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"Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i
będziecie moimi świadkami..." (Dz 1 ,8). Właśnie tak, nie
inaczej. Moc Ducha Świętego to moc świadectwa. Czym
jest zatem ta moc? Czystą miłością. Tak, miłością! Wy-
tłumaczę. Jeśli osoba kocha osobę i jeśli kocha naprawdę, i
jest to miłość czysta, to wtedy jest to przyjaźń. Osoba
świadczy o osobie, którą kocha. Świadczy – to znaczy żyje
wartością tej osoby! Żyje tym, co najpiękniejsze w relacji
do osoby, którą kocha. I to jej także nadaje kierunek w
życiu. Przyjaciele zrodzeni w czystej miłości są dla siebie
darem, w którym widzą "więcej". I to jest ich siła, właśnie –
moc. Miłość, która ich łączy. Miłość najprawdziwsza, taka
która nie musi się z niczym chować. Miłość – czysta jak łza
i pokorna. Moc Ducha Świętego to właśnie miłość, która
łączy człowieka z Bogiem w przyjaźni. I człowiek w takiej
mocy żyje Bogiem, żyje wartością tej Osoby, Jej pięknem!
Właśnie dlatego nie pozwoli, aby ktoś tę Osobę, Jej miłość
lekceważył, tak jak przyjaciel nie pozwoli na lekceważenie
miłości przyjaciela. Kiedy Duch Święty zstąpił na zalę-
knionych Apostołów, zauważcie – nic się nie zmieniło "na
zewnątrz". Oni byli po Zesłaniu Ducha Świętego nadal
prześladowani i nienawidzeni. Siła przyszła nie od zew-
nątrz, ale od wewnątrz. To właśnie jest siła miłości i przyja-
źni, otwierająca drzwi zamknięte z obawy...
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Rozmawia Anna Kicińska

Królestwo gwałtowników

mówił o Jezusie – chciało się go
słuchać. Mówił o Jezusie, który żyje,
który nie jest tylko elementem religii,
nie jest czymś, ale jest Osobą, którą
możesz spotkać, która może cię uzdro-
wić, przemienić twoje życie. Ten ksiądz
zaprosił wtedy do modlitwy osoby,
które może nawet chodziły całe życie
do kościoła, ale nigdy nie spotkały
realnie Jezusa. Uświadomiłem sobie, że
chyba faktycznie tak wyglądało moje
życie. Pomodliłem się wtedy szczerą
modlitwą – Jezu, jeżeli naprawdę jes-
teś, to oddaję Ci całe moje życie, rób,
co chcesz, ale pokaż, że jesteś. Wró-
ciłem do ławki. Pół godziny później
podszedł do mnie inny ksiądz i powie-
dział: „Marcin, Jezus cię kocha”. Poczu-
łem, jakby ktoś mieczem przeszył moje
serce, poczułem ogrom bezintere-
sownej miłości, który zalał całe moje
ciało. Bóg dał mi doświadczyć fizy-
cznie, wręcz namacalnie, Jego miłość.

A.K.: Jakie były efekty tej modli-
twy?

M.Z. : Wtedy pierwszy raz zakocha-
łem się w Jezusie, poczułem Jego mi-
łość i to było naturalne, że ją odwzaje-
mniłem. Moje serce od tamtej pory
stało się zupełnie przemienione.
Gdzieś po dwóch tygodniach zoriento-
wałem się, że rzeczy, z którymi zmaga-
łem się latami, odeszły i nigdy nie wró-
ciły. Zobaczyłem, że mogę być wolny i
to bez żadnego starania się.

A.K.: W szczególny sposób posłu-
gujesz modlitwą uzdrowienia. Skąd
się wzięło to pragnienie, aby właśnie
tak służyć Panu?

M.Z. : To wszystko jest połączone. Po
pierwszym spotkaniu z Bogiem i po
spotkaniach biblijnych, zapragnąłem
widzieć, jak chorzy są uzdrawiani. Czy-
tałem Biblię i wiedziałem, że to jest
standard, coś normalnego w Ewangelii.
Nie tylko Jezus uzdrawia chorych –
później mówi apostołom, uczniom,
wszystkim którzy uwierzą, że znaki
będą towarzyszyć ich głoszeniu. Będą
kłaść ręce na chorych, a oni odzyskają
zdrowie. Będą oczyszczać trędowatych,
wskrzeszać umarłych, wypędzać złe
duchy. Jeśli uwierzą. I ten ksiądz nas
zachęcał – kładźcie ręce na chorych, bo
tak powiedział Jezus. To tyczy się ka-
żdego, kto wierzy. Droga do mojego
pierwszego znaku trwała około trzech,
czterech lat. Modliłem się za setki osób
na ulicach w różnych miejscach i na-
prawdę nic się nie działo.

Ania Kicińska: Masz tylko 24 lata, a
jeździsz po Polsce, i nie tylko, nau-
czasz, głosisz konferencje, modlisz się
za ludzi… Jaka była droga do tego?

Marcin Zieliński: Faktycznie tak się
złożyło, że prawie co weekend, albo
czasem i częściej, jeżdżę po całej Pol-
sce, byłem na Litwie, w Szkocji, Irlan-
dii, we Włoszech, teraz otworzyła się
droga do Stanów. Tak patrzę na to ży-
cie i jestem trochę zaskoczony, że tak
wygląda.

A.K.: Od czego się zaczęło?
M.Z. : Od 26 maja 2007 roku. Do

tamtej pory byłem takim tradycyjnym
katolikiem, chodzącym co niedzielę do
kościoła i na tym kończyło się moje
chrześcijaństwo. Przyszedłem na czu-
wanie przed zesłaniem Ducha Świętego
– z biegu, zupełnie bez oczekiwań, po
meczu. Był tam ksiądz, który różnił się
od innych księży. Zupełnie inaczej

Miłujcie waszych nieprzyjaciół… Przyjaciół czasem jest ciężko, co dopiero wrogów. Kto tylko spojrzy na kobietę pożądl iwie,
cudzołoży z nią w sercu… To takie nieżyciowe, nie na XXI wiek. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie
trędowatych, wypędzajcie złe duchy… Cóż to jest za nauka? Nauka rewolucyjna, wywracająca ludzkie standardy,
przekraczająca możl iwości zrozumienia. Są jednak tacy, którzy na serio wzięl i Ewangel ię i sprawiają, że Słowo staje się.



WYWIAD

5 • Ignis

karku. Po jednej modlitwie poczuła
gorąco jak od żelazka, które przeszyło
jej kręgosłup. Bóle odeszły, zgrubienie
na kości zniknęło. I od tego pierwszego
uzdrowienia, zacząłem oglądać coraz
większe i większe rzeczy. Dzisiaj po-
sługuję prawie co weekend, na każdej
posłudze widzę jak Bóg uzdrawia cho-
rych. Widziałem, jak wyrównywały się
krótsze nogi, jak głuchoniemy został
uzdrowiony po 56 latach, widziałem
znikające guzy. Ostatnio modliliśmy
się za osobę po kilku operacjach na
staw kolanowy i rezonans pokazał ko-
lano jak u kompletnie zdrowej osoby,
bez żadnych zmian, jakby nigdy nie
było żadnych zabiegów. Takie rzeczy
Bóg robi dzisiaj w moim życiu.

A.K.: Kim jest dla Ciebie Duch
Święty?

M.Z. : Jest Osobą bez której nie
dałoby się żyć w taki sposób, o którym
mówię. On jest kimś, a nie czymś. On
nie jest energią, mocą, jak niektórzy
myślą –nawet chrześcijanie. Ale jest
Osobą, która ma uczucia, którą można
spotkać, która może być zasmucona,
kiedy nie spędzamy z nią czasu. Jest
Osobą Trójcy wyjątkową i szczególną,

która pragnie relacji z nami. Ludzie
często pytają – „ja przecież chodzę do
kościoła, czemu nigdy nie doświad-
czyłem bliskości Boga?”. A gdzie w
twoim życiu jest Duch Święty? Gdzie
jest w twojej modlitwie? Czy jest na
pierwszym miejscu, czy jest kimś w
ogóle nie znanym? Jeśli nie ma Ducha
Świętego w naszym życiu modlitew-
nym, w naszym życiu z Bogiem, to nie
doświadczamy bliskości, obecności Bo-
żej. Wszystko się zmienia, kiedy Duch
zstępuje na nasze życie. Jezus powie-
dział apostołom, by szli na cały świat i
głosili Ewangelię. Ale mają nie oddalać
się z wieczernika, dopóki nie zstąpi
Duch. I kiedy zstąpił, oni przestali się
bać. Z pełnych lęku tchórzy, dotknięcie
Ducha zrobiło ludzi, którzy, nie bali się
umrzeć za Jezusa, nie bali się głosić
Ewangelii. Ja także tego doświadczyłem
w moim życiu. Kiedy wołałem: Duchu
Święty przyjdź i zmień moje życie,
wypełnij moje życie odwagą, On przy-
szedł i dał mi odwagę. Byłem zalęknio-
ną osobą, która bała się wystąpień
publicznych, a teraz co weekend stoję
przed setkami, tysiącami ludźmi.

A.K.: Nie czułeś się zniechęcony po
tak długim czasie?

M.Z. : Były momenty zniechęcenia i
zadawania sobie pytań – skoro Bóg
obiecał, a ja nie widzę, to może to nie
jest dla mnie? Wielu ludzi mówiło: „nie
wyprzedzaj Boga, nie idź za szybko”.
Ale ten ksiądz zachęcał: „Marcin, nie
daj się zgasić, bądź pierwszy, który
będzie chciał, bo Słowo Boże mówi, że
do gwałtowników należy Królestwo
Boże”. Zawsze miałem w swoim sercu
głód, aby być takim gwałtownikiem,
żeby wejść w to, co Bóg dla nas przygo-
tował. I pamiętam, że były momenty
zwątpienia, noce podczas których pła-
kałem, wołałem do Boga z takiej de-
speracji – Boże gdzie jesteś? Gdzie są te
obietnice? Gdzie jest to wszystko?

A.K.: Ale chyba w końcu nastąpił
przełom? Bóg wysłuchał?

M.Z. : Nastąpił taki jeden bardzo
ważny moment, gdzie powiedziałem
Bogu – Boże, albo będę widział, albo
nie będę widział, nie ważne, będę robił
to, co jest napisane w Twoim Słowie i w
końcu zobaczę. Nie dam za wygraną. I
dwa tygodnie po takiej deklaracji stał
się pierwszy cud, pierwsze uzdro-
wienie. Poszedłem do mojego byłego
gimnazjum i modliłem się za panią
woźną, która miała problemy z lędź-
wiami, ból w biodrach i zgrubienie na

Gdzie w twoim życiu jest
Duch Święty? Gdzie jest
w twojej modlitwie? Czy

jest na pierwszym
miejscu, czy jest kimś w
ogóle nie znanym? Jeśl i
nie ma Ducha Świętego

w naszym życiu
modlitewnym, w

naszym życiu z Bogiem,
to nie doświadczamy
bliskości, obecności

Bożej.
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A.K.: Słuchając twoich wystąpień
trudno w to uwierzyć.

M.Z. : Naprawdę. Nie lubiłem, bałem
się wystąpień publicznych. I kiedy
Duch Święty zstąpił, to wszystko się
zmieniło. Na razie największym tłu-
mem, przed jakim stałem, było 5 ty-
sięcy ludzi. Bóg daje odwagę i robi
naprawdę niesamowite rzeczy.

A.K.:Jak wygląda wasza współpra-
ca ze sobą – twoja z Duchem Świę-
tym?

M.Z. : Słowo Boże mówi, że jesteśmy
współpracownikami Ducha. Na czym
to polega? Kiedy jadę głosić Słowo
Boże, staję z mikrofonem w ręku, za-
czynam modlić się za chorych, pytam
– Duchu Święty, co chcesz robić?
Często słyszę głos głęboko wewnątrz
mnie. Duch pokazuje, jakie osoby są
uzdrawiane na danym spotkaniu. Czę-
sto zdarzało się, że mówiłem, jest tu
osoba która ma taki a taki problem, ma
mniej więcej tyle lat – Bóg cię dziś
uzdrawia. I osoby identyfikowały się z
tym. Po spotkaniu podchodziły, aby
powiedzieć, że w momencie, gdy to
mówiłem, odchodziły bóle i dolegli-
wości. Często jak się modlę za daną
osobę, to czuję że Duch Święty mówi
do mnie rzeczy o tej osobie, których
nie miałem prawa wiedzieć. W ten
sposób Duch pokazuje tej osobie, że
On jest Bogiem, że zna ją i wie wszy-
stko. To jest prawdziwe świadectwo dla
niej, że Bóg jest, że ją zna i kocha, chce

dla niej jak najlepiej.

A.K.: Jak się uczyć słuchać Ducha
Świętego?

M.Z. : Myślę, że trwanie w uwielbie-
niu i poznawanie Słowa Bożego to
takie dwie rzeczywistości, w których
możemy poznawać Ducha Świętego i
uwrażliwiać się na Jego poruszenia. On
jest autorem Słowa, więc najpierw
trzeba poznać to, co już jest objawione.
Często chcemy widzieć to, co jest
ponadnaturalne, a powinniśmy zacząć
od tego, co już jest spisane. Dużym
ułatwieniem jest też bycie we wspól-
nocie, szczególnie w takiej, która trwa
w uwielbieniu. Ksiądz, dzięki któremu
się nawróciłem, powiedział takie zda-
nie: jeśli chcesz znaleźć wspólnotę,
gdzie będzie Duch Święty, znajdź taką,
która trwa w uwielbieniu Jezusa.
Właśnie wtedy będziemy uczyć się, jak
rozpoznawać Jego głos.

A.K.: Co jest najbardziej fascy-
nujące w relacji z Duchem Świętym?

M.Z. : To że nic nie jest niemożliwe.
Kiedy idziesz z Nim, choroby, które są
nieuleczalne, mogą być uzdrowione.
Zawsze marzyłem o podróżach i spra-
wia mi to mega frajdę. A Bóg otworzył
mi drogę do siedmiu krajów, gdzie nie
zapłaciłem ani złotówki, aby tam
pojechać. Nie starałem się nawet, aby
tam być. Robię tylko to, co robię, służę
Bogu w mojej wspólnocie w Skiernie-
wicach, a Bóg sam wysyła ludzi, płaci

za bilety. Jestem zafascynowany tym,
gdzie Bóg mnie zabiera i co robi, jak
zmienia ludzkie życia.

A.K.: Co z tymi ludźmi, którzy
mówią, że nie trzeba chodzić w mocy,
by być uczniem?

M.Z. : Być uczniem oznacza dosło-
wnie być jak Jezus. Nie – naśladować
Go w części, ale być jak On. Dlaczego
moc i cuda są ważne? Ponieważ Jezus
posługiwał w ten sposób, głosił Ewan-
gelię w mocy – jeśli nie byłoby to
ważne, to by tego nie robił. Św. Paweł
pisał, że Ewangelia jest mocą Bożą.
Pierwsi chrześcijanie nie potrafili od-
dzielić Ewangelii od mocy, to szło
razem. Ewangelia zawsze była potwier-
dzona mocą. Kiedy czytamy Dzieje,
widzimy, że uczniowie głoszą i moc im
towarzyszy. Filip nawraca całą Samarię,
zwraca się ona do Jezusa. Dlaczego? Bo
były znaki. Nigdy nie zostaliśmy z tego
zwolnieni. Z obowiązku głoszenie E-
wangelii jest z mocą. W Rzymie wi-
działem, jak głuchoniemy po 56 latach
zaczął słyszeć i mówić. Ksiądz, który
prowadził tę parafię, powiedział, że po
tym jednym cudzie wielu ludzi przy-
szło do spowiedzi i oddało życie Jezu-
sowi. Jeden znak, jeden cud, może
bardziej ewangelizować niż nasze lu-
dzkie wysiłki. Gdy Duch Święty przy-
chodzi, to czyni cuda. Ma to w naturze.

Trwanie w uwielbieniu
i poznawanie Słowa
Bożego to takie dwie
rzeczywistości, w
których możemy
poznawać Ducha

Świętego i uwrażl iwiać
się na Jego poruszenia.
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To nie tak jak myślisz, kotku...

Martyna Szakiel:
Nie czytasz, nie idę z tobą do...kina.

Ostatnie badania statystyczne pokazały, że poziom
czytelnictwa w naszym kraju jest zatrważający. Prawie
2/3 Polaków nie przeczytało w zeszłym roku ani jednej
książki. Jest to najgorszy wynik w historii badań czyte-
lnictwa w Polsce. Taka sama część społeczeństwa, jaka
regularnie korzysta z internetu, nie bierze do ręki ani
jednej książki przez cały rok. Osoby, które nie czytają
literatury, zazwyczaj również nie sięgają po prasę, a w
internecie nie są w stanie przeczytać artykułu sięgają-
cego trzech stron maszynopisu. Całe szczęście, że ten
tekst ma tylko pół strony!
W kontekście naszej damsko - męskiej rubryki, zaczę-

łam się zastanawiać, kto czyta więcej : kobiety, czy męż-
czyźni? Nigdzie nie znalazłam oficjalnych danych na ten
temat. Śmiem jednak nieskromnie przypuszczać, że to
my – kobiety czytamy więcej (a już na pewno roma-
nsów). Zastanawiam się zatem, w jaki sposób można by
zachęcić panów i nie tylko, do częstszego sięgania na
półkę z książkami? Powstają co prawda różne kampanie
społeczne, jednak odnoszę wrażenie, że skupiają się tyl-
ko na wybranych grupach Polaków: „Cała Polska czyta
dzieciom” – a co z dorosłymi? ,, Nie czytasz, nie idę z
tobą do łóżka” – jak sama nazwa wskazuje, akcja prze-
znaczona wyłącznie dla małżeństw. Badania pokazują
natomiast, że zachęcenia do czytania potrzebuje wię-
kszość Polaków, a nie tylko żonaci mężczyźni i dzieci.
Gdyby tak organizować akcje, w których każda przeczy-
tana strona pomaga tak, jak w innych kampaniach ka-
żdy przebiegnięty kilometr? Nie trzeba by było w ogóle
wstawać z kanapy! Uważam, że to świetna alternatywa.
A gdyby PKP, za każde opóźnienie pociągu rozdawało
pasażerom książki, jako zadośćuczynienie, aby mieli
czym się zająć podczas przedłużającej się podróży? Rok
później nie byłoby osoby, która podróżując regularnie
kolejami, nie przeczytałaby przynajmniej jednej książki!
Może do akcji zwiększania poziomu czytelnictwa
powinni przyłączyć się nawet duchowni i w ramach
pokuty zadawać lektury?! Chociaż, aby miało to sens,
musieliby wybierać bardzo kiepskie książki. Czytanie
dobrej literatury, to przecież żadna kara!
Zachęcam zatem nie tylko Panów, ale i również

Panie, aby zmobilizować się do poprawy kolejnych
statystyk i życzę samych fascynujących przygód na
kartkach książek oraz wspaniałych odkryć literackich.

Michał Masiulaniec:
Czytanie - mądrość niezależna od płci

W dzieciństwie robiłem tylko dwie rzeczy. Plus minus.
Grałem w piłkę na podwórku i czytałem książki. Acha, cho-
dziłem jeszcze do szkoły, codziennie, wyłączając weekendy.
I to były chyba najpiękniejszy okres w moim życiu. Pełen
beztroski, magii, słońca, deszczu i książek. Do dziś pamię-
tam pierwszą przeczytaną lekturę. Nienacki, Niziurski, w
końcu Harry Potter, a potem, poważniejsze pozycje i tak mi
zostało. Dziś jakoś sobie radzę bez piłki, a nawet bez szkoły,
ale bez książek nie wyobrażam sobie życia. Pewnie by było,
ale zupełnie inne, bezmyślne, nudne, pozbawione tęsknoty
za tym, co nas czeka na następnej stronie.
Większość Polaków ma jednak bardziej rozwiniętą wyo-

braźnię i bez większej trudności jest w stanie wyima-
ginować sobie życie bez czytania. Co więcej, jak pokazują
wszelakie najnowsze badania, przeciętny Kowalski tę
śmiałą wizję życia pozbawionego lektury, zamienia w czyn i
w ciągu roku czyta może z pół chudej książki. Ciekawą
tendencją jest to, iż kiedyś we wszystkich ankietach bada-
jących poziom czytelnictwa, respondenci wykazywali ten-
dencję do zawyżania swoich osiągnięć czytelniczych.
Czytanie książek kojarzyło się wtedy z wysokim poziomem
kultury, inteligencją, a także odpowiednim wykształceniem
i statusem społecznym, do którego aspirowali badani. Dziś
już nie mają złudzeń, że czytanie książek przynosi jaką-
kolwiek formę nobilitacji. Dziś, pewnie jak zawsze, ale
jednak ze swoistą brutalnością, nobilitację społeczną
przynoszą tylko i wyłącznie poważni panowie w zielonych
mundurkach z podpisem prezesa banku centralnego w
prawym dolnym rogu, stojący na baczność w zerach na
koncie. Wyrazem kultury i obycia nie jest już przeczytany
Mann, czy zasłyszany Becket, ale Ray-Bany na nosie i
IPhony w ręce. I to mnie wkurza najbardziej.
Nie mam zaufania do ludzi, którzy nie czytają książek.

Boję się ich bezmyślności, brak u uwrażliwienia. Nie jestem
tolerancyjny, są jakieś granicę obcości nie do zniesienia.
Człowiek, który nie czyta książek to dla mnie ktoś z
zupełnie innej planety. Ani nie z Marsa, ani nie z Wenus,
ale z Planety Małp... Może to zabrzmiało zbyt arogancko i
zakłamanie, żyjemy przecież w czasach tryumfującego
materializmu. Trochę trudno się dziwić, że każdy chce być
piękny, młody i bogaty. Jednak trochę mi czegoś żal. Żal
człowieka, który myśli, pyta, poznaje i czuje. Który się
zastanawia i wcale nie jest pewien. Żal człowieka, który
rozmawia z innymi. Żal człowieka, który czyta książki.
Niezależnie od płci.
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Karolina Pałka

Koniec tej drzemki!

Śpiąca królewna

Pan wie, że jako Kościół szybko zapominamy Jego wielkie
dzieła, odchodzimy od Jego planów. Każde wielkie przebu-
dzenie poprzedza okres wołania do Pana, wyczekiwania Go.
Niezwykłe jest to, że to wołanie inspiruje sam Duch, który wie,
że Pan już się zbliża. Heidi Baker[1 ] pewnego razu otrzymała
taki obraz od Pana: pięknie ubrana kobieta siedzi przy suto
zastawionym stole i drzemie. W pewnym momencie przycho-
dzi Pan i całuje ją w czoło, a ona zaczyna się budzić. Tak wła--
śnie wygląda Kościół w czasach ostatecznych. Przebudzenie
wiąże się z wylaniem Ducha, z doświadczeniem miłości Boga,
wyposażeniem w Jego dary. Wszystko to znaki obecności Bo-
żej i tego, że Królestwo Boże już nadchodzi.

Wspólne marzenia

W przeciągu dwóch tysięcy lat Kościół doświadczał różnych
przebudzeń i ruchów zmierzających ku jego odnowie. Jednak
w historii nam najbliższej możemy znaleźć tzw. „trzy fale”. To,
co mnie fascynuje, gdy czytam tę historię, to niesamowity głód
Boga, jaki mieli ci ludzie. To, że zauważali, iż Kościół w ich

czasach dalece różni się od Kościoła opisanego w Dziejach
Apostolskich i gorąco pragnęli zostać napełnieni Duchem jak
apostołowie w Wieczerniku. Przez wieki Kościół często dopa-
sowywał Słowo Boże do rzeczywistości i starał się wynajdować
jakieś mądre wytłumaczenia np. na temat braku obecności
charyzmatów. Ludzie zbyt mocno zwrócili się ku obrzędom i
stali się nieczuli na to, co „Duch mówi do kościołów”.
Jednak nadchodzi czas, którego Bóg bardzo chce, abyśmy

byli świadomi. Chce nas zaangażować w czynne przygotowanie
Jego oblubienicy. Jak powiedział Karol Sobczyk: „Bóg wzbu-
dza w nas marzenia odnowionego Kościoła, bo sam osobiście
pragnie jego odnowy. I On sam jest gwarantem, że ta odnowa
się powiedzie, bo tak napisał w swoim Słowie.”

Wołanie i odpowiedź z nieba

W 1738 duchowny anglikański John Wesley przeżył osobiste
doświadczenie poczucia oczyszczenia z grzechu i doskonałej
miłości do Boga i ludzi, które nazwał później chrztem w Du-
chu Świętym. Pierwsze przebudzenie miało już miejsce w 1830
wieku w Anglii, gdzie prezbiteriański pastor zaczął głosić na

Bóg na każdy okres czasu ma coś dla nas przygotowane, chce nam oznajmiać swoje plany, bo „nie uczyni niczego, jeśl i nie
objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom” (Am 3,7). Rozpoznanie czasów, w jakich żyjemy jest kluczem do wsłuchania
się w głos Boży i pójścia za Nim.

za bilety. Jestem zafascynowany tym,
gdzie Bóg mnie zabiera i co robi, jak
zmienia ludzkie życia.

A.K.: Co z tymi ludźmi, którzy
mówią, że nie trzeba chodzić w mocy,
by być uczniem?

M.Z. : Być uczniem oznacza dosło-
wnie być jak Jezus. Nie – naśladować
Go w części, ale być jak On. Dlaczego
moc i cuda są ważne? Ponieważ Jezus
posługiwał w ten sposób, głosił Ewan-
gelię w mocy – jeśli nie byłoby to
ważne, to by tego nie robił. Św. Paweł
pisał, że Ewangelia jest mocą Bożą.
Pierwsi chrześcijanie nie potrafili od-
dzielić Ewangelii od mocy, to szło
razem. Ewangelia zawsze była potwier-
dzona mocą. Kiedy czytamy Dzieje,
widzimy, że uczniowie głoszą i moc im
towarzyszy. Filip nawraca całą Samarię,
zwraca się ona do Jezusa. Dlaczego? Bo
były znaki. Nigdy nie zostaliśmy z tego
zwolnieni. Z obowiązku głoszenie E-
wangelii jest z mocą. W Rzymie wi-
działem, jak głuchoniemy po 56 latach
zaczął słyszeć i mówić. Ksiądz, który
prowadził tę parafię, powiedział, że po
tym jednym cudzie wielu ludzi przy-
szło do spowiedzi i oddało życie Jezu-
sowi. Jeden znak, jeden cud, może
bardziej ewangelizować niż nasze lu-
dzkie wysiłki. Gdy Duch Święty przy-
chodzi, to czyni cuda. Ma to w naturze.
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temat przywrócenia darów Ducha Świętego. Pomimo otrzy-
mania darów mówienia językami i proroctwa, poruszenie to
nie przetrwało. Ruch zielonoświątkowy (pentekostalizm) zo-
stał zapoczątkowany przez czarnoskórego pastora i grupkę
wiernych w małym budynku przy Azusa Street w 1906. Jednak
pierwsze wzbudzenie charyzmatów i pierwszych zielonoświą-
tkowców nastąpiło wcześniej podczas czuwania w noc sylwe-
strową 1900 roku w biblijnej szkole w Topece, kiedy pastor,
który sam nie miał takiego doświadczenia włożył ręce na
jedną z kobiet, która poprosiła o chrzest w Duchu Świętym.
Zaczęła mówić w języku chińskim i trwało to przez 3 dni.
Wydarzenie to zyskało rozgłos i ściągnęło wielu innych ludzi
spragnionych tego doświadczenia m.in. Williama Seymour’a.
Pastor ten po skończeniu nauki w szkole wrócił do swojego
miasta, aby tam głosić nowe nauczania, gdzie spotkał się ze
sprzeciwem. Nie mając gdzie się podziać, zatrzymał się u
przyjaciela, który użyczył mu domu na nabożeństwa uwielbie-
niowe. Jednego wieczoru pomodlił się za pewnego mężczyznę,
który został uzdrowiony i zaczął mówić językami. O tym
wydarzeniu szybko dowiedzieli się inni i jeszcze tego samego
wieczoru na wspólnym nabożeństwie Boża Obecność zstąpiła
na zebranych, co objawiło się m.in. przez dar języków i spo-
czynki w Duchu Świętym, dar proroctwa. Pewna kobieta za-
częła pięknie grać na pianinie ( wcześniej tego nie umiała) i
śpiewać w języku hebrajskim. Od tego czasu Azusa Street
Faith Mission prowadziła trzy nabożeństwa dziennie nieprze-
rwanie przez trzy i pół roku.
Historia katolickiej Odnowy jest trochę inna. O ile zielono-

świątkowcy oczekiwali zupełnie nowego ruchu, o tyle katolicy
byli oddani wierze katolickiej i mocno pragnęli odnowy całe-
go Kościoła, która została przedstawiona na Soborze Waty-
kańskim II. W 1967 roku w Pittsburghu Bóg objawił się w
nieoczekiwany sposób grupie studentów i pracowników ka-
tolickiego Duquesne University, co zostało uznane za początki
katolickiej odnowy. Hierarchia kościelna odniosła się do tego
przychylnie, uważając ją za owoc otwarcia się Kościoła katolic-
kiego na ekumenizm i dzieło Ducha Świętego w innych ko-
ściołach.
W historii miało miejsce jeszcze jedno przebudzenie. W

1993 w Toronto, w Kanadzie nastąpiło wylanie Ducha, które
nazwano „Toronto blessing” , objawiające się oprócz darów
języków, darami śmiechu, omdleniami w Duchu także wielo-
ma innymi niecodziennymi zjawiskami. Wydarzenie to do tej
pory przynosi owoce w postaci np. kursów Alpha, które zosta-
ły zapoczątkowane przez pastora Sandy Millara czy posługi
wielu chrześcijan, którzy przekazują to błogosławieństwo
dalej.

Abyśmy byli jedno

Każde przebudzenie rodzi kontrowersje, ma swoich zwolen-
ników i przeciwników. Jasne, że można mieć wątpliwości co
do wiarygodności niektórych proroctw czy darów. Jasne, że są
wydarzenia, których nie rozumiemy. Jasne, że z przebudzenia
w 1906 zrodził się ruch antytrynitarny, niektórzy pastorzy
popełnili błędy w nauczaniach, np. zakładając, że dar języków
jest warunkiem prawdziwości chrztu w Duchu Świętym. Ale
także dużo ludzi się nawróciło, liczba wiernych w kościołach i

aktywnie uczestniczących w jego życiu wzrosła w zastrasza-
jącym tempie. Bo ludzie byli głodni Boga. Bo przekonali się, że
On daje więcej siebie, że chce wylewać hojnie swojego Ducha
na wszelkie ciało. Przebudzenie w 1906 się skończyło z powodu
(wtedy nie do przejścia) konfliktów na tle rasowym i ekonomi-
cznym ( na Azusa Sreet potrafili gromadzić się ludzie różnego
koloru skóry, pozycji społecznej , płci i wieku i razem uwielbiać
Boga). Następne przebudzenie, które już się zaczyna, jest w
naszych rękach.
Może czasami nas, katolików gorszy to, że Odnowa ma

swoje korzenie w denominacji protestanckiej. Ale czy poprzez
to Bóg nie chce nas czegoś nauczyć? Czy to, że ten sam Duch
może tak samo napełniać ludzi, którzy nie mówią różańca i tak
samo nas, którzy oddajemy cześć Matce Bożej i świętym nie
jest dla nas piękną lekcją jedności? W sercu Boga nie ma
podziału, jest jeden Kościół, jedno Ciało. On chce nas groma-
dzić, pomimo różnic.
Jeden z anglikańskich biskupów [2] przemawiając do dużego

zgromadzenia pastorów, powiedział: „Odnowa charyzmatyczna
jest wtedy, kiedy doświadczamy Bożej Obecności. Jezus powie-
dział: Daje im chwałę, aby byli jedno.(por. J 17, 21-22) To
chwała sprawia, że jesteśmy razem, nie doktryny. Jeśli odkry-
jesz, że mieszka w tobie Chrystus, to tylko tego potrzebujemy, a
Pan poradzi sobie ze wszystkimi doktrynami, które Mu
pokażemy. To chrześcijańska jedność jest podstawą naszej
wiarygodności. Świat nie uwierzy, dopóki nie będziemy jedno.
Podział niszczy naszą wiarygodność. Strach trzyma nas w
rozdzieleniu.”
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WIEM, W KOGO WIERZĘ: KKK

Katechizm Kościoła Katol ickiego przybl iża
Krzysztof Kawik

Wierzę w Ducha Świętego

Co to znaczy wierzyć w Ducha Świętego?

Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch
Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu
i Synowi i "z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie
i chwałę" . Dlatego zagadnienie Boskiej tajemnicy Ducha
Świętego znalazło się już w "teologii" trynitarnej. Tutaj
będzie chodziło o miejsce Ducha Świętego w "ekonomii"
Bożej.

W jaki sposób możemy poznać Ducha Świętego?

Kościół, wspólnota żyjąca w wierze Apostołów, który tę
wiarę przekazuje, jest miejscem naszego poznania Ducha
Świętego: w Pismach, które On natchnął, w tradycji, której
zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła, w
Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje,
w liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i
symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii z Chry-
stusem, w modlitwie, w której wstawia się za nami, w
charyzmatach i urzędach, które budują Kościół, w zna-
kach życia apostolskiego i misyjnego i w świadectwie
świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje
dzieło zbawienia.

Jak mamy rozumieć wspólne posłanie Syna i Ducha?

Jezus jest Chrystusem, "namaszczonym", ponieważ Duch
Święty jest Jego namaszczeniem i wszystko, co dokonuje
się od chwili Wcielenia, wypływa z tej pełni . Gdy Chry-
stus zostaje uwielbiony , może tym, którzy w Niego wie-
rzą, posłać od Ojca Ducha Świętego: przekazuje im swoją
chwałę, czyli Ducha Świętego, który Go otacza chwałą.
Wspólne posłanie będzie odtąd realizowane wobec przy-
branych synów Ojca w Ciele Jego Syna: posłanie Ducha
przybrania za synów będzie ich jednoczyć z Chrystusem i
ożywiać ich w Nim.

Co oznacza imię Ducha Świętego?

Pojęcie "Duch" jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa
Ruah, które przede wszystkim oznacza tchnienie, powie-
trze, wiatr. Jezus posługuje się obrazem wiatru, aby za-
sugerować Nikodemowi transcendentną nowość Tego,
który jest w sposób osobowy Tchnieniem Boga, Duchem
Bożym.

Dlaczego Jezus nazywa Ducha Świętego „Parakletem”?

Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa
Go "Parakletem", co dosłownie oznacza: "Ten, który jest
wzywany przy czymś ad-vocatus”. "Paraklet" tłumaczy się

zazwyczaj jako "Pocieszyciel". Jezus jest pierwszym
Pocieszycielem . Sam Pan nazywa Ducha Świętego "Du-
chem Prawdy".

Jakie są symbole Ducha Świętego?

Woda oznacza działanie Ducha Świętego w sakramencie
chrztu, ponieważ po wezwaniu Ducha Świętego staje się
ona skutecznym znakiem sakramentalnym nowego naro-
dzenia, jak nasze pierwsze naturalne narodzenie dokonało
się w wodzie, tak woda chrzcielna rzeczywiście oznacza
nasze narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzie-
lane w Duchu Świętym.
Namaszczenie także oznacza Ducha Świętego, a nawet

staje się Jego synonimem. We wtajemniczeniu chrześcija-
ńskim jest ono znakiem sakramentalnym bierzmowania,
słusznie nazywanego w Kościołach wschodnich "chry-
zmacją". Chcąc jednak ująć w pełni całą wymowę tej
symboliki, trzeba odwołać się do pierwszego nama-
szczenia dokonanego przez Ducha Świętego, którym było
namaszczenie Jezusa. Chrystus (w języku hebrajskim
"Mesjasz" oznacza "namaszczony Duchem Bożym”). "Na-
maszczeni" Pana byli już w Starym Przymierzu, w sposób
szczególny król Dawid.
Ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł

Ducha Świętego.
Obłok i światło te dwa symbole są nierozłączne w

objawieniach Ducha Świętego. Począwszy od teofanii
Starego Testamentu, obłok - raz ciemny, a raz świetlisty -
objawia Boga żywego i zbawiającego, osłaniając transcen-
dencję Jego chwały.
Pieczęć jest symbolem bliskim symbolowi nama-

szczenia. Pieczęcią swą naznaczył Bóg Chrystusa i w Nim
Ojciec naznacza swą "pieczęcią" także nas. Ponieważ obraz
pieczęci wskazuje na niezatarte znamię namaszczenia
Ducha Świętego w sakramentach chrztu, bierzmowania i
kapłaństwa, został on wykorzystany w niektórych trady-
cjach teologicznych dla wyrażenia niezatartego "chara-
kteru" wyciskanego przez te sakramenty, które nie mogą
być powtórzone.
Ręka - wkładając ręce, Jezus leczy chorych i błogosławi

dzieci . Apostołowie będą czynić to samo w Jego imię , a
ponadto właśnie przez włożenie rąk Apostołów jest
udzielany Duch Święty.
Palec - Jezus "palcem Bożym wyrzuca złe duchy".
Gołębica - Na końcu potopu wypuszczona przez Noego

gołębica powraca, niosąc w dziobie świeżą gałązkę z
drzewa oliwnego na znak, że ziemia znowu nadaje się do
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zamieszkania . Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim
chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty w postaci gołębicy
i spoczywa na Nim . Duch Święty zstępuje do oczyszczo-
nego serca ochrzczonych i w nim przebywa.

Dlaczego ważna jest Pięćdziesiątnica?

W tym dniu zostaje w pełni objawiona Trójca Święta. Od
tego dnia zapowiedziane przez Chrystusa Królestwo
zostaje otwarte dla tych, którzy w Niego wierzą, w pokorze
ciała i w wierze uczestniczą oni już w komunii Trójcy
Świętej. Przez swoje przyjście, które ciągle trwa, Duch
Święty pozwala światu wejść w "czasy ostateczne", w czas
Kościoła, Królestwo już odziedziczone, ale jeszcze niespe-
łnione.

W jaki sposób następuje posłanie Ducha Świętego w
Kościele?

Duch Święty jest namaszczeniem Chrystusa, Chrystus -
Głowa Ciała - rozlewa Go na swoje członki, aby je karmić,
uzdrawiać, ustalać ich wzajemne funkcje, ożywiać, posy-
łać, by dawały świadectwo, włączać je do swojej ofiary
składanej Ojcu i do swojego wstawiennictwa za cały świat.
Przez sakramenty Kościoła Chrystus udziela członkom
swego Ciała Ducha Świętego i Uświęciciela.

Co to znaczy, że Kościół jest świątynią Ducha Świętego?

Istotnie, samemu Kościołowi został powierzony dar Boży.
W nim zostało złożone zjednoczenie z Chrystusem, to
znaczy Duch Święty, zadatek niezniszczalności, utwierdze-
nie naszej wiary i drabina wstępowania do Boga. Bowiem
tam, gdzie jest Kościół, jest także Duch Boży, a tam, gdzie
jest Duch Boży, tam jest Kościół i wszelka łaska.

Czym są charyzmaty?

Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i
zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub
pośrednio służącymi Kościołowi, zostają udzielone w celu
budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na
potrzeby świata. Powinny być przyjmowane z wdzięczno-
ścią przez tego, kto je otrzymał, ale także przez wszystkich
członków Kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym
bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla
świętości całego Ciała Chrystusa.

Źródła:
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 2012

aktywnie uczestniczących w jego życiu wzrosła w zastrasza-
jącym tempie. Bo ludzie byli głodni Boga. Bo przekonali się, że
On daje więcej siebie, że chce wylewać hojnie swojego Ducha
na wszelkie ciało. Przebudzenie w 1906 się skończyło z powodu
(wtedy nie do przejścia) konfliktów na tle rasowym i ekonomi-
cznym ( na Azusa Sreet potrafili gromadzić się ludzie różnego
koloru skóry, pozycji społecznej , płci i wieku i razem uwielbiać
Boga). Następne przebudzenie, które już się zaczyna, jest w
naszych rękach.
Może czasami nas, katolików gorszy to, że Odnowa ma

swoje korzenie w denominacji protestanckiej. Ale czy poprzez
to Bóg nie chce nas czegoś nauczyć? Czy to, że ten sam Duch
może tak samo napełniać ludzi, którzy nie mówią różańca i tak
samo nas, którzy oddajemy cześć Matce Bożej i świętym nie
jest dla nas piękną lekcją jedności? W sercu Boga nie ma
podziału, jest jeden Kościół, jedno Ciało. On chce nas groma-
dzić, pomimo różnic.
Jeden z anglikańskich biskupów [2] przemawiając do dużego

zgromadzenia pastorów, powiedział: „Odnowa charyzmatyczna
jest wtedy, kiedy doświadczamy Bożej Obecności. Jezus powie-
dział: Daje im chwałę, aby byli jedno.(por. J 17, 21-22) To
chwała sprawia, że jesteśmy razem, nie doktryny. Jeśli odkry-
jesz, że mieszka w tobie Chrystus, to tylko tego potrzebujemy, a
Pan poradzi sobie ze wszystkimi doktrynami, które Mu
pokażemy. To chrześcijańska jedność jest podstawą naszej
wiarygodności. Świat nie uwierzy, dopóki nie będziemy jedno.
Podział niszczy naszą wiarygodność. Strach trzyma nas w
rozdzieleniu.”

Nowe Światło
Kościoła Wojującego

Kiedy napotykamy problemy, opieramy się na siłach
swoich lub innych ludzi, uciekamy się do Boga – także
przez wstawiennictwo świętych patronów. Trudności
dotykają jednak nie tylko jednostki, lecz i całe narody,
które pogrążają się w bierności, apatii, bezsensie, deka-
dencji. Do kogo mogą zwrócić się chrześcijanie, którym
zależy na ratowaniu upadających krajów Europy?
Niewątpliwie prośby kierować można do świętej,

która podjęła się wyzwolenia własnego narodu i ofia-
rowała za ojczyznę życie. Mowa o Joannie d'Arc, zwanej
Dziewicą Orleańską – patronce Francji, męczenników i
patriotów walczących o niepodległość.
Joanna urodziła się w wiosce Domrémy i była

wyjątkowo pobożnym dzieckiem. W trzynastym roku
życia rozpoczęły się jej widzenia, w których Bóg,
posługując się Archaniołem Michałem, objawił dzie-
wczynie swoją wolę . Miała ona dzięki wskazówkom św.
Katarzyny i św. Małgorzaty udać się na pomoc przy-
szłemu królowi Francji i doprowadzić, zgodnie z tra-
dycją, do jego koronacji w Reims. Po uzyskaniu eskorty
Joanna udała się do Chinon na prywatną audiencję u
Delfina Karola VII. Kiedy jej widzenia zostały uwiary-
godnione przez teologów i dziewczyna zdobyła zaufanie
przywódców wojskowych, zaczęła dowodzić armią.
Zmieniła taktykę wojska z ostrożnej na ofensywną, krok
po kroku torując francuskiej armii drogę do Reims.
W bitwie pod Compiègne, która odbyła się już po

koronacji Karola VII, Joanna d’Arc została schwytana, a
następnie poddana nielegalnemu procesowi i oskarżona
o herezję. Ostatecznie skazano ją na śmierć. Wyrok wy-
konano 30 maja 1431 r. – po wyspowiadaniu się i
przyjęciu Komunii przyszła święta została spalona na
stosie.
Historia Joanny d’Arc została spisana w 1817 r., w

czasach gdy Francja szukała bohaterów scalających
naród, który zagubił swą tożsamość po Rewolucji
Francuskiej i wojnach napoleońskich. Ostatecznie świę-
ta stała się symbolem jedności narodowej i walki o
niepodległość.

O świętym: Damian Orzeszek
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Stres nie taki straszny,

Michalina Juraszczyk

Nasz bohater artykułu – stres. Wszędobylski. Nie sposób od
niego uciec – życie jest, było i będzie stresujące. W dużym
nasileniu może on powodować poważne problemy, nie tyl-
ko psychiczne, ale też somatyczne, dlatego warto próbować
go okiełznać. Zacznijmy jednak od jego lepszej strony. W
psychologii popularny jest podział na tzw. pozytywny stres
– eustres i negatywny – dystres. Ten pierwszy można koja-
rzyć z podekscytowaniem, lekkim napięciem, ale i radością.
Mobilizuje nas on do działania, zwiększa efektywność i do-
daje energii. Przykładowo – w przypadku organizacji przy-
jęcia dla dużej liczby osób stresujemy się, czy sprostamy
oczekiwaniom gości, czy wszyscy będą się dobrze bawić i
tak dalej… Rodzi to w nas niepokój, ale tak naprawdę nie
możemy się już doczekać tego wydarzenia. Cieszymy się z
przygotowań, chociaż czasem spędzają nam one sen z po-
wiek. Stres jest naszym motorem, sprawia, że podwajamy
wysiłki w drodze do celu.
Przejdźmy teraz do tej mniej sympatycznej i powsze-

chniej kojarzonej ze stresem części. Mowa o stanie, który
zamiast napędzać nasze działanie, paraliżuje je. Nie jest on
niczym przyjemnym – czasem wiąże się ze strachem i lę-
kiem. To zaś może powodować, że będziemy stosować naj-
mniej korzystną dla nas (choć oczywiście niejednokrotnie
przydatną i pożądaną) strategię ucieczki. Zamiast stawić
czoła stresującej sytuacji, która ma nadejść, wycofujemy się.
W ten sposób unikamy oczywiście stresu, ale jeśli wyro-
bimy w sobie taki nawyk, możemy wiele stracić. Nie damy
sobie wtedy szansy na konfrontację z wymaganiami, jakie
stawia nam życie i na własny rozwój. I nie przekonamy się,
że potrafimy sobie z czymś poradzić. Nadejdzie kolejna
stresująca sytuacja i sytuacja będzie się powtarzać.
Inną drogą, jaką możemy wybrać w sytuacji stresowej,

jest tzw. strategia skoncentrowana na zadaniu. Zamiast pa-
nikować i zadręczać się wizją tego co ma nadejść, podej-
mujemy konkretne kroki, aby jak najlepiej się do tego
przygotować. Mając wygłosić referat, poznajemy dokładnie
temat, ćwiczymy wystąpienie przed lustrem, planujemy co

na siebie włożyć, żeby czuć się pewnie. To oczywiste rzeczy
i być może wydają się banalne, ale naprawdę mogą pomóc.
Planując konkretne kroki i realizując je, wzmacniamy w so-
bie przekonanie, że damy radę. Alternatywą dla takiego
stylu radzenia sobie, jest strategia zorientowana na emocje
– skupiamy się na własnych przeżyciach, próbując zmienić
nasze negatywne nastawienie i sposób myślenia. Wyobra-
żamy sobie, że podołaliśmy; traktujemy nachodzące wyda-
rzenie jako okazję do osiągnięcia sukcesu, a nie porażki.
Długo by tak można jeszcze wymieniać – technik ra-

dzenia sobie, sposobów relaksacji i wizualizacji jest mnós-
two. Księgarniane półki dosłownie uginają się od rozma-
itych poradników. Jednak najważniejszym buforem, chro-
niącym nas przed stresem jest.. . drugi człowiek i wsparcie
społeczne. Dbajmy więc o nasze relacje i ludzi, których ma-
my wokół siebie, a żaden stres, duży czy mały, nie będzie
dla nas przeszkodą.

Przyspieszone bicie serca, ucisk w brzuchu, szybki oddech i oblewająca się czerwienią twarz – to tylko przykładowe oznaki
ogarniającego nas czasami stresu. Nie musi być on jednak wrogiem – możemy nauczyć się sobie z nim radzić, a nawet zacząć
traktować jako sprzymierzeńca.

jak go malują
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Spoczynek w Duchu Świętym –

Spoczynek? Co to takiego?

Pod pojęciem „spoczynku w Duchu Świętym” kryje się
generalnie – gdy skupimy się jedynie na wymiarze zewnę-
trznym – mimowolny upadek, rodzaj omdlenia, w wyniku
którego osoba traci kontrolę nad swoim ciałem, lecz zacho-
wuje świadomość. Jest on wynikiem działania Ducha Świę-
tego podczas modlitwy zebranego Kościoła.

Co czuje osoba, która doznaje spoczynku w Duchu
Świętym?

Ile spoczynków, tyle odczuć; niemożliwym jest udzielenie
jednej konkretnej odpowiedzi. Można podjąć ogólną próbę
opisania odczuć, ale nie dla ich obnażenia, a jedynie dla
pewnego ukierunkowania. Są one darem często niewyrażal-
nym, niemal wszystkie mają jednak wspólny mianownik:
błogostan. Osoby spoczywające w Duchu Świętym doznają
zazwyczaj silnych pozytywnych odczuć i wrażeń. Wśród
najczęściej pojawiających się prób ich nazwania padają
odpowiedzi takie jak:
- wewnętrzna radość, euforia
- poczucie pełni spokoju, idealnego wyciszenia
- bliskość Boga, silne odczucie Jego obecności
- wewnętrzne światło
- wejście w przedsionek Nieba
- ciepło w sercu
- czuły uścisk kochającego Ojca
W zdecydowanej większości przypadków osoby „spoczy-

wające” przez cały czas zachowują świadomość: słyszą, co
dzieje się wokół, czują, gdy się ich dotyka, tracą tylko kon-
trolę nad ciałem. Niektórym spoczynkom towarzyszą wizje
lub doznania sensoryczne np. śpiew czy zapach fiołków,
choć nie ma ich w pobliżu.

Jaką pomoc nieść osobom spoczywającym?

W zasadzie żadną. Spoczynek w Duchu Świętym chara-
kteryzuje się m.in. tym, że upadający nie doznają żadnej
krzywdy. Niektórzy dopatrują się właśnie w tym fakcie jego
autentyczności. Osoby asystujące widywane często podczas
modlitw z nałożeniem rąk, w trakcie których często docho-

„Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który
narodził się z Ducha" (J 3,8) . Działanie Ducha Świętego jest tajemnicą – bardziej niż wyjaśniania potrzeba nam wobec niej czci i
szacunku, gdyż to ona dotyka nas i uświęca, należy do Boga i udziela się człowiekowi. Ten krótki tekst nie będzie jej
odsłonięciem, lecz okazją do poszerzenia wiedzy potrzebnej w naszym rel igijnym życiu.

Anna Rucińska

dzi do spoczynków, służą głównie temu, by widok spoczy-
nku nie wzbudził lęku u pozostałych modlących się; ewe-
ntualnie, by kolejne osoby nie upadały jedne na drugie.

Jakie są owoce spoczynku w Duchu Świętym?

• uczucie odświeżenia, swego rodzaju odnowy wiary,
psychiki, stanu emocjonalnego;
• pragnienie uwielbiania Boga;
• poczucie radości, bycia kochanym trwające od kilku

godzin do kilku dni;
• zamiłowanie do Pisma Świętego albo modlitwy, głęboka

potrzeba przybliżenia się do Jezusa;
• gotowość do przebaczania, do żalu;
• uleczenie zranień związanych z przykrymi doświadcze-

niami.
Pomijamy tu uzdrowienia i nawrócenia, które są zasa-

dniczymi owocami modlitwy o wylanie darów Ducha Świę-
tego i występują niezależnie od tego, czy spoczynek miał
miejsce! Dlatego właśnie należy podkreślić, że łaska Ducha
Świętego nie zwiększa się poprzez dar spoczynku. Łaska
przychodzi przez samą modlitwę o wylanie Jego darów i
przez błogosławieństwo.

Czy „spoczynek w Duchu Świętym” jest zgodny z nauką
Kościoła?

Modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego jest modlitwą
Kościoła. Kościół nie modli się dla „spoczynku”, a dla
uświęcenia i umocnienia. „Spoczynek” jest dodatkowym
darem, którego Duch może udzielić. Jezus wysłał Aposto-
łów, by nakładali ręce w modlitwie i chodzi o to, by działo
się tak także dziś. Modlitwa nie ma związku z żadnym
ruchem. Jest modlitwą Kościoła, w którym posługują ka-
płani. Pozwolę sobie przytoczyć tu słowa kardynała Suene-
nsa: „dodane do słowa »ruch« […] określenie »charyzma-
tyczny« […] nie jest zbyt szczęśliwe. Po pierwsze dlatego, że
termin ten nie ma żadnego znaczenia wyłącznego: cały
Kościół jest charyzmatyczny; każdy chrześcijanin, świadom
tego czy nie, jest takim na mocy swojego chrztu i bierzmo-
wania. Niepotrzebnie razi on obserwatorów z zewnątrz i

dotknięcie tajemnicy
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jest czasem źle rozumiany pośród grup pretendujących do
tej nazwy. Ich członkowie zbyt łatwo postrzegają charyzma-
ty jako dary posiadane tylko przez nich, [i choć] są one bez
wątpienia otrzymane od Boga, oni uważają się za ich
depozytariuszy.”

W chwili spoczynku otrzymujemy Ducha Świętego?

To nie tak. Otrzymaliśmy Ducha Świętego w sakramencie
bierzmowania. On w nas jest. Modlitwa o wylanie Jego
łask, to modlitwa, w której przede wszystkim Duch Święty
modli się w nas, darząc łaskami.

Czy osoby, które doświadczyły spoczynku są lepszymi
chrześcijanami?

Spoczynek w żadnym wypadku nie jest dowodem większej
wiary, świętości czy gorliwości osoby, która go doświa-
dczyła. Bywa, że upadający jest człowiekiem niewierzącym
bądź nastawionym do całego zjawiska sceptycznie lub
cynicznie – zupełnie jakby Duch Święty chciał udzielić się
także takiej osobie, by dar wiary rozpalić. Spoczynek nie

jest też gwarantem uzdrowienia, uwolnienia czy spełnienia
w tym momencie prośby zanoszonej w modlitwie. Jest tylko
i aż dodatkową łaską, tyle tylko, że widzialną.
Święty Jan Paweł II mawiał, że wiatr jest znakiem obe-

cności Ducha Świętego. Greckie słowo Πνεύμα (pneuma)
użyte w oryginalnym zapisie przytoczonego na samym
początku fragmentu Ewangelii św. Jana oznacza i ducha i
tchnienie. Stąd w tłumaczeniu księdza Jakuba Wujka
pojawia się "Duch wieje, kędy chce". W tych słowach za-
wiera się w pewien sposób tajemnica działania Ducha
Świętego: jest nieodgadniony, nieograniczony, wolny. I oży-
wczy jak powiew wiatru.

Na podstawie:
kard. L.Suenens, "Spoczynek w Duchu - kontrowersyjne
zjawisko”, Kraków 2005

Specjalne podziękowania dla księdza Dariusza Talika za
konsultacje merytoryczne.
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Nad Ewangel ią pochyla się Barbara Kupiec

Kiedy Bóg odchodzi, by zrobićmiejsce dla

Chrystus powiedział: „Pożyteczne jest
dla was moje odejście. Bo jeżeli nie
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do
was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was”.
Słowa te wydają się bardzo niezrozu-
miałe. Przecież Bóg, będący Trójcą,
jest zarazem Jednością, przecież dwa
rozdziały wcześniej Jezus mówi: „Kto
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”
(J 14,9), przecież w momencie Jego
chrztu widzieliśmy też i Ducha Świę-
tego zstępującego na Niego w postaci
gołębicy (Mt 3,16). Jaką więc tajemni-
cę stanowią słowa o konieczności
odejścia Jezusa, by udzielić Ducha
Świętego? Można by na ten temat
napisać wiele. Ja pragnę pochylić się
nad jedną przestrzenią, która szcze-
gólnie mnie zdumiewa: dynamiką
miłości.
Starożytni greccy filozofowie przy-

pisywali Absolutowi niezmienność i
wieczność, gdyż wierzyli, że czymś

najdoskonalszym jest stałość. Często i
dziś myślimy o Bogu w tych katego-
riach, jako o nienaruszalnej pełni–
pełni dobra i doskonałości – i to jest
oczywiście słuszne, choć może i przez
to niejednokrotnie Niebo, mylnie,
kojarzy nam się z nudą… Ale jest też
inna przestrzeń, ta „wymykająca się
stałości”, w której Duch, jak sama
nazwa wskazuje – Pocieszyciel i Oży-
wiciel – nie może pozostać „bez
ruchu”. Bo miłość to dynamizm! To
bicie Bożego serca, którym jest sam
człowiek. Bo w życiu wszystko się
zmienia. Wokół faktów niezmiennych
Bóg nie pozwala Sobie i nam na nudę.
Boże imię „Jestem” – to ciągłe wyda-
rzanie się miłości, która staje się
rzeczywista w różnym dla każdego z
nas czasie i w innej przestrzeni. Bóg
poszukuje człowieka dlatego, że miło-
ści nie można zatrzymać, a jej ruch
sprawia, że wszystko jest wciąż nowe.

Problem polega jedynie na naszym
przyzwyczajaniu się i popadaniu w
rutynę. Lecz dla tego kto kocha, nie
ma rutyny! Gdyż nawet, gdy Chrystus
mówi, że musi odejść, my powinniśmy
pamiętać i te słowa: „A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata” (Mt 28, 20). Bo
relacje Boga w Trójcy Świętej, jak i
miłość spajająca je w Duchu Świętym,
są poza czasem i przestrzenią. W tych
dwóch kategoriach, tylko na różne
sposoby, Bóg pokazuje jak bardzo Jest.
Paradoksalnie, czasem trzeba odejść,
by nie odejść wcale, lecz aby miłości
nadać nowy kształt i odchodząc, ani
na moment nie zostawiać samym.

Zostań Bożą pochodnią!

Bł. Jakub Alberione powiedział, że Pan zapala przed nami
lampy stopniowo, w miarę jak się postępuje i w miarę
potrzeb. Nie zapala wszystkich na raz na początku, kiedy
nie są jeszcze potrzebne, nie marnuje światła, lecz daje je
zawsze we właściwym czasie. Myślę, że po głębszym
przeanalizowaniu tych słów i odniesieniu ich do własnego
życia, każdy dojdzie do podobnego wniosku. Chrystus
mówi o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za
mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał
światło życia”. Światło Chrystusa jest nieustannie obecne w
Eucharystii, Piśmie Świętym i sakramentach, lecz bardzo
często jest niewidoczne dla naszych oczu, szczególnie w
chwilach, kiedy borykamy się z różnorakimi życiowymi
problemami i trudnościami. Ważne, żeby w tych

momentach mieć w sercu obraz Ojca, który kontroluje
wszystko, co dzieje się w naszym życiu. Przekonanie o tym,
że Bóg jest Wszechmocny doda każdemu z nas poczucia
pokoju, stabilności, pewności siebie i bezpieczeństwa. Bez
wątpienia źródłem światła w naszym życiu jest modlitwa.
Oświecenie przychodzi tylko wtedy, kiedy człowiek głęboko
jednoczy się z Bogiem na modlitwie. Myślę, że w
osiągnięciu głębszej relacji podczas spotkania z Ojcem
może nam pomóc światło świecy. Zapalona świeca pomoże
skoncentrować naszą uwagę na Chrystusie, który jest
światłością świata, pozwoli spojrzeć na nasze życie w
prawdzie, rozjaśni mroki i grzechy oraz nauczy jak
promieniować światłem wiary, nadziei i miłości na serca
naszych bliźnich, za które każdy z nas jest odpowiedzialny.
„Tak niech świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w
niebie”.

Rozważa Krzysztof Kawik

Samego Siebie. Rozważanie Biblijne: J 1 6, 6
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„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”
(Rdz 1 ,31)
„Co ona ma?” – w sobotę 16. kwietnia to pytanie w szczególny

sposób towarzyszyło nam już drugi raz. Tego dnia znowu
pragnęliśmy się nad nim zatrzymać i odkryć nową głębię.
W tegorocznej edycji wydarzenia tematem przewo-dnim była

kobieca cielesność i seksualność. Odpowiedź na powyższe
pytanie stanowiły słowa „ona ma ciało”. Ciało to wspaniały dar,
który został nam nie tylko dany, ale i zadany. Zostałyśmy
wezwane do formowania go zgodnie z Bożym zamysłem – myślą
Tego, który sam go ukształtował swoimi kochającymi dłońmi.
Co więcej, procesu tego kształtowania nie zakończył, ale nadal go
kontynuuje, chcąc dotykać naszego ciała i seksualności
najczystszą Miłością w najczulszy, najdelikatniejszy i najbardziej
intymny sposób. Chce robić to tak, by w ten sposób nas podnosić
i pokazywać, że nasze ciało – stworzone na obraz Boga – jest
naprawdę bardzo dobre, a nasza seksualność szczególnie wyraża
Jego podobień-stwo w możliwości stawania się całkowitym, bez-
interesownym darem dla drugiej osoby. Tylko przez bycie darem
możemy odnaleźć spełnienie.
Szatan nienawidzi piękna. Właśnie dlatego kobieca cielesność

i seksualność jest narażona na ogromne ataki. Zbyt często mówi
się i ukazuje się ją w wulgarny sposób, odzierając z piękna i
sacrum. W sobotę mogłyśmy usłyszeć wiele historii o
zranieniach godności kobiecego ciała: prostytucji, handlu
ludźmi, niewolnictwie, prze-mocy. Nie jestem w stanie
wyobrazić sobie, jak ogromny ból one rodzą. Pan Bóg ma jednak
moc, by stworzyć wszystko na nowo i gorąco wierzę, że dokonał
tego w sercach wielu uczestniczek spotkania. Mam także głę-
bokie przekonanie, iż ogrom łask, które wówczas spły-nęły, nie
dotykał tylko obecnych tam osób, ale jeszcze długo będzie
promieniał na wszystkie drogie naszym sercom kobiety.

Dorota Olewińska

Co ona ma?Poezja

Agnieszka Kromska
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Korzenie

Jest rok 1782, na terenie Bukowiny Południowej powstaje
kopalnia soli. Do jej obsługi ściągnięto dwadzieścia pol-
skich rodzin z Bochni i cztery rodziny ukraińskie nadając
im wolne od czynszu grunty pod osadnictwo. Miejsco-
wości, gdzie się osiedlili nadali nazwę Kaczyki, która
według legendy pochodzi od kaczek pływających w
pobliskim jeziorku. To były początki osadnictwa polskiego
w tym rejonie.

Rozwój

Wraz z upływem czasu zwiększała się liczebność społe-
czności polskiej, a wraz z rozwojem osadnictwa, w rejon
Kaczyki przybywały kolejne rodziny z Polski. Z tego
powodu mieszkańcy mieli coraz mniej przestrzeni życiowej.
Szybki rozwój miasta spowodował ekspansję na okoliczne
tereny, co było powodem założenia kolejnych polskich
miejscowości: Nowego Solońca, Pleszy i Pojana Mikuli.
Niezwykle ważne wydarzenie miało miejsce w roku 1904,

kiedy to zbudowano kościół, będący wierną kopią świątyni
w Bochni – kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski. W
szczytowym momencie, w roku 1939, tuż przed II wojną
światową, społeczność polska w Rumunii liczyła 80 tys.
osób. Na tę liczbę trzeba patrzeć jednak z dużym dystan-
sem, wszak Polska wtedy graniczyła z Rumunią, co zna-
cznie ułatwiało migrację społeczności pomiędzy tymi
obszarami, a wiele miejscowości z dużymi skupiskami Pola-
ków leży obecnie na terenie Ukrainy. W tym czasie istniało
jednak wiele istotnych inicjatyw związanych z polską
społecznością. Powstawały Domy Polskie, Czytelnie Polskie
czy organizacje bratniej pomocy, a ponadto otwarto tam
również kilka szkół polskich. Po roku 1939 w wyniku
deportacji i zmiany granic, w Rumuni pozostało jedynie 11
tys. Polaków, a wszystkie inicjatywy zostały ograniczone.

Dzisiaj

Aktualnie, w Rumunii żyje około 4 tys. Polaków mieszka-
jących w takich miejscowościach jak: Wikszany, Siret,

Kaczyka, Bulaj, Góra Homorluj, Paltynosa, Suczawa – gdzie
znajduje się siedziba związku Polaków w Rumunii, oraz
Pojana Mikuli, Plesza i Nowy Soloniec – miejscowości, w
których przeważają Polacy. Funkcjonują cztery domy
polskie, w których organizowane są spotkania patriotyczne
i wydarzenia kulturalne oraz wydawane są czasopisma
Polonus i Mały Polonus. Inicjatywy te są istotne i bardzo
potrzebne, ale fundamentem wzmacniającym tożsamość
miejscowych Polaków jest Święta Wiara Katolicka. Tamtej-
sze kościoły stanowią często centralne miejsca integrujące
polską ludność.

Istota misji

„Nie zawsze człowiek jest dla misji, czasem misje są dla
człowieka”. To niezwykle intrygujące nas zdanie okazało się
prorocze. Jechaliśmy do Rumunii z myślą, że dajemy komuś
swój czas, dobre słowo, że pomożemy miejscowym Pola-
kom dobrze przeżyć Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Okazało się jednak, że to, co otrzymaliśmy, jakże bardzo
przekraczało to, co byliśmy w stanie dać. Przykład życia
Polaków z Rumunii był dla nas pięknym świadectwem życia
przepełnionego wiarą w Żywego Pana. Każda chwila ofiaro-
wana tam drugiemu człowiekowi zaowocowała dziesiątka-
mi cudownych wspomnień, które pozostaną w naszych
sercach do końca życia.
Zaczynaliśmy jako kilkunastoosobowa grupa młodych

chłopaków, nieznających się wcześniej, gdzie każdy ma inny
charakter, inne talenty. Każdy miewa swoje humory, swoje
poglądy, gorsze dni. Połączył nas ten wspólny cel, jakim
była ofiara czasu oraz wiara, która nadawała naszym wszy-
stkim działaniom głębokiego sensu. Udało nam się zbudo-
wać, z Bożą pomocą, fajny zespół Legionistów Chrystusa!

Przebieg misji

Całość misji była szczegółowo zaplanowana. Dzięki temu,
oprócz czasu, w którym odwiedzaliśmy naszych rodaków w
domach, przygotowywaliśmy dla nich spotkania, organizo-
waliśmy nabożeństwa, każdy z nas mógł znaleźć czas
zarówno na wyciszenie jak i nawiązanie bliskiego kontaktu

Warto dawać

JacekWójcik i Dawid Przeliorz

Wielki Tydzień – czas mycia okien, sprzątania domów, pieczenia ciast czy robienia sałatek. W ten sposób często przygotowuje-
my się do największego święta w Kościele – Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. Ale czy musi tak być? Nie! W tym artykule
pokażemyWam jak najpiękniej spędzić czas przygotowania do świątWielkanocnych.
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Czy warto?

Każdy dzień na misjach był długi i wyczerpujący, jednak
przynosił wiele radości. Czuliśmy się spełnieni i szczęśliwi,
że mogliśmy coś zrobić, że mogliśmy w jakiś sposób pomóc
innym. Byliśmy tam 8 dni – wydawało się nam, że to
bardzo długo, okazało się, że zdecydowanie za krótko. Trze-
ba było się rozstać z niezwykle gościnnymi mieszkańcami
Nowego Solońca i wrócić w rodzinne strony, do najbliż-
szych, dla których często wiadomość o naszym wyjeździe
na misje nie była łatwa. Koniec misji w Rumunii stał się
jednak dla nas początkiem kolejnych – misji w domach,
szkołach, na osiedlach… Nasze doświadczenia i cenne
przeżycia przywiezione z Rumunii przynoszą już owoce,
którymi chcemy i będziemy się dzielić w każdym miejscu,
gdzie się znajdziemy. Z czystym sumieniem możemy
stwierdzić, że misje to jedne z najpiękniejszych rzeczy, jakie
nas spotkały w życiu. Za rok kolejny wyjazd! NIE
ZMARNUJ TEJ SZANSY!

z Bogiem oraz na zwykły odpoczynek. Istotą tych misji było
głównie bycie z mieszkańcami, odwiedzanie ich, rozmowa i
wspólna modlitwa. Wydawałoby się, że to tak niewiele, ale
w poszczególnych sytuacjach zauważa się dopiero wagę
zwykłej rozmowy. Wątpliwości, jaki sens mają te odwie-
dziny, co może zmienić ta krótka rozmowa z nieznajomym,
dosyć szybko zostają rozwiane. Sam fakt, że na wieś
przyjechali młodzi misjonarze, że odwiedzają mieszkańców,
jest niezwykle cenny dla tych ludzi. Dostrzegliśmy serde-
czność mieszkańców, ich gościnność, czy otwartość. Żyjąc
skromnie, nie mając zbyt wiele, potrafią się dzielić tym, co
posiadają, słodkim wypiekiem czy herbatą z Lipy. Najwa-
żniejsze jednak, że dzielą się swoimi radościami, smutkami,
niejednokrotnie ciężkimi doświadczeniami, jakie ich do-
tknęły w życiu. Niesamowitym świadectwem dla nas było
to, że wszystkie swoje troski powierzają Bogu. Większość
ludzi oczekiwała nas, często odkładała pracę, aby nas przy-
jąć. Interesowało ich, co się dzieje w Polsce, jak się nam
żyje, co zmieniło się w ostatnich czasach. Oni nie tylko czu-
ją się Polakami, ale kultywują polskie zwyczaje i tradycje.
Na co dzień w domostwach porozumiewają się w języku
polskim, co niekoniecznie jest normą wśród Polaków
żyjących obecnie poza granicami Państwa polskiego.



19 • Ignis

ARCM

Gdzie mieszkasz
Duchu Miłości?

Karolina Latkiewicz

Nie widać Cię i często nie słychać. Ciężko Cię dotknąć albo
poczuć. A Jesteś. Myślę, że można Cię doświadczyć w
bliskości drugiego człowieka, w relacji pełnej ciepła i zrozu-
mienia. Ty, Duchu Święty musisz mieszkać w sercach ludzi
kochających i, choć widocznie może tylko czasami, to dro-
bnymi promykami przebijasz się przez ciała naszych przyj-
aciół.
Takim przyjacielem był Bartek Rusin – człowiek wysokiej

kultury osobistej, mężczyzna z klasą, dla którego czystość
zakorzeniona w miłości była wielką wartością życia. Ty,
Panie poprowadziłeś skromnego Bartka, aby pewnego paź-
dziernikowego wieczoru, pełen uśmiechu, choć spóźniony
wpadł do kancelarii z pytaniem: „Czy to tutaj jest spotkanie
Ruchu Czystych Serc?”. I tak z nami został do końca.
Ufam, że to Ty, Miłości Duchu łączysz Bożą więzią ludzi,

którzy chcą być Ci bliscy i do Ciebie biec przez życie. Łą-
czysz nas wszystkich dziwną więzią koleżeństwa, przyjaźni,
jakąś niewytłumaczalną nitką porozumienia w ważnych
sprawach serca – może to już jest wskazówka, jak poznać
Ciebie?
Często rozmawialiśmy z Bartkiem o Tobie, o poszu-

kiwaniu, o dążeniach, o czystości – szukaliśmy Cię w co-
dziennym życiu, w zdarzeniach, odczuciach. I teraz, gdy już
nie ma widzialnego ciała człowieka bliskiego, można byłoby
zapytać: „Co zostało, gdy ciebie, Bartku już tutaj nie ma?”.
Nie widać Cię ani nie słychać. Nie można Cię dotknąć ani

poczuć. A jesteś. Myślę, że można Cię doświadczyć w bli-
skości Boga-Tajemnicy, w relacji pełnej ciepła i głębokiej
przyjaźni. Ty, Bartku musisz mieszkać w sercu Ojca i
sercach ludzi kochających i choć może widocznie tylko
czasami, to drobnymi promykami, stokrotkami przebijasz
się w życiu nas – Twoich przyjaciół.
Duchu, który żyjesz w tak ogromnej jedności z Ojcem i

Synem, który kochasz, daj nam, którzy mamy może tylko
ziarenka takiej miłości, wielkie pragnienie, by do tej Miłości
Twojej zbliżać się, jej szukać i nią się stawać. Bo cóż, Duchu
zostałoby teraz, gdyby nie było miłości?

Co to jest

Tomasz Wojtas
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Pracująca singielka – stan łaski

Katarzyna Pałka: Czym się zajmujesz
w swojej parafii i wspólnocie?

Małgorzata Marcinek: Należę do
parafii św. Marii i jestem członkiem
wspólnoty św. Wincentego à Paulo w
Londynie. Głównym apostolatem mojej
wspólnoty jest odwiedzanie ludzi cho-
rych i samotnych. Takie osoby mogą się
do nas zgłosić i my później je odwiedza-
my, nawiązujemy relacje, zapraszamy do
Kafejki Dobrego Przyjaciela. Kafejka jest
organizowana co miesiąc, jest to miej-
sce, gdzie każdy może przyjść na kawę i
ciasto. Osoby, które chodzą regularnie,
chętnie przynoszą coś od siebie. Ja na
przykład piekę ciasto, niektórzy przyno-
szą rogaliki, owoce, inni soki albo paró-
wki. Spotykamy się w jadalni, a latem
przenosimy się do ogrodu. Między ludź-
mi nawiązują się przyjaźnie. Kafejka jest
po to, żeby ludzie nie czuli się samotni,
ma im pomóc rozpocząć znajomość.
Okolica naszego kościoła jest „mię-
dzynarodowa”, jest dużo Hiszpanów,

Katarzyna Pałka

O tym, jak połączyć pełne sukcesów życie zawodowe z byciem zaangażowaną katol iczką – z Małgorzatą Marcinek mieszkającą i
pracującą jako anal ityk w Londynie, członkiem wspólnoty św. Wincentego à Paulo, tegoroczną misjonarką MTT na Litwie.

Francuzów, Włochów. Często nie
znamy swoich sąsiadów. Te spotkania są
otwarte dla wszystkich niezależnie od
wieku czy wyznania. Mam kolegę mu-
zułmanina i też go zapraszam. Raz w
miesiącu chodzimy też dokarmiać bez-
domnych. Robimy dla nich 30 paczu-
szek z żywnością. Dzielimy się między
sobą we wspólnocie, każdy przynosi coś
innego: jabłka, pączki, klementynki,
cukierki, wodę. Dodajemy do tego także
minipaczuszki, które otrzymujemy od
fundacji św. Wincentego à Paulo. Są w
nich szczoteczki do zębów, pasty, czap-
ki, rękawiczki, peleryny przeciwdesz-
czowe i ulotki z informacjami, gdzie
bezdomni mogą znaleźć nocleg lub
gorący posiłek. Rozdajemy również śpi-
wory, ale to już w zależności od potrze-
by. Stworzyliśmy też grupę „Single State
of Grace” dla ludzi samotnych 30, 35+.
Spotykamy się, organizujemy prelekcje i
po prostu spędzamy wspólnie czas.

KP: Podoba mi się to, że
wychodzicie do drugiego człowieka, że
w Waszej wspólnocie kontakt z drugim
człowiekiem jest taki ważny. To stano-
wi dobry przykład tego, jak świecki
może angażować się w Kościele.

MM: Kontakt z drugim człowiekiem
jest bardzo ważny. Większość moich
znajomych, włączając mnie, niestety
spędza bardzo dużo czasu przy kompu-
terze. W Kościele jest dużo miejsca na
zaangażowanie świeckich i to na każdym
etapie. Począwszy od katechizacji dzieci
przez grupy nastolatków przed i po
bierzmowaniu, grupy dla dziewczynek i
chłopców. Po Pierwszej Komunii jest
taki trudny okres, kiedy do bierzmo-
wania jest jeszcze dużo czasu i młodzi
odchodzą od Kościoła. W okresie stu-
diów również jest wiele możliwości, aby
tworzyć grupy, wspólnoty. No i mamy
także ludzi starszych, samotnych. Na
każdym etapie życia i w każdym wieku
jest potrzeba pomocy. Zwłaszcza w kra-
jach, gdzie nie ma dużo katolików, tak
jak np. w Anglii, ludzie potrzebują się
spotykać i wspierać nawzajem. Więc jest
dużo pracy, zależnie, co ktoś lubi robić.

KP: Ciekawi mnie też pomysł
„Single State of Grace”. Wydaje mi się,
że często nie doceniamy potencjału
ludzi samotnych, którzy jeszcze nie
założyli rodziny, a którzy przecież tak
wiele mogą zrobić dla Ciała Chrystusa.

MM: Dokładnie, bardzo dużo jest
ludzi samych, chociaż niekoniecznie
samotnych. Grupa „Single State of
Grace” została założona dla katolików,
którzy jeszcze nie wstąpili w sakrament
małżeństwa. Organizujemy dla nich
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prelekcje, latem wspólne BBQ a ostatnio
mieliśmy spotkanie w najstarszej wi-
niarni w Londynie. Niektóre osoby
podróżowały dwie godziny w jedną
stronę, aby do nas dołączyć. Wspólne
rozmowy, dzielenie się doświadcze-
niami są zawsze bardzo budujące.

KP: Jak wygląda życie religijne
katolika w Londynie, wśród tylu róż-
nych kultur?

MM: W mojej dzielnicy obok kościo-
ła katolickiego jest meczet i świątynia
hinduska. Poza kościołem praktycznie
nie da się odróżnić kto jest kim. Ludzie
raczej nie modlą się przed posiłkiem w
restauracji. W metrze częściej można
spotkać modlącego się muzułmanina.
W jeden dzień w roku, w Środę Popiel-
cową można rozpoznać katolika po cza-
rnym krzyżu na czole (w tutejszym ko-
ściele nie sypie się popiołu na głowę,
tylko robi się krzyż na czole). Po za tym
szkoły katolickie w Londynie są najbar-
dziej oblegane, bo są uważane za najle-
psze. Bardzo ciężko się tam dostać. Ale
też nie każdy uczeń z automatu zostaje
przy Kościele. Szkoła robi swoje, ale
największy wpływ na wiarę dziecka
mają rodzice. W Londynie, każdy nieza-
leżnie od religii, może znaleźć swoje
miejsce czy wspólnotę.

KP: Czy chrześcijanin może koja-
rzyć się z człowiekiem, który odnosi
sukcesy?

MM: Oczywiście. Uważam, że chrze-
ścijanie powinni się trzymać razem ta-
kże w biznesie, prowadzić interesy opar-

Nie ma nic
wspanialszego niż
piękne kobiety i

przystojni mężczyźni na
wysokich stanowiskach,
którzy żyją wedle wiary.

Tacy ludzie mi się
podobają. Sama chcę

taka być.

te na zasadach biblijnych. Nie ma nic
wspanialszego niż piękne kobiety i przy-
stojni mężczyźni na wysokich stanowis-
kach, którzy żyją wedle wiary. Tacy
ludzie mi się podobają. Sama chcę taka
być. Im jestem na wyższym stanowisku,
tym mam większą odpowiedzialność i
mogę świadczyć o Bogu większej grupie
osób. Tak naprawdę ludzie patrzą bar-
dziej na to, co robisz, jak żyjesz, niż na
to, co mówisz. Nie ma nawrócenia z
samego mówienia. Nieważne na jakim
jesteś stanowisku, nie zmienisz ludzi,
jeśli to, co mówisz nie będzie zgodne z
twoim życiem. Sama widzę to w mojej
firmie, kiedy ludzie są zestresowani,
zbliża się „deadline”, są jakieś kompli-
kacje. Wtedy widać jaki ktoś jest napra-
wdę. Wierzący wie, że wszystko jest w
ręku Boga, nawet jeśli nie może zapano-
wać nad sytuacją, może zaświadczyć

wobec swojej drużyny czy departamen-
tu. Chrześcijanie mają duże pole do po-
pisu w każdej firmie, w każdej instytucji.

KP: Jak to się stało, że znalazłaś czas
na Misje MTT na Litwie?

MM: Spotkałam o. Matthew (księdza
legionistę odpowiedzialnego za MTT) w
Londynie. I to on zachęcił mnie do przy-
jazdu na Litwę. Długo nie byłam tak do
końca zdecydowana, bo miałam też inne
zachęcające propozycje wyjazdowe. Ale
wszystkie inne opcje były bardziej nasta-
wione na mnie, a nie na drugiego czło-
wieka. Cieszę się, że pojechałam na Lit-
wę. Było to jedyne w swoim rodzaju do-
świadczenie. Osoby, które przyjechały
tam ze mną, dały świadectwo swojej
wiary, a pogoda ducha mieszkańców Li-
twy była bardzo budująca.
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FILOZOFIA

Uciekinierzy udali się do miejsc zapoznanych już z myślą
grecką – na wschód, do Persji. Wydarzenie to zapoczątkowało
ruch przenoszący idee głównie Platona i Arystotelesa, a także
filozofów arabskich i żydowskich przez takie miasta jak: Bizan-
cjum, Charan, Damaszek, Bagdad, Kordoba, Toledo. Ostatnie z
wymienionych miejsc pod rządami Alfonsa VI Mężnego na
przełomie XI i XII w. (jeszcze w czasie rekonkwisty) stało się
intelektualną stolicą Europy, gdzie powstała Szkoła Tłumaczy.
Była to grupa uczonych reprezentujących trzy wyznania:
chrześcijaństwo, islam oraz judaizm1, która doprowadziła do
przełożenia na łacinę m.in. wszystkich posiadanych dzieł Ary-
stotelesa, dzięki czemu znajomość myśli filozofa i jego idei
znacznie się rozszerzyła.
Gdy teksty greckie dotarły do Azji, tłumacze przekładający

je na arabski próbowali ujednolicić teorie filozofów – ważniej-
sza była spójność, aniżeli własność poglądów oraz indywidu-
alność filozoficznych koncepcji. Mieszali stanowiska filozofi-
czne Arystotelesa, Plotyna, Platona i innych – w wyniku czego
prawdziwy może wydawać się sąd, że Arabowie wierzyli, że
była tylko jedna filozofia, której mistrzami byli Platon i Ary-
stoteles2. Mając to na uwadze jesteśmy w stanie poznać czte-
rech czołowych przedstawicieli arabskiej filozofii:

Al-Kindi

Żył w IX w. i jako pierwszy z wielkich filozofów arabskich
poznał świat chrześcijański. Był encyklopedystą, napisał
prawdopodobnie do 200 dzieł, zamykając w nich całą naukę
grecką. Zainteresował tłumaczy łacińskich tekstem “O intele-
kcie”, w którym wyjaśniał Arystotelesowskie rozróżnienie po-
między intelektem otrzymującym poznanie i intelektem wy-
twarzającym przedmioty intelektualnie poznawalne, które było
im tylko powierzchownie znane z tekstu Boecjusza. Był to
temat ważny, ponieważ opis działania intelektu rozjaśniał
naturę abstrakcji, w wyniku której powstawały uniwersalia,
których dotyczył jeden z największych sporów w filozofii.

Al-Farabi

Drugi nauczyciel filozofii arabskiej (pierwszym był Arysto-
teles)3 działający na przełomie IX i X w. Pisał równie wiele co
poprzednio wspomniany filozof, lecz był bardziej twórczy.
Wyjątkowo ważnym dokonaniem jest jego teoria przygo-
dności. Twierdził i dowodził, że istota i istnienie są odrębne,
czyli byty naturalne są przygodne. Określenie tego, czym rzecz

jest, nie implikuje tego, że ona jest (inaczej jest z Bogiem, któ-
rego istotą jest istnienie, ale by dowieść Jego istnienia, musie-
libyśmy znać w pełni ideę boskości4) .

Awicenna

Perski lekarz, filozof i uczony żyjący na przełomie IX i X w.
Twórca około 450 dzieł z zakresu medycyny, logiki, fizyki,
psychologii, filozofii i innych dziedzin. Według jego systemu
możliwe było naturalne i filozoficzne wyjaśnienie świata, któ-
rego uwieńczeniem była pocieszająca kontemplujących prawdę
filozofów doktryna zbawienia.

Awerroes

Uczony arabski żyjący w Kordobie w XII w. Zafascynowany
Arystotelesem, stworzył do jego dzieł wiele komentarzy –
według Akwinaty trafnych, dlatego nazwany został przez niego
Komentatorem5. Twórca teorii dwóch prawd (teologicznej i
filozoficznej) próbującej pogodzić teologię Islamu z filozofią
oraz oryginalnej koncepcji duszy. Pierwsza zakładała istnienie
prawdy teologicznej, która jest interpretacją prawd odkrytych
przez filozofię i nie ma z tego powodu między nimi sprzeczno-
ści. Zaś druga istnienie duszy ludzkości, która jest nieśmiertel-
na w przeciwieństwie do dusz indywidualnych, które giną po
śmierci ciała. Jako jeden z pierwszych przedstawił paradoks
omnipotencji Boga.
Pozostawiam siebie, i być może was, z uczuciem niedosytu,

który można zaspokoić sięgając po odpowiednie książki. Jest
dla mnie zadziwiające jak skomplikowana była historia myśli
filozoficznej. Jednocześnie jest też dowodem możliwości pracy
ponad podziałami tych, którym zależy tylko na prawdzie.

1 Szkoła tłumaczy w Toledo – Wikipedia Wolna Ency-
klopedia, [https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a-
_t%C5%82umaczy_w_Toledo] , [Dostęp: 21-04-2016]
2 Etienne Gilson, Historia Filozofii Chrześcijańskiej w wiekach
średnich, s. 167-206, tłum. S. Zalewski, Warszawa, 1987.
3 Al-Farabi – Wikipedia Wolna Encyklopedia, [https://pl.wi-
kipe-dia.org/wiki/Al-Farabi] , [Dostęp: 20-04-2016]
4 Dowód ontologiczny – Wikipedia Wolna Encyklopedia,
[https://pl.wikipedia.org/wiki/Dow%C3%B3d_ontologiczny#K
rytyka_.C5.9Bw._Tomasza] , [Dostęp: 21-04-2016]
5 Awerroes – Wikipedia Wolna Encyklopedia, [https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Awerroes] , [Dostęp: 20-04-2016]

Tam, gdzie da się filozofować

Damian Orzeszek

Filozofowie którym zależy tylko na dążeniu do prawdy, potrafią być niebezpieczni dla zamieszkiwanego przez nich państwa,
dlatego roztropny władca powinien ich doniosłe zapędy ukrócić. W 529 r. cesarz Justynian z powodów rel igijnych zamknął
Akademię Platońską w Atenach, co zmusiło tamtejszych filozofów do ucieczki.

Filozofia arabska



FELIETON

23 • Ignis

Jak to się dzieje, że większość z nas nie potrafi słuchać drugiej
osoby? Nie jest to tylko problem w relacjch interpersonalnych,
ale również w relacji z Bogiem. Czy jesteśmy w stanie przyjść
na Adorację i przez pół godziny milczeć i słuchać Głosu Pana,
czy zarzucamy Go naszymi prośbami, problemami czy prze-
prosinami. Przecież milczenie połączone ze słuchaniem jest
piękną i ważną modlitwą!
W dzisiejszym artykule przytoczę jedną z wielu metod

słuchania- uchem, okiem i sercem. Brzmi bardzo metafory-
cznie, jednak jest to bardzo racjonalna rada. Wypróbowałem ją
w praktyce i rzeczywiście jest to wartościowa postawa.

1) Słuchaj uchem to skupienie się na słowach, na całej
części werbalnej mowy oraz na elementach niewerbalnych,
takich jak ton głosu, jego tempo czy głośność. Część niewer-
balna jest ściśle uzależniona od stanu, w jakim znajduje się
obecnie mówca: np. jeżeli jest podekscytowany, to jego głos
będzie mocniejszy i szybszy, kiedy jest zestresowany- łamliwy i
bardziej cichy. Analizując ten aspekt, można również wiele
dowiedzieć się o osobowości naszego rozmówcy: łatwo po-
znajemy osoby, które są pewne siebie- mocny, donośny głos.
Osoby, które na codzień są nieśmiałe, będą mówiły cicho,
często niewyraźnie. Warto uświadomić sobie cechy naszego
głosu i zastanowić się, czy nie warto nad nim popracować.
Jeżeli chcemy, aby nasz rozmówca poczuł się zrozumiany, sta-
rajmy się naśladować cechy jego głosu. Oczywiście wszystko
zależy od kontekstu sytuacji, czasami możemy wpływać
własnym głosem na zmianę postawy u drugiej osoby.

2) Słuchanie okiem to obserwowanie mowy ciała drugiej
osoby podczas całej konwersacji, nie tylko w momentach, kie-
dy się wypowiada, ale również wtedy, kiedy słucha. Nasze ciało
nie przestaje ,,mówić”. Jest to to bardzo rozbudowany obszar,
dlatego zachęcam do zgłębienia go, np. googlując ten temat.
Poza czytaniem mowy ciała rozmówcy, bardzo ważnym

elementem jest odzwierciedlanie! Jest to element naszego za-
chowania, w którym naśladujemy mowę ciała drugiej osoby,
np. w celu zapewnienia jej poczucia komfortu, bezpieczeństwa
(często można to zaobserwować w kawiarniach, przyglądając
się randkowiczom, po upływie kilku minut od początku ich
spotkania, sprawiają wrażenie jakby byli swoimi odbiciami w
lustrze- te same gesty i postawy). Zachęcam do wygooglo-
wania hasła: neurony lustrzane.

Możemy też świadomie używać mowy ciała, aby zmieniać
nastawienie drugiej osoby: jeżeli sami zachowamy postawę
otwartości (otwarte ramiona, nieskrzyżowane ręce, nieskrzyżo-
wane nogi, nie zasłaniamy się żadnymi przedmiotami, np. ze-
szytem), ,,posadzimy” kogoś na krześle z podłokietnikami, czy
zajmiemy jego ręce np. broszurką, to zmusimy go do przyjęcia
otwartej postawy. W poprzednich artykułach pisałem o tym, że
postawa ciała wpływa na naszą fizjologię i emocje. Dlatego
zmieniając ustawienie ciała, możemy realnie wpłynąć na
nastawienie drugiej osoby względem nas.

3) Słuchanie sercem. Ta sfera jest bardzo intuicyjna i zależy
od naszej empatii. Często nie wypowiadamy najważniejszych
informacji na głos. Te najgłębsze intencje są skryte głęboko za
zasłoną konkretnych słów, gestów i emocji. Ktoś może robić
nam awanturę o niewyniesione śmieci, a problem może okazać
się o wiele większy- np. brak poczucia szacunku, który ta
osoba odczuwa. Warto być wyczulonym na ten aspekt - poda-
łem bardzo kolokwialny przykład, ale w życiu, zwłaszcza du-
chowym, są to zazwyczaj bardzo ważne intencje.
Poza wykorzystaniem intuicji, w tym punkcie warto zwrócić

uwagę również na wejście w stan drugiej osoby. Czyli okazać
współczucie, zrozumieć jej emocje- najpiękniej byłoby nie oce-
niać i nie starać się zrozumieć sytuacji tej osoby z naszej per-
spektywy( chyba, że ktoś właśnie nas o to prosi), ale dosłownie
wejść w sytuację i kontekst drugiej osoby, patrzeć jej oczami, a
nie naszymi na jej problem.

4) Cisza. Jeden z ważniejszych elementów słuchania. Czy
potrafimy milczeć przez dłuższą chwilę i cierpliwie poczekać
na odpowiedź drugiej osoby, czy jest dla nas tak nieznośna, że
sami zaczynamy zagadywać? Niektóre osoby, niektóre sytuacje,
wymagają dłuższych pauz i pozwólmy na tę chwilę ciszy. Czę-
sto momenty milczenia są bardziej znaczące niż tysiąc słów.

Powierzajmy się Duchowi Świętemu przed rozmowami z
Bogiem i drugim człowiekiem Prośmy o potrzebne dary i łaski,
abyśmy potrafili aktywnie słuchać, nie tylko bliźnich, ale co
najważniejsze, Boga. Słuchajmy za pomocą tych 4 elementów,
a owoce rozmów staną się o wiele piękniejsze. Spróbujmy prze-
stać zagadywać Pana Boga podczas modlitwy i czasami wsłu-
chajmy się w to, co ma dla nas!

Słucham, ale nie słyszę,

Piotr Siwiec

Dokładnie siedem miesięcy temu odbyły się pierwsze zajęcia na moich studiach - coachingu biznesowym. Wtedy jedna z pro-
wadzących ,,przestrzegała” nas, że po kilku zjazdach będziemy strasznie poirytowani dostrzeganiem zjawiska, jak bardzo ludzie
nie potrafią się wzajemnie słuchać ( jedną z najważniejszych kompetencji coacha jest aktywne słuchanie) . Niestety, miała rację.

czyli jak słuchać aby usłyszeć?
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Drugim aspektem jest niejednoznaczność interpretacji
wielu utworów Shakespeare'a, głównie zaś jednego z
najwybitniejszych jego dramatów- ,,Hamleta". Wystarczy
obejrzeć kilka adaptacji, czy przeczytać parę prac doty-
czących tego dzieła, żeby przekonać się, jak niejasne jest
jego przesłanie. Między innymi dlatego Shakespeare był
przez wielu współczesnych sobie krytyków wyśmiewany-
jego geniusz i złożoność twórczości odbierane były czasem
jako ,,dzikie" czy niespójne.
Być może tajemniczość owiewająca życie i dorobek

artystyczny Shakespeare'a powoduje, iż wciąż budzi on
fascynację zarówno badaczy, jak i czytelników. W 400.
rocznicę śmierci autora- a więc w bieżącym roku- postano-
wiono uczcić kunszt i uniwersalizm historii opowiadanych
przez dramaty szekspirowskie. Brytyjski wydawca Hogarth
Press, we współpracy z bestsellerowymi autorami, stworzył
projekt znany w Polsce pod nazwą PROJEKT SZEKSPIR.
Każdy z biorących w nim udział autorów ma za zadanie
stworzyć powieść inspirowaną jednym z dzieł Shake-
speare'a, przenosząc wydarzenia w czasy bardziej nam
współczesne. Póki co ukazały się dwie książki z serii, obie są
chwalone zarówno przez krytyków, jak i przez przeciętnych
czytelników.
Choć wiele osób nie potrzebuje żadnej zachęty, aby po

raz kolejny zagłębić się w dzieła Shakespeare'a, być może dla
reszty rocznica jego śmierci, która wypadła w ubiegłym
miesiącu, stanie się motywacją do lektury- czy choćby
obejrzenia, na ekranie lub deskach teatru - jednego z jego
dzieł.

Duże części biografii Shakespeare'a odtworzone zostały na
bazie hipotez, nie zaś faktów. Jednoznacznie rozstrzygnięta
nie została nawet kwestia jego nazwiska- odnaleziono
ponad 80 wariantów pisowni, opartych na sygnaturach
samego pisarza, wśród których ani razu nie pojawiła się o
dziwo forma używana dzisiaj, którą to utworzono, biorąc
pod uwagę prawdopodobny staroangielski źródłosłów. Nikt
nie jest też w stanie określić, co robił- czy gdzie przebywał-
Shakespeare między 1585 a 1592 rokiem. Co więcej- istnie-
ją dokumenty przypisujące autorowi podwójne życie: to
znane nam- jako aktor i dramatopisarz- oraz drugie- jako
ojciec trójki niepiśmiennych dzieci i bogaty biznesman.
Istnieją nawet teorie, według których inny twórca podszy-
wał się pod Shakespeare'a, który z kolei wiódł przeciętne
życie występując z mało znaną trupą aktorską. Większość
historyków uważa jednak, iż twórczość Shakespeare'a
mogła być co najwyżej współtworzona przez innego pisa-
rza.
Głównym problemem dotyczącym twórczości Williama

Shakespeare'a jest fakt, iż on sam nigdy nie spisał swoich
sztuk. Dokonali tego występujący razem z nim aktorzy,
przez co nie możemy stwierdzić na pewno, w jakim stopniu
są one autorską twórczością Shakespeare'a, tudzież ile z
powstałych sztuk zostało wydanych, a ile z nich zaginęło.

Zuzanna Zając

400 lat po Shakespearze

,,Reszta jest milczeniem" - mówi ustami Hamleta Wil l iam Shakespeare. Jego głos jednak nie milknie już od ponad 400 lat. Ten
wybitny angielski dramaturg nadal jest dobrze znany prawdopodobnie każdemu z nas, a jednak duże części życia, twórczości i
motywacji autora wciąż pozostają nieznane nawet dla najwybitniejszych jego badaczy.
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Tak naprawdę wystarczy zwykła herbata z
dodatkiem… miodu? Ale którego?

Miód, jak podaje definicja, jest naturalnym produktem
spożywczym o doskonale znanym każdemu smaku - słodkim.
Produkowany jest przez pszczoły oraz osy z podrodziny
Polistinae. Miód stanowi przetworzony produkt nektaru
kwiatowego roślin miododajnych lub spadzi. Stąd też w
zależności od produktu zbieranego przez owady wyróżnia się
miód nektarowy (kwiatowy), spadziowy lub nektarowo-
spadziowy. Decydującym czynnikiem wpływającym na
powstający rodzaj miodu są otoczenia roślin, w jakim
znajduje się pasieka. I tak, dzięki temu, że pszczoły, trochę jak
człowiek, wybierają najłatwiejszą drogę do swojej codziennej
pracy, zbierając nektar z pobliża swojego domu, my możemy
rozkoszować się i delektować niepowtarzalnym smakiem
miodów, m.in.: wielokwiatowego, spadziowego, lipowego,
akacjowego, rzepakowego, gryczanego, czy wrzosowego. Jed-
nak, w ramach sprostowania, pozorna „łatwa” droga, okazuję
się wymagającą i ciężką pracą pszczół. Jak podają miłośnicy
tych małych żółto-czarnych owadów, aby powstał 1kg miodu,
pszczoła potrzebuje zebrać nektar z co najmniej kilku milio-
nów kwiatów, odwiedzając w jednym kursie „pasieka-kwiaty”
około 100 z nich.

Miód wielokwiatowy, jak sama nazwa wskazuje, jest
odmianą miodu powstałego z wielu różnych nektarów
kwiatowych. Dlatego też w zależności od partii, z której
nabędziemy nasz słoiczek miodu, może on różnić się między
sobą barwą (od jasnokremowej po złocistą), zapachem
(intensywny zapach, dla większości osób przypominający
wosk) i oczywiście składem chemicznym. Miód ten w zwią-
zku z łagodnym i słodkim smakiem polecany jest głównie
dzieciom. Stosować go można w chorobach alergicznych dróg
oddechowych (np. astmy oskrzelowej) lub kataru siennego.

Miód spadziowy, powstaje ze spadzi, czyli z wydzielin
pasożytujących na liściach drzew owadów. Przykładowo,
mszyce pobierając znaczące ilości soków roślin, wydalają
część z nich w postaci spadzi, którą to potem zbierają
pszczoły. Miód spadziowy, cechuje się wysoką lepkością i
gęstością. Barwy, zazwyczaj ciemnej, choć zdarzają się zdecy-
dowanie jasne o wysokiej zawartości cukrów modrzewiowych
- melecytozy, czasem mylone z miodami wielokwiatowymi.
Według polskich norm, zawartość melecytozy w miodach

spadziowych nie może przekroczyć 10%. Stosowanie zaleca się
osobom o słabiej odporności, często chorującym. Miody te,
zwłaszcza ze spadzi świerkowej i jodłowej, wykazują wysoką
aktywność antybiotyczną oraz bogatą zawartość mikro i makro
elementów. Szczególnie dedykowany jest sportowcom, prze-
chodzącym okres rekonwalescencji po kontuzjach, osobom z
hiperwitaminozą czy pracującym w bardzo szkodliwych wa-
runkach.

Miód lipowy charakteryzuje się barwą zielonkawo-żółtą, a
nawet jasno-bursztynową. Dla osób lubiących ostre smaki, na
pewno przypadnie do gustu i będzie częstym gościem na
kanapkach śniadaniowych. Miód, jak wykazały oficjalne bada-
nia w Oddziale Pszczelnictwa w Puławach, wykazuje wysoką
aktywność antybiotyczną. Dlatego też zalecane jest spożywanie
go przy przeziębieniu, grypie, schorzeniach dróg oddechowych
czy chorobach serca. Dużą skuteczność wykazuje w leczeniu
schorzeń układu nerwowego, bezsenności i stresu. W skład
miodu, oprócz wielu składników wspomagających układ
odpornościowy, wyróżnić można olejki eteryczne, zwalczające
drobnoustroje występujące w błonach śluzowych dróg odde-
chowych, zwłaszcza nosa i gardła

Miód akacjowy, pod względem barwy uznawany za jeden z
najładniejszych i najjaśniejszych spośród wszystkich miodów.
Wykazuje barwę zielonkawą, jasno słomkową, a nawet często
mylony jest z bezbarwną wodą, ponieważ w związku z dużą
zawartością fruktozy, pozostaje płynny przez długi czas. W
smaku, nieznacznie mdły, choć niektórzy po skosztowaniu
określali ten smak jako lekko kwaskowaty. Kwestie sporne
pozostawiam czytelnikom. Miód w związku z dosyć płynną
konsystencją, często stosowany jest jako dodatek do potraw.
Jego spożycie zalecane jest przy przeziębieniu, stanach
zapalnych, bezsenności, a co najważniejsze, spośród wszys-
tkich miodów najbardziej wykazuje działanie łagodzące obja-
wy zmęczenia, znużenia czy wyczerpania fizycznego organi-
zmu. Coś w sam raz dla braci studenckiej.
Na sam koniec, ponownie życzę wszystkim czytelnikom,

smacznej, ciepłej i pełnej zdrowia herbaty z dodatkiem
miodu…. a którego, to już wyłącznie Wasza decyzja.

Kto w myśl staropolskiej reguły przeczytał ostatni numer Ignisa od „deski do deski”, ten doskonale wie, że najlepsza herbata
wzmacniająca nie tylko ciało, ale i duszę, jest z dodatkiem cytryny, kurkumy, imbiru i miodu. Przytaczając pytanie zadane przez
jedną z naszych drogich koleżanek„Ale który miód jest najlepszy?”, spieszę z odpowiedzią i l iczę, że niniejszy artykuł rozwieje
wszelkie wątpl iwości i bez problemu każdy będzie już wiedział, który miód stosować na każdą dolegl iwość.

Tomasz Berniak



26 • Ignis

ŚWIAT NAUKI

Zacznijmy od odpowiedzi na to drugie pytanie, gdyż tym z
Czytelników, których ścieżki zainteresowań przebiegają z
daleka od szeroko pojętej informatyki, mogły już przyjść do
głowy przerażające wizje. Na przykład maszyn mądrzej-
szych od ludzi, pragnących przy okazji naszej zagłady (w
zasadzie, to dlaczego jedno z drugiego miałoby wynikać?).
Nie ma powodów do niepokoju, gdyż obliczanie nawet
dosyć uproszczonych modeli rzeczywistych neuronów wy-
maga długich godzin pracy komputera, poprzedzonych
jeszcze dłuższymi godzinami pracy grupy badaczy. A
zatem, poziom skomplikowania, jaki prezentuje ludzki
mózg, jest w tym momencie poza zasięgiem twórców sprzę-
tu elektronicznego i programistów. Nie bez powodu stru-
ktury, o których traktuje ten artykuł, nazywają się sztu-
cznymi sieciami neuronowymi, a nie sztucznymi mózgami.
W 1957 roku dżentelmen o nazwisku Frank Rosenblatt

zbudował Perceptron – niezwykle toporną i przeraźliwie
dużą jak na dzisiejsze standardy maszynę. Była ona w
zasadzie siecią neuronową, tyle że sprzętową – dzisiaj też się
takie spotyka, tylko zminiaturyzowane. Najczęściej jednak
sieci są po prostu programami komputerowymi. Perceptron
miał służyć do rozpoznawania liter (był podłączony do
kamery) – i mimo tego, że była to w zasadzie pierwsza
poważna sieć neuronowa, poradził sobie z tym zadaniem!
Co ciekawe, w pewnym momencie Rosenblatt postanowił
powyrywać część kabli łączących elementy maszyny,
symulując niejako procesy starzenia zachodzące w ludzkim
mózgu. Perceptron nadal potrafił wykonać swoje zadanie.

Spójrzmy na taką prostą sieć neuronową. Po lewej stronie
mamy dwa wejścia, a po prawej jedno wyjście. A po
drodze? Nie jest to odpowiednie miejsce na wchodzenie w
szczegóły, powiem tylko, że wykonują się tam proste (sic!)
działania matematyczne. Powiedzmy, że sieć ma za zadanie
sprawdzić, czy suma dwóch liczb jest parzysta. Wyjście
przyjmuje więc wartości „TAK” albo „NIE”. I teraz najlepsze
– twórca takiej sieci NIE programuje w niej żadnego
algorytmu! W jaki więc sposób spełnia ona swoją funkcję?
Otóż… uczy się. Innymi słowy: twórca nie mówi „sieć,
dodaj te liczby i sprawdź resztę z dzielenia przez 2” - to
byłby algorytm. Twórca mówi: „sieć, jak dostaniesz 2 i 2, to
mówisz TAK. Jak dostaniesz 3 i 2, to mówisz NIE. Jak
dostaniesz 3 i 3, to mówisz TAK”. Istnieje rzecz jasna wiele
architektur sieci, a co za tym idzie – sposobów ich uczenia,
ale to właśnie brak konieczności wymyślenia algorytmu
wyróżnia je spośród innych rozwiązań. Dobrze zaprojekto-
wana sieć neuronowa posiada oczywiście zdolność gene-
ralizacji – czyli np. wiedząc, że suma 2 i 2 jest parzysta,
powinna też umieć stwierdzić, czy parzysta będzie suma
100 i 150.
Konkretny przykład? Naukowcy z AGH stworzyli sieć,

która miała przewidywać wynik rzutu monetą. W pierwszej
fazie nikt jednak nie rzucał naprawdę monetą, a jedynie
siedział przed komputerem i sam wciskał przycisk „orzeł”
albo „reszka”. Po jakimś czasie sieć nauczyła się dosyć
dobrze przewidywać następne kliknięcie – choć w założe-
niu klikający miał to robić losowo. Gdy jednak badacze
zaczęli naprawdę rzucać monetą, wyniki nie były już takie
dobre – przebiegu tego procesu rzeczywiście nie dało się
przewidzieć.
Sztuczne sieci neuronowe nie są oczywiście magiczną

różdżką. Umożliwiają jednak dużo szybsze rozwiązywanie
różnych zadań niż zwykłe algorytmy. Zwłaszcza tam, gdzie
nie bardzo wiadomo, jak taki algorytm mógłby wyglądać. A
przykłady zastosowań budzą podziw, zainteresowanym
polecam więc gorąco poszukać ich w Internecie. Najbar-
dziej popularne to rozpoznawanie obrazów i rozmaite pro-
gnozy. Są to więc rzeczy, z którymi mamy do czynienia na
co dzień. Nawet jeśli nie zawsze zdajemy sobie z tego
sprawę.

Prawie jak mózg

Szymon Ciupak

Pewnie niektórzy z Was słyszel i, że skomplikowane zadania obl iczeniowe rozwiązuje się z pomocą tworów o nazwie „sztuczne
sieci neuronowe”. Co kryje się pod tym tajemniczym pojęciem? Czyżby naukowcy próbowal i stworzyć sztuczny mózg?

CC BY 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=175998
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Dla mnie to zdanie bardzo wiele
znaczy. Jeśli chcemy zachować harmo-
nię ciała i ducha, musimy dbać o
siebie w wielu obszarach jednocześnie
– szczególnie w tych wpływających na
stan zdrowia. Jednym z nich jest
sposób odżywiania. Niby nic szczegól-
nego, ale ma ogromne znaczenie. To
co jemy decyduje o naszym funkcjo-
nowaniu i samopoczuciu. Jeśli nie za-
dbamy o siebie w tej kwestii, trudno
będzie nam zachować siły i energię na
realizację swoich zadań, życiowych
planów i pasji. Bo jak mówią: jesteś
tym, co jesz. Zgadzam się w 100%. To
czym się karmimy decyduje, w jakim
stopniu odżywiona jest każda komó-
rka. Wszystko co wkładamy do ust,
ma na celu pozwolić jej sprawnie fun-
kcjonować. Będzie tak, kiedy dostanie
potrzebne składniki do budowy i roz-
woju. Odżywiona najmniejsza cząstka
to zdrowe całe ciało. Tak jak samo-
chód potrzebuje dobrego paliwa, żeby
pojechać, tak samo organizm musi
dostać zdrowe jedzenie i wodę w czy-
stej postaci. Bez tego prędzej czy
później się zatrzyma. Lepiej, żeby nie
skończyło się na mechaniku i koszto-
wnym serwisie. Wiecie o co mi cho-
dzi, prawda?

Naprawdę możesz to zrobić.

Zdrowe odżywianie – nic prostszego,
a jednocześnie tak trudnego w realiza-
cji. Myślę tak, kiedy widzę na ulicy
młodych ludzi pochłaniających kole-
jną porcję niezdrowego jedzenia. A
wystarczyłoby poświęcić 10 min na
zrobienie kanapki przed wyjściem.
Przecież to prawie tyle samo czasu co
wejść do sklepu, zabrać batona i
postać w kolejce do kasy. Dla chcą-

cego czas się znajdzie. Z drugiej stro-
ny, oczywiście zdaję sobie sprawę, jak
trudno jest z dnia na dzień rzucić
dotychczasowy styl życia. Bo jak tu
nagle zamienić batona czy frytki na
jabłko i sałatę?! W ogóle jak można
odmówić sobie takich "rarytasów"?!
Uwaga. Można, a nawet trzeba. Bez
rewolucji, moi drodzy, stopniowo, or-
ganizm łatwo przyzwyczai się do
rzeczy, których potrzebuje. Pytanie
teraz co jest dla nas ważniejsze: wygo-
da szybkiego jedzenia, wywołującego
zmęczenie i inne schorzenia czy per-
spektywa najbliższych lat przeżytych
w zdrowiu, dzięki trosce o to, co
ląduje na naszym talerzu. Myślę, że
gra jest warta świeczki.

Chwila prawdy.

Spójrzmy prawdzie w oczy. Jak my-
ślicie, ile wartości odżywczych, poza
pustymi kaloriami, mają pełne cukru
ciastka czy przesiąknięte tłuszczem
frytki? Zaspokoimy tym głód na mo-
ment, ale organizm nie jest zadowo-
lony. Nadal nie dostał potrzebnych do
życia składników. I co robi? Dalej się
domaga. A my mu tym samym fundu-
jemy kolejną porcję… czekolady,
zamiast odżywczego obiadu. Ja wiem,
podobno wszystko jest dla ludzi. Ra-
cja. Tylko, że we wszystkim przydaje
się trochę rozsądku.
Wielu sobie myśli tak: ja rzadko jem

słodycze, fastfoodów to już w ogóle.
To znaczy, że zdrowo się odżywiam.
To odpowiedz sobie teraz na pytanie:
ile dostarczasz sobie witamin, minera-
łów i błonnika z razowego pieczywa,
kasz czy owoców i warzyw. Ważne jest
też, jak często jesz i czy dzień
zaczynasz od śniadania. A więc..?

Kochani, trzeba po prostu jeść, ale
właściwie.

Woda zdrowia doda.

Nie mogłabym tutaj pominąć istotnej
rzeczy, bez której w ogóle nie ma życia
- wody. To prawdziwy skarb, o czym
wielu z nas zupełnie zapomina. Bierze
udział m. in. w procesach wewnątrz
organizmu, oczyszcza, poprawia sa-
mopoczucie, a to nie wszystko. Tylko
czysta woda jest najlepszą receptą na
zdrowie. Skoro organizm składa się z
wody, to potrzebuje wody, bardziej niż
soków czy herbaty. A już na pewno
nie Pepsi, prawda? Jest najprostszym i
najtańszym sposobem na zdrowie i
dobry dzień bez zmęczenia, bólu
głowy i suchej skóry.

Doceń to co masz.

Dbając o swoje ciało, nasz duch na
tym korzysta. Kiedy ciało czuje się
dobrze, wpływa to na nasze samopo-
czucie. Stąd już blisko do harmonii
ciała i ducha, a to piękna rzecz. W
zamyśle Pana Boga jesteśmy spójną
całością z ciałem i duchem. Jeśli to
sobie uświadomimy, zmiana nawyków
żywieniowych na zdrowe nie będzie
już stanowić problemu. Naszym za-
daniem jest dbać o swoje zdrowie,
nigdy mu szkodzić. Spójrzmy na to od
strony swojego żywienia. Życie mamy
tylko jedno, ciało też. Zróbmy wszy-
stko, żeby nam kiedyś podziękowało
za to, jak o nie dbaliśmy. Przecież jest
bardzo cenne. Zgodzicie się ze mną,
jestem pewna.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Justyna Przystaś

Według mnie to jedna z najbardziej trafnych mądrości życiowych, jakie ludzkość mogła wymyśl ić w odniesieniu do ludzkiego
zdrowia. Zastanawial iście się kiedyś dłużej co ono znaczy? Ja ciągle odkrywam je na nowo.



28 • Ignis

PODRÓŻE

Erasmus? Challenge accepted

Jak wyglądały Twoje przygotowania do wyjazdu na
Erasmusa?

Ania: Erasmus to na początku przede wszystkim ogrom
rozmaitych formalności, papierków, pozwoleń i oświadczeń.
Początek jest trudny, sporo stresu, napięte terminy, ktoś spó-
źnia się z podpisem, ktoś nie odpisuje na maila, różowo nie
jest, ale nie należy się poddawać! Jeśli chodzi o szukanie
mieszkania, to jeżeli zależy nam na względnie tanim i przy-
zwoitym, warto zacząć szukać dużo wcześniej. Ja wyjechałam
na stypendium do Austrii i z moich wcześniejszych doświa-
dczeń wiedziałam już, że akademiki w tymże kraju są pry-
watne i że należy się o nie starać już na przełomie mar-
ca/kwietnia, jeżeli od października chce się mieć dach nad
głową. Oczywiście, gdybym wtedy nie złożyła podania, to
znalazłabym jakieś inne lokum bez większych trudności.
Uzgadnianie programu studiów kosztowało mnie sporo

nerwów. Niestety, ponieważ byłam nowym studentem, a na
dodatek z wymiany, mój proces rekrutacyjny nastąpił później
niż innych studentów i na większość przedmiotów, które zde-
klarowałam przed wyjazdem, nie miałam już możliwości się
zarejestrować. Bez większych nadziei napisałam kilkanaście
rozmaitych maili do różnych osób prowadzących zajęcia, żaląc
się, że jestem biednym Erasmusem i jak okrutny los mnie spo-
tkał. O dziwo otworzyło mi to różne możliwości. Mam nawet
wrażenie, że sporo zyskałam.

Ela: Rekrutacja i dopasowanie przedmiotów to żmudny
proces, jednak nie warto się zrażać, bo na ogół udaje się przez
to przebrnąć. Poza tym, już za granicą istnieje możliwość
wprowadzenia korekty w programie studiów. Jeżeli chodzi o
zakwaterowanie, to skorzystałam z możliwości zamieszkania w
akademiku. Ubezpieczenie załatwiłam od ręki, tuż przed wyja-
zdem. Udałam się do NFZ i wyrobiłam kartę EKUZ. Ponadto,
wykupiłam ubezpieczenie NNW obowiązujące za granicą –
wyrobiłam kartę ISIC.

Olgierd: Zaczęło się niewinnie - a, wypełnię sobie dokume-
nty, to wcale jeszcze nie oznacza wyjazdu, przecież to wszystko
tak "kosmicznie" brzmi. Na przykład: jak ja dam sobie radę,
gdy język wykładowy to angielski? Zapisałem się zatem na
przedmiot po angielsku na mojej uczelni i.. Okazało się, że... da
się! Wiele moich obaw budziło znalezienie mieszkania.

Ustaliłem sobie: trzy telefony lub maile dziennie. W dniu
przyjazdu, kiedy ciągle jeszcze nie miałem mieszkania (po
przeszło dwóch miesiącach starań!) okazało się, że tak napra-
wdę, to jeszcze nikomu się to nie udało. Miałem niezwykłe
szczęście trafić na osoby, dzięki którym te troski odeszły na
bok. Po trzech tygodniach mieszkania w akademiku, prze-
prowadziliśmy się do hostelu w docelowym mieście i potem na
miejscu już w 48 godzin znaleźliśmy upragnione lokum. Pe-
wne sprawy po prostu ciężko załatwić na odległość.

Jak wspominasz pierwsze tygodnie po przyjeździe do
nowego miejsca?

Ania: Pierwsze tygodnie nie były najłatwiejsze, ale głównie z
powodu wszystkich formalności, które dla mnie są ogromnie
stresujące. Przez pierwszy tydzień, jeszcze zanim zaczęły się
zajęcia, byłam bardzo podekscytowana nowym miejscem, no-
wymi ludźmi, byciem „samą, niezależną i za granicą”. Oczy-
wiście po jakimś czasie, kiedy różne sprawy zaczęły się
komplikować, mój entuzjazm nieco osłabł.

Ela: Zupełnie bezstresowo. Na ogół na uczelni przyjmującej
studentów z zagranicy funkcjonują organizacje tworzone przez
miejscowych studentów, których celem jest wsparcie „Erasmu-
sów”. W moim przypadku przydzielono mi tzw. buddy` ego -
dziewczynę, która mnie oprowadziła i pokazała ważne miejsca,
pomogła załatwić sprawy związane z zakwaterowaniem, z
telefonem komórkowym i komunikacją miejską. Moja buddy
była bardzo miła i uczynna. Pojawiła się już pierwszego dnia,
aby odebrać mnie z lotniska. Poza tym pierwsze tygodnie
upłynęły pod znakiem integracji z nowymi znajomymi, czyli:
zwiedzanie miasta, imprezy, pierwsze wspólne wycieczki.

Olgierd: To było jak wielkie znaki zapytania - czy to
wszystko aby na pewno dzieje się naprawdę? Podróż samo-
lotem, perspektywa kilku miesięcy za granicą, inny język, nowi
znajomi, nieużywany dotychczas na taką skalę angielski, czy
też po prostu inny klimat. Odkrywa się, że warto rozmawiać z
każdym człowiekiem, wsłuchać się w każde doświadczenie i
wreszcie dać mu coś od siebie. W skrócie, przeżycia
pierwszych trzech tygodni - wycieczki do Guimarães, Porto,
Viana do Castelo, nad ocean, wieczorne rozmowy na tarasie
dachu akademika, wyjścia do klubów czy też na otwarty basen

Małgorzata Weiss

Dlaczego warto wyjechać na Erasmusa? "To przede wszystkim poznawanie nowych ludzi, nowych miejsc, poszerzanie swoich
horyzontów." O swoich wrażeniach z wyjazdu opowiadają nam: Ania Pałahicka, studentka filologii germańskiej z j. angielskim
(Erasmus w Austrii) , Ela Pawlikowska - geodezja i kartografia (Erasmus w Bułgarii) oraz Olgierd Janusz - kulturoznawstwo,
studia bl iskowschodnie (Erasmus w Portugal ii) .
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pod iberyjskim słońcem.

W jakim stopniu należy znać język, by móc swobodnie
porozumiewać się na uczelni, w sytuacjach codziennych?

Ania: Warto znać i angielski i język danego kraju w stopniu
komunikatywnym, oczywiście gesty i mimika bardzo poma-
gają. Tak samo życzliwość naszego rozmówcy. Mogę z przy-
jemnością powiedzieć, że zawsze spotykałam się z dużą wy-
rozumiałością i chęcią pomocy ze strony pracowników uczelni,
nawet, jeżeli miałam akurat gorszy dzień i nie potrafiłam się
sensownie wysłowić.

Ela: W stopniu minimum komunikatywnym. Poza tym
wyjazd to sposobność, aby przełamać barierę językową.
Podczas pobytu mieliśmy dostęp do platformy edukacyjnej,
gdzie zamieszczono dużo materiałów pomocnych przy
doskonaleniu języka.

Olgierd: Znajomość języka miejscowego choćby w podsta-
wowym stopniu jest bardzo pomocna, dlatego polecam bezpła-
tne kursy o nazwie EILC organizowane specjalnie dla studen-
tów Erasmusa - dotyczy języków mniej popularnych np. portu-
galski, polski, słoweński itp. Mogą trwać około miesiąca, na
przykład tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego. Są też
doskonałą okazją do poznania osób, które przyjechały z takimi
samymi nadziejami, być może obawami. Sprawy nadzwycza-
jnego traktowania na egzaminie, gdy ma się przedmioty po
angielsku, możliwe były do wynegocjowania z wykładowcami.
Pamiętam dużą wyrozumiałość z ich strony, doceniali każdy
włożony wysiłek. Nikt nie wymagał niemożliwego!

Co tak naprawdę robi się na Erasmusie? ;) Na co Twoim
zdaniem warto poświęcić czas?

Ania: Co warto robić? Hmm… najlepiej to wszystko. Warto
rozglądnąć się w Internecie, sprawdzić, co ciekawego można
znaleźć w okolicy, co warto zwiedzić, czy nie ma tanich połą-
czeń do innych miast, skrzyknąć paczkę na erasmusowej
grupie na Facebooku i nie siedzieć na miejscu.

Ela: Na Erasmusie z reguły wykorzystuje się czas „na
maksa”. Propozycje spędzenia czasu padały z wielu stron,
sofijska organizacja opiekująca się Erasmusami również dokła-
dała starań, aby urozmaicić nam pobyt. Jak warto spożytkować
ten czas? Erasmus to przede wszystkim okazja, aby zmienić
otoczenie, na chwilę przejść na zupełnie inny rytm funkcjo-
nowania. Czas, kiedy można poznać kulturę innego kraju,
nawiązać nowe znajomości, poznać punkt widzenia osób wy-
wodzących się z różnych zakątków Europy i świata. Nic tak nie
integruje, jak wspólne wyjazdy, dlatego przebywając w Sofii
zwiedziłam kilka miast na Półwyspie Bałkańskim i Stambuł.
Warto także poczytać na temat miejsca, do którego się wybie-
ramy albo poszukać informacji inną drogą, wtedy możemy
lepiej się przygotować do pobytu. Przykładowo, ja byłam nieco
zaskoczona, że zaraz koło Sofii jest kurort narciarski, nato-
miast część osób była w pełni przygotowana do szusowania.

Olgierd: Oprócz nauki i szeroko rozumianej integracji? ;)
Warto poświęcić czas na poznawanie nowej kultury. W
Coimbrze jest bardzo intensywnie rozwinięty "folklor" stu-
dencki, o ile można to tak nazwać. Jednolity strój akademicki,

na który trzeba sobie zasłużyć przez miesiące przygotowań,
liczne festiwale pieśni studenckiej, wspólne wyjścia (również w
godzinach zajęć...) w miejsca bliskie sercu każdego studenta -
na przykład łuk będący bramą między Górnym a Dolnym
miastem, czy też Park Tęsknoty, gdzie wypisywane były na
kamieniach wiersze roczników nawet sprzed kilkudziesięciu
lat. Oczywiście udział w tych wydarzeniach (integracyjne za-
dania, apele i gry - znane pod ogólną nazwą "praxe" - czyli
tradycja, zwyczaj, praktyka) jest dobrowolny. Wreszcie, wspól-
ne obiady i niekończące się rozmowy, trwające nawet do rana.
Wszelkiego rodzaju wydarzenia - festiwale (np. czekolady),
targi (np. średniowieczne), karnawał uliczny, parady studen-
ckie, pikniki, sport (np. surfing, wspinaczka). Warto zwiedzać
też miejsca zabytkowe, próbować miejscowych specjałów
kulinarnych oraz do parków narodowych czy krajobrazowych.

Twoje najlepsze wspomnienia z wyjazdu?
Ela: Ogółem wyjazd to kopalnia wspomnień. Zawsze z

uśmiechem wspominam podróże po Bałkanach, w towarzys-
twie kolegów Czechów będących właścicielami starego, super-
stylowego i wielobarwnego samochodu marki Łada. Gdzieko-
lwiek pojawiliśmy się tym samochodem, zawsze wzbudzaliśmy
zainteresowanie. Miło wspominam także prowadzących zajęcia
i ogólnie mieszkańców Bułgarii, którzy chętnie udzielali po-
mocy i zawsze podchodzili do nas z życzliwością.

Olgierd: Wśród licznych podróży, spotkań, chyba postawię
na podróż do Maroka. Nie zapomnę nigdy zachodu i wschodu
słońca na Saharze, podróży wielbłądem, nocy pod namiotem z
tubylcami, a intensywny granatowy kolor zawsze będzie mi się
kojarzył ze strojami plemion Berberów. Piękno gór Atlasu, a
także miast Fezu i Marrakeszu ciągle żyje w mojej pamięci.
Jeśli chodzi zaś o wydarzenie w samej Portugalii, to będzie to
Queima das Fitas, czyli miejscowe juwenalia. Chwytający za
serce koncert serenad, czyli pieśni o tęsknocie śpiewany o
północy przy świetle Księżyca na rozpoczęcie studenckiego
święta, tłumaczą chyba, jak bardzo ludzie związują się z
miejscami, z których tak wiele otrzymali. Ja też taką
wdzięczność noszę. "Capas negras de saudade / no momento
de partida / segredos desta cidade / levo comigo p'ra vida..."
("czarne peleryny tęsknoty / w chwili odjazdu / sekrety tego
miasta / zaniosę ze sobą przez życie...")
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Co tu jest grane?

Przełom kwietnia i maja obfitował w naszym Duszpasterstwie w wiele ciekawych wydarzeń. Nie mogl iśmy pozostać
obojętni i przygotowal iśmy specjalnie dla Was krzyżówkę nawiązującą właśnie do nich. Szczególną uwagę zwracamy
nawet nie tyle na wydarzenia, co na osoby – wśród haseł możesz znaleźć się i Ty! ;)
Tradycyjnie, dla osoby, która jako pierwsza prześle prawidłową odpowiedź na adres: pawelmazurek1 9@gmail.com,
przygotowal iśmy nagrodę książkową – tym razem będzie to niespodzianka. Powodzenia!

Paweł Mazurek

1 . Wydarzenie, którego organizatorem jest Patria 3.0 z Jackiem Wójcikiem na czele.
2. Jeden z księży posługujących w kolegiacie św. Anny – świętował imieniny końcem kwietnia.
3. Miejsce, w którym odbył się tegoroczny Turniej o Puchar Kardynała.
4. Organizatorka cyklu warsztatów dla kobiet poświęconych odkrywaniu kobiecości.
5. Finałowy przeciwnik drużyny DA św. Anny podczas Turnieju o Puchar Kardynała w piłce nożnej.
6. Kapitanka drużyny kobiet DA św. Anny w piłce siatkowej.
7. Król strzelców, a zarazem zdobywca najważniejszego gola w finale Turnieju o Puchar Kardynała.
8. Lider nowopowstałej Grupy Medialnej relacjonującej bieżące wydarzenia DA św. Anny.
9. Nabożeństwo organizowane przez DA Beczka dla wszystkich duszpasterstw Krakowa – nawiązuje do Drogi Krzyżowej, z
tym, że jest odprawiane w Okresie Wielkanocnym.
10. Miejsce tegorocznej majówki DA św. Anny.
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