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MOŻNA ODEJŚĆ NA ZAWSZE, BY STALE BYĆ BLISKO 

29 marca 2016r. odszedł do wieczności nasz brat Bartłomiej Rusin,  
który na łamach naszego czasopisma ubogacał nas swoimi rozważaniami  

na temat czystości i miłości do Boga oraz drugiego człowieka. 
Żadne słowa nie oddadzą wdzięczności za to, co nam ofiarowałeś.  

W jednym z artykułów napisałeś, że bycie darem dla kogoś to żyć dla drugiej osoby.  
Można tego dokonać jedynie gdy zapomni się o swoich problemach, a zwróci uwagę  
na potrzeby drugiego człowieka. Nie jest to bycie na zawołanie, lecz ciche i pokorne  

czekanie na moment, kiedy drugi człowiek będzie potrzebował naszej pomocy.  
Dziękujemy, że mogliśmy być obdarowywani twoim słowem, obecnością i przykładem życia. 

W naszych umysłach na zawsze pozostaną piękne wspomnienia, modlitwy  
i głębokie rozmowy, podczas których Bóg przemawiał do nas przez Ciebie.

W osobie Bartłomieja straciliśmy oddanego i wiernego przyjaciela.  
Ufamy, że spotyka się już twarzą w twarz z Miłosiernym Ojcem.
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Święci. Kim są? Tyle już na temat świętych pisano. Kim są
zatem? Wróćmy do myśli o Przyjaźni.. . Kiedy Kościół bło-
gosławi, wypowiada słowa: Niech was błogosławi Bóg
Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Kościół błogo-
sławi Najwyższą Przyjaźnią Osób Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Kościół błogosławi Przyjaźnią Boga. Błogosła-
wieństwo, czyli dobre słowo w sferze sacrum, to słowo
Przyjaźni Boga. Kościół błogosławi Przyjaźnią Boga - to
jest znak, że człowiek jest zaproszony do najgłębszego
uczestnictwa w tej Przyjaźni. Święci.. . to osoby najwyższej
Przyjaźni. Ich inspiracją i wzorem jest Przyjaźń Boga.
Święci - to osoby podobne do Boga. "Będziemy do Niego
podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest" (1 J 3, 2).
Ujrzenie – to udział w Przyjaźni Boga. Podobieństwo – to
rozpoznawalne piękno każdej Przyjaźni, która jest z Boga i
w Bogu. To piękno wyraża się przez głębokie wzruszenie, w
którym jest wołanie serca, by być świętym i nieskalanym
jak Ojciec i Syn i Duch Święty, i tę nieskalaność przeżywać
w Przyjaźni. Przyjaźń ma w swojej istocie wzruszenie
podobieństwa. Przyjmijcie kolejne wydanie naszej gazety
"Ignis" by z pasją szukać tego, co najgłębsze.
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Rozmawia Anna Kicińska

Call me„Sprawiedliwość Boża”

Bogu jest więcej. Jeśli tylko kultywujesz
tradycję na zasadzie – niedawno była
Wielkanoc, to potem dopiero Boże Na-
rodzenie, to w tym nie ma życia, to nie
pociąga. Gdy orientujesz się, że w Bogu
jest więcej, że można poznawać Go
coraz głębiej – nagle okazuje się, że
można żyć bardziej sensownie, życiem
pełnym smaku, zapachu, które do
czegoś prowadzi. I nie tylko można, ale
trzeba w to zainwestować.

A.K.: Była to podróż zaplanowana
czy całkowicie na wariata?
M.N. : Nie, to nie była podróż na

wariata, choć zdarzają się i tacy ludzie,
często studenci czy single. Ja pojecha-
łem tam z żoną i dwójką małych dzieci.
Z nami było 11 czy 12 znajomych,
niektórzy tak jak my, z dziećmi. To była
poważna życiowa decyzja i przez rok
przygotowywaliśmy się do wyjazdu, mo-
dliliśmy się. W pracy i w innych miej-
scach odpowiedzialności poinformowa-
łem przełożonych z dużym wyprzedze-
niem, mieliśmy sporo czasu, żeby wszys-
tko zorganizować.

A.K.: Jak wyglądały pierwsze chwile
w Szwecji? Mieliście już wszystko
zorganizowane na miejscu?
M.N. : Jeśli chodzi o mieszkanie – to

była przygoda wiary. Staliśmy z moim
przyjacielem Markiem na promie i pa-
trzyliśmy, jak odbija od polskiego wy-
brzeża, a w głowie mieliśmy myśli – co
wy w ogóle robicie? Macie rodziny, a
nawet nie wiecie, gdzie będziecie spać.

W Uppsali był problem z wynajmo-
waniem mieszkań, było za mało pokoi.
Rozpuściliśmy wici, że szukamy mie-
szkania, ale bezowocnie. Dobrze, że ma-
my Boga, któremu możemy ufać! Na
miejscu okazało się, że do kościoła w
Uppsali zgłosiła się rodzina i zaofero-
wała na kilka tygodni swój letni domek.
Przez kolejne dwa dni przejechaliśmy
ponad 500 km po Uppsali, szukając
mieszkania dla naszych przyjaciół, ale
nie znaleźliśmy dla wszystkich. Jechałem
po nich na lotnisko i zastanawiałem się,
co powiem tym ludziom, gdy zadzwonił
telefon, że właśnie zwolniły się dwa
pokoje. Szkoła biblijna uczy wiary,
zaufania Bogu. Mniejsze i większe cuda

Anna Kicińska: Byłeś w Szkole
Biblijnej w Uppsali. Z całą rodziną.
Skąd ten pomysł?

Michał Nikodem: Spotkałem kilka
osób, których styl życia bardzo mi
imponował: autentyczna radość, miłość
do Boga i ludzi, pewność tego, co mają
wierząc w Jezusa. Widać było, że na-
prawdę poznają Jego serce i moc. Też
tak chciałem! Wytłumaczyli mi, jak ro-
czny pobyt w Szkole Biblijnej „Livets
Ord” ożywił, pogłębił i ugruntował ich
zaufanie do Boga Pewnego dnia, w
trakcie modlitwy, odczułem że Bóg
mówi: „Synu, czas jechać do Uppsali!” A
potwierdzeniem tego kierunku był fakt,
że w tym czasie znajomi przekazywali
nam słowa rozeznania mówiące o tym,
że mamy rozwijać się właśnie w wierze!

A.K.: Decyzja zapadła – jedziecie do
Uppsali. Jak zareagowali ludzie w wa-
szym otoczeniu? Przecież nie zawsze są
to ludzie wierzący czy mocniej
zaangażowani.
M.N. : Reakcje były różne. Parado-

ksalnie głównie pozytywne. Od swoich
przełożonych usłyszałem słowa aprobaty
– fajnie, że myślę, aby rozwijać się w
tym, co jest dla mnie w życiu ważne.
Były też oczywiście osoby, które pytały,
czy mi się to przyda do jakiegoś dyplo-
mu naukowego. Zostawienie wszystkie-
go, pracy, znajomych, wynajęcie mie-
szkania studentowi, wyjazd do Szkoły
Biblijnej – to dla niektórych abstrakcja.
Wszystko zależy od tego, jak żyjesz z
Bogiem na co dzień, czy wiesz, że w

Uppsala – w linii prostej od Warszawy jedynie 880 km. Odległość niby niewielka, ale czasem podróż do niej, to podróż życia. Nie
będzie to jednak wywiad podróżniczy, bo oprócz zamku, katedry czy uniwersytetu, jest w Uppsal i jeszcze jeden, może nie aż tak
bardzo okazały budynek, w którym mieści się Szkoła Bibl ijna „Livets Ord” i to właśnie o wyprawie do tej szkoły dzisiaj porozma-
wiam z Michałem Nikodemem. Michał to dziennikarz, jeden z l iderów warszawskiej Wspólnoty„Chefsiba”, absolwent szkoły bi-
bl ijnej, jak sam mówi: coraz bardziej szczęśl iwy mąż Agnieszki, ojciec trójki dzieci, a ponadto konferansjer, lektor i tłumacz.
Człowiek-orkiestra.

O to jest walka, żeby nie
dać się wciągnąć diabłu
w kłamstwo, że jestem
grzesznikiem i celem
mojego życia jest
grzech. Bo nie jest!

Ważne jest to, że nawet
jak zgrzeszę, to przez
wiarę w Chrystusa
Jezusa nadal jestem
sprawiedl iwością Bożą!
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musiał zapłacić za tę szkołę i zawalczyć
o miejsce do zamieszkania, o pracę.
Wszyscy spragnieni lepszego poznania
Boga.

A.K.: Co z tego pobytu zostało w
Tobie jako realna zmiana?
M.N. : Elementów zmieniających mo-

je życie było dużo, ale wszystko sprowa-
dza się do tego, co jest najmocniejszą
stroną szkoły biblijnej w Uppsali, tzn.
wzmocnienie wiary. Paweł w liście do
Hebrajczyków w 11 rozdziale, mówi, że
wiara jest pewnością. Czasem ludzie nie
wiedzą – wierzyć/nie wierzyć? Dzisiaj,
jak biorę do ręki Biblię, to wiem, że
Słowo Boże nigdy mnie nie zawiedzie.
Ta pewność wypływa z zaufania

Jezusowi, z prze-konania, że Słowo Boże
jest prawdą, bo poświęciłem dużo czasu,
aby je poznawać, żeby rozmyślać nad
nim. Ale było to też testowane w prakty-
cznych sytuacjach – szukania pracy,
mieszkania, walki o finanse, walki o
zdrowie. Wiara jest pewnością, jest
czymś bardzo konkretnym i daje mi
niesamowitą siłę, bo moje życie jest
splecione w przymierzu z Bogiem.

A.K.: Może podzielisz się jakąś jedną
historią?
M.N. : Dla naszej rodziny bardzo

ważnym momentem budującym wiarę
był moment uzdrowienia naszego syn-
ka Grzesia z choroby skóry. Przez 4 lata

sprawiały, że był to niesamowicie
fascynujący okres.

A.K.: Jak udało Wam się zorga-
nizować pobyt w Szwecji, by móc co-
dziennie uczestniczyć w zajęciach? Co
zrobiliście z dzieciakami?
M.N. : Jedna znajoma zgodziła się

pojechać jako opiekunka do dzieci, więc
mieliśmy prywatne przedszkole dla
sześciorga dzieci z Polski. Moja żona
była w ciąży – moje trzecie dziecko uro-
dziło się pod koniec Szkoły Biblijnej.
Tak więc zdarzały się okresy słabszego
samopoczucia, ale myślę, że to też nas
spajało jako małżeństwo. Było z nami
kilka rodzin, natomiast mój młodszy
brat zaręczył się podczas trwania szkoły.
To było bardzo cenne, że ten rok mo-
gliśmy spędzić razem – w szkolnej ła-
wce, studiując razem Boże słowo i ucząc
się głębszego wymiaru chrześcijaństwa.

A.K.: Czego dotyczyły nauczania?
Jak wygląda życie w szkole?
M.N. : Tematy były bardzo zróż-

nicowane – związane z modlitwą i cha-
rakterem Boga, ale też z finansami,
uzdrowieniem, z tym co Biblia mówi o
przymierzu, jakie mamy w Jezusie, o
misjach. Każdy przedmiot trwał 4-5 dni
po 3 wykłady, dzięki czemu można było
bardzo głęboko wejść w zrozumienie
danej dziedziny. Nie były one tylko
fascynujące, ale też bardzo praktyczne.
Dla przykładu – przedmiot „Modlitwa”
to nie było teoretyzowanie, ale zestaw
konkretnych wskazówek, które od razu
ci pomagają. Codziennie po zajęciach
była godzinna szkoła modlitwy. Mogłeś
wtedy sprawdzać, próbować, uczyć się,
jak rozmawiać z Bogiem, modlić się.
Odpowiedzi otrzymywaliśmy w takich
codziennych sytuacjach – jak ktoś nie
miał pracy, funduszy na wyjazd misyjny,
gdy ktoś był chory...

A.K.: Kto przyjeżdża do takiej
szkoły?
M.N. : Na pierwszym i drugim roku

było 200 uczniów z 26 krajów: od
Brazylii, przez Indie, aż po Tajwan,
Wietnam. Był nawet chłopak z Paki-
stanu. Pomyśl sobie jaka mieszanka
kulturowa! Środowisko niezwykłe, a
wszyscy skoncentrowani na budowaniu
wiary, zdeterminowani, bo każdy z nas
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miał atopowe zapalenie skóry. Lekarze
nie mogli nic z tym zrobić, dawali ko-
lejne kremy, maści i tylko mówili
„miejmy nadzieję, że to nie przejdzie w
astmę”. Wiele razy w ciągu 9 miesięcy w
szkole były spotkania z modlitwą o
uzdrowienie i po jednym z takich spo-
tkań trzy osoby przyszły do nas ze
słowem z Księgi Królewskiej, a dokła-
dniej z tym fragmentem o Naamanie,
żołnierzu uzdrowionym z trądu, choro-
by skóry. Oni nie wiedzieli, że modlą się
za mojego synka – po prostu podcho-
dzili, mówiąc, że mają w sercu ten właś-
nie fragment. Wiedzieliśmy z żoną, że to
jest moment przełomowy. Wyobraź
sobie, że od tego momentu przez trzy
tygodnie widzisz, jak skóra twojego
dziecka z dnia na dzień robi się coraz
bielsza, ranki, jakie on miał na ciele,
znikają.

A.K.: I Grześ został całkowicie
uzdrowiony?
M.N. : Na tydzień przyszło załama-

nie, ale modliliśmy się dalej i skóra
wybieliła się! Do dzisiaj - przez pięć lat
- mamy zdrowe dziecko! Jeśli sam do-
świadczyłeś choroby, albo widzisz, jak
twoje dziecko choruje i jesteś totalnie
bezradny, to jedyne, co masz, to wiara w
Boga. To było jedno z ponadnaturalnych
działań Jezusa. A jak studiujesz Biblię, to
się okazuje, że ma być częścią naszego
codziennego doświadczenia chrześcijań-
stwa.

A.K.: Jak to umocnienie wiary
oddziałuje na Twoje życie teraz, po
kilku latach po powrocie ze szkoły
biblijnej?

M.N. : To, że wiara jest pewnością,
pozwala mi funkcjonować codziennie w
stresujących sytuacjach w pracy, kiedy
przychodzą niespodziewane rachunki,
kiedy coś się wali czy psują się relacje.
Wtedy mówię – Jezu, wiara jest pewno-
ścią, ja zaufałem Tobie i wiem, że Ty
masz jakieś rozwiązanie. Wiara w Jego
obietnice to jest coś, co rzeczywiście
mnie napędza do życia!

A.K.: Wypadałoby zahaczyć o temat
numeru, a skoro już wiemy, że nie
jesteś osobą z ulicy i możesz wypo-
wiadać się w temacie, to chciałabym
zapytać o jeden z moich ulubionych
fragmentów, 2Kor5,21 – co to znaczy,
że jesteśmy dzięki Jezusowi sprawiedli-
wością Bożą?
M.N. : Ten fragment pokazuje, jak

potężne było zwycięstwo Jezusa na
krzyżu. Jest niebezpieczny i wręcz nie-
realny... Grzeszny człowiek słyszy nagle,
że w Jezusie stał się sprawiedliwością
Bożą. Ja byłem wychowany w mentalno-
ści zbierania dobrych uczynków, zasłu-
giwania na Niebo, dopiero potem ktoś z
Biblią w ręku tłumaczył mi, że jesteśmy
zbawieni z łaski przez wiarę w Jezusa, a
nasze dobre uczynki mają wypływać z
miłości do Boga, z tego że jesteśmy no-
wym stworzeniem, dziećmi Bożymi. I
ten fragment, to jest czasami aż za dużo,
bo ludzie mówią „Jak to? Wystarczy, że
Bóg mnie kocha, że mam jakąś szansę
na Niebo, ale ja –sprawiedliwością Bo-
żą?”.

A.K.: Jak to się stało, że mogę się
określać mianem sprawiedliwej?
M.N. : To Jezus zapłacił za nasze

grzechy. On wyrwał nas z przekleństwa

choroby, ubóstwa, grzechu i śmierci.
Nowe życie, które nam ofiaruje, sprawia,
że ja nie jestem jakąś ulepszoną wersją
grzesznika, gościem, który za Jezusem
musi się chować przed Ojcem. Jestem
człowiekiem, który uwierzył Jezusowi,
jestem w Jego Kościele, zostałem odno-
wiony i przez to mogę się nazywać spra-
wiedliwością Bożą. Jeden z nauczycieli
w szkole powiedział, że w oczach Boga
wyglądasz tak, jakbyś nigdy nie
zgrzeszył.

A.K.: OK. Jestem sprawiedliwością
Bożą. Ale przecież nie raz i nie dwa tej
sprawiedliwości Bożej zdarza się kon-
kretnie upaść, zgrzeszyć.
M.N. : W momencie, gdy nawracamy

się, niezależnie czy robimy to jako dzie-
ci, nastolatki czy ludzie dojrzali, to, jak
mówi Biblia, rodzimy się na nowo –
dostajemy nowe serce i nowego ducha.
Ta zmiana jest tak radykalna, że taki
incydent jak grzech, nie cofa tego. Upa-
dek tego nie zmienia. To jest tak, jakbym
będąc tym nowym stworzeniem ochla-
pał się błotem, wpakował w jakąś kału-
żę. Potrzebuję wtedy Bożego przebacze-
nia. Muszę iść do spowiedzi, wylać Bogu
te grzechy, przyjąć przebaczenie i cieszyć
się nim.

A.K.: Ale jeżeli mnie cały czas
podgryza sumienie?
M.N. : Dla mnie bycie sprawiedli-

wym w oczach Boga, to jest takie piękne
uczucie, że jest między nami pokój, a ja
nie muszę żyć w potępieniu – bo dla
wierzących w Chrystusa Jezusa nie ma
potępienia. Nawet jak zgrzeszę, to mogę
przyjść i przeprosić Boga - załatwiamy
to w rodzinie. Jest między nami pokój.
Nie ma już stanu wojny. To niezwykły
komfort, żyć ze spokojnym sumieniem,
ze spokojnym sercem. I to nie oznacza,
że ja jestem doskonały, ale to oznacza, że
Jezus złożył za mnie doskonałą ofiarę. O
to jest walka, żeby nie dać się wciągnąć
diabłu w kłamstwo, że jestem grze-
sznikiem i celem mojego życia jest
grzech. Bo nie jest! Ważne jest to, że
nawet jak zgrzeszę, to przez wiarę w
Chrystusa Jezusa nadal jestem spra-
wiedliwością Bożą!
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To nie tak jak myślisz, kotku...

Martyna Szakiel:

Trudne pytania?

Być singlem czy w związku? Co jest lepsze? Czy w ogóle
rozpatrywanie tej kwestii w takich kategoriach ma sens?
Uważam, że odpowiedź na to pytanie nie powinna pole-
gać na wybraniu jednej z opcji. Oczywistym jest, że czło-
wiek jest stworzeniem społecznym. Potrzebuje kontaktu
z innymi oraz bliskości. Nie jest dobrze być samotnym.
Biblia w tej kwestii swoją uwagę kieruje głównie na
mężczyznę (Przypadek? Nie sądzę…). Samotna kobieta
jeszcze jakoś sobie poradzi (przynajmniej z domowymi
obowiązkami), ale panom może być już trudniej ;-)

Tak zupełnie poważnie jednak myślę, że aby mieć
szansę stworzyć dobry związek, w pierwszej kolejności
trzeba być właśnie dobrym singlem. Dlatego oba te stany
uzupełniają się wzajemnie. Pierwsza relacja, jaką powi-
nniśmy zbudować, to relacja z samym sobą. Abyśmy
mogli kogoś pokochać, najpierw musimy obdarzyć
miłością siebie samych. Aby potrafić okazać szacunek
drugiej osobie, w pierwszej kolejności musimy ofiarować
go sobie. Bo czy możemy dać komuś coś, czego nie
posiadamy? Fizycznie jest to niemożliwe.

Związek za to pozwala nam przejrzeć się w lustrze,
jakim jest druga osoba. Możemy porównać nasze wy-
obrażenia o sobie z tym, jak faktycznie jesteśmy odbie-
rani przez drugiego człowieka na podstawie naszych
słów i uczynków. Relacja z drugą osobą może również
otworzyć nam samym oczy na to, że jesteśmy inni/inne
niż nam się wydawało.

Każdy związek, który się zakończy, może pomóc nam
być lepszym singlem niż wcześniej. To z kolei może
spowodować, że kolejna relacja będzie bardziej dojrzała
i udana.

Ważne, aby niezależnie od naszego „statusu” potrafić
dostrzec to, co nasze położenie może nam dać. Może
powinniśmy zadać sobie kolejne pytanie: czy to, że
jesteśmy samotni, zależy tylko od nas? A może to wła-
śnie ofiarowany nam czas, aby zrobić dla siebie coś, co
zaowocuje w przyszłości?

Michał Masiulaniec:

Razem czy jednak osobno?

Odpowiedź na postawione w tytule pytanie daje wiedza
czysto empiryczna. W roku 1938 badacze z Uniwersytetu
Harvarda postanowili przeprowadzić eksperyment po-
zwalający odkryć, co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu.
Cel bardzo ambitny. Aby go zrealizować, naukowcy wpadli na
pomysł wybrania i prześledzenia rozwoju życia grupy repreze-
ntatywnych osób. W ten sposób wytypowano i zaproszono do
udziału w eksperymencie 724 młodych mężczyzn. Część z
nich stanowili zamożni studenci Uniwersytetu Harvarda,
drugą grupę natomiast młodzi chłopcy wychowujący się w
najbiedniejszych dzielnicach na przedmieściach Bostonu. Ek-
speryment trwa do dzisiaj. Kolejne pokolenia naukowców
regularnie, skrupulatnie i szczegółowo (uwzględniając bada-
nia lekarskie i przeprowadzając bezpośredni wywiad) badają
życie ankietowanych, z których po dziś dzień pozostało około
sześćdziesięciu żyjących weteranów. Losy tych mężczyzny
toczyły się bardzo różnie. Wielu z nich walczyło na frontach II
wojny światowej, potem pracowało w fabrykach czy szpita-
lach, a jeden z nich został nawet prezydentem USA! Jednak
jednego wniosku wyciągniętego z tej ogromnej bazy życio-
wego doświadczenia naukowcy są zupełnie pewni: tym, co
sprawiało, że mężczyźni czuli się szczęśliwi i co w sposób
wprost niewiarygodny wpływało pozytywnie na ich zdrowie
oraz długość życia, była jakość relacji z najbliższymi. Jak to
określił jeden z eksperymentatorów – to, czy dany mężczyzna
dożyje osiemdziesiątki, badając go w wieku pięćdziesięciu lat,
można było odgadnąć nie na podstawie poziomu jego
cholesterolu, ale na podstawie szczerych rozmów z nim, jego
żoną i dziećmi. Ludzie mający dobre relacje z innymi, żyją po
prostu dłużej i szczęśliwiej. Warto o tym pamiętać, ustalając
swoje życiowe priorytety. Jeżeli więc życie w pojedynkę rozu-
miemy jako skuteczną drogę do zaspokajania swoich włas-
nych ambicji, to musimy przyznać, że jest to raczej ślepa
uliczka. Zamiast tego powinniśmy już teraz zacząć troszczyć
się o poziom swoich relacji z innymi, choćby nawet dla
swojego własnego, egoistycznego dobra. Logiczne. Tu pojawia
się kwestia małżeństwa. Nieprzekonanych niech zjedna taka
metafora: mój sąsiad ma dużego psa, który dzień w dzień,
rano i wieczór, często z zaskoczenia, atakuje mnie swoim
szczekaniem, zawsze gdy przechodzę obok sąsiedniego domo-
stwa. Pewnego dnia wracałem do domu zupełnie przybity,
pogrążony we własnych myślach. Z otępienia i smutku
skutecznie wyrwało mnie jednak głośne ujadanie znajomego
psa i nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo było mi to
wtedy potrzebne. Dobrze więc jednak, że jest taki pies. Kto
ma uszy…
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Karolina Pałka

Dzieje się! Teraz!

Nie dla siebie, ale dla nas

Święto to dzień, który różni się od innych, jest
„oddzielony”. Wiąże się z odpoczynkiem. Słowo „odpoczy-
nek” w ST często jest używane jako synonim szabatu, ziemi
obiecanej, świątyni, miejsca Bożej obecności ( por. Ps 95).
Można powiedzieć, że przez świętowanie Bóg chce nas
przygotować do wiecznego przebywania z Nim. Wielokro-
tnie przekazuje Izraelowi nakazy oraz szczegółowe instru-
kcje dotyczące czasu i sposobu obchodzenia świąt. Możemy
powiedzieć: „Ale nas nie dotyczą święta żydowskie”. Nie
jest to jednak do końca prawda. W Księdze Kapłańskiej 23,
2 Bóg mówi do Mojżesza: „Oto są święta Pana, w czasie
których będziecie zwoływać święte zgromadzenie, bo one
są moimi świętami”. Jak pisze Estera Wieja w książce
Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych: „Święta Pana
zawierają w sobie więcej informacji o wartościach ducho-
wych i o proroctwach niż jakiekolwiek inne obrazy. (…) To
dla nas Bóg ustanowił te święta. Nie dla siebie samego, ale
dla naszego poznania i dobrego funkcjonowania”. Bóg nie
rezerwuje tych świąt tylko dla jednego narodu. Nazywając
je swoimi, sygnalizuje nam, że te obrzędy mogą nam coś o
Nim powiedzieć i z tego powodu nabierają dla nas warto-
ści. Dalej w swojej książce E. Wieja stwierdza, że poprzez te
święta możemy się wiele nauczyć oraz wzmocnić naszą
wiarę, lepiej zrozumieć Słowo Boże, Boży plan dla
człowieka.

Święte teraz

„Biblijne świętowanie”, czyli takie, jak rozumieli je Żydzi to
nie „bierne wspominanie” rzeczy przeszłych. Dla Żydów
słowa „wspominać” czy „pamiątka” nie oznaczają myślenia
„o, kiedyś to było tak fajnie, a teraz…” . Maria Miduch[1 ]
nazywa to wchodzeniem w święty czas, gdzie pojęcie czasu
przestaje mieć znaczenie i wszystkie wielkie dzieła Boże z
przeszłości dzieją się teraz. To jest żywa pamięć łącząca ich
z poprzednimi pokoleniami, które doświadczyły cudów,
więź rodząca wiarę w Boże działanie teraz i w przyszłości.
Bóg jest taki sam, przez wieki. Estera Wieja świetnie
ukazuje ważne aspekty świętowania: „ [Bóg] nakazuje lu-
dziom radować się i cieszyć, celebrować i obchodzić święta

oraz ogłaszać święte zgromadzenie, czyli społeczność ludzi
przed Bogiem. Te wspaniałe polecenia zachęcają nas, by
pamiętać i wspominać Jego cuda, błogosławić siebie nawza-
jem i Boga w zgromadzeniu oraz wyczekiwać rzeczy przy-
szłych.” Św. Paweł w Kol 2: 16-17 pisze, że święta to „cień
rzeczy przyszłych”. Więc były one ustanowione jako
zapowiedź tego, co ma nastąpić, aby gdy to się stanie, było
dla nas bardziej czytelne. Każde z tych świąt łączy się albo z
pierwszym przyjściem Mesjasza, które już miało miejsce,
albo z drugim, którego oczekujemy.

Czy święta mogą być czymś więcej niż tylko pamiątką, wspomnieniem przeszłości? A może mówią coś o naszej przyszłości?
Dlaczego obchodzenie świąt jest tak istotne dla Boga? Czy tu chodzi bardziej o Niego czy o nas? I co do tego wszystkiego mają
znowu Żydzi?

choroby, ubóstwa, grzechu i śmierci.
Nowe życie, które nam ofiaruje, sprawia,
że ja nie jestem jakąś ulepszoną wersją
grzesznika, gościem, który za Jezusem
musi się chować przed Ojcem. Jestem
człowiekiem, który uwierzył Jezusowi,
jestem w Jego Kościele, zostałem odno-
wiony i przez to mogę się nazywać spra-
wiedliwością Bożą. Jeden z nauczycieli
w szkole powiedział, że w oczach Boga
wyglądasz tak, jakbyś nigdy nie
zgrzeszył.

A.K.: OK. Jestem sprawiedliwością
Bożą. Ale przecież nie raz i nie dwa tej
sprawiedliwości Bożej zdarza się kon-
kretnie upaść, zgrzeszyć.
M.N. : W momencie, gdy nawracamy

się, niezależnie czy robimy to jako dzie-
ci, nastolatki czy ludzie dojrzali, to, jak
mówi Biblia, rodzimy się na nowo –
dostajemy nowe serce i nowego ducha.
Ta zmiana jest tak radykalna, że taki
incydent jak grzech, nie cofa tego. Upa-
dek tego nie zmienia. To jest tak, jakbym
będąc tym nowym stworzeniem ochla-
pał się błotem, wpakował w jakąś kału-
żę. Potrzebuję wtedy Bożego przebacze-
nia. Muszę iść do spowiedzi, wylać Bogu
te grzechy, przyjąć przebaczenie i cieszyć
się nim.

A.K.: Ale jeżeli mnie cały czas
podgryza sumienie?
M.N. : Dla mnie bycie sprawiedli-

wym w oczach Boga, to jest takie piękne
uczucie, że jest między nami pokój, a ja
nie muszę żyć w potępieniu – bo dla
wierzących w Chrystusa Jezusa nie ma
potępienia. Nawet jak zgrzeszę, to mogę
przyjść i przeprosić Boga - załatwiamy
to w rodzinie. Jest między nami pokój.
Nie ma już stanu wojny. To niezwykły
komfort, żyć ze spokojnym sumieniem,
ze spokojnym sercem. I to nie oznacza,
że ja jestem doskonały, ale to oznacza, że
Jezus złożył za mnie doskonałą ofiarę. O
to jest walka, żeby nie dać się wciągnąć
diabłu w kłamstwo, że jestem grze-
sznikiem i celem mojego życia jest
grzech. Bo nie jest! Ważne jest to, że
nawet jak zgrzeszę, to przez wiarę w
Chrystusa Jezusa nadal jestem spra-
wiedliwością Bożą!
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Zaufaj, we wszystko cię wyposażę

Szabat (siódmy dzień tygodnia, dla nas to niedziela)
przede wszystkim mówi Izraelowi o tym, że należy on do
Boga, i nie jest niewolnikiem świata. Pan chciał, aby Izrael
uwie-rzył, że wyposaży go we wszystko, co niezbędne.
Podczas wędrówki po pustyni w szóstym dniu Izraelici
zbierali dwukrotnie więcej manny, aby wystarczyło im na
dwa dni i tylko wtedy nie psuły im się zapasy (por. Wj 16,
24-27).

Szabat był dla Żydów czymś, co decyduje o ich
tożsamości, podobnie jak świątynia czy Tora, był nazywany
Królową i Oblubienicą. W późniejszych czasach, jak pisze o
tym Ninel Kameraz –Kos[2] (po zburzeniu świątyni) męż-
czyźni witali Szabat w synagodze na nabożeństwie odpra-
wianym przed zachodem słońca, zwanym Kabalat Szabat (
hebr. 'przyjęcie szabatu') . Śpiewano tam psalmy i hymn
Lecha dodi ( hebr.'Idź przyjacielu') , który opisuje Szabat
jako przybywającą na ślub narzeczoną. W ten sposób
wyrażano oczekiwanie na przyjście Mesjasza. Kazimierz
Barczuk w rozmowie z E. Wieją[3] twierdzi, że możemy
zaufać słowom Jezusa, który mówi, że On jest Słowem i
Świątynią oraz Panem Szabatu, a w istocie nawet samym
Szabatem – odpoczynkiem ( por. Mt 11 , 28).

Zaufaj, a Ja cię wyprowadzę

Święto Paschy ( hebr. Pesach – omijać, przechodzić)
rozpoczyna roczny kalendarz żydowski i historię narodu
wybranego wyzwolonego z niewoli. „Pascha nie mówi o
żadnej religii ani żadnej tradycji. Pascha mówi o wierze,
wykupieniu i ratunku w mocy przelanej krwi” – mówi
Kazimierz Barczuk[3] . Tej nocy Pan indywidualnie spotkał
się z każdą rodziną w Egipcie, oszczędzając i „omijając”
tylko tych, którzy Mu zaufali i pomazali odrzwia krwią
baranka. Dało to początek nowej relacji Izraelitów z Bo-
giem i ze sobą nawzajem. Od tego momentu Pan ustanowił
obchodzenie tego święta jako „ustanowienie wieczne”( por.
Wj 12, 17b). Stanowiło ono proroczą zapowiedź ostate-
cznego uwolnienia, które dokonało się kilkaset lat później
właśnie podczas obchodów Paschy. Mesjasz tak jak
baranek paschalny był bez skazy. Co ciekawe żadna Jego
kość nie została złamana ( J 19, 36), co jest zgodne z pole-
ceniem, które Bóg wydał, aby baranek na święto nie był
krojony, tylko spożywany w całości (Wj 12, 46). Przyjmując
Chrystusa w całości, (całą Jego naukę, nie tylko wybrane
słowa) mamy wszystko i nie potrzeba nam nic więcej.
Razem z barankiem jedzono także chleb bez kwasu. Kwas
w Biblii jest porównywany do grzechu, spożywanie bez
kwasu symbolizuje nasze oczyszczenie z niego. Jedzenie w
pośpiechu, w sandałach na nogach i z przepasanymi
biodrami pokazuje nam, że pełne przyjęcie Boga objawia
się w gotowości pójścia za Nim, w zaufaniu, że On nas
wyprowadzi z najgorszego i najciemniejszego miejsca.

Zaufaj mi, a poślę cię na żniwo

Z Paschą związane jest Święto Pierwocin, które następuje
pierwszego dnia po szabacie (trzeciego dnia Paschy). W
tym dniu Izraelici przynosili do świątyni snopu z

pierwszych plonów. Z reguły był to omer ( czyli snop
jęczmienia), którym kapłan wykonywał obrzęd potrząsania
przed Panem. Było to podziękowanie za początek żniw i
zapewnienie dalszego błogosławieństwa aż do ich zakoń-
czenia. Pierwsze plony były najlepszą częścią zbiorów. Ten
pierwszy snop jest proroczym obrazem Chrystusa, którego
Bóg wskrzesił z martwych tego samego dnia jako pierwo-
ciny większego żniwa. Tak jak pierwszy plon uświęca całe
żniwo, tak Jezus uświęcił wszystkich, którzy w Niego wierzą.
Jest dla nas wzorem i obietnicą, że podobnie jak On, my też
zmartwychwstaniemy ( por. 2 Kor 4, 14). Od tego dnia Pan
nakazał także odliczać 7 tygodni, aż do Święta Tygodni (
Pięćdziesiątnicy), kiedy żniwa wchodzą w pełnię. Tego dnia
Bóg zawarł z Izraelem przymierze na Górze Synaj i dał mu
Prawo. Jest to także pierwszy dzień po szabacie, w którym
Żydzi składali jako dar w świątyni dwa chleby upieczone na
zakwasie ze snopów pszenicy.Kapłan także nimi dokonywał
obrzędu potrząsania. Te dwa kwaśne chleby odnoszą się do
dwóch grup ludzi: do wierzących z Żydów oraz do wie-
rzących z narodów. Kwas oznaczał grzech, a wspólne jego
ofiarowanie było znakiem, że te dwie grupy ludzi powinny
być jednakowo poświęcone Bogu. Pięćdziesiątnica kojarzy
nam się także z innym, późniejszym wydarzeniem, kiedy
pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa Duch
Święty zstąpił na wierzących w Jerozolimie. Jest On
pieczęcią Nowego Przymierza, która wypisuje Boże Prawo
już nie na kamiennych tablicach, tylko w naszych sercach.
Wtedy właśnie Żydzi zostali posłani na pełnię żniwa, aby
przyprowadzić do Boga inne narody. To żniwo ciągle trwa,
dzieje się na naszych oczach, a pierwszy snop ciągle jest
zapowiedzią zebrania reszty plonów, aż do końca czasów.

Ja, Pan, który uświęcam

Te wszystkie święta, które wypadają na wiosnę, jak: Pascha,
Święto Pierwocin i Szawout ( Tygodni) są ze sobą powią-
zane poprzez prorocze przesłanie o pierwszym przyjściu
Mesjasza. Natomiast święte jesienne, takie jak: Rosz Ha
Szana, Jom Kippur i Święto Szałasów (Sukkot) mówią nam
o powtórnym przyjściu Pana. Są nawet obchodzone w
miesiącu Tiszri, siódmym miesiącu symbolizującym pełnię,
czyli wypełnienie się Bożego planu zbawienia ludzkości.

Wspominając dawne zdarzenia, ogłaszamy ich aktu-
alność. Za każdym razem, kiedy je obchodzimy, zwiastu-
jemy ich nowy wpływ na nasze życie, zapraszamy Boga, aby
nas uświęcił. Bo On je ustanowił dla nas. Aby przychodził i
mówił nam o rzeczach przyszłych. Bo dla Boga jest wieczne
teraz.

Źródła:
[1 ] – Coś z Izraela, Maja Miduch.
[2] – Święta i obyczaje żydowskie, Ninel Kameraz-Kos.
[3] –Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych, z
Kazimierzem Barczukiem rozmawia Estera Wieja.
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WIEM, W KOGO WIERZĘ: KKK

Katechizm Kościoła Katol ickiego przybl iża
Krzysztof Kawik

Wierzę w świętych obcowanie…

Jak rozumiane jest pojęcie komunii świętych?

Pojęcie to ma dwa zasadnicze znaczenia: „komunia w rzeczach
świętych” i „komunia między rzeczami świętymi”. Można
wyróżnić następujące komunię dóbr duchowych: „komunię
wiary” – wiara wiernych jest wiarą Kościoła otrzymaną od
Apostołów, „komunię sakramentów” – owoc wszystkich sa-
kramentów należy do wszystkich wiernych, którzy przez
pośrednictwo tych sakramentów zostają zjednoczeni z Chry-
stusem, „komunię charyzmatów” – specjalne łaski Ducha
Świętego w celu budowania Kościoła, „komunię miłości” –
najmniejszy nasz czyn spełniony w miłości przynosi korzyści
wszystkim, w solidarności z wszystkimi ludźmi, żywymi czy
zmarłymi, która opiera się na komunii świętych. Każdy grzech
szkodzi tej komunii.

Czym charakteryzuję się komunia między Kościołem
niebiańskim i ziemskim?

Dopóki Pan nie przyjdzie w swoim majestacie a z Nim
wszyscy aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci nie zostanie
poddane Mu wszystko, jedni z Jego uczniów pielgrzymują na
ziemi, inni, po zakończeniu obecnego życia, poddawani są
oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały, widząc jasno
samego Boga w Trójcy Jedynego. Łączność pielgrzymów z
braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusa nie ustaje, co
więcej, według nieustannej wiary Kościoła jeszcze umacnia się
dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych.

Dlaczego święci mogą się za nami wstawiać?

Mieszkańcy nieba są głębiej zjednoczeni z Chrystusem i
jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości.
Nieustannie wstawiają się za nami u Ojca, ofiarując Mu
zasługi, które przez jedynego Pośrednika między Bogiem a
ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi. Ich braterska
troska bardzo wspomaga naszą słabość.

Jaki jest powód tak wielkiej czci wobec mieszkańców nieba?

Nie tylko ze względu na sam ich przykład czcimy pamięć
mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze, dlatego, że przez
praktykowanie braterskiej miłości umacnia się jedność całego
Kościoła w Duchu. Bo jak wzajemna komunia chrześcijańska
między pielgrzymami prowadzi nas coraz bliżej do Chrystusa,
tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego,
jako ze źródła i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie ludu
Bożego.

Od kiedy jest obecny w Kościele kult świętych?

Kościół oddawał cześć świętym od początku swego istnienia,
choć nie było formalnej instytucji kanonizacji. Przede

wszystkim oddawano cześć męczennikom przez sam fakt
oddania życia za Chrystusa. Przy ich grobach gromadzili się
wierni na modlitwy, tam budowano pierwsze kościoły.
Pierwsze oficjalne orzeczenie świętości przez Kościół –kano-
nizacja – dotyczyło biskupa Ulricha z Augsburga. Było to w
993 r.

Co jest warunkiem rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego?

Poprzez beatyfikacje i kanonizacje Kościół ciągle proponuje
wiernym nowe wzory świętości, które pomagają interpretować
przesłanie Ewangelii Jezusa Chrystusa w różnorodnych
okolicznościach życia. Należy zatem zwrócić uwagę, że oprócz
sławy świętości życia lub sławy męczeństwa, warunkiem
rozpoczęcia postępowania beatyfikacyjnego jest aktualność
sprawy, czyli pożytek duchowy, jaki wyniesienie do chwały
ołtarzy przyniesie wspólnocie eklezjalnej. Chodzi bowiem o
oddziaływanie apostolskie beatyfikacji i kanonizacji oraz o
wpływ przykładu życia Sługi Bożego na życie wiernych.

Czym jest beatyfikacja?

Łacińskie słowo "beatificare" oznacza wyróżniać, czynić
szczęśliwym. Jest to akt uznania osoby – sługi Bożego – za
błogosławioną, to znaczy obdarzoną szczególną łaską. To
właśnie beatyfikacja inicjuje oficjalny kult i jest zwykle
wstępem do kanonizacji. Beatyfikacja jest instytucją później-
szą od kanonizacji, została wprowadzona w celu rozwiązania
potrzeb pastoralnych Kościołów lokalnych w zakresie kultu
świętych. Oznacza ona decyzję papieża zezwalającą na kult
publiczny Sługi Bożego ograniczony do jakiegoś kraju, miasta,
regionu, diecezji, instytutu życia konsekrowanego lub do
określonych czynności liturgicznych (np. odprawianie Mszy
św. albo recytowanie Liturgii godzin o błogosławionym).
Istnieją bowiem Słudzy Boży, których kultu publicznego nie
powinno się nakładać na cały Kościół, gdyż ich sława świętości
nie ma charakteru powszechnego, ale mogą być oni z
pożytkiem proponowani jako wzory życia i przykłady cnót dla
niektórych wspólnot eklezjalnych czy niektórych grup
wiernych.

Czym jest kanonizacja?

Kanonizacja jest najstarszą formą oficjalnego uznania przez
najwyższą władzę Kościoła świętości Sługi Bożego. W świetle
aktualnej praktyki Stolicy Apostolskiej oznacza ona ostateczną
decyzję papieża, poprzez którą Sługa Boży, zaliczony wcześniej
do grona błogosławionych, zostaje wpisany do katalogu
świętych i któremu Biskup Rzymu poleca oddawać kult
publiczny w całym Kościele należny osobom świętym.
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Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy beatyfikacją a kano-
nizacją?

Beatyfikacja różni się od kanonizacji tym, że nie nakazuje, lecz
zezwala na kult publiczny lokalny i nie jest aktem papieskim
definitywnym, ponieważ jest otwarta na ewentualną kano-
nizację i jest jednocześnie obowiązkowym etapem w drodze
do kanonizacji. Formalnymi wymogami do beatyfikacji jest
stwierdzenie heroiczności cnót albo męczeństwa za wiarę oraz
jednego cudu dokonanego za wstawiennictwem Sługi Bożego
po jego śmierci. W przypadku męczeństwa można jednak
prosić o dyspensę od cudu wymaganego do beatyfikacji.

Jak powinien przebiegać proces kanonizacyjny?

Beatyfikację i kanonizację poprzedza proces kanonizacyjny.
Nie może się on rozpocząć wcześniej niż po upływie 5 lat od
śmierci danej osoby. Od tej reguły są jednak wyjątki. W każ-
dym procesie musi znaleźć się osoba, która go zainicjuje i
będzie popierać. Może nią być osoba świecka, kapłan,
wspólnota zakonna lub parafia. Do przeprowadzenia procesu
wyznacza postulatora, który podejmie wszystkie czynności
zmierzające do kanonizacji. Postulator musi zbadać, czy istnie-
ją warunki do rozpoczęcia postępowania kanonizacyjnego.

Jakie warunki muszą zaistnieć do rozpoczęcia postępowania
kanonizacyjnego?

Pierwszym z nich jest stwierdzenie, że kandydat na ołtarze
cieszy się opinią świętości, tzn., że ludzie widzą w nim
przyszłego świętego, że zginął śmiercią męczeńską lub uznają,
że w życiu w sposób ponadprzeciętny praktykował cnoty.
Kolejny warunek to wykazanie, że przyszła kanonizacja
wniesie znaczący wkład w rozwój Kościoła i szerzenie wiary.
Nowy święty ma być wzorem do naśladowania dla ludzi. Dal-
szy warunek to zbadanie, czy za wstawiennictwem danej osoby
Bóg udziela jakichś szczególnych łask, np. cudów. Ostatni
warunek do rozpoczęcia procesu, to potwierdzenie, że zmarły
odbiera kult prywatny, to znaczy, że ludzie modlą się za jego
wstawiennictwem, że nawiedzają jego grób.

Jaką rolę spełnia Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych?

Kongregacja ta wydaje zezwolenie na rozpoczęcie procesu
kanonizacyjnego, nadzoruje jego przebieg oraz zatwierdza
postulatora. Określa również wszystkie warunki, jakie muszą
być spełnione w trakcie trwania procesu. Wszystkie doku-
menty trafiają właśnie do Kongregacji, która zatwierdza ich
ważność. Z przesłanych materiałów przygotowywane jest tzw.
positio, czyli obszerne opracowanie o życiu i cnotach lub
męczeństwie sługi Bożego. Pisemną relację przekazuje się
następnie dla Ojca Świętego.

Źródła:
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 2012
www.liturgia.wiara.pl
Anna Guzik „Jak się zostaje świętym, czyli rzecz o kanonizacji”
[www.niedziela.pl/artykul/8998/nd]

pierwszych plonów. Z reguły był to omer ( czyli snop
jęczmienia), którym kapłan wykonywał obrzęd potrząsania
przed Panem. Było to podziękowanie za początek żniw i
zapewnienie dalszego błogosławieństwa aż do ich zakoń-
czenia. Pierwsze plony były najlepszą częścią zbiorów. Ten
pierwszy snop jest proroczym obrazem Chrystusa, którego
Bóg wskrzesił z martwych tego samego dnia jako pierwo-
ciny większego żniwa. Tak jak pierwszy plon uświęca całe
żniwo, tak Jezus uświęcił wszystkich, którzy w Niego wierzą.
Jest dla nas wzorem i obietnicą, że podobnie jak On, my też
zmartwychwstaniemy ( por. 2 Kor 4, 14). Od tego dnia Pan
nakazał także odliczać 7 tygodni, aż do Święta Tygodni (
Pięćdziesiątnicy), kiedy żniwa wchodzą w pełnię. Tego dnia
Bóg zawarł z Izraelem przymierze na Górze Synaj i dał mu
Prawo. Jest to także pierwszy dzień po szabacie, w którym
Żydzi składali jako dar w świątyni dwa chleby upieczone na
zakwasie ze snopów pszenicy.Kapłan także nimi dokonywał
obrzędu potrząsania. Te dwa kwaśne chleby odnoszą się do
dwóch grup ludzi: do wierzących z Żydów oraz do wie-
rzących z narodów. Kwas oznaczał grzech, a wspólne jego
ofiarowanie było znakiem, że te dwie grupy ludzi powinny
być jednakowo poświęcone Bogu. Pięćdziesiątnica kojarzy
nam się także z innym, późniejszym wydarzeniem, kiedy
pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa Duch
Święty zstąpił na wierzących w Jerozolimie. Jest On
pieczęcią Nowego Przymierza, która wypisuje Boże Prawo
już nie na kamiennych tablicach, tylko w naszych sercach.
Wtedy właśnie Żydzi zostali posłani na pełnię żniwa, aby
przyprowadzić do Boga inne narody. To żniwo ciągle trwa,
dzieje się na naszych oczach, a pierwszy snop ciągle jest
zapowiedzią zebrania reszty plonów, aż do końca czasów.

Ja, Pan, który uświęcam

Te wszystkie święta, które wypadają na wiosnę, jak: Pascha,
Święto Pierwocin i Szawout ( Tygodni) są ze sobą powią-
zane poprzez prorocze przesłanie o pierwszym przyjściu
Mesjasza. Natomiast święte jesienne, takie jak: Rosz Ha
Szana, Jom Kippur i Święto Szałasów (Sukkot) mówią nam
o powtórnym przyjściu Pana. Są nawet obchodzone w
miesiącu Tiszri, siódmym miesiącu symbolizującym pełnię,
czyli wypełnienie się Bożego planu zbawienia ludzkości.

Wspominając dawne zdarzenia, ogłaszamy ich aktu-
alność. Za każdym razem, kiedy je obchodzimy, zwiastu-
jemy ich nowy wpływ na nasze życie, zapraszamy Boga, aby
nas uświęcił. Bo On je ustanowił dla nas. Aby przychodził i
mówił nam o rzeczach przyszłych. Bo dla Boga jest wieczne
teraz.

Źródła:
[1 ] – Coś z Izraela, Maja Miduch.
[2] – Święta i obyczaje żydowskie, Ninel Kameraz-Kos.
[3] –Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych, z
Kazimierzem Barczukiem rozmawia Estera Wieja.

Każdy jest bliźnim
naszym

Niedaleko naszej Kolegiaty, przy ul. Smoleńsk, znajduje się
kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
i klasztor Sióstr Felicjanek, z którym nasze Duszpasterstwo
jest związane przez posługę i dobroć sióstr, zwłaszcza
siostry Joeli. We wspomnianej świątyni pochowane są
doczesne szczątki bł. Matki Marii Angeli Truszkowskiej. To
ona założyła wspomniane Zgromadzenie i jej życie jest
nadal wzorem dla Felicjanek i dla każdego z nas.

Urodzona w 1825 r. w Kaliszu Zofia Kamila, bo takie
imiona otrzymała na Chrzcie św., od młodości była osobą,
której bliska była modlitwa, a drugi człowiek nie
pozostawał obojętny. Już w młodości chciała poświęcić się
Bogu w życiu zakonnym, jednak nie mogła wtedy
zrealizować swojego pragnienia ze względu najpierw na
sprzeciw rodziców, a później - zły stan zdrowia ojca,
którym musiała się opiekować. Mieszkając w Warszawie
wstąpiła najpierw do Bractwa św. Wincentego a Paulo. W
tamtym czasie była zaangażowana w pomoc ubogim, a
swoje życie wewnętrzne rozwijała z pomocą kierownika
duchowego, o. Augustyna Brzężkiewicza, należącego do
Zakonu Augustianów. Później, pod wpływem kapucyna, o.
Honorata Koźmińskiego, który został jej duchowym ojcem,
odnalazła swoje miejsce w Trzecim Zakonie
Franciszkańskim. Nadal podejmowała wiele działań, aby
ulżyć niedoli osób biednych i odrzuconych. 21 listopada
1855 r. wraz z siostrą złożyły przyrzeczenie, w którym
oddały się Bogu i zobowiązały do kontynuowania
prowadzonego dzieła. Spełniły się wtedy pragnienia, które
Zofia już od młodości miała w sercu. Tę chwilę uznaje się
za początek Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Była przez pewien czasu przełożoną zakonu, ale później
musiała zrezygnować z tej formy służby ze względu na zły
stan zdrowia. Straciła słuch i rozwijał się u niej nowotwór.
Nadal jednak podejmowała się posług w Zgromadzeniu,
ofiarowała swoje cierpienia i modlitwy Panu Bogu. Zmarła
w Krakowie, w Domu Macierzystym Zgromadzenia przy
ul. Smoleńsk, 10 października 1899 r. Na ołtarze wyniósł ją
św. Jan Paweł II, beatyfikując ją w Rzymie 18 kwietnia 1993
r.

Bł. Matka Angela uczy nas cierpliwości. Na spełnienie
swoich pragnień musiała czekać ok. 15 lat, a później wiele
lat przeżyła w chorobie, czekając na ostateczne
zjednoczenie z Panem. Ten czas oczekiwania przeżyła
pięknie, poświęcając go Bogu i drugiemu człowiekowi.
Obyśmy my tak dobrze jak ona przeżywali przeróżne
okresy oczekiwania w naszym życiu ufając Panu,
wsłuchując się w Jego głos, kształtując relacje z pięknymi
ludźmi i wypatrując znaków od Pana.

O świętym: Paweł Nowak
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Cel dobry, czyli jaki?

Michalina Juraszczyk

Częstym błędem, jaki popełnia się w momencie wyzna-
czania sobie celu, jest wyobrażanie sobie finalnego efektu
– ja umiejący płynnie mówić po francusku, ja świetnie
biegający na długodystansowych odcinkach, ja grający
skomplikowane kawałki na gitarze. Zanim zdążymy się
jeszcze do czegokolwiek zabrać, skupiamy się na tym, co
ma nastąpić w przyszłości. Tym samym podcinamy sobie
skrzydła na starcie, bo gdy już zaczniemy coś robić w
kierunku osiągnięcia tej pięknej wizji, szybko przeko-
nujemy się, że nasze działania wcale takie piękne nie są.
Francuski kuleje, dostajemy zadyszki po pierwszym kilo-
metrze, a granie na gitarze bliższe jest grze na nerwach.
To naturalnie rodzi w nas frustrację i powoli zaczynamy
odpuszczać. Zamiast więc wyobrażać sobie końcowy efekt
naszego działania, zacznijmy widzieć czynności, które nas
do tego doprowadzą – ja uczący się czterdziestu słówek
tygodniowo, ja biegający dwa kilometry nad bulwarami
każdego dnia, ja uczący się powoli podstawowych chwy-
tów. Dzięki temu początkowe trudności nie będą tak bar-
dzo rozczarowujące, bo skupimy się na samym procesie
dojścia do celu, a nie na tym, co czeka na mecie.

Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, jest konkre-
tność naszych postanowień – tak byśmy mogli zweryfi-
kować ich wykonanie. Podnosi to naszą motywację, po-
nieważ wiemy, jak się do czegoś zabrać i mamy jasne
reguły oceny skuteczności naszych działań. Kiedy udaje
nam się wypełnić nasze dokładnie określone zadanie,
czujemy satysfakcję, a to z kolei sprawia, że chcemy jesz-
cze i tak cała maszyna się napędza – krok po kroku czyni-
my postępy. Zagramy dobrze chwyt G-dur w jednym
tygodniu, to w następnym będziemy mieć siły, by zmie-
rzyć się z kolejnym, a po miesiącu poskładamy z tego całą
piosenkę.

Powszechne powiedzenie: mierz siły na zamiary ma
tutaj jak najbardziej właściwe zastosowanie – jeśli wiesz,
że masz słabą kondycję, nie zakładaj, że po kilku trenin-
gach wystartujesz w maratonie. Oprócz konkretności
naszych celów, ważna jest też ich realność. Nie chodzi o
to, by obniżać sobie wymagania, ale by znaleźć złoty
środek pomiędzy punktem, w którym się znajdujemy, a

szczytem naszych marzeń. Inaczej dość szybko doświa-
dczymy porażki, a to sprawi, że zamiast iść naprzód,
zatrzymamy się w miejscu.

I na koniec – bądźmy elastyczni. Jeśli przykładowo
okaże się, że bieganie to jednak nie nasza bajka, nie
starajmy na siłę przekonywać się, że jest inaczej. Łatwo
popaść w tak zwaną pułapkę utopionych kosztów. Bo
skoro tyle czasu przeznaczyłem na daną aktywność, to
głupio teraz to zostawić. Idę w zaparte, mimo że wcale
mnie to nie uszczęśliwia i jest ważne dla mnie tylko ze
względu na włożony wysiłek. Rezygnacja z postawionego
celu nie jest równoznaczna z przegraną, bo w jego miejsce
zawsze można postawić inny – taki, który przyniesie nam
wewnętrzne spełnienie. Szukajmy, próbujmy, zmieniajmy!

Przyszła wiosna, jakiś czas temu zaczął się drugi semestr, wszystko wydaje się być na swój sposób świeże i nowe. Energia i
zapał, jakie się w nas dzięki temu budzą, sprzyjają zmianom, stawianiu sobie celów, robieniu dobrych postanowień. Jak jednak
się do tego zabrać, żeby naprawdę nas do czegoś doprowadziły?
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Siedmiu sprawiedliwych

Miejsce 7 – święty Korneliusz

„Piotr zszedł do owych ludzi i powiedział: «Ja jestem tym,
którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście?» A oni
odpowiedzieli: «Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i
bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydo-
wska otrzymał polecenie od anioła świętego, aby cię wezwał
do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz».” (Dz 10,
20-22)

Setnik z Cezarei, który dawał „wielkie jałmużny ludowi i
zawsze modlił się do Boga”. Jeden z pierwszych pogan
włączonych w poczet chrześcijan za sprawą Ducha Świę-
tego, który zstąpił na niego i jego rodzinę.

Miejsce 6 – święty Józef z Arymatei

„Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef,
członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i
postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i ocze-
kiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił
o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w
grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był
pochowany.” (Łk 23, 50-53)

Członek Sanchedrynu, który odstąpił Jezusowi przygo-
towany dla siebie grób. Według legend arturiańskich rów-
nież osoba, która napełniła krwią Chrystusa słynny kielich
– święty Graal.

Miejsce 5 i 4 – święci Zachariasz i Elżbieta

„ Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imie-
niem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu
Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi
wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich
przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka,
ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posu-
nięci w latach. (Łk 1 , 5-7)

Rodzice Jana Chrzciciela. O ile pobożność i sprawie-
dliwość przedstawionej w Ewangelii Elżbiety nie ulega wąt-
pliwości, tak może wydać się zaskakująca w przypadku Za-
chariasza. W końcu to on właśnie nie uwierzył słowom
anioła Gabriela, za co zresztą spotkała go kara.

W zasadzie to nie siedmiu a siedmioro, ale ciężko było mi wyrzec się tak chwytl iwej parafrazy. Daruj mi Czytelniku i pozwól, że
przejdę do rzeczy. Jako filolog lubię łapać za słówka. Gdy więc tytuł numeru został ogłoszony, postanowiłam wziąć na cel
„sprawiedl iwego” i skonfrontować go z Pismem Świętym. Sprawiedl iwości jako takiej Bibl ia poświęca wiele miejsca, jednak
kogo konkretnie nazywa sprawiedl iwym? Przekartkowałam Nowy Testament i znalazłam 7 takich postaci. Pozwol iłam je sobie
sklasyfikować wedle własnego uznania. A zatem przed Wami… .

Anna Rucińska

Miejsce 3 – święty Józef z Nazaretu

„Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją
potajemnie” (Mt 1 ,19)

Sprawiedliwość Józefa wbrew pozorom nie przejawiała
się w tym, że zamierzał po cichutku ukryć ciężarną narze-
czoną i nie dopuścić do skandalu. Użyte tu greckie δίκαιος
odnosi się do prawości, do postępowania zgodnie z
prawem.

Miejsce 2 – Jezus Chrystus

„A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał
jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy zna-
cznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali,
spytał ich Piłat: «Którego chcecie, żebym wam uwolnił,
Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?» Wiedział bo-
wiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał prze-
wód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: «Nie miej
nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie
wiele nacierpiałam się z Jego powodu». (…) Piłat widząc, że
nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i
umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi
tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz».” (Mt 27, 15-24)

Żona Piłata nie jest jedyną, która nazywa Jezusa „spra-
wiedliwym”. Określenie to pojawia się wielokrotnie w róż-
nych miejscach Nowego Testamentu, m.in. w ewangelii św.
Łukasza czy Dziejach Apostolskich: „Na widok tego, co się
działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: «Istotnie, czło-
wiek ten był sprawiedliwy».” (Łk 23,47)

„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba,
wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i za-
parliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.
Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście
ułaskawienie dla zabójcy.” (Dz 3,13-14)

Miejsce 1 – Bóg Ojciec Wszechmogący

„Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie
poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.” (J 17,25)



14 • Ignis

PISMO ŚWIĘTE

KRÓTKO

Nad Ewangel ią pochyla się Barbara Kupiec

A może by się tak dało?
Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty! (Kpł 1 1 , 44)

Bardzo często jest tak, że zanim coś
zaplanujemy, długo zastanawiamy się,
czy uda nam się to osiągnąć. Czy to
dobrze, że tak jest? Robi tak i mądry
budowniczy, i dobry król, którego
dawał za przykład Jezus (Łk 14, 28-
32), więc błędem byłoby stwierdzenie,
że może być w tym coś złego. Można
jednak zatrzymać się na naszym
ludzkim „mierzeniu sił na zamiary”, a
to nie do końca jest słuszne. Ciekawe,
że ten przykład otaczają fragmenty, w
których Chrystus mówi o braniu
swojego krzyża (Łk 14, 27) i wyrze-
knięciu się wszystkiego (Łk 14, 33). A
to już zachęta do odwagi, do ufności
wbrew opieraniu się wyłącznie na
swoich własnych siłach. Bo może bywa
i tak, że nieraz zastanawiamy się zbyt
długo i dochodzimy do wniosku, że to
tak naprawdę bez sensu? I wreszcie,
czy nieraz nie jest podobnie z naszym
myśleniem o świętości i sprawie-
dliwości… Św. Paweł w Liście do

Rzymian pisze: „Nie ma sprawie-
dliwego, nawet ani jednego, nie ma
rozumnego, nie ma, kto by szukał
Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zara-
zem się zepsuli, nie ma takiego, co
dobrze czyni, zgoła ani jednego” (Rz 3,
10-12). A zatem się nie da… No to
czym się tak bardzo przejmować…
Nie da się, to się nie da. Niestety, cza-
sem mam wrażenie, że zatrzymujemy
się na tej kropce w poprzednim
zdaniu… A mimo to, ten sam św.
Paweł napisał do Tesaloniczan: „Sami
jesteście świadkami i Bóg także, jak
zachowywaliśmy się święcie, sprawie-
dliwie i nienagannie pośród was wie-
rzących” (1 Tes 2, 10). No to, skoro on
potrafił, jednak się da?! Co więcej,
dwa wersety dalej dodaje: „tak każde-
go z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy,
jak ojciec swe dzieci, abyście postę-
powali w sposób godny Boga, który
was wzywa do swego królestwa i
chwały (1 Tes, 2, 12). W ten oto

sposób dochodzimy do jednego z
moich ulubionych fragmentów w
Biblii: „Bądźcie świętymi, ponieważ Ja
jestem święty!” (Kpł 11 , 44) – mówi
Pan. I jak zauważyliście wcale nie chcę
dziś rozważać, co oznacza bycie
sprawiedliwym i świętym, a już na
pewno nie chcę zatrzymać się tylko na
moralności. Chcę jedynie, by dziś
szczególnie wybrzmiało w sercu tak
moim, jak i Waszym, to jedno
wezwanie do działania – da się!

Wzbudź w sobie pragnienie świętości!

"Ty wiesz, moja Matko, że zawsze pragnęłam być świętą, ale
cóż! kiedy porównuję się ze świętymi, stwierdzam nieustannie,
że między nami ta sama różnica, jak między niebotyczną górą,
a zagubionym ziarnkiem piasku, deptanym stopami przecho-
dniów. Lecz zamiast zniechęcać się, mówię sobie: Dobry Bóg
nie dawałby mi pragnień nierealnych, więc, pomimo że jestem
tak małą, mogę dążyć do świętości.” Myślę, że te słowa św.
Tereski od Dzieciątka Jezus powinny znaleźć się w widocznym
miejscu naszego mieszkania i każdego dnia przed wyjściem do
codziennych zajęć głośno odczytywane. Dlaczego codziennie?
Ponieważ większość z nas została powołana do osiągnięcia
świętości w codzienności, jesteśmy wezwani po imieniu, aby
swoje zwyczajne życie przeżywać w sposób nadzwyczajny.
Czyż to nie piękne? Pranie, sprzątanie mieszkania, gotowanie,

robienie zakupów, pisanie pracy magisterskiej, uczenie się do
kolokwium, czy chodzenie do pracy mogą stać się misterium
uświęcenie oraz elementem kształtującym naszą duchowość.
Jeżeli postaramy się dostrzec świętość w naszej szarej codzie-
nności, ta codzienność przestanie być czymś nużącym, bez-
sensownym i uciążliwym, a stanie się centrum spotkania z Bo-
giem i drugim człowiekiem. Wszyscy jesteśmy powołani do
życia w niebie. Regina Brett w jednym ze swoich felietonów
napisała, że najważniejszym dniem w roku nie jest Boże Naro-
dzenie ani Wielkanoc, twoja rocznica ani urodziny, tylko ten
dzień, który właśnie trwa. Każdego dnia człowiek może zdzia-
łać bardzo wiele dobrego, trzeba tylko otworzyć swoje oczy i
chcieć zmieniać świat. Pamiętajmy również o tym, że świętość
to nie tylko wypełnianie dobrych uczynków, ale przede wszys-
tkim kontakt z jedynym źródłem świętości – Bogiem. Wyzna-
cznikiem świętości jest wpierw miłość do Boga, która uczy
miłości do drugiego człowieka. Bądźmy otwarci na Boże
natchnienia i tak jak Matka Boża pozwalajmy każdego dnia
Jemu zamieszkać w naszych sercach i przez nie działać.

Rozważa Krzysztof Kawik
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Jak się ubrać? Czyli refleksja z wielkopostnych Dni
Wspólnoty…

Jak co roku, Duszpasterstwo św. Anny przeżywało
niedawno szczególny czas, jakim są Dni Wspólnoty. Od
11 do 13 marca naszym wspólnym domem stał się ośro-
dek ss. Duszy Chrystusa w Siedlcu. To miejsce jest już
przez wielu z nas ogarnięte wspomnieniami pięknych
doświadczeń. Tym razem ten owocny czas przeżyty w
obecności Bożej i drugiego człowieka przeniknięty był
rozważaniem tematu na pozór brzmiącego dla każdego
z nas dość zwyczajnie, który – jak się później okazało –
kryje jednak w sobie wielką głębię… Chcę się podzielić
cząstką tej refleksji.

Jak się ubrać? Oczywiście nie chodzi tu głównie o
kwestię naszego zewnętrznego ubioru, choć ta jest
również istotna, lecz o tym później. Chodzi o szaty o
wiele bardziej cenne, szaty, które wyrażają się w całym
naszym byciu. W co więc możemy się przyodziewać w
tym innym wymiarze? W skrócie można to tajemniczo
określić t r e ś c i ą… Czymże jest treść? Można by tu
prowadzić długie rozważania, lecz dochodząc do sedna,
trzeba powiedzieć, że to Bóg jest Treścią. A jakie jest
ubranie Boga? Pan jest „odziany we wspaniałość i maje-
stat, światłem okryty jak płaszczem” (Ps 104, 1b-2a). W
spotkaniu z Bogiem otrzymujemy najpiękniejsze szaty.
On chce nas przemieniać i wypełniać, byśmy sobą wyra-
żali Jego. Pamiętajmy jednak, że On nie niszczy w tym
naszej tożsamości, pozostajemy sobą, On nas po prostu
oczyszcza i udoskonala. W swojej autentyczności, stylu
życia duchowego możemy pokazywać innym Boga. Sza-
ty cierpliwości, wierności, pokory, nadziei, ufności,
przyodzianie Słowem przeczytanym na porannej modli-
twie, subtelna szata kobiecości, szlachetna szata męsko-
ści. Można by tak jeszcze wymieniać, ale ramy artykułu
są ograniczone:) To Boże promienie… Takie o d z i e n i
e przemawia pięknem. To łaska. To się widzi, to da się
wyczuć. W gestach, słowach, w całym naszym jestest-
wie. I możemy wtedy także przyodziewać tą treścią in-
nych. Czyż nie jest to zadany każdemu uczynek miło-
sierdzia?

Czy jednak nasze fizyczne odzienie w takim wypadku
ma tu coś do powiedzenia? To, co widzimy, stworzył
przecież Bóg. Naszą fizyczność, nasz wzrok, wszystkie
zmysły. Potrzebujemy widzialnych znaków. Swoim
zewnętrznym ubiorem mówimy wiele o sobie. Przykła-
dowo, odświętnym strojem na niedzielnej Eucharystii
wyrażamy, że przychodzimy na spotkanie z Panem.
Czystym, schludnym ubraniem okazujemy szacunek do
siebie i innych. Człowiek – jedność duszy i ciała – nie
może nie zwracać uwagi na ten zewnętrzny strój.

Elżbieta Stanek

Jak się ubrać?

Pościg

Michał Masiulaniec

Wszystko oczywiście z dojrzałym wyczuciem, którego
ciągle musimy się uczyć.

Ten wyjątkowy czas Dni Wspólnoty obfitował – czego
doświadczyliśmy, słuchając świadectw – w Boże łaski. Cisza
adoracji, konferencje, dzielenie się doświadczeniem Boga,
nocna Droga Krzyżowa, Silentium Sacrum – czas milcze-
nia, który przemawiał może bardziej niż słowa.

Za doświadczenie po raz kolejny wspólnoty, w której
możemy poczuć się jak w rodzinie, za radość z łask otrzy-
manych przez drugiego człowieka, za to, że mimo ducho-
wego zmagania i wątpliwości (które także były obecne, a są
nieodłączną częścią ziemskiej drogi) Bóg dał mi wytrwałość
i uczył pokory, a także za wszystkie dzieła, które działy się w
głębi naszych serc i będą owocować – chwała Panu!

To było Wielkie Przyodziewanie. Zapraszam każdego do
takiej Szafy…
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Serce poza ciałem. KRESY!

JacekWójcik

Na wstępie chcę zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Choć
Kościół jest fundamentem polskości to jednak nie wolno go
tak traktować. Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa,
wspólnotą niezbędną do osiągnięcia życia wiecznego. Traktu-
jąc Kościół jak narzędzie służące do obrony polskości czy
bliskich nam wartości, zatracimy całkowicie sens jego istnie-
nia, a efekt tego będzie tragiczny.

Dla kresowiaków, szczególnie tych z rejonu wileńskiego
(czyli obszaru obejmującego obecnie obszar Litwy i Białorusi)
występuje szczególnie nabożeństwo do Matki Bożej Ostro-
bramskiej. To miejsce jest niekwestionowanym sercem polsko-
ści w tym rejonie. W okolicach Ostrej Bramy mają miejsce
największe manifestacje Polaków z wileńszczyzny – pielgrzym-
ki do Matki Bożej Ostrobramskiej skupiają, w zdecydowanej
większości, Polaków. Również odwiedzając obecną stolicę
Litwy, najłatwiej spotkać rodaka oraz usłyszeć polski język
właśnie w okolicach Ostrej Bramy. W Wilnie znajduje się
również pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, który jeszcze
około 5 lat temu znajdował się w podominikańskim kościele
Św. Ducha, w którym to, jako jedynym, odprawiane są Msze
Św. wyłącznie w języku polskim.

W okręgach wileńskim i solecznickim w Litwie dokonano
Aktu Intronizacji Chrystusa Króla, w nadziei rozbudzenia
wiary. Samorządy tych okręgów w celu uniknięcia bolesnych
błędów, zagrożeń i niebezpieczeństw, poddały się Bożemu
błogosławieństwu oraz opiece. W kontekście tego artykułu ten
fakt wydawałby się nieistotny, gdyby nie to, że są to okręgi w
zdecydowanej większości zamieszkałe przez Polaków (z
wyjątkiem samego Wilna).

Cofnijmy się teraz do roku 1863. Trwa powstanie stycznio-
we. Pod koniec maja tegoż roku kierownictwo Wydziału Woj-
ny na Wydziale Wykonawczym na Litwie obejmuje urodzony
w Wilnie Józef Kalinowski (choć był on przeciwny wszczyna-
niu powstania). Organizuje on polskie siły zbrojne na Litwie,
choć nie bierze udziału w walkach. 15 sierpnia 1963, po 9
latach przerwy, przystępuje do spowiedzi świętej i zaczyna co-
dziennie przystępować do Komunii Świętej. Kilka lat później
wstępuje do zakonu Karmelitów Bosych, przyjmując imię
Rafał. Zakon dzięki niemu przeżywa później odrodzenie. Obe-
cnie jest to święty Kościoła Katolickiego.

Z tym rejonem związana jest jeszcze jedna postać polskiego
duchowieństwa. W roku 1950 w miejscowości Mejszagole
probostwo obejmuje, urodzony pod Zambrowem, Józef

Obremski. Jak pokazała historia, proboszczem był wiele wiele
długich lat. Wychował on wiele pokoleń katolików i patriotów,
mających głęboko w sercu zakorzenioną polskość. Dla miesz-
kańców Mejszagoli i okolic był największym oparciem w cza-
sach szalejącego komunizmu. Od bezwzględnego stalinizmu
do upadku za czasów Gorbaczowa . Pomimo wielu utrudnień
panujących w tamtych czasach uczył dzieci religii, udzielał sa-
kramentów, pomagał ubogim. Za działalność groziło mu zesła-
nie na Syberię, którego szczęśliwie uniknął, dzięki wielkiemu
wstawiennictwu miejscowej ludności. Zmarł w 2001 roku w
wieku 105 lat. Był najstarszym kapłanem na Litwie. Obecnie w
skromnej chatce, w której mieszkał znajduje się izba ku jego
pamięci. Został wielokrotnie odznaczony przez polskie władze,
m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Warto pamiętać i takich ludziach i brać z nich żywy przy-
kład!

W roku 1 945 odłączono od Polski niemal połowę jej obszaru i bardzo znaczną część ludności. Z granic Polski zniknęło kilka
miast, które były kolebką i sercem Polskiej kultury i nauki – Wilno i Lwów. Na mapach nie ma tam już obecnie Polski, ale Polska
tam jest w sercach wielu Polaków, na ustach kresowiaków. Olbrzymią zasługę ma w tym Święty Kościół Katol icki.
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Pismo Święte

Przykład tak oczywisty, że aż miałam wątpliwości, czy
powinien się tu znaleźć. Nie jestem mądrzejsza niż święty
Hieronim, więc zacytuję jego słowa – „Nieznajomość Pisma
Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Samo słowo
można podzielić na dwie kategorie – logos i rhema. Logos
to słowo, które zapisano w Biblii. To Słowo, które Bóg
wypowiada w momencie stwarzania świata. Natomiast
rhema to słowo ożywione mocą Ducha Świętego. Ono doty-
ka cię tu i teraz. Możesz czytać milion razy dany fragment i
zawsze będzie dla ciebie to logos, ale gdy Duch sam je dla
ciebie ożywi, nagle nie możesz przejść koło niego obojętnie.
Zmienia twoje życie.

Warto Pismo czytać. W kółko i wciąż. Techniki są różne.
Ja osobiście lubię „rzuć” słowo. Coś w stylu Lectio Divina.
Zastanawiać się nad każdym słowem, rozważać, co tak na-
prawdę oznacza, bawić się skojarzeniami, przystawiać je do
mojego życia.

Głos Ducha Świętego

„Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł
Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do
dzieła, do którego ich powołałem»” (Dz13,2). Tak jak prze-
mawiał do proroków, apostołów, Duch Święty przemawia i
teraz. To nie jest zarezerwowane tylko dla Kościoła pier-
wszych wieków czy dla wybitnych świętych. Tak, jak prze-
mawiał do Faustyny, chce mówić do ciebie! Chcesz wie-
dzieć, czy to prawdziwy głos Boga? Musi on być w zgodzie z
Pismem. Bóg jest niezmienny i nie powie nic takiego, co
kłóciłoby się z danym już Objawieniem.

Sny, wizje, obrazy

To może mało oczywisty, ale bardzo biblijny sposób. Dla
Żydów był to główny sposób komunikacji z Bogiem. W
samym Piśmie są tego ślady – sny faraona (ST) czy sen
Józefa (NT). Jak widać na tych dwóch przykładach są różne
rodzaje snów. Sny faraona to sny symboliczne. Potrzeba
mądrości (i słownika symboli biblijnych), aby je rozszy-
frować. Są też sny, gdzie bezpośrednio Bóg przemawia

(dobrze, że Józef nie zinterpretował słów „nie bój się wziąć
do siebie Maryi” metaforycznie). Nie bagatelizowałabym
snów. Sama dobrze pamiętam jeden – śniło mi się, że roz-
mawiam z samym Bogiem Ojcem. Uderzyły mnie słowa,
które powiedział: „Nie bój się. Lew Judy jest z tobą i jak ty
mówisz, to On ryczy”. Towarzyszyła temu niesamowita Bo-
ża Obecność i jeszcze kilka dni chodziłam, jakbym była
„pod wpływem”. Nie twierdzę, że każdy sen jest od Pana.
Jak ktoś naogląda się horrorów, a potem we śnie ktoś lata za
nim z siekierą, to raczej nie jest to jakaś ukryta Boża wiado-
mość. Pan daje też wizje i obrazy. Przykład? Cała księga –
Apokalipsa. Było to też udziałem wielu świętych, m.in. ojca
Pio.

Nie udało mi się wyczerpać w tak krótkim tekście
wszystkich znanych mi możliwości. Bóg jest niesamowicie
kreatywny. Często mówi zupełnie niespektakularnie – przez
pragnienia, natchnienia, drugiego człowieka, jego wiedzę,
mądrość, pomoc i miłość. Uwierz, że On chce na różne
sposoby mówić także do ciebie. To nie jest zarezerwowane
dla nielicznej grupy. Jak się na to otworzyć?

Poznawaj Go. Czytaj Pismo. Trwaj w nieustannym pra-
gnieniu. Módl się . Proś Boga. Nie daj Mu spokoju. Bądź
natarczywy. On chce mówić do ciebie bardziej, niż ty chcesz
słuchać! I na pewno spełni twoje pragnienie!

No co Ty mówisz?

Anna Kicińska

Mojżesz – jak poszedł na pogawędkę z Bogiem, to nie było go 40 dni. Izajasz – to dzięki jego otwartemu na głos Pana sercu,
Lud Wybrany usłyszał słowa o Mesjaszu. Jan Chrzciciel – sam Bóg powiedział mu, po czym pozna Zbawiciela. Proroków (i
prorokiń), mężów Bożych, sędziów, w całym Piśmie Świętym jest długa l ista. Czytamy o nich, kontemplujemy ich historię,
zazdrościmy (a przynajmniej ja tak mam) ciągłego słyszenia Pana, ale często umyka nam to, że Bóg zaprasza nas do takiej
samej bl iskości. On chce mówić i cały czas to robi. Ale jak?
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Kim jest prawdziwy Lech Wałęsa?

StanisławMichalkiewicz - prawnik, publicysta:

„Lech Wałęsa swoim zwyczajem nie tylko wszystkiemu
zaprzeczył, ale w dodatku zaprezentował całkiem nową «kon-
cepcję», że owszem, podpisał to i owo, a nawet to i owo napisał
- ale uczynił to zdjęty litością, na prośbę tajemniczego nie-
znajomego, którego tożsamości na razie ujawnić nie może.
Zawsze mówiłem, że kto słucha Lecha Wałęsy, ten sam sobie
szkodzi i właśnie teraz potwierdziło się to w całej rozciągłości.
Oto Salon, który stanął murem za Lechem Wałęsą i uchwalił,
że w nic nie wierzy, został tą nową «koncepcją» nieprzyjemnie
zaskoczony. Bo jakże tu w nic nie wierzyć, kiedy Lech Wałęsa
właśnie powiedział, że jednak podpisał?”

Donald Tusk - były premier RP, przewodniczący Rady
Europejskiej:

„Radziłbym maksimum spokoju, zrozumienia i cierpliwej
analizy tego czy naprawdę jest coś nowego. Mi się wydaje, że
potwierdzono coś o czym tak naprawdę, może nie zawsze
udolnie, może nie zawsze przekonująco, ale de facto Lech
Wałęsa mówił.”

Polska scena polityczna jest podzielona pod wieloma
względami. Podobnie wygląda sprawa związana z pierwotnie
domniemaną, a teraz już pewną współpracą Lecha Wałęsy z
Służbami Bezpieczeństwa. Choć fakty są znane, istnieje ogrom
dowodów, każda ze stron twardo stoi za swoim. Wydaje się, że
w głównym stopniu sprawa dotyczy rozgrywek politycznych, a
nie, jak powinna, dojścia do prawdy, wyjaśnienia i rozwiązania
problemu. Od dłuższego czasu współpraca Pana Wałęsy z SB
była wiadoma. Świadczyły o tym oskarżenia od innych czoło-
wych opozycjonistów, takich jak Anna Walentynowicz, czy
Andrzej Gwiazda oraz dokumenty, z których wynikało, że
„TW Bolek” to Lech Wałęsa. Długotrwałe i skrupulatne działa-
nia dziennikarzy śledczych i historyków ukazały dokładny
obraz tej współpracy, lecz znaczna część opinii publicznej nie
chciała przyjąć do wiadomości przedstawionych faktów. Nowe
dowody coraz bardziej kompromitują Wałęsę. Teraz już jest
zbyt późno na wyjście z tej sytuacji „z twarzą”, dlatego też on
dalej brnie w kłamstwa, a cała rzesza ludzi robi to ślepo za nim.

Początków działalności tajnego współpracownika o
pseudonimie Bolek należy szukać w roku 1970, tuż po
masakrze robotników na Wybrzeżu. 17 grudnia, czyli w

pamiętny Czarny Czwartek, naprzeciw demonstracji robo-
tników domagających się odwołania podwyżek cen podsta-
wowych artykułów spożywczych stanęły wojskowe trans-
portery opancerzone, czołgi i milicjanci z długą bronią.
Tragedia rozegrała się przy przystanku Gdynia Stocznia
Szybkiej Kolei Miejskiej. Tego dnia w Gdyni zginęło 18
osób. Prawdopodobnie w takich warunkach narodził się
tajny współpracownik „Bolek”, składając podpis pod zobo-
wiązaniem do współpracy. Nie był jedyny - w okresie
„wydarzeń grudniowych” i bezpośrednio po nich zwerbo-
wano do współpracy ze SB kilkadziesiąt osób.

Współpraca TW Bolka polegała na donoszeniu na kole-
gów z pracy, a także na wpływaniu na ich działania, głów-
nie dotyczące temperowania sytuacji związanych z wybu-
chami strajków. Za donosy pobierał wynagrodzenie od SB.

Donoszenie jest czynem haniebnym i niegodziwym, a
pobieranie za to pieniędzy jest wręcz podłe i ohydne. Tłu-
maczenie, że nie można było inaczej, że były trudne czasy,
że liczyło się dobro rodziny są tylko mydleniem oczu. To
była jego wola, jego dobrowolne działanie, które przynosiło
obopólną korzyść.

Gdyby jednak na początku lat 90-tych przyznał się do
błędu, gdyby odpowiednio rozliczył odpowiedzialnych za
zdradę państwa, gdyby w końcu optował za dekomunizacją
i zaczął działać na rzecz ojczyzny stałby się bohaterem.

Ale z niewiadomych przyczyn niestety tego nie dokonał,
a jego zachowanie i styl bycia świadczą o jego pysze i
egoizmowi. Nie liczy się dla niego „Solidarność”, bo prze-
cież to on sam obalił komunizm, nikt więcej mu nie był do
tego potrzebny. Słowa odnośnie protestujących przeciwko
reformie emerytalnej, które wypowiedział w 2012 jasno
przedstawiają jego poglądy: „Gdybym był Tuskiem kazał-
bym pałować Solidarność. Sam bym spałował Dudę”.

Należy mu jednak oddać, że stał się ikoną, osobą, za
którą niejeden w tamtych czasach wskoczyłby w ogień.
Choć jego zachowanie i czyny są niegodne, to właśnie
przez te czyny był ważną postacią, która w znaczny sposób
wpłynęła na dzieje naszego kraju. Nie był jednak jedynym
opozycjonistą, komunizm został zniesiony dzięki znacznej
części naszego społeczeństwa, ale to Wałęsa stał się
wizytówką tego ruchu i należy mieć to na uwadze.

Dawid Przeliorz

W wynikach wyszukiwania wiadomości dotyczących Lecha Wałęsy otrzymujemy na przemian informacje o jego bohaterskich
czynach, jak i agenturalnej przeszłości. Znając fakty, jesteśmy pewni, że działał, jako opozycjonista, ale wcześniej współpraco-
wał ze SB. Czy te wydarzenia miły na siebie wpływ?
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Wydaje mi się, że trzeba czasem spotkać się z samym sobą.
Spędzić trochę czasu tak na samym dnie. Wejść tam, gdzie
sami siebie omijamy, spojrzeć z tej strony, z której się nie
znamy. Zbyt często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak
bardzo jesteśmy dla siebie tajemnicą, traktując się powie-
rzchownie. Bywamy dla siebie strasznie nieczuli…

Trzeba tam wejść, ale z Chrystusem, spojrzeć Jego
miłosiernymi oczami.

Nie wiem, ile osób zna to uczucie ucieczki od siebie,
braku przebaczenia sobie. Bo niby wiem, że Pan Bóg mi
wybaczył, wyspowiadałem się… no ale jak mogłem to
zrobić?! To przecież straszne! I odmawiając sobie samemu
przebaczenia, wstydzę się nawet zapytać: „Kto Cię zdradzi,
Panie?”, tylko namawiam do pytania kogoś innego, bo sam
czuję się do zdrady murowanym kandydatem. Ileż razy
pozwolę sobie jeszcze błędnie wierzyć, że moja złość
zwycięża Miłosierdzie, a grzechy wyryte w sercu i pamięci
nie znikają...

Tak mówi Pan: "Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową
ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani
na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele
na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozo-
limy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy
i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów
płaczu ani krzyku narzekania" (Iz 65; 17-19).

Pan Bóg stwarza mnie, Ciebie, nas na nowo! Mówi
pewnie: „Jesteś już czysty, nie lękaj się!” To się dzieje
TERAZ, nawet jeśli tego nie czujesz i nie dostrzegasz.
Ufność chyba polega na takim właśnie cierpliwym wierze-
niu pomimo uczuć lub ich braku.

Pozwólmy Panu Bogu zabrać nasz grzech. On chce się
nim stać, by grzech umarł z nim na krzyżu. Zwłaszcza ten
najbardziej upokarzający.

Lecz w Zmartwychwstaniu jest już tylko Życie…Proszę,
nie mów Mu, że sam sobie musisz z tym poradzić, że bez
Niego to odpokutujesz.

"Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Prze-
baczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie"
(Ef 4;32).

Święty Piotrze, Skało, módl się za nami, bo sobą gardzi-
my, pokładamy ufność w nas samych.

Powiedz, Józefie…

Karolina Latkiewicz

„Tam, gdzie ludzie na siebie czekają.

Tam, gdzie jest żywe doświadczenie oczekiwania

człowieka na człowieka.

Tam tak naprawdę jest dom.

Dom, za którym się tęskni,

i do którego się wraca z radością.”

/kard. Stanisław Dziwisz/

Jaki miałeś dom, św. Józefie? Jaki stworzyliście dom z
Maryją – Twoją Oblubienicą? My tak dużo mówimy o
naszych marzeniach, rodzinach, o oczekiwaniu na dobrą
żonę i męża – mówimy pełni niepokoju, a Ty co? Milczysz.
A Ty słuchasz.

Mam wrażenie, że zwykle stoisz w cieniu. Nawet w
naszych kościołach nieczęsto widuję Cię obok Twojej Mał-
żonki. A czy teraz, czytając to, stoisz obok Niej? Zawsze
mnie to zastanawiało, Józefie, gdzie Ty jesteś wtedy, kiedy
nie ma Cię przy Maryi. Czy Ci nie przykro, że tak rzadko
mówimy o Waszej jedności, przyjaźni, Waszej miłości? A
przecież, gdzie Ona, tam Ty, a gdzie Ty, tam Ona – Twoja
Przyjaciółka.

Czy wierzysz, Józefie, że w naszym życiu – tutaj na ziemi
– możemy doświadczać jedności dusz, możemy spotkać
człowieka, przyjaciela, który będzie naszym „drugim ja”?
Czy wierzysz, że potrafimy pokochać miłością czystą i
zdolną do wielkich czynów?

Przychodzimy do Ciebie, byś nam pokazał dom –
największe pragnienie naszych serc. I naucz nas, niedoce-
niany Oblubieńcze Maryi, niewinności i miłości – bo prze-
cież o miłość właśnie nam chodzi. I przypominaj się często,
byśmy Ciebie już nigdy nie oddzielali od Tej, którąś został
obdarowany już na ziemi.

„Powiedz, co czułeś, Józefie święty,

gdyś siadał wraz z Miriam przy stole

i zwykłym chlebem Jezusa karmił –

Chleb Żywy wszech pokoleń…”

O ludzkiej wartości

Tomasz Wojtas
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Ikona Kerygmatu

Katarzyna Pałka: Pierwsze pytanie,
czym jest Całun Turyński? Najwa-
żniejsze fakty?
Krzysztof Sadło: Całun to płótno

lniane (utkane w jodełkę) o wymiarach
4,4 m na 1 ,1 m, na którym utrwalił się
wizerunek torturowanego i ukrzyżowa-
nego, martwego mężczyzny. Mężczyzna
ten był dobrze zbudowany, mierzył
między 179 a 183 cm wzrostu. Jego ciało
zostało zawinięte w Całun 2-3 h po
śmierci i miało kontakt z płótnem przez
24-40 h. Czerwone ślady na Całunie to
zaschnięta krew ludzka grupy AB, która
wyciekła z ran. Sam obraz ciała nie
powstał w wytłumaczalny dla nauki
sposób. Dziś wiemy tylko, że nie jest to
efekt naniesienia jakiejś substancji na
płótno, ale reakcji chemicznej (dehydra-
tacji celulozy), która zaszła w nitkach,
przebarwiając włókienko lniane średnio
na 1/20 jego grubości (1/500 grubości
włosa) – niesamowita precyzja! Wizeru-
nek ma właściwości negatywu oraz ce-
chy, które pozwalają odtworzyć trójwy-
miarowy model ciała.

KP: Co z określeniem wieku Cału-
nu?
KS: W 1988 roku miało miejsce

datowanie Całunu metodą radiowę-
glową – poprzez analizę stopnia rozpadu
izotopu węgla 14C, wtedy wydawało się,
że udowodniono, że Całun, a właściwie
len z którego jest zrobiony, musi pocho-
dzić z XIII/XIV wieku. Dziś wiemy
jednak, że na takim wyniku zaważył
niewłaściwy dobór miejsca, z którego
pobrano próbkę (prawy górny róg).
Wszystko wskazuje na to, że poza tym,
że próbka pochodziła z miejsca zanie-
czyszczonego, to w dodatku w znacz-

Katarzyna Pałka

O płótnie niosącym przesłanie chrześcijaństwa z Krzysztofem Sadło ze wspólnoty Koinonia, opiekunem wystawy„Kim jest
Człowiek z Całunu?”w Centrum JP I I .

Nie jestem
zwolennikiem

stanowiska głoszącego,
że płótno jest
dowodem na
prawdziwość

chrześcijaństwa. Myślę,
że jest raczej powodem,

a nie dowodem.
Powodem do odkrycia,
jak Bóg daleko się
posunął w swoim

wyjściu do człowieka,
bo Całun pokazuje jak
wielka jest Jego miłość

do nas.

nym procencie nie składała się tylko z
oryginalnych włókien, ale także z mate-
riału reparacyjnego (były tam nici
bawełniane zaprawione marzanną, wie-
my też, że 1cm2 Całunu waży 20mg,
natomiast 1cm2 próbki ważył ok.
40mg). W ostatnich latach miały miej-
sce inne badania wieku płótna. Analiza
utlenienia waniliny, czyli związku

chemicznego wchodzącego w skład lnu,
którego okres całkowitego utlenienia to
1500-2500 lat. Wiemy, że w niciach
Całunu nie ma już śladu waniliny, co
znaczy, że wiek płótna jest zbliżony do
tego przedziału czasu (co ciekawe, w

miejscu z którego wycięto próbkę,
stwierdzono ok. 40% nieutlenionej
waniliny!) . Podobny przedział czasu dla
powstania płótna (IV w. przed do IV w.
po Chrystusie) wykazują analizy spek-
troskopii ramanowskiej i fourierowskiej.

KP: Jakie jest stanowisko Kościoła
wobec autentyczności Całunu Turyń-
skiego?
KS: Jan Paweł II stwierdził, że Kościół

nie ma kompetencji, aby rozstrzygać czy
Całun jest prawdziwy z naukowego
punktu widzenia. Kościół oczywiście
nigdy nie zabraniał wierzyć w to, że
Całun jest prawdziwym płótnem po-
grzebowym Jezusa, z drugiej strony zaś
nigdy nie nakazywał wiary w autenty-
czność płótna. Całun potwierdza prze-
słanie Ewangelii i w tym sensie jest w
pełni zgodny z wiarą. Warto też zwrócić
uwagę, że wypowiedzi papieży Jana
Pawła II, Benedykta XVI czy ich
poprzedników pokazują, że prywatnie
wierzyli oni w jego autentyczność. Jan
Paweł II powiedział: „Całun jest wyzwa-
niem dla rozumu (…) Od każdego
człowieka, zwłaszcza od człowieka uczo-
nego wymaga sporo wysiłku, który
pozwoli mu przyjąć z pokorą głębokie
przesłanie przemawiające do jego umy-
słu i dotykające jego życia.(…) Dlatego
(Kościół) powierza uczonym prowadze-
nie badań mających na celu znalezienie
odpowiedzi na pytania związane z Cału-
nem, w który według Tradycji miało być
owinięte ciało naszego Zbawiciela po
zdjęciu z krzyża.”

KP: Czyli każdy wierzący może
sobie wyrobić własne zdanie na ten
temat?
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KS: Tak, dlatego taki właśnie jest
tytuł naszej wystawy: „Kim jest Czło-
wiek z Całunu?”. Tu nie chodzi o z góry
narzuconą narrację, że to jest Jezus.
Chociaż kiedy oprowadzam ludzi, to nie
ukrywam, że osobiście jestem o tym
przekonany. Celem naszej wystawy nie
jest udowodnienie autentyczności Cału-
nu, ale pokazanie faktów zarówno tych
dotyczących płótna, jak i tych dotyczą-
cych Ewangelii i tajemnicy naszego
zbawienia.

KP: Jak istnienie Całunu może
wpływać na osobistą wiarę? Uważasz,
że jest to dowód, który ostatecznie
rozwiewa wątpliwości, czy może jakieś
uzupełnienie, dodatek?
KS: Wiara jest osobistą relacją z

Osobą, z Jezusem. I jako taka jest z
jednej strony darem łaski (powołanie), z
drugiej strony owocem naszej decyzji
(odpowiedź). Czy całun może w tym
pomóc? Nie jestem zwolennikiem sta-
nowiska głoszącego, że płótno jest
dowodem na prawdziwość chrześcijań-
stwa. Myślę, że jest raczej powodem, a
nie dowodem. Powodem do odkrycia,
jak Bóg daleko się posunął w swoim
wyjściu do człowieka, bo Całun poka-
zuje jak wielka jest Jego miłość do nas.
Sądzę, że wpatrując się w Całun Tu-
ryński można tą Bożą Miłość poznać.
Ale to jest związane nie z tym, czym
Całun ostatecznie jest, ale z tym, co
pokazuje, a pokazuje dokładnie to, co
opisuje Ewangelia. Dobry Łotr, nie
uwierzył w Jezusa dzięki Jego cudom
lub głoszeniu, ale patrząc jak On umiera
i to właśnie to go przemieniło. Myślę, że
każdy z nas ma w sobie coś z Dobrego
Łotra, dlatego potrzebujemy przyglądać
się Męce Jezusa, którą przedstawia nam
Całun.

KP: Jaka część z przesłania wystawy
jest najistotniejsza dla odwiedza-
jących?
KS: Myślę, że najważniejszym

pytaniem, z jakim powinna się zmierzyć
osoba odwiedzająca wystawę, to nawet
nie to, które jest w tytule „Kim jest
Człowiek z Całunu?” ale pytanie „Dla-
czego Jezus umarł?” Pracuję tu już trzy i
pół roku, po dwóch latach pracy odkry-
łem, że pośród chrześcijan niestety jest
całkiem sporo osób, które nie potrafią
udzielić właściwej odpowiedzi na to
pytanie... Od tego momentu zacząłem o
tym mówić na wystawie. Ośmieliłbym
się stwierdzić, że z całego mojego
wykładu, choć jest to tylko kilkuzda-
niowa wzmianka, to właśnie ona dla
wielu może być najważniejsza.

KP: Mógłbyś w takim razie ją
przytoczyć?
KS: Bóg w Piśmie Świętym (tak w

Starym, jak i Nowym Testamencie) jest
przedstawiony jako sprawiedliwy i
prawdomówny. Przez całą Biblię prze-
wija się również zdanie, że „grzech rodzi
śmierć”, czy podobne „karą za grzech
jest śmierć”. Każdy z nas jest mniejszym
czy większym grzesznikiem. Pojawia się
więc pytanie: „W takim razie, dlaczego
żyjemy?” Czy to oznacza, że Bóg prze-
stał być sprawiedliwy albo prawdo-
mówny? – Nic podobnego. My żyjemy
dlatego, że Jezus umarł, on w Swojej
Męce zajął nasze miejsce. Bóg dał
swojego Syna Jedynego i uczynił Go
grzechem, aby każdy, kto w Niego
wierzy nie zginął, ale mógł żyć! I w tym,
obok Bożej sprawiedliwości, która się
dopełniła w Jezusie, objawił się inny
wielki przymiot Boga – Jego Miło-
sierdzie. Myślę, że całun to jest rzecz,
która pokazuje to w bardzo realny

sposób. Zwłaszcza w dzisiejszym świe-
cie, kiedy to obraz bardziej przemawia
do ludzi, w tym kontekście lubię mówić,
że Całun to Ikona Kerygmatu.

KP: Nasuwa mi się takie zdanie, że
Całun nie może dać wiary wątpiącym,
ale poszukującym pomaga ją odkryć?
KS: Myślę, że nawet nie tylko

poszukującym, ale wszystkim otwartym
na Prawdę. Istnieje całkiem sporo osób,
zwłaszcza pośród naukowców, którzy
badali Całun, których przygoda z chrze-
ścijaństwem zaczęła się właśnie od
naukowego spotkania z Całunem. Bada-
jąc rzecz – płótno, spotykali Kogoś. W
tej grupie jest też wielu Żydów. To dość
ciekawy temat, ale części z nich to
właśnie rozpoznanie Postaci na Całunie,
tak zeszpeconej jak w opisie Izajasza (Iz
52 i 53), pomogło odkryć w Jezusie
Mesjasza.

KP: Czy Całun dostarcza nam
więcej informacji o Śmierci i Zmar-
twychwstaniu Chrystusa, czy jedynie
potwierdza to, co jest zapisane w
Ewangelii, pozostawiając samo Zmar-
twychwstanie tajemnicą?
KS: Zasadniczo Całun nie mówi nam

nic więcej niż Ewangelia. Na pewno w
sposób dużo bardziej sugestywny niż
słowa pokazuje Mękę, jest w tym bardzo
realistyczny, a medyczna poprawność
przedstawienia realiów cierpienia i
śmierci jest jednym z dowodów przema-
wiających za jego autentycznością. Co
do samego Zmartwychwstania – jak ono
dokładnie przebiegało – tego z Całunu
się nie dowiemy, to Tajemnica, podo-
bnie jak tajemnicą jest powstanie wize-
runku na płótnie, ale może to jedna i ta
sama Tajemnica?

Wystawę „Kim jest Człowiek z
Całunu?” można zwiedzać codziennie w
godz. od 9:00 do 17:00. Więcej infor-
macji na temat wystawy Całunu Turyń-
skiego - www.calun.info
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Przy kawie, pędząc na zajęcia, zadaję to pytanie swojej
koleżance. Słyszę jedynie, że obraz Boga nie jest dla niej aż
tak nurtującą kwestią jak istota duszy. „No bo jak możesz to
zrozumieć, jak możesz pojąć duszę, skoro twój mózg
zawsze ją materializuje?”. Podobnie jest chyba i z Bogiem.

Bez wątpienia mamy w głowie jakiś swój obraz Boga.
Czasem jest to Bóg wszechmogący i miłosierny, którego
prosimy o różne rzeczy. Innym razem zagniewany, jak tata
zauważający złe postępowanie swojego dziecka. Słyszymy
czasem, że obrazy Boga, jakie pojawiać się mogą w naszych
umysłach, są obrazami niewłaściwymi. Zdecydowanie
jednak w mojej głowie tkwi zawsze, jeśli uważam się za
człowieka wierzącego, „jakiś Bóg”, a otaczający mnie ludzie
też mają jakiś swój, im tylko być może znany i im tylko być
może właściwy obraz Najwyższego.

Przez myśl przemyka mi to pytanie również w czasie
uroczystości Wielkiego Piątku. Wokół mnie są inni ludzie, z
którymi znajduję się na tej samej płaszczyźnie. Par-
tycypujemy w tym samym wydarzeniu i w tym samym
historycznym czasie dotykając też czasu pozaziemskiego,
umykającego naszej percepcji. Zanurzeni jesteśmy w rze-
czywistości, która wymyka się naszemu pełnemu poznaniu.
Przypomina mi się, jak w swoim czasie zgromiono księdza
Tischnera za wypowiedź, w której stwierdził on, że każdy

ksiądz niesie do ołtarza swoje niespełnione miłości.
Rozglądam się dokoła. Wszyscy chyba niesiemy pod ten
sam ołtarz jakieś swoje niespełnienia. I jakieś swoje obrazy
Boga. Nie tylko niespełnione miłości, ale i rozczarowania
wiary, którą pokładaliśmy w niejednym znanym nam
człowieku. I nie tylko niespełnienia; także – choć może
brzmi to banalnie - nadzieje i aspiracje. W tej wielkopią-
tkowej ciszy wydaje mi się, że płaczemy wszyscy tak
naprawdę nad sobą. Myślę, że już rozumiem Tajemnicę. I w
tym właśnie zauważam największe zwycięstwo i jednocze-
śnie największą klęskę przeżywanego Wielkiego Piątku.

Jak odkryć prawdziwy obraz Boga? Czy ktokolwiek ma
„monopol” na prawdziwy Jego obraz? Skąd wiedzieć, że
moje wyobrażenie o Bogu i moje czucie Boga jest tym pra-
wdziwym i słusznym?

W mojej głowie pojawia się szalony pomysł zabawy w
Sokratesa. Zapytać ludzi, jaki jest według nich Bóg. Suma
różnorakich spostrzeżeń nie da przecież jednak prawdy, a
poszczególne wypowiedzi mogą być wyłącznie impulsem
do dalszych poszukiwań. Mając zatem na uwadze to, jak
skończył Sokrates, zadowalam się jedynie rozmową z
mądrzejszymi od siebie.

Chwytam za telefon i o pomoc proszę kolegę, z którym
zdawaliśmy razem maturę i którego poniosło do jednego z
krakowskich zakonów. Podsyła mi głównie fragmenty KKK.
Godność, wolność, stworzenie człowieka na obraz Boga.
Odkrywczym wydaje mi się jednak raczej zwrócenie uwagi
na modlitwę, której nauczył nas Chrystus.

Koniec końców, po kilku rozmowach i kilkunastu prze-
czytanych z Katechizmu Kościoła Katolickiego punktach i
tak wszystko sprowadza się do najprostszego - Deus Caritas
est, i utwierdzonego przekonania, że Boga trzeba (i można!)
tak po prostu poczuć.

Obrazy Boga

Patrycja Palichleb

Jest Wielka Środa. Siedząc przy biurku i przeglądając notatki z zajęć przypominam sobie odbytą jakiś czas temu rozmowę.
„Przyciągać ludzi do Kościoła? Bardzo dobrze, tylko pytanie, czy to jest jego prawdziwy obraz” - usłyszałam wtedy. Obraz
Kościoła wydaje się jednak problemem nie aż tak wielkim, jak inne zagadnienie wyłaniające się zza poruszanych w takich
wypadkach kwestii. Jest to pytanie, które – nieco spłycając - wyrazić można w prostych słowach: „Jaki naprawdę jest Bóg”?
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1) Wiara

Najważniejsza kwestia. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. Wiara w Boga, w Jego Miłość i Jego
Miłosierdzie. Wiara nie tylko uświęca nasze życie, ale
rozbudza w nas pragnienie bycia świętymi. Jak w każdym
idealnym związku: miłość do drugiej osoby powoduje, że
pragniemy żyć dla niej i ją uszczęśliwiać, co w odniesieniu
do Boga sprowadza się do życia według Przykazań i
Ewangelii. Naturalnie, pragniemy żyć w świętości i im
bardziej będziemy pogłębiać naszą wiarę, tym łatwiej nam
będzie żyć po Bożemu!

2) Przyjmuj dary od Boga

Niestety, często zdarza się, że zamykamy się na część darów,
łask i natchnień Bożych. Wynika to z naszej niewiary w
Jego hojność lub też z naszego sprzeciwu ( nie ufamy Bogu,
że to co przygotował, jest dla nas najlepsze). Tutaj pojawia
się temat pracowania z przekonaniami. Trudne zadanie, ale
wykonalne. Małymi kroczkami i konsekwentnie możemy je
zmienić. Bóg jest ekstremalnie dobry: jest hojny i daje nam
to, co najlepsze - nigdy nie podrzuci nam czegoś mniej
dobrego, zawsze są to najlepsze dla nas dary i łaski. Jest w
końcu naszym Ojcem, który nieskończenie miłuje nas, czyli
swoje dzieci. Warto Mu zaufać i otworzyć się na to, co nam
daje! Święci poprzez to, że byli otwarci i przyjmowali
wszelkie dary i łaski- owoce ich życia są darami Boga dla
nich i całego Kościoła.

3) Pozwól Bogu działać przez ciebie

Podobna sprawa jak w punkcie wyżej. Święci są przy-
kładem i często natchnieniem do nawrócenia dla innych.
Oczywiście to zasługa Boga, oni są tylko narzędziem w Jego
rękach. Pozwalają działać Mu przez siebie i to powoduje, że
ich życie się uświęca. Także powierzaj się Panu i nie
zamykaj się, kiedy pragnie przez Ciebie coś zdziałać!

Powierz się Panu Bogu! To jest pierwszy krok, aby zostać
świętym. Kiedy to zrobisz, zaufasz i uwierzysz, On już cię
poprowadzi właściwą drogą!

4) Nie musisz być ideałem!

,,Jak mogę zostać świętą, jak mam taką przykrą słabość”,
,,jak mogę zostać świętym, skoro jestem uzależniony od…”
albo ,,przecież zrobiłem to i to, więc już przekreśliłem swoją
szansę na byciem świętym”. Pewnie część z nas ma takie
myśli, ale jednocześnie mam nadzieję, że jesteśmy świado-
mi, ze są to złe myśli, nieprawidłowe i niezgodne z Bożą
rzeczywistością. Co tu dużo mówić, podam przykłady: św.
Paweł, pierwszy Święty Kościoła- św. Dyzma, Dobry Łotr
czy św. Augustyn. Po pierwsze - nawrócenie, po drugie -
nawet święci mieli swoje słabości (znów św. Paweł, który
dzięki słabościom doskonalił się w pokorze i wierze).
Oczywiście nie można spocząć na laurach i odpuścić sobie
walki ze słabościami- to właśnie ta walka uświęca.

5) Wzoruj się na Świętych i znajdź swojego ,,ulubionego”

Może to małe zboczenie zawodowe, ale ostatnio w naukach
o zarządzaniu jest ,,moda” na modelowanie. Co to oznacza?
Bada się życiorysy, biznesy i cały profil psychologiczny
osób, które odniosły sukces. Na tej podstawie tworzy się
zasady, które mają pomóc w osiągnięciu sukcesu, stosując te
same kroki co osoby, które się modelowano. Obecnie jest

Jak zostać świętym w 7 krokach?

Piotr Siwiec

,,Świętość bowiem polega na Miłości” - św. Jan Paweł I I . Czy trudno jest zostać świętym? Po ilości świętych wyniesionych na
ołtarze, czyl i około 1 0 000 osób, mogłoby się wydawać, że bardzo trudno. Zwłaszcza w perspektywie 2000 lat i mil ionów
wiernych w Kościele. Jednak czy można bycie świętym ograniczać tylko do procesu kanonizacji? Oczywiście, że nie. Świętym
jest każda osoba, która po śmierci trafiła do Nieba. Co do postaci kanonizowanych, Kościół jest przekonany o ich świętości.
Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta. No właśnie, ,,prosta” i tutaj zaczynają się trudności, bo okazuje się, że wcale nie
jest tak łatwo żyć prosto. Dlatego podaję kilka wskazówek, jak zostać świętym:
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studiów, pani w piekarni, względem bliskich. Niech każdy
nasz czyn będzie prosty i przepełniony Bożą Miłością!

7) Chciej tego!

Od tego powinniśmy zacząć! Skoro Pan powołał nas do
świętości, obdarzył Miłością i Miłosierdziem, wybawił nas
od grzechu i śmierci, to najlepiej okażemy wdzięczność wła-
śnie poprzez pragnienie świętości.

Pewnej nocy, po spotkaniu ARCM’u, zaczęliśmy zastana-
wiać się, czy ktoś od nas zostanie kanonizowany. Po krótkiej
dyskusji zrodziło się w nas właśnie pragnienie: nie jedna czy
dwie osoby zostaną świętymi, ale cały ARCM!

Niesamowita łaska przychodzi z momentem powiedzenia
Panu: ,,tak, chcę być świętym, powierzam Ci siebie i moje
życie, proszę, prowadź mnie ku świętości!”. Przepełnia
Miłość, Nadzieja i Siła. Wszystko z dużej litery, bo pochodzi
od Boga.

Tak na koniec, najlepszym podsumowaniem będą te
słowa: ,,wszyscy wierni są powołani do świętości chrześci-
jańskiej. Jest ona pełnią życia chrześcijańskiego i doskonałą
miłością, i urzeczywistnia się przez wewnętrzne zjedno-
czenie z Chrystusem, a w Nim, z Trójcą Świętą. Droga do
świętości chrześcijanina wiedzie przez Krzyż i prowadzi do
swego spełnienia w końcowym zmartwychwstaniu” (Kom-
KKK 428). I oczywiście polecam przesłuchać ,,Taki duży,
tak mały” Arki Noego!

już bardzo dużo takich schematów i każdy może je dobrać
do własnej osobowości czy środowiska, w którym żyje.
Troszkę taki życiowy benchmarking.

Jak to odnieść do naszych Świętych? Mamy ponad ich
ponad 10 000, a to oznacza, że spokojnie znajdziemy kogoś
podobnego do nas, kogoś kto do nas pasuje, kogoś kto
będzie dla nas wzorem. Oczywiście, każdy z nas jest inny w
swojej świętości, jednak sporo rzeczy można się nauczyć od
tych, którzy już są Świętymi. W ich życiorysach znajdziemy
konkretne przykłady uczynków, zachowań i postaw. Często
zadajemy sobie pytanie - co mogę dobrego zrobić? No
właśnie w tych życiorysach znajdziemy konkretne podpo-
wiedzi.

6) Żyj prosto i z wielką Miłością!

Bądźmy jak dzieci! W naszych marzeniach, uczynkach i
wierze. Kiedyś podczas kazania ksiądz zapytał: ,,kto jest bez
grzechu, niech podniesie rękę”. I wiecie co? Tylko jedna
osoba podniosła. To byłem ja. Miałem wtedy może z dwa
latka. Ksiądz powiedział, że w tym wieku to prawdopo-
dobne.

Gdybyśmy troszkę zmienili to pytanie: ,,kto zostanie
świętym, niech podniesie rękę”. No właśnie, powinien każdy
podnieść. Dlaczego? Bo ,,taki duży i taki mały może
świętym być”. Oczywiście, nie można popadać w pychę, ale
pamiętajmy, ze wszyscy zostaliśmy powołani przez Boga
właśnie do świętości.

Wszystko co robimy, najdrobniejsze rzeczy, najmniejsze
gesty, czyńmy z miłością i ku chwale Pana. To przez proste
uczynki stajemy się świętymi: przez okazanie ciepła,
zrozumienia, czyli przez wypełnianie Przykazania Miłości.
Tylko wykonujmy je w prostocie: względem kolegów ze
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Zmartwychwstał w muzyce

Zuzanna Zając

Oratoria są formą muzyczną, która na przestrzeni wieków
przeniosła się z kościołów na sale koncertowe. Wywodzą
się ze średniowiecznych dramatów liturgicznych i pierwo-
tnie utrzymywane były w tematyce wielkanocnej i bożo-
narodzeniowej. Później jednak zaczęły również powstawać
dzieła opiewające historie świętych i postaci biblijnych –
jak ,,Święty Paweł" Mendelssohna czy ,,Samson" Händela –
a także o tematyce świeckiej, np. ,,Liverpool Oratorio"
McCartney'a lub ,,Dies irae" Pendereckiego. Szczególną
odmianą oratorium jest pasja, która rozwijała się głównie
w krajach protestanckich. Oratoria tworzone były przez
wielu najsłynniejszych muzyków. Dzisiaj chciałabym się
przyjrzeć zaledwie kilku z nich.

,,Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu" - Joseph
Haydn

Oratorium Haydna składa się z siedmiu sonat, z których
każda poprzedzona jest cytatem z Ewangelii – słowami,
jakie Jezus wypowiedział z krzyża. Cykl sonat jest okolony
introdukcją i fragmentem obrazującym śmierć i Zmar-
twychwstanie. Początkowo przeznaczone na orkiestrę ora-
torium zostało później przekształcone przez Haydna na
kwartet smyczkowy, a także na orkiestrę i chór.

,,Pasja według św. Jana" i ,,Pasja według św. Mateusza" -
Jan Sebastian Bach

Pasje stworzone przez Bacha charakteryzują się
rozbudowaną formą- jedna z nich składa się z 24 części,
druga natomiast z ponad 60. Obie z nich powstały w
czasie, gdy Bach pracował w kościele w Lipsku na stano-
wisku kantora. Wyżej oceniona przez krytyków została
późniejsza ,,Pasja według św. Mateusza", do której libretto
na podstawie Ewangelii stworzył znany niemiecki poeta –
Picander (Christian Friedrich Henrici) . Co ciekawe, po
premierze dzieło to zostało na długo zapomniane, a na
nowo spopularyzował je dopiero 102 lata później Feliks
Mendelssohn.

,,Chrystus na Górze Oliwnej" - Ludwig van Beethoven

Co do tej muzycznej parafrazy sceny modlitwy Jezusa w
Ogrójcu krytycy nie są zgodni. Od jej premiery zarzucano
Beethovenowi wprowadzenie do utworów zbyt wielu moty-
wów operowych, a zbyt małe skupienie na religijności. Jed-
nak oratorium to nadal ma i swoich zwolenników zwraca-
jących uwagę na kunsztowność muzyki i wyraziste partie
oddające nastrój dzieła. Zostało ono wystawione m.in. w
Poznaniu, w 200 lat po wiedeńskiej premierze.

,,Pasja według św. Łukasza" KrzysztofPenderecki:

Uważana za jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej
muzyki XX wieku, została przez Pendereckiego stworzona
na podstawie łacińskich tekstów Ewangelii św. Łukasza i św.
Jana. Jej prawykonanie odbyło się w katedrze w Münster,
natomiast premiera miała miejsce w Filharmonii Krako-
wskiej. Krytycy chwalą pasję Pendereckiego jako połączenie
tradycji ze stylem awangardowym, wyrażonym przez liczne
dysonanse, oraz za wprowadzenie nietypowych form muzy-
cznych. Penderecki został za swoje dzieło nagrodzony na
festiwalu Prix Italia w 1967 roku.

Kto z nas nie słyszał choćby raz w życiu słynnego ,,Al leluja" z oratorium Händla? Jednak muzyka klasyczna inspiruje się rel igią
znacznie częściej, a zwłaszcza wspominanymi przez nas niedawno w czasie świąt wielkanocnych śmiercią i
Zmartwychwstaniem Chrystusa.
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… cytryny! Owoc ten przybył do nas z południowo-
wschodnich Chin, lecz niestety aktualnie nie jest tam
uprawiany. Światowym potentatem natomiast są USA, Włochy
, Hiszpania i Meksyk. Cytryna swoje największe zaintereso-
wanie, zwłaszcza w okresie, kiedy dopadnie nas przeziębienie,
zawdzięcza składnikom, jakie zawiera. Witamina C, znana pod
nazwą kwasu askorbinowego, wzmocni odporność i zapobie-
gnie rozwojowi choroby. Pamiętajmy, żeby nie tylko w czasie
choroby przyjmować suplementy bogate w witaminy, ale
również w czasie kiedy nie chorujemy – profilaktycznie,
wzbogacając dietę w m.in. cytrusy bogate zwłaszcza w ten
składnik. Drugim, ważnym nawykiem jaki powinniśmy wdro-
żyć, jest moment, kiedy dodajemy plasterek cytryny czy sok do
herbaty. W torebce herbaty, jaką zazwyczaj używamy czy w
liściach, zawarte są niewielkie ilości glinu. Po prostu gleby (nie
wszystkie oczywiście), na których są uprawiane, zawierają glin,
który następnie jest pobierany przez roślinę i odkładany w liś-
ciach. Potem, kiedy parzymy herbatę, niewielka ilość glinu, bo
tylko ok. 1% przedostaje się do napoju. I teraz najważniejsze.
Jeżeli w kubku, w trakcie parzenia, znajduje się torebka z her-
batą i wtedy dodamy sok z cytryny, zajdzie reakcja chemiczna
tworzenia cytrynianu glinu, tym samym znacząco zwiększy się
ilość przyswajanej formy glinu, w postaci ww. związku w
napoju i herbata stanie się niezdrowa.
… kurkumy! Przyprawa ta pochodzi z Azji południowo –

wschodniej. Uprawiana jest głównie z Chinach, Bengalu,
Tajwanie, Jawie, Peru i Indiach. Przyprawa ta swoje własności
zdrowotne zawdzięcza związkowi o nazwie kurkumina, jedne-
go z najmocniejszych przeciwutleniaczy o silnym działaniu
przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym i
antynowotworowym. Już niewielka ilość dodana do herbaty,
całkowicie zmienia jej smak, nadając nieco pikantnego
aromatu. Oprócz tego, kurkumę można dodawać do dań
mięsnych, ponieważ wspomaga metabolizm, przyspiesza tra-
wienie i co zainteresuje zwłaszcza tych dbających o linię, zapo-
biega nadmiernemu odkładaniu się tkanki tłuszczowej.
… imbiru! Przyprawa ta pochodzi z tej samej rodziny

roślin, co kurkuma. Występuje głównie w Azji, Ameryce
Południowej i Afryce. Swoją popularność zawdzięcza wyjątko-
wemu smakowi, zapachowi i leczniczemu działaniu. Imbir
wykazuje działanie przeciwzapalne, rozgrzewające i wspoma-
gające układ krwionośny. Zalecany jest do regularnego

spożywania osobom, które zmagają się z tzw. zimnymi dłońmi
lub stopami. Wspomaga organizm w trakcie przeziębienia,
biegunki, choroby lokomocyjnej, niestrawności i przy nudno-
ściach. Ponadto, dodany do kawy, niweluje jej szkodliwe
działanie na żołądek.
… miodu! Miód znany jest powszechnie z własności

bakteriobójczych - zwalcza niektóre bakterie lepiej, niż
antybiotyki. Jak podają historycy, ojciec Hipokratesa – ojca
medycyny, dzięki temu, że codziennie spożywał duże ilości
miodu, cieszył się dobrym zdrowiem i długim wiekiem,
najprawdopodobniej przeżywszy 111 lat. Miód wzmacnia
serce, skórę, koi nerwy, wzmacnia działanie układu po-
karmowego i wydalniczego. Sporządzając herbatę z miodem,
pamiętać trzeba o jednej bardzo ważnej zasadzie. Jeżeli miód
dodamy do gorącej herbaty, wtedy tak naprawdę jedynie
posłodzimy nasz napój. Miód w wysokiej temperaturze traci
swoje walory zdrowotne. Dlatego też, pamiętajmy, dodawajmy
miód, już do lekko wystudzonej herbaty by cieszyć się nie tylko
słodkim smakiem, pięknym zapachem, ale również ogromną
ilością związków chemicznych wspomagających pracę naszego
organizmu.

Na sam koniec, wszystkim czytelnikom, którzy dobrnęli do
końca artykułu, życzę smacznej i pełnej zdrowia herbaty z
dodatkiem… to już zadecydujcie sami.

Ja chcę być zdrowa/y!

Tomasz Berniak

Poranne przymrozki - czapka, szal ik i rękawiczki obowiązkowe. Po południu ciepło – poranne artefakty już niekoniecznie
potrzebne. Drodzy czytelnicy, idzie wiosna, odchodzi zima. Nadszedł czas, kiedy to o przeziębienie naprawdę nie trudno. A jak
mu zapobiec? Tak naprawdę wystarczy zwykła herbata z dodatkiem…
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Na początku spieszę z wyjaśnieniem, że
jeśli komuś z Was pojęcie in vitro
kojarzy się tylko z zapłodnieniem poza-
ustrojowym, to warto wiedzieć, że ozna-
cza ono dosłownie „w szkle”. Obejmuje
więc szeroką gamę rozmaitych ekspery-
mentów prowadzonych w laboratoriach,
z których większość nie budzi żadnych
wątpliwości natury moralnej. Co w
takim razie można w owym szkle zro-
bić? Ciekawym przykładem jest me-
dycyna regeneracyjna. Powiedzmy, że
mamy pacjenta, który potrzebuje uzu-
pełnienia ubytku w kości. Przygoto-
wujemy więc w laboratorium kawałek
materiału w kształcie tego ubytku. Ale
uwaga! Nie chodzi o to, aby tym kawa-
łkiem po prostu „zalepić” dziurę. Mate-
riał posłuży jako tzw. scaffold, czyli
rusztowanie dla komórek. Pobieramy
więc od pacjenta albo od innego dawcy
komórki kostne i hodujemy je na wspo-
mnianym rusztowaniu. Dzięki temu
pacjentowi będziemy mogli wszczepić
coś, co w zasadzie jest sztucznie wy-
hodowanym kawałkiem kości. Brzmi
prosto? Tylko dlatego, że nie napisałem
nic o tym, jaki materiał zastosować, jak
uzyskać odpowiednią strukturę (i jaka
właściwie jest odpowiednia) ani jak
hoduje się komórki. Nie są to rzeczy
oczywiste, badania naukowe na ten
temat cały czas trwają i są prowadzone
również w Krakowie.

Jeszcze bardziej rozpalającym wy-
obraźnię tematem są komórki macierzy-
ste. Wyróżniają się one zdolnością do
nieograniczonej liczby podziałów i do
różnicowania się do innych typów
komórek. Innymi słowy, z ich użyciem
można by „wyhodować” dowolną część
ciała! Oczywiście, nie chodzi tu na
przykład o całą rękę czy nogę. Nadzieje
są raczej wiązane z możliwością uzy-
skania fragmentów wątroby czy mięśnia

sercowego, którymi można by leczyć
uszkodzone narządy. Zanim to się jed-
nak stanie, trzeba przekonać owe komó-
rki do robienia tego, czego od nich
oczekujemy. A oczekujemy po pierwsze,
że dadzą początek określonemu typowi
tkanki, a po drugie – że nie będą
tworzyły nowotworów. Przed nauko-
wcami jeszcze długa droga, temat jest
jednak obecnie „modny”, więc nie
brakuje podstawowego paliwa badań –
pieniędzy.

Ważną kwestią jest pozyskiwanie
komórek macierzystych. Ma je każdy
człowiek, jednak z wiekiem ich liczba się
zmniejsza, a poza tym – ciężko je
wyizolować (czyli „znaleźć”). Mają także
mniejszy potencjał terapeutyczny niż
np. komórki embrionalne. Te pobiera się
z pięciodniowych blastocyst, uzyska-
nych na drodze zapłodnienia in vitro.
Budzi to rzecz jasna poważne kontro-
wersje i z tej racji takie źródło nie może
być rutynowo wykorzystywane w tera-

pii. Dużo korzystniej zapowiada się za
to użycie krwi pępowinowej. Obecnie
rodzice noworodka mogą nawet – za
odpowiednią opłatą – zdeponować taką
krew w prywatnym banku, do ewentu-
alnego wykorzystania w przyszłości. W
odpowiednich warunkach można ją
przechowywać nawet przez kilkadziesiąt
lat! Co ciekawe, jej potencjał nie jest
ograniczony do dawcy – takie komórki
nie mają rozwiniętych mechanizmów
zgodności tkankowej, rzadko są więc
odrzucane przez układ odpornościowy.

Ten artykuł to tylko krótkie przedsta-
wienie sprawy, skierowane głównie do
osób, które co najwyżej „coś słyszały”.
Temat jest rozległy i z natury budzi
wątpliwości etyczne prowadząc do cie-
kawych, choć trudnych dyskusji. Pozo-
staje mieć nadzieję, iż będziemy umieli
owe wątpliwości mądrze rozstrzygnąć, a
z drugiej strony – że te wszystkie nowo-
czesne metody będą dostępne nie tylko
dla milionerów.

Co potrafi współczesna medycyna

Szymon Ciupak

Inżynieria tkankowa, in vitro, komórki macierzyste – wszystkie te pojęcia kojarzą się z osiągnięciami nowoczesnej medycyny.
Postaram się w tym artykule pokrótce wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Pokrótce, bo zrobienie tego dokładnie
byłoby po pierwsze długie, a po drugie – nudne.

"Schemat ideowy inżynierii tkankowej. By HIA (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/l icenses/by/3.0)] ,
via Wikimedia Commons"
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Pomysł na miasto

Jak zbudować

Każde miasto ma swoją własną historię narodzin. Najbar-
dziej powszechnym procesem ich powstawania był po
prostu trwający wiele lat rozwój przestrzenny małych osad,
które z czasem rozrastały się do większych ośrodków.
Niektóre jednak (wśród których można wymienić polskie
przykłady, w tym Zamość czy Nową Hutę), zostały zapla-
nowane i zbudowane zupełnie od nowa. A jeżeli projektuje
się miasto od zera – można przecież nadać mu kształt taki,
jaki dusza zapragnie. W ciągu wieków budowniczowie
opracowywali wiele koncepcji „miast idealnych”, które
miały sprawić, że obywatele społeczności miejskich będą
wiedli życie jak najlepiej spełniające ich potrzeby. Jedne z

najciekawszych to projekty renesansowych humanistów,
którzy system ulic i najważniejszych budynków użyteczno-
ści publicznej porównywali do układów organizmu
ludzkiego (jak w przypadku Zamościa: pałac, czyli siedziba
władcy, miała być głową, główna ulica – kręgosłupem,
akademia i świątynia – płucami, a rynek, w którym kon-
centrowało się codzienne życie mieszkańców – sercem).
Projekty te były również bardzo geometryczne, jedną z
najciekawszych realizacji takiego założenia jest włoskie
miasto Palmanova (widoczne na załączonej fotografii z lotu
ptaka). Palmanova została wybudowana na planie gwiazdy,
w jej centrum wyznaczono sześciokątny plac, z którego
wychodzą symetrycznie ulice, całość otoczono ziemnymi

Małgorzata Weiss

Każde ma swój własny charakter, wyróżniający go spośród innych. Ciekawe położenie geograficzne, burzl iwa historia,
nieporównywalnie piękne zabytki – te i inne czynniki mogą sprawić, że staje się atrakcją przyciągającą turystów z całego
świata. Przedstawię dzisiaj kilka ciekawostek o miastach w szczególny sposób wyróżniających się na tle innych.
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obwałowaniami obronnymi. Założenie przetrwało do
dzisiaj, wciąż można je więc podziwiać. Kolejnym przykła-
dem miasta wzniesionego w regionie wcześniej niezamie-
szkanym jest współczesna stolica Brazylii, zbudowana w
latach 50-tych XX wieku. Koncepcja przeniesienia stolicy z
nadmorskiego Rio de Janeiro w centralne i do tej pory mało
dostępne dla technologii rejony kraju, zakładała budowę
miasta dosłownie w „szczerym polu”. Nowa stolica została
wzniesiona zupełnie od podstaw w niespełna cztery lata!
Plan Brasilii otrzymał kształt ptaka w locie (albo samolotu,
lub też naciągniętego łuku ze strzałą – według różnych
wersji) , stworzono tam sztuczne jezioro, budynki użyte-
czności publicznej i dzielnice mieszkaniowe wzniesiono
według myśli modernistycznej, pośród dużych obszarów
zieleni. Mimo że miasto określane jest obecnie najczęściej
jako sztuczne i bezduszne, bo powstałe w oderwaniu od
tradycji, pozostaje jednak dumą Brazylijczyków.

Pomaluj mój świat

Są takie miejsca, które popularność w przewodnikach
turystycznych zyskały dzięki swoim barwom. Wśród nich
można znaleźć na przykład „Różowe Miasto”, czyli
położony w Indiach Jaipur. Historia charakterystycznego
różu jego zabudowań sięga roku 1876, kiedy to do miasta
przybył z wizytą następca brytyjskiego tronu, książę
Edward VII. Z rozkazu panującego Maharadży pomalo-
wano wtedy na różowo wszystkie budynki w mieście, co
miało być symbolem gościnności jego mieszkańców. W tak
zwanym „indyjskim Paryżu” można podziwiać na przykład
zachwycający, również dzięki misterności wykonania ka-
miennych detali elewacji, Pałac Wiatrów, będący kiedyś
miejscem zamieszkania żon jednego z panujących. Już na
innym kontynencie, a dokładniej w Maroku, znajduje się z
kolei coś dla pasjonatów błękitu – miejscowość o nazwie
wymawianej po polsku jako Szafszawan. Ściany tamtejszych
domów, malowniczo rozciągających się wzdłuż wijących się
stromych uliczek, są regularnie odnawiane i malowane na
kolor niebieski. Istnieją różne teorie na temat pochodzenia
idei malowania ich właśnie w takiej kolorystyce. Najcie-
kawsze mówią o próbie odczarowania w ten sposób złych
uroków, a także o pragnieniu zatarcia granicy pomiędzy
sferami ziemi i nieba, tak aby te dwie przestrzenie życia
stały się dla mieszkańców jedną. Według innych, kolor
niebieski miał po prostu najlepiej odstraszać komary.

Zamieszkać na wodzie

Wśród miast kojarzonych z wodą bezsprzecznie króluje
Wenecja. Położona na 118 wyspach, na niestałym ba-
gnistym gruncie, z budynkami wzniesionymi na palach. Jej
główną atrakcją są oczywiście romantyczne kanały i
gondole. Dlaczego właściwie zdecydowano się na budowę
ośrodka miejskiego w tak niedogodnych warunkach? Wła-
śnie one miały stanowić zabezpieczenie przed nieznającymi
żeglugi barbarzyńcami, atakującymi Cesarstwo Rzymskie.
Potęga Wenecji rosła w następnych wiekach, osiągając swój
szczyt w epoce późnego średniowiecza i w renesansie.
Pomysł budowania „na wodzie” jest aktualny również

dzisiaj. W Dubaju powstała najsłynniejsza jak do tej pory
sztucznie usypana wyspa, na której wybudowano luksusowe
domy oraz hotele i przestrzenie rekreacyjne (dzięki spe-
cjalnej formie Wyspy Palmowej znacznie zwiększyła się
długość plaż). Mimo że tendencja ta obecnie najczęściej
kontynuowana jest przez najbogatsze kraje arabskie, swoje
sztuczne wyspy planują też stworzyć Holandia (w kształcie
tulipana), a także Kanada (liść klonu), Korea Południowa,
na Morzu Czarnym Rosja, a nawet nasz polski Sopot, który
według planów ograniczy się jednak do wyspy o wielkości
dziesięciu hektarów.

Tylko dla informatyków

Dolina Krzemowa to w zasadzie rejon obejmujący grupę
kalifornijskich miast, takich jak Palo Alto, San Jose,
Sunnyvale czy Mountain View. Nazwa ta powstała w latach
70. jako określenie terytorium, na którym swoje siedziby
zakładało coraz więcej firm przemysłu komputerowego.
Dlaczego właśnie tam? Na początku XX wieku, po
tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi w San Fransisco,
dolina o niezwykle sprzyjającym klimacie (minimalna ilość
opadów, brak ekstremalnych wahań temperatury) stała się
miejscem, do którego przeniosło się wielu poszkodowanych
mieszkańców. Kolejnym impulsem do rozwoju rejonu
okazało się założenie Uniwersytetu Stanford, od którego
rozpoczął się tam rozkwit technologii, kontynuowany przez
powstające licznie przedsiębiorstwa. Obecnie na terytorium
Doliny Krzemowej w dużym zagęszczeniu funkcjonuje
około 700 firm z branży high-tech. Wśród nich główne
siedziby mają Adobe Systems, Apple, eBay, Facebook,
Google, HP Inc., Intel, Nvidia, Oracle Corporation,
SanDisk, czy Yahoo! . Oczywiście mieszkańcy Silicon Valley
to głównie pracownicy firm informatycznych, interesujące
są więc dane demograficzne, które wskazują, że spośród
trzech milionów mieszkańców, 71 procent dorosłych
posiada wykształcenie wyższe (ukończony przynajmniej
college), a 36 procent ludności to imigranci, głównie z Azji
(Chiny, Filipiny, Indie) przy ogólnym wskaźniku 13 procent
dla Stanów Zjednoczonych.

Wykorzystane źródła:
Fot. 1 http://anthonyquigley.com/palmanova-italy/
Fot. 2 http://primetravels.com/Golden-Triangle-
Tour.package
Fot. 3 http://www.neotravel.pl/palmowe-wyspy-dubaju
www.turystyka.zamosc.pl: Historia
www.podroze.gazeta.pl: Maroko TOP 10. Szafszawan -
zachwycające błękitne miasto
www.mapsofindia.com: Why is jaipur called the pink city
www.bryla.pl: Sztuczne wyspy jak marzenie
www.siliconvalleycf.org: 2014 Silicon Valley Index
pl.wikipedia.org



30 • Ignis

ROZRYWKA

Litery o sobie…

Na podstawie wskazówek odgadnij kolejne l itery wyrazu 9-l iterowego. Dla jasności: pierwsza
odgadywana l itera jest jedną z sześciu: S, T, A, W, I lub E. Dla osoby, która jako pierwsza prześle
prawidłową odpowiedź na adres: pawelmazurek1 9@gmail.com, przygotowal iśmy nagrodę –
książkę z refleksjami ks. Józefa Tischnera o istocie Bożego Miłosierdzia „Drogi i bezdroża

miłosierdzia”. Powodzenia!

Paweł Mazurek

Pierwsza: Jestem w STAWIE i w SADZAWCE, ale nie znajdziesz mnie w RZECE ani w JEZIORZE.

Druga: Dostrzeżesz mnie w PRZYJAŹNI, ale nie w MIŁOŚCI.

Trzecia: Ma mnie zarówno NOC, jak i WIECZÓR.

Czwarta: Ma mnie każda KOBIETA, a MĘŻCZYZNA – nie (chyba, że jest WYSOKI).

Piąta: Kilka razy możesz mnie zobaczyć w SUPERMARKECIE.

Szósta: Znajdziesz mnie w DOBRANOCCE, lecz nie ma mnie w TELEWIZJI.

Siódma: Zobaczysz mnie w MARSZU, ale nie w BIEGU.

Ósma: Jestem w KWIETNIU – nie ma mnie w MAJU.

Dziewiąta: Warto mnie szukać w PAŁACU, ale nie w PIWNICY (na STRYCHU także nie).



DZIEŃ KOBIET W DA

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

DNI WSPÓLNOTY W SIEDLCU

AKCJA: POMOC KOŚCIOŁOWI  
W POTRZEBIE

24H DLA PANA
JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA



17.04, 24.04, 5.05, 12.05

19:30

21.04, 28.04, 8.05

19:30

KALENDARIUM

Msza Święta z cyklu  
„Czwartki Modlitwy” 

Niedzielna Eucharystia Akademicka  
oraz kolacja duszpasterska 

14.05

Czuwanie przed Zesłaniem  
Ducha Świętego

Chcesz dołączyć do  
naszego duszpasterstwa?  

Zajrzyj na www.da-krakow.pl  

lub na www.facebook.com/swanna.krk
                      

 
Chcesz pisać do Ignisa?  

Pisz na ignis.da@gmail.com lub znajdź nas na facebooku!"
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