. Organizując
drugi raz taki wyjazd, uznał, że świetnie będzie, jeśli pojadą
studenci ze swoimi profesorami. Uznałam, że jest to bardzo
ciekawa propozycja – studenci, profesorzy i duszpasterze
jadą razem na taką pielgrzymkę. Pomyślałam, że to będzie
bardzo ciekawa wspólnota – grupa ludzi która na co dzień
spotyka się w znacznie innej sytuacji i która będzie
przeżywać coś tak wspaniałego jak doświadczenie Ziemi
Świętej, i stwierdziłam, że może to być o wiele ciekawsze i
wniesie więcej niż taki wyjazd, który sama bym wymyśliła.

Jak przebiegała ta pielgrzymka? Co odwiedzaliście? Co
robiliście?

Tak w skrócie: polecieliśmy do Tel-Avivu, a potem
jeździliśmy po Ziemi Świętej. Odwiedziliśmy bardzo ważne
miejsca – takie, które od razu każdemu kojarzą się z
Ziemią Świętą, czyli Jerozolimę, Betlejem, Nazaret.
Odwiedzaliśmy również mniejsze miejscowości, które
znajdują się na kartach Ewangelii, takie jak Bethesda,
Kafarnaum, Ain Karem. Był też taki mały element mniej
pielgrzymkowy – byliśmy chwilę nad Morzem Martwym,
gdzie mogliśmy popływać – niezapomniane uczucie.

Jak opisałabyś Ziemię Świętą?

Ziemia Święta swoją niezwykłość zawdzięcza naszej wierze
i Ewangelii, natomiast to są miejsca z pozoru
najnormalniejsze na świecie, gdzie toczy się życie, i jeżeli
odłączylibyśmy od tego wszystko to, w co wierzymy, to są to
zwykłe miejscowości w pięknym kraju. Jest to teren
pustynny, kamienisty, poza miastami praktycznie nie widać
tam życia. Sam kraj słynie z wysokich temperatur, ale gdy

my byliśmy, było nawet przyjemnie. Mieliśmy szczęście,
choć było to dla nas męczące, że mogliśmy doświadczyć
burzy piaskowej. Te dwa dni, w których nie widzieliśmy
słońca, oddychaliśmy piaskiem (był dosłownie
wszędzie) były niezapomnianym, nowym
doświadczeniem. Dla osób prowadzących normalne
życie jest to na pewno bardzo trudny czas, aczkolwiek
my byliśmy na samym brzegu burzy piaskowej, która
toczyła się w głębi Afryki. Gdy wylatywaliśmy z Ziemi
Świętej i wznosiliśmy się nad chmury piasku,
zobaczyliśmy słońce – to było wspaniałe uczucie.

Co powiedziałabyś o ludziach w Ziemi Świętej?

Mieliśmy w sumie mały kontakt z osobami
miejscowymi. Głównie były to kontakty w sklepikach.
Mieszkańcy Ziemi Świętej potrafią wspaniale przekonać
do każdego zakupu, nie wyjdziesz ze sklepu bez
usłyszenia, że znajduje się tam najlepszy towar, którego
nikt inny nie sprzeda Ci taniej. Wszyscy zwracali się do
nas w języku polskim. Są bardzo dobrze przygotowani
do przyjęcia polskich pielgrzymów bądź turystów.
Jako ludzie na pewno są bardzo otwarci, ale podobno

gdy spytasz Żyda o drogę, wskazuje odwrotny kierunek,
dlatego że Oni błądzili przez 40 lat. Spotykaliśmy
normalnych ludzi – w sklepikach (są przezabawni),
wiadomo, że to wszystko robią po to, by zawładnąć
Twoim sercem i żebyś się skusiła na zakup, natomiast
np. w restauracjach są bardzo mili, uprzejmi. To co się
rzuca w oczy, to to, że np. wchodzi się do baru o
godzinie 12 i jest on pełen ludzi, , którzy siedzą, jedzą,
palą i w ogóle donikąd się nie spieszą. Także nie
wyobrażam sobie takiego miejsca u nas w Łodzi czy
gdziekolwiek indziej. U nas wszyscy gonią do pracy, a
oni potrafią usiąść i spędzać razem czas, nieważne, czy
jest to środek tygodnia czy święto. Zdarzały się również
mniej przyjemne sytuacje, zwłaszcza podczas spaceru
nocą po Jerozolimie wówczas modli się wielu Żydów
pod ścianą płaczu. Można było spotkać się z
widocznymi wyrazami niechęci do nie-Żydów.

Innym okiem, bez roweru, nie po krakowsku… Dlatego całkowicie inaczej! Mocna mieszanka wybuchowa współtowarzyszy
podróży (no bo jak to tak – studenci z profesorami?) dała jednak niesamowity efekt. O pielgrzymce do Ziemi Świętej opowiada
Weronika Wołoch, studentka IV roku medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, należąca do Duszpasterstwa Akademickiego
„Piątka”.
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Co najbardziej zapadło Ci w pamięć?

Przede wszystkim ten wyjazd był nakierowany właśnie na
doświadczenie piątej ewangelii, a nie na dogłębne
poznanie kultury i historii. Odwiedzaliśmy wielkie miejsca,
najważniejsze dla chrześcijan, bazylikę grobu pańskiego,
miejsce narodzenia Jezusa, itd. Jednak mnie najbardziej
zapadło w pamięć miejsca malutkie i znacznie mniej
znane. Na przykład Kościółek Dominus Flevit czyli „Tam
zapłakał”. Jest to miejsce na obrzeżach Jerozolimy, gdzie
widać już Plac Świątynny, bazylikę grobu. W Ewangelii jest
napisane że Jezus spojrzał na Jerozolimę i zapłakał.
Właśnie w tym kościółku, jak już wejdziesz to widzisz
właśnie panoramę Jerozolimy i słuchasz o tajemnicy łez.
Byliśmy też na pustyni judzkiej, na której było

nabożeństwo pokutne. To było dla nas takie prawdziwe
wyjście na pustynię. Każdy miał tam możliwość, aby
spędzić bardzo dużo czasu w ciszy, w samotności, był czas
na rachunek sumienia, na wyjście tak samo jak Jezus na
pustynię, w głąb swojej duszy. Była również możliwość
spowiedzi. W taki właśnie sposób rozpoczęliśmy
nawiedzanie Jerozolimy – na pustyni oczyściliśmy serce,
aby później w Jerozolimie przeżywać te najważniejsze
wydarzenia – drogę krzyżową ulicami Jerozolimy i
nawiedzenie bazyliki Grobu. Gdy w Jerozolimie pielgrzymi
odprawiają drogę krzyżową, idą wąskimi ulicami pełnymi

sklepików, krzyczących handlarzy zapraszających na zakupy
i nie zwracających uwagi na to, że właśnie się modlisz.
Wchodziliśmy również w ogromnym upale na Górę
Kuszenia, która przypomina o pokusach, jakich każdy
człowiek doświadcza: władzy, znaczenia i posiadania.
Piękne jest to, że znajdujesz się w miejscach, które od lat

znasz z Pisma Świętego, a gdy tam jesteś, urealniają się
obrazy konkretnych widoków, miejsc, ludzi, przyrody,
spotkań – tak było w Bethani czy Ain Karem, Kanie
Galilejskiej i nad rzeką Jordan. Wiadomo, znaczna
większość miejsc w Ziemi Świętej nie jest potwierdzona
historycznie. Nie wiemy, czy to był rzeczywiście grób
Łazarza, nie wiemy, wchodząc do groty mlecznej, czy
rzeczywiście tam Matka Boża karmiła Jezusa. To wszystko
trzeba przyjmować z wiarą.
Przejeżdżaliśmy również przez dzielnicę Mea Shearim, w

której mieszkają najbardziej ortodoksyjni Żydzi. Studiują
Torę dzień i noc, także chodzą w okularach. Kobiety chodzą
według wszystkich przepisów – ze zgolonymi włosami, w
specjalnych nakryciach głowy, w sukniach do kostek, w
rękawach do nadgarstków. W ogóle nie korzystają z
mediów. Jedyną codzienną wiedzę o świecie czerpią z
czarno-białych plakatów i ulotek, którymi jest obklejona
cała dzielnica. Wszystko, co robią: parzą herbatę, kupują
lodówkę – robią według zasad swojego rabina. To było takie
przeniesienie się w inny świat. Z jednej strony było to
bardzo niezwykłe, ale z drugiej strony czułam się bardzo
niezręcznie, ponieważ gdy jechaliśmy autokarem, miałam
świadomość, że oni wiedzą, iż taki autokar przejeżdża przez
dzielnicę tylko po to, by ich zobaczyć, podczas gdy oni
prowadzą swoje normalne życie. Oni tego nie lubią.

Jakbyś miała do wyboru pojechać jeszcze raz na taką
samą pielgrzymkę a zorganizować ją sama albo tylko z
najbliższymi, to co byś wybrała?

Teraz pojechałabym sama. Jednak na pewno nie
zamieniłabym tego wyjazdu na inny. Pierwszy raz do Ziemi
Świętej warto jest pojechać ze zorganizowaną grupą, być
prowadzonym za rękę przez kogoś mądrego. Nasz ksiądz
przewodnik był czterdziesty piąty raz w Ziemi Świętej. Jest
to na pewno wyjazd bardzo bogatych doświadczeń. Jednak
drugi raz chciałabym pojechać sama, ponieważ na
grupowym wyjeździe zwiedza się miejsca w dużym
pośpiechu… Za 2 lata będzie organizowana taka
pielgrzymka, ona jest ogólnopolska, także serdecznie
wszystkich was zapraszam. Jest to pielgrzymka środowisk
akademickich. W tym roku były tam duszpasterstwa z
Warszawy, z Radomia, z Gdańska, z Łodzi.. . Byli na niej
studenci, profesorzy, księża duszpasterze. Doświadczanie
tych miejsc z osobami, z którymi spotykasz na co dzień na
zajęciach, np. z moim profesorem kardiologii, sprawiło, że
wytworzyła się niezwykła wspólnota, która się nawzajem
ubogacała.

Dziękuję za rozmowę.

To było dla nas takie

prawdziwe wyjście na

pustynię. Każdy miał

tam możliwość, aby

spędzić bardzo dużo

czasu w ciszy, w

samotności, był czas na

rachunek sumienia, na

wyjście tak samo jak

Jezus na pustynię, w

głąb swojej duszy. Była

również możl iwość

spowiedzi.

Jerozolima to miasto bardzo wielokulturowe – w czterech
odrębnych dzielnicach mieszkają Żydzi, Chrześcijanie,
Muzułmanie i Ormianie, a każda z nich różni się
budownictwem, kulturą i zachowaniem. I z pewnością mają
wspaniałą kuchnię, chyba nigdzie indziej wcześniej nie
zjadłam takiej ilości wspaniale przygotowanych i
doprawionych potraw.
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RYNEK PRACY

Jestem studentem. Jestem
pracoholikiem

Dwa lata temu, kiedy zrozumiałem, że aby coś osiągnąć,
wystarczy postawić pierwszy krok, wpadłem w bardzo
niebezpieczną pułapkę. Zacząłem realizować swoje pasje i
przekuwać je w cele na mojej ścieżce kariery. Zdobywałem
nie tylko dodatkową wiedzę, non stop czytając książki
biznesowe czy uczestnicząc w różnego typu szkoleniach, ale
również pracując. Nie mówię, że to jest złe – o nie, jest
bardzo potrzebne, jeżeli zachowa się pewien zdrowy
rozsądek i umiar. Ja tego umiaru nie miałem…
W ciągu dwóch lat z połowy strony A4 mojego CV

zrobiło się nagle 2,5 strony! Sukces? Na pierwszy rzut oka
tak, ale jest jeszcze druga strona medalu.
Kiedy zaczynasz realizować cele, okazuje się, że to nie jest

wcale takie trudne. Chwytałem się dosłownie wszystkiego,
bo gdy się jest ,,proaktywnym”, wchodzi się w grupę bardzo
ciekawych osób. A każda z nich ma świetny pomysł. I wtedy
pojawia się mnóstwo niesamowitych okazji. I jak tutaj
odmówić… Zajmowałem się wszystkim: od prowadzenia
własnej firmy aż do bycia reporterem w radiu. Jeżeliby
rozłożyć wszystkie akcje i projekty, w które się
zaangażowałem, np. na przestrzeni 10 lat, to miałoby to
ręce i nogi. Ale ja chciałem wszystko już, jak najlepiej i jak
najwięcej. Jedną z cech pracoholików jest również
perfekcjonizm. Kiedy nie zna się umiaru, te wartości stają
się wybuchową mieszanką.
Pierwszym fizycznym objawem było wypadniecie dysku

kręgosłupa. Cudem obyło się bez operacji, jednak czas i
pieniądze poświęcone na lekarzy, a następnie rehabilitacja i
wszelkie ograniczenia (jak np. zakaz jeżdżenia na rowerze,
tańczenia itp.) stały się uciążliwe. To było rok temu (muszę
tutaj zaznaczyć, że dzisiaj jestem w pełni sprawny, a to
dzięki uzdrowieniu, także chwała Panu! ). Podczas
rehabilitacji postanowiłem, że trochę zwolnię tempo.
Zakończyliśmy wraz ze wspólnikami działalność naszego
strat-upu. Ale od razu pojawiły się nowe okazje do
wykorzystania. I zapomniawszy o życiowym balansie, znów
oddałem się pracy.
Świetnym czasem okazała się zimowa przerwa

międzysemestralna. Przypadkiem otrzymałem miesiąc
wolnego od 80% moich ówczesnych obowiązków. I był to
niesamowicie dobry miesiąc. Swój czas poświęcałem
głównie Duszpasterstwu i ludziom wokół. Ale potem
przyszły wiosenne targi pracy… Kierowany ambicją

chciałem sprawdzić, jak pójdą mi rozmowy
rekrutacyjne. No i poszły bardzo dobrze. Zostałem
przyjęty do świetnej firmy. Praca plus moje poprzednie
obowiązki, no i oczywiście studia, zmusiły mnie do
porzucenia moich pasji. Nie miałem też czasu na
spotkania ze znajomymi, na Duszpasterstwo. W ciągu 3
miesięcy miałem wolne może dwa weekendy. Urlop
wykorzystałem na rekolekcje Ignacjańskie. Powodem
uczestnictwa w nich była nie tyle chęć rozwoju
duchowego, choć oczywiście było to dla mnie ważne, ile
wręcz rozpaczliwa chęć zatrzymania się. Kiedy jesteś
pracoholikiem, masz wrażenie, że biegniesz maraton,
ale w tempie sprintu. Dosłownie. W domu spędzałem
maksymalnie 9 godzin dziennie. Jadałem śniadania,
kolacje i spałem. Na nic więcej nie starczało czasu.
Pod koniec wakacji przyszedł moment wypalenia

zawodowego i życiowego jednocześnie. Kiedy tak
morderczo biegnie się przez życie, uczucia gdzieś
znikają, relacja z Bogiem staje się płytsza, a spotkania
z przyjaciółmi stają się rzadkością. Każdą wolną
chwilę pragniesz poświęcić na samotny odpoczynek.
W końcu nie wytrzymałem i uświadomiłem sobie, że
życie dosłownie przelatuje mi przez palce. Jestem na
piątym roku studiów, a już mam dość. Odszedłem z
pracy kilka dni przed nowym semestrem. Porzuciłem
również część projektów. Spośród kilkunastu akcji i
pasji zostawiłem tylko te najważniejsze. Zaczynam mieć
powoli wolne weekendy…
Czy już jest w porządku? Hmmm. Te dwa lata

przepracowania nie pozostały obojętne dla mojego
zdrowia. Ostatnio byłem na badaniu EEG (w dużym
uproszczeniu jest to badanie aktywności fal w mózgu).
Okazało się, że mój mózg dosłownie zapomniał, jak się
odpoczywa. Nieustannie jest aktywny. Co to znaczy? Że
mam zaburzenia snu, chodzę przemęczony i wiele wiele
innych podobnych konsekwencji. Musiałem zmienić
cały tryb życia, aby wprowadzić go w proces naprawy.
Ile to jeszcze potrwa? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że mi
się uda. Dlaczego? Z dwóch powodów: Bóg mnie
zawsze wspiera, jeżeli tylko Mu na to pozwalam, a po
drugie uczę się na błędach – koniec z pracoholizmem!

Piotr Siwiec

W dzisiejszym artykule związanym z rynkiem pracy przedstawię kilka sposobów, jak w wieku 23 lat zaniedbać zdrowie i relacje,
wypal ić się zawodowo i popaść w pracohol izm.
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ROZRYWKA

Święta pełne zagadek
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami - z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs. Jedyne co musicie
zrobić, to rozwiązać quiz, wypełnić kartę, wrzucić do pudełka w Kanie… i czekać na nagrodę* :) Na odpowiedzi czekamy
do końca roku ;)

* atrakcyjne nagrody książkowe dla trzech osób z najwyższymi wynikami!

Paweł Mazurek

Quiz opracowano na podstawie Świat Wiedzy Extra





17.12

28.12-01.01

3.01, 10.01, 17.01
19:30

7.01, 14.01, 21.01
19:30

14.01
19:30

Kalendarium

Wigilia duszpasterska 

Sylwester w Kołobrzegu

Niedzielna Eucharystia 
Akademicka oraz kolacja 

duszpasterska 

Msza Święta w ramach  
„Czwartków Modlitwy”  

– 7.01 (uroczysta zmiana  
liderów głównych DA) 

Msza Święta w intencji dobrego przygoto-
wania do sesji egzaminacyjnej  z indywi-
dualnym błogosławieństwem studentów 

Najświętszym Sakramentem
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