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Od redakcji Spis treści

Drodzy Czytelnicy! 

Przed Wami kolejne e-wydanie naszego duszpasterskiego IGNISa. Koniec 
roku akademickiego zbliża się wielkimi krokami. My również powoli kończy-
my nasze rozważania o siedmiu sakramentach świętych. Tematem przewod-
nim tego numeru jest przedostatni z nich – sakrament kapłaństwa. To wła-
śnie kapłanów Chrystus obdarza łaską udzielania wszystkich sakramentów. 
W czasie Eucharystii, w której udzielane są święcenia kapłańskie, biskup wy-
mawia takie oto słowa: „Po dojrzałym namyśle ci nasi bracia mają otrzymać 
kapłaństwo w stopniu prezbiterów, aby służyli Chrystusowi Nauczycielowi, 
Kapłanowi i Pasterzowi. Zostaną oni wyświęceni na prawdziwych kapła-
nów Nowego Przymierza, aby upodobnieni do Chrystusa, Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana, i złączeni z kapłaństwem biskupów, głosili Ewangelię, 
kierowali ludem Bożym i oddawali cześć Bogu przede wszystkim przez skła-
danie Ofiary Chrystusowej.” 

Każdy kapłan staje się szafarzem Bożych tajemnic. Jego dłonie stają się nie-
jako przedłużeniem rąk Samego Chrystusa. Jan Paweł II w książce Dar i Ta- 
jemnica pisze: „Kapłan jest tym, któremu właściciel powierza swoje dobra, 
ażeby nimi zarządzał w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Tak wła-
śnie kapłan otrzymuje od Chrystusa dobra zbawienia, ażeby je we właściwy 
sposób rozdzielał ludziom, do których jest posłany. Chodzi o dobra wiary. 
I dlatego też kapłan jest człowiekiem słowa Bożego, człowiekiem sakramentu, 
człowiekiem tajemnicy wiary.” 

Okładka wydania majowego wita nas obrazem „Droga do Emaus”, na którym 
Robert Zund przedstawił biblijne spotkanie apostołów ze zmartwychwsta-
łym Chrystusem. Z pewnością każde kapłańskie życie prowadzi właśnie do 
Emaus, a więc do głębokiego i pełnego spotkania z żywym Jezusem. Prowadzi 
drogą w Jego cichej, czasem niezauważalnej Obecności, w delikatności Jego 
spojrzenia, przy akompaniamencie Jego słów. Prowadzi wreszcie do poznania 
Go przy łamaniu chleba, w każdej Eucharystii, którą sprawuje w Jego Imieniu.  

Życzymy owocnej lektury! 
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tym, co najbardziej mnie raduje i cieszy, jest przepowiadanie 
Słowa Bożego. Kiedy na przykład jestem zmęczony, albo mam 
dużo spraw na głowie, przez co jestem w kiepskim nastroju, 
a ktoś poprosi mnie o przygotowanie kazania, to mimo że naj-
pierw myślę, że nie mam siły, nie mam czasu, nie mam kiedy 
się przygotować, ostatecznie zazwyczaj mówię „tak”. Wtedy 
jest we mnie wielka radość. Mimo różnych sytuacji życiowych 
przygotowanie Słowa Bożego i to, że będę je głosił, wlewa we 
mnie radość. Tak to mniej więcej zawsze podobnie działa, tak 
się dzieje we mnie, ze mną i u mnie.

To piękne świadectwo. A co jest najtrudniejszego w byciu księ-
dzem? Co jest najbardziej wymagające?

Może zabrzmi to kolokwialnie, ale nigdy nie traktowałem obo-
wiązków kapłańskich jako czegoś, co jest dla mnie ciężarem 
albo trudem. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś wymagające spra-
wy, to z jednej strony jest to na pewno przeświadczenie – albo: 
poczucie w sercu – że trzeba walczyć o wierność Panu Bogu, bo 
jak się choć trochę przestanie być wiernym, to to już nie jest 
to, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje, albo też czego ja pragnę 

– aby nie ustać w tej wierności i gorliwości, nie zmarnować cze-
goś, co mógłbym jako ksiądz wykorzystać, żebym nie zmarno-
wał łaski Bożej dla siebie, albo tej, którą przeze mnie mogliby 
dostać inni. Pan Bóg przecież chce przez księdza udzielać wielu 
łask. To chyba jest dla mnie najtrudniejsze. Jednak nie w takim 
sensie, że najtrudniej jest to zrobić, a raczej przez świadomość, 
że to jest ogromnie ważne.

Co sprawia kapłanowi największy ból?

Nie jest łatwo nazwać największy ból. Z jednej strony może 
to być moja niewierność wobec Pana Boga. To jest taki ból 
osobisty, który jakoś przekłada się na Niego, bo znajduje od-
zwierciedlenie w posłudze i w całym byciu księdzem. Podobnie 
jak w małżeństwie, kiedy są ciche dni, to też przekłada się to 
na wszystko – na cały dom, nierzadko także na innych ludzi. 
Innym bólem jest poczucie, że ludzie wcale nie czczą Pana Boga 
z pełną miłością, kiedy widzi się, jak postępują ludzie Kościoła, 
którzy – porównując z innymi – są blisko Boga. Myślę sobie 
wtedy: Panie Boże, kto Cię uczci, jeśli nie Twoi wierni? W ta-
kich momentach jest mi ciężko, jakoś to boli. A więc najpierw 
ta niewierność moja, później niewierność ludzi Kościoła, a da-
lej świadomość, że współbrat kapłan zrobił coś złego i ludzie 
przez to cierpią, albo on właśnie doświadczył jakiegoś zła od 
innych ludzi.

Czy mógłby nam Ksiądz opowiedzieć o odkrywaniu swojego 
powołania do kapłaństwa? Co miało największy wpływ na de-
cyzję, żeby pójść za Panem Bogiem i służyć Mu w ten sposób?

Im dłużej jestem księdzem i więcej lat upływa, tym bardziej 
zgadzam się z tym, co powiedziałem na początku: jest to pew-
na tajemnica i dar. Początkowo było dla mnie oczywiste, że 
zostanę księdzem. Dzisiaj jednak widzę, że w tej oczywisto-
ści mojego kroczenia do kapłaństwa Pan Bóg działał w zna-
ny Sobie sposób, widzę w tym coraz bardziej wielką tajem-
nicę Bożą. Od dziecka towarzyszyła mi myśl o pójściu do 
seminarium, nie pamiętam takiej chwili, żebym nie chciał być 
księdzem. Na taki stan rzeczy na pewno wpływ miało wielu 

kapłanów, których spotkałem gdzieś po drodze. Głównie byli 
to księża z parafii, z której pochodzę. Oni zawsze jakoś mi im-
ponowali: jeden wzrostem(miał dwa metry wysokości), drugi 
sposobem bycia, a więc w sumie takimi rzeczami, którymi 
normalny człowiek nie kieruje się na drodze wyboru powo-
łania – ale w tym wszystkim też odkrywam Boże działanie. 
Kiedy byłem dzieckiem, razem z kolegą po lekcjach bawiliśmy 
się, że jesteśmy księżmi. Zostaliśmy wyświęceni w tym samym 
czasie. Kiedy miałem pięć czy sześć lat, było dla mnie szczy-
tem marzeń, żeby usiąść księdzu na kolanach, kiedy przyjdzie 
po kolędzie – bo akurat chodził ten ksiądz, który strasznie mi 
się podobał; miał dwa metry wzrostu i nie mogłem pojąć, jak 
można być tak wysokim człowiekiem. Nie pamiętam żadnych 
szczególnych sytuacji, słowa, kazania czy wydarzenia, które 
dałoby mi mocny impuls, żeby zostać księdzem. Dla mnie to 
było po prostu naturalne i oczywiste – szedłem z tym i idę da-
lej. Kiedy słucham czasem innych kapłanów, którzy mają róż-
ne historie powołania i w których czasem mocno widać Bożą 
ingerencję, to myślę sobie, że chyba moja historia jeszcze bar-
dziej jest tajemnicą. Wydaje się być banalna, ale dla mnie taka 
nie jest. Nie rozumiem tego do końca, ale staram się widzieć 
i odczytywać pewne znaki, przez które Pan Bóg pokazywał 
i nadal pokazuje mi, żebym był księdzem i żebym służył. Jest 
to we mnie jakoś głęboko.

Co według Księdza może być najbardziej pomocne w rozezna-
waniu powołania?

Ciężko jest mi powiedzieć, bo to byłoby tylko dumanie. Ja 
mogę mówić jedynie o sobie. Każdy ma swoją drogę. Dla jedne-
go znakiem będzie coś, na co ja nawet nie zwrócę szczególnej 
uwagi. Do każdego przemawia coś innego. Myślę jednak, że 
zawsze należy szukać Bożej woli. Kiedy coś się we mnie rodzi 

Czym jest dla Księdza kapłaństwo?

Wiele razy zastanawiałem się nad odpowiedzią na to pyta-
nie i chyba najbliższe jest mi określenie, jakiego użył kiedyś 
święty Jan Paweł II, nazywając kapłaństwo darem i tajemnicą. 
Z jednej strony przez moje kapłaństwo czuję wielką bliskość 
Pana Boga, którą trudno jest mi określić słowami, a jednocze-
śnie jest we mnie świadomość, że tego mogłoby nie być, że jest 
ono wielkim darem i łaską. To właśnie tajemnica trudna do 
pojęcia. Doświadczam w kapłaństwie bliskości Pana Boga, ale 
nie jest ona jakaś lepsza niż na przykład ta, którą masz Ty. Nie 
o to chodzi. Jest po prostu inna. Jakoś to czuję, ale trudno mi 
to nazwać.

A czy to właśnie ta bliskość jest dla Księdza najpiękniejsza 
w kapłaństwie?

Tak, oczywiście, jak najbardziej. Bliskość Pana Boga jest naj-
piękniejszą częścią kapłaństwa. Jednak w różnych chwilach 
doświadczam jej inaczej. Czasem jest to bliskość, którą Pan 
Bóg daje odczuć na przykład w Eucharystii, głoszeniu Słowa 
Bożego czy spowiadaniu. Czasem jest to bliskość, którą On ob-
darza mnie w drugim człowieku. Właśnie dlatego, że jestem 
księdzem i mogę w taki a nie inny sposób spotykać człowieka. 
Chodzi o bliskość, ale nie jest ona taka sama, nie tak samo i nie 
przez cały czas. W dużej mierze zależy od tego, co dzieje się 
ze mną w danym czasie, ale i od tego, co jest na zewnątrz. Nie 

jest ona bowiem czymś statycznym czy oczywistym. Pan Bóg 
ciągle mnie zaskakuje Swoją bliskością – jest nowa, a jednocze-
śnie taka sama.

Co jeszcze oprócz tej bliskości, o której Ksiądz wspomniał, jest 
dla Księdza najważniejsze w byciu sługą Pana Boga?

Są w moim życiu takie chwile, które są ważne i szczególne. Nie 
wiem, czy one kiedykolwiek się powtórzą. O nich nie będę mó-
wił, bo każdy z nas ma takie momenty, do których wraca, które 
zawsze przemawiają jakoś mocniej i ze swojej natury są wy-
jątkowe, a więc nie są żadną regułą. Mówiąc bardziej ogólnie: 

Dar i tajemnica
Drodzy Czytelnicy! Przed Wami najważniejszy dla mnie wywiad w mojej 
redaktorskiej karierze. Tym razem moim rozmówcą został ksiądz Nikodem 
Rybczyk – od 2012 roku kapłan diecezji rzeszowskiej, pochodzący z Parafii 
Narodzenia NMP w Gorlicach. Obecnie jest studentem piątego roku psy-
chologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To człowiek o wielkim 
sercu i mój osobisty autorytet. Zechciał opowiedzieć nam o swoim do-
świadczeniu kapłaństwa.

Agnieszka 
Musiał
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w czasie słuchania czy czytania Słowa Bożego, to zawsze jest to 
jakiś znak, niekoniecznie do bycia księdzem, ale do bliskości 
z Panem Bogiem. Jednak, tak jak już wspominałem, u mnie 
było trochę inaczej.

Czy ma ksiądz jakąś ulubioną myśl dotyczącą kapłaństwa?

Pamiętam słowa świętego Jana Chrystostoma, które napisał 
w Dialogach o kapłaństwie: „Za wyrokiem sługi idzie Pan”, to 
znaczy – co powie sługa, to Pan uczyni. Wszystko to, czego ka-
płan dokonuje na ziemi, Pan Bóg potwierdza w niebie. Tego On 
zapragnął. To zawsze bardzo mnie urzekało. Pan Bóg posyła 
swojego sługę na ziemię i mamy odwrócenie roli Pana i słu-
gi. Tak wielką misję daje Pan Bóg kapłanowi. Ponadto zawsze 
przede wszystkim przemawia do mnie Słowo Boże. Nie mam 
jakiegoś jednego fragmentu; w różnych momentach życia co 
innego jest mi bliskie.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że cała wspól-
nota wierzących jest kapłańska. Jak powinniśmy rozumieć te 
słowa?

Pan Bóg pragnie, abyśmy poprzez sakramenty byli z Nim zjed-
noczeni. Jeśli mam czyste serce, to jest we mnie Duch Święty, 
jest we mnie Pan Jezus, we mnie i ze mną modli się Bóg. To 
jest przedziwne – do Boga modli się ze mną Sam Bóg. Czytamy 
w Piśmie Świętym: „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, 
jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, któ-
rych nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26).Osoby świeckie 
przez modlitwę z wiarą i czystym sercem (może nie zawsze 
mamy czyste serca, ale przynajmniej dążymy do tego) w pe-
wien sposób spełniają tę misję kapłańską. Wyświęcony kapłan 
jest pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, jest ofiaro-
wany ludowi Bożemu, aby dawać mu Boga, przedstawia Panu 
Bogu sprawy ludu. Kapłaństwo wszystkich ludzi pokazuje 
jednak, że każdy z nas ma osobisty dostęp do Boga jako Jego 

dziecko i sam przed Nim staje. Jeśli mamy Go w sercu, rozma-
wiamy z Nim, słuchamy Go, czy w modlitwie wstawiamy się za 
kimś – to dlatego, że mamy do tego pełne prawo. To przecież 
jest nasz Ojciec, a nie ma bliższej więzi od rodzinnej. Zanim 
kapłan zostanie wyświęcony, jest taki sam jak każdy świecki: 
po pierwsze – jest dzieckiem Boga.

Tak, do tych słów nawiązuje także święty Augustyn, który mó-
wił „dla was jestem biskupem, z wami chrześcijaninem”.

No właśnie.

Czy ma Ksiądz swojego ulubionego świętego patrona, który 
towarzyszy Księdzu w kapłaństwie?

Oczywiście! Matkę Bożą1.

Czy chciałby Ksiądz jeszcze dodać coś na koniec?

Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Wiele rzeczy, 
osób i wydarzeń w moim życiu kapłańskim wypełniało moje 
serce radością, wiele razy wracałem do tego, co Pan Bóg daje. 
Muszę jednak przyznać, że zawsze najlepiej czułem się sam na 
sam z Panem Jezusem, po prostu. Kiedy na przykład szedłem 
wieczorem do Kościoła i nikogo innego nie było, tylko ja i On, 
albo w Słowie Bożym, kiedy sam je rozważam i mam wydzie-
lony czas tylko na to. Wtedy właśnie tym bardziej odkrywam, 
że w pierwszej kolejności nie jestem księdzem, ale dzieckiem 
Bożym. Coraz bardziej odkrywam tę płaszczyznę, którą ma 
każdy z nas, tę najbardziej prostą i podstawową – że ja jestem 
dzieckiem Boga. A na tym budowane jest moje kapłaństwo. To 
wszystko przenika się nawzajem – nie da się oddzielić jednego 
od drugiego.

Doskonale odnajduję się w tym, co Ksiądz mówi. Odkrywam 
w tych słowach jedność nas wszystkich jako dzieci Bożych. Ja 
również doświadczam, że to właśnie w tym „sam na sam” 
z Panem Bogiem czuję się najlepiej. Doceniam to zwłaszcza 
w chwilach, kiedy od drugiego człowieka doświadczam jakie-
goś zranienia. Wtedy w moim sercu pojawia się wielkie pra-
gnienie, żeby biec do Pana Boga i przy Nim poczuć się naj-
bezpieczniej, mając pewność, że nigdy się nie dozna zawodu.

„Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku” 
(Ps 118, 8).

Bardzo serdecznie dziękuję Księdzu za rozmowę i piękne 
świadectwo kapłaństwa.

Ja również dziękuję.     

1  Ksiądz odpowiedział na to pytanie w sposób tak oczy-
wisty i z tak wielką radością, że nie sposób tego opisać. 
Żałuję, że nie możecie tego usłyszeć. :)

Artykuł numeru

Nadszedł czas, byśmy zatrzymali się nad kapłaństwem. Wraz z małżeństwem 
należy ono do grupy sakramentów w służbie komunii i posłania wiernych. 
Faktycznie, oba te sakramenty służą wspólnocie Kościoła. Kapłaństwo jest 
w zasadzie sakramentem święceń i raczej z takim określeniem spotkamy się, 
czytając dokumenty Kościoła.

„Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego 
Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, 
niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud 
chrześcijański i składał Bogu Ofiarę.”

Sakrament święceń stołem posługiwania
Kapłaństwo, podobnie jak małżeństwo, jest sakramentem 
nastawionym na służbę dla zbawienia innych ludzi poprzez 
szczególne posługiwanie we wspólnocie Kościoła w celu bu-
dowania Ludu Bożego. Poprzez ową służbę jest także przyczy-
ną osobistego zbawienia. Myślę, że na początku należy jasno 
rozróżnić kapłaństwo urzędowe lub też służebne i kapłaństwo 
powszechne. Poprzez sakramentalny charakter chrztu wszy-
scy zostali zjednoczeni z Chrystusem-Kapłanem. Mamy za-
tem udział w powszechnym kapłaństwie Chrystusa poprzez 
wypełnianie różnych funkcji, choćby wspólnotowe celebro-
wanie Eucharystii czy „przyjmowanie sakramentów, modlitwę 
i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się 
siebie i czynną miłość”1. Jesteśmy zatem Ludem Kapłańskim. 
Chcemy jednak przyjrzeć się bliżej kapłaństwu urzędowemu, 
które jest przekazywane właśnie poprzez sakrament święceń, 
służącemu pełnieniu służby we wspólnocie, w imieniu i w oso-
bie Chrystusa (In Persona Christi)2. Kapłaństwo urzędowe 
udziela świętej władzy, mocą której kapłani służą Kościołowi 
poprzez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpaster-
stwo3. Jest skierowane całkowicie ku Chrystusowi i ludziom 
i całkowicie zależy od Chrystusa i Jego Jedynego kapłaństwa. 
Rozróżniamy trzy stopnie święceń, ale o nich powiemy później. 
Ci, którzy przyjmują sakrament święceń, zostają konsekrowa-
ni, by w imię Jezusa Chrystusa „karmili Kościół słowem i łaską 

1 Sobór Watykański II, konst. „Lumen gentium”, 10. 

2  Por. tamże, 10; 28; konst. „Sacrosanctum Concilium”, 33

3  Por. „Katechizm Kościoła Katolickiego”, Poznań 2002, 1592.

Bożą”4. Sakrament święceń to coś więcej niż zwykłe wybranie, 
wyznaczenie, czy ustanowienie przez wspólnotę, przeznaczone 
dla wiernych świeckich. Jest to akt sakramentalny, pozwalający 
wykonywać „świętą władzę”5  poprzez włączenie do jednego 
ze stanów Kościoła, nazywanego już od starożytności ordina-
tio. „Dzisiaj wyraz ordinatio jest zarezerwowany dla aktu sa-
kramentalnego, który włącza do stanu biskupów, prezbiterów 
i diakonów” (KKK 1538). Czasem święcenia określa się także 
jako consecratio, gdyż są „pewnym włączeniem i przyjęciem 
przez samego Chrystusa w służbę Kościołowi” (KKK 1538). 
Jako że kapłani służą Ludowi Bożemu, spoczywa na nich od-
powiedzialność za tych, którym towarzyszą w uczeniu się 
i odkrywaniu wiary. Jest to ciągłe uczenie się bycia ojcem dla 
wspólnoty wiernych. Nie umniejszając pięknej i ważnej roli 
ojca biologicznego, który ma za zadanie uczyć wiary i moral-
ności swoje własne dzieci, to jednak o kapłanie możemy po-
wiedzieć jako o „wyższym” wymiarze ojcostwa, który troszczy 
się o powierzoną mu wspólnotę. Kapłani, będący narzędziem 

4  Sobór Watykański II, konst. „Lumen gentium”, 11.

5  Por. Sobór Watykański II, konst. „Lumen gentium”, 10.
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Bożego działania, reprezentanci Chrystusa dla swojego ludu, 
są posłani, by zapełniać kościoły i budować wspólnotę, groma-
dząc Ciało Chrystusa, Kościół Święty, poprzez sprawowanie sa-
kramentów, a także innych obowiązków. Od kapłanów często 
wymaga się bardziej niż od świeckich bycia „świętymi” i przy-
kładem dla innych i nie sposób się z tym nie zgodzić, bowiem 

ich działanie powinno sprzyjać dobru wspólnoty, ale przede 
wszystkim chodzi o to, by poprzez swoje działanie przyczyniali 
się do uświęcenia innych ludzi. Dobrze przedstawiają to słowa 
św. Siostry Faustyny: „O, wielka godności kapłana, ale i o wiel-
ka odpowiedzialności kapłana. Wiele ci dano, o kapłanie, ale 
i wiele od ciebie żądać będą...” (Dz 941). Zatem problemem jest, 
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jeśli kapłan buduje swoją posługę jedynie w oparciu o strukturę 
hierarchiczną, która – owszem – jest potrzebna, ale nie stanowi 
istoty sakramentu kapłaństwa.

Sakrament święceń w ekonomii zbawienia
Jak podają karty Starego Testamentu, Bóg ustanowił lud wy-
brany „królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19, 6), jed-
nak spośród dwunastu pokoleń Izraela do służby liturgicznej 
powołał jedynie pokolenie Lewiego (por. Lb I, 48–53). Kapłani 
zostali ustanowieni „dla ludzi w sprawach odnoszących się do 
Boga, aby składali dary i ofiary za grzechy” (Hbr 5, 1). Jednak 
składane przez nich ofiary nie mogły dokonać ostatecznego 
uświęcenia. Jedynie ofiara Chrystusa mogła przynieść zba-
wienie i dokonać ostatecznej ofiary. To właśnie w Chrystusie, 
jako jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi (por. 1 Tm 
2, 5), wypełniają się wszystkie zapowiedzi kapłaństwa Starego 
Przymierza. Jest On Najwyższym Kapłanem, „arcykapłanem 
na wzór Melchizedeka” (Hbr 5, 10; 6, 20), który poprzez jedyną 
ofiarę swego Krzyża, wypełnioną raz na zawsze, „udoskonalił 
na wieki tych, którzy są uświęcani” (Hbr 10,14). Ofiarę tę uobec-
nia Ofiara Eucharystyczna Kościoła. Cała wspólnota Kościoła 
jest kapłańska, jednak uczestnictwo w tym Chrystusowym ka-
płaństwie dokonuje się na dwa sposoby: przez kapłaństwo po-
wszechne oraz kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne1.

Chrystus po swojej Śmierci i Zmartwychwstaniu podob-
nie jak sam został posłany, posyła swoich uczniów, by w Jego 
Imię głosili Dobrą Nowinę: „Kto przyjmuje tego, którego Ja po-
ślę, mnie przyjmuje” (J 13, 20). W kapłańskiej służbie obecny 
jest sam Chrystus, Głowa swojego Ciała i Pasterz swojej trzo-
dy. „Jest więc jeden i ten sam Kapłan, Chrystus Jezus, które-
go najświętszą Osobę zastępuje kapłan. Ten ostatni bowiem 
dzięki konsekracji kapłańskiej upodabnia się do Najwyższego 
Kapłana i posiada władzę działania mocą i w osobie samego 
Chrystusa (virtute ac persona ipsius Christi)”2. Działa w imie-
niu całej wspólnoty Kościoła, co widoczne jest szczególnie 
podczas Ofiary Eucharystycznej, gdy zanosi do Boga modlitwy 
Kościoła3. Oczywiście fakt, iż Chrystus jest obecny w osobie 
pełniącej posługę święceń, nie oznacza, że osoba ta jest wolna 
od jakichkolwiek grzechów czy słabości. O ile na ważność aktu 
sakramentalnego nie ma wpływu stan duszy pełniącego po-
sługę święceń, to jednak jest sporo innych czynów, w których 
dostrzegalna jest ludzka słabość, nie zawsze będąca znakiem  
wierności Ewangelii.

Stopnie sakramentu
Już od starożytności sakrament święceń był sprawowany 
w trzech różnych stopniach: przez biskupów, prezbiterów i dia-
konów4. Jednak Urząd Nauczycielski i stała praktyka Kościoła 
mówią o dwóch stopniach uczestniczenia w Kapłaństwie 
Chrystusa: episkopacie i prezbiteracie, diakonat określając jako 
posłanego do pomocy i służenia im. Stąd też w praktyce słowo 

„kapłan” odnosi się do biskupów i prezbiterów, lecz już nie do 
diakonów – choć ci także otrzymali sakrament święceń.

„Biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń, która 
włącza go do Kolegium Biskupów i czyni widzialną głową 

1  Tamże.

2  Pius XII, enc. „Mediator Dei”, cyt. za: KKK, 1548.

3  Por. Sobór Watykański II, konst. „Sacrosanctum Concilium”, 33.

4  Por. Sobór Watykański II, konst. „Lumen gentium”, 28.

powierzonego mu Kościoła partykularnego. Biskupi, jako na-
stępcy Apostołów i członkowie kolegium, mają udział w od-
powiedzialności apostolskiej i w posłaniu całego Kościoła pod 
zwierzchnictwem papieża, następcy św. Piotra” (KKK 1594). 
Tradycja Kościoła przyznaje biskupowi pierwsze miejsce spo-
śród przyjmujących sakrament święceń, za sprawą bezpośred-
niego pochodzenia od Apostołów. Apostołowie, napełnieni 
Duchem Świętym, przekazali swoim pomocnikom duchowy 
dar, dziś znany jako sakra biskupia. Biskupom udziela się pełni 
sakramentu święceń, pełni świętego posługiwania, w którym 
stają się „prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wia-
ry, kapłanami i pasterzami”5. Biskup pełni funkcję nauczania  
i rządzenia (por. KKK 1558). Jako wikariusz Chrystusa otrzy-
muje misję pasterską w powierzonym sobie Kościele partyku-
larnym, czyli danej diecezji. W Eucharystii sprawowanej przez 
biskupa w sposób szczególny widoczna jest pełnia Kościoła.

„Prezbiterzy są zjednoczeni z biskupami w godności ka-
płańskiej, a równocześnie zależą od nich w wykonywaniu 
swoich funkcji duszpasterskich; są powołani, by być roz-
tropnymi współpracownikami biskupów. Tworzą oni wokół 
swojego biskupa prezbiterium, które wraz z nim jest odpo-
wiedzialne za Kościół partykularny. Otrzymują od biskupa 
misję kierowania wspólnotą parafialną lub określoną funkcję 
kościelną” (KKK 1595). Urząd prezbiterów jest związany z bi-
skupstwem, uczestniczy również we władzy udzielonej mocą 
Chrystusa, Ciała Kościoła, w którym buduje, uświęca i rzą-
dzi. Prezbiterzy, choć nie posiadają pełni kapłaństwa, uczest-
niczą w tym samym powszechnym posłaniu powierzonym 
Apostołom przez Chrystusa jako prawdziwi kapłani Nowego 

5  Sobór Watykański II, dekret „Christus Dominus”, 2.
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Testamentu (por. KKK 1564). Swój święty urząd sprawują 
przede wszystkim w kulcie Uczty Eucharystycznej, działając 
In Persona Christi, uobecniając we Mszy Świętej jedyną Świętą 
Ofiarę Nowego Testamentu. Posłuszeństwo, jakie składają 
biskupowi, jest oznaką oddania w pełnieniu powierzonych 
obowiązków lokalnej wspólnocie wiernych, jako reprezen-
tanci, współpracownicy, bracia i przyjaciele samego biskupa 
 (por. KKK 1567).

„Diakoni są wyświęcani dla zadań posługi w Kościele. Nie 
otrzymują oni kapłaństwa posługi, ale święcenia dają im prawo 
do ważnych funkcji w posłudze słowa, w kulcie Bożym, w zada-
niach duszpasterskich i charytatywnych, które mają pełnić pod 
pasterskim zwierzchnictwem swojego biskupa” (KKK 1596). 
Posługa diakona jest ściśle związana z biskupem. Było tak już 
od czasów apostolskich1. Upodobnieni do Chrystusa, który sam 
stał się „diakonem”, czyli sługą wszystkich (por. Mk 10, 45; Łk 
22, 27), asystują biskupowi i prezbiterom przy celebracjach sa-
kramentów, szczególnie Eucharystii, głoszeniu Ewangelii oraz 
przepowiadaniu. Mogą także asystować przy zawieraniu mał-
żeństwa, rozdawać Komunię Świętą oraz prowadzić pogrzeb.

Celebracja sakramentu
„Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, które-
mu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się 
w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha 
Świętego potrzebnych dla jego posługi. Święcenia wyciskają 
niezatarty charakter sakramentalny” (KKK 1597). Sakrament 
święceń powinien zasadniczo odbywać się zawsze podczas 
Eucharystii ze względu na swój uroczysty charakter. Obrzędy 
święceń każdego stopnia mają podobny przebieg. Moment, 
który jest najbardziej istotny, to włożenie rąk biskupa na gło-
wę wyświęcanego oraz specjalna modlitwa konsekracyjna. 
Modlitwy te różnią się w zależności od stopnia święceń, jaki 
jest udzielany, i możemy je znaleźć w Rytuale Sakramentu 
Święceń. Celebracji Eucharystii towarzyszą obrzędy dodatko-
we, na które składają się: „przedstawienie i wybór kandydata, 
przemówienie biskupa, pytania stawiane kandydatowi, litania 

1  Por. św. Hipolit, „Traditio apostolica”, 8.

do Wszystkich Świętych” (KKK 1574). Jest to przygotowanie 
do aktu konsekracji. Podczas sakry biskupiej dodatkowo prze-
kazuje się nowo wyświęconemu księgę Ewangelii, pierścień 
i mitrę oraz pastorał: znaki apostolskiego posłania, głoszenia 
Słowa Bożego, władzy pasterza trzody Pana. Podczas świę-
ceń prezbiteratu przekazuje się patenę i kielich na znak ofiary, 
jaką duchowny ma składać Bogu. Nowo wyświęconym dia-
konom natomiast przekazuje się księgę Ewangelii, jako znak 
posłannictwa do głoszenia Ewangelii Chrystusa (por. KKK 
1574). Sakramentu święceń wszystkich trzech stopni może 
udzielać tylko biskup, gdyż jest to sakrament posługi apostol-
skiej. Przyjąć ten sakrament mogą tylko mężczyźni ochrzczeni, 
zdolni do wykonywania posługi kapłańskiej (por. KKK 1598).

Owoce sakramentu
Osoba, która otrzymuje ten sakrament, staje się narzędziem 
Chrystusa dla Kościoła jako Jego przedstawiciel w potrójnej 
funkcji kapłana, proroka i króla. Podobnie jak chrzest, sakra-
ment ten jest udzielany tylko raz i nie może być powtórzony. 
Przez łaskę Ducha Świętego wyciska na przyjmującym go nie-
zatarte piętno. Istotą życia kapłańskiego powinno zatem być 
współdziałanie z Chrystusem ofiarującym się, nauczającym 
i kierującym świat ku Ojcu. „Prezbiterzy bowiem przez świę-
cenia i misję, otrzymywaną od biskupów, zostają wyniesieni 
do służenia Chrystusowi Nauczycielowi, Kapłanowi i Królowi, 
uczestnicząc w Jego posłudze, dzięki której Kościół, tutaj na 
ziemi, nieustannie rośnie jako Lud Boży, ciało Chrystusa 
i Świątynia Ducha Świętego”2. Kapłani, „poświęceni Bogu no-
wym sposobem w momencie przyjęcia święceń, stają się ży-
wymi narzędziami Chrystusa Wiecznego Kapłana, aby mogli 
kontynuować przez wieki Jego przedziwne dzieło, które sku-
tecznością z wysoka odnowiło cały rodzaj ludzki”3. Skierowana 
do całej wspólnoty Kościoła Praca apostolska, która spoczywa 
na kapłanach, jest powodem, dla którego kapłani żyją w celi-
bacie. Poprzez taki sposób życia są oni zdatniejsi do przyjęcia 
szerszego ojcostwa w Chrystusie. Jest to także znak poświę-
cenia Chrystusowi i Królestwu Niebieskiemu, wyrażanego 
w służbie Bogu i ludziom.     

2  Por. Sobór Watykański II, „Dekret o posłudze i życiu kapłanów 
«Presbyterorum ordinis»”, 1.

3  Tamże, 12.
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Słudzy ciszy

Słowo o kapłaństwie, którym się dzielę, to pewien rodzaj 
próby świadectwa, związanego z zachwytem, który towa-
rzyszy mi od czasów seminaryjnych, zachwytu dotyczące-

go udzielania i przyjmowania sakramentu święceń kapłańskich. 
Każdemu z sakramentów towarzyszą słowa sakramentalne, 
które wypowiada szafarz sakramentów, a odpowiedzią Amen 
potwierdza osoba przyjmująca sakrament. Na przykład w przy-
padku bierzmowania słowa szafarza brzmią: N, przyjmij znamię 
daru Ducha Świętego, a przyjmujący sakrament odpowiada 
na nie: Amen. Sakrament kapłaństwa przyjmuje się bez słowa, 
w milczeniu zarówno szafarza, jak i przyjmującego. Szafarz – bi-
skup – mając intencję przekazania sukcesji apostolskiej, kładzie 
na głowę kandydata dłonie. Kandydat w ciszy przyjmuje Ducha 
Świętego, który konsekruje go na kapłana. Czas mojej formacji 
do kapłaństwa wyraźnie został dotknięty tą prawdą – że jest to 
jedyny sakrament udzielany w zupełnym milczeniu. Oczywiście, 
oprawa uroczystości święceń kapłańskich jest pełna różnorod-
nych symboli, słów, znaków, jednak istotny moment przyjęcia 
święceń jest powiązany z zupełną ciszą. Teraz nieco się zmieniło, 
ale jeszcze wtedy, kiedy ja przyjmowałem święcenia kapłańskie, 
w katedrze zawsze był komentarz przed samym momentem sa-
kramentu, aby zachować zupełne milczenie, nie fotografować 
i nie wypełniać czasu śpiewem. Dziś można fotografować. Ale 
najistotniejsze, że szafarz, kandydaci i cały lud Boży przez te kil-
ka minut milczą. Muszę przyznać, że wiele myśli towarzyszyło 
mi w odniesieniu do tak sprawowanej liturgii święceń. Nie wy-
czerpię tematu, ale podzielę się w trzech punktach częścią siebie, 
cząstką swego kapłaństwa przeżywanego w mocy tej prawdy, że 
skoro święcenia przyjmuje się w zupełnej ciszy i bez żadnego 
słowa (nawet sakramentalnego), to znaczy, że kapłan jest przede 
wszystkim sługą ciszy, sługą milczenia. I takie jest jego najistot-
niejsze powołanie. Ktoś może się spierać, że przecież kapłan ma 
właśnie głosić. Nie zaprzeczam, jednak proszę pozwolić, że sku-
pię się na pewnym kierunku, który jest niejako „u progu” myśle-
nia o posłudze kapłańskiej. 

Po pierwsze. Ustanowienie Dwunastu wiąże się głęboko z po-
wodem, dla którego zostają Apostołowie ustanowieni. Kiedy Jezus 
wybrał Dwunastu, ustanowił ich przede wszystkim po to, aby Mu 
towarzyszyli, a dopiero potem do głoszenia nauki. U Świętego 
Marka czytamy: „Pan ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli 
i na głoszenie nauki” (Mk3,14). Benedykt XVI komentując ten 
fragment powiedział seminarzystom niemieckim w 2011 roku  
we Fryburgu, powiedział: Mają być z Nim, aby Go poznać, aby 
Go słuchać, aby On ich ukształtował, winni chodzić z Nim, 
być z Nim w drodze, wokół Niego i za Nim. To jest piękne, po 

prostu! I chyba tylko w kategoriach miłości to można zrozumieć. 
Pierwszym marzeniem człowieka, który kocha drugiego, jest 
być blisko, być razem, być przy kimś. Słowo przyjaźń, jedno z 
najpiękniejszych słów na świecie, ma w swej polskiej nazwie owo 

„przy”. Być „przy”. Jest taki moment w przyjaźni, że kiedy spo-
tykamy się po wielu dniach, nie chcemy wiele mówić, tylko być 
przy. Nasycić się obecnością przy kimś ważnym. Kiedy z moim 
przyjacielem przybyłem kiedyś do Asyżu, naszego ukochanego 
miejsca na ziemi, to po wyjściu z samochodu, na stokach Monte 
Subasio, patrząc na Dolinę Umbryjską, długo nie potrafiliśmy 
nic powiedzieć. Spoglądając na piękno tego miejsca, trwaliśmy 
w ciszy, jakby nasycając się widokiem. To jest dla kogoś może 
naturalne, ale dla wielu niestety nie. Żyjemy w świecie, w którym 
komentarz goni komentarz. Tymczasem trzeba się nasycić wi-
dzeniem, kontemplacją, smakiem, by nieść to wszystko w sobie. 
Kapłan to sługa ciszy, który wysiada z samochodu różnych zajęć i 
spraw, by nasycić się patrzeniem na przyjaciela, którym jest Jezus. 
Ogląda Go w słowie Bożym, nad którym się pochyla, w cząsteczce 
chleba, którą rozdaje wiernym, w stworzeniu, w człowieku. Sługa 
milczenia. By mógł głosić Jezusa, piękno Jego drogi, wpierw ma 
Mu towarzyszyć, ucieszyć się najbardziej tym, że dla Kogoś żyje, 
za Kimś idzie, Kogoś się uczy. Kapłan, który ma w Chrystusie 
swój autorytet, najbardziej kocha tę prawdę, że jest wybrany po to, 
by towarzyszył Jezusowi, jest szczęśliwy, że może się przyglądać 
Mistrzowi i sycić się Jego widokiem. 

Po drugie. Towarzyszyć oznacza słuchać. Do tego tak samo 
potrzeba ciszy. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których 
coraz mniej rozumie się potrzebę słuchania. To z wielu powodów. 
Może kilka: wszechobecna i szybko rozprzestrzeniająca się epi-
demia komentarzy, które znajdują się już w każdej przestrzeni, 
jakby kładąc na piedestał sprawę opinii jako czegoś najważniej-
szego (tylko często nie ma kto tego słuchać, albo komentarz rodzi 
wiele innych i nakręca się spirala jakiegoś pogubienia w gąszczu 
słów). Także powodem może być życie w orbicie takiego przeko-
nania, że im więcej zrobisz, dajesz, mówisz, piszesz, im bardziej 
się pokażesz, tym jesteś lepszy i za to są jakieś tam punkty. Ten 
się liczy, kto jest po prostu szybszy. Ale często tylko to zostaje – 
przybiega ktoś do mety z najlepszym czasem, witany wiwatami 
przez licznych kibiców, ale dość samotny w istocie; żyjący na fali 
zwycięstwa, ale bez fal przyjaźni i smakowania życia. Kiedy fala 
sukcesu opada, często odsłania się samotność i pogubienie. Może 
jeszcze jeden powód: nie wierzymy za bardzo w moc słuchania. 
Raczej jesteśmy skłonni uwierzyć w moc wydarzeń. To się trochę 
zmieniło teraz, w czasie epidemii. Można powiedzieć, że jest to ja-
kiś pozytywny owoc tego czasu, w którym zostaliśmy zatrzymani 
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Karolina  
Ples

Z rozważań duszpasterza

i odkrywamy te małe cząstki, których– biegnąc –ciągle gdzieś 
nie widzieliśmy, a jedną z tych cząstek jest właśnie zasłuchanie.  
To cząstka, której można zupełnie nie zauważyć, jest taka mała, 
że wśród nadmuchanych balonów i porozkładanych banerów 
zupełnie się jej często nie widzi. A ona jest jak złoto. Kto odkryje 
sztabkę złota, wie, że ma wartość ogromnie dużą w porównaniu  
z nadmuchanymi balonami, które unoszą się w górę. Tak jest 
teraz. Odkrywamy cząsteczkę, sztabkę słuchania. I piękno tego 
daru. Jezus to uczynił Marcie, mówiąc jej o słuchającej Marii: 
obrała najlepszą cząstkę… Właśnie, cząstkę! Kapłan to sługa słu-
chania. Z jednej strony Słowa Bożego i Ciszy Boga w Jego dziełach,  
z drugiej – słowa człowieka i ciszy jego w jego dziełach.  
W mojej wyobraźni jest taka scena, o której mi opowiadano, gdy 
pewien mąż spostrzegł, że żona wyprała firany na ich wieczor-
ne spotkanie, podszedł do niej i powiedział: jestem szczęśliwy,  
że nasze spotkanie jest przez ciebie tak zadbane. Ona się wzru-
szyła tym, że on to zobaczył. Spotkanie było zupełnie inne, pięk-
ne. Przez tę cząstkę, że on „usłyszał” jej ciszę, jak mówi przez 
swe dzieło. Kapłan to taki mąż, który słucha Słowa i Ciszy Boga 
w Jego dziełach. I tak samo słowa i ciszy człowieka w jego dzie-
łach. Sługa zasłuchania. Sługa dostrzegania. Sługa towarzyszenia. 
Towarzysz to nie w pierwszym rzędzie przewodnik, a nam ka-
płanom, ogromnie grozi takie myślenie. Towarzysz to towarzysz.  
Z takiego rozumienia posługi rodzą się niesamowite owoce. 

Po trzecie. Dlaczego sługa ciszy? Właśnie dlatego, że jest wy-
słany na głoszenie nauki. I to również pięknie wyjaśnia Benedykt 
XVI seminarzystom: Św. Bonawentura powiedział kiedyś, 

że aniołowie, dokądkolwiek się udają, niezależnie jak daleko, po-
ruszają się zawsze we wnętrzu Boga. I tak jest również tutaj: jako 
kapłani musimy wychodzić na wiele dróg, na których znajdują 
się ludzie, aby zapraszać ich na Jego ucztę weselną. Ale może-
my to czynić tylko wtedy, gdy pozostajemy zawsze przy Nim. 
Właśnie tego wspólnego wyruszania w drogę, jako wysłannicy 
i ci, którzy są z Nim, pozostają przy Nim, powinniśmy – jak 
sądzę– nauczyć się w seminarium: a zatem właściwego sposobu 
pozostawania z Nim, osiągania głębokiego zakorzenienia w Nim, 
tego, by być coraz bardziej z Nim, coraz lepiej Go poznawać, 
coraz bardziej nie rozłączać się z Nim, a przy tym wychodzić 
coraz bardziej na zewnątrz, nieść orędzie, przekazywać je, nie 
zatrzymywać dla siebie, ale nieść Słowo tym, którzy są daleko,  
a którzy jednak, jako Boże stworzenia, kochane przez Chrystusa, 
w swych sercach Go pragną. Wobec tego słowa Benedykta XVI, 
pozwólcie, zamilknę, by ta fala bujna pozostała niezmącona 
dotykiem wiosła (z Pieśni o Bogu Ukrytym Karola Wojtyły).

Czas na krótkie podsumowanie. Kapłan jest sługą ciszy,  
bo jest – jak pisał Karol Wojtyła – równiną cichego przepły-
wu: Stałem się równiną dla cichego otwartą przepływu, w któ-
rym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie, ale 
wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa, 
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie (z Pieśni 
o Bogu Ukrytym). Tak, kapłan jest sługą słowa, ale wtedy, gdy 
je usłyszał, napełnił się, i jest równiną przepływu światła, kie-
dy słucha, kiedy mówi, kiedy upomina, kiedy rozgrzesza, kiedy 
trzyma mały, cichy cud, jakim jest cząstka chleba i mówi: „To 
jest Ciało Moje…”.     

 

Ku świętości

Chrystusowa prośba o jedność chrześcijan, która będzie 
prawdziwym znakiem obecności Boga pośród nich, 
znajdowała na przestrzeni wieków wiele osób, które 

zapragnęły przyczynić się do jej realizacji. Wśród nich był święty 
Jozafat Kuncewicz, jeden z pierwszych biskupów kościoła gre-
kokatolickiego. Dorastał on w czasie, gdy dojrzewała decyzja 
o połączeniu Kościoła prawosławnego z terenów wschodniej 
Rzeczypospolitej z Kościołem rzymskokatolickim. Stała się ona 
faktem na mocy unii brzeskiej z października 1596 roku. Oprócz 
swego podłoża politycznego i społecznego, miała ona w swo-
im założeniu głębokie pragnienie ożywienia wiary wiernych 
Kościoła Wschodniego i wzajemne ubogacenie się Kościołów 
o wielowiekowej tradycji. Gorącym orędownikiem odnowy życia 
religijnego wiernych Cerkwi w jedności z katolikami był właśnie 
święty Jozafat. Jego gorliwość w dążeniu do pojednania spotkała 
się ostatecznie z wrogością i zakończyła jego męczeńską śmiercią. 
Stała się ona zasiewem dla rozwoju Kościoła grekokatolickiego.

Jan, bo takie imię dostał na chrzcie, urodził się we 
Włodzimierzu, mieście na Wołyniu leżącym niedaleko prawe-
go brzegu Bugu. Dziś jest to nieduże miasto na Ukrainie, leżą-
ce niedaleko od granicy z Polską. Wychowany został zgodnie 
z tradycją Kościoła prawosławnego. Razem z matką uczęszczał 
na Eucharystię i nabożeństwa. Z jego dziecięcych lat pozostała 
jedna znacząca wzmianka. Pewnego dnia, gdy kilkuletni Jan 
przyszedł do cerkwi po raz pierwszy, zwrócił uwagę na znajdu-
jący się w przedsionku świątyni krzyż z wizerunkiem Zbawiciela. 
Zapytał więc mamę: „Kim jest ten człowiek?” Ona wytłuma-
czyła mu, że jest to Jezus, który umarł za ludzi na krzyżu, by 
ich zbawić. Wiele lat później Jan wspominał, że w tym samym 
momencie zobaczył jakby iskrę spływającą z tego krzyża, która 
przeniknęła do jego serca. To jedno zdarzenie, dotknięcie przez 
Boga, wywarło wielki wpływ na jego życie duchowe. Od tego 
momentu Jan ukochał Liturgię i Eucharystię. 

Rodzice Jana zajmowali się kupiectwem, do którego to zawo-
du chcieli przygotować również syna. Wysyłając go do Wilna, 
by tam szkolił się w tym fachu, pewnie nie spodziewali się, że 
wybierze on zdecydowanie inną drogę życiową. W Wilnie nasto-
letni Jan miał pomagać w zakładzie znajomego kupca Jacentego 
Popowicza. Nie potrafił się jednak zaangażować w pracę, a za-
miast tego chętnie studiował literaturę religijną, uczęszczał na 

nabożeństwa i wiele się modlił. W ten sposób, prowadząc oży-
wione życie wewnętrzne rozpoznał własne powołanie. Widząc 
dysonans między oczekiwaniami rodziców, a własnymi pragnie-
niami, nie chciał już dłużej walczyć ze sobą samym i zdecydo-
wał się wstąpić do klasztoru Trójcy Przenajświętszej, którym 
opiekowali się unici, czyli grekokatolicy. Stało się to w 1604 roku.

Do decyzji o przyłączeniu się do unitów i wstąpieniu do za-
konu Jan dorastał stopniowo. W Wilnie pierwszy raz spotkał 
się z unitami, czyli wiernymi Kościoła prawosławnego, któ-
rzy w wyniku unii brzeskiej utworzyli Kościół grekokatolicki, 
podległy papieżowi i wiernie zachowujący naukę Kościoła ka-
tolickiego, lecz zachowujący własną tradycję i liturgię. Kilku 
z grekokatolików stało się jego przyjaciółmi. Prowadzone z nimi 
długie rozmowy na tematy wiary, teologii, liturgii i jedności 
Kościoła oraz samodzielne studiowanie licznych dzieł o Kościele 
utwierdzały go w przekonaniu, że potrzebna jest jedność wy-
znawców Chrystusa. Tym samym stał się orędownikiem unii 
brzeskiej. Dostrzegając potrzebę zjednoczenia i reformy życia 
religijnego Kościoła prawosławnego, chciał ją oprzeć o odkry-
te w Kościele Wschodnim skarby tradycji i liturgii. Sam będąc 
w nich rozmiłowanym od najmłodszych lat, gorąco orędował za 
tym, by kwitły one dalej już w jedności z Kościołem rzymsko-
katolickim. Dlatego tak wiele razy podkreślał, że jedność jest 
możliwa wraz z zachowaniem własnej tożsamości, przez wza-
jemne ubogacenie, a nie zubożenie i rezygnację z tego, co piękne 
i wartościowe. W przyszłości jego wrogowie przewrotnie wyko-
rzystają przeciwko niemu ten argument. Jedną z osób, które Jan 
poznał w Wilnie, był Józef Rutski. Był on jednym z pierwszych 
zwierzchników Kościoła grekokatolickiego, człowiekiem bardzo 
wykształconym, studiującym między innymi w Rzymie, które-
mu to sam papież zlecił misję pracy na rzecz jedności chrześcijan. 
Przyjacielska współpraca motywowała ich wzajemnie do jeszcze 
większego zaangażowania w reformę Kościoła grekokatolickiego 
i działania na rzecz jedności.

W klasztorze Jan przyjął nowe imię zakonne – Jozafat. Jako 
brat zakonny kształcił się w niedawno założonej Akademii 
Wileńskiej. Tam studiował filozofię, teologię, język starosłowiań-
ski i liturgię. To tam spotkał się z jezuitami, wtedy opiekujący 
się Akademią. Jozafat swoim przykładem zachęcił Rutskiego 
do wstąpienia do klasztoru Trójcy Przenajświętszej. Stał się 
on pierwszym poligonem do wdrażania reform, mających na 

Św. Jozafat Kuncewicz 
„Apostoł jedności chrześcijan”

Piotr
Siwek
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celu odnowę Kościoła unickiego. Razem udało się im dźwignąć 
klasztor i wprowadzić do niego ducha żywej wiary. Jozafat w 1609 
roku przyjął święcenia kapłańskie i został magistrem nowicja-
tu, dzięki czemu mógł wpajać ducha reformy młodym adeptom 
życia zakonnego. Po czterech latach, gdy Rutski został metropo-
litą Kościoła unickiego, Jozafat zajął jego miejsce przełożonego 
klasztoru. Jego działania przyczyniły się do tego, że do klasz-
toru Trójcy Przenajświętszej dołączyło kilka innych klasztorów. 
Tak rodziła się nowa rodzina zakonna bazylianów, tworzona na 
wzór zakonu jezuitów, która znacząco przyczyniła się do odnowy 
wiary na wschodnich terenach I Rzeczypospolitej. Sam Jozafat 
z powodzeniem wykorzystywał czas wizytacji tych terenów do 
pozyskiwania na rzecz unii miejscowych wojewodów i szlachty.

W 1617 roku Jozafat został powołany na arcybiskupa Połocka, 
stolicy diecezji obejmującej swym zasięgiem prawie cały obszar 
dzisiejszej Białorusi. Jozafat musiał zrezygnować ze wspólnoto-
wego życia zakonnego i opuścić Wilno. Z końcem 1618 roku, po 
święceniach biskupich, wyruszył na północ Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Nowy metropolita nie miał łatwego zadania – stanę-
ło przed nim wyzwanie odbudowy życia religijnego swojej diecezji. 
Pozostając w głębi serca prostym zakonnikiem, nie rozstając się 
do końca życia z habitem, zabrał się gorliwie do pełnienia posługi 
biskupiej. Roztoczył swoją opiekę nad duchowieństwem i wierny-
mi, bronił ich od ucisku ze strony możnych oraz przedstawicieli 
Kościoła prawosławnego, którzy atakowali młody Kościół unicki, 
uważając jego wiernych za zdrajców i odstępców od wiary. Wziął 
pod swoją opiekę ubogich i bezdomnych, z którymi dzielił swój 
pałac arcybiskupi, samemu mieszkając w jednej izbie, którą dzielić 
miał na dodatek z bezdomnym. Wizytując parafie, niestrudzenie 
głosząc słowo Boże i wsłuchując się w głos prostego ludu nakreślił 
kapłanom wzór prawdziwej służby w Kościele. Podjął trud odno-
wy życia kapłańskiego. Ogłosił konstytucje dla duchowieństwa, 
a dla mniej wykształconych kapłanów ułożył katechizm jako pod-
stawę do nauczania. Zobowiązał ich do codziennego odprawia-
nia Eucharystii, a także do codziennej modlitwy liturgią godzin 
oraz do comiesięcznej spowiedzi. Pisał również listy wyjaśniające 
różnice między katolicyzmem a prawosławiem. Tak bardzo za-
troskanego o swoje owce pasterza Połock do tej pory nie widział.

Wziął pod swoją opiekę 
ubogich i bezdomnych, 
z którymi dzielił swój 

pałac arcybiskupi, samemu 
mieszkając w jednej izbie, 

którą dzielić miał na dodatek 
z bezdomnym. 

Skuteczność duszpasterska młodego biskupa, który przyciągał 
do Kościoła grekokatolickiego coraz to nowych wiernych, spotkała 
się z niezadowoleniem i wrogością przeciwników unii z Kościołem 
rzymskim. Wśród ludu zaczęły krążyć wieści, że Jozafat ma 
zamiar przerobić cerkwie na kościoły i zerwać z tradycją,

 wprowadzając obrządek łaciński. Niepiśmienni w większości 
mieszkańcy diecezji połockiej, nierozumiejący sporów dok-
trynalnych, byli niestety podatni na tego rodzaju manipulacje, 
w których dodatkowo wykorzystywano nastroje nacjonalistyczne. 
Dla części społeczeństwa arcybiskup Kuncewicz stał się zdrajcą 
Cerkwi. W sprawę zaangażował się sam jerozolimski patriarcha 
prawosławny Teofanes. Wytoczył on kampanię skierowaną prze-
ciwko Jozafatowi i jego dziełu. W 1620 roku przybył on potajem-
nie do Wielkiego Księstwa Litewskiego i w siedmiu diecezjach 
na miejsce biskupów unickich konsekrował prawosławnych. To 
właśnie ci biskupi wszelkimi środkami zaczęli zmuszać unitów do 
powrotu do prawosławia. Prześladowania te wielokrotnie miały 
charakter czynów zbrojnych, w których żołnierze atakowali unic-
kie cerkwie i zmuszali kapłanów wiernych unii do opuszczenia 
swoich parafii. W Połocku na biskupa został wyświęcony Melecy 
Smotrycki. Nie miał on realnego wpływu na życie diecezji, ponie-
waż większość świątyń była w rękach Jozafata. Nie widząc innego 
sposobu na przejęcie biskupstwa, uciekał się do postępów i intryg. 
Już w 1621 roku , pod nieobecność Jozafata, który musiał udać się 
do Warszawy na sejm, podburzył mieszkańców przeciwko wła-
snemu arcybiskupowi. Gdy ten wrócił, starał się odizolowywać go 
od wiernych, a w kampanii przeciwko Kuncewiczowi najczęściej 
wykorzystywał kłamstwo, jakoby miał on rzeczywiście wprowa-
dzić obrządek łaciński w całej diecezji. W końcu uknuto spisek 
na życie Jozafata.

W październiku 1623 roku arcybiskup Kuncewicz przybył do 
Witebska, drugiego co do znaczenia miasta w diecezji. Miał świa-
domość, że właśnie tam wroga kampania skierowana przeciwko 
niemu jest najbardziej posunięta, jednak nie chciał rezygnować 
ze swoich pasterskich obowiązków. W jego głowie ciągle żywe 
były obrazy z żywotów świętych, które tak chętnie czytał jesz-
cze w początkach życia zakonnego. Wielu z nich oddało życie za 
wierność Chrystusowi i jedność Kościoła. Dwunastego listopa-
da swoim zwyczajem odprawił poranną Mszę Świętą i wrócił do 
pałacu, w którym się zatrzymał. Spotkał tam wzburzony tłum, 
który bił i poniewierał jego służących. Gdy wyszedł na zewnątrz 
w ich obronie, zadano mu pierwsze ciosy, a ktoś strzałem w głowę 
dobił Jozafata. Później ciało męczennika bezlitośnie sponiewie-
rano, wyśmiewając jego godność pasterską, a na koniec utopiono 
w Dźwinie. Gdy znaleziono je po kilku dniach, było w nienaru-
szonym stanie. 

O męczeńskiej śmierci młodego arcybiskupa szybko dowie-
dział się cały kraj. Przykład jego niezłomnej wiary dodawał od-
wagi wiernym Kościoła grekokatolickiego, który cały czas musiał 
zmagać się z represjami ze strony prawosławia. Także dla kato-
lików stał się on poruszającym znakiem i potwierdzeniem wier-
ności grekokatolików. Już w 20 lat po śmierci Jozafat Kuncewicz 
został ogłoszony błogosławionym. A dla Kościoła prawosław-
nego stał się solą w oku, szczególnie dla patriarchatu moskiew-
skiego. Dlatego i relikwie świętego Jozafata czekał niespokojny 
los. Wędrowały one po różnych zakątkach Rusi, Litwy i Polski. 
Sam car Piotr I chciał je odnaleźć i spalić. Gdy ich nie znalazł, 
w ramach zemsty kazał wymordować zakonników w katedrze 
w Połocku. Cały czas szerzył się kult błogosławionego wśród 
prześladowanych unitów. W 1706 roku relikwie trafiły do Białej 
Podlaskiej. Tam, po kanonizacji błogosławionego Jozafata w 1863 
roku, carski gubernator kazał je zakopać w kościelnych piwnicach, 
by nie można było oddawać im czci. Odnalezione w 1916 roku, 
przewieziono do Wiednia, a następnie do Rzymu, gdzie od 1949 
roku znajdują się w Bazylice Świętego Piotra.     

ARCM

A jeśli nie obumrze

Tomasz
Wojtas

wyciągnięte ręce

zbyt wiele rąk, za mało kieszeni, powinność

w końcu widzę tylko ręce, nie czytam biografii

kto ma większe prawo do mnie: ja czy „oni",

skoro nie ma „my"?

egoizm jest taki rozsądny,

a miłość szalona

spokój czy pokój?

poważny ze mnie gość: nie umieram

najwyżej nie będzie plonów

tak, można nie chcieć żyć – wystarczy nie umierać

chyba bardziej spokój...

i dalej przechadzać się

grzecznie mijając złamane życiorysy

„czyż jestem stróżem brata swego?”

ofiara? na ofiarę nie trzeba plonów

wystarczy samo ziarno

Ku świętości
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Dominik
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Nie tylko koronawirus 
i susza…

Być może właśnie w momencie, w którym naukowcy  
na całym globie walczą z epidemią lub suszą, kolejny 
fundament naszego świata przestaje istnieć. Oczywiście 

równie dobrze może być tak, że ktoś się pomylił, wyciągnął złe 
wnioski lub kiepsko je uargumentował, a media na całym świe-
cie rzuciły się do rozdmuchiwania tematu. Tym razem tematem 
naszych rozważań będzie izotropowość Wszechświata oraz jej 
doniosłe konsekwencje w życiu codziennym.

Jeśli żyjemy w izotropowym Wszechświecie, to oznacza to,  
że nie ma żadnego wyróżnionego kierunku ani układu odniesie-
nia. W starożytności uważano, że Słońce i planety krążą dookoła 
Ziemi, a gwiazdy stoją nieruchomo, przyczepione do firmamen-
tu. Oczywiście te tezy nie miały szans na weryfikację, przez co 
przetrwały w niezmienionej formie niemalże do naszych cza-
sów. W modelu Ptolemeusza Ziemia jest centrum Wszechświata 
i wszystko jest zwrócone ku niej – stanowi więc kierunek uprzy-
wilejowany. Następnie mamy „przewrót Kopernikański”: cen-
trum Wszechświata zostaje przeniesione na Słońce, a gwiazdy 
są przyczepione do firmamentu, który – a jakże – jest wielką 
sferą obracającą się wokół Słońca. Po kolejnych odkryciach 
doszliśmy do wniosku, że gwiazdy to słońca (Galileusz), a nasz 
Układ Słoneczny jest tak naprawdę wagonikiem w diabelskim 
młynie naszej Galaktyki (Kant). Dopiero w latach 20. XX wieku 
odkryto inne galaktyki niż nasza (Hubble). Stało się to w czasach 
przed Einsteinem i – jak się domyślamy – spowodowało spore 
zamieszanie w ówczesnym świecie, w którym wszyscy naukow-
cy zakładali, że Wszechświat to jedynie nasza Droga Mleczna,  
a wszystkie masy nie zapadły się w jedną dzięki ruchowi wi-
rowemu naszej galaktyki. Do zmiany naszego postrzegania 
Wszechświata Hubble dołożył jeszcze interesujące odkrycie – 
galaktyki „uciekają” od siebie.

Obserwacja odległych ciał niebieskich różni się nieco od 
podglądania sąsiadów przez lornetkę. Przede wszystkim już 
w czasach Hubble’a wiedzieliśmy o świetle dużo więcej niż  
w czasach Galileusza. On nie zdawał sobie sprawy np. z na-
tury światła, m.in. tego, że jest ono falą, o czym Hubble i jego 

koledzy z pracy doskonale wiedzieli. Mało tego, patrząc na cia-
ło niebieskie, brali do ręki interferometr i mogli powiedzieć, 
że gwiazda X świeci do nas światłem o długości fal 500 nm. 
Wiedzieli też mniej więcej, jak świecą gwiazdy i jak mierzyć 
odległości w kosmosie. Wobec tego, Hubble zmierzył jedno  
i drugie i wyszło mu, że im bardziej odległa jest od nas galakty-
ka, tym bardziej jest… czerwona. A więc fale elektromagnetycz-
ne docierające od nas z dalszych galaktyk są dłuższe. To z kolei 
skłoniło kosmologów, mających już pierwsze dowody na słusz-
ność Ogólnej Teorii Względności Einsteina, do wysunięcia tezy 
o Wielkim Wybuchu jako początku Wszechświata. Zrobił to  
ks. Georges Lemaître w 1927 roku.

Wielki Wybuch bardzo różni się od takiego tam wybuchu, 
nawet Car-Bomby. Bomba wybucha w konkretnym punkcie, 
wyrzucając wszystko w kierunku od tego punktu; Wszechświat  
wybucha cały. Jeśli zatem powtórzylibyśmy eksperyment 
Hubble’a w galaktyce Andromedy, to dostalibyśmy taki sam 
wynik: średnio w pewnym kierunku „ucieka” liczba galaktyk 
podobna do tej w układzie związanym z Drogą Mleczną. Z tej 
zasady poniekąd wynika inna – zasada jednorodności, mówiąca  
o tym, że w odpowiednio dużej skali Wszechświat jest wszędzie 
taki sam. Jeżeli wezmę sześcian o boku 300 milionów lat świetlnych 
i zmierzę jego masę, gęstość, temperaturę, to otrzymam taki sam 
wynik, niezależnie od miejsca postawienia go we Wszechświecie.

Ale mamy rok 2020, w którym do tej pory uniknęliśmy woj-
ny światowej – choć epidemii już nie, a co do głodu zdania są 
podzielone. Dwóch badaczy: Konstantinos Migkas (doktorant 
na uniwersytecie w Bonn) oraz Thomas Reiprich (jego promo-
tor) wyszło z założenia izotropowości i, wykorzystując nową 
metodę pomiaru odległości, odkryło, że w skali kosmicznej 
występują znaczne różnice w prędkości galaktyk, a zatem ist-
nieją pewne uprzywilejowane kierunki. Wyniki te są obecnie 
sprawdzane „na dziesiątą stronę”, ale istnieje szansa, że – jak 
już to dawniej bywało – znowu przypadkiem obalana jest jed-
na z fundamentalnych prawd fizyki, co może prowadzić jedynie 
do nowych odkryć.     

Myślę, że okoliczności czy też atmosfera w jakiej coś się dzie-
je nie powinny być bagatelizowane. Zapewne niektórzy z nas 
mogli się już zetknąć z pochwałami za pewne detale, które nie 
były centralnym punktem programu, miejsca czy wydarzenia. 
Nie uważam przykładowo, że należy umniejszać treści tego co 
czytamy czy też wartości odżywczych tego co jemy. Twierdzę, 
że ważnym jest, czy stosujemy selekcję przekazów medialnych, 
czy to co robimy może komuś pomóc, czy to co jemy nie za-
szkodzi naszemu zdrowiu. Jednak oprócz doboru, na przykład 
odpowiedniego czasopisma, można także zadbać o to, by czy-
tać je w posprzątanym pokoju, pełnym kwiatów, wspierając się 
kubkiem gorącego napoju. Oprócz tego, że pomożemy komuś 
nieść zakupy możemy doprowadzić także, aby ktoś zachwycił 
się pięknem naszego kapelusza czy biżuterii. Poza tym, że na 
naszym talerzu pojawi się kilka warzyw, możemy także za-
dbać o nakrycie stołu i wcześniejszy wybór muzyki klasycznej. 
Wydaje mi się, że dbając o okoliczności dbamy także o siebie 
i o tych, którzy nas otaczają.

Czy o tym, żeby zmobilizować się do zasunięcia drzwi szafy 
z ubraniami, opróżnienia stołu czy przewietrzenia pokoju de-
cyduje w naszym życiu tylko to, że ktoś ma nas odwiedzić? Czy 
pamiętamy o tym, by zanim przejdziemy do załatwienia swojej 
sprawy, zapytać co u kogoś słychać i jak np. ze zdrowiem w jego 
rodzinie? Czy staramy się załatwiać sprawy szybko i przy ode-
braniu połączenia telefonicznego bez zwykłego „cześć” zapytać 
w interesującej nas sprawie, czy też raczej staramy się dążyć do 
tego, by oszczędzając czas dzięki nowoczesnym wynalazkom 
mieć kilka minut na spokojne dowiedzenie się co u kogo słychać? 

Mam nadzieję, że refleksja nad tymi pytaniami pomoże nam 
w tworzeniu piękniejszego świata.

Czy o tym, żeby zmobilizować 
się do zasunięcia drzwi szafy 

z ubraniami, opróżnienia 
stołu czy przewietrzenia 
pokoju decyduje w naszym 

życiu tylko to, że ktoś ma nas 
odwiedzić?

W ramach artykułu chciałbym także przeprosić za to, że 
miesiąc temu napisałem o obgadywaniu i o wypowiadaniu się 
na temat innych w kontekście informacji „o charakterze jawnym 
czy też osobistym”. Mogłem kogoś nieświadomie wprowadzić 
w błąd, gdyż nie mam pewności czy nie propagowałem niewła-
ściwych zachowań. Przepraszam, że napisałem o tym, nie mając 
odpowiednich kompetencji. Ponadto przepraszam za nieprze-
myślane odwołanie się do Pisma Świętego.     

Informujemy, że w poprzednim numerze IGNISa obrazek przy tekście pt. „Jak 

o innych mówić z klasą?” pojawił się omyłkowo. 

Dominik
W. Feliks

Pewnego razu śp. ksiądz Piotr Pawlukiewicz wspomniał spotkanie z męż-
czyzną, który pokazał  mu pewien obraz. Możliwe, że obraz ten był określa-
ny jako „Zimka”. Śp. ksiądz prałat zwrócił uwagę na to, co stało się zanim 
mógł obejrzeć to, co na „Zimce” było. A mianowicie Pan, który pokazy-
wał księdzu obraz uczynił wokół całego tego zdarzenia ciekawą atmosfe-
rę, już nie pamiętam czy wyjąwszy klucz z jakiegoś zakamarka otwarł sejf 
z obrazem ,pokazał księdzu jedynie tajemnicze miejsce z „Zimką”, czy też 
było jakoś inaczej. W każdym razie okoliczności poznawania tegoż obrazu 
przejęły śp. księdza Piotra. 

Okoliczności
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Cieszę się, że w tym roku akademickim rozważamy 
w komórkach teologię ciała według św. Jana Pawła 
II. Z pewnością trzeba uważać, by nie dać się zwieść  

na manowce, mimo to sądzę, że o ciele i seksie trzeba roz-
mawiać. Są to tematy ważne i dotyczące każdego z nas. Mam 
wrażenie, że mało się o tym mówi w Kościele. Pamiętam, jak 
podczas dyskusji na Facebooku koleżanka z klasy licealnej 
powiedziała mi, że nie wierzy, by chrześcijaństwo miało po-
zytywną wizję seksualności. Według wielu ludzi, wierzących 
i niewierzących, Kościół popiera manichejską wizję ciała, sek-
sualności i małżeństwa, według której są one same w sobie złe 
i grzeszne. Jednakże I synod w Bradze z 574 r. potępił manichej-
skie tezy1. Może właśnie niesłuszne przekonanie, że Kościół je 
uznaje, jest powodem odejścia części osób z katolicyzmu?

Nawiązując do tego, co Weronika Kostecka napisała  
w poprzednim numerze „Ignisa”: jeśli nie odpowiada Ci, dro-
gi Czytelniku, Elementarz teologii ciała, to polecam książkę 
Christophera Westa pt. Teologia ciała dla początkujących 
(Warszawa 2009). Zetknąłem się z nią w poprzednim roku aka-
demickim dzięki ks. dr Pawłowi Marcowi, prezbiterowi diecezji 
tarnowskiej, który zajmuje się teologią moralną. Na pewnym 
wykładzie przedstawił on teologię ciała na podstawie tego ty-
tułu. Przyznaję, był to dla mnie przełom w postrzeganiu „tych” 
spraw. W komórce św. Józefa z Kupertynu korzystamy właśnie 
z książki Westa.

Pamiętam, jak podczas rozważań nad papieskim naucza-
niem zainteresowało nas twierdzenie, że jest możliwe popełnie-
nie cudzołóstwa w sercu przez mężczyznę z własną żoną, a nie 
tylko inną kobietą. To może wielu zszokować: „Jak to?! Żony też 
nie można pożądać?!”. Wiele osób, w tym niewierzących, rozu-
mie sakrament małżeństwa jako „licencję na seks dla katolików” 
i myśli, że po ślubie wszelkie zachowania w sferze seksualnej są 
już dozwolone. Zastanawialiśmy się wspólnie, jak rozgraniczyć 
z jednej strony grzeszną pożądliwość serca, a z drugiej – namięt-
ność, pragnienie i „pożądanie” (celowo w cudzysłowie) osoby 
drugiej płci. Doszliśmy do wniosku, że istnieją dwa rodzaje 

„pożądania”: dobre i złe (tak to nazwaliśmy). „Dobre pożąda-
nie” to po prostu popęd seksualny stworzony przez Boga, który 
ukierunkowuje nas na osoby przeciwnej płci. „Złe pożądanie”, 
jakiego dotyczy przykazanie IX, jest redukcją drugiej osoby  
do przedmiotu, który można zużyć i wymienić na lepszy model. 
Ciekawe jest to, że „pożądanie” – w wersji negatywnej – nie 
wzbogaca popędu seksualnego, ale raczej go zubaża.

Kolejna ciekawa myśl papieża dotyczyła słów Jezusa: „Nie 
cudzołóż”2.Wydają się surowe, jednak nie powinniśmy się tego 

1  „Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła”, red. I. 
Bokwa, Poznań 2007, 154 i 156.

2  Por. Mt 5, 27 i nn.

bać, lecz zaufać ich zbawczej mocy. Przecież Jezus nie przyszedł, 
aby sądzić świat, ale by go zbawić3. Przyszedł odkupić całego 
człowieka, więc także jego cielesność i płciowość. Często ka-
tolicką moralność postrzega się jako ograniczenie wolności  
i przeszkodę na drodze do szczęścia. Też tak kiedyś myślałem.

Wielu uważa, że w czystości chodzi tylko o to, by nie prze-
kroczyć zakazów. Jest to sztywne, legalistyczne i pozbawione 
wolności podejście. Nie da się tak żyć – serce prędzej czy później 
powróci do pożądliwości4. Czystość jest możliwa tylko wtedy, 
gdy doświadczy się nowego życia, odkupienia pragnień seksual-
nych i przemiany serca. Chociaż pełnię egzystencji osiągniemy 
przy zmartwychwstaniu, już teraz jesteśmy w pewien sposób 
wskrzeszeni z Jezusem. Gdy doświadczamy nowego życia, oka-
zuje się, że nie jesteśmy już wewnętrznie niewolnikami pożą-
dania, więc jesteśmy wolni od Prawa i od przymusu przestrze-
gania go5. Nie potrzebujemy Prawa, bo nie mamy ochoty łamać 
przykazań, gdyż są one dla nas jak powietrze. Na przykład nie 
potrzebujemy przykazania: „Nie torturuj swojego przyjaciela”, 
bo nie mamy w sercu pragnienia zadania przyjacielowi cierpień. 
Nie traktujemy tego przykazania jako czegoś narzuconego, serce 
jest dostosowane do danego prawa, dzięki czemu nie krępują 
nas ograniczenia wewnętrzne.

I jeszcze jedna interesująca myśl: według papieża dziedzic-
two naszych serc – pierwotne wezwanie do miłości – jest głębsze 
niż pożądliwość. Człowiek łamiący VI i IX przykazanie przy-
pomina kogoś wygłodniałego i spragnionego, który – nie mo-
gąc posilić się wykwintnymi potrawami i napić się tokaji aszú 
(miłość) – je ze śmietnika i pije najtańsze wino (nieczystość 
i pożądliwość).

Dlaczego wybieramy śmietnik? Bo nie wierzymy we wspa-
niały dar uczty u Boga. Odrzucili go pierwsi rodzice w grze-
chu pierworodnym. Nie wierząc w Boży dar, sami wyciągamy 
po niego ręce, i w ten sposób grzeszymy. Jednak seksualność 
bez Boga nie jest tym, o co tak naprawdę chodzi człowiekowi6.
Niesamowite jest dla mnie to, że Jezus rozumie to wszystko 
i dlatego cudzołożnicę 7, Samarytankę8  i każdego człowieka, 
który jest zagubiony w sferze seksualnej, traktuje łagodnie  
i z miłością. Jest to prawdziwie Dobra Nowina o ciele i seksie.

Teologia ciała jest bardzo ciekawa i można by ją zgłębiać 
i zgłębiać, tyle że… czas trwania spotkań jest ograniczony 
:) Wierzę jednak, że nasze wspólne rozważania przyczynia-
ją się do osobistej refleksji i poszukiwań poza spotkaniami 
komórki.     

3  Por. J 12, 47.

4  Por. 2 P 2, 20–22.

5   Por. Rz 7, 6.

6  Słowa te pochodzą z okładki „Teologii ciała dla początkujących” 
Christophera Westa.

7  Por. J 8, 1-11.

8  Por. J 4, 1-42.

Dobra Nowina o ciele i seksie
Bartłomiej Jan
Potoczny

Śladami Vincenta van Gogha

Auvers-sur-Oise, dn. 28 września 2019 r.
Drogi Vincencie!

Mało kto wie, że tuż pod głośnym i zatłoczonym Paryżem, w odległości 30 kilometrów od niego, znajduje się ma-
lownicza miejscowość Auvers nad rzeką Oise. Ty również nie wiedziałeś. Gdy po zakończonej sukcesem terapii  
w Saint-Rémy wróciłeś do mieszkającego w stolicy brata, nie miałeś ochoty w niej zostawać. Powrót do Arles był 
jednak niemożliwy – uroczy mieszkańcy złożyli u mera petycję wykluczającą Cię z ich społeczności. Theo zapro-
ponował Ci więc przeprowadzkę do Auvers, najprawdopodobniej ze względu na mieszkającego tam specjalistę od 
chorób nerwowych - doktora Gacheta, choć pewnie i na cieszące się zainteresowaniem impresjonistów pejzaże z 
tamtych stron. Osobiście myślę, że Twój brat  chciał nade wszystko mieć Cię w pobliżu, na wypadek, gdyby zda-
rzyło się coś złego…

Przyjazd tu to ostatni przystanek na mapie mojej podróży. Wiedząc, że czeka mnie dużo chodzenia pod gołym 
niebem, wyczekiwałam ładnej pogody, której brakowało w tym kończącym wrzesień tygodniu. Dzisiejszy dzień 
okazał się idealny. Już na dzień dobry, zaraz po opuszczeniu pociągu w sąsiednim Méry-sur-Oise, czekały mnie 
dwa kilometry do przejścia (stację w Auvers wyłączono z użytku na czas remontu). O pokonywanym dystansie 
informowała mnie na bieżąco rosnąca w oczach wieża kościoła, który przypadkiem rozsławiłeś. To niesamowi-
te, jak dużym zniekształceniom uległ on pod Twoim pędzlem. Z trudem można rozpoznać go w szarej bryle z 
wysoką i toporną wieżą, jaką jest w rzeczywistości. Niektórzy twierdzą dziś, że miałeś zaburzenia wzroku, i w 
tym doszukują się przyczyn Twojego charakterystycznego stylu. Lecz nawet jeśli mają rację, skąd mogą wiedzieć,  
co jest dysfunkcją, a co środkiem wyrazu?

Po obejrzeniu wnętrza kościoła (puste i ponure – jak w większości kościołów we Francji) ruszyłam w stronę wzgórza, 
na którym po dziś dzień stoi piękny dom i ogród doktora Gacheta. Jedno i drugie można zwiedzić, co zrobiłam 
bez namysłu, zwłaszcza że wejście było w mojej ulubionej cenie – za darmo. Poczułam przypływ podróżniczej 
satysfakcji i swego rodzaju wzruszenie, przechodząc przez próg, który i Ty wielokrotnie przekraczałeś. Podobno 
przyjaźniliście się z Gachetem, dowodem czego miał być chociażby jego portret w Twoim wykonaniu. W 1990 r., 
dokładnie 100 lat po jego namalowaniu, portret poszedł na aukcji za 82,5 miliona dolarów. Gdybyś tylko mógł 
o tym wtedy wiedzieć…

Wydaje mi się, że w Auvers nie przywiązywałeś dużej uwagi do tego, co stanowiło temat Twoich obrazów. Malowałeś 
po prostu wszystko, bo najważniejszym było, aby malować. Bez wytchnienia, żeby uciec, żeby zapomnieć, żeby 
nie utonąć… 70 dni i ponad 70 obrazów.

Jedna ze ścieżek odchodzących od kościoła prowadzi na otwarte pola przecięte tylko wąską wstęgą asfaltu. Gdzieś 
wśród tych pól padł śmiertelny strzał. Czy spodziewałeś się wówczas, Vincencie, że spoczniesz tu  na zawsze? Robi się 
cicho, słychać tylko szum wiatru i śpiew ptaków. Na horyzoncie, za zakrętem, pojawia się kamienny, cmentarny mur.

Zastanawiałam się, co przynieść na Twój grób. Zapalanie zniczy nie jest we Francji powszechnym zwyczajem, cięte 
kwiaty zwiędłyby w podróży, a sztuczne wydały mi się obraźliwe dla kogoś tak zakochanego w pięknie przyrody. 
Kupiłam w końcu krzaczek karłowatej róży. Bez trudu znalazłam miejsce Twojego spoczynku na tym malutkim, 
wciąż czynnym cmentarzu. Pochowano Cię przy bocznym murze, w miejscu albo najtańszym, albo celowo najmniej 
godnym. Mogiła do dzisiaj jest bardzo skromna: niewielka płyta z nazwiskiem i poletko porośnięte bluszczem, 
w którego plątaninie udało mi się znaleźć miejsce w sam raz na doniczkę z moją różyczką. Da się zauważyć,  
że Twoi admiratorzy często przynoszą tu kwiaty. Najczęściej słoneczniki.

To koniec, Vincencie. Koniec naszej wspólnej podróży. Ty zostajesz tutaj, ja odchodzę. Pozostaje tylko wierzyć,  
że spotkamy się jeszcze kiedyś tam, po drugiej stronie. I dowiem się wtedy, czy naprawdę popełniłeś samobójstwo  
i czy lubiłeś słoneczniki.

Do zobaczenia!    

Mówię, co myślę, ponieważ, jak rozumiesz, obchodzi mnie mój bratanek i jego dobro; 
skoro zechcieliście go nazwać moim imieniem, pragnąłbym, żeby miał duszę spokoj-
niejszą niż ja, który tonę.

(Vincent van Gogh w liście do brata, lato 1890 r.)

Anna Rita
Rucińska
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Łukasz 
Kucharski

Dzisiaj, po zgoła trzydziestu latach możemy się przekonać, jak bardzo życzeniowym i krót-
kotrwałym okazało się twierdzenie Francisa Fukuyamy.

Nowy wspaniały świat

W 1989 roku amerykański politolog Francis Fukuyama 
w swoim słynnym eseju Koniec historii? zawarł jed-
ną z najbardziej dotychczas popularnych teorii do-

tyczących kształtowania się stosunków politycznych po okresie 
zimnej wojny. Jego zdaniem, nastała w owym czasie nowa era, 
era zwycięstwa liberalnej demokracji oraz ekspansji systemu 
gospodarki rynkowej. I trzeba przyznać, że były po temu zna-
czące przesłanki. Zewnętrzne imperium ZSRS legło w gruzach. 
W 1991 roku implozji uległ sam Związek Sowiecki. Państwa 
Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały utraconą przed laty 
suwerenność. Nie istniała żadna przeszkoda, która byłaby w sta-
nie zagrozić światu zachodniemu w zdobyciu dominującej po-
zycji na świecie. Fukuyama wyraził więc w sposób skrystalizo-
wany to, co istniało już w przekonaniu wielu ludzi na zachodzie. 
Świat miał być od tej pory zupełnie inny.

Dzisiaj, po zgoła trzydziestu latach możemy się przeko-
nać, jak bardzo życzeniowym i krótkotrwałym okazało się 

twierdzenie Francisa Fukuyamy. Dotychczasowy ład między-
narodowy trzeszczy w szwach. A po hucznym ogłoszeniu zwy-
cięstwa liberalnej demokracji pozostało już tylko echo.

Co Państwo pamiętają na temat gospodarki japońskiej? 
Z pewnością to, że jest to jedna z największych gospodarek glo-
bu. Japończycy słyną z doskonałej organizacji pracy, a ich roz-
wiązania są kopiowane w innych częściach świata. Japońskie 
samochody uchodzą za jedne z najmniej awaryjnych i od lat 
cieszą się w Polsce wielką popularnością. Jak podaje Polski 
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego w 2019 roku Toyota 
Corolla była drugim najlepiej sprzedającym się modelem sa-
mochodu w Polsce z liczbą prawie dwudziestu tysięcy sprzeda-
nych aut. Jednak nie zawsze tak było. Proszę sobie wyobrazić, 
że kilkadziesiąt lat temu to nie Chiny uchodziły za kraj pro-
dukowania wszelkiej tandety, ale właśnie Japonia. I to made 
in Japan na opakowaniu produktu oznaczało kiepską jakość, 
w zamian za niską cenę.

Podobnie ma się rzecz z Chinami. Dotychczas chińskie pro-
dukty były konkurencyjne przede wszystkim ze względu na 
swoją niską cenę, ale to się powoli zmienia. Zgodnie z danymi 
zawartymi w książce Jamesa Camerona Historia gospodarcza 
świata w 1989 roku Chiny uplasowały się wśród najbiedniejszych 
krajów świata, z PKB liczonym na głowę mieszkańca wynoszą-
cym 350 dolarów rocznie obok takich państw, jak Mozambik 
czy Bangladesz. Dzisiaj Chiny są nominalnie drugą gospodarką 
świata i wiele wskazuje na to, że po kryzysie gospodarczym spo-
wodowanym pandemią koronawirusa mogą relatywnie zyskać 
w stosunku do USA. Chińczycy odmawiają pozostania na do-
tychczasowej pozycji w światowym łańcuchu dostaw jako źródło 
taniej siły roboczej i mają ambicje stania się liderem w dziedzi-
nie technologii. Kto na dłuższą metę wygra rywalizację Chiny vs. 
USA? Specjaliści nie rozstrzygają.

Chiny to nie tylko pęczniejąca gospodarka. Chiny to inna cywi-
lizacja. To inny stosunek do władzy politycznej, to inny stosunek 
do ludzkiego życia, to odmienne od naszego pojmowanie ludzkiej 
wolności. I choć o tym zapomnieliśmy, to nad Żółtą Rzeką przez 
stulecia znajdowało się gospodarcze centrum świata. Zdaniem sa-
mych Chińczyków, wracają oni tylko na należne im w świecie miej-
sce. Czy ewentualne zwycięstwo Chin w konfrontacji z Zachodem 
będzie oznaczać początek nowej ery? Czy sygnały ze strony przy-
wódców świata zachodniego nt. postrzegania rozwiązań chińskich 
jako skuteczniejszych, są symptomem naszego upadku?

W obliczu panującej epidemii historia przyspieszyła w spo-
sób, jaki nie robiła tego już od kilkudziesięciu lat. Musimy mieć 
świadomość, że przed nami czas wielkich wyzwań. Na koniec, 
chciałbym podzielić się z Państwem osobistą refleksją.
Kiedy uczęszczałem jeszcze do gimnazjum, a było to już zgo-
ła kilkanaście lat temu, wśród wszystkich uczniów naszej

 szkoły przeprowadzono pewną ankietę. Też mi sensacja – moż-
na by rzec. Przecież ludzie ciągle są poddawani różnego rodzaju 
badaniom opinii społecznej i nie ma w tym nic zaskakującego. 
Zgadzam się, to prawda. Ale ta z pozoru błaha ankieta wymaga-
ła od nas nieco więcej zaangażowania niż te, z którymi miałem 
do czynienia kiedykolwiek wcześniej lub później. A, że jestem 
człowiekiem, któremu do życia niezbędna jest jakaś długofalowa 
wizja, toteż starałem się być wobec siebie szczery, jak tylko mo-
głem najbardziej.

Na kartce, którą otrzymaliśmy, widniały pewne stwierdze-
nia dotyczące sposobu, w jaki ewentualnie mogliśmy wyobrażać 
sobie naszą przyszłość. Były tam m.in. wysokie zarobki, kocha-
jąca rodzina czy też wysoka pozycja społeczna. I skłamałbym, 
gdybym napisał, że nie wzbudziły one we mnie pragnienia ich 
posiadania, chociaż w minimalnym stopniu. Jednak było tam 
też jedno stwierdzenie, które zrobiło na mnie szczególnie moc-
ne wrażenie.

Stare chińskie przysłowie głosi obyś żył w ciekawych cza-
sach. I ja także chciałem żyć w ciekawych czasach. Taka więc 
była moja odpowiedź w ankiecie, którą wypełniłem jako 
kilkunastoletni chłopiec, nie umiejąc jeszcze rozstrzygnąć, 
w jaki sposób rzeczona ciekawość miałaby się w ogóle objawić. 
W swej młodzieńczej naiwności wierzyłem, że ciekawe czasy 
mogą oznaczać jedynie zmiany na lepsze. A historia dowodzi 
przecież czegoś innego. Udowadnia ona, że z perspektywy 
czasu wzbudzona w nas ciekawość biegu wydarzeń dla ludzi 
bezpośrednio nim dotkniętych mogła oznaczać rzucone na ich 
los przekleństwo. I dziś, patrząc na panującą dookoła sytuację 
i mając na uwadze, co nas może jeszcze spotkać, rozumiem, że 
dopiąłem swego. Tak, z całą pewnością żyjemy w ciekawych 
czasach.     
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Dlaczego wspomnienia duszpasterskie rozpoczynam 
fragmentem z Ewangelii o uczniach idących do 
Emaus? To pytanie nie jest retoryczne, jednak 

odpowiem na nie później… W Muzeach Watykańskich 
znajduje się obraz nieznanego malarza, który przedstawia 
piękną rzeczywistość: wnętrze chaty, stary stół, a wokół 
niego rodzina. Artysta ustawia na stole monstrancję, 
a w niej Jezusa Eucharystycznego. Z tym  obrazem w tle, 
w blasku Ewangelii o uczniach idących do Emaus, chciałem 
powrócić wspomnieniami do wspólnoty, która kształtowała 
moją wiarę, dawała nadzieję i rozpalała Miłość szczególnie 
w latach 2014–2018, kiedy studiowałem polonistykę i historię 
na UJ. Okłamałbym siebie i wszystkich czytających, jeśli 
napisałbym, że w 2018 roku wszystko się skończyło… Może 
właśnie dokładnie odwrotnie, wtedy wszystko się zaczęło? 
Może, podobnie jak uczniom w Emaus, mnie w czerwcu 
2018 roku otwarły się oczy i poznałem Go?

Kocham Boga i wiem, że nic nie dzieje się bez przyczyny, 
a każda życiowa sytuacja jest starannie przygotowana 
przez Niego. Byłem w duszpasterstwie cztery lata, w tym 
czasie uczestniczyłem w spotkaniach komórki św. Ojca Pio 
(najbliższej mojemu sercu), redagowałem „Ignisa” i starałem się 
czynnie włączyć w wiele duszpasterskich wydarzeń. Mógłbym 
wspomnieć wiele pięknych, poruszających momentów: kiedy 
byliśmy razem ze wspólnotą na kanonizacji św. Jana Pawła 
II w Rzymie, kiedy siedzieliśmy tuż obok papieża Franciszka 
podczas Centralnych Wydarzeń Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie, kiedy tańczyliśmy Poloneza w czasie świętowania 
90. rocznicy istnienia naszej Wspólnoty… Mógłbym wymieniać: 
Dni Wspólnoty, Majówki i inne duszpasterskie wyjazdy. Piękne 
chwile, Spotkania z Pięknem, Poznawanie Piękna, Uczenie się 
Piękna… Chwile, kiedy serce pałało we mnie…

Jednak to, co wywołuje najwięcej wzruszeń, to obraz stołu, 
od którego zacząłem moje wspomnienie. Kiedy mówię „DA 
św. Anny”, to widzę Stół. Najpierw ten Najczystszy, z wieloma 

świecami wokół, na którym najpierw chleb, wino, później Ciało 
i Krew Jezusa, Eucharystia razem ze Stołem Słowa Bożego na 
Czwartkach Wiary, Nadziei, Miłości, Wspólnoty… Stół, który 
gromadził tłumy podczas Mszy Świętej o dobrą sesję, a innym 
razem garstkę najbardziej oddanych. Stół, który jednoczył 
pragnienia moje i Jezusa. Stół, który pozwalał zobaczyć Pana 
i usłyszeć Jego głos. Jednak Stół eucharystyczny prowadził 
do kolejnego stołu, tego w sali akademickiej, tego w Kanie, 
tego w kawiarni. Stołu wspólnoty komórkowej, przy którym 
toczyły się najpiękniejsze rozmowy i rodziły się piękne 
przyjaźnie. Stołu, który łączył, pozwalał odpocząć, nabrać 
radości i optymizmu, zdrowego dystansu do otaczającej 
rzeczywistości…

Przyszedłem do wspólnoty jako nieśmiały student pierwszego 
roku polonistyki, dziś piszę to wspomnienie jako kleryk trzeciego 
roku krakowskiego seminarium. Dziękuję za Stół, Pasterza  
i Wspólnotę, dzięki którym otwarły się moje oczy, poznałem 
Chrystusa i zdecydowałem się pójść za Nim drogą powołania 
kapłańskiego. Wspomnienia rozpocząłem cytatem z Ewangelii, 
bo tego nauczyłem się w duszpasterstwie, aby każdy dzień 
rozpoczynać ze Słowem Dnia i w Nim szukać odpowiedzi 
i podpowiedzi. Codziennie odkrywam nowe promyki światła na 
drodze rozeznawania powołania. Dziś nie umiem powiedzieć, 
czy będzie to na pewno kapłaństwo. Może jednak Pan Bóg 
pozwoli mi kiedyś stanąć przy Stole, przy którym wszystko 
się zaczęło? 

Cieszę się, że moje wspomnienie wpisuje się w tematykę 
numeru o darze i tajemnicy kapłaństwa. Wyrażam wdzięczność 
wspólnocie za modlitwę w mojej intencji i trwające dalej od 
2018 roku spotkania przy stole…    

Dziękując za udostępnienie łam kącika „z groty dino-
zaurów” i zważając na dość ograniczony limit słów, 
stwierdzam, że jednym z moich najpiękniejszych 

wspomnień związanych z duszpasterstwem są imprezy.
Wszystko zaczęło się od tego, że pewna koleżanka, wte-

dy-jeszcze-wcale-nie-arcyliderka, zaproponowała mi wzięcie 
udziału w organizacji urodzin-niespodzianki dla lidera jej 
komórki. Rzuciłem pomysł, że można by to zrobić w moim 
mieszkaniu. Tak oto – z mojej perspektywy – narodziła się 
tradycja trochę w zasadzie spodziewanych niespodzianek uro-
dzinowych. Odnotować muszę jednak, że razu pewnego z za-
skoczenia jubilatce łzy stanęły w oczach.

Imprezy bardzo dobrze komponują się z egzaminami. 
Kiedyś pewien kolega, wtedy-jeszcze-wcale-nie-arcylider, zor-
ganizował z okazji końca swojej sesji tygodniową imprezę. Było 
pięknie, do tego stopnia, że pewnej nocy o piątej nad ranem 
wciąż na niej gościłem, ucząc się do odbywającego się za dwa-
naście godzin egzaminu z historii nowożytnej przy dźwiękach 
wspaniałego głosu koleżanki śpiewającej piosenki z Nędzników. 
Innym razem wyszedłem w poniedziałek o dziewiątej na egza-
min, by wrócić we wtorek o dwudziestej drugiej, sporo czasu 

pomiędzy spędzając ze znajomymi z duszpasterstwa, w których 
towarzystwie innym razem –  o pierwszej w nocy, pod nocnym 
sklepem – dyskutowaliśmy z nieznajomymi studentami o ist-
nieniu osobowego zła.

Urodziny, egzaminy... – ale w duszpasterstwie chciałoby 
się czegoś więcej. Jakiegoś znaku. Ano taki też był. Co prawda 
nie z nieba, a z remontowanej ulicy, jednak wspomnienie ko-
legi wkraczającego z nim dumnie na imprezę wciąż wywołuje 
uśmiech na twarzach pamiętających.

Duszpasterstwo stwarza niesamowite możliwości poznania 
drugiego człowieka. Mówi się czasem, że trzeba zjeść z kimś 
beczkę soli. Ja dzięki imprezom przekonałem się, że równie 
dobrze sprawdza się kilka łyżek bardzo dziwnego kisielu je-
dzonego o czwartej nad ranem. Można też zyskać niezrównane 
wspomnienia, choćby z inauguracji adwentu śpiewem jedynych 
w swoim rodzaju trzech tenorów o wspomnianej godzinie.

Pięknie jest być wspólnotą w duszpasterstwie, ale jeszcze 
piękniej utrzymać jej ducha, gdy miną czasy zorganizowanej 
formacji, a wszystko będzie zależeć od nas samych i tego, czy 
udało nam się zbudować coś, co będziemy chcieli sami two-
rzyć dalej. Czy dostrzegliśmy w spotkanych ludziach to, co bę-
dzie nas do nich wciąż przyciągać? Sam cieszę się niezmiernie, 
że jest taki bar, w którym co tydzień o pewnej godzinie spo-
tykam poznanych w duszpasterstwie ludzi, z którymi mogę 
śmiać się, wspominać dawne historie, tworzyć nowe, jeszcze 
ciekawsze i piękniejsze. Może kiedyś się tam, P.T. Czytelniku, 
spotkamy?     

Krzysztof 
Kawik Jakub 

Kret

„«Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby 
zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 
połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go (…).”

Łk 24, 29–31

Ws p o m n i e n i a . . .spomnienia...
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Villa Farnesina. Być może to położenie na uboczu głównych 
szlaków turystycznych sprawia, że do małej willi, wypełnionej 
wspaniałymi freskami pędzla Rafaela, prowadzą rozmieszczone 
w całym Rzymie drogowskazy. Piętrowy budynek ze stosunko-
wo małym ogrodem wybudowany został na początku XVI wieku 
dla bogatego bankiera Agostina Chigiego nad samym brzegiem 
Tybru, w drodze z dzielnicy Trastevere do Watykanu. To jedyne 
w swoim rodzaju muzeum w całości poświęcone jest ekspozycji 
renesansowych fresków (nie ma tu żadnych innych elementów 
wystroju wnętrza, np. mebli), które oprócz Rafaela stworzone zo-
stały także przez Sebastiana del Piomba, Giovanniego Antonia 
Bazziego zwanego Sodomą czy Baltasara Peruzziego.

Rozpocząwszy oglądanie od najsłynniejszego malowidła, 
tj. Triumfu Galatei Rafaela, przejść można do loggi poświęco-
nej mitowi Amora i Psyche ze sceną uczty weselnej na suficie, 
a wreszcie do tzw. sali fryzu, gdzie ściany pokryto freskami 
naśladującymi kaskady draperii. Na piętrze znajduje się tzw. 
sala perspektyw z namalowaną trójwymiarową imitacją miej-
skiego widoku, co optycznie poszerza przestrzeń, oraz kuźnią 

Hefajstosa (zaraz nad kominkiem). Następnie na zwiedzających 
czeka sala wesela Aleksandra Wielkiego i Roksany z freskiem 
ukazującym bohaterów owego mitu i łoże małżeńskie. Dwa 
ostatnie pomieszczenia wymalowano w stylu imitującym ma-
lowidła starożytne. Przechodzimy więc przez salę pompejańską, 
aby dotrzeć do małej „galerii grotesk”, w całości wypełnionej 
freskami inspirowanymi odkryciami w Domu Nerona (tzw. 
grotte, stąd nazwa ornamentu − „groteska”). Co ciekawe, malo-
widła w starożytnych pozostałościach pałacu cesarza odsłonięto 
w ostatniej ćwierci XV wieku, zaś te w Farnesinie powstały w la-
tach 1517–1518, a więc krótko po owym odkryciu. Świadczy to 
nie tylko o zamożności, lecz także o obyciu kulturalnym właści-
cieli, którzy chcieli być au courant z najnowszą wiedzą. Jak fre-
ski łączą się z życiem domowym? Na podstawie namalowanych 
scen można śmiało przypuszczać, że sala Aleksandra Wielkiego 
była sypialnią, pokój perspektyw pokojem dziennym, zaś aula 
Amora i Psyche – jadalnią i miejscem podejmowania gości.

EUR (Esposizione Universale di Roma) to miejsce wybra-
ne za czasów Benita Mussoliniego na organizację Wystawy 
Światowej w 1942 roku (do której nigdy nie doszło), budowane 
w latach 1936–1943, a kończone już po wojnie. Dziś jest przy-
kładem kompleksowego założenia urbanistyczno-architekto-
nicznego, realizacją modernistycznych aspiracji w przestrzeni 
miejskiej. Geometrycznie rozplanowane ulice biegną wzdłuż 
białych, prostopadłościennych budynków. Szczególnie interesu-
jący jest Pałac Kultury Włoskiej (Palazzo della Civiltà Italiana), 
którego elewacje przepruto regularnymi arkadami, a wewnątrz 
nich umieszczono pomniki stylizowane na antyczne. Arkady 
tworzą niecodzienne efekty światłocieniowe, zaś posągi odwo-
łują się do starożytnych tradycji rzymskich. Modernizm w stylu 
Mussoliniego miał bowiem podkreślać wielkość i znaczenie na-
rodu włoskiego.

Cinecittà. Zainaugurowane w 1937 roku studio filmowe, 
działające do dziś, może poszczycić się taki produkcjami, jak 
Rzymskie wakacje, Ben-Hur, La dolce vita, Cleopatra czy Gangi 
Nowego Jorku. Dziś można zwiedzać nie tylko plany zdjęciowe, 
gdzie tuż za ścianą nagrywane są współczesne produkcje, lecz 
także kilka starszych, wielokrotnie używanych, scenografii, 
a więc – świątynię babilońską z celowymi deformacjami ar-
chitektonicznymi (niwelowanymi dopiero przez perspektywę 
kamery), miasteczko będące zlepkiem domków z różnych epok 
oraz kopię fasady kościoła św. Franciszka z Asyżu, a także ol-
brzymi green screen i basen, w którym nagrywane są sceny mor-
skie. Znajduje się tu także Muzeum Kina, gdzie wystawiono 

Zza Wielkiej Wody Miscellanea

Wiktor  
Węglewicz

Czym różni się podróżowanie 
po Stanach od podróżow-
nia po Polsce czy Europie? 

Odległościami. To olbrzymi kraj, a ży-
jąc w Polsce nie zdajemy sobie z tego 
sprawy. Dystans między Bostonem 
a Nowym Jorkiem na mapie wydaje się 
malutki, w rzeczywistości jest to aż 400 
km (4 h jazdy autobusem). Dlatego też 
w Ameryce bardzo rozwinięty jest tani 
transport lotniczy (na przykład bardzo 
dobre linie Delta). W Bostonie znajduje 
się jeden z trzech największych portów 
lotniczych w kraju, dlatego też z Boston 
Logan Airport można polecieć właści-
wie w każdy zakątek państwa. Ceny są 
przystępne: lot do Waszyngtonu kosz-
tuje nieco powyżej 100 $, oczywiście 
tylko z bagażem podręcznym; drożej 
jest do miast położonych wewnątrz kra-
ju i na Zachodnie Wybrzeże. Na amery-
kańską kieszeń nie jest to dużo, i więk-
szość dalekich podróży odbywa się tam 
w taki sposób. Amerykanie przemiesz-
czają się również samochodami (służy 
do tego rozbudowana sieć autostrad 
międzystanowych) bądź autobusami 
z wielu firm (Greyhound, Megabus). 
W porównaniu z Polską mniej popular-
na jest za to kolej (z powodu wysokich 
cen biletów). 

Trzy tygodnie po przyjeździe do 
USA po raz pierwszy przyjechałem do 
Nowego Jorku. Miasto wywarło na mnie 
silne wrażenie i bardzo mi się spodoba-
ło – tak, że odwiedziłem go jeszcze kilka 
razy. Jest olbrzymie, wraz z aglomeracją 
jest jednym z najbardziej zaludnionych 
miejsc na Ziemi. Życie w NYC toczy się 
24/7 – nawet w godzinach nocnych na 
ulicach Manhattanu przebywa mnó-
stwo ludzi. Nowy Jork składa się z pięciu 
części: Manhattanu, Bronxu, Queens, 
Brooklynu i Staten Island. Wachlarz 
możliwości spędzenia wolnego czasu wy-
daje się nieograniczony. Warto pójść do 
Metropolitan Art Museum (byłem tam 

dwa razy, a i tak nie udało się zobaczyć 
wszystkiego); oprócz tego świetny jest 
Times Square z dziesiątkami świecących 
reklam, robiącymi w nocy oszałamiają-
ce wrażenie w nocy; warto też udać się 
do Central Parku, przespacerować się 
ulicami Manhattanu, przepłynąć pro-
mem obok Statuy Wolności lub wejść na 
chwilkę na kampus Columbia University 
na Harlemie.  

Inaczej jest w Filadelfii. Nie ma 
w niej aż tylu wieżowców, choć miasto 
jest rozległe. W centrum dominuje XIX-
wieczna zabudowa, w gąszczu której 
ukryty jest Independence Hall, gdzie 
podpisano Deklarację Niepodległości, 
a nieopodal stoi budynek z Dzwonem 
Wolności. Jednak najciekawszym 
(i najbardziej turystycznym) miejscem są 
słynne „Rocky Stairs”, na których Rocky 
Balboa trenował przed walką z Apollo 
Creedem w pierwszym filmie ze słynnej 
serii. Obok schodów stoi nawet jego po-
mnik. Schody prowadzą do Philadelphia 
Museum of Art – równie wspaniałego, 
co jego nowojorski odpowiednik. 

W czasie swojego pobytu nie mogłem 
nie odwiedzić stolicy. Waszyngton zro-
bił na mnie pozytywne wrażenie: czy-
sty, zadbane budynki, i bardzo płaski 
(wzniesienia są jedynie w okolicach rze-
ki Potomac). Biały Dom mnie rozczaro-
wał – ot, taki mały biały domek daleko 
za barierkami i drzewami; jego przeci-
wieństwem jest majestatyczny Kapitol 
gdzie rezyduje parlament kraju. Jest on 

zakończeniem wschodniej części tzw. 
National Mall (zachodnia kończy się 
budynkiem z pomnikiem prezydenta 
Lincolna). National Mall jest  wiel-
kim pasem zieleni, po obu stronach 
którego zlokalizowane są siedziby 
dziesiątków muzeów (m.in. National 
Air and Space Museum czy National 
US Holocaust Museum). Co istotne, 
wstęp jest darmowy, a zgromadzone 
kolekcje – warte poświęcenia kilku 
dni na dokładne zaznajomienie się 
z nimi. Duże wrażenie wywarł na 
mnie cmentarz wojskowy Arlington. 
Znamy go z telewizji – rzędy prostych, 
skromnych, białych nagrobków ludzi, 
którzy oddali swoje życie za wolność 
w czasie różnych wojen. Tylko zmiana 
warty, w mojej opinii, u nas jest znacz-
nie lepsza. 

Chciałbym opowiedzieć jeszcze o jed-
nym miejscu – mieście Hanover w sta-
nie New Hampshire, leżącym w Górach 
Białych. Jest niewielkim, ale za to bar-
dzo urokliwym miasteczkiem, w któ-
rym znajduje się znakomita uczelnia – 
Dartmouth College. Tylko tam miałem 
okazję spotkać prawdziwą amerykańską 
śnieżną zimę. 

Kilkanaście podróży, które odbyłem, 
dały mi możliwość zwiedzenia trochę 
większego kawałka Stanów, niż tylko 
Boston i jego okolice. I mimo że nie 
tak historyczne, jak europejskie, miasta 
amerykańskie oferują bardzo wiele do 
zobaczenia.     

Podróże małe i duże – któż ich nie lubi? W kolej-
nym odcinku opowieści o USA chciałbym więc 
wyjść poza Boston i udać się do innych miej-
scowości, które udało mi się odwiedzić w czasie 
mojego pobytu za wielką wodą.

Podróżowanie po USA

Judyta  
Dąbrowska

Na uroki Rzymu składają się nie tylko najsłynniejsze muzea i kościoły, lecz także mniej 
znane zakątki, które odkryć można podczas wielogodzinnych spacerów po mieście. Stolica 
Włoch to miasto intensywnie żyjące i emanujące kulturą współczesną. Które miejsca warte 
są zobaczenia, gdy widziało się już wszystko?

Rzymskie wakacje po 
drugiej stronie lustra
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oryginalne stroje, fotosy i plakaty z takich filmów jak Lampart, 
Amarcord, 81⁄2 i wielu innych.

Wystawy czasowe. Warto na nie zwrócić uwagę nie tylko 
dlatego, że mogą być bardzo dobrym przykładem włoskie-
go kuratorstwa i dawać możliwość zobaczenia dzieł, które na 
co dzień nie są dostępne (ja w ten sposób zobaczyłam dzieła 
impresjonistów, które na co dzień znajdują się kolekcjach pry-
watnych, wystawione w Palazzo Bonaparte), lecz także z tego 
powodu, iż organizowane są w miejskich zabytkowych kamie-
nicach. Poza przyjemnością wejścia wspaniałymi klatkami 
schodowymi, można więc skorzystać z jedynej w swoim ro-
dzaju okazji do podziwiania z niezwykłej perspektywy Piazza 
Navona czy Piazza Venezia.

Miejskie biblioteki. Jedną z głównych cech włoskiej stolicy, 
stanowiących o jej niezwykłości, jest współegzystowanie zabyt-
ków i współczesności. Coś, co z naszej perspektywy powinno 
być zamknięte w muzeum, tam stanowi zwykły element wy-
posażenia współczesnego wnętrza. Budynki ogólnodostępne, 
które posiadają takowe uroki, to właśnie biblioteki. Będąc stu-
dentem, można więc całkowicie za darmo przesiedzieć całe go-
dziny wśród starych woluminów, malowideł i pięknych mebli…

Porta Portese. Udawanie się na cotygodniowy targ, który 
trwa od wczesnego ranka do około godziny trzynastej, jest 
bardzo popularnym lokalnym sposobem spędzania niedziel-
nego przedpołudnia. Porta Portese odpowiada na oczeki-
wania tych, którzy szukają miejsca, w którym „nie ma tu-
rystów”. Oferta jest szeroka: od ubrań po antyki, od starych 
gazet aż po telefony komórkowe. Kto chce, może spróbować 
targowania się. Najlepiej po włosku, ewentualnie łamaną 
angielszczyzną.

Na koniec warto wspomnieć o Pigneto – mniej znanej 
dzielnicy, do której powoli przenosi się rzymska bohema. 
W rozlicznych uroczych kawiarniach, restauracjach czy skle-
pach z używanymi książkami, płytami lub ubraniami poczuć 
można artystyczny klimat, zaś tętnić życiem Pigneto zaczyna 
dopiero po dwudziestej. Jest to też miejsce, w którym miesz-
kałam przez ostatnie pół roku. W obecnej sytuacji pozostaje 
wierzyć, że prędzej czy później będzie nam dane odwiedzić 
Wieczne Miasto, które – jak sama nazwa wskazuje – nigdy nie 
przestanie żyć. A wówczas, mam nadzieję, powyższy spis choć 
trochę przyda się Czytelnikom.     

Zdjęcia: archiwum autorki

Czy zdarzyło ci się, że twój komputer odczuwalnie zwol-
nił? Dawniej wszystko wykonywał kilkukrotnie szyb-
ciej? Zanim komputer się włączy do pracy jesteś w sta-

nie zrobić sobie kawę? Spokojnie to normalne! Z biegiem czasu 
coraz więcej danych zapisujemy na naszych dyskach zapycha-
jąc pamięć naszego urządzenia, ale wystarczy zrobić wiosen-
ne porządki, aby przywrócić komputer do czasów świetności. 
Oto kilka prostych porad jak sprzątać swój komputer, aby żad-
ne robaki nie łaziły nam po pulpicie. 

Porządkowanie plików
Jednym z najbardziej podstawowych przyzwyczajeń użytkow-
ników komputera jest zapisywanie wszystkiego na pulpicie. 
Katalog pulpit jest wyjątkowy w systemie, ponieważ wyświetla 
nam graficznie poukładane pliki. Zapewnia to wygodę i po-
zwala szybciej odnaleźć poszukiwany element, jeśli pamiętamy, 
gdzie się znajdował. Od czasów Windows 7 wprowadzone zo-
stały nowe katalogi systemowe takie jak Dokumenty, Muzyka, 
Pobrane itd. w folderze użytkownika. Zostały one wprowadzo-
ne w celu uporządkowania danych znajdujących się na dysku. 
Są one optymalizowane pod kątem znajdujących się tam pli-
ków. Mając porządek w katalogach, łatwiej jest nam ocenić co 
jest śmieciem, a co tak naprawdę nam się jeszcze przyda. 

Odkurzanie
Kolejnym krokiem, kiedy już mamy porządek w katalogu, 
jest usunięcie niepotrzebnych danych. Wyrzucenie śmieci, 
wypolerowanie dysku itp. Żeby to zrobić musimy włączyć 
program, który można znaleźć poprzez: Start (Windows) → 
Narzędzia administracyjne → Oczyszczanie dysku. Po prze-
analizowaniu naszych danych sprzątaczka pozbędzie się ich 
z naszego komputera na zawsze (znajdują się tam miniaturki 
plików, pliki tymczasowe, stare aktualizacje, zawartość kosza 
i wiele innych). 

Porządkowanie programów
Następnie na naszej drodze do czystego i szybkiego kompute-
ra jest usunięcie niepotrzebnych programów. Wystarczy wejść 

w Panel Sterowania → Programy i funkcje → Odinstaluj pro-
gram. Pojawi się lista wszystkich zainstalowanych na urządze-
niu aplikacji. Naszym indywidualnym zadaniem będzie ocena 
z czego już nie korzystamy, co powinno już dawno wylecieć 
do kosza, bo np. kończy się kwarantanna i już nigdy więcej nie 
będę korzystać z Zoom’a czy np. Teamsów. Uwaga, nie należy 
usuwać wszystkiego jak leci, bo tam też znajdują się aplikacje 
systemowe, więc jak nie wiesz co to jest, to nie usuwaj (chyba 
że podejrzewasz, że to może być wirus). 

Szybki start
Ostatnim elementem na drodze do szybkiego komputera jest 
wyłączenie niepotrzebnych aplikacji, które włączają się wraz 
z systemem. To przez nie masz czas na zrobienie kawy, za-
nim to komputer jest gotowy do pracy. To będzie trudne, ale 
może dacie radę, wierzę w wasze siły! Kliknij prawym przy-
ciskiem w puste pole na pasku zadań (ten na dole z otwartymi 
aplikacjami). Z menu podręcznego wybierz opcję Menedżer 
Zadań. Kiedy otworzy się nowe okno przejdź na zakładkę 
Uruchamianie. Znajdziesz tam listę wszystkich aplikacji, które 
uruchamiają się na starcie. Poprzez kliknięcie prawym przyci-
skiem na wybrany element listy, możesz go włączyć lub wyłą-
czyć. Im mniej się włącza tym lepiej, bo komputer działa wtedy 
szybciej. Ponadto kolumna Wpływ na uruchomienie może nam 
podpowiedzieć co w pierwszej kolejności wyłączyć. 

Przestrzeganie tych kilku prostych kroków, zapewnią po-
rządek w naszym systemie i stabilną pracę do pewnego mo-
mentu, kiedy zacznie nam brakować miejsca na dysku, pamię-
ci RAM do przeglądania Internetu, albo mocy obliczeniowej 
przez którą aplikacje otwierają się godzinami. Wtedy to trzeba 
będzie się pogodzić z tym, że nasz ukochany laptop już się sta-
rzeje i nie jest w stanie udźwignąć coraz to bardziej wymagają-
cych aplikacji. Nie to co my, wiecznie młodzi studenci.     

Radek 
Jajko

Wiosenne 
porządki

Cinecittà, scenografia do filmu „Casanova” Federica Felliniego.

Widok na Piazza Navona z wystawy „Canova. 
Eterna bellezza” w Palazzo Braschi.Porta Portese.
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Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących wydarzeń i wyjazdów naszego duszpasterstwa:
na stronie internetowej www.da-krakow.pl
oraz na fanpage’u www.facebook.com/swanna.kr

Chcesz tworzyć ,,Ignisa” razem z nami? Skontaktuj się z Redakcją: ignis.da@gmail.com

Kalendarium

01.06 19:30 Msza Święta o dobrą sesję

1–7.06  Zapisy na wakacyjny wyjazd rowerowy w Beskidy Małopolskim Szlakiem Świętych
  w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły

Kochani Czytelnicy!

Na czas zbliżającej się letniej sesji egzaminacyjnej życzymy Wam wielu sił i Światła Ducha
Świętego. Niech On obdarzy Was Swoimi darami i pozwoli w cierpliwości przeżyć ten czas.

POWODZENIA!
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