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Nie chcemy oglądać się wstecz, by jedynie rozpamiętywać,
wspominać, tęsknić za tym, co było i jak było… Jeśli
chcemy wrócić pamięcią do tego, co jest za nami, to
dlatego by historię nieść w sercu jako żywy płomień,
któremu należy się cześć, bo historia to skarbiec, z którego
możemy czerpać mądrość. Tylu ludzi przeszło już nasze
ludzkie drogi, wśród nich byli nasi święci i bohaterowie,
nasi patrioci i poeci, nasi ojcowie i nasze matki… Budowali
gmachy, które podziwiamy – gmachy wiary, nadziei,
miłości. I choć chcemy budować dalej i iść dalej, przyglą-
damy się ich drogom, by inspirować serca do dalszych
kroków ku pełni człowieczeństwa. Każdy powrót do histo-
rii nie jest tylko oglądaniem się za siebie, wręcz przeciwnie
jest spojrzeniem przed siebie, ponieważ prawdziwa i
szlachetna historia ma to do siebie, że rzuca światło na
drogi przyszłości, co owocuje nowymi porywami serc i
podnosi ducha. Historia przepojona tym, co autentycznie
piękne, ciągle żyje. Historia miłości ma tę siłę, że każde
dotknięcie jej powoduje prawdziwy rozkwit życia w nas.
Historia w tym sensie nigdy nie jest czymś przeszłym. Jest
czymś żywym. Tu i teraz. Dlatego nie oglądamy się za sie-
bie, tylko odnajdujemy w przeszłości życie, które dziś jest
żarem. Oddajemy w wasze ręce kolejny numer naszej
gazety duszpasterskiej, która szczególnie akcentuje prawdę
o sile historii. Niech nam towarzyszą znane słowa Adama
Asnyka:
Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
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Rozmawia Anna Kicińska

Od truskawek do Mozambiku

znajduję, a skoro tak, to jest to Jego
wina. Zaczęliśmy z Przemkiem ro-
zmawiać, usiedliśmy sobie na ławce,
on otworzył Pismo Święte i zaczął mi
czytać różne fragmenty.

A.K.: Jak potoczyło się to spotka-
nie na ławeczce?
A.F.: Przeczytał mi ten fragment –

łaską Bożą jesteście zbawieni, nie z
uczynków – i zaczął mówić, że nic nie
muszę robić, że już jestem zbawiona,
że Bóg wszystko, co miał najlepszego,
to mi dał, że dał mi Jezusa, że zesłał
Ducha Świętego. Dla mnie to były
wtedy naprawdę przełomowe rzeczy.
W tym momencie może to wydawać
się takie oczywiste, ale wtedy to była
zupełna nowość. Nie miałam pojęcia,
że istnieje ktoś taki jak Duch Święty,
mimo że recytowało się to w koście-

lnych regułkach. Pomyślałam sobie, że
jeśli to wszystko, co mówi ten chłopak
jest prawdą, to właśnie znalazłam od-
powiedź na moje poszukiwania, na
smutek – jest Bóg który mnie kocha i
On ma dla mnie plan, a to życie nie
jest takie beznadziejne, nie idzie się
nie wiadomo gdzie i w którym kieru-
nku, ale wszystko ma ukryty sens.
Trzeba tylko poznać Boga w swoim
życiu, żeby to odkryć. Przemek zapro-
sił mnie później do Głosu na Pustyni,
poszłam na spotkanie i tak to się za-
częło kręcić.

A.K.: Jak wyglądała droga od tego
spotkania do kupienia biletu do
Afryki? Skąd szalony pomysł
wyjazdu do Mozambiku?
A.F. : Jak poznajesz Boga, to On też

pomaga ci odkryć samego siebie. Jak

Anna Kicińska: Jak poznałaś Boga,
jak się nawróciłaś?
Aldona Filipek: To było w 2012

roku w lipcu. Miałam naprawdę ciężki
czas. Szukałam prawdy, sensu, w róż-
nych rzeczach, nawet w takich z któ-
rych nie jestem dumna. I nie mogłam
znaleźć. Doprowadziło mnie to do
ciągłego i permanentnego smutku,
niezadowolenia. Wszyscy wokół mnie
mogliby powiedzieć, że mam takie
super życie, wszystko mi się układa,
ale dla mnie było beznadziejnie. I
przyszedł taki jeden, konkretny dzień.
Stałam w kościele u dominikanów.
Chodziłam na Mszę, ale jedynie z
tradycji. Zaszyłam się gdzieś na
końcu, żeby przypadkiem ktoś mnie
nie zaczepił, nie zagadał do mnie.
Stanął obok mnie chłopak – wpadł na
Mszę spóźniony, dlatego nie szedł
nigdzie do przodu. Pamiętam, że mia-
łam takie dziwne uczucie, że on jest
osobą, która wie, o co tu naprawdę
chodzi. Słuchałam, jak on się modli i
było to dla mnie szalenie ciekawe –
zupełnie inna jakość życia. Pamiętam,
jak poszedł do Komunii. Przez głowę
przebiegła mi taka myśl: Panie Boże,
niech ten chłopak przyjmie za mnie
Komunię. Gdy wyszliśmy z kościoła,
to Przemek, bo tak ten chłopak ma na
imię, zaczepił mnie i powiedział, że
zwykle tego nie robi, ale wyglądam na
osobę, która nie wierzy w Boga, bo
jestem taka smutna. To, co powiedział,
naprawdę mnie ruszyło. Poczułam w
sobie taką złość, że szukam tego Boga
w różnych miejscach, ale Go nie

Z życia niejednego człowieka dałoby się napisać wciągającą książkę – choć w przypadku jednych byłby to romans, w innych
thril ler czy powieść przygodowa, czasem nawet traktat filozoficzny. Jednak dopiero gdy oddajemy Bogu pióro i prawo do
kreowania fabuły, ta historia staje się historią świętą. Świętą, czyl i wspaniałą, fascynującą, która ma wpływ na mil iony
„czytelników”. Dziś o tym, jak Bóg zaprosił ją w szaloną podróż do Mozambiku, opowie Aldona Fil ipek. Ale cofnijmy się do
początku…
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zujesz, to pojedziemy.

A.K.: I zorganizował?
A.F.: Tak się sprawy poukładały, że

30 maja byłam już w samolocie do
Mozambiku. I czułam w każdym mo-
mencie – przy kupowaniu biletów czy
załatwianiu formalności, których było
strasznie dużo – że po prostu Pan Bóg
nad wszystkim czuwa. Było to dla
mnie zaskoczeniem, bo ja przecież
wyjazdu do Mozambiku nie planowa-
łam, ale Bóg mi pokazał, że to jest
właśnie ta droga.

A.K.: Wyjazd na misję, do odle-
głego kraju – pewnie nie każdy
pomyślałby sobie „łał, świetnie!”. Jak
to było z Tobą?
A.F.: W trakcie tych wszystkich

przygotowań zaczęłam odkrywać, że
jest to największe pragnienie mojego
serca. Uświadomiła mi to moja siostra
podczas rozmowy telefonicznej. Spra-
wy toczyły się tak szybko, że musia-
łam zadzwonić do niej i przez telefon
powiedzieć, że za dwa miesiące mnie
nie ma, bo lecę do Mozambiku. I ona
właśnie powiedziała – super! , leć, bo
ty zawsze chciałaś być misjonarką, już
jak byłaś mała. Miałam taki szybki
powrót do przeszłości i rzeczywiście
przypomniało mi się, jak na wsi
zbieraliśmy truskawki. Trzeba się było
przy tym konkretnie namęczyć – dużo
pracy, ciężka praca, bo tego pola było
sporo – ja sobie wtedy myślałam, że
taki misjonarz w Afryce to też się
narobi jak my, na upale, ale przynaj-

To było zobaczenie
miłości Boga, który nie
patrzy na jakieś nasze
podziały – nie trzeba
najpierw się nawrócić,

studiować Pismo
Święte całymi

godzinami, wejść na
jakiś poziom

zaawansowania, a
wtedy On będzie

działał z mocą. Pan Bóg
mi pokazywał – patrz,
jak Ja ich wszystkich

kocham.

mniej robi coś dobrego. A my tu
robimy, robimy, a w sumie niewiele z
tego jest. I chyba nawet zaczęłam
rozpowiadać, że chciałabym być mi-
sjonarką. Z biegiem czasu człowiek
często zapomina o swoich marze-
niach. Otoczenie ma wobec ciebie
swoje oczekiwania, więc układasz
sobie życie inaczej niż zaplanowałeś. I
nagle spotykasz Boga, a On ci to
wszystko przypomina, co jest na
samym dnie twojego serca. Mówi, że
to ma sens i się zrealizuje. No i się
zrealizowało. Był Mozambik w 2013r.

A.K.: Dwa i pół miesiąca. Afryka.
Pewnie upał niemiłosierny. Jak to
wyglądało?
A.F. : Po pierwsze ja nie wiedziałam

dokładnie, że to jest szkoła. Gdy wysy-
łałam aplikację, to wszystko robiłam
ze słownikiem, bo w tamtym czasie
mój angielski nie był zbyt mocny. Oni
przysłali informatory, ale ja po tych
zdjęciach i filmie byłam przekonana,
że to będzie opieka nad dziećmi. Jak
tam pojechałam, okazało się, że jest to
szkoła misyjna.

A.K.: A to niespodzianka!
A.F. : Jest to połączenie szkoły

biblijnej i misyjnej. Czytamy, co jest
napisane w Piśmie Świętym, a potem
wdrażamy to w życie. Skoro Jezus
uzdrawiał i powiedział, że będziemy
dokonywać takich samych rzeczy, a
może i większych, to znaczy, że mamy
to robić. Heidi i Rolland mówią, że
podstawową sprawą jest uwierzenie,

uwierzyłam w Niego i w to że ma plan
dla mojego życia, zaczęłam się modlić
taką prostą modlitwą: „Pokaż mi, co
mam robić w moim życiu, a ja to zro-
bię. Nigdy nie brałam pod uwagę, że
Ty może chcesz do mnie mówić, że
masz jakiś plan. Jak powiesz mi co, to
ja to zrobię.”. W sylwestra w 2012 ro-
ku oglądałam ze wspólnotą filmy Da-
rrena Wilsona, gdzie byli pokazani
misjonarze z całego świata, a między
innymi Heidi Baker, działająca w
Mozambiku. Szukałam informacji o
tych osobach w Internecie, zaczęłam
czytać artykuły i to by było na tyle. Do
pewnego dnia w marcu 2013 roku.
Siedziałam wtedy w pracy, przed kom-
puterem i nagle poczułam taką pew-
ność – jedziemy do Mozambiku. W
momencie gdy się to stało, o Mozam-
biku wiedziałam tyle, że jest tam
Heidi. Poczułam że mnie to przerasta i
przytłacza – nigdy wcześniej nie po-
dróżowałam i skąd tu nagle Mozam-

bik!? Tego dnia powiedziałam Bogu,
że to jest super pomysł, ale przekracza
on moje możliwości. Na drugi dzień,
również w pracy, znowu ta myśl do
mnie wróciła. Naprawdę mocna myśl,
przekonanie, jakby ta decyzja była już
dawno podjęta. I powiedziałam: Panie
Boże, jak Ty to wszystko zorgani-
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że wszystko, co znajduje się w Piśmie,
jest prawdą. Jak w to uwierzysz, to
będziesz miał odwagę, żeby te rzeczy
robić. Całe dnie spędzaliśmy na
uwielbieniu i słuchaniu konferencji
głoszonych przez misjonarzy z całego
świata, którzy opowiadali nam o
swojej pracy, o cudach, jak Bóg z nimi
współdziała. A potem w weekendy
jeździliśmy na ewangelizacje do mo-
zambickich wiosek. To był pierwszy
raz w moim życiu, gdy zobaczyłam
cuda i to że wszystko w Piśmie jest
prawdą. Zajeżdżaliśmy tam w ciągu
dnia, zapoznawaliśmy się z tymi
ludźmi – wcześniej ktoś jechał do tej
wioski i pytał wodza o pozwolenie.
Pomagaliśmy tym ludziom w ich
pracach polowych, nawiązywaliśmy z
nimi kontakt, a wieczorami zaprasza-
liśmy wszystkich na film i na akcję
ewangelizacyjną.

A.K.: Jak wyglądały takie akcje?
A.F. : Pokazywaliśmy film o Jezusie,

mówiliśmy krótkie kazanie, że ten
sam Jezus, który był na filmie, umarł i
zmartwychwstał, że jest wśród nas i
jak 2 000 lat temu, tak i dzisiaj chce
nas uzdrawiać, chce nam pomagać.
Pytaliśmy się, kto wierzy, że może być
uzdrowiony. I to było niesamowite, że
ci wszyscy ludzie podnosili ręce.
Modliliśmy się, a ludzie byli uzdra-
wiani. To było zobaczenie miłości
Boga, który nie patrzy na jakieś nasze
podziały – nie trzeba najpierw się na-
wrócić, studiować Pismo Święte cały-
mi godzinami, wejść na jakiś poziom

zaawansowania, a wtedy On będzie
działał z mocą. Pan Bóg mi pokazywał
– patrz, jak Ja ich wszystkich kocham.

A.K.: Co szczególnie zapamiętałaś
w tego wyjazdu?
A.F.: Tym, co mnie zawsze rusza w

takich biednych krajach jest szczere
serce tych ludzi. Można sobie powie-
dzieć, że nie mają porównania, mają
tylko swoje biedne życie, ale ja widzę
w tych ludziach, że oni posiadają
niewiele, ale potrafią się tym cieszyć.
Ci ludzie nawróceni przez działalność
Heidi, mimo tego że mają niewiele,
potrafią się cieszyć i być wdzięcznymi
Bogu. Oni zobaczyli, że Bóg działa z
mocą i są pewni, że On się zawsze o
nich zatroszczy. To jest nieodwołalne,
nigdy się nie zmieni.

A.K.: Jak wygląda życie w wio-
skach? Ich relacje między sobą?
A.F.: Tam dało się odczuć prostotę,

takie podstawowe odruchy. Pewnego
dnia poszłyśmy z dziewczynami do
sklepu. Kupiłam jakieś bułki. Kiedy
wracałyśmy, przybiegły do nas dzieci.
One w większości nie chodzą do
szkół, bawią się gdzieś same i jak zo-
baczą białego człowieka, to przybie-
gają, przytulają się, biorą cię za ręce.
W pewnym momencie przy mojej
ręce została jedna dziewczynka. Po-
myślałam sobie, że przyjechałam tutaj,
aby tym dzieciom pomagać, niosę te
bułki, to się podzielę. Odłamałam
kawałek bułki i dałam dziewczynce.
To, co ona wtedy zrobiła, wywróciło

moje myślenie do góry nogami. Wzię-
ła ten kawałek, połamała go, dała
jednemu dziecku, drugiemu, odłamała
jeszcze kawałek i dała mi. Został jej
taki mały kawałeczek. I taka moja
pierwsza myśl – no dziecko, co ty ro-
bisz, może nigdy nie będziesz miała
okazji w życiu posmakowania takiej
bułki. Oni naprawdę jedzą bardzo
skromnie, nie dla smaku, ale po to aby
zapchać żołądek. A potem uderzenie –
oni mają mało i są w stanie się
podzielić, a ty przyjeżdżasz tu na dwa
i pół miesiąca, masz świadomość, że
później wrócisz do swojego życia,
dobrego jedzenia i nie jesteś w stanie
zrezygnować z tego, co masz. A takie
małe dziecko, które nie ma nic, jest w
stanie się dzielić. Często opowiadam
taką historię: pojechałam do Mozam-
biku z najlepszymi intencjami, ale jak
zobaczyłam, że przed dwa i pół mie-
siąca będziemy jeść ryż z grochem, to
dla mnie było to strasznie obciążające
psychicznie. Strasznie się bałam, że
będę głodna, a przecież wiedziałam, że
wyżywienie mam tam zapewnione.
Proste bo proste, codziennie to samo,
ale jest co jeść. Wzięłam sobie bato-
niki i jadłam, tak żeby nikt nie wi-
dział, żeby się z nikim nie podzielić.
Nie jest to powód do dumy, ale nie ma
co ukrywać. Zgadzam się z tym po-
wiedzeniem, że na tyle się znamy, na
ile nas sprawdzono. Wcześniej nigdy
bym o sobie nie powiedziała, że jadę
do Afryki pomagać biednym dzieciom
i nagle kryje się przed nimi z jakimiś
batonami. U tych ludzi nie ma za-
chwianych takich podstawowych od-
ruchów dobroci. U nas są one zabu-
rzone przez kulturę, przez pęd życia, a
u nich to jest normalne – ja dzisiaj
pomogę tobie, a ty jutro pomożesz
mnie. Wspólnie pracujemy na nasz
los. Dzisiaj ja jestem głodny, a jutro
może ty będziesz głodny. I musimy
sobie nawzajem pomóc, żeby przeżyć.
To jest piękne.



DAMSKO-MĘSKI PUNKT WIDZENIA

7 • Ignis

To nie tak jak myślisz, kotku...

Martyna Szakiel:

Emocje kontra rozsądek...

Jestem świadoma tego, jakie przekonania na temat damskiego
robienia zakupów krążą wśród mężczyzn. Myślę jednak, iż
znaczna część z nich to tylko stereotypy i mam nadzieję, że
uda mi się chociaż trochę nas wybronić.

Często zarzuca się nam, że kupujemy za dużo – w tym wiele
rzeczy, których w ogóle nie potrzebujemy – a także, że wielo-
krotnie decyzję o zakupie podejmujemy zbyt impulsywnie,
pod wpływem emocji. Mężczyźni są za to ponoć bardziej
konkretni i zdecydowani. Myślę, iż genezy różnic w sposobie
dokonywania zakupu można dopatrywać się w naszej prze-
szłości. Mężczyźni od zamierzchłych czasów zajmowali się
polowaniem. Udając się na łowy, mieli w głowie konkretny,
jasno sprecyzowany cel i nie rozpraszali myśli niczym innym.
Kobiety natomiast trudniły się głównie zbieractwem. Zabierały
więc ze sobą do domu to, co po ocenie dokonanej za pomocą
zmysłów wydawało się ładne i dobre. Ma to odzwierciedlenie
w dzisiejszych czasach. Mężczyźni w zdecydowanej większości
wchodzą do sklepu po konkretną rzecz, ewentualnie z listą
rzeczy do kupienia. Szukają na półkach tego, co jest im
potrzebne i rzadko rozpraszają uwagę innymi towarami. Ko-
bieta natomiast przekraczając próg marketu zazwyczaj ma
jedynie zarys tego, co mniej więcej zamierza kupić. Nawet
jeżeli ma ściśle ustaloną listę zakupów, nie przeszkadza jej to w
oglądaniu wszystkiego po kolei i zachwycaniu się ciekawymi
drobiazgami.

Pamiętajmy jednak o tym, że płeć ma różny wpływ na
decyzje zakupowe w zależności od branży. Gdybyśmy mówili
na przykład o branży motoryzacyjnej, elektronicznej, czy ogó-
lnie pojętej technologii, to wiadomo, że w tych obszarach z
kolei zakupy mężczyzn mogą być uznane za mniej racjonalne,
a bardziej emocjonalne i impulsywne. Do tego – jak w przypa-
dku polowania – duże znaczenie miewa tutaj rozmiar "zdoby-
czy". Panowie uwielbiają konkurować ze sobą co do wielkości
zakupu. Im większe auto, im droższy laptop, im nowszy model
telefonu, tym lepiej.

Wydaje mi się, że różni nas samo podejście do robienia
zakupów. Kobietom chodzenie po sklepach i poszukiwanie
różnych rzeczy może sprawiać przyjemność. Dla mężczyzn
natomiast zakupy często bywają mordęgą, za którą nagrodą
jest jedynie upolowana zdobycz. Myślę, że jest to obszar, w
którym możemy się wspaniale uzupełniać. Połączenie dam-
skiej spostrzegawczości i intuicji oraz męskiego zdecydowania
może zaowocować udanymi, wspólnymi zakupami. ;)

Michał Masiulaniec:

Zakupy, czyl i brzytwą po kiecce

To nieprawda, że mężczyźni nie lubią zakupów. Mężczyźni
zakupy wprost uwielbiają! Ale tylko zakupy samochodów.
Pozostałe zakupy robimy raczej z przymusu. Każdy człowiek,
a nawet mężczyzna, musi czasami zakupy zrobić - przymu-
szony przez okoliczności (puste garnki) lub osoby trzecie
(burczący brzuch). Zresztą, zakupy zakupom nierówne (co
udowodniłem już na początku). Zakupy, jak wiadomo, dzie-
limy na trzy podgrupy: spożywcze, odzieżowe i zakupy sa-
mochodów (do zakupów samochodów można zaliczyć także
zakupy wszelkiej elektroniki, drogich zegarków i długo
leżakowanej whisky lub wina). Ten trzeci rodzaj zakupów
sprawia nam, synom Adama, nie lada przyjemność, co stwa-
rza niestety ogromny popyt na artykuły tej grupy. To zaś
podbija ich cenę i sprawia, że w ostateczności zakupy takie
zdarzają się niezwykle rzadko. Trudno się zatem dziwić, że
sam temat zakupów tak bardzo nas rozdrażnia. Proszę sobie
bowiem tylko spróbować wyobrazić, jakie katuszę i męki
przeżywa nęcony pokusą mężczyzna wtedy, gdy jego żona
wspomina o zakupach, a on może być prawie pewien, że tym
razem znowu nie chodzi o zakup nowego samochodu.
Koszmar.

Pozostałe dwie gałęzie przemysłu zakupowego nie są by-
najmniej już tak przyjemne. Stanowią wręcz przemysł ciężki
zakupów, wiążą się z trudem, bólem i znojem. Trud, ból i
znój to jak wiadomo najwięksi wrogowie ludzkości, których
najlepiej zwalcza się, leżąc na kanapie. Żądne krwi kobiety
wybierają jednak drogę kolaboracji z wrogiem i na przykład
już i tak ciężkie, jak siatka z ziemniakami, zakupy spoży-
wcze, czynią jeszcze cięższymi. Zamiast zaopatrzać się w chi-
psy i colę (amunicja niezbędna do leżenia na kanapie), wy-
bierają wykwintne produkty - mąkę do pieczenia, zdrowe
gluteny, świeże owoce... Lista jest długa i ciężka jak karabin
maszynowy.

Wspominając o karabinie maszynowym, można przejść
płynnie do zakupów odzieżowych. Ta gałąź przemysłu zo-
stała podobno wynaleziona jeszcze w średniowieczu i na
początku należała raczej do przemysłu tortur. Mężczyźni z
przemysłu średniowiecznych tortur, dla swoich celów przejęli
i opatentowali śrubę, kobiety zaś właśnie kupowanie ubrań.
Kobiety zawsze wybierają, przebierają, przymierzają, nie mo-
gą zaś nigdy zrozumieć tego, że i tak zawsze najlepiej wyglą-
da się w koszulce piłkarskiej swojego ukochanego klubu.
Wygląda się w niej tak świetnie, że w Krakowie na przykład
w ogóle nie można się w niej pokazywać. Kibice przeciwnej
drużyny zaraz cię z niej zedrą i podrą na kawałki. Z zazdrości
oczywiście. Logiczne.
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Karolina Pałka

Kurs na serce Boga

Wyjść poza ramy

Więc co w ostatnim czasie czyni Duch
w Kościele? Jak możemy rozpoznać Jego
działanie w historii?

Na pewno żyjemy w czasach wielkich
przełomów, które dotyczą poszczegól-
nych ludzi, dzieją się w całych wspólno-
tach wierzących i zaczynają obejmować
cały Kościół. Są to czasy, kiedy Pan
przygotowuje swoją Oblubienicę na
swoje przyjście. Na pewno jest widocz-
ny ruch zmierzający ku jedności chrze-
ścijan. Bo dopiero razem stanowimy
jedno Ciało. Jednak często umyka nam,
że Izrael także w sposób szczególny jest
częścią jednego Ciała i bez niego dąże-
nie do jedności jest niepełne.

Możemy zauważyć, jak w przeciągu
ostatnich lat Izrael powraca do Boga. W
latach 60. został zapoczątkowany ruch
Żydów mesjanistycznych. Na pytanie:
kim oni właściwie są – Żydami czy
chrześcijanami? Odpowiedź brzmi: i
tymi, i tymi. Jest to coś, co wykracza
poza ramy naszego myślenia, może
rodzi pewne kontrowersje, ale w taki
właśnie sposób Bóg realizuje swój plan.
„Nie musimy się martwić o to, czy Bóg
go wykona, ale o to czy, my rozpozna-
my Jego głos i pójdziemy za Nim" –
powiedział franciszkanin o. dr Mariusz
Orczykowski[1 ] .

Przez wieki Kościół założony przez
Chrystusa doznał podziału. Jeden z
pierwszych takich rozłamów miał miej-
sce już wśród samego narodu żydow-
skiego, kiedy część Żydów odrzuciła
Mesjasza. W średniowieczu pojawiła się
nawet „teologia zastąpienia”, która
głosiła, że chrześcijanie pochodzący z

narodów przejęli wszystkie obietnice,
jakie Bóg dał Izraelowi, a Izrael stracił
już swoją rolę. Jednak czy rzeczywiście
tak jest?

Obfitość oliwnego korzenia

Św. Paweł tak o tym pisze: „Nie chcę,
bracia, pozostawiać was nieświadomy-
mi tajemnicy, abyście nie uważali siebie
za lepszych. Zatwardziałość ogarnęła
tylko część Izraela, dopóki nie wejdzie
ogół pogan. A wtedy cały Izrael zostanie
zbawiony, jak napisano: Przyjdzie z
Syjonu Wybawiciel, odwróci niepra-
wość od Jakuba” (Rz 11 , 25-26. W
innym miejscu Apostoł przedstawia
Izrael jako szlachetne drzewko oliwne,
którego niektóre gałęzie zostały odcięte,
a na ich miejsce zostały wszczepione
inne gałązki, które symbolizują inne
narody. W Rz 11 , 17-18 tak mówi: „Jeśli
zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a ty,
będąc dziczką oliwną, zostałeś wszcze-
piony w ich miejsce i korzystasz z ob-
fitości oliwnego korzenia, nie wynoś się
ponad korzenie. A gdy się chełpisz,
pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale
korzeń ciebie” . Czym jest ta obfitość
oliwnego korzenia? To wszystkie
obietnice i błogosławieństwa, które Pan
dał Izraelowi, a w których my uczestni-
czymy poprzez „wszczepienie”, czyli
trwanie w Chrystusie. Bo w Chrystusie
mamy dostęp do wszystkich błogosła-
wieństw danych Izraelowi. Pan powie-
dział także, że będzie błogosławił
wszystkim, którzy będą błogosławić
Izrael. Jak wiele radości płynącej z
błogosławieństwa od Boga nas omija,
kiedy lekceważymy i nie szanujemy

Izraela?

Jeden dla wielu

Bóg nie zapomniał o swoim narodzie,
który wybrał. W historii możemy
znaleźć wiele przykładów, jak Bóg
wybiera „jednego”, aby błogosławić
„resztę”. Wybrał Abrahama, aby z niego
wyprowadzić cały naród, wybrał Mojże-
sza, aby wyprowadzić Izraela z Egiptu,
wybierał jednego proroka, aby w danym
czasie przemawiał w Jego imieniu do
narodu, wybrał Maryję, która porodziła
Syna Bożego. Tak samo wybrał Izrael,
aby był Jego szczególną „własnością”,
czyli aby wszedł najpierw z Bogiem w
szczególną relację i świadczył o niej
innym narodom. Jezus, przyszedłszy na
świat, został posłany najpierw do
Izraela, dopiero uczniowie (którzy, byli
Żydami) zostali posłani do pogan. I ta
misja Izraela ciągle trwa, błogosławień-
stwo ciągle trwa, niektóre obietnice
spełniły się wraz z nadejściem Mesjasza,
a niektóre oczekują swojej pełni. Izrael
nie może stać się błogosławieństwem
dla nas, bez naszego udziału w tej
relacji. On potrzebuje nas, aby wypełnić
swoje powołanie od Boga. Jak może się
to stać, skoro nie cały Izrael uwierzył?
Św. Paweł dalej pisze, że jeżeli reszta,
która nie uwierzyła odstąpi od swojej
niewiary, to Bóg ma moc „wszczepić”
ich na nowo, bo skoro potrafił
„wszczepić” inne narody, które nie
pochodzą z tego drzewka, to o ileż
bardziej może wszczepić tych, którzy z
natury z niego pochodzą ( por Rz 11 ,
23-24).

To błogosławieństwo wiąże się także

Pragnieniem Boga jest, abyśmy Go poznawal i, abyśmy poznawal i coraz bardziej Jego serce. Byśmy byl i świadomi tego, co On
czyni. Będąc świadomymi, możemy stać się tym pociągnięci i otwarci na współpracę z Nim. „Bo dzieła Boże nie dzieją się gdzieś
obok nas, ale przez nas”– jak powiedział biskup Grzegorz Ryś na zakończenie tygodnia modl itw o jedność chrześcijan.
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z głębszym poznawaniem Pana. Nie
poznamy w pełni Boga bez Izraela. Nie
zrozumiemy tak dobrze Eucharystii bez
Paschy, Zesłania Ducha Świętego bez
Pięćdziesiątnicy, nie pojmiemy pełni
znaczenia Słowa Bożego, w pełni tego,
co czynił Jezus, który przecież wycho-
wał się w tradycji żydowskiej, obchodził
ich święta, doskonale wypełnił Prawo.
„Skoro nasz Pan Jezus Chrystus stał się
Żydem, to już z miłości do samego
Pana, powinieneś kochać Jego braci i
siostry”- o. Mariusz Orczykowski.

W centrum Bożego planu

Bardzo powiązana z ruchem Żydów
mesjanistycznych jest inicjatywa TJCII (
TowardJerusalemCouncil II) „W kie-
runku Soboru Jerozolimskiego II”. I
Sobór w Jerozolimie został opisany w 15
rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie
Apostołowie przyjęli chrześcijan po-
chodzenia nieżydowskiego do Kościoła
bez narzucania wymogów żydowskiego
prawa .W 1995 r. w sercu Marty’ego
Waldmana, rabina synagogi Żydów me-
sjanistycznych w Dallas, zrodziło się
pragnienie doprowadzenia do II Soboru
w Jerozolimie, który byłby w pewien
sposób odwrotnością pierwszego. Wte-
dy to chrześcijanie z pogan przyjęliby
wiernych pochodzenia żydowskiego,

którzy nie będą musieli wyrzekać się
żydowskiej tożsamości i zwyczajów.
Obecnie utworzono komitet wykonaw-
czy, który składa się z 7 osób
pochodzenia żydowskiego i 7 pocho-
dzenia nieżydowskiego, którzy repre-
zentują różne Kościoły o zasięgu mię-
dzynarodowym. TJCII prowadzi w tym
celu wszelkie działania, które obejmują
pokutę i pojednanie pomiędzy żydow-
ską częścią Kościoła a częścią pocho-
dzącą z narodów. To także chęć współ-
działania i uleczenia ran z przeszłości,
ponieważ wiele razy w przeszłości
Kościół skrzywdził naród żydowski (np.
„teologia zastąpienia”, wyprawy krzy-
żowe). Bo zbawienie to nie tylko oso-
biste pojednanie z Bogiem, ale pojed-
nanie pomiędzy narodami. Sobór Wa-
tykański II stał się punktem zwrotnym,
który potępił i uznał za grzech odrzuca-
nie Żydów, otworzył drogę ku pojedna-
niu. Odrzucił, odwołując się do biblij-
nego nauczania, wszelkie stwierdzenia
poprzednich soborów, które propa-
gowały wrogość ku Żydom. Jak mówi
św. Paweł: „ On bowiem jest naszym
pokojem. On w swoim ciele z dwóch
części uczynił jedno i obalił dzielący je
mur wrogości (…) On pojednał z
Bogiem obie części w jednym ciele
przez krzyż, zabijając tę wrogość w

sobie” Ef 2, 14, 16.
W dalszym rozwoju tej inicjatywy w

relacji do Kościoła Katolickiego znaczą-
ca była konferencja Żydów mesjani-
stycznych, która odbyła się w Belo
Horizonte, w Brazylii z udziałem kar-
dynała Jorge Bergoglio, około dwa
tygodnie przed konklawe. Na konferen-
cji zostało przedstawione swego rodzaju
świadectwo z dużym naciskiem na
wyznanie grzechów Kościoła Katolic-
kiego względem Żydów. Po nim nastą-
piło spotkanie w Buenos Aires kardy-
nała z przedstawicielami TJCII, które
okazało się bardzo owocne, pełne
wzajemnego dzielenia. Kardynał popro-
sił wtedy o modlitwę w intencji wyboru
papieża, który będzie miał na sercu rolę
Żydów. Jak się skończyło to konklawe,
wszyscy wiemy. Od samego początku
pontyfikatu papież Franciszek swoim
działaniem wzywa Kościół do głębokiej
odnowy, do skoncentrowania się na
Jezusie, na sednie Ewangelii.

„Najważniejsze jest to, aby Oblubie-
nica była przygotowana na przyjście
Pana. Oblubienica zjednoczona, a nie
harem” – mówi Adam Dylus [2] , który
zajmuje się rozprzestrzenianiem TJCII
w Polsce. W tym celu powinniśmy stale
być w centrum Bożego planu. Bo
Kościół przez pewien okres w historii
rozmijał się z nim. Być w centrum
Bożego planu to być w centrum Bożego
serca. Nieustannie wsłuchiwać się w
Nie. Nie zbaczać z kursu. Cały czas
orientować się, w jakim miejscu historii
się znajdujemy, żeby móc obrać właści-
wy kierunek, a w razie czego skorygo-
wać błędne kroki.

Źródła:
[1 ] –
https://www.youtube.com/watch?v=eXj
nOiI_LEs – „Rola Izraela w przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości – refleksja
teologiczna i dokumenty Kościoła.
[2] -
https://www.youtube.com/watch?v=ubv
RbyR6LoA –„Geneza, cel i znaczenie
TJCII”.
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Katechizm Kościoła Katol ickiego przybl iża
Krzysztof Kawik

Sakramenty wtajemniczenia

Co to jest Chrzest?

Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą
dostęp do innych sakramentów. Ochrzczeni jednoczą się z
Jezusem Chrystusem oraz są włączeni w Jego odkupieńczą Mę-
kę na krzyżu. Chrzest wyzwala nas z mocy grzechu pierwo-
rodnego, osobistych grzechów i pozwala nam razem z Chrystu-
sem zmartwychwstać do życia bez końca. Podczas chrztu dzieci
wiarę w ich imieniu wyznają rodzice.

W jaki sposób udzielany jest sakrament chrztu?

Klasyczna forma udzielania sakramentu chrztu przewiduje
trzykrotne zanurzenie dziecka w wodzie. Najczęściej jednak
trzykrotnie polewa się główkę dziecka wodą przy jedno-
czesnym wypowiedzeniu przez szafarza sakramentu słów: N.,
ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna, i Ducha Świętego. Woda
symbolizuje oczyszczenie i nowe życie.

Kto może zostać ochrzczonym?

Odpowiedź jest prosta. Każdy człowiek, który nie został jeszcze
ochrzczony, może być ochrzczony. Jedynym wymogiem jest
wiara. W starożytnym Kościele dorośli kandydaci do chrztu
przechodzili trzyfazowy okres przygotowania, katechumenat,
pouczano ich wówczas w sprawach wiary i stopniowo wolno
im było uczestniczyć w liturgii słowa.

Dlaczego Kościół praktykuje chrzest dzieci?

Kościół od czasów starożytnych praktykował chrzest dzieci.
Istnieje tego jeden zasadniczy powód, zanim zdecydujemy się
na Boga, Bóg zdecydował się na nas. Chrzest jest, zatem nieza-
służonym darem, łaską. Wierzący rodzice, chcą chrztu, dzięki
któremu dziecko zostanie uwolnione od grzechu pierworo-
dnego i z mocy śmierci. Chrzest dziecka zakłada, że chrześci-
jańscy rodzice wprowadzą je w wiarę.

Kto może udzielać chrztu?

Zazwyczaj sakrament ten jest udzielany przez biskupa, kapłana
lub diakona. W razie potrzeby każdy chrześcijanin może o-
chrzcić, polewając głowę dziecka wodą i wypowiadając formu-
łę chrzcielną: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego”. Udzielanie chrztu jest tak ważne, że może to uczynić
nawet osoba nieochrzczona. Musi mieć przy tym jedynie za-
miar, by zrobić to, co czyni Kościół, kiedy chrzci.

Czy chrzest jest jedyną drogą do zbawienia?

Dla wszystkich, którzy przyjęli Ewangelię i usłyszeli o tym, że

Chrystus jest „drogą, prawdą i życiem”, chrzest jest jedyną
drogą do Boga i zbawienia. Równocześnie jest przecież prawdą,
że Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Dlatego do zbawienia
dojdą także ci wszyscy ludzie, którzy nie mieli realnie okazji,
aby poznać Chrystusa i wiarę, ale szczerym sercem szukają
Boga i prowadzą życie, wsłuchując się w głos swojego sumie-
nia. Bóg powiązał zbawienie z sakramentami, dlatego Kościół
musi ich udzielać ludziom. Tam, gdzie Kościół nie dociera, sam
Bóg toruje ludziom inną drogę do zbawienia.

Kim stajemy się przez chrzest?

Stajemy się członkami Ciała Chrystusa, siostrami i braćmi na-
szego odkupiciela i dziećmi Bożymi. Być ochrzczonym oznacza
historię mojego osobistego życia.

Co to znaczy, że podczas chrztu nadaje się imię?

Otrzymać na chrzcie imię oznacza, że Bóg mnie zna, akceptuje
mnie i przyjmuje mnie na zawsze w niemożliwej do pomyśle-
nia niepowtarzalności. Imieniem, które otrzymujemy na
chrzcie, zwraca się do nas Bóg.

Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest dopełnieniem chrztu, sakramentem, w któ-
rym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności
decyduje się na życie, jako dziecko Boże i poprzez znaki na-
łożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego,
otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bogu.

Co dokonuje się podczas bierzmowania?

Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina
zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można
otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze nazna-
cza, jako chrześcijanina.

Co to jest Święta Eucharystia?

Jest Sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas sa-
mego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości
ofiarowali Mu siebie i abyśmy zjednoczyli się z nim w Komunii
Świętej. Początkowo oznaczała dziękczynienie, które pierwotny
Kościół wypowiadał przed przeistoczeniem chleba i wina w
Ciało i Krew Chrystusa. Później wyraz objął całą celebrację
Mszy Świętej.

Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię?

Jezus ustanowił Eucharystię w wigilię swojej śmierci, kiedy w

chrześcijańskiego
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Wieczerniku w Jerozolimie zgromadził wokół siebie Apostołów
i sprawował wraz z nimi Ostatnią Wieczerzę.

Jak ważna jest Eucharystia dla Kościoła?

Celebrowanie Eucharystii jest bardzo ważne dla życia chrześci-
jańskiej wspólnoty. W niej wspólnota staje się Kościołem.

W jaki sposób Chrystus jest obecny podczas celebrowania
Eucharystii?

Chrystus w Sakramencie Eucharystii jest obecny mistycznie, ale
realnie. Tak często, jak Kościół wypełnia nakaz Chrystusa:
„Czyńcie to na moją pamiątkę”, łamie chleb i bierze kielich,
dzieje się tom samo, co wydarzyło się wówczas: Chrystus
naprawdę oddaje się za nas, a my naprawdę jesteśmy częścią
Jego. Jednorazowa i niepowtarzalna ofiara Chrystusa na krzyżu
uobecnia się na ołtarzu, dokonuje się dzieło naszego
Odkupienia.

Jak we właściwy sposób powinniśmy czcić Pana obecnego w
chlebie i winie?

Bóg jest realnie obecny w konsekrowanym chlebie i winie,
dlatego musimy przechowywać te święte dary przejęci głęboką
czcią i adorować naszego Pana i Odkupiciela obecnego w
Najświętszym Sakramencie.

Jak często katolik musi uczestniczyć w Liturgii
Eucharystycznej?

W każdą niedzielę i święta nakazane chrześcijanin-katolik
zobowiązany jest wziąć udział we Mszy Świętej. Jednak, kto
rzeczywiście pragnie przyjaźni z Jezusem, może częściej odpo-
wiadać na zaproszenie Jezusa na ucztę. Nikt nie może mieć
żywej relacji z Chrystusem, gdy nie pragnie iść tam, gdzie Jezus
nas oczekuje. Stąd Msza Święta jest dla chrześcijan „sercem
niedzieli” i najważniejszym spotkaniem tygodnia.

W jaki sposób Komunia Święta mnie zmienia?

Każda Komunia Święta ściśle wiąże mnie z Chrystusem, czyni
ze mnie żywą część Ciała Chrystusa, odnawia łaski, które otrzy-
małem na chrzcie i przy bierzmowaniu, jak również sprawia, że
staje się mocniejszy w walce z grzechem.

Czy Eucharystia może być udzielana chrześcijanom, którzy
nie są katolikami?

Komunia Święta jest wyrazem jedności Ciała Chrystusa. Do
Kościoła Katolickiego należy ten, kto w nim został ochrzczony,
wyznaje jego wiarę i żyje z nim w jedności. Byłoby nonsensem,
gdyby Kościół zapraszał do Komunii ludzi, którzy nie podzie-
lają wiary Kościoła i nie żyją Jego życiem.

W jaki sposób Eucharystia jest antycypacją życia wiecznego?

Jezus obiecał swoim uczniom, a wraz z nimi także nam, że
pewnego dnia zasiądą z Nim do stołu. Dlatego każda Msza
Święta jest „pamiątką Męki, pełnią łaski, zadatkiem przyszłej
chwały”.

Źródło: YOUCAT – Katechizm Kościoła Katolickiego dla
Młodych

Twarz widziana w
twarzy

Gdy spoglądamy na duchową historię Krakowa,
dostrzegamy szybko, jak wiele dały naszemu miastu
zakony. Ubogaciły one dawną stolicę Polski swoją
modlitwą, ale też ofierną służbą wobec krakowian. W
poprzednim „Ignisie“ zatrzymaliśmy się nad św.
Stanisławem Kazimierczykiem, Kanonikiem Regular-
nym Laterańskim. Dzisiaj czas na kolejnego świętego
zakonnika z naszego miasta. Chdzi o św. Brata Alberta
Chmielowskiego, który nie tylko sam był zakonnikiem,
ale dwa zakony założył.

W młodości walczył w powstaniu styczniowym.
Otym, że skończyło się ono klęską, wie chyba każdy z
nas z lekcji historii. Tamte dni pzostawiły jednak trwały
ślad w ciele Adama (takie imię otrzymał na chrzcie), bo
stracił wtedy nogę. Musiał też uciekać z kraju, do
którego wrócił po ogłoszeniu amnestii. Nie przeszko-
dziło mu to jednak, by po powrocie realizować swoją
wielką pasję, jaką było malarstwo. Miał niemałe
perspektywy. Coraz bardziej dostrzegał jednak najgłę-
bszy sens ludzkiego istnienia, jakim jest poświęcenie
siebie, wszystkich swoich zdolności na służbę Bogu.
Pragnął służyć umiłowanemu, umęczonemu Panu jak
najlepiej. W wyjątkowo przejmujący sposób oddał
cierpienie Boga wyszydzonego przed ludzkim sądem na
swym obrazie „Ecce Homo“. Jednak najlepiej widział św.
Brat Albert umęczonego Pana nie na płótnie, lecz w
twarzy biednego, głodnego człowieka. Dla niego, dla
Pana w nim obecnego, założył Zgromadzenie Braci
Albertynów i Zgromadzenie Sióstr Albertynek. W
tworzeniu tych dzieł zaczerpnął św. Albert Chmielowski
wiele ze wzorów św. Franciszka z Asyżu.

Gdy patrzymy na postać człowieka, który stał się
„dobry jak chleb“, warto żebyśmy wzięli sobie do serca
przede wszystkim to, co było źródłem jego działalności i
co było jej sensem i celem. Tym wszystkim była i jest
służba Chrystusowi. Mało kto, jeśli ktokolwiek z nas,
poświęci się braciom w sposób choćby podobny do
Albertowego. Jednak każdy z nas powinien zapatrzeć się
w twarz człowieka, by dostrzec w nim Boga. Bo to On
inspiruje nasze dobre czyny i trzeba, byśmy, jak mówi
Psalmista, mieli go zawsze przed oczami (Ps 16, 8).

O świętym: Paweł Nowak
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Kim jesteś, nieznajomy?

Michalina Juraszczyk

Galeria Krakowska, tłum ludzi. Próbujemy przedrzeć się z
naszymi zakupami w stronę wyjścia, wykonując slalom
gigant pośród innych osób taszczących bagaże. Już prawie
jesteśmy u celu, gdy nagle czujemy pchnięcie w bok,
pochodzące od kogoś, kto próbuje skutecznie nas wyprze-
dzić. Co wtedy myślimy? Widać bardzo mu się spieszy,
pewnie jest już spóźniony na jakieś ważne spotkani…. czy
może: co za wredny cham, gdzie się tak pcha? Sama mogę
niestety podpisać się pod tym drugim stwierdzeniem i
sądzę, że większość czytelników również. Badania prowa-
dzone nad postrzeganiem społecznym pokazały, że postę-
powanie innych ludzie interpretują zwykle w kategorii cech
danej osoby. Zachowanie nie jest więc spowodowane
czynnikami zewnętrznymi (komuś się spieszy, inaczej nigdy
by mnie nie popchnął), a stałymi charakterystykami kon-
kretnego człowieka (ktoś jest wredny i zawsze tak się
zachowuje). O tym, jak krzywdzące mogą być takie oceny,
nie trzeba chyba wspominać. Negatywnie wpływają też na
nas samych – o wiele mniej zezłościmy się przecież na
kogoś, kogo można wytłumaczyć sytuacją. Co ciekawe, jeśli
odwrócić role i to my sami jesteśmy sprawcami niezbyt
pochlebnych zachowań – stosujemy strategię odwrotną –
winny przeważnie jest cały świat naokoło, a nie my i nasze
przywary.

To, o czym wspomniałam wyżej, nosi w psychologii
nazwę podstawowego błędu atrybucji, czyli przeceniania
czynników wewnętrznych bez uwzględniania sytuacyjnych
w ocenie zachowania drugiej osoby. Przypisywanie cech jest
procesem szybkim i automatycznym, bo nie zmusza nas do
analizy sytuacji. Dlatego przychodzi nam z taką łatwością.

Wnioskowanie o cechach innej osoby prowadzi do kon-
kretnych zachowań względem niej. Czasem jeszcze kogoś
nie znając, stawiamy hipotezy na temat tego, jaki on jest –
lubimy wiedzieć, czego można się spodziewać, bo daje nam
to poczucie bezpieczeństwa. Może jednak w niektórych
przypadkach prowadzić to do negatywnego zjawiska, jakim
jest efekt samospełniającej się przepowiedni. Zachodzi on w

momencie, gdy przypisując z góry jakieś cechy danej
osobie, traktujemy ją w określony sposób, zgodnie z wła-
snymi oczekiwaniami. Ona zaś reaguje na to zachowaniem,
które potwierdza nasze błędne hipotezy i utrwala w nas
nasze przekonania względem niej. I tak, myśląc, że Ala jest
raczej niemiła, traktujemy ją z rezerwą, ona zaś wyczuwając
to, rzeczywiście nie zachowuje się względem nas specjalnie
przyjaźnie (trudno się dziwić). Mamy więc potwierdzenie –
o, Ala naprawdę jest niemiła! W rzeczywistości Ala jest
świetną i życzliwą osobą, tylko nie daliśmy sobie szansy, aby
to dostrzec.

Zachowanie innych osób jest przeważnie wynikiem
mieszkanki różnych czynników – tych osobowościowych i
tych sytuacyjnych. Nie chodzi o to, by wyzbyć się oceniania
innych, bo to silniejsze od nas, ale by będąc świadomym,
jak to działa – patrzeć bardziej miłosiernie i nie zamykać się
w swoich uprzedzeniach.

Człowiek jest istotą społeczną. Codziennie przez nasze życie przewija się kilka, kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset osób. Z
większością z nich nie zamienimy słowa i nigdy nie dowiemy się, kim są. Często zdarza się nam jednak tylko na kogoś spojrzeć i
mimo że jest to ktoś zupełnie obcy, błyskawicznie dokonywać jego oceny. Jak zatem działają nasze społeczne schematy i czy
możemy je kontrolować?

Czyli o ocenianiu społecznym słów kilka
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Zombie w Jeruzalem

Scena opowiedziana w ten sposób
niewiele różni się od kinowego horro-
ru. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
opisane zostały w czterech ewange-
liach, za każdym razem inaczej. Wiele
elementów się pokrywa, lecz istnieją
dość interesujące detale, które
każdemu z opowiadań nadają niepo-
wtarzalności. Pewien fragment szcze-
gólnie zyskał na aktualności, odkąd
popkultura zaczęła się żywo intere-
sować motywem zombie.

Oto śmierć Jezusa według św.
Mateusza:

„A Jezus raz jeszcze zawołał

donośnym głosem i wyzionął ducha.

A oto zasłona przybytku rozdarła się

na dwoje z góry na dół; ziemia

zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby

się otworzyły i wiele ciał Świętych,

którzy umarl i , powstało. I wyszedłszy

z grobów po Jego

zmartwychwstaniu, weszl i oni do

Miasta Świętego i ukazal i się wielu.”

(Mt 27,50-53)

Jaka była reakcja mieszkańców
Jeruzalem? Tego tekst nie zdradza. Za
to reakcja dzisiejszego czytelnika
może płynnie przejść ze strachu w
śmiech, ponieważ opowiadanie św.
Mateusza przekracza granice prawdo-
podobieństwa. Prawa natury zdają się
w nim chwilowo zawieszone.

Odnotujmy, że chodzi o opowieść, a
kiedy czytamy opowieść, akceptujemy
swego rodzaju zawieszenie niewiary,
by lepiej wkroczyć w jej świat. W ten

sam sposób dajemy się porwać
filmom, nawet jeśli ich fabuła nie
miałaby prawa rozegrać się w praw-
dziwym życiu. Krótko mówiąc, gdy
czytelnik dociera do 27. rozdziału
Ewangelii św. Mateusza, może wybrać
pomiędzy akceptacją pojawienia się
zombie a potraktowaniem go jako
metafory służącej podkreśleniu istoty
tego, co właśnie się dzieje: Jezus,
Mesjasz, umiera.

Tekst nie mówi nic o naturze tego
zdarzenia. Czy chodzi po prostu o
wskrzeszenie, jak w przypadku Łaza-
rza? Czy ci ludzie będą musieli
umrzeć powtórnie? Czy może chodzi
o ostateczne powstanie z martwych?
Lecz wtedy czemu zamiast zjednoczyć
się z Bogiem, umarli przechadzają się
po Jerozolimie, miejscu, które od
samego początku ewangelii św. Mate-
usza naznaczone jest śmiercią?

Otwarcie grobowców wiąże się być
może ze słowami o wyschniętych
kościach w Księdze Ezechiela: „Oto
otwieram wasze groby i wydobywam
was z grobów, ludu mój, i wiodę was
do kraju Izraela, i poznacie, że Ja
jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i
z grobów was wydobędę, ludu mój..”
(Ez 27 12-13). Tekst ten ukazuje
otwarcie się grobów jako symbol
powrotu ludu Izraela po wygnaniu do
Babilonu.

W podobny sposób trzęsienie ziemi
może nas nakierować na tekst z Księgi
Zachariasza, w którym przybycie
świętych wywołuje rozstąpienie się
Góry Oliwnej: „W owym dniu dotknie
stopami Góry Oliwnej, która jest
naprzeciw Jerozolimy od strony
wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi

Zasłona w Świątyni nagle się rozdziera, wszystko zaczyna drżeć. Potężne trzęsienie ziemi zaczyna kruszyć skały i otwierać
grobowce. Spoczywający w nich zmarl i powstają i obierają wspólny kierunek: Jerozol imę.

Wieczerniku w Jerozolimie zgromadził wokół siebie Apostołów
i sprawował wraz z nimi Ostatnią Wieczerzę.

Jak ważna jest Eucharystia dla Kościoła?

Celebrowanie Eucharystii jest bardzo ważne dla życia chrześci-
jańskiej wspólnoty. W niej wspólnota staje się Kościołem.

W jaki sposób Chrystus jest obecny podczas celebrowania
Eucharystii?

Chrystus w Sakramencie Eucharystii jest obecny mistycznie, ale
realnie. Tak często, jak Kościół wypełnia nakaz Chrystusa:
„Czyńcie to na moją pamiątkę”, łamie chleb i bierze kielich,
dzieje się tom samo, co wydarzyło się wówczas: Chrystus
naprawdę oddaje się za nas, a my naprawdę jesteśmy częścią
Jego. Jednorazowa i niepowtarzalna ofiara Chrystusa na krzyżu
uobecnia się na ołtarzu, dokonuje się dzieło naszego
Odkupienia.

Jak we właściwy sposób powinniśmy czcić Pana obecnego w
chlebie i winie?

Bóg jest realnie obecny w konsekrowanym chlebie i winie,
dlatego musimy przechowywać te święte dary przejęci głęboką
czcią i adorować naszego Pana i Odkupiciela obecnego w
Najświętszym Sakramencie.

Jak często katolik musi uczestniczyć w Liturgii
Eucharystycznej?

W każdą niedzielę i święta nakazane chrześcijanin-katolik
zobowiązany jest wziąć udział we Mszy Świętej. Jednak, kto
rzeczywiście pragnie przyjaźni z Jezusem, może częściej odpo-
wiadać na zaproszenie Jezusa na ucztę. Nikt nie może mieć
żywej relacji z Chrystusem, gdy nie pragnie iść tam, gdzie Jezus
nas oczekuje. Stąd Msza Święta jest dla chrześcijan „sercem
niedzieli” i najważniejszym spotkaniem tygodnia.

W jaki sposób Komunia Święta mnie zmienia?

Każda Komunia Święta ściśle wiąże mnie z Chrystusem, czyni
ze mnie żywą część Ciała Chrystusa, odnawia łaski, które otrzy-
małem na chrzcie i przy bierzmowaniu, jak również sprawia, że
staje się mocniejszy w walce z grzechem.

Czy Eucharystia może być udzielana chrześcijanom, którzy
nie są katolikami?

Komunia Święta jest wyrazem jedności Ciała Chrystusa. Do
Kościoła Katolickiego należy ten, kto w nim został ochrzczony,
wyznaje jego wiarę i żyje z nim w jedności. Byłoby nonsensem,
gdyby Kościół zapraszał do Komunii ludzi, którzy nie podzie-
lają wiary Kościoła i nie żyją Jego życiem.

W jaki sposób Eucharystia jest antycypacją życia wiecznego?

Jezus obiecał swoim uczniom, a wraz z nimi także nam, że
pewnego dnia zasiądą z Nim do stołu. Dlatego każda Msza
Święta jest „pamiątką Męki, pełnią łaski, zadatkiem przyszłej
chwały”.

Źródło: YOUCAT – Katechizm Kościoła Katolickiego dla
Młodych

Artykuł Sébastiena Doane’a tłumaczy
Anna Rucińska

się w połowie od wschodu ku
zachodowi i powstanie wielka dolina.
Połowa góry przesunie się na północ,
a połowa na południe. I będziecie
uciekać na dolinę wśród moich gór, bo
dolina gór sięgać będzie aż po Asal; a
wy uciekać będziecie, jak uciekaliście
w czasie trzęsienia ziemi za dni króla
Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie
Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci.”
(Za 14, 4-5)

Oba te teksty stanowią przydatne
biblijne tło dla zrozumienia słów św.
Mateusza. Apokaliptyczne znaki wy-
stępujące w jego opowiadaniu są
zapowiedzią końca czasu i zmar-
twychwstania ciał. Wiara chrześcijań-
ska zakłada, że ukrzyżowanie nie jest
porażką, lecz zwycięstwem. Wszelkie
wstrząsające zdarzenia opisane przez
Mateusza świadczą o podniosłości
śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Jego opowieść kieruje nas ku wielka-
nocnemu porankowi, który opisany
jest w kolejnym rozdziale. Nie
powinna wzbudzać uczucia przeraże-
nia, ponieważ jest znakiem nadziei.
Co więcej, asystujący w tej scenie
centurion i żołnierze odczuwają naraz
wielką trwogę i pewność tego, że Jezus
jest Synem Bożym.

Źródło:
http://www.interbible.org/interBible/d
ecouverte/insolite/2015/insolite_1504
10.html
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KRÓTKO

Nad Ewangel ią pochyla się Barbara Kupiec

Mt 1 , 1 -1 6: "narodził się Jezus"

,,Po przesiedleniu babilońskim

Jechoniasz był ojcem Salatiela;

Salatiel ojcem Zorobabela;

Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud

ojcem Eliakima; El iakim ojcem Azora;

Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem

Achima; Achim ojcem Eliuda; El iud

ojcem Eleazara; Eleazar ojcem

Mattana; Mattan ojcem Jakuba;

Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z

której narodził się Jezus, zwany

Chrystusem. Tak więc w całości od

Abrahama do Dawida jest

czternaście pokoleń; od Dawida do

przesiedlenia babilońskiego

czternaście pokoleń; od

przesiedlenia babilońskiego do

Chrystusa czternaście pokoleń."

„Chrześcijaństwo to Osoba. Chrześci-
jaństwo to Obecność. Chrześcijaństwo
to Oblicze: Jezus Chrystus!”, tak mówił
Jan Paweł II w 2004 r. w Bernie, pod-
kreślając dobitnie, że nie chodzi tu o
świat czystych idei, ale o słowo Boże:
„Jestem z Wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).
Pochodzący z Węgier kardynał Péter
Erdő podkreślając fakt historyczności
Jezusa, mówił kiedyś następująco: “On
nie jest figurą mitologiczną, a chrze-
ścijaństwo nie jest filozofią: musimy
pozostawać konkretnie i historycznie
związani z Osobą naszego Mistrza”. To
właśnie dlatego fragment Pisma Świę-
tego, który najczęściej wydajesię wielu
osobom niewiele znaczący, staje się se-
dnem, początkiem, usensownieniem
naszego chrześcijańskiego spojrzenia
– chodzi o Chrystusowy rodowód (Mt
1 , 1-16; Łk. 3, 23-38), który zakorzenia
Osobę w rzeczywistości. Historia Zba-
wienia ma swoją ciągłość i jest dosko-

nale zaplanowana. Niezwykłe jest to,
że w ten plan Bóg wpisuje konkre-
tnych ludzi, konkretny czas, konkretne
miejsca, jakby w ten sposób chciał
jeszcze mocniej pokazać, że pragnie
przeniknąć wszystko, co nasze, że pra-
gnie wszystko na nowo uczynić Swo-
im. Tak bardzo pragnie przeniknąć na
wskroś całego człowieka, że pozwala
nam kroczyć Jego śladami. Trudno
opisać to coś, co czuje się, na przykład
pływając w Jeziorze Galilejskim, gdzie
wręcz doświadcza się Bożej Obecno-
ści, tak jakby sam Chrystus miał zaraz
stanąć na brzegu i spytać, czy mamy
coś do jedzenia… A wszystko to dał
nam po to, by łatwiej zapatrzyć się w
Jego oczy. I nawet wtedy, gdy wydaje
nam się zjawą, jak wtedy uczniom,
którzy zobaczyli Go kroczącego po
jeziorze (Mt 14, 26), mógł na nowo
powtórzyć: „Odwagi! Ja jestem, nie
bójcie się!” (Mt 14, 27).

Wiara naszych ojców…

Co roku każdy z nas otrzymuje czterdzieści dni Wielkiego
Postu, aby zastanowić się głębiej nad swoim życiem, coś
poprawić w swojej duchowości, a przede wszystkim stać się
lepszym człowiekiem. Bez wątpienia każdy z nas wie, że naj-
większa potęga człowieka leży w sile jego wiary. Myślę, że
takiej silnej wiary możemy się uczyć od Abrahama i Hioba.
„Pan dał i Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie błogosła-
wione"- te słowa najpełniej ilustrują człowieka wiary, który
umie przyjmować zwycięstwa, sukcesy, pochwały i zaszczyty,
ale nie odwraca się od Boga, kiedy nadchodzi czas klęski,
lekceważenia, utraty kogoś lub czegoś wartościowego. Żadne z
doświadczeń życiowych nie może być dla nas trzęsieniem
ziemi. Musimy uczyć się od Hioba dziękować Bogu za chwile
radosne i smutne, za zwycięstwa i klęski, bo zarówno jedne,

jak i drugie są nam potrzebne do zachowania życiowej
równowagi. Kiedy dokładnie pochylimy się nad jego życiem
odczujemy, że Hiob miał piękną relację ze Stwórcą. Był cały
czas blisko Niego, z Nim układał życiowe plany, nie bał się z
Nim rozmawiać, ani do Niego lgnąć. Nie ma nic cenniejszego
niż poczucie spokoju wyrastającego ze świadomości, że
jesteśmy w rękach Boga, Który nas nigdy nie zostawi samych.
Jak być wiernym Bogu uczy nas Abraham. Przykład jego rela-
cji ze Stwórcą pokazuje istotę zaufania i Bożego prowadzenia.
Abraham wykazywał się wielką miłością do Boga. Jego miłość
została odzwierciedlona w czynach. Nie zawahał się poświęcić
siebie i swojego życia, aby ukazywać Bożą moc, a kiedy Bóg
zażądał ofiary syna Izaaka był w pełni gotowy ją złożyć.
Miłość do Ojca niwelowała wszelkie lęki i niepewności.
Uczymy się również od niego kroczenia ścieżkami Pana oraz
odważnego przyjmowania Bożej woli. Nie zapominajmy, o
tym, co najważniejsze, że „wiara rodzi się z tego, co się
słyszy…”.

Rozważa Krzysztof Kawik
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Damian Orzeszek

Ku dezintegracji

Co ona ma?

"Oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu"

(PnP 4, 9)

Ile razy w życiu czułaś się niewystarczająca? Niewystarczająco
ładna, mądra, potrzebna, by być szczęśliwa i kochana? Zbyt
słaba i zwyczajna, by osiągnąć coś wielkiego? Być może jeszcze
nie umiesz dostrzec piękna, które w Tobie drzemie, a w którym
zakochał się sam Bóg.

Kobieta jest arcydziełem stworzenia, dlatego z myślą o tym
w zeszłym roku stworzyłyśmy cykl warsztatów "Co ona ma?",
poświęconych właśnie Kobietom. Jeśli nadal uważasz, że to
tylko puste, górnolotne frazesy, zapraszamy Cię 16 kwietnia na
kolejną, drugą już edycję spotkania.

Z własnej perspektywy mogę powiedzieć, że dzięki pier-
wszym warsztatom poznałam Magdę - moją bratnią duszę.
Miałam okazję wymienić się doświadczeniami z osobami taki-
mi jak ja - może nie do końca doskonałymi, ale pięknymi w
swojej niedoskonałości. Pokazałam innym swój talent, przez co
zyskałam ogromną motywację do jego rozwijania. Wyzbyłam
się desperacji w oczekiwaniu na tego Jedynego ;) Zaczęłam
traktować swoje ciało z większym szacunkiem wyrażającym się

Gabriela Lisowska

historii

w dbałości o to, jak się
ubieram. Przekonałam się,
że każdy nowy dzień życia
jest wystarczająco
wyjątkowy, by założyć
sukienkę, pójść samemu do
kina, kupić w zimowy
wieczór truskawki. Bo tak.
Bo jestem Kobietą i
zasługuję na wszystko, co
najlepsze!
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Tajemnica Tajemnic

JacekWójcik

„KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY
PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NA-
SZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJE-
MY.”

Oto słowa Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego,
które miały miejsce 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze,
a więc 300 lat po Ślubach Jana Kazimierza we Lwowie. 60
lat temu, przy ponad milionowej rzeszy Polaków, (mówi się,
że Ślubowało w ten dzień nawet 1400000 osób!) Rotę
Ślubów odczytał bp Michał Klepacz. Dlaczego na to
zwracam uwagę w kontekście tematu numeru – „Tożsa-
mość”? Ponieważ moim zdaniem Święta Wiara Katolicka
jest fundamentem bytu Narodu Polskiego. I na związkach
Kościoła z Polskością postaram się skupić w tym artykule.

Każdy doskonale zna bohaterską obronę Jasnej Góry z
roku 1656, którą dowodził paulin Klemens Augustyn
Kordecki, dlatego chciałbym się skupić na dwóch rzeczach
z tego okresu, powiązanych również z tym wydarzeniem.
Najazd szwedzki zorganizowali polscy protestanci, a bardzo
wielu mieszkańców Korony niestety współpracowało z
najeźdźcami. Po okresie sukcesów wojsk szwedzkich, w
którym olbrzymie znaczenie miały zdrady dokonywane
przez m.in. rodzinę Radziwiłłów, kiedy Polacy poddawali
się bez walki, przyszedł przełom. Społeczeństwo polskie, w
większości katolickie, nie mogło dłużej patrzeć, jak bezcze-
szczone są kościoły, jak traktuje się Maryję, która w sercach
Polaków ma szczególne miejsce. Nie mogło dłużej znosić
bezwzględności, gwałtów i grabieży i chwyciło za broń.
Wśród walczących byli przedstawiciele wszystkich warstw
społecznych - szlachta, mieszczaństwo oraz chłopi. Walki
toczyły się aż do 1660 roku, a zakończyły się podpisaniem
traktatu pokojowego w Oliwie. W 1956 roku miało miejsce
wydarzenie bezprecedensowe – 1 kwietnia król Jan Kazi-
mierz oddał Polskę w opiekę Maryi.

Warto zwrócić uwagę na fragment tekstu z dramatu
„Ksiądz Marek” Juliusza Słowackiego, który stał się hym-
nem konfederatów barskich – zrywu szlachty polskiej
przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskie-
mu, podległemu carycy Katarzynie II. Ten tekst, pełen
wiary i zaufania w Opatrzność Bożą i opiekę Maryi, budził
serca Polaków z letargu przeszło 200 lat temu. Myślę, że
budzi i dziś…

Nigdy z królami nie będziem w aljansach

Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,

Bo u Chrystusa my na ordynansach —

Słudzy Maryi.
Konfederacja barska jest uważana niejednokrotnie za

pierwsze polskie powstanie narodowe. Pokazuje dobitnie,
jak fundamentalną sprawą dla Polaków jest Kościół
Katolicki.

Kolejne wielkie powstanie – listopadowe, niesie ze sobą
najsmutniejsze wydarzenie w historii relacji Kościół Kato-
licki a Polska. Papież Grzegorz XVI (będący pod wpływem
rosyjskiego posła Gagarina i przy wydatnym wsparciu
Austrii) , w 1832 roku wydaje encyklikę „Cum Primum”, w
której potępia powstańców listopadowych. Ta sytuacja
wywołała wielkie przygnębienie wśród Polaków, zarówno
tych znajdujących się w okupowanej Polsce, jak i tych na
emigracji. Kościół w Polsce na szczęście nie pozostał bierny
w tej sytuacji. W roku 1837 papież udziela hrabiemu
Władysławowi Zamoyskiemu, zaopatrzonemu w listy od
biskupów polskich, w których przedstawiono rzeczywistą
sytuację Polaków i Kościoła w Polsce, dwóch audiencji. Po
zapoznaniu się z treścią listów i rozmowie z Władysławem
Zamoyskim, zdanie papieża dotyczące powstańców stycz-
niowych zmienia się diametralnie. Papież stwierdza: „Pra-
wda, że byłem w błąd wprowadzony. Własni moi słudzy, na
których obowiązany byłem polegać, dali się uwieść i mnie
samego uwiedli.”

Stosunek papiestwa do kolejnego powstania – stycznio-
wego, był już jednoznaczny i nie uległ zmianie. Papież Pius
IX z całą stanowczością potępiał prześladowanie Polaków
przez władze rosyjskie. Był również pełen uznania dla ma-
nifestacji patriotyczno-religijnych, które objęły Polskę w
latach 1860-1862. Najmocniej w sprawie Polski papież
wypowiedział się 24 kwietnia 1864 roku: „Słuchajcie!
Poczuwam się do obowiązku potępić tego potężnego pa-
nującego, którego imienia nie wymawiam w chwili obecnej
tylko dlatego, by wyrzec je w innym przemówieniu, a które-
go niezmierzone imperium rozciąga się aż po biegun pół-
nocny.” Powstanie styczniowe dobitnie pokazuje, że tożsa-
mość polską buduje się na fundamencie, którym jest
Kościół. Prawie każdy oddział partyzancki miał swojego

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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kapelana, a niektórzy księża, jak np. ksiądz Stanisław
Brzóska, dowodzili oddziałami powstańczymi. Dwóch po-
wstańców styczniowych – Albert Chmielewski i Rafał
Kalinowski, to święci Kościoła Katolickiego. Podejmowane
są również kroki w kierunku beatyfikowania dyktatora
powstania styczniowego - Romualda Traugutta.

W roku 1882 po raz kolejny mogliśmy zaobserwować,
jak ważnym miejscem dla Polaków jest Jasna Góra. Na
jubileusz 500-lecia Jasnej Góry przybyło ponad 300 000
ludzi. Dziś liczba 150 000 ludzi na Marszu Niepodległości
jest uznawana za wielki wyczyn. Jasna Góra to miejsce,
które jeszcze niejednokrotnie miało się zapisać w historii
Polski. Miejsce, w którym w najtrudniejszych chwilach
Polacy mogli poczuć jedność i oddech wolności.

Jest rok 1920. Dopiero co odzyskana niepodległość staje
przed wielkim zagrożeniem ze Wschodu. Na Warszawę
nacierają bolszewicy. Polacy, którzy dopiero odzyskali
wolność, nie chcą jej oddać i prowadzą heroiczną walkę.
Walkę na dwóch frontach – militarnym i duchowym.
Liczne rzesze ochotników wstępowały do Wojska Polskiego,
a kościoły zapełniały się ludźmi błagającymi Boga, by nie
odbierał im tak ciężko wywalczonej wolności. Modlitwy
okazały się skuteczne. Bardzo ciekawy jest fakt, że gdy
Bitwa Warszawska wkraczała w decydującą fazę, polska
radiostacja przez dwie doby bez przerwy nadawała ten sam
fragment Ewangelii Św. Jana: „Na początku było Słowo..”,
czym kompletnie zakłóciła łączność w armii bolszewickiej i
walnie przyczyniło się do pokonania bolszewików.

W zakończeniu chciałbym wrócić do tego, od czego
rozpocząłem artykuł - Jasnogórskich Ślubów Narodu Pol-
skiego. Tekst ślubów powstał w nocy z 15 na 16 maja w

Komańczy, gdzie więziony był jego autor, Prymas Polski
Stefan Wyszyński. Człowiek, któremu przypisuje się miano
ostatniego interrexa. 26 sierpnia, w Uroczystość Najświę-
tszej Maryi Panny Częstochowskiej, cała rzesza Polaków
przyrzekała na Jasnej Górze walkę o życie w łasce
uświęcającej, walkę w obronie życia nienarodzonych dzieci,
stanie na straży nierozerwalności małżeństwa i walkę z
wadami narodowymi. Ze Ślubami Jasnogórskimi nierozer-
walnie związana była 9-cio letnia nowenna Narodu Polskie-
go, która była planem moralnej odnowy dla Polaków przed
zbliżającym się millenium chrztu Polski. Przyjazd ponad-
milionowej rzeszy Polaków na Jasną Górę był jednocześnie
wielką manifestacją przywiązania Polaków do świętej wiary
katolickiej.

Nie da się budować Polski w oderwaniu od Kościoła. To
jest niesamowita tajemnica, głębia, której nie widać, trzeba
ją poczuć. Każdy z nas ma to gdzieś w sobie, choć często nie
zdaje sobie z tego sprawy. Budzi się to zazwyczaj w
najtrudniejszych dla naszej umiłowanej Ojczyzny chwilach.
Boleśnie przekonali się o tym komuniści przed kilkudziesię-
cioma laty, boleśnie przekonały się o tym ostatnio antyko-
ścielne środowiska, którym Polacy powiedzieli „nie”, dzięki
czemu mamy pierwszy raz po 1989 roku rząd bez komu-
nistów. Każda próba budowania nowej polskości w ode-
rwaniu od Kościoła jest z góry skazana na porażkę. Historia
dobitnie nam to pokazała!
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TAK dla uchodźców, NIE dla imigrantów

To fragment artykułu z 2011 r., zgodnie z którym można było
stwierdzić, że lepsze czasy dla Syryjczyków nadejdą dosyć
szybko. Przyszłość niestety potoczyła się całkiem inaczej.

15 marca 2011 wybuchła wojna domowa w Syrii. Począ-
tkowo były to masowe demonstracje niezadowolonego z sytu-
acji życiowej społeczeństwa syryjskiego, krwawo tłumione
przez siły bezpieczeństwa. Ich skutkiem było powołanie latem
2011 przez oficerów armii narodowej - Wolnej Armii Syrii
(WAS). Wobec zaogniającej się sytuacji w Syrii najpierw Liga
Państw Arabskich, a następnie Organizacja Narodów Zjedno-
czonych podjęły mediacje w celu osiągnięcie pokoju. W wyni-
ku tych zabiegów dyplomatycznych wynegocjowano pokojowy
plan Annana, na mocy którego miał obowiązywać od 12
kwietnia 2012 obustronny rozejm. Jednakże rozejm nie był
respektowany przez siły rządowe, a w efekcie także przez
rebeliantów.

Bezbronni ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia
ojczystego kraju, aby ratować swoje życie. Ofiarami tego
konfliktu są wszyscy obywatele bez względu na wyznanie,
pochodzenie, czy przekonania polityczne. Od przeszło czte-
rech lat, co krok docierają do nas informacje o największej
katastrofie humanitarnej od czasów II wojny światowej.
Panująca atmosfera prowokuje zatem, by ogłosić światu, że
powinno się przyjąć uchodźców z Syrii.

Jednak wraz z potrzebującymi pomocy i szukającymi
bezpieczeństwa uchodźcami, do Europy przybywają migranci
szukający lepszego życia na Zachodzie. Europę zalewa fala
imigrantów z Syrii, Erytrei, Afganistanu, Mali, Gambii czy
Somalii powodując powstanie kryzysu migracyjnego, nad
którym coraz trudniej zapanować. Kwestia, czy tłumnie
przybywający na nasz kontynent ludzie są potrzebującymi
pomocy uchodźcami, czy imigrantami ekonomicznymi jest
trudna do jednoznacznego określenia. Nie można genera-
lizować i wrzucać wszystkich do jednego worka, ale nie można
również stać z otwartymi ramionami, zapraszać każdego
chętnego i asymilować się z nim. Europa zamiast zjednoczyć
się w trudnej sytuacji jest podzielona jak nigdy wcześniej.

Przez długi czas media przedstawiały wstrząsające i
chwytające za serce fotografie głodnych dzieci, które szukając
schronienia w europejskich krajach umierają wycieńczone
nużącą przeprawą. W odpowiedzi na to coraz częściej pokazy-
wane są materiały przedstawiające zamieszki z udziałem

uchodźców niemających ochoty na asymilowanie się w
lokalnych społecznościach państw, które ich przyjęły.

Zatem – czy pomagać? Na pewno warto, jednak każdy
powinien działać według swoich przekonań. Kraje
europejskie – w tym Polska – niosą pomoc humanitarną i
finansową w miejsca dotknięte konfliktami. Są to istotne
działania, zauważalne przez potrzebujących i wspierające
ich. Czy niechęć do przyjęcia muzułmańskich uchodźców
do swojego kraju jest zła? Myślę, że nie – miejscem
godnym dla każdego człowieka jest jego własny kraj, ten, w
którym się urodził. Potrzebujący pomocy uchodźcy chcą
po prostu znaleźć bezpieczne miejsce dla siebie, a co za
tym idzie – udają się tam, gdzie to bezpieczeństwo jest
zapewnione, a nie narażają własnego życia, aby za wszelką
cenę przedostać się do Europy.

Polski Kościół szeroko działa na rzecz imigrantów.
Sekcja Polska Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc
Kościołowi w Potrzebie (PKWP) przekazała aż 6 mln zł na
pomoc ludziom z Syrii i Iraku. PKWP wraz z Konferencją
Episkopatu Polski otacza pomocą obozy w Iraku, wysyłając
do nich żywność, lekarstwa oraz artykuły pierwszej
potrzeby. Wybudowano tam „Wioskę im. Ojca Weren-
frieda” składającą się ze 150 kontenerów mieszkalnych,
które pomieszczą około 1000 osób. W obozach powstały
także cztery szkoły. Podobną pomocą PKWP otoczyła
Syryjczyków. Z kolei Konferencja Episkopatu Polski dwu-
krotnie zarządziła zbiórkę pieniędzy dla uchodźców. Tylko
w 2014 r. polskie diecezje przekazały na pomoc uchodź-
com ponad 5 mln zł. Z kolei Caritas Polska tworzy Centra
Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które od 2014 r.
pomogły już ponad 3 tys. uchodźców.

Za kwestie ewentualnego przyjmowania imigrantów i
uchodźców odpowiedzialne są przede wszystkim władze
świeckie, tak na poziomie centralnym, jak i lokalnym.
Powinno się jednak wysłuchać głosu obywateli. To Polacy
są gospodarzami w Polsce i to właśnie oni powinni
zadecydować, czy chcą uchodźców, czy też nie. Jeżeli
uchodźcy mieliby zostać przyjęci, to potrzeba mądrego
prawa zabezpieczającego zarówno stabilizację społeczności
ich przyjmującej, jak i możliwość godziwego życia i
rozwoju przybyszów.

Dawid Przeliorz

Rząd Syrii podał się do dymisji - informuje państwowa telewizja syryjska. Dymisję gabinetu przyjął prezydent Baszar el-Asad.
Opozycja czeka na orędzie prezydenta, w którym rządzący od lat krajem Baszar al-Asad może znieść stan wyjątkowy trwający
od 1 963 r. Od dwóch tygodni w Syrii trwają protesty na rzecz reform pol itycznych.
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Zdobyci dla Niego

Katarzyna Pałka: Agata, mówiłaś, że fragment z Mt 28, 19-20
to słowa, którymi się kierujecie w życiu. Czy uważacie, że jest
to polecenie skierowane do wszystkich?
Agata Ostrowska: Jezus powiedział do swoich uczniów:

”Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody”, ale myślę, że jest
to polecenie skierowane do każdego chrześcijanina. Gdyby
apostołowie i ich uczniowie nie byli posłuszni temu nakazowi,
to dzisiaj nie dotarłaby do nas Ewangelia.
Dominik Ostrowski: Jezus powiedział „Idźcie i czyńcie

uczniami” do swoich uczniów, a kolejni uczniowie byli
uczniami tych uczniów i mieli przekazywać wszystko to, co
przekazał im Jezus.

KP: To było charakterystyczne w pierwotnym Kościele, że
kto usłyszał Ewangelię, ten czuł się za nią odpowiedzialny.
Sam miał w sobie pragnienie, że musi iść i komuś opowie-
dzieć o Jezusie. Mam wrażenie, że dzisiejszy Kościół bardziej
skupia się na tym, żeby czegoś lub kogoś nie utracić niż
zyskać. Co o tym myślicie?
AO: Myślę, że często nie jesteśmy świadomi, że życie to nie

zabawa, ale wojna duchowa, a my jesteśmy posłani, żeby rato-
wać ludzi. Jeżeli będziemy traktować ewangelizację tylko jako
dodatek, będziemy się czuć miło w naszym ciepełku domo-
wym, będziemy nawet razem się modlić i wielbić Boga, (co też
jest naszym powołaniem) to pomijamy wtedy coś ważnego.
Bóg nas powołuje, żebyśmy wyszli z naszych bezpiecznych
miejsc. Kiedy Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, świad-
czyli o Chrystusie nawet za cenę prześladowań. W Polsce czu-
jemy się na razie bezpiecznie, możemy chodzić do kościoła,
swobodnie czytać Pismo Święte i nic nam za to nie grozi. Pe-
wnie, że możemy mówić o prześladowaniach psychicznych,
kiedy ktoś nas wyśmieje, ale to jest nic w porównaniu z tym, że
ludzie oddają swoje życie za wiarę.
DO: Zgadzam się z tym, że istnieje obawa wśród księży czy

liderów wspólnot, że radykalne wyzwania mogą spowodować
odejście ludzi od kościoła. Dlatego są ostrożni, by nie powie-
dzieć czegoś „zbyt mocno”, nie dawać zbyt dużych wyzwań.
Czasem zadawalamy się chrześcijaństwem, które polega jedy-
nie na chodzeniu do kościoła. Jakbyśmy naprawdę zrozumieli,
że ludzie, którzy nie są narodzeni z Chrystusa idą do piekła, a
zbawienie jest tylko w Nim, nie w żadnej religijności, to myślę,
że nasza perspektywa mogłaby się zmienić.

KP: Jaka jest Wasza wizja Kościoła?
AO: Osobiście chciałabym zobaczyć Kościół pełen radykal-

nych uczniów Chrystusa, którzy przyznają się do Niego, gdzie-
kolwiek są. Ludzi, którym zależy na tym, żeby inni poznali
Jezusa osobiście. Ludzi, którzy inwestują swoje życie w życie
innych ludzi, czyli doprowadzają ich do decyzji wiary, a potem
pomagają w jej ugruntowaniu.
DO: I że są to ludzie, którzy mają charakter, którzy nie zga-

dzają się na zło, którzy kierują się miłością, współczuciem, nie
idą na kompromisy, nie ściągają. (śmiech)

KP: Czyli nakaz Jezusa, żeby iść i głosić jest jednym z
ważniejszych zadań Kościoła?
DO: Myślę, że jest najważniejszym i głównym.
AO: Naszym marzeniem jest, żeby Ewangelia się rozszerza-

ła. Jedno, to głoszenie Ewangelii, a drugie to czynienie ucznia-
mi. Przypomina mi się inny fragment z 2 Tm 2,2 : ”Co usłysza-
łeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż za-
sługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać
innych.” To jest polecenie, żeby przekazywać dalej to, co sami
usłyszeliśmy i doświadczyliśmy. Często wydaje nam się, że ma-
my zbyt mało wiedzy lub nie jesteśmy wystarczająco kompe-
tentni, ale to jest po prostu przekazywanie dalej tego, co do-
świadczyliśmy z Bogiem. To nie jest nic trudnego i każdy może
to robić.
DO: Sam mam doświadczenie takiego „uczniostwa”, kiedy

ktoś opiekował się mną i miał wpływ na moje życie. Teraz ja
mogę mieć wpływ na życie wielu studentów. Powoli wchodzi-
my w taki czas, że przywódcy Kościoła widzą, jak ważne jest
posyłanie świeckich ludzi do głoszenia Ewangelii i czynienia
uczniów.

KP: Wracając do tego, że pierwsi chrześcijanie mieli sami
pragnienie głoszenia, czy wychodzić na ulice bez tego? Kiedy
czujemy, że robimy to z przymusu? Chodzi mi o działanie
Ducha Świętego, czy wychodzić, kiedy nie mamy takiego
wewnętrznego przekonania?
AO: Bez Ducha Świętego absolutnie nie wychodźmy, ale

każdy nowonarodzony ma Ducha Świętego i może korzystać z
Jego mocy. Myślę, że jeżeli nie mamy w sobie takiego pragnie-
nia, to módlmy się o nie i bądźmy gotowi na to, że Bóg je da.
Powiem szczerze, że już od wielu lat dzielę się Ewangelią i
niemal za każdym razem boję się, chcę uciec i wcale nie jest mi

Katarzyna Pałka

O najważniejszej misji Kościoła, przełamywaniu duchowych barier i marzeniach związanych z polskimi uczelniami z Agatą i
Dominikiem Ostrowskimi, młodym małżeństwem zaangażowanym na pełen etat w RAPP (Ruch Akademicki Pod Prąd).
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cie „Głos na Pustyni” grupę studencką, gdzie chcemy uczyć
studentów, co to znaczy być uczniem Jezusa na co dzień. Po-
magamy ugruntować ich wiarę, ale nie chcemy siedzieć tylko w
przytulnej salce. Zachęcamy studentów, aby czynili nowych
uczniów, posyłamy ich z Ewangelią na uczelnie, do akademi-
ków, do ich środowisk. Myślę, że największy wpływ na innych
mamy w naszym naturalnym otoczeniu.
DO: W ostatnim czasie pomagamy również liderom Góry

Oliwnej w formacji, w stawaniu się uczniami Chrystusa. Chce-
my pomagać im w kształtowaniu Chrystusowego charakteru.

KP: A jakie są wasze marzenia?
AO: Aby wszystkie uczelnie zostały zdobyte dla Jezusa. Aby

każdy znał kogoś, kto żyje w przyjaźni z Jezusem i mógł się od
niego uczyć. Chcemy docierać do studentów tam, gdzie są. Jest
wiele młodych ludzi, którzy nie przyjdą do kościoła, bo są
zrażeni, mają jakieś przykre doświadczenia. Często młodzi
ludzie nie chcą słuchać księży, bo ci nie są dla nich wiarygodni,
a życie kolegi czy koleżanki ze studiów może być dla nich
takim świadectwem, że sami zapragną Boga w swoim życiu
DO: Kto szuka, ten znajdzie, pójdzie do jakiegoś duszpaster-

stwa. My chcemy wchodzić w nowe miejsca i rozmawiać z
ludźmi niekoniecznie otwartymi, może zrażonymi, którzy nie
wiedzą jak szukać. Chcemy im pomagać odnaleźć drogę do
Boga.

KP: Jak znaleźliście się w tym miejscu, gdzie teraz
jesteście? Jak spotkaliście Jezusa?
DO: Od zawsze byłem osobą religijną. Moja babcia zawsze

starała się, żebym chodził do kościoła. Wierzyłem w istnienie
Boga, ale nie miało to przełożenia na życie. Najbardziej ob-
jawiło się to w szkole średniej, kiedy żyłem jak poganin,
według standardów tego świata. Szukałem miłości w alkoholu i
różnych używkach, bo w rodzinie jej nie doświadczyłem. By-
łem egoistyczny, traktowałem bardzo źle moich rodziców, nie
miałem oporów, żeby kraść. W niedziele chodziłem do kościo-
ła. To było życie w hipokryzji. Kiedy poszedłem na studia,
trafiłem na akcję organizowaną przez RAPP i tam usłyszałem
Ewangelię. Wiedziałem wcześniej, że Bóg mnie kocha, że je-
stem grzeszny i że Jezus za mnie umarł, ale nie wiedziałem, że
muszę Mu oddać swoje życie. Wtedy w krótkiej modlitwie
poprosiłem Jezusa, aby wszedł do mojego życia i przebaczył
moje grzechy. Bóg powoli zaczął mnie przemieniać. Przestałem
pić, zacząłem patrzeć inaczej na ludzi, przeprosiłem moich ro-
dziców, powiedziałem im pierwszy raz w życiu, że ich kocham.
Moją potrzebę miłości i akceptacji odnalazłem w Bogu, a nie w
rzeczach tego świata. Zacząłem się modlić, czytać Pismo Świę-
te, i nawiązywać relację z Bogiem. Moje studia to był okres
stawania się nowym człowiekiem. Pan wkładał w moje serce
pragnienie głoszenia Ewangelii, widziałem wyraźnie, że ludzie
bez Niego są zgubieni. Towarzyszył mi wtedy taki opiekun,
nauczyciel w wierze, osoba, z którą spędzałem czas i która mia-
ła ogromny wpływ na moje życie. W RAPPie poznałem też
Agatę. Pod koniec moich studiów odebrałem od Boga powoła-
nie, aby zaangażować się w misję ewangelizacji i „uczniostwa”
na pełen etat. Po studiach służyliśmy z Agatą przez cztery lata
w środowisku studenckim w Warszawie, a potem w niesamo-

wygodnie. Jeśli będziemy czekać na taki komfort, to możemy
się nie doczekać. To jest przełamywanie siebie, nie poleganie
na sobie, ale na Duchu Świętym, kiedy ufam, że to On da mi
moc, że to On będzie mówił moimi ustami. Pewnie, ze jest po-
trzebne przygotowanie, żeby wiedzieć, co przekazywać, ale na-
szym zadaniem jest podjęcie inicjatywy i pozostawienie re-
zultatów Duchowi Świętemu. Szatanowi bardzo zależy na tym,
żebyśmy tego nie robili, więc często pojawiają się różne prze-
szkody: boli głowa, autobus się spóźnia itp, ale nie można się
temu poddawać.
DO: Ważne jest trwanie w bliskiej relacji z Bogiem, czytanie

i studiowanie Jego Słowa, modlitwa. Najlepiej, żeby to było
codziennie, tak jak w relacji z człowiekiem. Aby zaufanie do
siebie mogło wzrastać, potrzeba jak najczęściej przebywać ze
sobą. Bez trwania przy Bogu, trudno, żeby Duch Święty miał
przestrzeń, żeby działać w naszym życiu. To jest jak połączone
naczynia krwionośne. Duchowa krew musi przepływać przez
wszystkie naczynia naszego życia. Duch Święty może nas
powoływać do głoszenia Ewangelii, a nam pozostaje decyzja.
Najciekawsze jest to, że na końcu głoszenia zawsze jest radość.
Mimo, że to wiemy to głoszenie i tak pozostaje wyzwaniem. Za
każdym razem trzeba przełamywać duchową barierę. Szatan
może mówić: ” Zobacz, jaki ty jesteś grzeszny dzisiaj, jak ty
możesz głosić” albo: „Ty tak mało wiesz, jak ty chcesz z nim
rozmawiać”. Złemu zależy na tym, abyśmy byli letnimi chrze-
ścijanami, którzy czasem nawet się modlą, może czytają Pismo
Święte, ale na co dzień są bierni w dawaniu świadectwa. Dla
niego to już jest zwycięstwo.

KP: Możecie opowiedzieć trochę o tym, co robicie?
AO: Jesteśmy zaangażowani w Ruch Akademicki Pod Prąd,

gdzie staramy się inspirować studentów do tego, by dzielić się
Ewangelią, by czynić kolejne pokolenia uczniów Chrystusa.
Zapraszamy wszystkich studentów z różnych wspólnot i ko-
ściołów do wspólnej ewangelizacji. Jedną z takich przestrzeni
jest tzw. PIWO czyli Pierwsze Integracyjne Warsztaty Odno-
wienia, które organizowaliśmy w czwartki przez cały poprze-
dni semestr na Miasteczku Studenckim. Wychodzimy do stu-
dentów, rozmawiamy, rozdajemy kanapki, herbatę i po prostu
dzielimy się Ewangelią. Tę inicjatywę będziemy kontynuować
w kolejnym semestrze. Oprócz tego prowadzimy we wspólno-
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wity sposób (długa historia) Bóg wezwał nas do Krakowa,
abyśmy także tutaj mieli wpływ na uczelnie.
AO: Wychowałam się w rodzinie, w której Bóg był obecny,

żywy. Ewangelia była mi znana od dziecka, wiedziałam, że
trzeba oddać życiu Chrystusowi, ale nie wiedziałam, że jest to
decyzja raz na całe życie. Kiedy wzrastałam, zaczęłam dostrze-
gać, że jestem grzeszna. Zastanawiałam się, czy moja więź z
Bogiem jest trwała, czy naprawdę jestem Bożym dzieckiem,
czy gdybym umarła w danym momencie, to poszłabym do
nieba. W czasie szkoły średniej czułam się rozdarta: z jednej
strony chciałam podobać się Bogu, z drugiej strony - ciągnęły
mnie rzeczy tego świata. W czasie studiów dołączyłam do
grupy biblijnej i przyszedł taki moment, kiedy Ewangelia, którą
znałam tak rozumowo, przeszła z umysłu do serca. Naprawdę
poruszyło mnie to, że gdyby nie śmierć Jezusa na krzyżu,
byłabym zgubiona. W liście do Rzymian 6:23 czytamy:
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga
dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Złemu zależy na tym,
abyśmy byl i letnimi

chrześcijanami, którzy
czasem nawet się modlą,

może czytają Pismo
Święte, ale na co dzień
są bierni w dawaniu

świadectwa. Dla niego
to już jest zwycięstwo.

Wtedy oddałam wszystkie dziedziny mojego życia Bogu i uczy-
niłam Go moim Panem i Zbawicielem. Jedną ze zmian, jaką
Bóg uczynił było to, że Pismo Święte, które już wcześniej czyta-
łam, jakby „ożyło” dla mnie – zaczęłam je rozumieć, przyjmo-
wać i stosować w swoim życiu. Potem Duch Święty dał mi pe-
wność więzi z Jezusem i pewność życia wiecznego. Zaanga-
żowałam się w RAPP i już na studiach dzieliłam się Ewangelią
i szukałam swoich uczniów, zaczęłam prowadzić grupę biblijną
dla studentek. Podobnie jak Dominik, na piątym roku podję-
łam decyzję, że chcę działać w RAPPie na pełen etat.

KP: Do czego chcielibyście zachęcić czytelników?
AO: Aby kochali Jezusa całym swoim sercem i odważnie

przyznawali się do Niego wśród swoich znajomych na stu-
diach.
DO: Jesteśmy też chętni, aby pomagać tym, którzy chcieliby

uczyć się, jak dzielić się Ewangelią. Jeśli jesteś
zainteresowany/a, chciałbyś/chciałabyś spróbować zrobić pier-
wszy krok w dziedzinie ewangelizacji, napisz do nas:

agat.ostrowska@gmail.com
ostrowski.dominik@outlook.com

Małe rzeczy

Karolina Latkiewicz

Papież Franciszek obchodzi walentynki, a przynajmniej
starał się obchodzić. Nie wiem, czy w tym roku, ale dwa lata
temu zorganizował na Placu Świętego Piotra spotkanie dla
17 tysięcy narzeczonych. Dosyć, że o miłości, to jeszcze w
walentynki. Nasza kolegiata uczciła zakochanych (i nie
tylko) pierniczkami, a ostatnio – cytatami z Pisma Świętego.
Kilka dni wcześniej na Błażeja wierni otrzymali jabłka, a na
Agaty – kawałki chleba.

Całe nasze życie jest pełne znaków. Często prosimy o nie
Boga, szukamy ich, czekamy. Widać, że potrzebujemy na-
macalnych dowodów miłości, przyjaźni czy szacunku. Sło-
wa ulatują, listy zostają, dlatego nierzadko są one tak bardzo
cenne. Mogę je czytać nawet kilka razy w miesiącu, a za
każdym razem odczuwam inne emocje. Listy są znakiem.
Kartka walentynkowa też. Nie wierzę, że nie oglądasz z
sentymentem tej z czwartej klasy podstawówki i nie jest ci w
jakiś sposób droga. Nie wierzę, że nie masz zasuszonego
choćby jednego płatka róży, którą kiedyś dostałaś. Może nie
pamiętasz z jakiej okazji, ale pamiętasz od kogo i co to
wtedy znaczyło. Nie wierzę, że nie masz zdjęć, pocztówek z
wakacji, ulubionych piosenek, kartek z pamiętnika i biletów
z różnych podróży. Małe gesty budują relacje i możliwe, że
te najmniejsze się najbardziej pamięta. Bo może to, że ktoś
ci kiedyś pożyczył na kilka chwil kurtkę, wiózł czekoladę
przez pół Europy albo naskrobał kilka słów na kartce znaczy
więcej niż wielkie rozmowy o uczuciach?

Dlatego lubię walentynki, Dnie Kobiet, rocznice, miesię-
cznice, urodziny i inne wszelkiego rodzaju większe czy
mniejsze święta, kiedy choćby lizak może znaczyć coś, a
nawet wiele. I dlatego też nie rozumiem ludzi, którzy twier-
dzą, że nie obchodzą kiczowatych walentynek, komunisty-
cznego Święta Kobiet, „fejsowych” urodzin, naciąganych
miesięcznic itd., bo przecież miłość, szacunek i dobro
należy okazywać każdego dnia… A kto z nas o tym
codziennie pamięta?
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Rozwój osobisty to po prostu praca nad sobą, nad sowimi
emocjami, charakterem, relacjami itp. Główne obszary to
emocje, relacje, kariera, przywództwo, zarządzanie czasem,
zarządzanie finansami, motywacja, wystąpienia publiczne,
balans życiowy, rozwój duchowy, zdrowie (ćwiczenia, zdrowe
odżywianie czy zdrowy tryb życia) itp. Cała dziedzina
wywodzi się z nauk o psychologii, a teraz korzysta również z
nauk o zarządzaniu, czy nawet z medycyny. Może przybrać
wiele postaci. Każdy musi wybrać swoją formę rozwoju,
dostosowaną do konkretnej sytuacji. Dla lepszego zrozumienia
tematu opiszę kilka z nich.

Pięć form rozwoju osobistego:

1. Psycholog: tak, dokładnie chodzi mi o spotkania z
psychologiem. Zacznijmy od tego, że nie oznaczają one, że
jesteś ,,chory, chora” psychicznie. Psycholog może pomóc w
pracy nad emocjami, relacjami interpersonalnymi, rozwojem i
nabywaniem konkretnych umiejętności, walką ze stresem czy
brakiem koncentracji. Jeżeli pojawiła się teraz w Twojej głowie
myśl, że za nic nie pójdę do psychologa, bo co ludzie sobie
pomyślą, to może właśnie warto skorzystać z wizyty u psy-
chologa i popracować nad negatywnymi przekonaniami?

Jak wybierać dobrego psychologa? Jako katolicy powin-
niśmy wybierać właśnie chrześcijańskich specjalistów. Możemy
znaleźć ich po prostu googlując ,,chrześcijańscy psycholodzy”
albo poprosić duchownych o polecenie (zdecydowana więk-
szość z nich zna takie osoby). Na koniec warto poczytać opinie
na ich temat w internecie.

2. Szkolenia: obecnie rynek jest przesycony tą metodą. Mimo
to na prawdę ciężko znaleźć odpowiednich trenerów czy
odpowiednią szkołę. Tutaj znowu zachęcam do poszukiwania
,,chrześcijańskich” ofert. Kolejnym sposobem jest ,,pochodze-
nie” po bezpłatnych eventach organizowanych zazwyczaj na
uczelniach. Tam można poznać trenerów osobiście i na tej
podstawie dokonać wyboru odpowiedniej dla nas firmy. W
tym celu polecam śledzenie fanpagy kół naukowych

związanych z psychologią, coachingiem, zarządzaniem lub
grup typu ,,dzieje się na…” albo ,,szkolenia w Krakowie”.

Jak wybrać dobre szkolenie? Najlepiej opierać się na
opiniach znajomych i własnych odczuciach. Niestety ciężko w
tym przypadku o obiektywne kryteria. Należy bardzo uważać
na tę metodę, bo z jednej strony przynosi ogromne korzyści,
ale z drugiej strony możemy wplątać się w jeszcze większe
zagrożenia duchowe. Często wiedza na szkoleniach przekazy-
wana jest przez osoby młode, niedoświadczone i bez wykształ-
cenia! Mogą tym wyrządzić sporą krzywdę swoim klientom.
Dodatkowo często kierują się, delikatnie mówiąc, bardzo
,,niechrześcijańskimi” metodami zaczerpniętymi z różnych
systemów, niezgodnych z naszą wiarą.

Podsumowując: szukajmy szkoleń prowadzonych przez
specjalistów, wykształconych osób z doświadczeniem i z jasny-
mi wartościami chrześcijańskimi.

3. Coaching: podobna sprawa jak z psychologiem. Coach
pomaga klientowi osiągać jego cele, nie narzucając przy tym
żadnych propozycji rozwiązań i nie przekazując żadnej wiedzy.
Metoda ta polega na prowadzeniu klienta poprzez zadawanie
odpowiednich pytań, aby ten sam znalazł sposób na osiągnię-
cie założonego celu. Często przy tym procesie coach posługuje
się narzędziami z zakresu psychologii czy NLP. Także jeżeli
chcesz osiągnąć coś konkretnego, chcesz wejść w nowy etap w
życiu, jak zmiana pracy lub dokonanie ważnego wyboru,
chcesz usprawnić swój biznes lub rozpocząć działalność
gospodarczą, chcesz rozwinąć swoją wewnętrzną sferę, a
potrzebujesz nie wiedzy, lecz przejrzystego poukładania sobie
tego wszystkiego, znalezienia sposobu na osiągnięcie tego celu
i wzbudzeniu motywacji, to zgłoś się do coacha.

Jak wybrać dobrego coacha? Korzystaj tylko i wyłącznie z
usług certyfikowanych osób. Przykładem organizacji, która
wydaje akredytacje jest ICF. Gwarantuje ona, że osoba która ją
posiada, przestrzega kodeksu etyki zawodowej i zna profes-
jonalne narzędzia coachingowe. Dobry coach nie narzuca
swoich wartości i poglądów klientowi, ale jeżeli chcesz być
,,przezorny, przezorna”, to możesz poszukać chrześcijańskich
firm.

Rozwój osobisty. Co, jak, po co i na co?

Piotr Siwiec

Ostatnio w sferze rozwoju osobistego zrobiło się małe zamieszanie. Dlatego w tym artykule chcę troszkę uporządkować ten
temat. Odpowiem na następujące pytania:
• Czym jest rozwój osobisty?
• Jakie są jego formy?
• Po co jest nam potrzebny?
• Na co należy zwrócić uwagę?
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4. Książki, artykuły, czasopisma i Youtube: obecnie
podobnie jak na rynku szkoleniowym i tu jest zdecydowany
przesyt materiałów zarówno płatnych, jak i bezpłatnych.
Możemy znaleźć informacje praktycznie na każdy temat:
emocje, relacje, zdrowie fizyczne, balans życiowy, osiąganie
celów, zarządzanie czasem itp. W każdej księgarni jest dział
związany z psychologią. Youtube jest przepełniony filmikami o
tej tematyce, a reszta internetu wręcz kipi artykułami i
pracami naukowym z zakresu rozwoju.

Jak wybrać dobry materiał? Należy zawsze sprawdzać
autora i źródło. Nie mogą to być kolejne wnioski osoby, która
nie jest ekspertem, osoby bez doświadczenia, której tylko się
wydaje, że zna się na rzeczy. Takie artykuły przysporzą o wiele
więcej problemów niż pożytku, nie wspominając o zagroże-
niach duchowych. Obecnie dużo chrześcijańskich portali
proponuje takie materiały, np. deon.pl, dlatego koniecznie
zachęcam do korzystania z chrześcijańskich źródeł i autorów.

5. Kierownik duchowy, konferencje, rekolekcje i
wspólnoty chrześcijańskie: tak jak wspominałem, rozwój
osobisty to również rozwój duchowy. Każdy potrzebuje
wzrastania w wierze i tylko poprzez aktywne uczestniczenie w
tworzeniu jej owoców może się rozwijać. Aby to zrobić właści-
wie, potrzebujemy nieustannego kontaktu ze wspólnotą, jaką
jest Kościół. Jednocześnie potrzebujemy ,,ekspertów”, którzy
pomogą nam nie zgubić właściwej drogi. Niestety mamy
pokręcone czasy i potrzebujemy wsparcia autorytetów, aby
podążać we właściwym kierunku.

Jak wybrać dobry rozwój duchowy? Po prostu wymodlić,
zarówno kierownika, jak i wspólnotę. Próbować, szukać, aż
poczujemy, że to jest ta osoba, ta wspólnota. Oczywiście z Bo-
żą pomocą i naszą otwartością na Jego natchnienia. Rekolekcje
musimy również dostosować do nas samych, niektórzy wybio-
rą ignacjańskie w ciszy, inni odnowę z uwielbieniem w tle. To
o czym należy pamiętać przy wyborze konferencji, rekolekcji i
wspólnot, to znowu zagrożenia duchowe: niestety pojawiają
się wśród zdecydowanej większości dobrych jednak i te czarne
owce.

Osobiście polecam rekolekcje ignacjańskie, ponieważ poza
sferą duchową rozwijają również pozostałe obszary ze sfery
psychologicznej człowieka, a nawet żywieniowej!

Po co nam to wszystko, ten cały rozwój?

Po to, żeby być dobrym człowiekiem. Po prostu. Kiedy
układasz swoje wewnętrzne życie, to: masz więcej energii,
przezwyciężasz słabości, które niepotrzebnie hamują miłość
wobec bliźnich, nie ranisz innych (np. wchodzisz w związek
małżeński z przepracowanymi emocjami i nie wybuchasz
złością na partnera, partnerkę), zwiększa się twoja samoświa-
domość, odkrywasz swoje powołanie i odkrywasz siebie ta-
kim, jakim Cię stworzył Bóg. Dosłownie. W trakcie życia wiele
czynników zniekształciło nas i wpłynęło na naszą osobowość,
niektóre pozytywnie, inne negatywnie. Warto je przeanali-
zować i przepracować, bo to pozwoli nam stać się znowu jak
dzieci: czystymi i wolnymi od negatywnego wpływu otoczenia.

Jeżeli dalej wątpisz w ideę rozwoju, to pomyśl o swoich
dzieciach: czy chcesz, aby ich rodzice byli świadomymi osoba-
mi, inteligentnymi emocjonalnie i bez negatywnych przeko-
nań, dzięki czemu wychowasz ich na dobrych ludzi, czy wolisz
zaryzykować stwierdzeniem, że nie potrzebujesz rozwoju i
nawet nieświadomie je skrzywdzić? Koszty przewyższają
potencjalne zyski, więc zastanów się dobrze! :)

Jakie zagrożenia mogą pojawić się na drodze rozwoju
osobistego?

Tak jak wspominałem, są to na pewno zagrożenia duchowe.
Współcześnie działa sporo osób, które pod przykrywką
,,psychologii” przemycają rozwiązania i metody z wątpliwych
źródeł, niezgodnych z naszą wiarą. Dlatego podkreślam raz
jeszcze: wybieraj chrześcijańskie szkolenia, psychologów, coa-
chów itd. Jednocześnie miej oczy szeroko otwarte i proś o dar
rozeznania w wątpliwych sytuacjach. Aczkolwiek obecnie jest
tak duża oferta, że w momencie wątpliwości możemy po
prostu zrezygnować i dokonać wyboru pewnej firmy, artykułu
lub nawet rekolekcji.

Kolejną pułapką może okazać się ,,trend sukcesu”. Niestety,
tak – niestety, prawdą jest, że można osiągnąć wszystko. Tylko
czy ,,wszystko” jest Ci potrzebne? No nie, ale łatwo nam to
wmówić. Rzeczywiście osiągniemy ogromne sukcesy, ale co z
tego, jeżeli nie do tego byliśmy stworzeni. Rozwijaj się i dąż do
celów w zgodzie z samym sobą, z własnym powołaniem (w tej
kwestii, tzn. ,,kompatybilności” celów do naszego powołania
bardzo pomocny okaże się coaching). Osiągnięcie wszystkiego
wcale nie zapewni nam szczęścia (nie oznacza to, że nie
możemy stawiać sobie dużych celów). Pamiętaj o tym.

Podsumowanie

Osobiście przeszedłem przez wszystkie formy rozwoju i
doświadczyłem zagrożeń na własnej skórze. Pomimo to
szczerze zachęcam do rozwoju osobistego. Poukładanie i prze-
pracowanie życia od strony psychologii pomaga rozwinąć
duchową, a więc najbardziej wartościową dla nas sferę. Pamię-
tajmy też, że te wszystkie obszary to system naczyń połączo-
nych i trzeba dbać o to, aby każda sfera była na właściwym
poziomie. Rozwój osobisty pozwala uporać się z pewnym
nieuporządkowaniem i dzięki temu życie staje się pełniejsze.
Jeżeli jesteś albo wkraczasz na tę drogę, to pamiętaj, żeby
zawierzyć się Panu w tej wędrówce.

Swoją drogą wielokrotnie na szkoleniach, nawet bizneso-
wych, miałem wrażenie, że trenerzy cytują Ewangelię. Także
najlepszym jak zawsze źródłem rozwoju jest Jezus. Nie oznacza
to, że nie musimy już korzystać ze szkoleń itd., ale raczej to, że
wszystkie formy powinniśmy opierać na naukach Chrystusa.

Ten artykuł to tylko część mojej wiedzy i doświadczenia,
dlatego jeżeli potrzebujesz rady w zakresie rozwoju osobistego
albo chcesz po prostu o tym porozmawiać, napisz do mnie (na
ten adres: ignismovie@gmail.com) – postaram się wedle moich
sił odpowiedzieć na Twoje pytania.
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W księgarniach możemy dziś dostać bardzo różnorodne
zeszyty z kolorowankami. Od skomplikowanych wzorów,
figur geometrycznych, przez szkice tatuaży, aż po motywy
folklorystyczne z różnych regionów świata. Niektóre z
nich mają prostą formę konturów do wypełnienia, inne
dodają do tego polecenia, mające wspomagać kreaty-
wność. Jedno jest pewne – bez względu na zaintereso-
wania, wiek czy też umiejętności artystyczne, każdy może
znaleźć wśród nich coś odpowiadającego jego wymaga-
niom.

Skąd jednak aż tak duża popularność tego zajęcia?
Według jego fanów jest to świetna metoda na odstreso-
wanie się, mogąca konkurować z – modnymi parę lat
wcześniej – jogą lub np. aromaterapią. I choć można wy-
śmiewać jego infantylność, badania zdają się potwierdzać,
iż kolorowanie ma właściwości dobrze wpływające na
zdrowie psychiczne zarówno dzieci, jak i dorosłych. Co
więcej – powszechnie używa się go jako pomocy w
leczeniu zaburzeń nerwowych i trudności w skupianiu się
już od wczesnych lat XX w., kiedy to metodę tę
zapoczątkował ojciec współczesnej psychologii analitycz-
nej, Carl Gustav Jung, który notabene był również
malarzem, stąd może jego zainteresowanie tym tematem.

Naukowcy twierdzą, że kolorowanie aktywizuje jedno-
cześnie wiele części mózgu człowieka, wymagając zarówno
użycia kreatywności, jak i logiki, co według nowojorskiego
doktora Bena Michaelisa sprawia, iż wycisza się ośrodek
odpowiadający za strach. Niektórzy naukowcy twierdzą
nawet, że możliwość takiego uspokojenia umysłu prowa-
dzi w konsekwencji do zmniejszenia częstotliwości ataków
epileptycznych, a także do obniżenia ryzyka zawałów ser-
ca. Nie istnieją jednak jeszcze badania jednoznacznie po-
twierdzające lub obalające tę teorię. Oprócz tego kolo-
rowanie wspomaga niewątpliwie utrzymanie rozwiniętych
przed laty zdolności motorycznych, które u pewnych grup
ludzi – ze względu na tryb życia czy też uprawiany zawód
– mogą do pewnego stopnia zanikać. Osoby zaangażo-
wane w propagowanie tej formy odstresowania twierdzą
również, że duże znaczenie ma dla człowieka kojarzenie

czynności wypełniania kolorami obrazków z dzieciń-
stwem, jako czasem bardziej beztroskim i spokojnym.
Dzięki temu są w stanie oderwać się na chwilę od
obowiązków dorosłego życia i niejako przenieść się znów
do swoich najmłodszych lat.

Nic więc dziwnego, że we współczesnym świecie, w
którym jednym z ważniejszych problemów stają się choro-
by psychiczne wywołane życiem w ciągłym stresie i prze-
męczeniem nerwowym, tania i prosta metoda redukcji
owego stresu odnosi wielki sukces. I choć ciężko byłoby
zaprzeczyć argumentom przytaczanym przez zwolenni-
ków kolorowanek dla dorosłych, to warto zadać sobie
pytanie, do jakiego stopnia może się to okazać dobrze
przemyślaną strategią reklamową producentów takich
książeczek. Jeśli jednak za niewielką sumę pieniędzy
mamy pozbyć się stresu i wrócić – choć na moment – do
lat dzieciństwa, to być może warto byłoby wypróbować tę
formę spędzania wolnego czasu.

Czas odszukać swoje kredki

Zuzanna Zając

Większość z nas spotkała się już pewnie z kolorowankami dla dorosłych. W ostatnich miesiącach stały się one hitem w Ameryce i
na zachodzie Europy, a od niedawna pojawiają się również w naszych sklepach. Trend ten ma naturalnie swoich gorących
zwolenników, ale i przeciwników, którzy zarzucają mu prymitywność, twierdząc, iż kolorowanie przeznaczone jest wyłącznie
dla dzieci. Jednych i drugich mogłaby natomiast zdziwić informacja, iż zajęcie to jest powszechnie używane jako element
terapii zaburzeń psychicznych od ponad 1 00 lat.
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Iskra miłosierdzia? Gdzie?

Tomasz Berniak

Tak/Nie dla Krakowa.

Niedowierzanie, radość, strach, optymizm, obawa przed
kompromitacją, spokój, – właśnie takie słowa towarzyszyły
komentarzom wygłaszanym na gorąco po ogłoszonej de-
cyzji papieża Franciszka w Rio. Czyli typowa emocjonalno
– telewizyjna karuzela w najlepszym wydaniu. Ale i tak
pośród słów wyrażający lęk przed organizacją Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie, wszystko staje się proste wo-
bec słów, tak dobrze nam, mieszkańcom Krakowa znanym
– „Jezu Ufam Tobie”.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, jest
szczególnym miejscem dla każdego krakowianina. To
tutaj, właśnie z tego miejsca, jak mówił papież Jan Paweł II
„ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego
przyjście". To na to sanktuarium, począwszy od dnia kano-
nizacji siostry Faustyny (30 kwietnia 2000 roku), corocznie
w II Niedzielę Wielkanocą, będą zwrócone oczy całego
świata, by wspólnie przeżywać Święto Miłosierdzia Bożego
w całym Kościele i na całym świecie.

Dlaczego Łagiewniki?

Każdy z nas doskonale wie, gdzie w Krakowie zlokali-
zowane jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz nie-
daleko położone Centrum Jana Pawła II. A jeżeli ktoś nie
wie i dopiero poznaje nasze piękne miasto, polecam w
sobotni poranek wybrać się na spacer na jeden z krakow-
skich kopców (Krakusa, Piłsudskiego lub Kościuszki) i
podziwiając wyjątkowy krajobraz Krakowa, poszukać
dwóch wysokich, blisko siebie usytuowanych wież. Właś-
nie tam znajdują się wspomniane wcześniej Sanktuarium i
Centrum JPII.

Ale, dlaczego Łagiewniki? Odpowiedź na to pytanie
poszukajmy w historii tego miejsca. Łagiewniki to dawna
osada, której powstanie datuje się na XI w. Pierwsza

wzmianka historyczna pojawiła się w 1375 roku w Księ-
gach Ławniczych Krakowa. Tutejsi mieszkańcy zajmowali
się łagiewnictem, czyli bednarstwem. Osada ta na prze-
strzeni lat słynęła z wielu wspaniałych rzemieślników,
zakładów ceglarskich, sodowych i kaflarni. Lecz nadal,
Łagiewniki były wsią, położoną na obrzeżach Krakowa.
Stąd też decyzja księcia Aleksandra Lubomirskiego, który w
1889 roku złożył na ręce kardynała Albina Dunajewskiego
datek w wysokości miliona franków na budowę schroniska
dla dziewcząt „Józefów”. Niektóre źródła wskazują, że sam
książę wybrał lokalizację schroniska z jednego oczywistego
powodu – bliskiego sąsiedztwa z Krakowem ale również
zagwarantowanej ciszy i spokoju. Ale chyba książę nie
przypuszczał że za niespełna piędziesiąt dwa lata, Łagie-
wniki włączone zostaną do miasta królów Polski. Pieniądze
z datku zostały przeznaczone na wykup kilkunastu
hektarów pola we wsi Łagiewniki oraz na budowę schro-
niska dla dziewcząt moralnie zaniedbanych, kaplicy i
klasztoru dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia. Cały kompleks ukończono 1891 roku, otoczono
prowizorycznym parkanem i nazwano „Józefowem” ku czci
św. Józefa, w podzięce za wysłuchane prośby o utworzenie
fundacji na prowadzenie swego dzieła apostolskiego.

Św. Faustyna

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia związane jest z osobą
siostry Faustyny Kowalskiej (1905 – 1938), za
pośrednictwem której, Chrystus przekazał całemu światu
orędzie o Bożym Miłosierdziu. To właśnie dzięki osobie
siostry Faustyny, Jezus ogłosił wszystkim nową praktykę
kultu obrazu Jezusa Miłosiernego, Święta Miłosierdzia,
koronki do Miłosierdzia Bożego i godziny Miłosierdzia.
Realizacja wszystkich idei była niezwykłym bolesnym
przeżyciem dla siostry, zwłaszcza tzw. bierne noce ducha,

Pamiętam, jakby to było wczoraj. 28 l ipca 201 3 roku, niedziela, pora obiadowa. Z drugiego pokoju słyszeć można było msze
świętą kończącą ŚDM w Rio, transmitowaną w telewizji, z nieco głośniej, niż zazwyczaj włączonego telewizora. Nagle, spośród
dźwięków docierających do moich uszu, usłyszałem głos dziennikarza tłumaczącego na żywo relację z Rio: „wielka radość,
papież Franciszek umówił się z młodymi w Krakowie, mieście rozsławiony na cały świat przez papieża Jana Pawła I I , w miejscu
szczególnej czci Bożego Miłosierdzia i to za niespełna trzy lata, w 201 6 roku”.

O tutaj, w Łagiewnikach!
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które doprowadziły siostrę Faustynę do głębokiego stanu
mistycznego i pozwoliły duchowo realizować założenia
Apostolskiego Ruchu Bożego Miłosierdzia. Panu Jezusowi
zresztą nie chodziło aby Siostra założyła nowe zgroma-
dzenie, którego i tak zgodnie z Jego wolą i przeciw wielu
wysiłkom Siostry nie udało się stworzyć, a raczej żeby
ukształtować w niej wzór dla wszystkich apostołów Bożego
Miłosierdzia. Wzór, który przetrwa wszystkie przeciwności
losu będąc opoką bezgranicznego zaufania Bogu i jego
zbawczej miłości. To właśnie swoim życiem i słowem
tajemnicy miłosierdzia wypraszanego dla całego świata,
Siostra stała się iskrą rozchodzącą się w każdym kierunku,
której nie sposób zgasić. Potwierdzić to może fakt z jednej z
nocy siostry Faustyny, która znosząc cierpienia biernej
nocy, w święto Miłosierdzia 1938 roku, dostąpiła Bożej łaski
zupełnej wolności ducha.

Skąd wiemy to wszystko? Siostra Faustyna dostała po-
lecenie od Pana Jezusa, aby wszystkie swoje przemyślenia,
odczucia, słowa skierowane do niej spisała. Słowa te, mają
być drogowskazem dla każdego szukającego prawdy, pocie-
szenia i bliskości Pana Jezusa. Wszystko to siostra Faustyna
spisała w swoich dzienniczkach, opublikowanych i prze-
tłumaczonych na wiele języków świata.

Siostra Faustyna Kowalska zmarła 5 października 1938
roku, przeżywając zaledwie 33 lata. Beatyfikowana 18
kwietnia 1993 roku, a kanonizowana 30 kwietnia 2000 roku
przez Piotra naszych czasów – papieża Jana Pawła II.

Mój obraz

Istnieje wiele obrazów przedstawiających wizerunek Jezusa
Miłosiernego. Najbardziej znane we wschodniej Europie
jest dzieło autorstwa Kazimirowskiego, natomiast w Polsce,
ale i też na świecie najsłynniejszy jest obraz autorstwa
Adolfa Hyły, który możemy podziwiać w krakowskim
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Pierwszy, namalowany
w Wilnie 1934 roku przez Eugeniusza Kazimirowskiego
pod czujnym okiem siostry Faustyny, wystawiony został
publicznie w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w
Ostrej Bramie, a aktualnie oglądać go można w kościele
Ducha Świętego w Wilnie. Drugi autorstwa Adolfa Hyły
namalowany w 1944 roku, ofiarowany jako wotum za
ocalenie rodziny z wypadków wojennych do kaplicy
zakonnej w kompleksie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.,
Obraz Jezusa Miłosiernego przedstawia wizerunek Jezusa
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dosyć
szczególne są dwa promienie wychodzące z piersi Jezusa:
czerwony i biały, oznaczające odpowiednio krew, będącą
życiem duszy i wodę oznaczającą usprawiedliwienie dla
duszy.

„Jezu Ufam Tobie”

Są to trzy słowa, które przeczytać można na obrazie Jezusa
Miłosiernego. Wyrażają głęboką miłość jaką możemy
obdarzyć Jezusa, a raczej miłość, której chcemy od Jezusa.
Wypowiadając te słowa i wierząc w ich znaczenie,
oddajemy Jezusowi wszystkie nasze zmartwienia,
niepokoje, które z lękiem nosimy w sercu. Ufamy, a raczej
powierzamy swoje troski, wierząc że wszystko się uspokoi.
Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu tych trudnych spraw,
podobnie do św. Faustyny, daje nam możliwość poczucia
się jak dorosłe dziecko z zamkniętymi oczami duszy
prowadzone przez ciemność, ale z pewnością
bezpieczeństwa i szczęśliwego końca podróży. Jednak ta
postawa, jak pisała św. Faustyna, wymaga od nas
całkowitego powierzenia swoich udręk, grzechów,
zaniedbań, Temu, który nas kocha. Wystarczy w ciszy
swego serca powiedzieć, tak po prostu „Jezu Ufam Tobie”.

Literatura:
www.miłosiedzie.pl, data odczytu 17.01 .2016
www.faustyna.pl, data odczytu 17.01 .2016
Zdjęcia: www.faustyna.pl

Obraz namalowany po śmier-ci

św. siostry Faustyny (Adolf Hyła,

Kraków 1944 r.)

Obraz namalowany w obecności św.

siostry Faustyny (Eugeniusz Kazi-

mirowski, Wilno 1934 r.)
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Niewątpliwie grawitacja jest dla nas
najbardziej „namacalnym” oddziaływa-
niem, zwykłym, codziennym faktem, z
którym nie wiążą się żadne wido-
wiskowe eksperymenty-ciekawostki, jak
chociażby w przypadku elektromagne-
tyzmu. Paradoksalnie jednak, dla fizy-
ków jest to jedno z najbardziej tajemni-
czych zjawisk. A może powinienem na-
pisać: było do niedawna? Isaac Newton
opisał grawitację jako siłę – i to wystar-
czy do zrozumienia jej codziennych
przejawów. Jednak już w XVIII wieku
astronomowie zauważyli, że nie da się w
ten sposób wytłumaczyć dziwnego za-
chowania orbity Merkurego. Było to
możliwe dopiero przy pomocy wspo-
mnianej już ogólnej teorii względności.
Stanowi ona w pewnym sensie (niestety,
nie obliczeniowym) uproszczenie teorii
Newtona. W jej świetle grawitacja nie
jest jakąś tajemniczą siłą, ale czasoprze-
strzenią samą w sobie. Ową czasoprzes-
trzeń możemy wyobrazić sobie jako
wielkie, naciągnięte płótno albo siatkę
składającą się z trzech znanych człowie-
kowi wymiarów (długości, szerokości i
wysokości) . Jeśli do tego obrazu dodamy
oddziałujący na tę siatkę czas – mamy
czasoprzestrzeń. A czym w takim razie
są te fale grawitacyjne? Są efektem zabu-
rzeń w czasoprzestrzeni, zupełnie jak
fale na jeziorze, gdy wrzucimy do niego
kamień.

Cały problem z falami grawitacyj-
nymi polega na tym, że bardzo niewiele
zjawisk generuje je na tyle silnie, żeby
dało się to w jakikolwiek sposób
zarejestrować. Nie wystarczy przejeż-
dżająca ciężarówka, walący się wieżo-
wiec czy nawet oddziaływanie Słońca
(które waży niemało, bo około 2 kwinty-
lionów kilogramów). Także aparatura

badawcza musi być odpowiednio czuła.
W eksperymencie LIGO, w ramach
którego dokonano ostatnich odkryć,
użyto dwóch ogromnych laserowych
interferometrów. Są one oddalone od
siebie o około 3 tysiące kilometrów, aby
wykluczyć wpływ szumów i zakłóceń.
Każdy z nich składa się z dwóch ramion
o długości 4 kilometrów. Eksperyment
w skrócie polega na mierzeniu różnicy
ich długości, która jest różna od zera
tylko przy przechodzeniu przez Ziemię
silnej fali grawitacyjnej. Trzeba zauwa-
żyć, że nawet wtedy mówimy o niezwy-
kle małej i trudnej do wykrycia anoma-
lii! Nic dziwnego, że choć LIGO pracuje
już kilkanaście lat, to dopiero teraz,

notabene po trzech modernizacjach,
udało się za jego pomocą cokolwiek
wykryć. A i samo źródło fali robi wraże-
nie – pochodziła ona ze zderzenia się
dwóch czarnych dziur, o masach 29 i 36
mas Słońca!

Skomplikowane to wszystko, prawda?
Naukowcy odpowiedzialni za ekspery-
ment są już teraz uważani za pewnych
kandydatów do Nagrody Nobla. A sam
Albert Einstein zapewne by się ucieszył
z potwierdzenia swojej teorii. Podobno
nawet na łożu śmierci miał wątpliwości,
czy dobrze to wymyślił.. .

Dlaczego jabłka spadają?

Szymon Ciupak

Wszyscy zapewne już słyszel i, że niedawno stwierdzono doświadczalnie istnienie fal grawitacyjnych. I o tym, że teoretycznie
przewidywała je opubl ikowana sto lat temu ogólna teoria względności. Nie możemy spytać jej autora, Alberta Einsteina, o
komentarz, ale możemy sami spróbować zrozumieć, o co właściwie w niej chodzi.

Wes Mountain/The Conversation, CC BY-ND
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Dookoła świata

Żyjemy w świecie, w którym technologia umożliwia
błyskawiczny kontakt nawet z najdalszym zakątkiem świata.
Połączenia sieciowe pozwalają na przesyłanie informacji,
obrazów i dźwięków. Idea papierowej poczta powoli umiera,
nie można temu zaprzeczyć. Znaleźli się jednak tacy, którzy
postanowili ją ożywić i w stylu retro, przy pomocy pocztówek i
znaczków pocztowych, przesyłać nieznajomym tradycyjne
„serdeczne pozdrowienia”.

Podróż priorytetem

Pomysł, o którym mowa, polega na wysyłaniu i otrzymywaniu
pocztówek z różnych stron świata. Jak to działa? Każdy chętny
może zalogować się na stronie internetowej postcrossing.com.
Następnym krokiem jest uzupełnienie swoich danych i

stworzenie własnego profilu, który będzie nas prezentował.
Cała przygoda z pocztówkami rozpoczyna się wtedy, gdy
decydujemy się wylosować adres jednego z ponad 600 tysięcy
innych postcrosserów z całego świata, tym samym zobowią-
zując się do wysłania mu kartki pocztowej. Jeżeli nasza kartka
dotrze do adresata i zostanie to przez niego potwierdzone,
możemy spodziewać się z kolei, że ktoś inny wylosuje nasz
adres - wtedy pozostaje tylko oczekiwanie na tajemniczą
przesyłkę oraz niecierpliwe zaglądanie do skrzynki na listy!

Oczywiście każdy może dostosować ilość wysyłanych kartek
do swoich upodobań i możliwości (niestety kwestia budżetu
pełni tutaj znaczącą rolę). Jednak im więcej pocztówek zostaje
przez nas wysłanych, tym więcej sami otrzymamy. Program
losuje nadawcę i adresata zupełnie przypadkowo, nigdy nie
łączy ze sobą dwa razy tych samych użytkowników. Celem
projektu nie jest zatem skojarzenie osób, które mogłyby ze

Małgorzata Weiss

W tym numerze zapraszam Was w podróż w najdalsze rejony naszego globu. Jednak będzie to wyprawa dość nietypowa –
taka, którą może odbyć każdy z nas, i którą zacząć można w każdej chwil i.
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sobą korespondować przez dłuższy czas (chociaż oczywiście
tego nie wyklucza), lecz stworzenie możliwości otrzymania jak
najbardziej zróżnicowanych pod względem pochodzenia
pocztówek, wzbogacających osobistą kolekcję.

Uwaga, grozi uzależnieniem

Tylko po co to wszystko? Z własnego doświadczenia mogę
powiedzieć, że to głównie świetna zabawa – każda widokówka
cieszy zarówno odbiorcę, jak i nadawcę, każdej towarzyszy
atmosfera oczekiwania i niespodzianki. To też niepowtarzalne
uczucie – otrzymać od człoweka mieszkającego na drugim
końcu planety krótką, ale zawsze miłą wiadomość lub podzię-
kowanie, sygnał istnienia od kogoś, kto chociaż mnie nie zna,
postarał się, by wysyłka sprawiła mi radość. Poza tym pisanie i
czytanie kartek od obcokrajowców jest świetnym pretekstem
do nauki języków obcych, zwłaszcza oficjalnego dla programu
języka angielskiego. W postcrossingu biorą udział ludzie w
różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, którymi często
chcą się podzielić. Czasem nawiązuje się też dłuższa korespon-
dencja. Dzięki otrzymanym zdjęciom i opisom dowiadujemy
się o ciekawostkach związanych z odmienną kulturą lub po-
znajemy choćby maleńki fragment czyjegoś życia. Postcrossing
to po prostu skuteczny sposób na ciekawość świata.

Happy Postcrossing!

• Od początku trwania projektu łącznie zostało wysłanych już
ponad 34 milionów pocztówek. Dystans przebyty przez zareje-
strowane przesyłki pozwoliłby na pokonanie odległości Zie-
mia–Słońce aż 574 razy. Wśród wysyłających prym wiodą
Niemcy, rekordziści mają na koncie nawet po 18 tysięcy
kartek!

• Rejestracja i korzystanie z portalu są darmowe. W Polsce
jednak samo wysłanie kartki za granicę kosztuje dosyć dużo:
list zwykły w tym roku to koszt 5 zł, a priorytet 5,20 zł. Do tego
dochodzi cena samej kartki, którą zazwyczaj można zakupić za
złotówkę, zawsze można też wykonać ją samemu.
• Gdzie znaleźć ciekawe, nietuzinkowe pocztówki? W Krako-
wie polecam sklepy z pamiątkami w pobliżu Rynku oraz
księgarnie. Istnieją sklepy internetowe specjalizujące się w
pocztowych gadżetach. Warto też zadbać o piękne znaczki
pocztowe.
• Przed wysłaniem pocztówki należy zawsze umieścić na niej
przydzielony numer identyfikacyjny! Dzięki temu przesyłka
będzie mogła zostać prawidłowo zarejestrowana przez
odbiorcę.
• Jak długo trwa „podróż” każdej z kartek? Zdarza się, że
priorytety do krajów europejskich, do Niemiec, do Szwecji,
docierają w przeciągu dwóch dni. W Rosji zazwyczaj trwa to
dłużej. Przy większych dystansach (USA, Chiny) nie ma
reguły, może to być zarówno kilka dni, jak i nawet dwa
miesiące.
• Największa liczba osób wysyłających pochodzi z państw
Europy, Azji oraz z północnej części kontynentu amerykań-
skiego. Przy odrobinie szczęścia można jednak otrzymać kar-
tkę z mniej „obleganych” rejonów. W mojej kolekcji pojawiły
się na przykład widokówki z Łotwy, Singapuru, Hong-Kongu,
czy nawet z Hawajów.
• Wśród rejestrowanych na stronie okazów znajdują się m.in.
sprawiające radość pocztówki z Muminkami (najczęściej po-
chodzące z Finlandii), czy z Krecikiem (Czechy). Wiele osób
preferuje tradycyjne widokówki przedstawiające najsłynniejsze
zabytki lub naturę. Pomysły wysyłających są przeróżne, dlatego
nigdy nie wiadomo, jaka kartka może znaleźć się twojej
skrzynce.
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Spotkanie w Kanie

W poniedziałek po południu, w Kanie (pomimo że po ostatnich wielkich porządkach jest tak piękna i miło spędza się w niej czas)
znajdowały się zaledwie cztery osoby. Wszystkie studiowały na czterech różnych krakowskich uczelniach, choć z ubolewaniem
trzeba przyznać, że tego popołudnia nikt nie robił tego co powinien – pomimo, że o sesji każdy już zdążył zapomnieć, kolejny
semestr obfitował w nowe obowiązki. Na podstawie podanych wskazówek ustal, na jakich uczelniach studiowal i wspomniani
studenci, nad jakimi tematami powinni pracować, i co faktycznie robił każdy z nich.
PS. Zbieżność imion i uczelni przypadkowa ;)
Na osobę, która jako pierwsza prześle prawidłową odpowiedź na adres: pawelmazurek1 9@gmail.com, czeka nagroda –
bogato ilustrowany album „Pielgrzymki. Dwadzieścia podróży duchowych”. Powodzenia

Paweł Mazurek
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„Żar Ognia” –  
Msza Święta dla zakochanych

Rekolekcje dla studentów  
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O stawaniu się prawdziwym” 
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