




WSTĘP SPIS TREŚCI

Błogosławieni… wiemy już dobrze, że oznacza szczęśliwi, ale
także dobrze mówiący, dobrze idący… Szczęście łączy się z
radością dobrej drogi. W istocie – szczęście dobrej drogi jest
niezależne od trudności i przeszkód, jakie mogą na niej wystą-
pić. Wręcz mądrość wyraźnie podpowiada, że przeszkody
będą. Ulewy i wichry uderzą w dom… (Mt 7, 25). Jakoś nieraz
potrafimy przywyknąć do pewnej ospałości, tzw. świętego
spokoju i w imię tak rozumianego chrześcijaństwa zadawa-
lamy się znalezieniem jakiegoś swojego miejsca na brzegu i
obserwowaniem świata, a przy okazji komentowaniem tego,
co obserwujemy. Tymczasem Pan zaprasza do drogi, do
mądrego ryzyka, do przygody błogosławieństw… odkryj
ubóstwo w świecie męczącej walki o pieniądze, gdzie traci się
przyjaźń…; nie bój się autentycznego smutku i płaczu w świe-
cie, który seryjnie stwarza sztucznych, bezuczuciowych hero-
sów…; usłysz ciszę i jej głębię w świecie, który – aby być na
czasie – za wszelką cenę musi być super atrakcyjny, i tak gene-
ruje w człowieku (który nie jest choć trochę „odjazdo-
wy”)poczucie winy…; bądź sprawiedliwy wobec wszystkich i
odkrywaj godność każdego, w świecie, który już nieraz
poszufladkował ludzi na lepszych i gorszych, na tych którzy
nadają się na okładki i tych, którzy mogą być usunięci z ziemi
żyjących jednym podpisem (aborcja, eutanazja, in vitro,
nieczułość na prześladowania…)…; pokochaj przez miłosier-
dzie słabych i potrzebujących, byś zobaczył ile w nich jest siły,
której nie zna świat przepychanek…; zobacz jak piękna jest
skromna lilia i jej czystość, w świecie, w którym oczom na-
szym proponuje się odzieranie z tajemnicy wszystkich i wszys-
tkiego…; zostaw broń i tak bezbronny daj najcenniejszy skarb
innym – pokój, gdy świat uzbraja się po zęby, by siłą wprowa-
dzić porządek, niosąc w ten sposób zazwyczaj wojnę…; a
kiedy z powodu przygody wiary przyjdzie ci cierpieć, pamię-
taj, że masz perłę najcenniejszą, której żadna siła ci nie
odbierze – królestwo niebieskie, Boga, przyjaciół, miłość…
ks. Dariusz
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Rozmawia Anna Kicińska

Wjedź na pit-stop

wszystko co nie jest Bogiem. Może być
zanieczyszczone myślami, podzielone.
Mnie szczególnie uderza to w momen-
cie, gdy na modlitwie nie jestem przed
Nim do końca szczery, nie chcę Mu
czegoś powiedzieć, coś chowam dla
siebie. Wtedy moje serce nie jest czyste i
przejrzyste dla Niego.

A.K.: Jakie znaczenie ma spowiedź w
procesie oczyszczenia?

M.O. : Spowiedź jest spotkaniem z
Bogiem, kiedy musisz stanąć w
prawdzie i powiedzieć, jak naprawdę
wygląda twoje życie. To badanie serca.
Psalmista wołał: „Doświadcz mnie,
Panie, wystaw mnie na próbę, wybadaj
moje nerki i serce” (Ps 26,2). Dla mnie
spowiedź jest jak pit-stop w Formule 1 .
Wjeżdżasz, żeby zrobić przegląd, coś
wymienić, usprawnić. To musi być

bardzo dobrze zrobione. Nie można
wymienić trzech kół, a czwartego
zostawić, bo daleko tak nie dojedziesz.
Wszystko musi być dograne. Tak samo
w sakramencie spowiedzi – są warunki,
które pomagają w tym, żeby to była
dobra spowiedź: rachunek sumienia, żal
za grzechy, mocne postanowienie po-
prawy. To też patrzenie w głąb siebie.
Najlepiej pomodlić się do Ducha
Świętego. On sam wskaże, co jest nie tak
i podpowie rozwiązanie. Nie potępiając,
ale prowadząc do oczyszczenia. Żałując
wchodzę w postawę oczyszczenia, żeby
moje serce mogło być wolne. Jest też
miejsce wyznania grzechów przed
Kościołem – tutaj posługuje kapłan.
Jego rada, rozeznanie, pomaga mi
poukładać pewne rzeczy w życiu,
zobaczyć sprawy oczami Boga. Oczy-
wiście nie zawsze tak jest, ale już sam

Ania Kicińska: Ten numer Ignisa jest
poświęcony ośmiu błogosławieństwom,
które Jezus wymienia podczas kazania
na górze. Jak ojciec rozumie to, że
błogosławieni są ludzie czystego serca i
dlaczego to właśnie oni mogą zobaczyć
Boga?

Mariusz Orczykowski: Droga ośmiu
błogosławieństw to droga relacji z
Bogiem. W tym jednym – błogosławie-
ni czystego serca, albowiem oni Boga
oglądać będą – chodzi o taką drogę z
Nim, na której nic nie będzie prze-
szkadzać. Dla mnie serce czyste to serce
niepodzielne, wolne od zamętu, po-
dejrzliwości, podstępu. Czyste aby mog-
ło przyjąć czystość Boga. To tak jak z
wodą – gdy jest zmącona to nie widać
dna, ryb, kamieni. Ale kiedy się uspokoi
możemy dostrzec wszystko. W takiej
lustrzanej powierzchni może odbić się
Bóg. Serce oczyszcza się w bliskości
swojego Stwórcy. Serce czyste to serce
wolne. Wiąże się to ze świętością, czyli
wyborem tego, co należy do Boga, co
jest dla Niego oddzielone. W naszym
sercu nie może być miejsca na nic
innego.

A.K.: Co nas oddziela od Boga, co
zanieczyszcza nasze serca?

M.O. : Na pewno brak jasności w
życiu. Chcesz iść za Bogiem, czy nie?
Chcesz mu służyć, czy nie? Serce nie jest
czyste, gdy ma drugie dno – na
powierzchni może i jest ładne, ale pod
nią ukrywa się brud, czyli nasze grzechy,
rządze, niewłaściwe przywiązania,

Karnawał się jeszcze na dobre nie rozkręcił, a tu temat zupełnie z innej bajki – pokuta. Nie będzie to jednak wywiad o słynnej
walce postu z karnawałem, ale o czystym sercu które umożl iwia zbl iżenie się do Boga. A to przecież zawsze wywołuje
nieopisaną radość. O pokucie, czyl i o metanoi (gr. przemiana umysłu) opowie krakowski franciszkanin ojciec Mariusz
Orczykowski, doktor teologii, wykładowca w franciszkańskim seminarium, dyrektor Szkoły Sług Ducha i duszpasterz wspólnoty
Głos na Pustyni.
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sakrament pomaga oczyścić serce.
Zamyka on w moim życiu pewne rzeczy
– właśnie z ust kapłana słyszę słowa i ja
odpuszczam tobie grzechy”. To potwier-
dzenie, że Bóg mi wybacza, okazuje
swoje miłosierdzie, łaskę. Bóg, Ojciec
miłosierdzia, który pojednał świat ze
sobą, odpuszcza mi grzechy i pomaga
zamknąć etap zmagania się z moją
słabością.

A.K.: Dlaczego taka forma: face to
face, jeden na jeden?

M.O. : Praktyka pokutna w Kościele
przez wieki różnie się rozwijała i na
początku była bardzo surowa. Ograni-
czała się do paru spowiedzi w ciągu
życia i nie było tak łatwo otrzymać
pokutę, rozgrzeszenie trwało latami.
Obecna forma przyszła przez posługę
mnichów iroszkockich, którzy wprowa-
dzili spowiedź uszną. Została uznana
przez Kościół i jest tą drogą pokuty,
pojednania, która została dana przez
Kościół jako sakrament. Sama spowiedź
wynika ze słów Jezusa pozostawionych
apostołom – „Którym odpuścicie grze-
chy, są im odpuszczone, a którym za-
trzymacie, są im zatrzymane” (J20,23).
Tu znajduje się autorytet i władza
pozostawiona Kościołowi, realizująca się
przez posługę kapłanów dla dobra
wspólnoty. Ale to też bardzo wrażliwy
sakrament, najbardziej intymny. W
sprawach między Bogiem a tobą
pośredniczy kapłan i jest tam wymiar

ludzki. Czasami idziemy do spowiedzi
chcąc spotkać miłosiernego Ojca, a
usłyszymy coś zupełnie innego. Potrze-
bujemy wiary i zaufania, aby się nie
zgorszyć. Dla mnie jako kapłana jest
czasami bardzo ciężko rozmawiać z
ludźmi skrzywdzonymi w konfesjonale.
Ale sam sakrament pojednania funkcjo-
nujący w Kościele jest czymś dobrym,
co należy pielęgnować.

A.K.: To, że czasami „niedogramy
się” z księdzem to jedna sprawa, ale
jakie grożą mu konsekwencje, gdyby
zdradził rzeczy, które wyznaję w
konfesjonale?

M.O. : Kapłan ma bardzo potężne
zobowiązania, co do tajemnicy spowie-
dzi i ich zdrada obłożona jest ekskomu-
niką. To dzieje się mocą samego wyzna-
nia – gdybym ja zdradził tajemnicę
spowiedzi, jestem wydalony z Kościoła
automatycznie. To gwarancja, rodzaj
zaufania, że kapłan (nawet jeśli mnie nie
rozumie, myśli inaczej, nie widzi czegoś)
nie zdradzi tego, co jest między mną a
Bogiem – o ile oczywiście liczy się z
Kościołem.

A.K.: Jaki jest wymiar wspólnotowy
sakramentu pojednania?

M.O. : Z jednej strony istnieje wiele
form pokutnych w Kościele i są także te
wspólnotowe. Akt pokuty przygotowuje
nas do uczestnictwa w Mszy Świętej –
do słuchania Słowa, przyjmowania Ko-
munii. Z drugiej strony sakrament po-
kuty łączy mnie ze wspólnotą. Grzech
ma wymiar społeczny, to nie jest tylko
moja prywatna sprawa, bo rani całe
Ciało. Podczas spowiedzi otrzymuję
rozgrzeszenie, które w imieniu Kościoła

Dla mnie spowiedź jest

jak pit-stop w Formule

1 . Wjeżdżasz, żeby

zrobić przegląd, coś

wymienić, usprawnić.

To musi być bardzo

dobrze zrobione. Nie

można wymienić

trzech kół, a czwartego

zostawić, bo daleko tak

nie dojedziesz.

Wszystko musi być

dograne.

jedna mnie ze wspólnotą.

A.K.: W Piśmie Świętym mamy też
zachętę do wyznawania sobie nawza-
jem grzechów – ma to miejsce w
Kościele?

M.O. : Nie jest to zabronione.
Wspólnoty neokatechumenalne, które
stawiają mocny nacisk na drogę
nawrócenia i zanurzenia w doświad-
czeniu chrztu, wyznają grzechy między
sobą publicznie, ale wszystko to dzieje
się intymnie, w ich własnym gronie. Jest
to forma bycia razem w totalnej
szczerości wobec siebie. Nie ma to
jednak mocy sakramentalnej.

A.K.: Nie wchodząc zbyt głęboko w
temat, czasem kojarzymy pokutę z
odklepaniem jakiejś litanii czy dziesią-
tka różańca, a sięgając do niektórych
fragmentów Starego Testamentu z
worem pokutnym, rozdzieraniem szat i
popiołem. Jakie jest właściwe spojrze-
nie na nią?

M.O. : Prawdziwa pokuta to wyzwa-
nie. Już nie chcę trwać w grzechu,
odwracam się od niego i podejmuję to
wyzwanie, które odbuduje w moim
życiu to, co zostało zniszczone przez
moją słabość. Pokutą jest podjęcie
pewnego rodzaju zaangażowania, które
mnie kosztuje, ale chcę je uczynić, aby
nie tyle przypodobać się Bogu, co
pokazać, że rzeczywiście chcę iść za
Nim. Pokuta wiąże się z postawą serca,
nawróceniem, z szczerym przylgnięciem
do Boga, odwróceniem się od grzechu i
wejściem w uczynki błogosławione. Nie
można potraktować pokuty tak, że
odmówię jakąś modlitwę i wszystko
załatwione, moje życie wygląda tak, jak
przed spowiedzią. Przez ten czyn
otwieram się na to, że chcę żyć inaczej,
odwracam się od grzechu, od wszystkie-
go co jest złe w oczach Boga i rani Go.
Jedną z form pokuty jest modlitwa, jako
pierwszy uczynek na drodze do nawró-
cenia, ale często są też czyny, za które
można odpokutować. Dla przykładu –
jeżeli coś zawaliłem w relacji małżeń-
skiej, to pokuta nie będzie polegała tylko
na tym, że przeproszę Boga i małżonka
za grzechy, ale także podejmę czyny,
które będą wyrażały drogę zmiany.
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Przed Wami niesamowita okazja
dołączyć do kolejnej edycji szkoły
biblijnej!
Oto opis ze strony:
Szkoła Sług Ducha to pierwsza w

Krakowie szkoła biblijna o charakterze
stacjonarnym. Celem formacji w
szkole jest wzmocnienie osobistej
więzi z Jezusem i przejście od miejsca
poznania Boga do miejsca przyjaźni z
Nim, aby przynieść Jego owoc.
Dołączając do szkoły biblijnej
oddajesz Bogu w szczególny sposób
trzy miesiące Twojego życia.
Codzienne nauczania, modlitwa i
studiowanie Pisma pomogą Ci
zbudować silną relację z Panem.
Prawdziwa przemiana zachodzi w
Twoim sercu. Dlatego integralnym
elementem szkoły jest osobisty rozwój
wiary każdego studenta. Pragniemy
wspierać Cię w tym procesie poddania
się Duchowi Świętemu, tak aby mógł
On dotknąć wszystkich sfer Twojego
życia. Służą temu indywidualny czas
ze Słowem, grupy domowe, opieka
duszpasterska i codzienne dzielenie
się wiarą w żywym środowisku
studentów szkoły.

Czas trwania: 3 miesiące
Start: 29.02.2016r.

Zapisy: do 15.02.2016r.
Czy to szaleństwo? W oczach

świata na pewno ;)
Czy warto? Jak najbardziej !

To czas bliskości z Bogiem,
odkrywania Go na nowo, zaproszenie
do bardziej intymnej relacji, a także
niesamowitej, świętej przygody!

Więcej informacji na stronie:
szkolaslugducha.org

Szkoła Sług Ducha

Zespół Szkoły Sług Ducha
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To nie tak jak myślisz, kotku...

Martyna Szakiel:

Od celu ważniejsza jest droga...

Przełom starego i nowego roku zawsze jest okazją do
zatrzymania się na chwilę i zastanowienia nad swoim
życiem. Jest to czas, w którym lubimy dokonywać
podsumowań przeszłości i snuć plany na przyszłość.
Rozmyślamy nad tym, jak poprawić komfort naszego
życia i stawać się coraz lepszymi w wielu dziedzinach.
Większość z nas co roku o tej porze zaczyna snuć
pomysły na noworoczne postanowienia. W naszym
społeczeństwie stały się one już pewnego rodzaju
tradycją. Coraz częściej znajomi pytają o nie siebie
nawzajem. Weszło nam to już tak w krew, że czasami
wymyślamy przynajmniej jedno postanowienie nowo-
roczne, tylko po to, żeby je po prostu mieć, nawet jeśli od
razu wiemy, że jego realizacja nie ma szans na
powodzenie.
Bezlitosna statystyka pokazuje, że mimo ogromu

postanowień noworocznych, tylko nieliczne są naprawdę
realizowane. Może w tym miejscu warto się zastanowić
nad tym, czy pamiętamy nasze sprzed roku? Przyznam
szczerze, że nie wiem, czy w ogóle jakieś miałam.
Nie chcę jednak, by wyszło na to, że Michał, w swoim

ówczesnym artykule, miał rację na temat postanowień u
kobiet. ;) Osobiście uważam, że jeśli naprawdę pragniemy
dokonać zmian w swoim życiu, to nie jest nam potrzebna
do tego, żadna szczególna okazja. Oczywiście, znaczące
wydarzenie czy data mogą być w tym pomocne, ale samo
to niczego nie gwarantuje. Myślę, że czasami cenniejsze
od wielkich, niezrealizowanych postanowień noworocz-
nych są małe postanowienia podejmowane i zdobywane
krok po kroku przez cały rok. Wydaje mi się, że głównym
błędem jaki popełniamy, jest chęć jak najszybszego
osiągnięcia wielkiego celu. Tymczasem powinniśmy
czerpać przyjemność z poszczególnych etapów i cieszyć
się całą drogą do sukcesu. To ona ma dawać nam radość.
Ten etap często błędnie postrzegamy, jako krucjatę i
cierpienie na końcu których czekać będzie na nas wielka
nagorda. To sprawia, że gdy już ją osiągamy okazuje się,
że wcale nie cieszy tak, jak powinna. I nic dziwnego.
Dopóki nie będziemy potrafili czerpać radości z drogi do
sukcesu, on sam na końcu też nie będzie nam jej dawał.

Z okazji Nowego Roku, chciałabym Wam życzyć
zatem, aby wasze postanowienia nie były tylko no-
woroczne, abyście potrafili pracować nad sobą i wzrastać
przez cały rok i by sama ta praca, a nie tylko jej owoce,
była dla Was źródłem radości i spełnienia.

Michał Masiulaniec:

Postanowienia noworoczne

Jeżeli chodzi o mnie, to wprawdzie nie pamiętam, co
postanowiłem sobie w zeszłym roku, ale jestem prawie
pewien, że nie udało mi się tego zrealizować. Śmiem jednak
twierdzić , że nie stanowię w tej kwestii żadnego wyjątku.
Mnóstwo osób każdego nowego roku podejmuje różne
postanowienia, co potwierdza chociażby ciekawy fakt
wzrostu sprzedaży karnetów na siłownie i kluby fitness, jaki
odnotowuje się zawsze o tej porze roku, jednak większość z
tych zapaleńców, konsekwentnie realizuje przedsięwzięte
zamiary jedynie przez pierwsze kilka dni, może tygodni,
góra miesiąc nowego roku, później je zawiesza, rezygnuje z
nich, a w końcu zapomina (zdarzają się również skrajne
przypadki kiedy niezłomne trwanie w postanowieniu nie
wychodzi poza okres kilkudziesięciu minut. Są to zazwyczaj
postanowienia dotyczące spożycia alkoholu i zazwyczaj
wiążą się również ze skrajną niepamięcią). Pragnę szcze-
gólnie zwrócić uwagę na ten fakt osobą, biorącym udział, w
popularnej ostatnio na "Facebook'u" akcji "Znajdę sobie
żonę/męża w 2016 roku". Jeżeli osoby te chcą rzeczywiście
zrealizować swoje postanowienie, to powinny zrobić to jak
najszybciej, najlepiej jeszcze w styczniu, pierwszych dniach,
czy nawet, pierwszych chwilach nowego roku, kiedy
statystycznie wszyscy jeszcze dobrze się bawią i są w stanie
realizować bez problemu swoje postanowienia. Potem
prawdopodobieństwo sukcesu, będzie dosyć szybko spadać,
o czym wielu przekonuje się co roku na własnej skórze.
Czy zawsze jednak musi tak być (pytam na serio)? Z

jednej strony jaki sens ma ciągłe oszukiwanie siebie i
gonienie za czymś czego nigdy nie będziemy mogli zdobyć,
z drugiej strony jaki sens miałoby życie w poczuciu, że
nigdy nie będziemy w stanie zmienić je na lepsze? Sądzę, że
nie powinniśmy tracić nadziei. Nadzieja umiera ostatnia,
zaraz przed nami, a jeżeli nigdy nie umrze, to i my staniemy
się nieśmiertelni. Uważam, że często popełniamy błąd, gdy
próbujemy zmieniać swoją naturę. Powinniśmy raczej
wykorzystać ją do tego, żeby realizować w swoim życiu
pozytywne zmiany. Może dla wielu zabrzmi to
niewiarygodnie, ale im bardziej będziemy sobą, tym łatwiej
będzie nam stawać się lepszymi ludźmi! Aha, i każdy
moment jest dobry na zmianę, nie tylko nowy rok, bo jak
powiedział bohater filmu „American Beauty”: „Każdy
dzień jest wielkim dniem, jest pierwszym dniem reszty
twojego (nowego?) życia”. Logiczne.
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Karolina Pałka

Nieugaszeni

Strefa konfliktu a strefa komfortu

Od razu chcę odpowiedzieć, że nie
wiem, co to znaczy cierpieć z powodu
wyznawania wiary. Ale chciałabym
spróbować dotknąć tego tematu
wobec błogosławieństwa, które Bóg
obiecuje.
Obecnie organizacja „Open Doors”1

podaje, że ponad 100 mln ludzi w
około 50 krajach jest prześlado-
wanych. Inne źródła donoszą, że może
być ich nawet 200-300 milionów.
Prześladowania mogą przybierać róż-
ne formy. Od sytuacji, kiedy chrześci-
janie tracą pracę, nie mogą zdobyć
wykształcenia, do skrajnych, kiedy są
więzieni, torturowani, wypędzani z
domów, a ich dobytek jest niszczony.
Za prześladowaniami stoją prze-

ważnie rządy krajów komunistycz-
nych lub ekstremiści w krajach mu-
zułmańskich, gdzie wszystko odbywa
się z cichym przyzwoleniem prawa.
Warto zwrócić uwagę na ciężką
sytuację konwertytów, którzy przeszli
z islamu na chrześcijaństwo. Chyba
nie muszę pisać, co taki czyn oznacza
dla niektórych wyznawców Proroka.
Osoby ochrzczone muszą się ukrywać,
a nawet uciekać z kraju, bo wystarczy
jeden nieostrożny krok, przez który
mogą wydać na siebie wyrok.
Mahed el Shafie, jako założyciel

organizacji „One Free World
International”, zajmuje się negocjacja-
mi z wieloma przedstawicielami rzą-
dów krajów, w których prześladuje się
chrześcijan. Pomaga w powrocie i
odnalezieniu się rozbitych rodzin.
Mahed mówi o swojej niepokojącej

obserwacji, że obecnie Kościół dzieli
się na strefę konfliktu i strefę
komfortu. Kościół ze strefy konfliktu
rośnie w siłę, a ze strefy komfortu
pozostaje obojętny. A przecież
jesteśmy jednym.

Ogień, który przenika kości

Chcę się skupić na tym, jak Bóg w tym
błogosławi. Na Jego pokoju. Na
chrześcijaństwie nie tylko „z nazwy”,
ale o chrześcijaństwie, które przenika
„do szpiku kości”. Jezus nie bez
powodu używa słowa: „Jesteście
błogosławieni” zamiast „będziecie”. Bo
błogosławieństwo to coś, w czym już
uczestniczymy, ale oczekujemy jego
pełni.
Pisząc o prześladowaniach nasuwa

mi się na myśl ogień. Prorok Jeremiasz
w pewnym momencie zaczyna spór z
Bogiem i przeklina swój dzień
urodzenia, dlatego że ludzie nie chcą
przyjąć tego, co mówi i drwią z niego.
Jednak przyznaje, że jest pewien ogień
w nim, którego nie może opanować, a
który „przenika jego kości” (por. Jr 20,
9). Tym ogniem jest autentyczna i
ufna więź proroka z Bogiem, która
„płonie” mimo zewnętrznych prze-
ciwności. Podobnie Paweł czuje ten
sam ogień: „Biada mi, gdybym nie
głosił Ewangelii!” 1 Kor 9, 16
Jezus mówi w Łk 12,49, że

przyszedł rzucić ogień na ziemię i
bardzo pragnie, żeby on już zapłonął.
Dalej mówi o chrzcie, który ma
przyjąć i o tym, jak bardzo jest
udręczony, dopóki to nie nastąpi. Tym
chrztem jest Jego męka na krzyżu, a

ogniem Jego Miłość, która bierze z
niej początek.Tąmiłośćrozpala w nas
Duch Święty. Człowiek nie może sobie
jej „wypracować”. Bo wszystko w
Królestwie jest darem. Duch na po-
czątku objawia nam miłość Boga do
nas, abyśmy my mogli spojrzeć na
siebie Jego oczami. „Bo tylko wtedy,
kiedy kochamy siebie, sami stajemy
się miłością i możemy ją przekazywać
dalej”- mówi LeifHetland, którego
jeszcze tutaj przedstawię.Tylko wtedy,
gdy znamy naszą wartość w oczach
Boga, znamy też wartość naszych
czynów dla Niego.

Radość w kajdanach

Historia rozwoju Kościoła jest od
początku naznaczona prześladowania-
mi. Apostołowie byli doświadczani
przez przywódców izraelskich od
samego początku głoszenia Ewangelii.
Jednak bardzo bolesnym wydarze-
niem było wyłączenie chrześcijan ze
wspólnoty narodu wybranego ( do
tego momentu mogli spotykać się
razem z Żydami na wspólnych nabo-
żeństwach). Było to dla nich jak
ucięcie korzeni, którymi była wiara i
tradycja przodków. Sytuacja dodatko-
wo się pogorszyła, kiedy w 70. roku
została zburzona Świątynia Jerozolim-
ska. Wtedy także zaczęły się prze-
śladowania ze strony władz rzym-
skich. Granica podziału na wierzących
w Chrystusa i niewierzących czasami
przebiegała w jednej rodzinie, dlatego
było to tym większym cierpieniem.
Wypełniły się słowa Jezusa: „Brat
wyda brata na śmierć, a ojciec

Jezus podaje błogosławieństwa, które zwiastują nadejście Królestwa Bożego. Mówi: „Szczęśl iwy jesteś, kiedy cię znieważają i
prześladują z Mojego powodu”( por. Mt 5,) . Próba pocieszenia biednych ludzi na Ziemi czy potężna obietnica Boża? Co znaczy
być błogosławionym wśród cierpienia z powodu imienia „Jezus”?
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dziecko.(…) Będziecie znienawidzeni
przez wszystkich z powodu mojego
imienia.” Mt 10,21a.22b.
Więc jak chrześcijaństwo mogło

przetrwać pomimo takiego ucisku?
Paradoksalnie, rosło w siłę. Bo miłości
nie z tego świata śmierć nie może
zanegować.
Można powiedzieć, że życie

pierwszych uczniów było ciągle na
krawędzi. Ale zawsze stawiali wszys-
tko na jedną kartę: Boże obietnice.
Błogosławieństwo to także doświad-
czenie opieki. Przeprowadzenie przez
ciemną dolinę. Czytamy w Dziejach
Apostolskich, że gdy Paweł wraz z
Sylasem zostali uwięzieni, zaczęli
śpiewać psalmy w więzieniu. Wtedy w
nocy powstało trzęsienie ziemi i anioł
uwolnił ich. Podobnie św. Piotr także
został cudownie uwolniony. Znanymi
słowami św. Pawła są: „Radujcie się
zawsze w Panu!”, które zostały przez
niego napisane w więzieniu. I jeszcze
w formie nakazu. Widać, że jest to
głęboki poziom relacji z Panem i
zupełnie inne postrzeganie okolicz-
ności. Bóg nie chce, abyśmy w takich
chwilach koncentrowali się na trud-
nościach, tylko na Nim, bo Jego
Obecność rozświetla wszelkie ciemno-
ści i jest źródłem pocieszenia.
Darren Wilson, reżyser filmów

chrześcijańskich2 miał okazję rozma-
wiać z ludźmi z Iraku, Egiptu i
Pakistanu, którzy twierdzą, że nawet
kiedy byli torturowani, odczuwali
prawdziwą miłość Boga. Jeden z nich (

z Egiptu) mówił, że za każdym razem,
kiedy przypalano mu plecy papiero-
sami, widział jak Jezus go przytula. Z
kolei pewien człowiek3 rozdający
Biblię na ulicach Teheranu po tym, jak
ktoś inny zwrócił mu uwagę, żeby się
ukrył, odpowiedział ze spokojem:
„Poznałem Jezusa i to On jest moim
życiem. Już nikt nie może mnie zabić,
bo już dawno umarłem dla siebie, a
jedynie żyję dla mojego Zbawiciela”.

365 x nie bój się!

Tym, co nas często powstrzymuje
przed życiem na serio dla Boga, jest
strach. A tymczasem słowo „Nie bój
się” występuje w Biblii około 365 razy,
czyli w sam raz, żeby powtarzać sobie
to codziennie. „Nie bójcie się tych,
którzy mogą zabić ciało, ale ducha nie
mogą”, „ Niech wasze serca nie będą
wstrząśnięte” itp. Nawet anioł obja-
wiający się Maryi, a później pastu-
szkom, zna bojaźliwą naturę człowie-
ka i zaczyna od słów: „Nie bój się”.
Możemy łatwo zauważyć tą

kolosalną różnicę pomiędzy życiem w
strachu a życiem z Duchem Świętym
jeszcze raz wracając do przykładu
apostołów. Ale tym razem ukrywają-
cych się przed Żydami po zmartwych-
wstaniu Jezusa. Jezus objawił im się, a
oni ciągle nie mają odwagi wyjść do
ludzi i głosić Dobrej Nowiny. Dopiero
kiedy Duch przychodzi, COŚ się w
nich zmienia. Św. Piotr nie waha się
wystąpić do przodu i powiedzieć
donośnie: „Judejczycy i wszyscy mie-

szkańcy Jeruzalem! Posłuchajcie uwa-
żnie, co wam powiem (...)”Dz 2 ,14.
LeifHetland, odważny i namaszczo-

ny człowiek, który głosi Chrystusa
muzułmanom mówi o tym, że
czasami zdarza mu się „obudzić się na
niewłaściwym krześle”. To krzesło to
perspektywa patrzenia na świat z
Królestwa Samego Siebie. Wtedy
każde jego zadanie jest problemem i
ogarnia go strach. Ale po pewnym
czasie Bóg pokazuje mu inną perspe-
ktywę, jaką jest Królestwo Boże.
Mówi: „Wtedy jestem małym chłop-
cem z Gołębicą, który czuje się
bezpiecznie, bo Jego Tata jest tutaj.
Cała moja rola to współpraca z Nim.”4

Nie bój się. Bóg nie zostawił cię
samego. Posłał ci Pocieszyciela, który
daje pokój. Pokój, który przewyższa
wszelki umysł i okoliczności. To jest
błogosławieństwo.

Jak pomóc?

Co możemy zrobić dla Kościoła
prześladowanego? Jest wiele organiza-
cji, które wspierają tę część chrześci-
jan. Najbardziej popularne są „Open
Doors” czy „Pomoc Kościołowi w
Potrzebie”. „Open Doors” co roku
publikuje indeks krajów, gdzie chrze-
ścijanie są prześladowani, można się
włączyć w akcję modlitewną lub wes-
przeć materialnie uciśnionych chrze-
ścijan.
Przede wszystkim, to żyć chrześci-

jaństwem naprawdę, nie tylko „od
święta”. Brać błogosławieństwo Boże
na serio, bo nie żyjemy na próbę, a
Jego nagroda jest wielka w niebie.

Źródła:
1 – https://www.opendoors.pl/
2 – „The Father of lights” reż. Darren
Wilson
3 – “Open Doors” darmowemateriały
12/15
4 – https://www.youtube.com/wat-
ch?v=3tnAhUFZBNw&li-
st=PLuh44JK9P8FfJA1dlEEhjW857W
VWBtpmo&index=2
Obrazy:
1 – http://meczennicy.franciszka-
nie.pl/services-view/nowenna-przed-
beatyfikacja/
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WIEM, W KOGO WIERZĘ: KKK

Katechizm Kościoła Katol ickiego przybl iża
Krzysztof Kawik

Wyznanie wiary chrześcijańskiej

Co to znaczy być posłusznym wwierze?

Być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny
usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwa-
rantowana przez Boga, który jest samą Prawdą. Wzorem po-
słuszeństwa proponowanym nam przez Pismo Święte jest
Abraham. Dziewica Maryja zaś jest jego najdoskonalszym
urzeczywistnieniem.

Jak rozumieć słowa, że wiara jest łaską?

Kiedy św. Piotr wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga
Żywego, Jezus mówi do niego, że nie objawiły mu tego „ciało i
krew, lecz Ojciec…, który jest w niebie”. Wiara jest darem
Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wylaną przez Niego. „Aby taką
wiarę można było w sobie obudzić, potrzebna jest uprzedzająca
i wspomagająca łaska Boga oraz wewnętrzne pomoce Ducha
Świętego. On to porusza serca i do Boga je zwraca, otwiera
oczy umysłu oraz obdarza wszystkich słodyczą pochodzącą z
uznawania prawdy i wierzenia jej”.

W takim razie czy wiara jest aktem ludzkim?

Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej
pomocy Ducha Świętego. Niemniej jest prawdą, że jest ona
aktem autentycznie ludzkim. Okazanie zaufania Bogu i przy-
lgnięcie do prawd objawionych przez Niego nie jest przeciwne
ani wolności, ani rozumowi ludzkiemu.

Wiara i rozum – jak to połączyć?

Wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznania,
ponieważ opiera się na samym słowie Boga, który nie może
kłamać. Oczywiście, prawdy objawione mogą wydawać się
niejasne dla rozumu i doświadczenia ludzkiego, ale pewność,
jaką daje światło Boże, jest większa niż ta, którą daje światło
rozumu naturalnego. „Dziesięć tysięcy trudności nie powoduje
jednej wątpliwości”. Cuda Chrystusa i świętych, proroctwa,
rozwój i świętość Kościoła, jego płodność i trwałość są
pewnymi znakami Objawienia, dostosowanymi do umysło-
wości wszystkich, są „racjami wiarygodności”, które pokazują,
że przyzwolenie wiary żadną miarą nie jest ślepym dążeniem
ducha.

Co nam daje łaska wiary?

Łaska wiary otwiera „oczy serca” na żywe rozumienie treści
Objawienia, czyli całości zamysłu Bożego i tajemnic wiary, ich
związku między sobą i z Chrystusem, który stanowi centrum
Tajemnicy objawionej. Aby coraz głębsze stawało się rozumie-
nie Objawienia, Duch Święty udoskonala nieustannie wiarę
swoimi darami. W ten sposób według powiedzenia św. Augu-
styna: „Zrozum, abyś uwierzył: uwierz, abyś głębiej zrozumiał”.

Czy badania naukowe mogą być sprzeczne z wiarą?

We wszystkich dyscyplinach wiedzy badania metodyczne, jeśli
tylko przebiegają w sposób prawdziwie naukowy i zgodny z
normami moralnymi, nigdy w istocie nie będą sprzeczne z
wiarą, ponieważ sprawy świata i sprawy wiary pochodzą od
tego samego Boga. Co więcej, kto w duchu pokory i wytrwa-
łości usiłuje badać tajemnice rzeczy, ten, choć nieświadomy
tego, jest prowadzony jakby ręką Boga, który podtrzymując
wszystkie rzeczy w istnieniu, sprawia, że są tym, czym są.

Czymamy wolność wiary?

Fakt wiary z samej swej natury jest dobrowolny. Bóg w duchu i
w prawdzie wzywa ludzi do służenia sobie, stąd są oni w
sumieniu zobowiązani, ale nieprzymuszani. To zaś w pełni
ukazało się w Chrystusie Jezusie. Jezus wprawdzie wzywał do
wiary i nawrócenia, w żaden jednak sposób nie zmuszał. Dał
świadectwo prawdzie, ale nie chciał narzucać jej siłą tym,
którzy się jej sprzeciwiali. Królestwo Jego wzrasta dzięki
miłości, którą Chrystus podwyższony na krzyżu pociąga ludzi
do siebie.

Czy wiara jest konieczna do zbawienia?

Wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, który go posłał dla naszego
zbawienia, jest konieczna do otrzymania tego zbawienia.
Ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu i dojść do
udziału w Jego synostwie, nikt nie może być bez niej
usprawiedliwiony ani nie otrzyma życia wiecznego, jeśli nie
wytrwa w niej do końca.

Jak wytrwać w wierze?

Aby żyć, wzrastać i wytrwać w wierze aż do końca musimy
karmić ją słowem Bożym oraz prosić Pana, aby przymnażał
nam wiary. Powinna ona działać „przez miłość”, być
podtrzymywana przez nadzieję i zakorzeniona w wierze
Kościoła.

Czego początkiem jest wiara?

Wiara pozwala nam już w sposób uprzedzający doznawać
radości i światła wizji uszczęśliwiającej, będącej celem naszej
ziemskiej wędrówki. Zobaczymy wtedy Boga „twarzą w twarz”,
takim jakim jest. Wiara jest już początkiem życia wiecznego.

Jak sobie radzić z ciemnością wiary?

Świat, w którym żyjemy wydaje się często być dalekim od tego,
o czym zapewnia nas wiara. Doświadczenie zła i cierpienia,
różnorakiej niesprawiedliwości i śmierci wydają się zaprzeczyć
Dobrej Nowinie, mogą one zachwiać wiarę i stać się dla niej
pokusą. Musimy się wtedy zwrócić do świadków wiary: do
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Abrahama, który „wbrew nadziei uwierzył nadzei”, do Maryi
Dziewicy, która w pielgrzymce wiary doświadczyła nawet
„nocy wiary”, uczestnicząc w cierpieniu swojego Syna i nocy
Jego grobu oraz wielu innych świadków wiary. „Mając dookoła
siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a
przede wszystkim grzech, który nas łatwo zawodzi, winniśmy
wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na
Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ja wydoskonala”.

Co to znaczy, że wiara jest aktem eklezjalnym?

Wiara Kościoła poprzedza, rodzi, podtrzymuje i karmi nasza
wiarę. Kościół jest Matką wszystkich wierzących. „Nie może
mieć Boga jako Ojca, kto nie ma Kościoła jako Matki”.

Jakie znaczenie ma język wiary?

Wierzymy nie w formuły, ale w rzeczywistości, które one
wyrażają i których wiara pozwala nam dotknąć. Akt wiary
wierzącego nie odnosi się do tego, co się wypowiada, ale do
rzeczywistości wypowiadanej. Zbliżamy się jednak do tych
rzeczywistości za pomocą formuł wiary. One nam pozwalają
wyrażać i przekazywać wiarę, celebrować ją we wspólnocie,
przyswajać ją sobie i coraz bardziej nią żyć. Jak matka uczy
dzieci mówić, a przez to rozumieć i komunikować się, tak
Kościół – nasza Matka, uczy nas języka wiary, by wprowadzać
nas w jej rozumienie i życie.

Jakie są konsekwencje wiary w jednego Boga?

Wiara w Boga Jedynego i miłowanie Go całą swoją istotą ma
ogromne konsekwencje dla naszego życia:
Poznawanie wielkości i majestatu Boga: „Wielki jest Bóg,

choć nieznany”. Dlatego „na pierwszym miejscu trzeba służyć
Bogu”.
Życie w dziękczynieniu: jeśli Bóg jest Jedyny, to wszystko,

czym jesteśmy i co posiadamy, pochodzi od Niego: „Cóż masz,
czegoś by nie otrzymał?”, „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi
wyświadczył?”.
Poznawanie jedności i prawdziwej godności wszystkich

ludzi: wszyscy oni zostali uczynieni „na obraz i podobieństwo
Boże”.
Dobre użytkowanie rzeczy stworzonych: wiara w Jedynego

Boga pozwala nam na używanie wszystkiego, co Nim nie jest, w
takiej mierze, w jakiej ono zbliża nas do Niego, a także na
odrywanie się od wszystkiego w takiej mierze, w jakiej nas ono
od Niego oddala.
Okazywanie Bogu zaufania we wszystkich okolicznościach,

nawet w przeciwnościach: Wyraża to wspaniała modlitwa św.
Teresy od Jezusa:

Źródło:
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 2002.

Z Kazimierza

Każdy z nas ma pewnie dużo skojarzeń ze słowem
„Kraków” – przyjaciele, studia, DA, królowie,
rozrywka… Myślę, że dzieje naszego miasta pozwalają,
aby na myśl o nim przywoływać też hasło „świętość”, bo
niejeden święty i błogosławiony był z Krakowem
związany. Poznajmy dzisiaj jednego z nich – św.
Stanisława Kazimierczyka.
Stanisław żył w XV stuleciu w Kazimierzu, który

wówczas nie był częścią Krakowa. Tam spędził niemal
całe swoje życie. Jednak przez studia, które odbywał –
tak jak wielu z nas – na Akademii Krakowskiej, a także
poprzez kult św. Stanisława biskupa i męczennika
związał się z naszym miastem, które zresztą w XIV w.
Pan obdarzył kilkoma świętymi mężczyznami (oprócz
Stanisława z Kazimierza był także św. Szymon z Lipnicy
oraz bł. Michał Giedroyć i bł. Świętosław). Po studiach
wstąpił do zakonu kanoników regularnych laterańskich,
którzy służyli (tak jest również dzisiaj) w jego rodzinnej
parafii Bożego Ciała. Jego świętość objawiała się przede
wszystkim w umiłowaniu Eucharystii i oddanej
posłudze w sakramencie pokuty. Jego życie wyróżniał
także kult Matki Bożej. Pełnił też funkcje w zakonie,
gdzie był m.in. mistrzem nowicjatu.
Przez lata odnotowano bardzo wiele łask i cudów, co

do których uważa się, iż miały miejsce za przyczyną
naszego świętego. Tym, który otworzył mu drogę do
kanonizacji, było uzdrowienie lewego oka starosty
oświęcimskiego Piotra Komorowskiego, mające miejsce
w XVII w. W poczet świętych zaliczony został przez
Benedykta XVI w 2010 roku.
Jeśli zastanawiamy się, jakie wskazówki na dzisiaj

daje nam św. Stanisław Kazimierczyk, to na pewno
wzywa on do bezkompromisowego pójścia za nauką
Chrystusa (do tego też zachęcał swoich wiernych w
głoszonych przez siebie kazaniach). Naucza również o
wielkiej wadze Najświętszego Sakramentu w naszym
życiu. Dary składane na ołtarzu – chleb i wino –
symbolizują owoc naszej pracy i całego życia. Im bliżej
będziemy tego wzoru, który zostawił nam Pan w swoim
słowie, z tym większą radością serca będziemy mogli
patrzeć, jak w Boga przemienia się to, co daliśmy od
siebie.

O świętym: Paweł Nowak
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Jak się uczyć, żeby się nauczyć?

Michalina Juraszczyk

Pierwsza i żelazna zasada, której trzeba trzymać się w sesji
to: dbać o sen! Z racji tego, że doba ma tylko 24 godziny,
często pozyskujemy cenny czas kosztem spania. Wtedy być
może nauczymy się więcej, ale niestety – mniej
zapamiętamy. Badania dowodzą, że w czasie fazy REM
następuje tzw. konsolidacja śladów pamięciowych. Mówiąc
prosto – mózg układa i utrwala sobie wiadomości, które
pozyskuje w czasie nauki. W przeprowadzonych
eksperymentach osoby, które po nauce kładły się spać,
odpamiętywały później znacznie więcej materiału, niż
osoby, które snu były pozbawione.
Każdy wie, że systematyczna nauka jest bardziej

skuteczna niż uczenie się całego semestru na dzień przed
egzaminem. Różnie to jednak w życiu bywa i nasze szczytne
postanowienia spełzają czasem na niczym. Co zrobić, kiedy
materiału dużo, a czasu coraz mniej? Psychologia wyróżnia
kilka skutecznych mnemotechnik, które mogą pomóc
ustrukturyzować przyswajany materiał i dzięki temu lepiej
go zapamiętać. Jedną z nich jest metoda podwójnego
kodowania – ważniejsze pojęcia przedstawiamy nie tylko za
pomocą słów, ale również np. prostych, symbolicznych
obrazków. Wtedy umysł dysponuje dwiema „ścieżkami
zapisu” tej samej informacji i tym sposobem łatwiej mu do
niej dotrzeć.
Ucząc się nowych rzeczy, można bazować na wiedzy,

którą już mamy, traktując ją jako szkielet dla nabywanych
informacji. Ten sposób wykorzystuje metoda loci (miejsc).
Polega ona na skojarzeniu przyswajanych wiadomości z
konkretnymi, dobrze znanymi miejscami w przestrzeni –
np. przystankami w drodze z domu na uczelnię. Jest to
szczególnie pomocne gdy musimy zapamiętać określone
rzeczy w odpowiedniej kolejności (przykładowo: ucząc się
na pamięć dynastii królów Polski, wyobrażamy sobie, że
Mieszko I wsiada do tramwaju na Dworcu Głównym, na
Basztowej wchodzi Bolesław Chrobry, itd.) .
Innym dość popularnym sposobem efektywnego uczenia

się jest tworzenie map poznawczych. Materiał, który mamy
przyswoić organizujemy w hierarchiczną sieć, rozrysowując
ją na kartce papieru. Zaczynamy od pojęć głównych,
dorysowując do nich odgałęzienia z pojęciami coraz

bardziej szczegółowymi. Przestrzenne zorganizowanie
informacji w połączeniu z przechodzeniem na różne
poziomy ogólności, pomaga znacznie szybciej je
zapamiętać.
Lepiej kojarzymy również informacje nacechowane

emocjonalnie. Nieraz i po długim czasie pamiętamy
przecież treść wykładów, które profesor ilustrował
zabawnymi przykładami. Dzieje się tak dlatego, że emocje
powodują wydzielanie hormonów, które utrwalają
przechowywanie materiału pamięciowego. Warto więc
swoje monotonne notatki zabarwić odrobiną humoru.
W czasie uczenia się i późniejszego wydobywania wiedzy

z pamięci, pomocna jest zgodność kontekstu sytuacyjnego.
W trakcie nauki dobrze jest stworzyć sobie warunki
podobne do tych, jakie panują w czasie egzaminu – lepiej
zatem nie uczyć się przy muzyce lub w hałaśliwej kawiarni,
a zdecydować się raczej na czytelnię lub własny kąt przy
biurku.
Technik i sposobów można by wymieniać jeszcze wiele –

sami znamy siebie najlepiej i wiemy co pomaga nam
bardziej lub mniej. Pozostaje mi życzyć sukcesu wszystkim
zmagającym się z nadchodzącymi egzaminami i… brać się
do nauki!

Jeszcze nie umilkły kolędy, a świąteczne zapasy przywiezione z domu wciąż zwiększają dobrostan studenckich lodówek. To
wszystko nie sprzyja chęci podjęcia intensywnego wysiłku intelektualnego, ale sesja to sesja i terminu nie zmieni. Można
jednak ułatwić sobie proces przyswajania wiedzy i sprawić, by to, co żmudnie wbijamydo głowy, pozostało w niej na dłużej.
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Czy jesteś faszystą?

Moda na „faszystów” przyszła do nas z
Zachodu. Co prawda, póki co, język pol-
ski dzielnie się jej opiera, jednak,
słuchając mainstreamowej narracji na
temat panującego w Polsce od niedawna
„kaczystowskiego reżimu”, można spo-
dziewać się zmiany.
Sam faszyzm, co kluczowe, jest

pojęciem niezwykle pojemnym. Jako
doktryna narodził się we Włoszech
Mussoliniego, lecz bardzo długo nabie-
rał kształtów. Przyglądając się faszys-
towskim rządom, dojdziemy do
wniosku, że była to ideologia bardzo
niespójna, łącząca w sobie zarówno
elementy lewicowe, jak i prawicowe,
tradycję i rewolucję, totalitaryzm i
religię. Dla każdego coś dobrego. Nie
miała tak naprawdę żadnej doktryny, a
krótki tekst, który wreszcie miał ją
ustalić („Doktryna faszyzmu” Musso-
liniego) zamiast sprecyzować cele
programowe ruchu, skupił się na tym,
czym faszyzm nie jest. To właśnie tam
czytamy m.in., że „w państwie faszys-
towskim religia jest uważana jako jeden
z najgłębszych objawów ducha; jest więc
nie tylko szanowana, ale broniona i
popierana. Państwo faszystowskie nie
stwarza jakiegoś swego „Boga“ […] , ani
też nie stara się daremnie wymazać go z
umysłów, jak to robi bolszewizm. Fa-
szyzm szanuje Boga ascetów, świętych,
bohaterów, a także Boga takiego, jakiego
widzi i do jakiego się modli naiwne i
pierwotne serce ludu”.
Mariaż faszyzmu z katolicyzmem

wydaje mi się szczególnie interesujący.
Fakt, że dyktatura Mussoliniego nie
tylko nie zwalcza Kościoła, ale czyni ze
Stolicy Apostolskiej partnera, zdumie-
wa. Historycy są zdania, że papieża i

dyktatora połączył tak naprawdę
wspólny wróg – nadciągający ze
wschodu komunizm. W swoich oświad-
czeniach papież Pius XI pochwalał ruch
faszystowski i Mussoliniego u władzy.
Kreował go niemal na wybrańca, męża
opatrznościowego, a to wszystko przy
świadomości zbrodni, jakiej ten się
dopuścił (zabójstwo Matteottiego). Mu-
ssolini z kolei wiedział, że poparcie
Kościoła, to poparcie milionów włos-
kich katolików.
Ówczesne Włochy były bardzo

prokościelne. Z budżetu państwa wypła-
cano pensje proboszczom i biskupom.
Wprowadzono obowiązkowe praktyki
religijne w wojsku, a w szkołach
obowiązek nauki religii i umieszczania
krzyży w salach lekcyjnych. Zniesiono
rozwody i zaostrzono kary za aborcję.
Wprowadzono podatek od „nieuzasad-
nionego pozostawania w stanie bez-
żennym”. Zwrócono skonfiskowane
majątki niektórym klasztorom. Za-
mknięto też domy publiczne i zwalczano
pornografię.
Do wspomnianego wyżej mariażu,

czyli podpisania traktatów laterańskich,
doszło 11 lutego 1929 roku. Pius XI
uznał królestwo Włoch pod pano-
waniem dynastii Sabaudzkiej z Rzymem
jako stolicą państwa. Rząd uznał
suwerenność papieży w państwie
watykańskim o powierzchni 44 hek-
tarów i uczynił z katolicyzmu jedyną
oficjalną religię we Włoszech.
Z krótkotrwałej „współpracy” z

Kościołem (po wzroście poparcia wsku-
tek podpisania porozumienia postano-
wienia bywały łamane) zrodziła się
statolatria, parareligijny kult państwa,
zespolenie włoskiego katolicyzmu i

Masz mniej lub bardziej prawicowe poglądy? Jesteś katol ikiem? Przejawiasz patriotyzm? A może, nie daj Boże, chodzisz na
mecze? Jeśl i odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi „tak”, to pewnie zdarzyło ci się odczuć, że otrzymujesz etykietkę faszysty.
Dlaczego?

Anna Rucińska

szacunku dla faszystowskiego ustroju.
Państwo formowało naród i wymagało
od jednostek bezwzględnego posłu-
szeństwa. Jego omnipotencja przejawia-
ła się w różnych tworach mających na
celu kontrolowanie życia obywateli i
pilnowanie, by toczyło się ono w duchu
faszystowskim. Prasa służyła wyłącznie
propagandzie. Zamiast tajnych wybo-
rów odbywały się plebiscyty – kontro-
lowane głosowania na jedną listę
wyborczą. Powołany do życia został
Trybunał Rewolucyjny czy OVRA,
tajna policja polityczna.
Podsumowując, jeśli już poszukujemy

synonimu dla słów „faszyzm”, „faszysta”,
pierwszymi w kolejności powinny być
„totalitaryzm” i „zwolennik totalita-
ryzmu”. Faszyzm doprowadza bowiem
do „absolutnego, totalnego podporząd-
kowania całego społeczeństwa wertykal-
nemu systemowi władzy: jeden charyz-
matyczny wódz, jedna monopolistyczna
partia, jednolite nieklasowe związki
zawodowe (syndykaty, korporacje), je-
den naród. Aparat partyjny jest
nierozerwalnie spojony z państwowym.
Życie społeczeństwa rządzone jest
zasadą: wszystko w państwie, nic poza
państwem, nic przeciwko państwu”(J.
Borejsza). Pamiętajmy o tym i nie dajmy
się zwariować.

Źródła:
Borejsza, J., „Mussolini był pierwszy”,
Warszawa, Czytelnik, 1979.
Mussolini, B., „Doktryna faszyzmu”,
Poznań, Merkuriusz Polski, 1992.
Mack-Smith, D., „Mussolini”, Warszawa,
Wydawnictwo Michał Urbański, 1994.
Borucki, M., „Mussolini”, Warszawa,
Delta W-Z, 1995.
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KRÓTKO

Nad Ewangel ią pochyla się Barbara Kupiec

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)

“Słuchamy (…) słowa Chrystusa,
który przedstawił miłosierdzie jako
ideał życia i jako kryterium wiary-
godności dla naszej wiary: « Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią » (Mt 5, 7). To
jest błogosławieństwo, które powinno
się stać dla nas inspiracją w tym Roku
Świętym” – tak pisze Papież w swej
Bulli na Rok Miłosierdzia.
Ale jak być miosiernym, gdy tyle w

nas tego, co ludzkie, a może ludzkie
zbyt mało. Kiedy prościej odsunąć się
w tramwaju od biednego, śmierdzą-
cego człowieka, zamiast spytać, jak ma
na imię i jak można mu pomóc…
Gdzie szukać siły do przebaczenia
drugiemu, gdzie znaleźć wolność od
ściskania tego, co“nasze”? Wiele w nas
słabości, lecz ewangelista Łukasz
wciąż wzywa: „Bądźcie miłosierni, jak
Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,
36). Ktoś może powiedzieć – tylko, jak
“dorównać Bogu”?

Może wystarczy jednak zacząć od
modlitwy i wołać – “Panie pomóż mi
odnaleźć w sobie piękno i pragnienia,
które są Twoje”! Możezaplanować
sobie jakiś jeden czyn na dzień, taki
choćby najmniejszy, ale za to “wyją-
tkowy”, by wyjść ku drugiemu
człowiekowi, a zapomnieć o sobie?
Może trzeba zacząć od słowa
pozdrowienia na ulicy, wypowiedzia-
nego do kogoś, kto nas skrzywdził
dawno temu, może nawet tak dawno,
że nawet już nie pamiętamy, dlaczego
z sobą nie rozmawiamy? A to
wszystko po to, byśmy “potrafili
odkryć radość z czułości Boga” – jak
mówi papież Franciszek. Bo rezy-
gnacja z siebie pozwala często
radować się bardziej, bo choć trudna,
bo może rani nasze ego zakute w
przyzwyczajenia, to gdy spojrzymy
nieco dalej, dostrzeżemy sens, że to co
boli, to tylko chwilowe, a radość jest
głębasza i pełniejsza.

“O jakże pragnę, aby nadchodzące
lata – wyznaje on w innym miejscu–
były naznaczone miłosierdziem tak,
byśmy wyszli na spotkanie każdej
osoby, niosąc dobroć i czułość Boga!
Do wszystkich, tak wierzących jak i
tych, którzy są daleko, niech dotrze
balsam miłosierdzia jako znak Króles-
twa Bożego, które jest już obecne
pośród nas”. A ja dołączając się do
tego Papieskiego pragnienia życzę
sobie i Wam, by ono poruszało nasze
serca ku temu “wychodzeniu na
spotkanie”!

„To przywilej móc patrzeć na siebie nawzajem”

To tylko jedno z wielu zdań wypowiedzianych przez Tima
Guénarda w Krakowie. Zawsze patrzy ludziom w oczy.
Niektórzy się irytują, ale jego to nie zraża. A nauczył się
tego od swojego psa. Przeszłość tego francuskiego boksera,
ale i twórcy (z wykształcenia rzeźbiarza) do najłatwiejszych
nie należała. Jako dziecko porzucony przez matkę i
przywiązany przez nią do słupa, katowany przez ojca
alkoholika, przerzucany z ośrodka do ośrodka, ma koncie
pobyt w szpitalu psychiatrycznym, zakładzie poprawczym,
więzieniu. Kiedyś mieszkaniec paryskich ulic. Tym, co
pozwoliło mu przetrwać najcięższe chwile, była, jak sam
mówi, nienawiść. Nienawiść, przez którą jednak przebijały

się promyki wrażliwości i szlachetności. I tak się stało, że
dobry Bóg, którego nazywa „Big Boss”, postawił na jego
drodze ludzi, zupełnie przypadkowych, ale szczególnych.
Takich, którzy go nie odtrącili. Dali mu szansę. Nauczyli
czytać. Pokazali Jezusa w Najświętszym Sakramencie, o
którym wcześniej myślał, że jest szefem jakiegoś gangu.
Umożliwili zdobycie wykształcenia. Nie wszystkim zdążył
podziękować, ale obiecuje sobie, że kiedy tak jak oni, trafi
do „Big Bossa”, odszuka ich.
Obecnie szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek, rozkochany w

Panu i oddany pomocy takim, jak on był niegdyś. Poza tym,
jeździ po świecie i daje świadectwo. Zawitał również do
Krakowa, gdzie w auli jezuickiej uczelni Ignatianum
opowiadał o swoim życiu. Wesoły - lubi sobie pożartować,
bezpośredni, szczery, ale przy tym ciepły i serdeczny.. Takie
świadectwa bardzo umacniają, pokazują, że naprawdę „u
Boga wszystko jest możliwe” (Mk 10, 27) i inspirują do
podejmowania pięknych działań.

Rozważa Anna Kostrzewska
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SPOJRZENIA

Tomasz Wojtas

Spojrzenia...Refleksje wigilijne

Jak co roku, w duszpasterstwie świętej Anny mury sali
akademickiej zapełniła rzesza studentów pragnących
zjednoczyć się przy wspólnym, bogato zastawionym stole,
podzielić się opłatkiem, trochę nasiąknąć atmosferą
zbliżających się świąt, a przede wszystkim po prostu ze sobą
pobyć. Wszakże świętowaliśmy, może trochę za wcześnie,
może trochę nieudolnie (bo bez wspólnego kolędowania i
tradycyjnych dwunastu potraw) narodziny Pana Jezusa.
Zanim rozpoczęliśmy biesiadowanie, spotkaliśmy się na
Uczcie Eucharystycznej, tej najważniejszej, tej najbardziej
sycącej, tej najbardziej jednoczącej. Po Mszy radosnym
krokiem, z pustymi żołądkami, ale za to pełnymi sercami,
rozpoczęliśmy wigilię akademicką. Ksiądz Darek oraz
ksiądz proboszcz wygłosili krótkie słowo, po którym
nastąpiła wyczekiwana część przyjęcia, a mianowicie
delektowanie się przygotowanymi przez nas potrawami.
Następnie nadszedł czas na dzielenie się opłatkiem..

Arcyliderzy wraz z księdzem Dariuszem przy
akompaniamencie naszej wspaniałej scholii rozdawali
uczestnikom wigilii opłatek. I zaczęło się, w moim
przypadku, na początku bardzo nieudolnie (nie jestem
krasomówcą), ale z czasem coraz lepiej (patrząc na te
życzliwe, pełne zrozumienia twarze) z ust moich płynęły
słowa życzeń. Jest to bardzo piękny zwyczaj, otwiera nas na
bliźniego, przez chwilę zapominamy o sobie i skupiamy się
na drugim człowieku.
Czas akademickiej wigilii upłynął na rozmowach,

życzeniach, dobrym jedzeniu. Sprawdziły się tu słowa, które
mówią, że wszystko co dobre szybko się kończy…

Anna Skuza
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„Amor Patriae Nostra Lex!” –
„Miłość Ojczyzny Naszym Prawem!”

Natalia Pyzia

Miłość – „Będziesz miłował Pana Boga swego […] , a bliźniego
swego jak siebie samego”.
Kierując się Przykazaniem Miłości w najpełniejszy sposób

wyrażamy wdzięczność Chrystusowi, który umarł na krzyżu
dla naszego Zbawienia. Pamiętajmy, że prawdziwy Polak –
katolik powinien mieć wyznaczoną hierarchię wartości, dzięki
której zachowuje pełnię człowieczeństwa. „Jeśli Bóg na
pierwszym miejscu, wszystko inne pozostaje na właściwym
miejscu” – te słowa św. Augustyna w doskonały sposób od-
zwierciedlają sens naszej egzystencji. Stawiając Boga na
piedestale czci i chwały, z odwagą i ufnością powtarzamy: „Si
Deus pro nobis, quis contra nos?”–„Jeśli Bóg z nami, to któż
przeciwko nam?” (Rz 8, 31) Z miłością do Ojczyzny bowiem
jest jak z miłością do drugiego człowieka. Kochamy ją, mimo
nieuniknionych wad, chcąc dla niej jak najlepiej, akceptujemy
przeszłość, dbamy o teraźniejszość, patrząc z wiarą i nadzieją
w jej lepszą przyszłość. Dzisiaj powtarzajmy za żołnierzami
Narodowych Sił Zbrojnych: „Panie Boże Wszechmogący daj
nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświę-
camy nasze życie”. Bohaterowie, którzy walczyli o wolność
kraju, dokonywali wielkich rzeczy tylko dzięki poświęceniom
ofiarowanym Bogu i Ojczyźnie. My dzisiaj w trosce o
przyszłość naszą i przyszłość późniejszych pokoleń, oddajemy
Ojczyźnie nasz cenny czas, bo wiemy, że „czas to miłość”.

Ojczyzna – „Tam skarb twój, gdzie serce twoje”.(Mt 6, 21)
Pamiętajmy, że mając Ojczyznę w sercu, posiedliśmy bez-

cenny skarb. Niejednokrotnie doświadczyliśmy zapewne, że
uczucie do Ojczyzny nie kończy się wraz z granicami państwa.
Wręcz przeciwnie, będąc na obczyźnie, emigranckie serce drży
z tęsknoty za ukochanym krajem. Ojczyzna to dom, który
zawsze czeka na swych mieszkańców. To schronienie, dające
spokój i wytchnienie. Trzeba jednak pamiętać, że Ojczyzna to
nasz zbiorowy obowiązek dbania o jej dobre imię, przestrze-
gania prawa, wywiązywanie się z danin publicznych etc. Warto
podkreślić, że nikt nie odbierze nam Ojczyzny, dopóki nosimy
ją w sercu.

Naszym – „[…] chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od
złego”.
W tekście nauczonej nas modlitwy odnajdujemy różne

odmiany słowa „nasz” a nie jak zwykło się mówić „mój”.
Dzisiejszy świat niejako zaprzecza sensowi, jaki tkwi we
wspólnocie, która z Bożą pomocą może zło w dobro
przemieniać. Siła narodu bowiem polega na zjednoczeniu się
ludzi dążących do wspólnego celu, jakim jest przede wszystkim
życie wieczne. To przed nami stoi ważne zadanie obrony
chrześcijańskiej Europy. Bądźmy "husarzami XXI wieku", w
których życiu trwa codzienna walka o dusze. Nie zagłuszajmy
sumień, które podpowiadają nam co jest dobre, a co złe.
Odrzucajmy egoizm, który stanowi chorobę cywilizacyjną
narodu. Miejmy świadomość, że stawianie interesów własnych
nad dobro narodu, powoduje rozkład wewnętrznej jedności
jaka drzemie w narodzie. Niepodważalny jest fakt, iż słaba
jednostka bardziej skłonna jest do upadków, przyjmowania
serwilistycznych postaw, łatwiej jest nią manipulować.

Prawo – „Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. […]
Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa”. (Rz 13, 8-10)
Dwie kamienne tablice vs. konstytucja, kodeksy, ustawy,

rozporządzenia, dyrektywy. Dziesięć krótkich zdań vs. długie,
skomplikowane zapisy wypełnione niejednokrotnie kruczkami
prawnymi. To Prawo i to prawo. Jedno Boskie, drugie ludzkie.
Prawo reguluje stosunki społeczne, uporządkowuje relacje
między rządzącymi i poddanymi. Co więcej, towarzyszy nam
ono już od momentu poczęcia aż do śmierci. Mało kto zdaje
sobie sprawę, że nasze życie rozpoczyna się aktem urodzenia, a
kończy aktem zgonu. Dlatego warto prawo poznawać, wiedzieć
o przysługujących nam uprawnieniach i instrumentach do ich
egzekwowania. Naród świadomy swoich praw i obowiązków to
naród silny, niezwyciężony. Często jednak bywa tak, że stosu-
jąc dane przepisy, napotykamy na pewien rozdźwięk między
systemem prawa Boskiego a systemem prawa ziemskiego. Ów
dysonans powoduje niejednokrotnie dylematy moralne, wy-
rzuty sumienia. Jednak człowiek wierzący powinien wiedzieć
czym kierować się w swoim życiu, Komu ufać i w Kim
pokładać nadzieje. Mając mocny Fundament, bez obaw może-
my budować na Nim nasze życie. Pamiętajmy o moralności,
która niestety często bywa przemilczania w ważnych dla
człowieka i obywatela kwestiach. W swych ocenach nie bądź-
my bezdusznymi sędziami, wydającymi niesprawiedliwe wyro-
ki na niewinnych ludzi. Pamiętajmy o słowach: „Nie sądźcie
abyście nie byli sądzeni” (Mt 7, 1 ). Zostawmy to Bogu,
czekając cierpliwie na Sąd Ostateczny.

Motto husarii będącą polską dumą dzisiaj wyryte jest w naszych sercach. Słowa te wypełniając dusze, przenikając ciało,
stanowią dla nas ponadczasową wartość. Będąc im wiernymi, dajemy świadectwo naszymi patriotycznymi postawami dzięki
którym Polska na zawsze pozostanie Polską.
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POLITYKA

Anonim

Na wstępie pragnę poinformować, że tekst ten powstał tylko i
wyłącznie z szacunku, jakim darzę osobę, która poprosiła mnie
o kilka zdań obrazujących obecnie sytuację polityczną w
naszym kraju. 26 października 2015 roku Polacy obudzili się w
nowej rzeczywistości, chcieli zmiany władzy i tego dokonali,
należy to uszanować. Czy to na pewno była "dobra zmiana"?
Wiele osób oddających głos przy urnach nie jest świadoma
decyzji, jaką podejmuje. Wynika to z wielu czynników, można
długo zagłębiać się o powodach oddawania głosów na różne
partie, natomiast nie można pozostawać biernym na manipu-
lację społeczeństwem, jaka dokonała się w ostatniej kampanii
wyborczej. Reklama podprogowa zaprezentowana przez PiS,
czy też stek kłamstw o Polsce w ruinie lub dzieciach przy-
mierających głodem to nic innego jak przykłady powyższej
tezy. Reklama podprogowa pozwoliła na jawną manipulację
ludzkim umysłem, co powszechnie uznawane jest za zabro-
nione. Przytaczanie cytatów ze spotów o Polsce w ruinie, czy
też biedzie, jaka ogarnęła kraj w ostatnim czasie i udowadnia-
nie, że tak nie jest, pominę. Dlaczego? Każdy posiada oczy i
widzi jak nasz kraj na przestrzeni lat staje się coraz piękniej-
szy, a Polacy żyją na wyższym poziomie. Drogę kłamstwa i
manipulacji obrała partia rządząca, aby osiągnąć cel. Czy
przystoi w ten sposób wygrywać katolikom? Osobiście uwa-
żam, iż brzydziłbym się takim sukcesem. Ale cóż, czego się nie
robi dla władzy…

Paweł

Dla mnie jako osoby, która nigdy (biorąc pod uwagę wybory
od Sejmików Województw wzwyż) nie głosowała na kandy-
datów spoza list Prawa i Sprawiedliwości, niedzielny wieczór
25 października był naprawdę pełen radości. Pierwsze zwy-
cięstwo od dziesięciu lat i większość bezwzględna dały nadzie-
ję na zapowiadaną od miesięcy przez PiS dobrą zmianę.
Niedługo później został zaprzysiężony rząd Beaty Szydło,
którego skład również oceniam pozytywnie, mimo obecności
jednej, może dwóch osób, których nie widziałbym w roli
ministrów.

W tej atmosferze pojawia się sprawa wyboru sędziów
Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że w roku 2015
zakończyły się kadencje pięciu spośród piętnastu z nich. Biorąc
pod uwagę dokładne daty dzienne, w których kadencje te
upływały, należało przyjąć, iż trzech spośród nich wybierze
Sejm dotychczasowej kadencji (w którym większość miała
Platforma Obywatelska), a dwóch pozostałych – nowej kaden-
cji. Jednak PO przeforsowała w Sejmie, w którym dysponowała
większością, taką zmianę ustawy, żeby wybrać jeszcze za
kończącej się kadencji wszystkich pięciu sędziów i to uczyniła.
TK uznał później, że zmiana ustawy w zakresie, w jakim
umożliwiała wybór dwóch „dodatkowych” sędziów przez
„stary” Sejm, była niezgodna z Konstytucją. PiS, doszedłszy do
władzy, unieważnił jednak wybór wszystkich pięciu sędziów i
doprowadził do powołania innych, wybranych już przez nowy
Sejm. Trzeba przyznać, że niektóre decyzje podjęte przez nową
większość sejmowa, a także przez Prezydenta Andrzeja Dudę,
wydają się być działaniami na granicy prawa.
Niektórzy zarzucają Prawu i Sprawiedliwości „skok na

Trybunał”. Jeżeli tak, to najpierw tego „skoku” dokonała
Platforma Obywatelska. Obecna sytuacja pokazuje, że nie-
przestrzeganie prawa i dobrych obyczajów przez jedną ze stron
wywołuje niestety nierzadko podobną reakcję drugiej. Nikt nie
jest bez winy.
Dla każdego polityka najważniejsze powinno być dobro

kraju, w którym sprawuje rządy i jego mieszkańców. Mając
wspólny cel, można do niego dążyć w jedności i zgodzie.
Niestety tak nie jest, każda partia w inny sposób definiuje
„dobro kraju”, co powoduje ciągłe spory i rozłam. Dlaczego tak
jest? Winna jest demokracja, w takiej postaci, w jakiej obecnie
funkcjonuje. Interesy partii i jej członków stawiane są ponad
interesami ogółu obywateli, a partia, która sprawuje rządy,
może robić co chce, często nie zwracając uwagi na przepisy
prawa. Działo się tak podczas rządów lewicy, Platformy
Obywatelskiej i zaczyna się również obecnie. System i prawo,
które obowiązują, sprzyjają takowemu procederowi. Myślę, że
każdy wolałby umieścić na ważnym stanowisku człowieka
zaufanego, znanego, zamiast kogoś polecanego przez odcho-
dzącą władzę. Najwyższy czas, aby to zmienić.

Popiszmy o polityce

Dawid Przeliorz

Zarówno podczas kampanii wyborczej, jak i już po wygranych wyborach pani premier Beata Szydło mówiła o potrzebie łączenia
Polaków. „Dzisiaj proszę państwa, byśmy wspólnie razem, nie poprzez dzielenie, ale poprzez łączenie, budowal i te naszą piękną
Ojczyznę” - apelowała w finałowym przemówieniu w Chrzanowie. Niespełna dwa miesiące po wyborach Polacy zamiast
jednoczyć się, są podzieleni jak nigdy wcześniej. Czym to jest spowodowane? Dlaczego pol itycy nie potrafią się porozumieć i
razem tworzyć silnej Polski? Aby to zrozumieć, zapytałem dwie osoby o ugruntowanej, ale diametralnie odmiennej orientacji
pol itycznej
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ARCM

Amor narrasset

Czy znasz sposób na to, by żyć w czystości? Jestem niemalże
przekonany, że przed sekundą odpowiedziałeś sobie:
„przecież to banalnie proste, wiem co mam robić”.
Odpowiedz teraz mi i sobie – co w takim razie się stanie

gdy popełnię grzech? Jestem NIEczysty...? Nie chcę teraz
robić jakichś teologicznych wywodów, bo ani nie jestem
teologiem, ani nie jest nam to do niczego potrzebne. Muszę
sobie natomiast przypomnieć o bezwarunkowej Miłości
Boga do mnie! Tak... Jasne, cały czas się tym mówi. I to
prawda – można mieć dosyć; ja czasami mam :) Dopóki nie
poczuje się na własnej skórze doświadczenia Miłości Boga,
ale tak konkretnie, tak namacalnie, w osobistym życiu,
dopóty ww. słowa pozostaną MARTWE.
Wracając do tematu – mogę grzeszyć, mogę upadać,

mogę w swoim przekonaniu być gnojem i być czystym! ...bo
chodzi tu nie o grzech! Jak powiedział o. Adam Szustak OP
w swoim świadectwie: „to tylko szatan chce nam wmówić,
że to jest najważniejsze” (grzech)! Najważniejsza jest Boża
miłość, potem nasza chęć poprawy. To przysłowiowe
powstawanie.
Urodziłem się człowiekiem i jako człowiek umrę, tak jak

Ty. Więc mam wady i do końca życia mam po uszy roboty.
Musimy to zaakceptować :)
Człowiek czysty to ten, który dba, by być zawsze blisko

Boga. To ten, który będzie szukał konfesjonału, gdy
zgrzeszy - ale nie za tydzień, lecz od razu! .. .po to by być
blisko swojego Ojca, by pokazać Mu, że nam zależy. Po to
by móc Mu w tym sakramencie powiedzieć „wybacz”. Ktoś
taki jest zawsze czysty, bo po prostu KOCHA.

„Miłość mi wszystko wyjaśniła” (łac. amor narrasset) św.
Jan Paweł II
Amen.

Są słowa, na które się ciągle czeka. I jest taka cisza.
Cisza, która już jest spotkaniem, choć dopiero ocze-
kiwaniem. Są takie słowa, których się żałuje. I jest taka
cisza. Może najpiękniejsze relacje rodzą się w ciszy- tej,
która przygotowuje miejsce w sercu, która wygląda
przyjaciela w modlitwie. Może też popsute relacje to te,
którym zabrakło cierpliwości. Może baliśmy się mil-
czenia, upływu czasu… I cóż? Nastała cisza, ale ta cisza
– pustka.
Są słowa, na które wciąż się czeka, o których się myśli,

do których stara się dorosnąć. Może to te, których same-
mu się również nie wypowiedziało – czy będzie jeszcze
okazja?
Są słowa, które łatwo zapamiętać do końca, bo to te,

które zraniły. To te sytuacje, kiedy specjalnie powiedzia-
ło się coś przykrego czy złośliwego. Ale to też te, pewnie
boleśniejsze, kiedy nie można było sobie uświadomić, że
to, co się mówi, krzywdzi przyjaciela. Może to te sytu-
acje, kiedy bezmyślnie skomentowaliśmy jego rower,
drobny upominek czy małe postanowienie?
Nie chciałabym być sądzona z mowy. Pewnie wylądo-

wałabym na końcu kolejki po nagrodę za umiejętność
bycia cicho. Ile to razy w ciągu dnia pasowałoby się
ugryźć w język, żeby nie sprawić komuś przykrości?
Przykrości tej oczywistej, ale także tej, o której wie tylko
to skrzywdzone serce. Kiedy myślę o tym, co i jak często
ze zbytnią lekkością mówię, boję się. Boję zranień, do
których mogłam się przyczynić i to pewnie nie raz, a
siedemdziesiąt siedem razy dziennie. Ile to jest w ciągu
roku? Boję, bo wiem, co mnie potrafi zaboleć, a są to
rzeczy niekiedy bardzo błahe. Są słowa, na które czeka
się miesiącami i latami, a które nigdy nie zostają
wypowiedziane. Są i takie, które rzucamy zbyt szybko i
bez przemyślenia.
„Kochać tak, jak się całuje chleb…”? Tak chyba

potrafią tylko ci o klęczącym i milczącym sercu. Cisi
błogosławieni.

Usłysz ciszę!

Bartek Rusin Karolina Latkiewicz
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TROCHĘ KULTURY

C.S. Lewis, ,,Listy starego diabła do młodego”:

Lewis jest znany z ,,przemycania” treści religijnych w
formie przystępnej dla każdego – nie tylko w
,,Opowieściach z Narnii”, ale też na przykład w mniej
znanej, a równie niesamowitej ,,Trylogii kosmicznej”. W
tym przypadku zmienia punkt widzenia, wcielając się w
rolę jednego z diabłów, udzielającego porad w dziedzinie
kuszenia i kontrolowania człowieka swojemu siostrzeńcowi.
Napisana z dużym poczuciem humoru, a jednocześnie
dotykająca bardzo ważnych tematów powieść pomaga
uświadamiać sobie mechanizmy rządzące naszym myśle-
niem i to, że za nasz niepokój odpowiedzialni jesteśmy
bardziej my niż cokolwiek w świecie zewnętrznym.

Markus Zusak, ,,Złodziejka książek”:

Powstało już wiele opowieści o II wojnie światowej, jednak
Markus Zusak, pisząc swoją historię z perspektywy Śmierci,
tworzy coś wyjątkowego. Jednocześnie, zdradzając na
początku książki wiele zdarzeń późniejszych, utrudnia
samemu sobie utrzymanie uwagi czytelnika. A jednak
powieść czyta się z zapartym tchem od pierwszej do
ostatniej strony. I, choć pozornie dotyczy ona wojny,
śmierci i nieszczęść, w rzeczywistości ukazuje nam, że
największym problemem człowieka jest brak umiejętności
(lub chęci) dzielenia się dobrem i miłością. W 2013 roku
powstała również ekranizacja powieści, która – mimo że,
jak wiele adaptacji filmowych, pomija spore fragmenty
fabuły – jest naprawdę bogatym w treść, pięknym filmem.

Victor Hugo, ,,Nędznicy”:

O ile prawie każdy z nas słyszał o ,,Nędznikach” – czy to z
powodu niewątpliwie wybitnego musicalu autorstwa
Andrew Lloyda Webbera, czy też filmowej wersji z 2012
roku, co do wartości której można mieć już większe

wątpliwości. Jednak niewiele jest osób, które rzeczywiście
decydują się na przeczytanie niemal 2000 stron powieści.
Lecz kiedy przebrnie się już przez przydługie opisy
francuskiej arystokracji, czy spekulacje historyczno-
polityczne Victora Hugo – o ile zapewne bardzo
interesujące dla pasjonatów, o tyle dla przeciętnego
czytelnika wybitnie nużące – odnaleźć można niesamowicie
głęboką, wzruszającą i rozbudowaną historię ludzi – w
pozornie zupełnie różnych sytuacjach życiowych – których
życia są ze sobą powiązane bardziej niż ktokolwiek mógłby
się spodziewać.

Eric-Emmanuel Schmitt, ,,Przypadek Adolfa H.”:

Autor większości z nas znany pewnie dzięki książce ,,Oskar
i pani Róża”, w tym przypadku bohaterem swojej powieści
czyni Adolfa Hitlera. Mimo licznych – i jak najbardziej
zrozumiałych – kontrowersji wokół tego wyboru, uważam
że Schmitt pokazuje tym dziełem zarówno swój wielki
talent literacki, jak i nieczęsto spotykaną umiejętność
wstrząśnięcia światopoglądem czytelnika. Trudno wyrazić
to lepiej niż zrobił to sam autor w dzienniku dołączonym
do powieści: ,,Błąd, jaki popełniamy w stosunku do Hitlera,
polega na tym, że traktujemy go jako wyjątkowe indy-
widuum, wykraczającego poza normę potwora, nieporów-
nywalnego barbarzyńcę. Otóż jest to istota banalna.
Banalna jak zło. Banalna jak ty i ja. To mógłbyś być ty, to
mógłbym być ja.” (Eric-Emmanuel Schmitt, Przypadek
Adolfa H. Dziennik, Kraków 2007).

Nowy rok, (nie)nowe książki

Zuzanna Zając

Styczeń, jako początek nowego roku, jest dla nas często czasem zmian i wzmożonej pracy nad sobą. Być może część z was w
ramach postanowień noworocznych zdecydowała się czytać więcej lub w jakiś sposób poszerzyć swoje spojrzenie na świat. Aby
ułatwić to zadanie, stworzyłam własną l istę książek – zarówno nowszych, jak i tych starszych, a jednak nadal w wielu
aspektach aktualnych – które, moim skromnym zdaniem, jak najwięcej osób powinno przeczytać. Są to lektury bardzo różne,
tak tematycznie, jak i l iteracko. Wszystkie mają jednak wspólny mianownik – łączą w sobie niezrównaną przyjemność czytania
z umiejętnością poruszenia człowieka do głębi.
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WYWIAD

KP: Wiele ludzi uważa bogactwo za coś podejrzanego, do
czego doszło się w nieuczciwy sposób. Błogosławieństwo
Boże nie jest kojarzone z czymś materialnym. Upowsze-
chnione jest myślenie, że Bóg może dawać tylko duchowe
dary. Jak Pan myśli, dlaczego tak jest?

AK: Jest tak, gdyż mamy zły stosunek do pieniądza.
Boimy się go. To Pan Bóg daje zasoby finansowe – bo to On
jest ich właścicielem. Mam takie przekonanie, że Pan daje
więcej tym, którzy potrafią w Nim pokładać nadzieję, a nie
w pieniądzu. Ludzie stają się wtedy kanałem dystrybu-
cyjnym finansów na Boże cele. Ci ludzie potrafią dzielić się
nimi z innymi. Myślenie, że ludzie, którzy się dorobili, są
nieuczciwi, jest niepoprawne. Oczywiście wśród nich są i
tacy.

KP: Czy widzi Pan u siebie Boże błogosławieństwo w
kwestii finansów? Czy dostrzega Pan Boże prowadzenie w
tej dziedzinie?

AK: Oczywiście, ale to nie oznacza, że pieniądze sypią się
z każdej strony. Poprzez zarządzanie finansami według
Bożej ekonomii wchodzimy na drogę bycia dobrym
szafarzem. Przez to możemy doświadczać, że Pan zaopa-
truje nasze potrzeby i pragnienia. Ale to nie działa au-
tomatycznie, teraz dałem i od razu dostaję. Ja i moja
rodzina doświadczamy tego w różnych dziedzinach w
niesamowity sposób. Mogliśmy pojechać na wakacje, bo
zostaliśmy obdarowani, nasza córka dostała stypendium,
które zwróciło całoroczny koszt czesnego na studiach.
Codziennie dziękuję Panu Bogu za to, co dla nas robi,
również za trudne sytuacje, bo wiem, że to Jego plan dla
mojego życia. Boże błogosławieństwo jest, ale nie działa jak
automat.

KP: Właśnie to jest problem dla ludzi, którzy zaczynają
myśleć o pieniądzach po Bożemu: jak w jednym miesiącu
Pan Bóg dał, to w drugim też tak będzie. Zaczynamy
wpadać w schemat.

AK: Pan Bóg obiecał nam, że będzie zaopatrywał nasze
potrzeby. Potrzeby, a nie zachcianki. Bóg to nie super-
market, do którego przychodzimy, wybieramy z półek co
nam pasuje, wrzucamy pieniądze i słyszymy: „no to teraz
wybierz sobie błogosławieństwo”. Kiedy wchodzimy na
drogę Bożej ekonomii stosując wiernie zasady, które są nam
dane w Piśmie Świętym, to zaczynamy doświadczać wol-
ności. Podczas prowadzonych przez nas Kursów Finan-
sowych Crown słyszałem świadectwa ludzi, którzy mówili o
wolności, spokoju w tej dziedzinie, mimo że zarabiali mniej
niż kiedyś. Widzą, jak Pan zaspokaja ich potrzeby.
Aby żyć w obszarze tego, co On nam daje, w mojej

rodzinie stosujemy system kopertowy. Podzieliliśmy nasze
wydatki na kategorie i określiliśmy ich wysokość. Co
miesiąc, gdy wypłacam sobie z firmy pensję, przekazuję
daną kwotę mojej żonie, a ona rozkłada pieniądze do
poszczególnych kopert. Ważnym jest, że ustaliliśmy te
kwoty w modlitwie. Od tego czasu widzimy Boże

Czyje są twoje pieniądze?

Rozmawia Katarzyna Pałka

O Bożym sposobie zarządzania finansami, byciu zaopatrywanym przez Boga oraz o radosnym dawaniu opowie Artur Kal icki,
współzałożyciel Edukacji Finansowej Crown w Polsce (www.crown.org.pl) , l ider Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców
Talent, który także jest szczęśl iwym mężem i ojcem czwórki dzieci, od 24 lat prowadzącym własną firmę.
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wątpliwości. Jednak niewiele jest osób, które rzeczywiście
decydują się na przeczytanie niemal 2000 stron powieści.
Lecz kiedy przebrnie się już przez przydługie opisy
francuskiej arystokracji, czy spekulacje historyczno-
polityczne Victora Hugo – o ile zapewne bardzo
interesujące dla pasjonatów, o tyle dla przeciętnego
czytelnika wybitnie nużące – odnaleźć można niesamowicie
głęboką, wzruszającą i rozbudowaną historię ludzi – w
pozornie zupełnie różnych sytuacjach życiowych – których
życia są ze sobą powiązane bardziej niż ktokolwiek mógłby
się spodziewać.

Eric-Emmanuel Schmitt, ,,Przypadek Adolfa H.”:

Autor większości z nas znany pewnie dzięki książce ,,Oskar
i pani Róża”, w tym przypadku bohaterem swojej powieści
czyni Adolfa Hitlera. Mimo licznych – i jak najbardziej
zrozumiałych – kontrowersji wokół tego wyboru, uważam
że Schmitt pokazuje tym dziełem zarówno swój wielki
talent literacki, jak i nieczęsto spotykaną umiejętność
wstrząśnięcia światopoglądem czytelnika. Trudno wyrazić
to lepiej niż zrobił to sam autor w dzienniku dołączonym
do powieści: ,,Błąd, jaki popełniamy w stosunku do Hitlera,
polega na tym, że traktujemy go jako wyjątkowe indy-
widuum, wykraczającego poza normę potwora, nieporów-
nywalnego barbarzyńcę. Otóż jest to istota banalna.
Banalna jak zło. Banalna jak ty i ja. To mógłbyś być ty, to
mógłbym być ja.” (Eric-Emmanuel Schmitt, Przypadek
Adolfa H. Dziennik, Kraków 2007).

zaopatrzenie, Bóg daje nam takie dochody, że wystarcza
nam na to, co potrzebne.

KP: Wiem, że prowadzi Pan całe kursy w Crown na ten
temat, ale czy może Pan podać ogólne założenia, konkret-
ne punkty, na jakich opiera się Boża ekonomia?

AK: Światowa ekonomia jest oparta na kupowaniu i
sprzedawaniu, natomiast Boża ekonomia na dawaniu i
przyjmowaniu. Pierwszym krokiem Bożego zarządzania
jest uznanie, że wszystko, co posiadamy, należy do Pana
Boga. Następnie musimy przyjąć, że Pan pozostawił sobie
obszar władzy na Ziemi, że wszystko, co się dzieje, jest dla
naszego dobra, bo On jest dobry. Chcąc być dobrym
zarządcą majątku Boga, należy poznawać zasady, które
Właściciel dla nas przygotował. Mówią one o tym, żebyśmy
się nie zadłużali, nie poręczali, abyśmy nie wydawali
wszystkiego, ale oszczędzali na krótko i długoterminowe
cele. Boża ekonomia polega też na tym, aby żyć w obszarze
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Bożego zaopatrywania. Mamy tendencję do tego, aby
ulegać mediom, całej tej machinie marketingowej i
budować swój styl życia według tego, co mówi świat. Pan
Bóg zachęca do życia prostego, co nie znaczy ubogiego. On
chce, abyśmy byli ludźmi wolnymi bez zbędnych obciążeń.
On chce, abyśmy Mu służyli nie tylko swoim czasem, ale i
pieniędzmi. Wiązanie się kredytami, a szczególnie kredy-
tami mieszkaniowymi na 30, 40 lat, nie jest dobrym
rozwiązaniem. Jesteśmy wtedy zmuszeni pracować więcej i

więcej, nie możemy służyć Bogu czasem, ani ruszyć się z
danego miejsca i służyć w innym. Trzeba rozsądnie do tego
podchodzić.

KP: Najbliższa okazja, aby dowiedzieć się więcej na ten
temat?

AK: Zachęcam do wzięcia udziału w konferencji
6.02.2016 „Biblia o finansach” w Krakowie organizowanej
przez Edukację Finansową Crown i Duszpasterstwo Talent,
gdzie poruszane będą powyższe kwestie. W jeden dzień
zostaną zebrane wszystkie zagadnienia, ale prawdziwe
przemiany życia często dokonują się podczas dziesięcioty-
godniowych Kursów Finansowych Crown, do których
również serdecznie zapraszam. www.bibliaofinansach.pl

KP: Czy temat pieniędzy jest ważny dla chrześcijan?
Należy go upowszechniać?

AK: To jest mega ważny temat. Z powodów duchowych i
bardzo praktycznych. Bardzo wielu chrześcijan popada w
kłopoty finansowe, ponieważ nie znają zasad zarządzania
pieniędzmi, a nie wynieśli tego z domu. Często dorośli celo-
wo „ochraniają” swoje dzieci, nie wdrażając ich w tę sferę –
chcą im oszczędzić stresów! Problem w tym, że w ten
sposób tracą okazję do kształtowania w swoich pociechach
właściwych postaw, wyrobienia dobrych nawyków zarzą-
dzania pieniędzmi Również z powodów duchowych należy
o tym mówić. Nieumiejętność poradzenia sobie z pienię-
dzmi prowadzi często do tragicznej decyzji. Około 5800
osób rocznie (ludzie wierzący i niewierzący) skutecznie
popełnia samobójstwo. To daje 16 osób dziennie. Więk-
szość robi to z powodów finansowych, nie widząc szans na
wyjście z tej sytuacji. Kłopot w tym, że robią coś niezgod-
nego z Bożym planem oraz że zostawiają rodzinę w
wielkich tarapatach. Mam przykłady spośród znanych mi
ludzi, gdzie osoby trzydziestokilkuletnie odebrały sobie
życie, bo nie widziały szans na wyplątanie się z tego rodzaju
problemów. To Pan Bóg jest decydentem w kwestii naszego
życia i konieczna jest pomoc ludziom w uwierzeniu, że On
z jakiegoś powodu doprowadził do tej trudnej sytuacji oraz,
że jest nadzieja, iż nas z tego wyciągnie, jeżeli Mu zaufamy.
W książce Małgorzaty i Wojciecha Nowickich „Uzdrowienie
finansów” jest zawartych 50 świadectw ludzi, którzy
doświadczyli cudu w tej dziedzinie!

KP: Na swoim wykładzie powiedział Pan takie trzy
ważne zdania. Czy mógłby Pan je objaśnić?

AK: Pierwsze : „Sposób zarządzania pieniędzmi ma duży
wpływ na głębię naszej relacji z Bogiem.” Pieniądze są
próbowaniem człowieka, sprawdzaniem czy będzie on
umiał korzystać z dóbr większych, które są dla niego
przygotowane. Finanse są narzędziem, nie celem. Celem
powinna być relacja z Bogiem. On używa pieniędzy, żeby
kształtować nasz charakter. Drugie zdanie: „Pieniądze są
największym rywalem Pana, jeśli chodzi o sprawowanie
władzy nad naszym życiem.” – to nie środki pieniężne są
złe, one są neutralne moralnie. To miłość do nich jest zła,
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ponieważ mogą stać się bożkiem. Trzecie zdanie: „Sposób
traktowania pieniędzy jest zewnętrznym wskaźnikiem
naszego stanu duchowego.” – Możemy zarządzać finansami
dobrze albo źle. Kiedy trwonimy pieniądze głównie na
zachcianki, jednocześnie wspierając branże, które zniewa-
lają ludzi tj. narkotyki, hazard, to pokazujemy światu, że
nasze priorytety są ułożone według światowych zasad, a nie
Bożej ekonomii. Pan Bóg chce, abyśmy byli Jego świadka-
mi, abyśmy przyczyniali się do budowania Jego Królestwa.
On wymaga od nas wierności w rzeczach małych, które
pomagają nam być wiernym w rzeczach dużych.

KP: Obok rozrzutnego podejścia do pieniędzy jest też
postawa nadmiernej oszczędności: „Nie kupię tego, mam
pieniądze, ale nie kupię sobie tego, bo jest droższe o
złotówkę”. Co z tym zrobić?

AK: Aby zachować równowagę w naszym życiu,
potrzebne jest zaopatrzenie różnych sfer. Nie chodzi tylko o
jedzenie, ubranie czy dach nad głową, ale też np. o sferę
emocjonalną, społeczną. Bóg oczekuje ode mnie, żebym
określił w uzgodnieniu z Nim, jakie mam potrzeby.
Nadmierne gromadzenie pieniędzy bez większego celu jest
potępiane przez Biblię. Oszczędzaniu powinno też towarzy-
szyć dawanie, czyli nasza hojność. Jeśli to chciwość jest
powodem oszczędzania, to nie jest to dobre. Dawanie jest
antidotum na chciwość. Podczas naszych kursów pomaga-
my określić na co i ile pieniędzy powinniśmy wydawać
(procentowo w zależności od tego, ile kto zarabia), aby
każda sfera była dobrze zaopatrzona.

KP: Jeśli ktoś chce dawać, to od czego ma zacząć? Od
dziesięciny?

AK: Zacznę od żartu: wszyscy dają dziesięcinę, ale nie
wszyscy całą. Trzeba zadać sobie pytanie: „dlaczego chcę
dawać?” Dawanie dziesięciny to kwestia naszej przemiany
duchowej. Dla mnie jest to oddawanie Bogu chwały. Dla
wielu osób może to być wielkie wyzwanie, nie wielkie, tylko
mega. Jeżeli ktoś nigdy nie dawał dziesięciny to proponuję,
żeby zacząć wydzielać parę (dwa, trzy) procent na początku
miesiąca z kwoty, którą zarobili bądź otrzymali i stopniowo

zwiększać poziom dawania. Oczywiście można zacząć od
całych 10%. Powiedziałem „wydzielać”, ponieważ wydzie-
lenie kwoty na początku miesiąca i włożenie do koperty
„Dawanie” pozwoli nam „odciąć się” od tych pieniędzy jako
naszych. Jeżeli założymy sobie, że damy z tego, co nam
zostanie, to zapewniam, że nie zostanie! ! !
W Księdze Malachiasza 3,10 Pan Bóg powiedział:

„Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w
moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym -
mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę zaworów nie-
bieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej
mierze”. Zachęcam, aby wejść na drogę dawania, doświad-
czyć radości dawcy i mogącego pojawić się błogosła-
wieństwa finansowego. Dziesięć procent też nie powinno
nas ograniczać. Znam ludzi, którzy modlą się, żeby móc
dawać więcej. I nagle pojawiają się zlecenia. Ale to nie
działa tak, że wkładam stówkę, wyciągam tysiąc. To, czy
potrafimy być dawcą, pokazuje, gdzie mamy serce, czy w
pieniądzu, czy w Panu Bogu.

KP: Czym zajmuje się Duszpasterstwo Przedsiębiorców
Talent?

AK: Przedsiębiorcy to grupa społeczna, która ma swoje
trudności i problemy. Oni tak samo jak inni poszukują
wsparcia duchowego i merytorycznego. Duszpasterstwo
zapewnia opiekę duchową, ale również pomaga w kwes-
tiach zarządzania firmami, ludźmi, finansami i innymi
dziedzinami, gdzie fundamentem jest Pismo Święte i Kato-
licka Nauka Społeczna. Żyjemy w zrelatywizowanym
świecie, w którym to ludzie określają sobie sami standardy
uczciwości. Duszpasterstwo jest miejscem, gdzie można
przybić jak do portu, otrzymać radę, wsparcie duchowe,
poradę w zarządzaniu firmą a także szukać klien-
tów.(www.duszpasterstwotalent.pl)
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Ostatnim razem...

Przed dwoma miesiącami pisząc
pierwszą część artykułu skupiłem się na
pracy w sektorze sadowniczo-ogrodni-
czym. Nie bez powodu, ale to na końcu.
Dzisiaj pójdziemy w inną stronę. Odpo-
wiemy sobie na pytania: jakie inne
możliwości mamy wyjeżdżając do Nie-
miec do pracy, co się opłaca, jak sobie
poradzić i najważniejsze – czy sprawa
jest warta zachodu.

Na początek

Wyjeżdżając do pracy innej niż w sadzie
musimy pamiętać o kilku rzeczach. Po
pierwsze – musimy znaleźć miejsce, w
którym zostaniemy na stałe zameldo-
wani. Zadasz mi pewnie teraz pytanie:
„to czy można mieć dwa stałe meldunki;
w Polsce i w Niemczech?”. Otóż, można.
Kolejne sprawy zależą od tego, na jakich
warunkach będziemy pracować…?
Jak to w życiu bywa, mamy wiele dróg
1 . Możemy zatrudnić się na umowę o

pracę o krótkim czasie zatrudnienia,
który wynosi nieco ponad siedemdzie-
siąt dni.
2. Zatrudnimy się na stałą umowę o

pracę.
3. Założymy firmę jednoosobową i

będziemy wykonywać pracę jako

Fleizig Student cz.2

Bartłomiej Rusin

Czy chciałbyś zarabiać sam na siebie? Utrzymać się na studiach bez potrzeby wsparcia finansowego rodziców? Czy chciałbyś po
prostu zarobić trochę pieniędzy? Koniecznie przeczytaj!

wykonawcy i podwykonawcy.
Każda z tych możliwości ma swoje

plusy i minusy. Ja spojrzę na sprawę
oczami studenta chcącego dorobić
wakacyjnie bądź podczas urlopu, przer-
wy itp. Zakładam więc, że będę
pracował wakacyjnie bądź zrobię sobie
jeden semestr „wolnego” od studiów.
Z tych trzech opcji polecam zatrud-

nienie na krótki czas. Jest ono zdecy-
dowanie najbardziej rentowne - szcze-
gólnie jeżeli zaczynasz przygodę z pracą
w Niemczech. Wiąże się ono z najmniej-
szym ryzykiem i krótkofalowo z dobry-
mi zarobkami.

Ale czy ja potrafię?

Teraz muszę napisać coś od czego może
powinienem był zacząć. Jakiej pracy
można się spodziewać? Na krótkim
zatrudnieniu, a na Gewerbie (firma
jednoosobowa) szczególnie, zdarzają się
często prace budowlane, wykończenio-
we. Czasami praca w lesie (wykaszanie,
podcinanie małych drzew). Praca w
kurierce prawie w 100% wymaga od nas
Gewerby. Ten akapit to tak naprawdę
temat rzeka.
.. .no i co z tym „potrafieniem”?

Trzeba się szybko uczyć :) W większości
przypadków wykonuje się prace

podstawowe, nawet na Gewerbie, ale są i
bardziej skomplikowane, które wymaga-
ją podstawowej wiedzy, często umieję-
tności szybkiego uczenia się i zręczności
manualnej. W przypadku Gewerby
przyjmuje się pełną odpowiedzialność
za poprawne wykonanie pracy, nad
czym dodatkowo warto się zastanowić.

Gdy chce już wracać

Jest jedna szczególnie ważna kwestia, na
którą trzeba zwrócić uwagę. Jeśli
kończysz pracę i masz wykupioną
jakąkolwiek polisę ubezpieczeniową,
trzeba trzy miesiące wcześniej zgłosić
chęć zakończenia współpracy. Jeśli się
tego nie zrobi, można po np. półtora
roku dostać spory rachunek za ubez-
pieczenie i odsetki i nie ma żadnego
problemu, że już nie jesteś zameldo-
wany, że już nie pracujesz w Niemczech.
Jesteśmy przecież w Unii Europejskiej.
Ten sam fakt, który pozwala z łatwością
podjąć pracę w Niemczech, jest w tym
wypadku naszym wrogiem.

Podsumowanie

To, co wyżej naskrobałem jest naprawdę
w pigułeczce, nawet nie w pigułce. Nie
zmieściłem nawet ani jednej anegdoty,
ale za to mam dla Was coś ważniejszego.
Pracuję na Gewerbie w Niemczech już
od półtora roku i z perspektywy czasu
najbardziej polecam sady – to, czemu
poświęciłem całą stronę w wydaniu
przed dwoma miesiącami.
Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś

opisać w Ignisie moją historię zarobko-
wą. Może ona natchnie i przestrzeże
niejednego z Was.
Tymczasem dzięki, że wytrzymałeś te

kilka minut prawie suchych faktów. Jeśli
masz jakieś pytania pisz:
rusin.bartlomiej@gmail.com.
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Coaching (opieram się na standardach International Coach
Federation, która jest najstarszą i największą federacją
zrzeszającą coachów) jest to partnerska współpraca, która
wspiera i polepsza proces rozwoju jednostek lub grup, np.
organizacji. Coach inspiruje klienta do wykorzystania jego
zasobów przy osiąganiu postawionego celu. Nie są to wykłady
motywacyjne, kursy sprzedażowe, NLP ( nie uważam, że są to
złe rzeczy, chodzi mi tylko o rozróżnienie pojęć).
Obecnie jestem studentem coachingu biznesowego o

standardzie ICF. Co się z tym wiąże? Między innymi to, że już
jako osobę studiującą obowiązuje mnie kodeks etyki
zawodowej ICF. W jego przestrzeganiu bardzo pomocne jest
5 zasad ericksonowskich, które ułatwiają budowanie
właściwej postawy coacha. Wraz z koleżanką ze studiów
doszliśmy do wniosku, że jest ona bardzo chrześcijańska. I to
mnie zainspirowało do napisania tego artykułu
.

5 zasad ericksonowskich w codziennych

życiu katol ika

1) Wszyscy ludzie są w porządku, tacy jacy są. Nikogo nie

trzeba naprawiać.

Świetnie ta zasada opisana jest w liście do Rzymian w
rozdziale 14. Zanim zaczniesz czytać dalej artykuł, przeczytaj
ten list.
Często chcemy oceniać innych, a ostatnio pojawiła się

niebezpieczna półprawda: nie oceniam danej osoby tylko
konkretne zachowanie. A przecież ocenianie zachowania
danej osoby jest ocenianiem jej samej. Każdy z nas
funkcjonuje w zupełnie innym otoczeniu, nawet jak jesteśmy
w jednej wspólnocie, to i tak żyjemy w dwóch zupełnie
różnych środowiskach. To wpływa na nasz system wartości -
każdy ma swój. Oczywiście, że dostaliśmy konkretne
Przykazania od Boga, co stanowi podstawę naszej wiary.
Jednak co do tradycji i mnóstwa innych spraw związanych z
chrześcijaństwem, każdy posiada własne przekonania. Pisze o
tym św. Paweł,który podkreśla, że każdy powinien

postępować w zgodzie z własnym sumieniem. Nie z twoim
czy moim. Zna Boga, jest Jego dzieckiem, zna Biblię, ma swój
rozum i doświadczenie. Kiedy oceniamy innych, to patrzymy
przez pryzmat własnej osoby na postępowanie drugiego
człowieka. Jaki to ma sens? Jest to po prostu pycha: ,,ja wiem,
że to jest złe, więc to, co on robi, jest złe”. Ale czy on wie, że to
jest złe? Każdy jest dobry na swój własny sposób i
akceptujemy go takim, jaki jest. Bo nie wiemy tak naprawdę,
co się wydarzyło w jego życiu ani kim de facto jest. Ocenę
zostawmy Panu Bogu. Starajmy się zrozumieć, a nie oceniać –
wtedy szacunek wygra z pychą.
Zamieńmy miejscami słowo „ludzie” na „chrześcijanie”:

Wszyscy chrześcijanie są w porządku, tacy jacy są. Nikogo
nie trzeba naprawiać. Jak to się ma do jedności Kościoła?
Często widać konflikty pomiędzy różnymi ,,odłamami”. Czy
mają sens? Nie mają. Dlaczego? Bo wierzymy w tego samego
Boga, mamy tę samą Biblię, to samo wyznanie wiary (mówię
tu o głównych odłamach). Wszyscy jesteśmy dziećmi tego
samego Ojca i tak samo Go kochamy. To, że idziemy troszkę
(bo więcej nas łączy niż dzieli) innymi drogami, nie wyklucza
ani nas ani ich z łaski Zbawienia. Powoli zaczynamy to
rozumieć i powstają wspólnoty nie tylko dla katolików czy
tylko dla protestantów itd.,. ale wspólnoty chrześcijańskie. Bo
wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Jezusie Chrystusie.
Zamiast konkurować między sobą, pomyślmy, jak wiele
moglibyśmy zdziałać, stojąc ramię w ramię!
Czy to znaczy, że jako katolicy nie możemy zwrócić uwagi

komuś, kto ewidentnie błądzi? Mamy dokładną instrukcję w
Biblii, która jak najbardziej jest w zgodzie z powyższą zasadą.
Polecam się z tą instrukcją zapoznać (kolejność nie jest
przypadkowa): (Ez 3,18-19)(Mt 18, 15-18) (Gal 6, 1 ) (2 Tm 2,
24-26)(1 Kor 9, 19-23). Czyli jak odnieść to upominanie do
założenia, że nie trzeba nikogo naprawiać? Nie trzeba, bo nikt
się nie zepsuł. Podąża w zgodzie z własnym sumieniem, może
po prostu nie dostrzegać konsekwencji swojego zachowania.
Naszą rolą jest konstruktywne upomnienie, aby sam
zainteresowany zrozumiał. czy to co czyni jest rzeczywiście
dobre, a nie wylewanie frustracji poprzez wytykanie palcem i

5 zasad ericksonowskich

Piotr Siwiec

w codziennym życiu katolika

Powiem Ci jak być zwycięzcą! Jak być szczęśl iwym cały czas! Jak nie mieć gorszych dni!
Nie, nie powiem Ci tego. Dlaczego tak zacząłem artykuł? Ponieważ są to pierwsze skojarzenia większości osób kiedy słyszą
pojęcie ,,coaching”. A to nie jest znaczenie tego słowa. Czym więc jest coaching?
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pyszne ocenianie (,,bo ja wiem lepiej, bo jestem świętszy od
ciebie, jak możesz tego nie rozumieć?”).

2) Każdy dysponuje wszystkimi potrzebnymi zasobami,

aby osiągnąć cel.

Ta zasada wiąże się z wiarą w innych. Erickson uważa, że
każda osoba posiada wszystko, aby poradzić sobie z daną
sytuacją czy osiągnięciem celu. Zasoby to nie tylko to, co już
posiadamy, ale również możliwości, np. nabycia nowych
umiejętności, które pozwolą nam zrealizować zadanie. Taka
wiara w innych ułatwia im przejście przez chwile zwątpienia
i daje ogromną motywację do działania. Czy wspierasz
swoich bliskich w ich pomysłach? Czy jesteś świadoma/
świadomy własnych zasobów?
Każdy z nas posiada różne ilości biblijnych ,,talentów”.

Otrzymaliśmy je w takiej ilości, jakiej potrzebujemy.
Jednocześnie możemy zauważyć, że Stworzyciel chce,
abyśmy je pomnażali. Co to oznacza? Że posiadamy
wszystko, aby zacząć realizować powołanie, które od Niego
otrzymaliśmy. A jego realizacja wiąże się właśnie z
pomnażaniem ,,talentów”. Wystarczy je w sobie ,,odkopać” i
zainwestować, czyli rozwijać i dzięki nim zdobywać kolejne.
,,Talenty” to nie tylko umiejętności, ale np. zdrowie, relacje,
rzeczy materialne, praca- dosłownie wszystko, co fizycznie i
duchowo posiadamy i możemy zdobyć. Przypomnę tylko, że
inwestowanie i rozwijanie ,,talentów” jest naszym
obowiązkiem!

3) Ludzie podejmują najlepsze decyzje, do których mają

dostęp w danym momencie.

Czy ktoś z nas mając do wyboru złą i dobra decyzję,
świadomie wybierze gorsze rozwiązanie? Oczywiście, że nie!
Ten punkt jest ważny również dla nas samych. Często nie
możemy się pogodzić, z dawnymi błędami. Ale czy w
tamtym momencie wiedzieliśmy, że poniosą za sobą złe
konsekwencje? Dlatego szanujmy nasze decyzje i również
decyzje innych, bo każdy podejmuje te właściwe. Dopiero z
perspektywy czasu okazuje się, czy były to najlepsze wybory.
Nic na to nie poradzimy. Po prostu zaakceptujmy ten fakt i
pozwólmy sobie i innym popełniać błędy.
Jak możemy to odnieść do nas samych? Decyzje opieramy

na tym, co posiadamy w danej chwili: intuicji, systemie
wartości, doświadczeniu, wiedzy, umiejętnościach, analizie
ryzyka i na życiowej mądrości. Strasznie dużo zmiennych!
No właśnie- zmiennych. A to dobrze rokuje. Czemu?
Ponieważ nie są to stałe wartości, dzięki czemu możemy je
nieustannie polepszać i rozwijać. Dla przykładu: świeży
lekarz źle zinterpretuje objawy u pacjenta. Brakuje mu
praktyki, może brakuje mu wiedzy. Ale po kilku latach, jeżeli
będzie cały czas się rozwijał zawodowo już takiego i wielu
innych błędów nie popełni, bo teraz już będzie posiadał
odpowiednie zasoby w danym momencie. Czy to, że
postawił kiedyś błędną diagnozę, było zamierzone i
moralnie złe? Nie było, ponieważ w tamtej chwili (zakładam,
że tak było) zrobił wszystko, co w jego mocy, aby właściwie
zinterpretować objawy.
Wybaczmy sobie i innym (dziś już wiemy) błędne wybory.

Bo w tamtym momencie wcale takie nie były!

4) Za każdym zachowaniem człowieka stoi pozytywna

intencja

Co do pozytywnych intencji, od razu nasuwa się przykład
krzywdzenia innych. Ale czy zdrowy człowiek jest w stanie
świadomie zranić? Nie jest. Kiedy ktoś pali papierosy, robi to,
żeby się zrelaksować, a nie żeby zatruć. Intencja pozytywna,
skutki dla zdrowia negatywne. Wystarczy zmienić formę
relaksu i wszystko jest już w porządku. Zastanów się nad
podobnymi przykładami ze swojego życia.
Kolejny przykład: kiedy rodzic daje klapsa dziecku- robi to,

żeby sprawić mu ból, czy po to, aby nauczyć dziecko dobrych
zachowań, aby potem nie krzywdziło siebie samego czy
innych? Oczywiście, że robi to dla jego dobra.
Niestety, czasami te pozytywne intencje wcale nie dają

pozytywnych konsekwencji działań. Czy św. Paweł kiedy
prześladował chrześcijan zanim się nawrócił, miał złe
intencje? Kiedy to robił, jego celem była obrona wiary i
wartości jego ludu przed ,,nową sektą”, jaką byli chrześcijanie.
Teoretycznie stawał w obronie dobra, w praktyce krzywdził
niewinne osoby.
W całej tej zasadzie znów chodzi o nieocenianie samej

osoby. Bo z natury kierujemy się pozytywnymi intencjami.
Choć czasami konsekwencje tych zachowań mogą okazać się
tragiczne, co jednak wynika w przeważającej ilości z braku
świadomości konsekwencji czynów.
Nie wykorzystujmy jednak tej zasady do usprawiedliwiania

świadomie podjętych negatywnych działań. Dlatego tak
ważne jest budowanie świadomości własnych decyzji i
czynów oraz sztuka ich przewidywania!

5) Zmiana jest nieunikniona

Ten punkt jest bardzo intuicyjny. Życie nigdy nie będzie stałe.
Zarówno my, jak i nasze otoczenie będzie się zmieniać. Warto
mieć wtedy solidne podstawy- wartości, aby te zmiany szły w
dobrym kierunku. Czy masz takie mocne wartości?
Kiedy stale będziemy dążyć ku Bogu, ku dobru, to stale

będziemy się rozwijać i pomnażać nasze ,,talenty”. A to
dążenie zmienia każdego z nas. Powierzenie się na tej
nieuniknionej drodze Jezusowi pomoże nam iść we
właściwym kierunku i tempie!



26 • Ignis

KOPALNIA WIEDZY

Nalewki – zdrowie w płynnej postaci

Tomasz Berniak

Nalewki (łac. tincturae) są płynnymi zagęszczonymi
preparatami, które otrzymuje się poprzez wytrawianie
(roztwarzanie surowca) i ługowanie (transport masy z surowca
do rozpuszczalnika) suchego surowca rozpuszczalnikiem
(mieszanina alkoholu etylowego z wodą) lub rozpuszczanie
suchych lub gęstych wyciągów w temperaturze pokojowej. W
zależności od ilości użytych surowców, nalewki można
podzielić na proste (tincturae simplices) – przygotowane z
jednego rodzaju surowca oraz złożone (tinctirae compositae) –
przygotowane z kilku różnych surowców. Zgodnie z
opublikowanymi z Farmakopei Polskiej (FP) rozporzą-
dzeniami dotyczącymi sporządzania nalewek leczniczych,
roztwory te sporządzamy poprzez wytrawienie rozdrobnio-
nych surowców roślinnych określonym rozpuszczalnikiem,
przy wykorzystaniu jednej z dwóch dopuszczonych metod:
perkolacji (wymywanie składników chemicznych z surowców
pod wpływem przepływającego rozpuszczalnika) lub maceracji
(namaczanie surowca w rozpuszczalniku, późniejsze sączenie).
Obie z tych metod są bardzo do siebie podobne i prowadzą do
uzyskania ekstraktu, czyli wyciągu zawierającego pożądane
przez nas związki aktywne. Kupując nalewki w sklepie,
zwróćmy szczególną uwagę na ich skład. Zgodnie z rozpo-
rządzeniami zawartymi w FP VI, producent zobowiązany jest
do podania gęstości nalewek, zawartości alkoholu etylowego i
substancji czynnych lub suchej pozostałości (jeśli nie podaje
zawartości substancji czynnych). Często spotykane są infor-
macje dotyczące metali ciężkich. Nalewki otrzymane przemys-
łowo zachowują swoją przydatność leczniczą do kilku lat od
wyprodukowania.1

Jedną z metod otrzymywania nalewek jest już wcześniej
omówiona maceracja. Stosując w miejsce mieszaniny wody i
alkoholu etylowego odpowiednie oleje, można otrzymać
maceraty, czyli oleje roślinne, zawierające wyciągi z kwiatów
roślin. Wyciągiem natomiast nazywamy zagęszczone preparaty
roślinne otrzymane przez wytrawienie wysuszonego i
dokładnie rozdrobnionego surowca (zgodnie ze ściśle
określonymi w Farmakopei wymaganiami) z dobranym
rozpuszczalnikiem. FP VI uściśla stopień rozdrobnienia
surowców, podając rozmiary oczek sita. I tak dla liści, ziół i
kwiatów rozmiar oczek sita wynosi 5,6 mm, dla korzeni i kory
– 3,15 mm, a dla owoców, nasion i surowców szczególnie
twardych – 1 ,6 mm. W zależności od stopnia zagęszczenia
wyróżnić możemy: wyciągi płynne (extracta fluida), wyciągi
gęste (extracta spissa) i wyciągi suche (extracta sicca), z
których – jak wiadomo – poprzez rozpuszczenie możemy

uzyskać nalewkę. Nalewka jest bardzo podobna do wyciągów
płynnych, ale różni się stężeniem składników czynnych, które
w wyciągach płynnych jest większe. Poruszając zagadnienie
płynnych leków naturalnych, wspomnijmy jeszcze dwa bardzo
często spotykane medykamenty: napar i odwar. Napar, pow-
szechnie znany pod nazwą herbatki ziołowej, zaliczamy do
leków, które de facto każdy z nas może przygotować.
Zagotowanie wody w czajniku i zalanie nią surowca, następnie
przykrycie spodeczkiem i odczekanie 15–30 minut nie prze-
rasta naszych kulinarnych zdolności, a sprawia, że możemy
poczuć się prawie jak profesjonalni farmaceuci. Napar
możemy zakwalifikować do wyciągów płynnych i sklasyfi-
kować jako środek pomiędzy wyciągiem płynnym zimnym
(rozpuszczalnik w temperaturze pokojowej) a odwarem.
Odwar natomiast zaliczyć możemy również do wyciągów
wodnych, który przygotowujemy poprzez zalanie surowca
letnią wodą (temperatura pokojowa) i gotowaniem pod
przykryciem nie dłużej niż 30 minut. Jak widzimy, różnica
pomiędzy naparem a odwarem tkwi w sposobie przygoto-
wania, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury zastoso-
wanej wody. Nie zmienia to jednak faktu, że najczęściej są one
przygotowywane na potrzeby domowe, gdzie – jak wiadomo –
nie przestrzegamy tak rygorystycznie norm podanych w FP
VI, dlatego zamiast mówić, że przygotowaliśmy wyciąg,
określajmy, że przygotowaliśmy napar lub odwar. 1

Spośród nalewek, najczęściej goszczącymi na domowych
stołach są: aroniowa, na miodzie, wiśniowa, malinowa, na
pędach sosny, z kwiatów czarnego bzu i wiele innych. Każda z
nich, oprócz charakterystycznego i świetnego smaku, zawiera
dużą ilość związków chemicznych wspomagających pracę
całego organizmu. Dla przykładu, nalewka aroniowa jest
źródłem witamin E, B2, B3, B6, C. Oczyszcza organizm z
toksyn, przyspiesza przemianę materii, poprawia pracę układu
pokarmowego i krwionośnego oraz wspomaga układ od-
pornościowy. Ponadto owoce aronii zawierają związki che-
miczne zwalczające wolne rodniki – antocyjany – chroniące
organizm przed nowotworami.2

Wyrażam serdeczne podziękowania dr. Pawłowi
Knihnickiemu za udzielone wsparcie merytoryczne, cenne
uwagi i wskazówki w trakcie pisania tego artykułu.

Literatura:
1 Janicki S., Fiebig A., Sznitowska M., Farmacja Stosowana.
Podręcznik dla studentów farmacji, Warszawa 2002, 364-396.
2 http://nalewki.asiscrapki.com.pl, data odczytu 06.12.2015r.

Żyjemy w czasach, w których alkohol, a raczej skutki jego spożywania są nieodzownym elementem życia społecznego. Pity bez
jakiegokolwiek umiaru szkodzi – to oczywiste, ale kiel iszek nalewki spożyty okazjonalnie może przynieść zdecydowanie więcej
korzyści niż oczekiwanych strat.
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Nie, to rzeczywistość! Chociażby w
Paryżu, gdzie kilka lat temu ruszył
komercyjny system Autolib'. Począt-
kowo nikt nie wierzył w powodzenie
przedsięwzięcia, a sam właściciel opty-
mistycznie przewidywał, że zinwe-
stowane pieniądze zwrócą się po
pięciu, może siedmiu latach. Stało się
jednak inaczej : małe autka szybko
zyskały popularność, a biznes już po
półtora roku zaczął przynosić zysk. Do
wypożyczenia dostępne są specjalnie
stworzone w tym celu trzydrzwiowe
samochodziki Bluecar o zasięgu około
200 km. Po francuskiej stolicy jeździ
już 3 tysiące takich pojazdów, wyko-
nujących dziennie ponad 10 tysięcy
kursów.
W wielu miastach na świecie

działają też sieci typu car share. O co
chodzi? Ogólnie działa to tak: po-
wiedzmy, że chcemy gdzieś pojechać
samochodem. Uruchamiamy aplikację
w smartfonie i sprawdzamy lokalizację
najbliższego dostępnego pojazdu sieci.
Dokonujemy rezerwacji, znajdujemy
auto, odblokowujemy specjalną kartą i
jedziemy. Po dojechaniu na miejsce po
prostu parkujemy, a system nalicza
opłatę za przejazd. Wyjdzie oczywiście
drożej niż autobusem, ale taniej niż
taksówką. W dużych miastach Niemiec
działa już po kilka takich sieci.
Rozwój tego typu inicjatyw jest

objawem coraz powszechniejszej w
krajach rozwiniętych tendencji do
nieposiadania samochodu. Wystarczy
popatrzeć na statystyki: pod względem
liczby aut na 1000 mieszkańców Polska
znajduje się na piątym miejscu w
Europie, wyprzedzając m.in. Francję,
Wielką Brytanię czy Niemcy. Niewiele
zaś ustępujemy, znacznie przecież
bogatszej, Norwegii. W największych

polskich miastach na 1000 miesz-
kańców przypada ponad 500 samocho-
dów! Dla porównania, w Berlinie
wskaźnik ten wynosi… 360! Jak to
możliwe? Choć 23% niezmotoryzowa-
nych mówi, że ich na samochód
zwyczajnie nie stać, to jednak 49%
deklaruje brak takiej potrzeby. Wielu z
nich, jeśli już chce gdzieś pojechać
autem, korzysta z wypożyczalni albo
dzieli jeden pojazd na kilka rodzin.
Możliwości jest zresztą więcej – wy-
starczy wspomnieć popularny również
w Polsce francuski serwis BlaBlaCar.
Cytując za Tomaszem Sikorą z portalu
niemcy-online.pl, „W Polsce samochód
to synonim luksusu, to element pod-
kreślający poprawę sytuacji mate-
rialnej. W Niemczech przeciwnie –
auto powoli staje się synonimem złej
sytuacji materialnej – bo oznacza, że
mieszkamy w miejscu tanim i źle
skomunikowanym. Lub wykonujemy
pracę, do której musimy daleko
dojeżdżać – co jest dowodem słabego
wykształcenia i trudności ze znalezie-
niem zajęcia mniej absorbującego cza-
sowo. Jeżdżenie autem staje się passe”*.
Jeśli jednak zdecydujemy się na

zakup swojego samochodu, jakie
możliwości oferuje współczesna tech-
nika? Przyznam, że ostatnio moim
prywatnym numerem jeden jest Tesla
Model S. Producent tego auta stara się
zmienić postrzeganie samochodów
elektrycznych. Model S to niezwykła
ciekawostka dla osób mających fioła na
punkcie ekologii. To pełnoprawna, ul-
tranowoczesna limuzyna, rozpędza-
jąca się do setki w trzy sekundy. Rzecz
jasna, problemem pozostaje ładowanie
akumulatorów. Można jednak przewi-
dywać, że w miarę rozwoju techniki
będzie to coraz szybsze, a punkty

ładowania staną się tak powszechne jak
stacje benzynowe. Zresztą, przy zasięgu
wynoszącym około 500 kilometrów
zasilanie staje się kłopotem dopiero na
długiej trasie. Auto jest niestety bardzo
kosztowne: za używane trzeba dać pół
miliona złotych…
Bardzo ciekawym aspektem Modelu

S jest funkcja autopilota. Na razie
samochody te nie mogą jeździć
zupełnie samodzielnie, jest to jednak
kwestia czasu. Naukowcy cały czas
pracują nad rozwojem algorytmów, a w
amerykańskim stanie Nevada można
już nawet autonomiczne auto zarejes-
trować. Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że w przeciwieństwie do czło-
wieka, raz udoskonalony program
komputerowy już taki pozostaje. Dla
kolejnych generacji algorytmów bazą
będą więc te, które już powstały – w
przeciwieństwie do kierowców – ludzi.
Każdy z nas musiał przecież uczyć się
jeździć od początku. Chcę przez to
powiedzieć, że prędzej czy później
komputery będą umiały prowadzić
dużo lepiej niż ludzie. Z drugiej strony
powstaje dylemat, jak program po-
winien reagować na sytuacje awaryjne.
Ratować swojego kierowcę i pasażerów,
czy też poświęcić ich zdrowie bądź
życie, jeśli w zamian ocali np. dużą
grupę pieszych? Ten i podobne
problemy trzeba rozwiązać szybko –
autonomiczne samochody będą
powszechnie dostępne prawdopodob-
nie już w tej dekadzie!

*http://www.niemcy-
online.pl/raporty/spoleczenstwo/wysia
dka-z-auta-1008

Samochodem w 201 6 rok

Szymon Ciupak

Wielu z Was, drodzy Czytelnicy, korzystało już zapewne z oferty KMK Bike. W Krakowie działa kilkadziesiąt stacji. A teraz
wyobraźcie sobie, że na podobnej zasadzie można wypożyczyć nie rower, tylko mały samochód elektryczny. Bajka?
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Podróże po norwesku

Urok Fiordów

Norwegia pod względem przyrodniczym najbardziej znana
jest z Fiordów – polodowcowych zatok głęboko wcinających
się w ląd. Fiordy są niezwykle długie – niektóre z nich sięgają
aż do wschodnich granic Norwegii. Stąd też ich nazwa:
"fjörðr" to inaczej „der man ferder over” co po polsku znaczy:
”tam, gdzie podróżujesz na wskroś” lub "å sette over på den
andre siden" co znaczy „przemieścić się na drugą stronę”.
Dzięki temu linia brzegowa Norwegii jest bardzo rozwinięta:
jej całkowitą długość szacuje się na około 20 tysięcy
kilometrów. Fiordy charakteryzują się bardzo stromymi
brzegami, rozszerzającymi się pod poziomem morza. Naj-
dłuższymi fiordami są Sognefjord (204 km), Hardangerfjord
(179 km) oraz Trondheimsfjord (150 km).
Sognefjord jest nie tylko jednym z najdłuższych fiordów na

świecie. Jego głębokość sięga do 1200m, zaś góry wznoszące się
przy brzegach fiordu osiągają wysokość 1700 m. Również
odnogi Sognefjordu są niesamowite. Jedna z nich –
Nærøyfjord – jest najwęższym fiordem świata (w niektórych
miejscach jego szerokość sięga tylko 250 m), dzięki czemu
została wpisana na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO.
Niezwykłość kryje się również w towarzyszącej jej naturze –
góry o wysokości 1800m, dzikie wodospady i kontrasty

krajobrazu wyróżniają Nærøyfjord na tle innych krain
norweskich.
Razem z Nærøyfjord na listę UNESCO wpisany został

Geirengerfjord. Stanowi jedną z najczęściej odwiedzanych
atrakcji turystycznych Norwegii. Najbardziej znany jest z
dwóch wodospadów, położonych naprzeciwko siebie. Jeden z
nich nazywa się Dei Sju Systrene (siedem sióstr) drugi zaś
Friaren (konkurent). Według legendy na zboczach jednego z
tych wodospadów tańczyło siedem sióstr do muzyki, którą po
drugiej stronie fiordu grał konkurent.

Charakterystyczna ambona

Jednym z najpiękniejszych miejsc w Norwegii jest skała
Preikestolen, co po norwesku znaczy „ambona”. Nic dziwnego
– Preikestolen to skała wyrastająca praktycznie pionowo na
ponad 600m z wód Lysefjorden, zaś jej „szczytem” jest
płaskowyż o kształcie prostokąta. Z góry rozciąga się wspaniały
widok na fiord, jednakże jest to tak licznie odwiedzane
miejsce, że trudno ten widok podziwiać w samotności, co
ujmuje trochę jego uroku. Wspinaczka na szczyt jest
cudownym przeżyciem dla osób kochających góry – szlak ma
co prawda tylko 4 km długości, teren jest jednak tak
zróżnicowany, że zadowoli na pewno niejednego piechura ;) .

Stavkirke – pomieszanie wierzeń

W czasie chrystianizacji Norwegii misjonarze zderzyli się z
niezwykle mocnymi wierzeniami wikingów. Oparte były one
głównie na mocnym związku tego ludu z otaczającą go naturą,
szczególnie zaś lasem. Wikingowie, mieszkający na terenach
obfitujących w dęby, osiągnęli również mistrzostwo w sztuce
obrabiania drewna. Głównie zajmowano się budową drak-
karów, jednakże coraz większe zapotrzebowanie doprowadziło
do rozwoju architektury drewnianej. Właśnie w okresie
chrystianizacji powstały kościoły o nazwie „stavkirke” (stav-
słup; Kirke – kościół). Trzon konstrukcji kościołów stanowi
szkieletowa rama złożona z pionowych słupów narożnych
spiętych następnie długimi deskami (klepkami), które
nakładane pionowo – z wykorzystaniem techniki zaczerpniętej

Aleksandra Szczepaniak

Środek sezonu narciarskiego; włączasz telewizor, by oglądać dalekie (i te trochę krótsze) skoki Polaków, kibicujesz Justynie i
denerwujesz się, gdy operator pokazuje piękne widoki w nieodpowiednim momencie. Czy słusznie? Dzisiaj chcę zaprosić Cię na
krótką wycieczkę po kraju, który kojarzy się z zimnem, sportami zimowymi, zorzą polarną, dobrymi zarobkami i drogim
życiem. Trochę inaczej niż zazwyczaj, bo nie z własnego doświadczenia, nie z wywiadu, a po prostu okiem człowieka, który
chciałby się wybrać do kraju wikingów. A więc zaczynamy – zapraszam do Norwegii!
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z budowy okrętów - tworzą ścianę kościoła. Najbardziej jednak
zaskakujące są zdobienia kościołów, obfitujące w przed-
stawienia postaci z mitycznych wierzeń wikingów. Wiele z
budowli stavkirke ma gonty przypominające smoczą łuskę, a w
jednym z takich kościołów w Borgund pośród twarzy
dwunastu apostołów widać twarz… jednookiego Odyna.
Dzisiaj w Norwegii można spotkać już bardzo niewiele

Kościołów tego typu – kiedyś były ich dziesiątki. Najważniejsze
to Nore, katedra Kaupanger, Rødven, Uvdal, Torpo, Kvernes,
Hopperstad, Borgund i Urnes. Wiele z nich nie zachowało do
dzisiaj swojego pierwotnego wyglądu – poprzez wieki
dodawane były różne elementy charakterystyczne dla danych
epok. Najstarszym, praktycznie nieprzebudowywanym od
dwunastego wieku jest kościół Urnes, który również znajduje
się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uroków Norwegii ciąg dalszy

Po wielu wymienionych już pięknych miejscach pora na
kolejny – nie mniej urokliwy i romantyczny – obszar Norwegii.
Archipelag Lofoty – bo o nim mowa – znajduje się tuż za
kołem podbiegunowym. Pomimo tego, że Lofoty są trak-
towane jako całość, każda z wysp ma do zaoferowania coś
całkowicie unikalnego. Np. wyspa Flakstadøy kusi urokiem
położonych obok siebie skalistych gór i piaszczystych plaż.
Oprócz tego zobaczyć tam możemy jedną z najstarszy osad
rybackich Nusfjord, gdzie można znajdziemy m. in. XIX-
wieczne wioski rybackie. Zaś na wyspie Moskenesøy zwiedzić
możemy np. muzeum sztokfisza, które znajduje się we wsi
rybackiej o najkrótszej nazwie na świecie: Å.

Samochodem przez Atlantyk? – Nic prostszego!

Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia (a raczej przebycia)
w Norwegii jest tak zwana „Droga Atlantycka”. Droga ta
mierzy ponad 8 kilometrów i prowadzi podróżujących
samochodem przez 8 mostów biegnących od wysepki do
wysepki w archipelagu Eide i Averøy. Podróżując tą drogą ma
się wrażenie jechania przez otwarty ocean – czasem można
zobaczyć wyskakujące z wody delfiny, zaś pod powierzchnią
widać wraki statków rozbijających się niegdyś w zatoce
Hustadvika. Droga atlantycka ze względu na piękno widoków
jest bardzo popularną scenerią do nagrywania reklam w
branży samochodowej.

Wychodząc naprzeciw stereotypom

Norwegowie to bardzo ciekawy naród. Za ich główną cechę
uważa się uczciwość. Nic dziwnego – sami właśnie tak o sobie
myślą. W wielu przypadkach nigdzie nie potrzeba potwierdzeń
notarialnych czy mnóstwa papierów udowadniających, że
mówimy prawdę - nawet w urzędach czy w sprawach
biznesowych. Skoro Norweg mówi że tak jest, to tak jest, i nie
ma powodów, by poddawać to w wątpliwość. Potomkowie
Wikingów są też narodem, w którym dalej żywy jest termin
„pomoc sąsiedzka” i nie ma to żadnych politycznych aspektów.
Po prostu – komuś w pobliżu dzieje się krzywda, to idę i
pomagam, bez pytań. Tak jest również przy akcjach
społecznych – nie ma problemu z wybudowaniem nowego
placu zabaw dla dzieci czy odbudowaniem spalonego
budynku. Taka pomoc ma swoją nazwę: dugnad. Wiele o tej
wciąż żywej tradycji mówi fakt, że właśnie słowo „dugnad”
wygrało w plebiscycie na najbardziej norweskie słowo.
Inną cechą Norwegów jest ich przywiązanie do tego, co

norweskie. Bardzo szanują to, co pochodzi z ich kraju -
szczególnie jeśli chodzi o żywienie. Np. w warzywniakach
przypinane są przy owocach czy warzywach małe norweskie
flagi, zaznaczające, że są to produkty pochodzące z Norwegii.
Norwegia jest też uważana za jeden z najbardziej

kulturalnych krajów. Od lat zajmuje pierwsze miejsca świato-
wych rankingach czytelnictwa. Również scena muzyczna jest
niezwykle bogata. W całym kraju odbywa się kilkanaście
festiwali jazzowych, bardzo popularna staje się również
muzyka metalowa.
Norwegowie mają niesamowity kontakt z naturą – wynika

to zapewne z faktu, że większość Norwegów pochodzenie ma
typowo… chłopskie. Bliski kontakt z naturą jest jedną z cech
najbardziej ujmujących u Norwegów. Drugą jest umiłowanie
prostoty, mające korzenie również w ich pochodzeniu.

Wykorzystane źródła:
http://www.norwegofil.pl
http://www.visitnorway.com/
http://www.visitnorway.pl/
http://www.lonelyplanet.com/
http://www.norway.org/
http://www.fjords.com/
http://www.fjordnorway.com/
http://www.stavechurch.com/
http://pl.wikipedia.org

Żródła zdjęć:
Wodospad siedem sióstr: http://feel-planet.com/seven-
sisters-waterfall-norway/
Kościół Borgund: http://theredlist.com/wiki-2-19-878-1076-
1087-view-roman-art-profile-borgund-stave-church-1150-
borgund-norway.html
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Ignis? Czytałem!

Nowy Rok to czas podsumowań, ale także postanowień. Gorąco zachęcamy, by jednym z Waszych postanowień
noworocznych było przeczytanie wszystkich numerów Ignisa, które ukażą się w 2016 roku. Wszystkim, którzy podjęli
podobne wyzwanie rok temu, poniższa krzyżówka nie powinna sprawić najmniejszych trudności.
Podpowiedź: Odpowiedzi do haseł szukajcie na łamach numerów, które wydaliśmy w roku 2015. Archiwalne

numery możecie nabyć w Kanie.

Paweł Mazurek

Marka najlepszych duszpasterzy :)

1 .Co, zdaniem Szymona Ciupaka, jest najważniejszym wynalazkiem ludzkości?
2.„…, czyli dlaczego potrzebujemy zbawienia?” – tytuł felietonu Agnieszki Jaranowskiej.
3.Tytuł książki, o której w kwietniowym numerze Ignisa pisała Justyna Polak.
4.„Jak zdobyć pracę marzeń?” Temat artykułu Piotra Siwca z październikowego numeru Ignisa.
5.Jakiego słowa „nie lubi” Karolina Latkiewicz?
6.Autor artykułu „Niezastąpiona wychowawczyni…”
7.Miesiąc, w którym w Ignisie ukazał się wywiad z księdzem Tomaszem Jaklewiczem, redaktorem naczelnym Gościa
Niedzielnego.
8.„Święty prześladowca”.
9.Tytuł cyklu naukowych ciekawostek Bartłomieja Ryby.
10.Wiersz autorstwa Michała Masiulańca opublikowany w czerwcowym numerze Ignisa.
11 .Autorka cyklu „V ciekawostek biblijnych”.
12.„To nie tak, jak myślisz, …” – Ignisowe damsko-męskie spojrzenie na rzeczywistość.



Wigilia  
duszpasterska 
17.12.2015
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19:30

„Żar Ognia” – Msza Święta  
dla zakochanych

10.01, 17.01
19:30

14.01 
19:30

13.01 
19:30

14.01, 21.01
19:30

Kalendarium

Niedzielna Eucharystia  
Akademicka oraz kolacja 

duszpasterska 

Msza Święta za sesję  
z indywidualnym błogosławieństwem  

Najświętszym Sakramentem 

Kolędowanie z Kardynałem –  
Msza Święta i kolędowanie

Msza Święta z cyklu  
„Czwartki Modlitwy” 
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