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Od redakcji Spis treści

Drodzy Czytelnicy!

Przed Wami ostatnie już w tym roku wydanie IGNISa, koncentrujące się na ostat-
nim z sakramentów: małżeństwie. Spoglądamy na nie z punktu widzenia teologii, 
pytamy nasze duszpasterskie małżeństwa o ich doświadczenia, zastanawiamy się 
nad rolą małżeństwa w społeczeństwie. Czym jest małżeństwo? Co jest w nim 
najważniejsze? Jak spojrzeć inaczej na siebie i na drugiego człowieka? – na te py-
tania staraliśmy się odpowiedzieć.

Czerwiec to też miesiąc podsumowań; kończymy więć rozważania na temat 
teologii ciała według Jana Pawła II, wracamy z USA do Polski, rozstajemy się 
z Vincentem van Goghiem.

Tradycyjnie już – parę słów o okładce. Małżeństwo Arnolfinich Jana van Eycka to 
portret włoskiego bankiera i jego żony, prawdopodobnie w momencie składania 
przysięgi małżeńskiej, portret, jakich zapewne malowano wiele. Dlaczego więc 
przeszedł do historii? Każdy przedstawiony przez van Eycka element ma ukryte 
znaczenie, jest symbolem jakiegoś aspektu małżeństwa: zieleń sukni symbolizuje 
nadzieję, piesek – wierność... (zainteresowanych odsyłamy do audycji Grażyny 
Bastek).

Choć ten rok był niezwykły, wierzymy, że razem z nami przeżyliście ten trudny 
czas najlepiej, jak się dało. Życząc Wam udanych wakacji i odpoczynku, nie że-
gnamy się – a jedynie mówimy: do zobaczenia!

Życzymy owocnej lektury! 
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Weronika i Piotr Siwkowie

Małżeństwo od 21 grudnia 2019 roku.

Czym jest dla Was Wasze małżeństwo?

Piotr: Po pierwsze jest naszą wspólną drogą do świętości. Dro - 
gą, którą wybraliśmy świadomie i mamy nadzieję, że ta świa-
domość będzie w nas stopniowo wzrastać. Gdy patrzę na nasze 
małżeństwo, to myślę, że jest ono przede wszystkim bardzo 
wielkim darem – to, że możemy być razem tak, jak tego pra-
gnęliśmy i nadal pragniemy, że możemy razem przeżywać każ-
dy kolejny dzień, ucząc się siebie nawzajem. Spoglądając na te 
kilka miesięcy, które są już za nami, widzimy, że jest ono drogą 
do wzrastania jako osoby. Powoli odkrywamy, czym jest nasze 
człowieczeństwo, w którym jesteśmy powołani przede wszyst-
kim do miłości. Dla mnie osobiście małżeństwo jest dro - 
gą ku temu, by nauczyć się, że to nie ja jestem najważniejszy, 
ale Weronika. To uczy mnie wychodzenia z własnego egoizmu 
ku pełni miłości.
Weronika: Ja jeszcze mogę dodać, że dla mnie małżeństwo jest 
wielkim darem i wdzięcznością za drugiego człowieka, a także 
taką dużą lekcją cierpliwości, odpowiedzialności i szacunku 
wobec Piotra. Od dnia ślubu utwierdzamy się w przekonaniu, 
że to była nasza najlepsza życiowa decyzja i żadna inna nie 
może równać się z tym, że zdecydowaliśmy się być razem już 
do końca. Obserwujemy, że od dnia ślubu dzieją się w naszym 
życiu takie małe cuda, za które jesteśmy bardzo wdzięczni.
Piotr: Nasze małżeństwo jest także wspólną drogą, na której 
uczymy się dostrzegać dobro – to, które otrzymujemy od dru-
giej osoby i to, które możemy sami dać w relacji małżeńskiej.
Weronika: Udzieliliśmy sobie sakramentu małżeństwa w ad-
wencie, a więc w czasie oczekiwania na Boże Narodzenie. Sami 
równocześnie czekaliśmy na ślub, co było dla mnie niezwy-
kłym doświadczeniem.

Czym jest sakrament małżeństwa? 

Piotr: Dla mnie, ale też dla nas, jest to nadal wielka tajemnica 
i pewnie tajemnicą w jakimś stopniu pozostanie do końca na-
szego życia. Widzimy, że sakrament małżeństwa ściśle wiąże 
się z łaską Bożą. Dostrzegamy, jak łaska Boża udzielona nam 
w dniu ślubu owocuje w nas każdego dnia. Jesteśmy również 
świadomi tego, że jeszcze długa droga przed nami, zanim zro-
zumiemy, czym dokładnie jest ten sakrament i czym obdarza 
nas w nim Bóg. Dzięki niemu i Jego łasce jesteśmy w stanie re - 
alizować w małżeństwie nasze powołanie do świętości, do szczę- 
ścia, do nieba, do wzajemnego uszczęśliwiania się. Sakrament 
małżeństwa to wielki dar.
Weronika: Dar i tajemnica. Sakrament małżeństwa to dla nas 
taki właśnie dar i tajemnica.

Co najważniejszego jest w małżeństwie?

Weronika: W małżeństwie najważniejsze jest to, aby starać 
się tworzyć jedność i wspólnotę, do której nieustannie bę-
dziemy zapraszać Boga. Dla nas osobiście ważne jest ciągłe 
wychodzenie do drugiej osoby, rezygnowanie z siebie i czy-
nienie drugiej osoby najważniejszą w życiu. Dążenie do tego, 

aby uszczęśliwiać nie siebie, ale tę drugą osobę, czyli w moim 
przypadku Piotra. Myślę, że aby tę jedność budować, należy 
dużo rozmawiać, ale też uczyć się słuchać tego, co druga oso - 
ba ma do powiedzenia. Dla nas najważniejsze jest to, że może-
my wspólnie się modlić. Mamy swój rytm codziennej modli- 
twy. Staramy się też codziennie wspólnie uczestniczyć w Eu - 
charystii.
Piotr: Tak, jak powiedziała Weronika – najważniejsze jest 
to, aby tworzyć jedność i wspólnotę, a przy tym dawać świa-
dectwo czynnej miłości – nie tylko sobie nawzajem, ale także 
tym, z którymi żyjemy – naszym rodzinom, znajomym. W bu-
dowaniu jedności bardzo ważne jest życie w łasce uświęcają-
cej, a także taki praktyczny wymiar miłości, jak na przykład 
przyznanie racji współmałżonkowi, docenianie go i okazywa-
nie miłości przede wszystkim czynem, ale także słowem czy 
gestem.

Co jest dla Was najpiękniejsze w małżeństwie?

Weronika: Najpiękniejsza na pewno jest świadomość, że je-
steśmy razem do końca życia, bez względu na to, czy będzie 
radość, czy smutek, czy będą trudności mniejsze, czy większe, 
oraz poczucie bezpieczeństwa, jakie ona nam daje.
Piotr: I że, będąc razem, możemy tworzyć – tak, jak zawsze 
tego pragnęliśmy – wspólnotę wzajemnej miłości, w której 
uczymy się kochać bez względu na okoliczności. Najważniejsze 
jest bycie razem i wzajemna miłość. Pięknem naszej relacji jest 
również wzajemne obdarowywanie się całym sobą. Pięknem 
jest każdy gest miłości, który dostrzegamy i w którym uświa-
damiamy sobie, że każde dobro jest darem.
Weronika: Piękne są również dla nas nasze wspólne marzenia, 
które możemy razem realizować.
Piotr: Dla mnie najpiękniejsza jest Weronika. :) Jest dla mnie 
najważniejszą osobą i pięknem jest to, że mogę obdarzać ją mi-
łością, także wtedy, kiedy wymaga to wysiłku. A może szcze-
gólnie wtedy jest to piękne, gdy mogę coś dla niej poświęcić 

– czas czy trud.
Weronika: Nie pozostanę Ci dłużna i powiem, że dla mnie 
oczywiście Piotr to najprzystojniejszy i najwspanialszy mąż.

A co jest najtrudniejsze w małżeństwie?

Weronika: Najtrudniejsza jest dla mnie akceptacja wad dru-
giej osoby. Czasem trudne okazuje się dochodzenie do poro-
zumienia ze względu na różność naszych charakterów. Jednak 
staramy się w szacunku wobec drugiego człowieka i miłości 
do niego znajdować porozumienie i rozwiązanie danej sytu-
acji czy trudności.
Piotr: Uczymy się wtedy wychodzić ku sobie nawzajem. To 
jest właśnie ten trud i wysiłek, który warto podejmować za każ- 
dym razem – dla drugiej osoby, dla siebie, ale też dla Boga, 
by dążyć do pokoju i jedności.
Weronika: Trudna jest akceptacja tego, że to nie ja jestem 
najistotniejszy, ale muszę liczyć się z drugą osobą i nie mogę 
w sposób egoistyczny dążyć do tego, żeby moja racja była 
najważniejsza. Trzeba zawsze brać pod uwagę zdanie drugiej 
osoby. Czasem nieporozumienia wynikają z różnic między 
kobietą a mężczyzną. Na niektóre sytuacje patrzymy zupełnie 
inaczej. Coś, co dla kobiety wydaje się oczywiste, dla mężczy-
zny już takie nie jest.

Wywiad głównyWywiad główny

Agnieszka
Musiał

Nasze duszpasterstwo nieustannie wydaje piękne owoce, którymi są budo-
wane na Panu Jezusie małżeństwa. Dwie pary zechciały podzielić się z nami 
świadectwem wspólnej drogi ku świętości. Osobiście, po rozmowach z nimi, 
czuję się bardzo zbudowana. Myślę, że i Wam mocniej zabije serce.

Zbudowani na Chrystusie

Klaudia i Michał Woszczyłowie

Małżeństwo od 20 października 2018 roku.

Małżeństwo – dla nas ta droga zaczęła się ponad pół-
tora roku temu i każdego dnia odkrywamy jej pięk-
no na nowo. Przede wszystkim mamy pewność, 

że tu, na Ziemi już zawsze będziemy razem, że nie ma takiego 
kryzysu ani problemu, który mógłby nas podzielić. Istotne jest 
też to, że – mimo iż znamy się stosunkowo krótko (jest wiele 
osób w naszym otoczeniu, z którymi mamy dłuższy staż zna-
jomości) – to właśnie sobie nawzajem ufamy w 100% i możemy 
powiedzieć dosłownie wszystko, nawet rzeczy wstydliwe, złe, 
kompromitujące.

Możemy wskazać dwa fundamenty, które sprawiają, że na - 
sze małżeństwo z każdym dniem wzrasta. Pierwszy z nich 
to codzienna wspólna modlitwa. Jeszcze kiedy byliśmy parą, 
a potem narzeczeństwem, staraliśmy się codziennie, w miarę 
możliwości, wspólnie odmawiać dziesiątki różańca. Jeśli nie 
udawało nam się być ze sobą na żywo, to umawialiśmy się 
na konkretną godzinę i w tym samym czasie, ale różnych miej-
scach modliliśmy się do Maryi. Teraz kontynuujemy to pod-
czas wspólnej modlitwy wieczornej i ufamy, że daje nam to bar - 
dzo dużo siły. Drugim fundamentem jest z kolei codzienne 

„proszę, dziękuję, przepraszam”. Staramy się dziękować sobie 
za każdą, nawet drobną, przysługę, np. podanie kubka czy włą - 
czenie światła. Czasami ciężko jest wypowiedzieć słowo „prze-
praszam”, ale jeszcze nigdy nie zdarzyło się nam położyć spać 
w gniewie i staramy się, aby nigdy się to nie zdarzyło, choć 
wbrew pozorom nie jest to proste.
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Piotr: Dla mężczyzny wiele rzeczy wydaje się po prostu prost-
sze i łatwiejsze.
Weronika: Myślę, że w pokonywaniu trudności bardzo poma- 
ga nam to, że od początku nasza miłość oparta jest na przyjaźni 
i wzajemnym zaufaniu. Być może dzięki temu łatwiej rozwią-
zujemy nasze problemy. Ostatnio ksiądz Dariusz podał przy-
kład doświadczonych małżonków, którzy mówili, że lepiej mieć 
spokój niż rację i to proste zdanie jest bardzo prawdziwe. Zga- 
dzamy się z tym, że nie warto uparcie dążyć do swojego zdania.
Piotr: W naszej relacji bardzo ważny jest pokój – pokój, któ-
ry tworzy się w domu rodzinnym. Trudnością, którą widzimy, 
a która na początku drogi małżeńskiej jest chyba normalna, jest 
poznawanie własnych przyzwyczajeń i zauważanie, że coś nas 
drażni w drugiej osobie. Czasem są to takie drobne sprawy, ale 

jest to też taka przestrzeń, w której uczymy się wzajemnej ak-
ceptacji, rozmawiania ze sobą i szukania kompromisów. Trud 
pełnego zaakceptowania współmałżonka jest piękną spra- 
wą, bo jest drogą do wzrostu naszej miłości, z której wynika 
dobro.
Podsumowując, małżeństwo jest wielkim darem, za który cały 
czas jesteśmy wdzięczni i, mimo że w naszej codzienności nie 
brakuje trudności, staramy się je wykorzystywać do jeszcze 
większego wzrostu naszej miłości, bo w tym, co trudne, może 
objawić się największa miłość – miłość, która wychodzi ku 
drugiej osobie.
Weronika: Dokładnie tak. Na koniec życzymy wszystkim od-
wagi w podejmowaniu życiowych decyzji i otwartości na Boże 
cuda w naszym życiu.

Wywiad główny Artykuł numeru

„Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno. Odtąd jedno, choć nadal dwoje”. Te 
proste, a zarazem jakże bogate słowa św. Jana Pawła II, które możemy usły-
szeć przy różnych okazjach, w sposób niezwykły, ale także bardzo konkret-
nie mówią, czym właściwie jest małżeństwo. W niniejszym artykule skieru-
jemy nasze oczy ku drugiemu sakramentowi w służbie komunii i posłania 
wiernych.

„…i że cię nie opuszczę 
aż do śmierci”

Boski plan miłości
Bóg Ojciec w swoim odwiecznym zamyśle i miłości ustanowił 
przymierze małżeńskie, w którym mężczyzna i kobieta sta-
ją się wewnętrzną wspólnotą życia i miłości. Owa wspólnota 
z natury jest nastawiona na dobro współmałżonków, ale także 
na zrodzenie i wychowanie potomstwa, owocu i przedłuże-
nia relacji miłosnej dwojga ludzi. Chrystus podniósł małżeń-
stwo ochrzczonych do godności sakramentu (por. KKK 1660). 
Idąc za znaczeniem słów św. Pawła: „Mężowie, miłujcie żony, 
bo i Chrystus umiłował Kościół. (…) Tajemnica to wielka, 
a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 
25. 32), miłość kobiety i mężczyzny ma być znakiem miłości 
Chrystusa do Kościoła. To piękne i jednocześnie wymagające 
powołanie małżeństwa wydawać się może czymś górnolotnym, 
ale w codzienności przekłada się na konkretne gesty miłości 
względem drugiego. Podobnie jak sakrament święceń, mał-
żeństwo jest nastawione na zbawienie innych ludzi, w tym 
przypadku współmałżonka, co jest przyczyną osobistego 
uświęcenia i zbawienia (por. KKK 1534). To zadanie i jedno-
cześnie zobowiązanie jest tak często zapominane przez wiele 
par. Małżonkowie otrzymują łaskę, by miłować się wzajemnie, 
tak jak Chrystus miłuje Kościół, i w nierozerwalnej jedności 
kroczyć do zbawienia wiecznego (por. KKK 1661). Małżeństwo, 
ów „osobny sakrament (wobec sakramentu święceń), umacnia 
i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiąz-
ków i godności ich stanu”1. Jednak miłość małżonków na wzór 
miłości Chrystusa ma być również znakiem wobec wspólnoty 

1  Sobór Watykański II, konst. „Gaudium et spes”, 48.

Kościoła. Do istoty tego sakramentu należy jedność – wybrana 
w zupełnej wolności i zgodzie obu stron, jako wzajemne odda-
nie się drugiej osobie „w celu przeżywania wiernej i płodnej 
miłości” (KKK 1662), a także nierozerwalność; „co więc Bóg 
złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6), a więc trwa-
łość owej miłości i otwartość na płodność, jako „najcenniejszy 
dar małżeństwa”2 zawsze i niezaprzeczalnie związany z cele-
bracją zjednoczenia małżeńskiego. Małżeństwo jest faktycz-
nie ogromnym szczęściem powierzenia całego siebie tej dru-
giej osobie we wzajemnej miłości, wszakże odtąd w zamyśle 
Stwórcy „już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19, 6); to jednak 
jest też związane z cierpieniem i krzyżem, bowiem takie odda-
nie zrzuca zasłonę z naszych słabości, niedoskonałości, grze-
chów. To kroczenie za Chrystusem wraz z Towarzyszem lub 
Towarzyszką swojego życia, które – choć piękne – będzie także 
obarczone pewnym doświadczeniem cierpienia. Pewien niepo-
rządek w relacji kobiety i mężczyzny ma swój początek w grze-
chu pierwszych ludzi, zerwaniu komunii mężczyzny i kobiety. 

„Ich pociąg ku sobie, będący darem Stwórcy (por. Rdz 2, 22), 
zamienił się w relację panowania i pożądliwości (por. Rdz 
3,16b)” (KKK 1607), a oni sami zostali obciążeni bólem rodze-
nia i trudem zdobywania pożywienia (por. Rdz 3,16–19). Bez 
pomocy łaski mężczyzna i kobieta nie mogliby urzeczywistnić 
wzajemnej jedności ich życia, dla której Bóg stworzył ich „na 
początku” (por. KKK 1608).
W księdze Rodzaju znajdujemy opis stworzenia mężczyzny 
i kobiety na Boski obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26–27), 

2  Por. tamże, 50.

Dariusz
Leksander
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kiedy to Bóg mówi: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 
1, 28). Znaczenie małżeństwa, jakie Bóg ustanowił, przejawia 
się jako „misterium”, które – mając swój początek i cel – reali-
zuje się w ciągu historii zbawienia, będąc urzeczywistnieniem 
wspólnego dzieła zachowywania stworzenia (por. KKK 1604). 
Powołanie do małżeństwa jest wpisane niejako w samą naturę 
mężczyzny i kobiety, bowiem Bóg, który sam jest Miłością (por. 
1 J 4, 8), z miłości stwarzając człowieka, także do niej go powo-
łał. Potwierdzeniem trwałej i skutecznej obecności Chrystusa 
w małżeństwie oraz dobra wynikającego z tego sakramentu 
jest Jego obecność na uczcie weselnej w Kanie. Temu wydarze-
niu Kościół nadaje duże znaczenie. 

Celebracja i skutki sakramentu
Kościół wypowiada się jednoznacznie, jakie warunki muszą 
być spełnione, aby zaistniało małżeństwo:

Zawierającymi przymierze małżeńskie są mężczyzna 
i kobieta, ochrzczeni, wolni do zawarcia małżeństwa, 
którzy w sposób dobrowolny wyrażają swoją zgodę. 

„Być wolnym” oznacza: nie być poddanym przymusowi 
oraz nie mieć przeszkody ze strony prawa naturalnego 
czy kościelnego (KKK 1625).

Jeśli owe warunki są niespełnione, małżeństwo jest nieważne, 
tzn. nigdy nie zaistniało. Nie można zatem „unieważnić” waż-
nie istniejącego małżeństwa, a jedynie stwierdzić jego nieważ-
ność. Zgoda taka, jako akt osobowy, jest wzajemnym odda-
niem się sobie, a jednocześnie przyjęciem drugiej osoby: „Biorę 
ciebie za żonę” – „Biorę ciebie za męża”. Małżeństwo ustanawia 

małżonków w pewnym publicznym stanie życia, powinno być 
zatem zawierane publicznie wobec kapłana (lub upoważnione-
go świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych 
(por. KKK 1663). Domaga się również ofiary Eucharystycznej, 

„ażeby skoro małżonkowie spożywają to samo Ciało i tę 
samą Krew Chrystusa, «tworzyli jedno ciało» w Chrystusie 
(por. 1 Kor 10, 17)” (KKK 1621). Zaślubiny to sakramentalny 
akt uświęcenia, ważny, godny i owocny sam w sobie1, wymaga 
zatem odpowiedniego przygotowania, choćby poprzez sakra-
ment pokuty. Narzeczeni, jako szafarze Chrystusowej łaski, 
udzielają sobie wzajemnie sakramentu małżeństwa, publicznie 
wypowiadając swoją zgodę:

Ja N., biorę ciebie, N., za męża/żonę i ślubuję ci mi-
łość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie 
opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże 
Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci2.

W modlitwie epikletycznej małżonkowie otrzymują Ducha 
Świętego. Jest On komunią miłości Chrystusa i Kościoła, pie-
częcią ich przymierza oraz źródłem i mocą ich miłości, w któ-
rej będzie odnawiać się ich wierność (por. KKK 1624). Dopóki 
żyje prawowity małżonek, nie wolno zawierać powtórnego 
małżeństwa. Osoby rozwiedzione, które weszły w nowy zwią-
zek, nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować 
do komunii świętej, ponieważ taka sytuacja jest zaprzeczeniem 
Bożego prawa i nauczania Chrystusa (por. KKK 1665).
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o dwóch skutkach za-
istnienia związku małżeńskiego:
• węźle małżeńskim: jako zgodzie przypieczętowanej przez 
samego Boga (por. KKK 1639), rzeczywistości nieodwołalnej 
i zagwarantowaniu wierności Boga wobec tego przymierza;
• łasce sakramentu: dla udoskonalenia miłości małżonków 
(por. KKK 1641), w której są dani sobie, by wzajemnie wzrastać, 

1  Jan Paweł II, adhort. apost. „Familiaris consortio”, 67.

2  „Rytuał Rzymski. Obrzędy sakramentu małżeństwa”, Katowice 2002, 27.

Kościół mówi o trzech 
ołtarzach życia małżeńskiego
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obdarowywać się życiem, rozwijać się dzięki drugiej osobie 
i pokonywać trudności życia. Przez to upodabniają się do 
Chrystusa, Męża Sprawiedliwego obdarzającego ludzkość ży-
ciem. Zaprzeczeniem małżeńskiej miłości jest odbieranie życia 
zamiast dawania, co powoduje zrywanie relacji i stopniowe tra-
cenie skuteczności łaski sakramentu.

Komunia z Bogiem – stół Eucharystyczny
Zapewne wiele osób zadaje sobie pytanie, czy właściwie ist-
nieje jakaś „recepta”, by małżeństwo było trwałe i szczęśliwe? 
Kościół w swoim nauczaniu mówi o tzw. trzech ołtarzach życia 
małżeńskiego, które niejako są ową „receptą” – ale nie należy 
patrzeć na nie jak na jakieś magiczne działanie, po którym już 
wszystko będzie idealne. Te ołtarze to: ołtarz Eucharystyczny, 
ołtarz łoża małżeńskiego oraz ołtarz posiłków rodzinnych. 
Wszystkie trzy są niezwykle ważne, pomagają odkryć, co to 
znaczy być mężem i żoną, co to znaczy być „jednym ciałem”. 
Żadnego nie należy pomijać. 
Pierwszym i właściwie fundamentalnym ołtarzem jest ten 
Eucharystyczny. Jako jedyny wykracza poza mury mieszkania 
i jednocześnie rzutuje na dwa pozostałe. Poprzez Eucharystię 
małżonkowie uczestniczą w życiu Kościoła, w celebrowaniu 
Ofiary Chrystusa, z Którym i dzięki Któremu tworzą komunię. 
To najbardziej podstawowe połączenie, życiodajny pokarm 
i drogocenny skarb. Chrystus, dawca miłości, jest w centrum. 
To właśnie w tym miejscu, przed Ołtarzem Pana, narzeczeni 
przychodzą zawrzeć związek małżeński, ślubując wzajemnie 
miłość, wierność i uczciwość. Oboje kierują swe oczy na ołtarz 
Chrystusa: Tego, który jest najważniejszy, który poprzez ten 
ołtarz łączy, urzeczywistnia wspólnotę. Skoro przez tym oł-
tarzem zaczęła się małżeńska jedność, warto do niego powra-
cać, najlepiej wspólnie uczestnicząc w Ofierze Mszy Świętej. 
Ten ołtarz warto także rozbudować i przenieść na przestrzeń 
domową, by moc sakramentu małżeństwa wciąż ożywała, 
wszakże trwa aż do śmierci. Wspólny ołtarz modlitwy to nie 
tylko słowa, ale także spotkanie małżonków – „jednego cia-
ła” – z Bogiem. To budowanie z Nim relacji oraz nauka słu-
chania Go, co przekłada się także na szacunek i nastawienie 
na ciągłą naukę w słuchaniu małżonka. To także nauka rozu-
mienia wspólnej relacji, dostrzegania pragnień męża lub żony, 
bowiem mogą być one okazywane nie tylko słowem, ale także 
ciałem, choćby milczeniem lub cierpieniem. Takie spojrzenie 
pozwala pomóc drugiemu okazywać miłość. Jeżeli zrozumie-
nie współmałżonka ma swoje źródło w rozumieniu i słuchaniu 
Boga, brak tego ołtarza powoduje brak wzajemnego zrozumie-
nia, a nawet problem w okazywaniu miłości.

Kultura współżycia
Kolejnym ołtarzem jest łoże małżeńskie. Miejsce niezwykle 
sakralne, bowiem tutaj ma miejsce najbardziej osobiste i ma-
jące w sobie najwięcej tajemniczości i intymności spotkanie 
małżonków, niejako celebracja sakramentu małżeństwa 
w akcie seksualnym. Bóg zapragnął zaprosić męża i żonę do 
uczestnictwa w Jego mocy stwórczej, dawaniu nowego życia 
w pięknie współżycia małżeńskiego. Miłość to „bezinteresow-
ny dar z siebie samego”1, zatem jest to bez wątpienia ołtarz 
obdarowywania. Mąż oddaje siebie żonie, a żona – mężowi, 
co stanowi wzajemną ofiarę. Istotne jest zrozumienie Ołtarza 

1  Sobór Watykański II, konst. „Gaudium et spes”, 24.

Eucharystycznego, na którym dokonuje się Ofiara Chrystusa, 
by móc pojąć, czym jest dar z siebie samego. Dzisiejsza kul-
tura, jaką podaje nam świat, zupełnie odziera sferę seksualną 
z jej głębi i piękna, czyniąc seks jedynie zaspokajaniem wła-
snej potrzeby. Przez to jest traktowany jako zwykła, codzienna 
potrzeba zaspokojenia siebie, niemająca nic wspólnego z bu-
dowaniem relacji. Takie pojmowanie prowadzi do fałszywego 
odnoszenia się do tej sfery i traktowania jej jako coś nieczyste-
go i niemoralnego. Trzeba więc zadać pytanie, czym jest czy-
sty seks i czym jest czystość małżeńska. Czystość jest mocno 
związana z relacją z Bogiem, z miłowaniem Go i miłowaniem 
współmałżonka. Seks to nie tylko narzędzie płodności, ale 
także budowanie relacji, niezwykle intymne i otwarte na ro-
dzicielstwo. Jeśli jest czyste, wolne od egoizmu, wydobywa nie 
tylko przyjemność, ale także piękno. Staje się piękne w sferze 
psychicznej i jest niemal przeżyciem mistycznym, duchowym. 
Także za sprawą współżycia dokonuje się uświęcenie mał-
żonków i wspólna droga do zbawienia. Ważne jest, by w ten 
akt małżeński wpuścić Boga. Aby współżycie miało w sobie 
znamiona czystości, małżonkowie muszą odnosić się do siebie 
z szacunkiem dla godności drugiej osoby, chcieć dla niej dobra 
i być otwartymi na życie poczęte. Z racji na to, iż współżycie 

„zachowuje swój osobowy wymiar wyłącznie w małżeństwie”2, 
seks poza tą instytucją jest zawsze postawieniem drugiej oso-
by wyłącznie jako przedmiotu użycia. Współżycie to nie tylko 
następstwo podniecenia, gdyż owo może nastąpić również baz 
aktu woli. Współżycie charakteryzuje przyzwolenie na nie lub 
sprzeciw. Skoro miłość jest „dążeniem do prawdziwego dobra 
drugiej osoby”3 przeciwnym egoizmowi, to we współżyciu nie 
chodzi jedynie o doprowadzenie szczytowego momentu pod-
niecenia po jednej stronie. Prawdziwa radość płynąca z owego 
działania seksualnego będzie możliwa tylko wtedy, gdy mo-
ment ten będzie w miarę możliwości „wypadał u obojga jed-
nocześnie”4, choć czasem to może sprawiać trudności, gdyż 
podniecenie przebiega inaczej u kobiety, a inaczej u mężczy-
zny. Wielką wagę warto przyłożyć do odpowiedniego wycho-
wania seksualnego, przekonania o ważności drugiej osoby. By 
w pożyciu małżeńskim faktycznie była kultura, konieczne jest 
zwrócenie uwagi na rozumienie współmałżonka w jego od-
czuwaniu, zarówno w sensie fizjologicznym, jak i psychicznym. 
Nastawiona na człowieka uczuciowość i łagodność hamuje 
gwałtowne reakcje zmysłowości, rodzi kulturę i staje się cnotą 
w integralnym wychowaniu miłości5.

Bóg jest rodziną
Budowanie relacji małżeńskiej, jak również całej rodziny, od-
bywa się także przy trzecim ołtarzu: stole gromadzącym ro-
dzinę. Wydaje się być dość powszechny, lecz jest równie waż-
nym miejscem dzielenia się rozmową z najbliższymi podczas 

2  K. Wojtyła, „Miłość i odpowiedzialność”, wyd. 2, Kraków 1962, s. 182.

3  Tamże, str. 183.

4  Tamże.

5  Tamże, str. 185.

Małżeństwo to Boski  
plan miłości
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spożywania posiłku. Ponieważ „chrześcijański dom rodzinny 
jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wia-
ry” (KKK 1666), warto, by odbywało się to właśnie przy ro-
dzinnym stole. Chrystus wiele razy, choćby podczas Ostatniej 
Wieczerzy lub wesela w Kanie, ukazuje stół jako miejsce bu-
dowania wspólnoty. To spotkanie jednocześnie całej rodziny, 
nauka dzieci o ważności tego miejsca i jego centralnego cha-
rakteru. Warto zwrócić uwagę na pewnego rodzaju rodzinny 
rytuał, zgodnie z którym przynajmniej raz w tygodniu, naj-
lepiej w niedzielę, rodzina spotyka się przy uroczyście nakry-
tym stole. Pięknym zwyczajem może być wspólnie odmówiona 
modlitwa (niekoniecznie tylko przy stole) oraz inne elementy, 
które nadają temu ołtarzowi szczególnego i niecodziennego 
znaczenia. Oczywiście nawet w sytuacji, gdy małżeństwo nie 
posiada dzieci, fakt ten nie ujmuje ważności i godności tej in-
stytucji, bowiem jest ona wspólnotą dwojga osób samą w sobie, 
trwałą i głęboką. Stół rodzinny jest w pierwszej kolejności sto-
łem życia małżeńskiego, bowiem nie jest to tylko miejsce spo-
żywania posiłków. To także wzajemna rozmowa, zrozumienie, 
współczucie w małżeństwie. Niemniej ów stół rozszerza się na 
dzieci, tworząc rodzinę.

Nieprzeciętna zwyczajność, nadzwyczajna 
przeciętność
Co zrobić, kiedy wzniosłe pragnienia szczęśliwego małżeń-
stwa niekoniecznie pokrywają się z rzeczywistością? Częste 
jest przekonanie, iż niemożliwe jest życie małżeńskie zgodnie 
z Ewangelią, ze słowami Chrystusa, tymczasem

słowo Boże nie ukazuje się jako sekwencja abstrakcyj-
nych teorii, ale jako towarzysz drogi dla rodzin prze-
żywających kryzys i wszelkie cierpienie, i wskazuje 
im cel drogi, kiedy Bóg „otrze z ich oczu wszelką łzę, 
a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, 
ni trudu” (Ap 21, 4)1.

1  Franciszek, adhort. apost. „Amoris Laetitia”, 22.

Życie małżeńskie zawsze będzie obarczone pewnym cierpie-
niem, kryzysem. Pragnieniem Bożego Słowa nie jest porów-
nanie człowieka do ideału, ale towarzyszenie mu w życiowej 
drodze cierpienia i doświadczeń. Owszem, należy celować 
wysoko, ale nie na zasadzie suchego i doktrynalnego rozu-
mienia Bożego Słowa. „Jezus nie obarczał małżonków cięża-
rem niemożliwym do udźwignięcia i zbyt wielkim (por. Mt 11, 
29–30)” (KKK 1615); wiemy też, że nigdy nie opuszcza człowie-
ka. Dążeniem do wzniosłego i szczęśliwego małżeństwa jest 
codzienna realizacja drobnych gestów miłości względem mał-
żonka, choćby przygotowanie śniadania, powieszenie prania, 
dobre słowo wyrażone prostym „dziękuję”, „przepraszam” lub 
ucałowaniem przed snem. „Mężu, każdego dnia sprawiaj, by 
Twa żona czuła się piękna i kochana. Jej odbicie jest w Twoim 
sercu. Żono, każdego dnia sprawiaj, by Twój mąż czuł się sil-
ny i potrzebny. Jego odbicie jest w Twoim sercu”. Tak czyniąc, 
możemy sprawić, że to, co zwyczajne, nabierze niezwykłego, 
nieprzeciętnego znaczenia, a w codzienności – nawet przecięt-
nej – uchylimy małżonkowi skrawka nieba.     
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Z rozważań duszpasterza

Ks. Dariusz
Talik

Uczciwość małżeńska  
to nie wzajemna kontrola

Pozostając wierny zasadzie, że będę smakował maleńką porcję 
związaną z danym sakramentem, rozważając, czym jest sakra-
ment małżeństwa, wybieram dziś ze słów przysięgi małżeńskiej 
jeden wyraz: uczciwość. Małżonkowie, udzielając sobie sakra-
mentu małżeństwa, obok miłości, wierności i wytrwania razem 
do śmierci ślubują sobie uczciwość małżeńską. Czym jest ta uczci-
wość? Pytam dziś o istotę, skoro uczciwość stanowi obszar przy-
sięgi sakramentalnej. Utarło się, że uczciwość to po prostu bycie 
w porządku wobec drugiej osoby… Ale co to w praktyce znaczy?

Czy istotą uczciwości małżeńskiej jest to, że jeden przed dru-
gim ma zdawać pełną relację wieczorem z tego, co robił, kogo 
spotkał, gdzie był? Uważam że nie, bo uczciwość nie polega na 
systemie kontroli. Czy istotą uczciwości małżeńskiej jest zatem 
to, że jeden przed drugim co do grosza musi się rozliczać z wy-
danych pieniędzy? Uważam że nie, bo małżeństwo nie jest ani 
firmą, ani bankiem. Czy istotą uczciwości małżeńskiej jest to, że 
jeden przed drugim nie ma żadnych tajemnic? Raczej nie, bo są 
takie tajemnice, które zna tylko Bóg, i są takie, których nie wolno 
nikomu wyjawić, bo się to przyrzekło. Myślę, że często można 
usłyszeć, że uczciwość polega na tym, że pieniądze rozliczamy, 
że wszystko mamy przed sobą wyjawione, że równo dzielimy 
obowiązki… Nie o to chodzi. Nie na tym polega uczciwość. W ro-
zumieniu uczciwości nastąpiło pewne przestawienie, które staje 
się problemem, i to sporym.

Żeby to zrozumieć, zatrzymajmy się (dla przykładu jedynie) 
przy finansach. Uczciwość nie może polegać na tym, że rozli-
czamy się do grosza. Taki styl wspólnego życia może zagrozić 
małżeństwu. Pomyślmy. Gdyby uczciwość tylko na tym polegała, 
to ślubowanie uczciwości byłoby poniżające: nie byłoby ślubem, 
a deklaracją, umową. I sprowadzałoby się do słów: Umawiamy się, 

że aby wszystko było w porządku, będziemy się co pięć dni rozliczać. 
Rozliczanie się – owszem – może być skutkiem uczciwości, ale 
nie jej istotą! Istotą jest życie w prawdzie! Gdy małżonkowie będą 
żyć w prawdzie, zawsze będą dobrze wydawać pieniądze, i nikt 
nikogo nie oszuka nawet o grosz. I jeśli ktoś zapyta: Czy w takim 
razie źle robi, że zawsze się uczciwie rozlicza?, to mu oczywiście 
powiem, że dobrze postępuje, bo to może być jeden ze skutków 
uczciwości. Ale nie istota!

Uczciwość to wielkie słowo, większe, niż nam się wydaje. Ma 
ono wielkie znaczenie. Żeby zrozumieć jego doniosłość, spójrzmy 
na źródło słowa „uczciwość”. „Uczciwy” to inaczej: umiejący czcić. 
Dostrzegamy zatem, że uczciwość polega na uczczeniu! W przy-
padku małżeństwa: to uczczenie współmałżonka!

Rozwinę teraz temat, rozpoczynając od pewnego przykładu. 
Rozmowa pewnego doradcy ze studentem. Jest prawie załamany. 
Chodzi ze swą dziewczyną. Po dwóch latach wyznaje, że ten zwią-
zek jest jakoś męczący. Coś nie tak. Nie potrafię tego zrozumieć! 
Kłócimy się, nie potrafimy na siebie patrzeć tak jak w pierwszych 
dniach, coś pęka. Zaczął się otwierać coraz bardziej i okazało się, 
że szybko zaczęli kłócić się o rację, zaczęli także współżyć, że 
byli bardzo zaborczy wobec siebie… I zdawać by się mogło – że 
problem uchwycony: grzeszycie, no to macie skutki. I poniekąd 
prawda. Ale nie najistotniejsza! Doradca zapytał: Czy ty ją uczci-
łeś? Pytanie zdecydowanie okazało się nieco problematyczne, więc 
od razu pojawiło się szereg pytań pomocniczych: Czy swoim za-
chowaniem, słowami, gestami sprawiłeś, że ona czuła się przy tobie 
bezpieczna? Że czuła się tajemnicą! Czy ty ukochałeś jej niewin-
ność? Czy przed niewinnością uklęknąłeś? Czy ty mówiłeś do niej 
o tym, jakie wartości są dla ciebie ważne, co kochasz, w kogo wie-
rzysz? Czy zapytałeś kiedykolwiek ją – jakie wartości ona kocha? 
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I dalej: Czy traktowałeś ją jako dar, czy jako własność? Jego oczy 
wypełniły się łzami… Te łzy były wystarczającą odpowiedzią na 
pytania. Zaczęło znikać rzekome piękno romantycznej miłości, 
bo on jej nie uczcił, ani ona jego. Uczcić człowieka. Co to znaczy?

Pozwólcie, że spróbuję w czterech punktach rzucić światełko 
na tę sprawę.

Po pierwsze – uczcić oznacza zwyczajnie szanować. Spotkałem 
w życiu kilka par małżeńskich, które zwróciły moją uwagę spo- 
 sobem wzajemnego traktowania się – ujmujący był ich szacu-
nek do siebie,  taki bez żadnej sztuczności. Odczuwalne było to, 
że to ich normalna codzienność. Łzy się kręciły w oczach wielu 
moich znajomych, kiedy stawali się świadkami ich wzajemnych 
odniesień. Ale można spotkać małżonków i po kilku minutach 
doświadczyć, jak to małżeństwo obumiera, gdy gesty już nic nie 
znaczą, słowa są mieczami, a postawa odsłania, że to małżeństwo 
jakoś wysycha.

Szacunek do człowieka buduje piękno relacji i człowieczeń-
stwa. Tam, gdzie brak szacunku, pojawia się zazwyczaj doświad-
czenie niechęci do człowieka.

Po drugie – uczcić oznacza zgłębiać tajemnicę człowieka. 
Zagrożeniem jest tak zwane przyzwyczajenie, rodzaj rutyny, którą 
trochę obrazują słowa: znamy już siebie jak łyse konie. Trudność 
w tym jednak, że kiedy małżonek przyzwyczai się do małżonka, 
to w niedalekim zasięgu jest przynajmniej niebezpieczeństwo 
suszy w tej więzi. Drugi człowiek jest darem. Przyzwyczajenie 
sprawia, że daru nie dostrzegamy. Kiedy człowiek przyzwyczai się 
do tego, że słońce wschodzi, to nigdy nie dostrzeże we wschodzie 
słońca daru! Przyzwyczajenie się do siebie jest groźną – choć, tro-
chę jak wirus, ukrytą – chorobą, przynajmniej w pierwszej fazie!

Po trzecie – uczcić oznacza odnaleźć źródło czci. Znamy 
Ewangelię o skarbie ukrytym w roli. Zastanawia, dlaczego ku-
piec ukrył ponownie skarb, zamiast go zabrać. Ukrył ponownie 
w roli i ją kupił. Jedna z najpiękniejszych interpretacji mówi, że 
skarbem jest Bóg, a rolą człowiek. Kupił rolę, by w niej ukrywać 
swój skarb. Kupić rolę będzie oznaczało poślubić kogoś, by w nim 
ukryć skarb, jakim jest Bóg. Do czego to prowadzi? Do odkrycia, 
że małżonek jest „miejscem”, w którym jest dla mnie dostępny 
Pan Bóg i wieczność. To szczyt istoty uczczenia człowieka – ze 
względu na mieszkającego w Nim Boga! Ze względu na to, że Bóg 
dla niego umarł na krzyżu. Ze względu na to, że Bóg go kocha 
bardziej niż ja!

Po czwarte wreszcie – uczcić małżonka, to razem z nim 
uczcić Pana Boga! Będąc z wizytą duszpasterską, u wielu rodzin 
kilka razy zdarzyło mi się poprosić małżonków, by wskazali mi 
w mieszkaniu miejsce, gdzie zazwyczaj razem się modlą. Bardzo 
bolesne było ich zaskoczenie i nieporadność, zmieszanie i milcze-
nie. Zastanawiam się tylko, z czego może wynikać. Przekonany 
jestem, że uczciwość małżeńska (ale też przyjacielska, wspólnoto-
wa, rodzinna) rośnie w piękny sposób, gdy osoby razem się modlą. 
To buduje więź i jest drogą istoty uczciwości.

Bardzo piękna i głęboka jest przestrzeń ślubu uczciwości mał-
żeńskiej! Lecz jeśli uczciwość pojmiemy jako tylko jakoś rodzaj 
kontroli to można – nawet niechcący – wypaczyć nieco godność 
małżeństwa.

Uczciwość dosięga godności człowieka, jego wzniosłego po-
wołania, dosięga nade wszystko najdroższego skarbu: Boga! A je-
śli sięga aż tak daleko w głąb, to owoce uczciwości będą piękne 
i wielkie.    

Amatorka jazdy na nartach, górskiej wspinaczki i szyb-
kiej jazdy samochodem, lubiąca się dobrze ubrać i dbać 
o swój wygląd, prowadząca własną przychodnię medycz-

ną. O kim tu mowa? O świętej Joannie Beretcie Molli. Jak na 
swoje czasy była kobietą przebojową, nie bała się wyzwań, z życia 
czerpała pełnymi garściami. Jednak po pierwsze kochała Boga. 
Razem z Piotrem, swoim mężem, dała przykład, jak pięknie 
tworzyć wspólnotę małżeńską, kwitnącą miłością i obdarzającą 
życiem. Dowód swojej dojrzałej miłości dała tuż przed śmiercią, 
oddając własne życie za życie swojej córki.

Joanna urodziła się 4 października 1922 roku w Magencie 
nieopodal Mediolanu, jako dziesiąte z trzynaściorga dzieci 
państwa Beretta: Alberta i Marii. Została wychowana w domu 
przepełnionym wiarą. Codzienna wspólna modlitwa oraz 
uczestnictwo w Eucharystii szły w parze z wychowaniem do 
czynnej miłości. Rodzice podkreślali, jak cennym darem jest 
ludzkie życie, pochodzące od samego Boga. Uczyli dzieci ofiar-
ności w służbie Bogu i bliźniemu, umiejętności hojnego dziele-
nia się wszystkimi dobrami i ufności w Bożą Opatrzność. Już 
w wieku pięciu lat Joanna przyjęła Pierwszą Komunię Świętą. 
Ten dzień stał się początkiem jej bliskiej relacji z Chrystusem. 
Gdy miała dwanaście lat, po przeprowadzce do Genui, jej mama 
wprowadziła ją do Akcji Katolickiej, która stała się drugim – po 
domu rodzinnym – miejscem jej duchowej formacji. Dorastała 
w środowisku, w którym tak ważna była praca motywowana 
miłością do drugich. Od osiemnastego roku życia była zaanga-
żowana w apostolat pośród młodych dziewcząt. Poprzez kate-
chezę i przykład czynnej wiary prowadziła je do głębszej relacji 
z Bogiem. W swojej pracy wyróżniała się niespożytą energią 
i wielką radością, które na długo zostały w pamięci uczestniczek 
prowadzonych przez Joannę rekolekcji.

W czasie działalności w Akcji Katolickiej Joanna zaczęła za-
dawać sobie pytania o swoje powołanie. Widząc przykład swo-
jego starszego brata, Henryka, który – będąc lekarzem i ojcem 
kapucynem – wyjechał na misje do Brazylii, gorąco zapragnęła 
pójść w jego ślady i zostać misjonarką. Nie pozwolił jej na to 
jednak zły stan zdrowia. Młoda dziewczyna musiała zrezygno-
wać ze swojego marzenia. W czasie jednych z rekolekcji znalazła 
jednak receptę na to, jak w każdych okolicznościach spełniać 
własne powołanie. „Czynię święte postanowienie, aby wszystko 
czynić dla Jezusa. Każdą moją czynność, każdą moją przykrość 

ofiarowywać Jezusowi” – tak zapisała w notatkach rekolekcyj-
nych. Minęło kilka lat i Joanna rozpoczęła studia medyczne 
na uniwersytecie w Mediolanie. Tak zaczęła realizować swoje 
pragnienie bycia „misjonarką” w swoim najbliższym otoczeniu. 
Wybrała podobną drogę jak jej bracia Henryk i Ferdynand oraz 
siostra Virginia, którzy również podjęli studia medyczne.

Rok 1942, w którym zaczęła studia, był naznaczony cierpie-
niem. W ciągu kilku miesięcy umarli jej rodzice. Była to dla niej 
próba wiary i zaufania Bogu. Próba zwycięska. Joanna zaanga-
żowała się jeszcze mocniej w służbę innym. W 1949 roku zdo-
była dyplom lekarza medycyny, a w ciągu trzech następnych lat 
uzyskała specjalizację z chirurgii oraz pediatrii. Swoją praktykę 
zawodową rozpoczęła jako lekarz rodzinny w założonej wspól-
nie z bratem przychodni w Mesero, miasteczku pod Mediolanem. 
Jej wysokie kompetencje, poświęcenie, troska i równe traktowa-
nie wszystkich chorych spotykały się z ogromnym zaufaniem 
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„Życie jest 
najcenniejszym darem”

– Św. Joanna Beretta Molla

Piotr
Siwek
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i wdzięcznością pacjentów. W zawodzie lekarza odkryła swoje 
powołanie i misję, której tak bardzo pragnęła w swoim życiu. 
Każdego dnia mogła nieść chorym ulgę w cierpieniu, a przez to 
służyć Bogu. Zamiast habitu przywdziała kitel lekarski. Jednak 
duch służby i poświęcenie nie był jedynym wyznacznikiem jej 
życia. W parze z nim szła ogromna radość życia. Czas studiów, 
a później praktyki lekarskiej, to czas zachwytu nad pięknem 
świata i człowieka. Joanna rozmiłowała się w górskich wspinacz-
kach, zdobywając kolejne szczyty Alp, kochała jazdę na nartach. 
Odkrywała swoją miłość do malarstwa, muzyki i tańca.

Joanna cały czas szukała pełni swojego powołania. Prosiła 
innych o modlitwę w tej intencji, sama wiele czasu spędza-
ła z Bogiem, szukając odpowiedzi, na jakiej drodze osiągnie 
pełnię szczęścia i spełnienie. W końcu w 1954 roku zyskała 
przekonanie, że swoje powołanie ma zrealizować jako żona 
i matka. W grudniu tego samego roku brała udział w uroczy-
stościach prymicyjnych znajomego kapłana. Był tam również 
obecny Piotr Molla. Pierwszy raz mieli okazję ze sobą poroz-
mawiać, wymienić uśmiechy, spędzić wspólnie czas. Szybko ta 
znajomość przerodziła się w głęboką przyjaźń. Piotr, 42-letni 
inżynier i główny dyrektor fabryki zajmującej się obróbką 
drewna, którego dotychczasowe życie skupione było na pracy 

zawodowej, od pierwszego wejrzenia zakochał się w pięknej 
i radosnej Joannie. W jego życiu pojawiła się kobieta, która 
będzie mogła wyrwać go z osamotnienia i monotonii życia 
w fabryce. Z drugiej strony Joanna znalazła mężczyznę, który 
będzie w stanie dać jej oparcie, miłość i pozwoli zbudować 
szczęśliwą rodzinę.

Wspólne pragnienie realizacji tych samych ideałów życia – pra-
cy, rodziny, miłości do bliźnich – było niejako motorem napędo-
wym ich relacji. Ich miłość dojrzewała bardzo szybko. Zauroczeni 
sobą, szybko zyskali pewność, że chcą być razem już na zawsze. 
W swoich listach dali świadectwo głębokiemu pragnieniu uszczę-
śliwienia ukochanego i założenia rodziny otwartej na Boga i na 
dar potomstwa. W jednym z pierwszych listów Joanna zapisała: 

„chciałabym bardzo uczynić Cię szczęśliwym i być taką, jakiej 
pragniesz: dobrą, wyrozumiałą i gotową ponieść ofiary, których 
życie od nas zażąda. Jeszcze Ci nie powiedziałam, że zawsze by-
łam stworzeniem spragnionym miłości i ogromnie wrażliwym 
[…]. Teraz jesteś Ty, którego już kocham i któremu zamierzam 
się oddać, aby stworzyć rodzinę prawdziwie chrześcijańską”. 
W innym liście pisała: „pragnę zawsze być dla Ciebie radością 
i odpoczynkiem, ponieważ zasługujesz na to i potrzebujesz tego 
[…]. Czy znaczy to, że natrzesz mi uszu, jeżeli zawiodę?”. Joanna 

wyrażała przy tym swoje obawy, 
czy jest rzeczywiście w stanie dać 
swojemu przyszłemu mężowi tyle, 
ile ona sama pragnie mu ofiarować. 
Te obawy, motywowane pragnie-
niem głębokiej miłości, rozwiewał 
Piotr: „najdroższa Joanno, […] 
już wypełniłaś moje życie swoim 
uczuciem i swoimi pragnieniami. 
Przeczuwam, że jesteś najgodniejszą 
małżonką, której pragnąłem, i bę-
dziesz najwspanialszą matką dzieci, 
których Bóg być może nam udzie-
li ze swoim błogosławieństwem. 
Modlę się do Pana, aby uczynił 
mnie godnym Ciebie na zawsze”.

„Czuję się tak pewna przy Tobie!”, 
pisała Joanna dwa dni przed zarę-
czynami. „Blisko Ciebie moja ra-
dość jest doskonała”, zapisał Piotr, 
odnajdując w swojej narzeczonej 
największą radość swojego życia. 
Czas narzeczeństwa, który zaczął się 
11 kwietnia, był bardzo intensywny. 
Można go streścić słowami Joanny 
z jednego z wakacyjnych listów do 
Piotra: „teraz jednak cieszmy się 
naszą miłością, gdyż zawsze mnie 
uczono, iż sekretem szczęścia jest 
życie chwilą po chwili i dziękowanie 
Panu za wszystko to, co On w swo-
jej łaskawości nam daruje dzień po 
dniu. Dlatego w górę nasze serca! 
Żyjmy szczęśliwie!”. Poznawanie 
najbliższej rodziny, wspólne nie-
dzielne spotkania, wyjazdy na wy-
cieczki, urządzanie nowego miesz-
kania. Po pierwsze jednak był to
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czas tworzenia wspólnej drogi, która miała stać się przestrzenią 
dla życia i radości.

„Z Bożą pomocą uczynimy wszystko, co tylko możliwe, aby 
nasza rodzina mogła być małym wieczernikiem, w którym Jezus 
będzie królował ponad wszystkimi naszymi uczuciami, pragnie-
niami i czynami! […] czuję ogromne wzruszenie, zbliżając się do 
przyjęcia sakramentu Miłości”. Joanna razem z Piotrem zawarli 
sakrament małżeństwa 24 września 1955 roku. Był to dzień ich 
wielkiej radości. Później wybrali się w podróż poślubną na połu-
dnie Włoch. Po niej przyszedł czas na zwykłe, codzienne życie, 
wypełnione pracą i obowiązkami rodzinnymi, przeplatany rado-
ścią wspólnie spędzanych wieczorów, górskich wycieczek, wizyt 
w La Scali. Zamieszkali w Ponte Nuovo, niedaleko Mediolanu, tuż 
obok fabryki, którą kierował Piotr. Joanna w tym czasie była bar-
dziej niż kiedykolwiek zaangażowana w pracę lekarza i pediatry, 
nie zapominała również o Akcji Katolickiej Kobiet ani o swoim 
rodzeństwie. Siły do wzmożonej aktywności czerpała z relacji 
z ukochanym Piotrem, który w każdych okolicznościach był dla 
niej oparciem i radością. Każdego dnia uczestniczyła we Mszy 
Świętej oraz była wierna modlitwie różańcowej.

„Z Bożą pomocą uczynimy 
wszystko, co tylko możliwe, 
aby nasza rodzina mogła 
być małym wieczernikiem, 
w którym Jezus będzie 
królował ponad wszystkimi 
naszymi uczuciami, 
pragnieniami i czynami! […] 
czuję ogromne wzruszenie, 
zbliżając się do przyjęcia 
sakramentu Miłości”.

Joanna nie ukrywała, że chce mieć wokół siebie gromadkę 
dzieci, które będzie mogła razem z Piotrem podarować Bogu po 
to, aby Go kochały i Mu służyły. Już w czasie podróży poślubnej 
pisała do siostry: „modlę się, aby Pan Bóg podarował mi szyb-
ko wiele grzecznych i świętych dzieci”. W końcu nadszedł dzień, 
w którym mogła podzielić się z Piotrem radością o oczekiwanym 
dziecku. 19 listopada 1956 roku urodził się ich pierworodny syn, 
Pierluigi. Rok później mogli cieszyć się z przyjścia na świat Marii 
Zyty, a po dwóch kolejnych latach urodziła się ich druga córka, 
Laura. Joanna była niezmiernie szczęśliwa, że może brać udział 
w najbardziej niezwykłym akcie historii, akcie stwórczym Boga. 
Po każdym urodzeniu dziecka stawała się coraz bardziej promien-
na i wewnętrznie przekonana, że razem z Piotrem obrali właściwą 
drogę. Nie zrażał jej przy tym fakt, że każda ciąża wiązała się 
z kłopotami zdrowotnymi, z którymi nieraz musiała się mierzyć 
sama, gdy Piotr udawał się w podróże zawodowe.

Joanna z wielką radością i prostotą podejmowała się obowiąz-
ków matki, łącząc je z obowiązkami żony i lekarza. Ze świadectw 
jej męża, Piotra, oraz jej dzieci wyłania się obraz pięknej, włoskiej 
kobiety, rozmodlonej i rozmiłowanej w Bogu i rodzinie. Kobiety, 

której życie było na pozór zwyczajne, lecz obfitujące każdego dnia 
w czyny naznaczone głęboką miłością. Joanna chętnie gotowała, 
dbała o wystrój domu, kochała spędzać czas ze swoimi dziećmi 
i znajomymi. Gdy tylko nadarzała się ku temu okazja, razem z mę-
żem i pociechami wyjeżdżali poza miasto, by cieszyć się wspólnie 
urokami natury. Zawsze elegancka i dobrze ubrana, co widać po 
jej zdjęciach. Całe życie była zakochana w Jezusie. Znamienne są 
tu słowa jej syna, Pierluigiego, który tak mówił w jednym z wy-
wiadów: „Jezus był dla mamy wszystkim. Jemu podporządkowy-
wała wszystkie decyzje. Nie musiała o Nim opowiadać, bo swoją 
miłość do Jezusa przekładała na życie”.

Jesień 1961 roku. Joanna i Piotr z radością oczekiwali czwar-
tego dziecka. Jednak w czasie badań zdiagnozowano włókniaka 
macicy. W celu ratowania zdrowia matki lekarze proponowali 
usunięcie całej macicy. Wiązało się to jednak z uśmierceniem 
nowo poczętego dziecka. Joanna, będą lekarzem, w pełni świado-
mie i bez wahania wybrała jednak drugą opcję – wycięcie samego 
guza, tak, by pozwolić dziecku dalej się rozwijać. Wiedziała do-
brze, że w ten sposób ryzykuje jednak własnym zdrowiem i ży-
ciem. Stanęła przed nią perspektywa osierocenia trójki małych 
dzieci i pozostawienia ukochanego Piotra. Z drugiej strony była 
przekonana, że nie może zgodzić się na uśmiercenie rozwijającego 
się pod jej sercem człowieka, wielkiego daru Bożego. Ku radości 
wszystkich operacja się udała, a Joanna szybko wróciła do pełni 
zdrowia i pracy zawodowej. Jednak dziwić mógł fakt, że zaczęła 
przy tym porządkować swoje rzeczy, tak jak czynią to osoby, które 
przeczuwają, że ich życie na ziemi wkrótce może się zakończyć.

„Piotrze, gdybyś musiał wybierać między mną a dzieckiem – 
błagam Cię – bez wahania wybierz nasze dziecko. Domagam się 
tego, ocalcie je” – tak pisała na kilka tygodni przed porodem. 
Rankiem 21 kwietnia, w Wielką Sobotę, przez cesarskie cięcie 
urodziła się piękna i zdrowa dziewczynka, Joanna Emmanuela. 
Następnego dnia, w święto Zmartwychwstania Pańskiego, Joanna 
mogła wziąć w objęcia nowo narodzoną córeczkę. Radość ma-
cierzyństwa mieszała się z ogromnym smutkiem, że będzie mu-
siała zostawić nowo narodzone dziecko. Jej stan stawał się coraz 
poważniejszy. Ostre bóle spowodowane zapaleniem otrzewnej, 
które wdało się po porodzie, wycieńczały Joannę. Gdy wiedziała, 
że wkrótce umrze, poprosiła, by przewieźć ją do domu, aby mo-
gła odejść pośród najbliższych. Zrezygnowała ze środków prze-
ciwbólowych. Chciała oddać swoje cierpienie Jezusowi. Rankiem 
28  wietnia odeszła do Pana, chwilę przed śmiercią słysząc jesz-
cze głosy swoich dzieci i Piotra. Po śmierci to on odnalazł słowa 
Joanny, zapisane w notatkach: „miłość i ofiara są tak ściśle zwią-
zane ze sobą, jak słońce i światło. Nie można kochać bez cierpienia 
i cierpieć bez miłości. Spójrzcie na matki, które naprawdę kochają 
swoje dzieci. Jakże wiele ponoszą ofiar! Są gotowe na wszystko, 
również do ofiarowania własnej krwi. A Jezus? Czyż On nie umarł 
za nas na krzyżu właśnie ze względu na miłość? To przez krew 
ofiara zostaje potwierdzona i w ten sposób potwierdza się mi-
łość”. Wielka miłość Joanny została potwierdzona ofiarą z wła-
snego życia. Z kolei Kościół potwierdził świętość Joanny przez 
akt jej beatyfikacji 24 kwietnia 1994 roku, który był ustanowiony 
przez świętego Jana Pawła II jako Rok Rodziny. W dniu 16 maja 
2004 roku nasz święty Rodak ogłosił Joannę Berettę Mollę świętą 
żoną, matką i lekarzem. Na tej uroczystości obecni byli jej mąż, 
Piotr, oraz najmłodsza córka, Joanna Emmanuela. Całemu światu 
został dany przykład heroicznej miłości i świętości życia małżeń-
skiego. Przykład na to, że życie to najcenniejszy Boży dar.    

Tekst ten dedykuję mojej ukochanej Żonie, Weronice.
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Bartłomiej 
Mrówczyński

Rozwód Jadwigi z Jagiełłą

18 lutego 1386 roku kilkunastoletnia Jadwiga d’Anjou, król 
Korony Królestwa Polskiego, po długich przygotowaniach sta - 
nę  ła na ślubnym kobiercu ze świeżo ochrzczonym w rycie ła-
cińskim Wielkim Księciem Litewskim Jagiełłą. Była to bodaj 
najważniejsza chwila w dziejach naszej wspólnoty, bowiem 
dziedziczka piastowskiego tronu łączyła się z właścicielem naj - 
większego państwa w Europie. Elity polityczne ówczesnej 
Polski i Litwy zawiązały umowę tworzącą na rubieży konty-
nentu polityczny byt, którego potencje były nieograniczone. 
Gigantyczne połacie wyludnionej ziemi Księstwa Litewskiego 
czekały na zasiedlenie przez nowych osadników, skarby natu-
ry takie jak drewno, smoła, potaż, bydło, futra czy barwniki 
(szczególnie czerwony) miały przez otwarte komory celne Ko - 
rony wkroczyć na rynki europejskie. Zachodnie dwory monar- 
sze były przerażone tym małżeństwem, ponieważ jego skut-
ki zupełnie zmieniały układ sił geopolitycznych na długie 
stulecia.

Wiadomo dzisiaj, że samo małżeństwo monarszej pary za-
kończyło się w nieoczekiwany sposób. Królowa zmarła niedługo 
po porodzie, podobnie jak jej córka. Malutka Elżbieta Bonifacja 
Jagiellonka nie dożyła miesiąca. Jednakże śmierć królowej i kró-
lewny nie rozerwała Unii. Przez kolejne wieki losy Polaków, 
Litwinów i Rusinów splotły się na śmierć i życie. 

Niestety ostatni wiek dobitnie pokazał, że małżeństwo 
Korony i Księstwa definitywnie się zakończyło. Intelektualne 

elity polskie, które przejęły władzę w okresie międzywojnia, 
porzuciły setki tysięcy Polaków rozproszonych na ziemiach 
dawnego Księstwa Litewskiego. Fabrykanci i chłopi, szlachta 
i duchowni, naukowcy i artyści – ludzie, którzy od wieków żyli 
i pracowali nad Dnieprem czy Berezyną i inwestowali swój czas 
i pieniądze z nadzieją na zmartwychwstanie Ojczyzny i moż-
liwość udziału w niej, zostali porzuceni przez własnych roda-
ków na żer najpotworniejszego tworu politycznego, jaki znała 
historia: Związku Sowieckiego. Ostatni artykuł chcę poświęcić 
temu zagadnieniu, które po dziś dzień woła o pomstę do nieba. 
Opowiem więc historię dwóch wielkich Polaków, szlachciców, 
których pamiętnikarski opis zaświadcza, że w chwili najgor-
szej tragedii ,jaką była I Wojna Światowa i wojna z Sowietami, 
otrzymali zdradziecki cios z rąk współrodaków. A działy się te 
wydarzenia wiosną 1921 roku.

Edward Wojniłłowicz, Sługa Boży Kościoła rzymskiego, ca-
łym swoim życiem wykazał, że był człowiekiem głęboko wie-
rzącym, silnie związanym z Ojczyzną, lecz także tolerancyjnym 
i przeciwnym wszelkim fanatyzmom, których niejednokrotnie 
był świadkiem. W swych wspomnieniach podkreślał, jak ważny 
jest związek Litwinów (czyli spolszczonej szlachty Wielkiego 
Księstwa) z lokalną ludnością Ruską, nad którą roztaczał opiekę. 
To on był inicjatorem pierwszego w carskiej Rosji Towarzystwa 
Rolniczego, które podnosiło kulturę uprawy roli wśród szlach-
ty i włościaństwa całej mińskiej guberni. To on stworzył bank 
kredytowy dla chłopstwa, aby mogło za pożyczone pieniądze 
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zakupić niezbędne narzędzia do pracy. Wreszcie to jego kilku-
krotnie wybrano z guberni mińskiej na stanowisko radcy stanu 
(członka wyższej izby rosyjskiego parlamentu). Te wymienione 
przeze mnie zasługi są jedynie najbardziej znaczącymi. Dlatego 
rozczarowanie, jakie przyniosła „nowa Polska”, jest tym moc-
niejsze. Okres całej I Wojny Światowej spędził w swoim pałacu 
w majątku Sawicze niedaleko Nieświeża w guberni mińskiej. 
Każdy rok tego strasznego wydarzenia przynosił coraz większe 
rozczarowania. Najpierw carska armia poległa i wycofujące się 
w głąb Imperium masy ludzkie, z zawiści czy głupoty, zniszczyły 
i zadeptały znaczną część upraw należących do niego. Później 
przyszli Niemcy, którzy rozpoczęli prowadzić rabunkowe re-
kwizycje na rzecz armii. Następnie wycofali się, pozostawiając 
zupełny chaos, po którym przyszli bolszewicy. Majowa kampa-
nia Piłsudskiego z 1919 roku na Kijów, która odepchnęła Armię 
Czerwoną w głąb kontynentu, pozwoliła Wojniłłowiczowi na 
chwilę wrócić do swego zdewastowanego domu. Opis ostat-
niego pobytu w majątku zawarty w jego wspomnieniach jest 
przytłaczający. Pożegnanie z wiernymi służącymi i pracowni-
kami, którzy już zrozumieli, że sowieci przyniosą jedynie nędzę. 
Ostatnie rozstawanie się z domem, dojmujące i symboliczne 
zdjęcie krzesła i działa na tle elewacji dworu zrobione tuż przed 
wyjazdem, gdy w 1920 roku Czerwona Armia ruszyła z kon-
trofensywą na Warszawę. A w 1921 przyszło wielkie rozczaro-
wanie. Cała wykona przez niego i jego przodków praca, opieka 
nad poddanymi – wszystko to na nic. Rzeczpospolita wyrzekła 
się w traktacie ryskim ziem Białej Rusi w zamian za odszko-
dowanie w złocie. Prawie cała mińszczyzna, kilkaset tysięcy 
dusz polskich różnego pochodzenia, stanu i wyznania, zostało 
za narysowaną zupełnie w sprzeczności z jakimkolwiek zdro-
wym rozsądkiem granicą. Sowieci oczywiście nie mieli zamiaru 

spłacić żadnych odszkodowań. „Głupi Polacy: oddają ziemię, 
a pieniędzy i tak nie dostaną” – pomyśleli zapewne sowieccy 
dyplomaci. A tok rozumowania naszych endeckich dyplomatów, 
którzy reprezentowali Polskę w Rydze, znamy. W przeważającej 
mierze byli bardziej zainteresowani wyzbyciem się tych ziem 
jako pozbawionych surowców naturalnych, niezurbanizowa-
nych i kulturowo zacofanych. Nie zwracali uwagi, że swoim 
postępowaniem porzucają nie tylko te liczne skupiska Polaków, 
o których rzekomo dbali jako narodowcy, ale także całe rzesze 
niewinnych Białorusinów, Ukraińców, Łemków, Żydów i innych 
narodów na pastwę krwiożerczego reżimu. Tak zniweczono 
lata pracy ludzkiej. Pan Edward za pracę na rzecz Ojczyzny 
otrzymał krzyż komandorski Orderu Polonia Resituta. Kilkaset 
hektarów ziemi, utrata bezcennych pamiątek ruchomych, do-
mowego archiwum, zniszczenie setek tysięcy żyć ludzkich za 
kawałek blachy z łacińskim napisem. Możesz mieć oczywiście 
odmienne zdanie, Czytelniku. Ja tylko zapraszam do innego 
spojrzenia na to zagadnienie.

Nieco inaczej potoczyły się losy Hipolita Korwin-Milew-
skiego, właściciela klucza wsi w powiecie Oszmiańskim, czło-
wieka niewyobrażalnie zamożnego i wpływowego, którego 
również międzywojenna Polska wyrzuciła na śmietnik historii 
wraz z jego zdolnościami i kontaktami. Kształcony od naj-
młodszych lat we Francji, doktorat z prawa obronił na paryskiej 
Sorbonie. Podczas licznych wizyt w różnych częściach świata 
poznał wielu wpływowych ludzi, od koronowanych głów po 
niezwykłych bankierów i działaczy politycznych. To, co urzekło 
mnie w jego postaci, to prawdziwa i kąśliwa miłość do własne-
go kraju, którą okazywał zawsze, niezależnie od negatywnych 
konsekwencji, które za takie wyznania mogły na niego spaść. 
Podobnie jak Wojniłłowicz, był przewodniczącym swego lo-
kalnego wileńskiego Towarzystwa Rolniczego. Był fundato-
rem Teatru Wileńskiego, a przede wszystkim reformatorem, 
niestrudzonym w poprawie kultury rolnej Litwy Centralnej. 
Również i on był Radcą Stanu w rosyjskim parlamencie. Jego 
wkładem w rosyjską kulturę prawną jest walny udział w kon-
strukcji pierwszej w historii Imperium ustawy budżetowej. 
I, podobnie jak Wojniłłowicz, musiał patrzeć, w jaki sposób 
za te lata pracy Ojczyzna mu się „odwdzięcza”. Przez jego ma-
jątek kilkukrotnie przetoczył się front, niszcząc infrastrukturę 
odwadniającą pola. Ale tym, co naprawdę przytłoczyło Pana 
Hipolita były wydarzenia zaraz po podpisaniu pokoju w Rydze. 
Otóż Korwin-Milewski miał to szczęście, że jego majątek zna-
lazł się po polskiej stronie. Jednakże, gdy przyjechał do swojego 
domu po kilkuletniej nieobecności, okazało się (pomijając fakt 
znacjonalizowania przez „demokratyczną Rzeczpospolitą” stad-
niny koni oraz zjedzenia pozostałego inwentarza żywego), że 
dwór mieszkalny bez niczyjej zgody został zamieniony na sztab 
oficerski. Gdy właściciel poprosił tych ówczesnych squotersów 
o opuszczenie jego domu, oficerowie nie posiadali się ze śmie-
chu i wiązanką obelżywych słów wyrzucili go z niego. Jak sam 
wspominał, najbardziej szkoda mu było utraty listów, które 
wymieniał z ojcem, oraz ogromnego zbioru bibliotecznego po-
łączonego z domowym archiwum. Niestety w części za znisz-
czenie tego zbioru odpowiadali także nasi żołnierze, którzy bez 
zastanowienia rozpalali tymi kilkusetletnimi dokumentami 
ogniska w chłodne wieczory. Zrujnowany majątek, który po 
długich miesiącach udało mu się odzyskać, sprzedał za bezcen, 
ponieważ potrzebował jakichkolwiek pieniędzy do życia, a cena 
ziemi znacząco spadła. Stało się tak, ponieważ przez połowę 
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lat 20. przez Polskę przetaczało się widmo „reformy rolnej”, czy-
li kradzieży majątku szlacheckiego (ponieważ demokratyczny 
parlament ani myślał płacić odszkodowań) i rozdania go bez-
rolnym chłopom.

Obaj panowie swoich żyć dokonali na ziemiach zaboru 
pruskiego: Wojniłłowicz w Bydgoszczy, Korwin-Milewski 
w Poznaniu. Ich praca nad ziemią i ludem, zarówno polskim 
jak i ruskim, została przekreślona demokratycznymi fantazma-
tami o „samostanowieniu narodów”, które w praktyce okazały 
się porzuceniem żywiołu polskiego na Wschodzie oraz grabieżą 
majętności setek Polaków. Polska porzuciła Wielkie Księstwo 
Litewskie. O tym fenomenie wspominają wyżej wspomnia-
ni Panowie, Milewski w Siedemdziesięciu latach wspomnień, 
Wojniłłowicz we Wspomnieniach 1847–1928; piszą o tym także 
Florian Czarnyszewicz w Nadberezyńcach, Emanuel Małyński 

w Nowej Polsce, Bocheński, Cat-Mackiewicz i nieprzebrana rze-
ka innych twórców. Elity przedwojennej Polski tymi ludźmi się 
nie interesowały, zaś temat po II Wojnie Światowej został siłą 
rzeczy ucięty, tym bardziej, że to wtedy ostatecznie odcięto nas 
od łączności z dawnym rdzeniem naszego państwowego dzie-
dzictwa. Ziemia Słowackiego, Mickiewicza, Kościuszki, ziemia 
ojczysta setek Polaków porzucona została przez złą politykę. 
Dlatego proszę Ciebie, Czytelniku, zachęcam do przeczytania 
choć jednego ze wspomnianych przeze mnie dzieł, abyśmy 
jako społeczeństwo zrozumieli stratę, z jaką przychodzi nam 
się mierzyć. Jeśli możesz, zmów pacierz lub chociaż westchnij 
za dusze tych polskich szlachciców, którzy polegli w obronie 
swej ojczyzny, Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego my, czy 
chcemy czy nie, jesteśmy kontynuatorami. A w szczególności za 
Edwarda Wojniłłowicza, aby jego proces beatyfikacyjny został 
pomyślnie ukończony.     

Mrówczym tropem ARCM

Komunikacja

szukam słowami Twego wnętrza,

by dotknąć czegoś głęboko w Tobie

po co

łatwo się zapomina muskania po powierzchni

nie mogą moje słowa dotrzeć do Ciebie, do dna

może używam słów niewłaściwych?

„tak, tak” „nie, nie” – te są najjaskrawsze,

ale by je wypowiedzieć,

trzeba zdobyć ich treść

i tak jest z każdym słowem: mętnieje wypowiadane bez treści,

a treść zdobywa się, nie używając słów

jeśli treść poczęła się we mnie

jeśli treść we mnie mieszka

mogę zdobyć się na słowo

czy gubisz się w moich słowach?

może Cię nie prowadzą

jeszcze nic nie wskazują.

któż by zaufał słowom bez treści

człowiekowi bez prawdy

wierności bez marzeń

zaczekaj na moje słowa

zdobędę treść

Tomasz
Wojtas
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Dominika
Werońska

„Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki…” 

– Pnp 8, 7

Gdy otrzymałam propozycję napisania refleksji o mał-
żeństwie, mocno odczułam, że nie doszłam jeszcze 
do tego stopnia ubóstwa opisywanego przez nasze-

go Duszpasterza. Przecież o małżeństwie wiem tylko tyle, co 
z Żarowych kazań, co z obserwacji Rodziców czy przyjaciół. 
Jednak, gdy propozycja pada wraz z obietnicą modlitwy, cięż-
ko się jej oprzeć. Podzielę się więc krótką refleksją, prosząc 
o wybaczenie piękne Annowe Pary, o wiele bardziej doświad-
czone w tym temacie.

Dlaczego wybrałam akurat ten, podany powyżej, fragment 
Pisma Świętego?

Gdy byłam mała, lubiłam spalać w domu różne rzeczy– takie 
dość nietypowe „hobby”. Dokumenty, kartki, święte obrazki, 
których nie wypadało wyrzucać do kosza. Niebezpieczną pasję 
realizowałam nad kuchennym zlewem, gdzie zimny strumień 
wody gasił wszelkie palące się skrawki. Każdy bez wyjątku, bo 
taka przecież jest woda, taki jest zwykły strumień z kranu. A co 
dopiero spienione morze, potopy i gwałtowne burze, wyjące 
i ogłuszające fale. Woda to potęga.

Jak to więc możliwe, że jest taki płomień, którego ta potę-
ga nie jest w stanie ugasić? Ogień, którego „rzeki nie zatopią”? 

Jakże wielka musi być jego siła! Doprawdy dziwny, przedziwny 
płomień miłości. Taki małżeński…?

Bo w końcu czym jest miłość małżeńska, jak nie trwaniem? 
Pomimo burz i przeciwności. Pomimo gaszącego strumienia 
kłopotów, zmęczenia, zazdrości, wygórowanych wymagań, czy 
kwarantanny. To miłość, która pomimo epidemii dosuwa krze-
sełka razem na Mszy w Kolegiacie. To trwanie jak ten płomień, 
który nigdy nie gaśnie, „którego wody wielkie nie zatopią”.

I choć wybrzeża żadnego nie widać, choć każda z fal może 
pogrążyć łódź życia w wód odmęcie – płyną dwa serca płonące 
jednym płomieniem. Płomieniem Ducha, który pali we wnętrzu 
i woła: Abba, Ojcze! Już nie dwa płomyczki osobno, lecz dwa 
w jednym płonące, którego nic nie zdoła ugasić. A jeśli gasi, to 
znaczy, że to jeszcze nie ten płomień, że to nie płomień miło-
ści. Być może to tylko płonące dokumenty, kartki czy święte 
obrazki, a może nawet mieszkanie, ale jeśli zgasło, to nie był to 
płomień Ducha Miłości. Tego płomienia nic i nikt zgasić nie 
może, a wręcz przeciwnie – wszelkie przeciwności go wzmagają. 

O ten właśnie płomień proszę Cię, Panie, by umieć kochać 
i nie bać się płonąć, nawet jeśli boli.

A Rodzicom i wszystkim Pięknym Małżeństwom (szczegól-
nie naszym, duszpasterskim) dziękuję za ubóstwo wyboru tej 
jednej osoby, za trwanie pośród burz, za niegasnący płomień 
Miłości, którym ogrzewacie świat.     

Płomień miłości
Szkiełko i oko bez mędrca

Ten artykuł będzie inny niż zazwyczaj. Chciałbym pod-
jąć temat tego, jak ludzie pojmują naukę, i jak oddzia-
łuje ona (lub chce oddziaływać) na otaczający nas świat. 

Postaram się nakreślić ryzyka i korzyści wynikające z tego pro-
cesu. Wreszcie – wyjaśnię, czym naukowiec różni się od kapłana 
w starożytnym Egipcie; na pewno nie tylko okularami.

Współczesny człowiek postrzega świat i wydarzenia niczym 
manager w firmie, która zajmuje się bardzo skomplikowanymi 
rzeczami, o których on albo nie ma zielonego pojęcia, bo nigdy 
się nimi osobiście nie zajmował (a „background” w podobnej 
branży dobrze wyglądał podczas rozmowy kwalifikacyjnej), albo 
które go nie interesują, bo sam ma na głowie ważniejsze rzeczy 
(na przykład seriale). Taki widz bądź czytelnik staje się nagle 
arbitrem w sporach czy interpretatorem odkryć naukowych. 
I jeszcze jakby rzeczywiście tak było. W modelowym wypadku 
z upływem czasu opinia publiczna, mając przedstawione nowe 
fakty w sprawie lub nowe odkrycia (zrecenzowane, opubliko-
wane, cytowane), zajmowałaby stanowisko. Tak się jednak nie 
dzieje…

Dlaczego wspomniałem o egipskich kapłanach? Ponieważ 
są stereotypem wykorzystania zjawisk naturalnych lub odkryć 
naukowych do manipulowania ludźmi, którzy – nie mając do-
stępu do wiedzy – byli zdani jedynie na swych przywódców. 
Egipcjanie nauczyli się np. wyznaczać daty zaćmienia słońca 
czy księżyca (zwłaszcza te kolorowe księżyce, które nawet na 
nas robią spore wrażenie!) i – zgodnie z tym, co głosi stereo-
typ – wykorzystywali tę wiedzę do straszenia ludu. Co to ma 
wspólnego z czasami współczesnymi, gdy widok rozpadającej 
się komety nie budzi już światowej paniki? Zaznaczam też, że 
nie chcę wspierać teorii spiskowych lub brać w obronę wszelkich 

„denialistów”, bo to inne oblicze tego zjawiska; wspominałem 
już o tym w tekście o szczepionkach (STOP STOP NOP, „Ignis” 
nr 8 (42), grudzień 2018).

Po pierwsze, obecnie media kreują naukowców na takich 
współczesnych kapłanów. Nie jest niczym dziwnym, że nauko-
wiec badający klimat zaraz zacznie głosić, że, jeżdżąc „starym” 
dieslem, niszczysz planetę, powinieneś zatem porzucić swój 

„grzeszny” styl życia i zamienić auto na elektryczne, wodorowe, 
czy też takie na sprężone powietrze – zgodnie z tym, co jest 
aktualnie w modzie. Albo w drugą stronę: koncerny tytoniowe 
bardzo długo, mimo naukowo udowodnionego związku między 
paleniem a rakiem płuc, stwarzały pozory naukowej debaty na 
ten temat, fundując przeróżne instytuty badań nad szkodliwo-
ścią palenia, które dowodziły jedynie tego, że dyskusja trwa. 
Dzięki temu, zapytane przez opinię publiczną, zawsze mogły od-
powiedzieć, że z tą szkodliwością to tak naprawdę nie wiadomo. 
Mimo że było wiadomo, ale mieli kilku „kapłanów”, którzy byli 
gotowi być „listkiem figowym”. Za pewne ozłoconym, ale zawsze.

Kilka przykładów. Ktoś (bo już nawet nie wiadomo kto) coś 
„odkryje” – np. pogarszanie przez ibuprom przebiegu choroby 

wywołanej przez COVID-19 – i w jednej chwili wszyscy zaczy-
nają zakazywać stosowania tego leku przeciwzapalnego. Gdy 
jednak po dwóch dniach pojawia się dementi, zakazy zostają 
wycofane. Motoryzacja jest chyba najbardziej podatna na takie 

„odkrycia”. Po dzień dzisiejszy na dobrą sprawę nie wiadomo, 
jakie skutki dla środowiska będzie miała produkcja i eksplo-
atacja na szeroką skalę aut elektrycznych. Wiadomo, że emisja 
dwutlenku węgla w trakcie jazdy może być mniejsza niż w przy-
padku aut spalinowych. Jest jednak kilka „ale”: produkcja aut 
elektrycznych (a także ogniw fotowoltaicznych czy współcze-
snej elektroniki) wykorzystuje metale ziem rzadkich, takich jak 
kobalt, lit, tantal, ind, antymon czy pallad – o złocie, srebrze 
i miedzi nie wspominając. Abstrahując od toksyczności tych 
materiałów, będącej kluczową przy recyklingu, bardzo kontro-
wersyjna jest sprawa ich wydobycia. Wydobywając kobalt, może-
my bezpowrotnie zniszczyć dotychczas niezbadane dno oceanu. 
Alternatywą jest pozyskiwanie go w Demokratycznej Republice 
Konga, co jednocześnie wspierałoby trwający tam konflikt.

Ale jakiś pan naukowiec tak powiedział, więc teraz mamy po-
kutować za kupowanie diesli i kupować samochody elektryczne. 
Podobnie jest z globalnym ociepleniem: na cel zostały wzięte 
np. torby plastikowe.  Zastąpiły je przede wszystkim torby ba-
wełniane – nie dość, że rozkładają się one dłużej niż plastikowe, 
to do ich produkcji potrzeba tysięcy litrów wody. Oczywiście 
materiały pochodzą z krajów Trzeciego Świata, gdzie też są 
produkowane. W rzeczywistości najlepsza torba to taka, którą 
już masz, niezależnie od tego, z czego jest zrobiona. Podobnie 
jest z żarówkami. Wiele drobnych przykładów można znaleźć 
także w mediach społecznościowych. Myślę, że najpoważniejszą 
ze wszystkich spraw jest głoszenie przez niektórych naukow-
ców zajmujących się klimatem, że jedynie ograniczenie licz-
by ludności (poprzez aborcję, antykoncepcję i eutanazję) jest 
w stanie zaradzić problemom świata. Tutaj „odkryciem” jest 
korelacja między zwiększeniem emisji CO2 czy wydobycia fos-
foranów a wzrostem liczby ludności. I, zamiast zastanawiać się 
jak zmniejszać tę emisję w krajach, w których to się faktycznie 
dzieje, ludzie wyciągają najprostszy wniosek.

Tak, jak nie należy dać się zwieść wszystkim głosicielom spi-
sków i tajemnej wiedzy, tak nie należy wyciągać zbyt pochop-
nych wniosków z odkryć naukowych. Zawsze trzeba uważać, 
żeby autorytet nie przesłonił prawdy o jakiejś rzeczy. W dobie 
fake newsów i wojny informacyjnej powinniśmy mieć szczegól-
nie wyostrzony wzrok i słuch i naprawdę krytycznie analizo-
wać otaczającą nas rzeczywistość. To, że ktoś ma tytuł naukowy 
(i okulary), nie znaczy, że jest nieomylny także „w sprawach 
wiary i moralności”, które są w jakiś sposób związane z jego 
odkryciem. Podobnie jak antyszczepionkowcy czy śmiertelnie 
chorzy ludzie, którzy – kierowani lękiem – zwracają się ku róż-
nym guru i szemranym źródłom wiedzy, także ludzie chcący 
dbać o środowisko lub – ogólniej – o świat (czyli zdecydowana 
większość z nas) szukają przewodników czy też mitów, żeby czuć 
się komfortowo i potwierdzić słuszność własnych zachowań. 
Zainteresowanym wątkami poruszanymi w artykule polecam 
tematy greenwashingu oraz minerałów pochodzących z regio-
nów ogarniętych konfliktami (ang. conflict minerals).    

Dominik
Kasperski

Trochę o mędrcach
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Mimo niewielkiego stażu, bo zaledwie półtoramiesię-
cznego, chciałabym podzielić się kilkoma refleksja-
mi związanymi z małżeństwem, szczególnie na kan - 

wie naszego doświadczenia „ślubu w czasach zarazy”. Zacznij-
my od początku… Jeszcze przed zaręczynami było dla nas 
oczywiste, iż chcemy pobrać się w paschalnym czasie – histo-
ria naszej miłości zaczęła się od wzajemnej fascynacji pięk-
nem Kościoła oraz liturgii i bardzo pragnęliśmy, aby również 
w dniu ślubu mogła ona wybrzmieć. Marzyliśmy o przygoto-
waniu suto zastawionego stołu dla Bliskich – tego duchowego, 
ale również, najprościej w świecie, tego „materialnego”, we - 
sel nego. Łatwo sobie wyobrazić, że wydarzenie pandemii było 
dla nas związane ze sporym trudem. Pojawił się ogromy nie-
pokój oraz pytanie „co zrobić?”. Postanowiliśmy zasięgnąć 
rady u bliskiego kapłana, który w sposób bardzo stanowczy po - 

prosił, żebyśmy nie przekładali naszego ślubu, gdyż wierzy, 
że taka decyzja otworzy nas na wiele Bożych darów. Przy oka-
zji dodał, iż sam bardzo pragnąłby, abyśmy JUŻ byli razem. 
Jego słowa, szczególnie te ostatnie, mocno we mnie pracowały, 
gdyż w istocie widziałam w nich odblask tego, czego teraz chce 
od nas Bóg. Zrozumiałam, że On też już nie może się docze-
kać, kiedy przed Nim i w Nim podarujemy się sobie na zawsze. 
To  było niesamowite doświadczenie powiązane z trudną ra-
dością – głęboką, ale kiełkującą pośród niepokoju i silniejszą 
od niego. W tamtym czasie ogromnym wsparciem była rów-
nież obecność naszego kochanego Duszpasterza. Gdyby nie 
wspaniali kapłani wokół nas, trudno byłoby odnaleźć drogę… 
Z tamtej sytuacji wyciągnęliśmy pierwszą małżeńską naukę: 
potrzeba nam w życiu autorytetów – osób, których rady, 
szczególnie w momencie próby, będą niczym Boże światło 
rozjaśniające ciemności.

Choć zupełnie się tego nie spodziewaliśmy, dzień ślubu, 
w tej formie w jakiej się odbył, okazał się być spełnieniem naj-
głębszych pragnień naszych serc. To taka przestrzeń, o której 
trudno pisać bez naruszenia drogiej nam tajemnicy, której 
piękno po dziś dzień nas zachwyca. Pozwolę sobie jednak tutaj 
zamilczeć, aby rozwinąć myśl o kolejnej nauce, jaką u progu 
wspólnej drogi obdarzył nas Pan Bóg. Jest ona bardzo prosta 
i zamyka się w słowie „zaufanie”. Nie ma małżeństwa bez za-
ufania. Przyznam się, że przed ślubem bardzo musiałam zaufać 
Dominikowi, który miał wówczas więcej wiary w słuszność 
naszej decyzji. Jego pewność była dla mnie prawdziwym opar-
ciem i pokojem. Jednocześnie oboje oddaliśmy naszą sytuację 
Bogu przez dłonie św. Józefa w codziennej modlitwie zawierze-
nia. Choć wciąż nie możemy się temu nadziwić, doświadczyli-
śmy ogromnej mocy zawierzenia. Pan Bóg dał nam po stokroć 
więcej, niż byśmy mogli sobie wyobrazić w najpiękniejszych 
snach, jakkolwiek banalnie to brzmi. Wychodząc z Kościoła, 
wiedzieliśmy, że nie mogło być inaczej, że wszystko stało się 
dokładnie tak, jak miało być. Na zaproszenia ślubne wybrali-
śmy sobie fragment z wiersza Czesława Miłosza W Krakowie:

I czyż każde z nich nie musi wtulać się w Wiecznie Żyjącego,
W jego zapach jabłek, szafranu, cynamonu, goździków, kadzidła,
W Niego, który jest i który przychodzi
Z jasnością jarzących się woskowych świec?
I On, podzielny, dla każdego osobny,
Przyjmuje w opłatku jego i ją do wnętrza, w ich własny płomień.

 
I właśnie… czyż każde z nich nie musi się wtulać w Wiecznie 
Żyjącego? Dla nas tamten dzień był takim wtuleniem, zaufa-
niem do końca, doświadczeniem mocy w słabości. Bardzo pra-
gniemy, żeby stanowiło ono nieustannie treść naszego małżeń-
stwa, naszego domu…

Karolina  
Kasperska

Wtuleni w Wiecznie 
Żyjącego

Teologia ciała

Wielu Polaków, zapytanych, dlaczego są dumni z na-
szego narodu, wskazuje na postać świętego Jana 
Pawła II. Niewątpliwie jest to jeden z tych świętych, 

którzy wydają się niezwykle bliscy, jakby na wyciągnięcie ręki. 
Rzeczywistość, w której żyjemy, jest w jakiś sposób przenik-
nięta jego obecnością. Niestety prawdą jest również, że to prze-
niknięcie nie zawsze sięga naszego wnętrza i w efekcie postać 
naprawdę wielkiego geniusza możemy sprowadzić do kilku 
wyuczonych zdań, o których właściwie nie wiemy, gdzie i kiedy 
padły po raz pierwszy, albo, o, ironio, do ciastek z kremem… 
Na szczęście jestem przekonana, że nie grozi to członkom na-
szego Duszpasterstwa.

Za nami Święta Zmartwychwstania Pańskiego i Uroczystość 
Wniebowstąpienia. W tym czasie bardziej niż w jakimkolwiek 
innym okresie liturgicznym wybrzmiewa prawda o ostatecz-
nym przeznaczeniu naszego ciała. Przez cały bieżący rok aka-
demicki mieliśmy szansę rozważać ją także podczas spotkań 
Komórek – właśnie w oparciu o cykl katechez Ojca Świętego, 
całościowo określanych jako teologia ciała.

Przyznam, że uderza mnie swoboda – w dobrym znaczeniu 
tego słowa – z jaką Karol Wojtyła pisze o relacji mężczyzny i ko-
biety. Spostrzegam, że dla nas często uzyskanie podobnej swobo-
dy jest trudne nawet wtedy, gdy stajemy przed samymi sobą czy 
wobec Pana Boga, bo albo zbytnio się obawiamy, świadomi, jak 
łatwo tutaj o przekroczenie dobrych granic – albo właśnie pod-
chodzimy do tematu ze zbyt małym wyczuciem, przez co mniej 
lub bardziej ranimy. Warto uczyć się spojrzenia tak pełnego 
wolności... 

Poniżej kilka kluczowych punktów tego nauczania. Nie jest 
możliwe w kilku zdaniach ująć istotę rzeczy w sposób wyczerpujący, 
lecz być może dla kogoś będzie to zachęta do sięgnięcia po więcej.

1. Oblubieńczy wymiar naszej cielesności
Przede wszystkim czas rozstać się raz na zawsze z przekonaniem, 
niestety wciąż pokutującym, że ciało to jeden z synonimów zła. 
Choć na przestrzeni dziejów odniesienie do cielesności budzi-
ło kontrowersje także w samym Kościele, pamiętajmy, że Ob-
jawienie dokonuje się w czasie. 

„Ciało ma wyrażać ducha ludzkiego i w konsekwencji obja-
wiać Bożą miłość”. Nasze ciało jest dobrem, jakie otrzymaliśmy 

– od początku i za darmo, w gruncie rzeczy jednym z najważ-
niejszych. I sens naszego życia, nasze spełnienie, tkwi w tym, 
aby to otrzymane dobro mogło stawać się dobrem dawanym, 
ofiarowywanym. Jako chrześcijanie wierzymy, że Tym, z któ-
rego woli i którego mocą się to dokonuje, jest Bóg działający 
w nas w swoim Duchu.

Wreszcie: nasze ciało wyraża to, kim jesteśmy. Zarówno cia-
ło, jak i tożsamość kobiety bardziej podkreślają przyjmowanie 
daru, natomiast mężczyzny – ofiarowywanie. Jedno nie może

istnieć bez odniesienia do drugiego, a naszym zadaniem jest 
dbać, by było to właściwe odniesienie.

2. Świadomość obecnej w nas pożądliwości, ale i przezwy- 
ciężającej ją łaski płynącej z Chrystusowego odkupienia
Istota problemu, jaki miewamy z naszą cielesnością, tkwi 
w tym, że na skutek grzechu pierworodnego każdy z nas bez 
wyjątku doświadcza w sobie pożądliwości. To ona popycha nas 
ku temu, czego tak naprawdę, w głębi serca, wcale byśmy nie 
chcieli, i to jej trzeba nam się ciągle przeciwstawiać. W podej-
mowaniu tego wysiłku musimy pamiętać, że „ostatnie słowo 
należy do Chrystusa”, a trwanie w Nim jest naszą siłą, która 
pozwala powstawać z upadków i zaczynać na nowo.

3. Posiadanie siebie drogą do pięknego życia
Piszę, że „pożądliwość popycha nas ku temu, czego tak na-
prawdę, w głębi serca, wcale byśmy nie chcieli” – czym innym 
jest bowiem chwilowa satysfakcja z zaspokojenia namiętności, 
a zupełnie czym innym radość, jaką człowiek znajduje w pełni 
posiadania siebie i w decydowaniu o tym, w jaki sposób chce 
ofiarowywać siebie drugiemu.

4. Wezwanie do współpracy – nie do podporządkowania
„Gdy pragniemy być blisko Boga, gdy staramy się z Nim żyć, to On 
nas prowadzi”. Nie oznacza to bynajmniej, że nie mamy nic do 
powiedzenia. We współpracy z łaską zawsze jest miejsce na od-
powiedź człowieka. Jesteśmy zaproszeni do dialogu, nie do pod - 
porządkowania. Do wybierania tego, co daje nadzieje na lep-
sze owoce, i pielęgnowania tego nie tyle własnymi siłami, które 
szybko się wyczerpują, co tymi czerpanymi z Jego miłości.

5. Małżeństwo jako równoprawna droga do świętości
Kolejne przekonanie, jakie trzeba nam porzucić, to że małżeń-
stwo to gorsza rzeczywistość dla tych, którzy nie potrafią ode-
rwać się od doczesności. Tymczasem jako sakrament stojący na 
równi z innymi drogami realizowania przykazania miłości słu-
ży ono temu, by się w niej doskonalić i zgodnie z pragnieniem 
Ojca dążyć do świętości. Relacja dwojga nie ma ich w żadnym 
wypadku zamykać na innych, a wręcz przeciwnie: promienio-
wać pięknem, stawać się inspiracją, zaproszeniem do odkry-
wania tajemnic miłości. Krótko mówiąc: „Różne są dary łaski, 
lecz ten sam Duch” (1 Kor 12, 4).

6. Odkupienie jako rzeczywistość już obecna
Odkupienie ciała staje się naszym udziałem już w życiu docze-
snym – nie jest jedynie obietnicą na przyszłość. Oznacza prze-
mianę ludzkiego serca dokonującą się za sprawą łaski i otwarcie 
się na realizację Bożego planu, czyli dążenie do komunii tak 
z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem, stawanie się dla siebie 
nawzajem darem. To z doświadczania tej pełni tu i teraz płyną 
siła i nadzieja w stawianiu czoła wyzwaniom życia codziennego.

Cytaty pochodzą z książki Pawła Kopyckiego „Elementarz teologii cia-
ła według Jana Pawła II”, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013.

Ciało – przeszkoda czy droga do szczęścia?

Anna
Kostrzewska
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Doprawdy, mogą za nas mówić tylko nasze obrazy.

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

Anna Rita
Rucińska

Słowem podsumowania

Śmierć Vincenta van Gogha do dziś owiana jest tajemnicą. 
27 lipca 1890 r. malarz wraca do wynajmowanego pokoju 
ciężko ranny, postrzelony w klatkę piersiową. Wezwani 

lekarze – Gachet i Mazery – oczyszczają ranę, lecz nie mogą 
wyciągnąć kuli.

Nazajutrz z Paryża przyjeżdża zawiadomiony Theo. Spędza 
długie godziny przy łóżku konającego brata, rozmawiając z nim 
po niderlandzku. Trwa przy nim do samego końca – Vincent 
umiera 29 lipca o godzinie 1:30 nad ranem. Jeszcze tego same-
go dnia Theo organizuje ceremonię pogrzebową, która ma się 
odbyć nazajutrz w kościele uwiecznionym przez Vincenta na 
płótnie ledwie parę tygodni wcześniej. Tamtejszy proboszcz 
nie wyraża jednak zgody na to, by protestanta, a na dodatek 
samobójcę, żegnano w parafialnych murach. 

Wystawienie ciała ma więc miejsce w oberży Ravoux, 
w głównej sali pełniącej funkcję prowizorycznej kaplicy. 
W środku, na stole, stoi otwarta trumna udekorowana dalia-
mi, słonecznikami i innymi kwiatami rosnącymi w okolicy. Na 
ścianach wiszą obrazy malarza, przez witrynę wlewa się lipco-
we słońce. Po tym „pośmiertnym wernisażu” kondukt żałobny 
złożony z kilku paryskich artystów i znajomych odprowadza 
trumnę ze zmarłym na cmentarz, gdzie spoczywa do dziś.

Przyjmuje się, że Vincent van Gogh postrzelił się z preme-
dytacją, chcąc zakończyć życie będące nieustannym pasmem 
porażek. Nawet to mu się nie udało. Dlaczego nie strzelił sobie 
w głowę? Skąd miał broń? Dlaczego w jego kieszeni zamiast li-
stu pożegnalnego znajdował się niedokończony list do brata? 
Te i parę innych pytań rodzą spekulacje i alternatywne wer-
sje wydarzeń. Bardzo żywą jest ta przedstawiona w filmie Van 
Gogh. U bram wieczności (2018), według której malarz zostaje 

postrzelony przez przypadek i kryje sprawców. Jak było na-
prawdę – raczej już nigdy się nie dowiemy. 

Zagadkowa śmierć Van Gogha tylko przymnaża mu popu-
larności, tak samo jak niespotykana więź łącząca go z bratem. 
Dwa serca, lecz jeden duch – miał kiedyś określić ją Vincent. 
Zdumiewająco trafnie, bowiem w pół roku po jego śmierci, 
w szpitalu psychiatrycznym w Utrechcie, umiera trzydzie-
stotrzyletni Theo. Tam też zostaje pochowany. Jego problemy 
psychiczne pojawiły się po samobójstwie Vincenta. W 1914 r. 
owdowiała Johanna van Gogh decyduje o przeniesieniu szcząt-
ków męża do Auvers-sur-Oise, by tak bliscy sobie za życia bra-
cia mogli spoczywać razem także po śmierci.

Na cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu znajduje się masyw-
ny grobowiec Eugène’a Delacroix, który zarasta mchem, nie 
wzbudzając większego zainteresowania w mijających go prze-
chodniach. Do mogiły van Goghów co roku ściągają tłumy, 
nierzadko przynosząc kwiaty. Co jest lepsze? Życie pełne suk-
cesów, miłości i uznania – z odejściem w niepamięć po śmier-
ci – czy życie w poczuciu klęski i samotności – z pośmiertnym 
uznaniem i pokochaniem przez miliony? Bycie szczęśliwym 
ojcem gromadki dzieci czy nieszczęśliwym ojcem sztuki 
nowoczesnej?

Nie potrafię odpowiedzieć. Nie umiem stwierdzić, czy 
Vincent van Gogh wygrał czy przegrał. Natomiast faktem jest, 
że żaden inny malarz w historii sztuki nie zapisał się tak żywo 
w umysłach szerokiej publiczności, żaden – ani wcześniej-
szy, ani późniejszy – nie budzi dziś takiego zainteresowania. 
Muzeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie jest najpopu-
larniejszym na świecie muzeum poświęconym jednej osobie 
(ponad dwa miliony odwiedzin rocznie).     

Savoir-vivre

W 2018 roku Środa Popielcowa wypadła 14 lutego. 
Wówczas znajoma mi para wybrała się do jednego 
z krakowskich teatrów, a tam, w tym ważnym dla 

naszej wspólnoty dniu, natrafiła na spektakl, który co najmniej 
przez moment był dosyć wyzywający. Wydaje mi się, że mogło 
mi to mocno zapaść w pamięć właśnie ze względu na okolicz-
ności, jednakże uważam, że na takie sytuacje powinniśmy być 
wyczuleni na co dzień.

W najnowszej historii mamy przypadki choć nieco sku-
tecznych bojkotów konsumenckich. Tak było w 2013 roku, 
gdy w sklepach C&A pojawiły się koszulki z wizerunkiem 
Ernesto Che Guevary, czy w 2014 roku, gdy Adam Darski, 
który w 2007  roku podarł Pismo Święte, reklamował sieć 
Empik. Jeżeli w teatrach dojdzie do tego, o ile już tak nie jest, 
że nietrudno będzie trafić na spektakl niezgodny z normami, 
to myślę, że oprócz bojkotu dobrze będzie postarać się o twór-
czą reakcję. Bynajmniej nie popieram tego, co w zeszłym roku 
w kontekście filmu pt. Pierwsze kuszenie Chrystusa spotkało 
podobno siedzibę twórców owego filmu, która to budowla zo-
stała obrzucona koktajlami Mołotowa. 

Nam, którym nie powinna być przecież obca sztuka, lepiej 
będzie odpowiedzieć czymś więcej niż jedynie negacją tego, 
co jest owocem kontrkultury. Wydaje się, że sprawa teatru 
ma inny charakter niż chociażby ubrań. A zatem jak możemy 
uniknąć scen, które rażą nasze oczy, w trakcie przedstawień te-
atralnych? Jedną z opcji jest tworzenie spektakli między sobą, 
w zamkniętym kręgu towarzyskim, gdzie wystarczy osiem 
czy dziesięć osób, by bez problemu zrealizować dwa przed

stawienia. W takiej koncepcji, w której uczestniczy kilka do kil - 
kunastu osób, pierwsza połowa gra na scenie, a druga jest pu-
blicznością i później vice versa. Tak, jak mogę się spodziewać, 
że w trakcie festiwalu Slavangard uniknę takich scen jak w fil-
mach na Netflixie, tak też we współpracy ze znajomymi raczej 
nie będę oglądał tego, co ujrzeli moi znajomi dwa lata temu 
w instytucji mającej swą siedzibę przy alei Krasińskiego.

Człowiek z klasą potrafi reagować stanowczo, ale nie brak 
mu także powściągliwości. Swoimi decyzjami, swoją postawą 
ma także częściowy wpływ na to, jak w przyszłości będzie wy-
glądał otaczający go świat. Doktor Stanisław Krajski opisał na 
swoim blogu sytuację, która spotkała go kiedyś w restauracji. 
Jego żona dostała tam mrożone warzywa, a jego danie było 
mocno przesolone. Wówczas zapłacili i opuścili natychmiast 
ten lokal. Krajski napisał w tym kontekście tak: „uniknęliśmy 
w ten sposób wszelkich potencjalnych przykrości, ale lokal zo-
stał bez nauczki i być może taka sytuacja dotknęła wielu innych 
osób”. Według niego dla zasady trzeba wymagać tego, za co się 
zapłaciło, i „wychowywać” kelnerów oraz właścicieli restau-
racji, po czym oczywiście zaznacza, że „trzeba jednak unikać 
wszelkich sytuacji «niegodnych»”. Proponuje on, by interwe-
niować, lecz w sytuacji spotykania się z niewłaściwą reakcją na-
tychmiast ją ucinać, opuszczając lokal, a kontynuować sprawę 
później, telefonicznie lub pisemnie. Takie podejście Krajskiego 
być może wynika z tego, iż z racji doświadczenia życiowego 
spotkał się już nader często z niewłaściwymi zachowaniami. 
Nie będę ukrywał, że osobiście wolałbym, by takich interwen-
cji oraz powodów do nich w ogóle nie było.     

Dominik
W. Feliks

Coś, czego może 
być mniej
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Nie będę jednak poruszać tematu istoty sakramentu 
małżeństwa, ciągle zmieniającej się mody ślubnej 
czy weselnej. Naturalnym jest, że zmiana stanu cy-

wilnego jest ważnym wydarzeniem w życiu większości ludzi 
i stąd różne formy świętowania – huczne wesela czy kameral-
ne obiady dla najbliższych. Zdecydowana większość społe-
czeństwa, będąc o krok od ślubnego kobierca, ma wymarzoną 
wizję dnia zaślubin – bardziej lub mniej dokładną. Co jednak 
zrobić, gdy wyśniona otoczka ślubu już jest, towarzysz życia 
również, tylko jakoś chęci zmiany stanu cywilnego brak? Jak 
mieć i wesele, i ślub jak z bajki (czy może raczej z hollywo-
odzkiego filmu), szczęśliwą rodzinę, która już nie będzie py-
tać: „kiedy ten ślub?”, a przy tym nadal pozostać osobą wolną, 
niekrępowaną węzłem małżeńskim? Z pomocą przychodzą… 
śluby symboliczne.

Ceremonie takie nie pociągają za sobą żadnych skutków 
prawnych. Jak mówią sami organizatorzy, mają one być uroczy-
stością, podczas której spełniane są wszystkie marzenia „mał-
żonków”, a których nie oddaje w pełni chociażby ślub cywilny. 
Ułożone samodzielnie przez „narzeczonych” przysięgi czy spe-
cjalne rytuały ślubne, takie jak chociażby „rozpalanie świec jed-
ności” – proszę bardzo! 

Dlaczego ludzie decydują się na taki ślub? Organizatorzy 
podają wiele powodów: potrzeba zachowania pewnych rytu-
ałów społecznych, przy jednoczesnym poczuciu nieskrępowa-
nia tradycją, czy chęć zadowolenia bardziej konserwatywnych 
członków rodziny. Z opcji tej korzystają również pary, dla 
których prawnie nie przewidziano możliwości zawarcia mał-
żeństwa, czy te wielowyznaniowe. Jednak najczęściej powta-
rzanym argumentem jest: żeby było pięknie jak ze snu.

I tu do akcji wkracza popkultura – czy na nasze wyobrażenia 
„ślubu jak z bajki” wpływ mają sceny z filmów? Czy przepiękne za-

bytkowe wnętrza kościołów nie są już wystarczające, bo częściej 
w produkcjach filmowych widzimy ukwiecone altany w ogro-
dach albo łuki ślubne ustawione na plaży pod palmami? Czy już 
niedługo doczekamy się nie tylko wesel, ale również i ślubów 
w konwencji chociażby Gwiezdnych wojen? Skąd potrzeba zmiany 
tradycyjnych słów przysięgi ślubnej na rzecz własnych sformuło-
wań? Czy jest to tylko (lub aż) potrzeba wyrażenia siebie, czy może 
kalka z widzianych na wielkim ekranie scen? Przy okazji może 
będzie bardziej wzruszająco, gdy będzie inaczej niż zwykle? Czy 
dążenie do wtłoczenia estetyki znanej z popkultury, nie tylko tej 
dotyczącej ubioru czy wystroju wnętrz, do otaczającej nas rzeczy-
wistości jest chwilową fanaberią, czy już niebezpiecznym trendem?

Spokojnie, w śledzeniu nowości ze świata kultury popular-
nej nie ma nic złego. Tak samo jak w urządzeniu pokoju na 
wzór widzianego w ulubionym serialu, czy nadaniu nazwy 
lokalu inspirowanej znanymi sagami książkowymi. Jednak, 
żeby nie zrobić sobie krzywdy odbieranymi treściami, war-
to być krytycznym i znać umiar. Warto również zwracać 
uwagę na to, co kryje się pod ładnymi obrazkami – zarów-
no w dziełach twórców o poglądach lewicowych, jak i pra-
wicowych. Niech przekonanie, że w danym momencie autor 
przedstawia poglądy, które są bliskie naszemu sumieniu, 
nie osłabi czujności wobec później prezentowanych treści  – 
w końcu wszystko się zmienia, a artyści nie są tutaj wyjątkiem.

A na czas wakacji życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, aby był to 
czas zachwytu i inspiracji, odnalezienia nowych, interesujących 
form spędzania czasu lub powrotu do starych, już zapomnia-
nych, przyjemności. Przede wszystkim niech to jednak będzie 
czas myślenia – niekoniecznie tego akademickiego, lecz wciąż 
rozwijającego!     

Jak powszechnie wiadomo, wszystko w końcu ma swój kres – nie inaczej jest również z tym 
cyklem spotkań z popkulturą. Szczęśliwie, przynajmniej na razie, niezmienne jest to, że 
w ogromie otaczających nas treści można znaleźć i poznać wiele wartościowych i intere-
sujących form kultury, niekoniecznie wydając na ten cel ogromne pieniądze. Tym razem 
jednak nie o nich. Nadszedł czas, żeby, parafrazując klasyka, zadać sobie jedno ważne, ale 
to bardzo ważne pytanie – czy popkultura kreuje rzeczywistość? Niech polem do rozważań 
będą… śluby!

Joanna 
Kret

„Już mi niosą suknię 
z welonem…”

Źródło: www.glamourevent.pl – 
organizatorzy ślubów symbolicznych

Ekonomia

Bardzo cenię sobie tę chwilę, podczas której mam 
okazję napisać do Państwa tych kilka prostych słów. 
Towarzyszy mi w tym chwila ciszy, swobodnej reflek-

sji, która pozwala na przerwanie gonitwy myśli, będącej re-
zultatem nieustannie docierających do nas zewsząd bodźców. 
Rozsiadam się wygodnie na kanapie, do ręki biorę kawę i po-
zwalam sobie na osiągnięcie wewnętrznego spokoju, co akurat 
w moim przypadku jest konieczne do ubrania w słowa tego, 
co oczywiście chciałbym Państwu przekazać. Dzięki temu 
moje myśli są w stanie wydostać się na powierzchnię szumu 
informacyjnego, który towarzyszy mi na co dzień i bynajmniej 
nie sprzyja głębokiej koncentracji. Polecam Państwu znaleźć 
w ciągu dnia chwile, kiedy możliwe będzie odnalezienie tego 
rodzaju wewnętrznego spokoju, a na pewno możliwe będzie 
spojrzenie na życie i nas samych z nieco większym dystansem.

Cisza i wynikające z niej korzyści nie będą jednak tema-
tem niniejszego tekstu. Natomiast wstępem do rozważań na 
temat małżeństwa chciałbym uczynić wspomnienie na temat 
niedawno przeczytanej przeze mnie książki, bardzo pouczają-
cej, nawiasem mówiąc. Jej autorem jest niejaki Nicholas Carr. 
Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg powinna za-
interesować przede wszystkim tych, którzy mają tendencję 
do spędzania dużych ilości czasu przed ekranem komputera, 
a jednocześnie zauważają u siebie występowanie niepokoją-
cych objawów, jak np. utrudniona koncentracja, słabsza pamięć, 
kompulsywna potrzeba korzystania z internetu. Nicholas Carr, 
powołując się na wyniki badań naukowych, udowadnia, że 
nadmierne korzystanie z internetu powoduje fizyczne zmiany 
w mózgu, skutkujące pogorszeniem funkcjonowania w innych 
obszarach ludzkiej aktywności. Konkluzją jego książki jest 
stwierdzenie, że przystosowany dotąd do głębokiej lektury 
i długotrwałej koncentracji ludzki mózg zmienia się w mózg 
łowcy, poszukującego wciąż nowych doznań.

To nie jedyne konsekwencje spędzania nadmiernej ilości 
czasu w internecie. Z badań Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychologicznego wynika, że ok. 30% użytkowników, nie wli-
czając w to ludzi uzależnionych, szuka w internecie ucieczki 
przed rzeczywistością. Znacząco pogarsza to ich już i tak słabo 
rozwinięte umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, 
prowadząc nierzadko do powstania różnego rodzaju fobii spo-
łecznych. Można zatem zapytać, jak to się ma do kwestii mał-
żeństwa? Już w 1999 roku to samo Amerykańskie Towarzystwo 

Psychologiczne wykazało, że ponad połowa ludzi uzależnio-
nych od internetu posiada poważne problemy małżeńskie.

Innym zagrożeniem, które bywa nazywane wręcz plagą 
i bywa często nałogiem współwystępującym z uzależnieniem 
od internetu, jest oglądanie internetowej pornografii. Dlaczego 
pornografia jest szczególnym zagrożeniem dla małżeństwa? 
Ponieważ, jak tłumaczy w wywiadzie udzielonym dla tygodni-
ka „Polityka” dr hab. Mateusz Gola, istnieje zastanawiająca ko-
relacja pomiędzy upowszechnieniem się swobodnego dostępu 
do treści pornograficznych a coraz częstszym zjawiskiem nie-
chęci wchodzenia w stałe związki wśród mężczyzn. Widać to 
zwłaszcza na przykładzie Francji i Japonii. Japonia jest szcze-
gólnie interesującym badawczo krajem, ponieważ średnia 
wieku tamtejszej społeczności obok Niemiec w 2016 roku była 
najwyższą na świecie (46,1) a jej przyrost naturalny w roku 
2018 spadł poniżej zera i wyniósł -0,2%. Oznacza to po prostu 
powolne wymieranie społeczeństwa. W sieci można przeczy-
tać wiele informacji na temat tamtejszych młodych mężczyzn, 
którzy stronią od życia towarzyskiego, wybierając sztuczne za-
mienniki z manekinami zastępującymi kobiety włącznie. Czy 
czekają nas zatem podobne wyzwania?

Należy pamiętać o jeszcze jednym aspekcie. Wbrew szcze-
gólnie dzisiaj popularnemu sprowadzaniu małżeństwa do 
roli związku między dwojgiem kochających się ludzi, należy 
pamiętać, że nie mniej ważna była jego rola umożliwiająca 
ludziom przetrwanie, a dzieciom – prawidłowy rozwój i start 
w dorosłość. W takim kontekście małżeństwo nie jest już tyl-
ko związkiem powodowanym chwilowym uniesieniem uczuć 
do drugiego człowieka, ale pewnego rodzaju osiągnięciem 
cywilizacyjnym. Powtórzę się po raz kolejny, powołując się 
na osiągnięcia ekonomii instytucjonalnej, ale w świetle jej 
założeń małżeństwo określiłbym jako instytucję formalną, 
powstałą w celu zapewnienia małżonkom, ale przede wszyst-
kim ich potomstwu warunków niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania w całym społeczeństwie. To rodzice powinni 
zagwarantować dzieciom takie wychowanie, które pozwoli im 
na opanowanie potrzebnych do dorosłego życia umiejętności, 
aby same mogły z czasem przejąć obowiązki rodziców, także 
w stosunku do własnego potomstwa. I to jest argument, który 
zwłaszcza ludzi podważających sens tradycyjnego modelu ro-
dziny powinien przekonać do konieczności ochrony instytucji 
małżeństwa.     

Instytucjonalne znaczenie 
małżeństwa

Łukasz 
Kucharski
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Ankieta polityczna została przeprowadzona w dniach 6–10 maja wśród 
członków DA świętej Anny w Krakowie za pośrednictwem formularza 
Google. Odpowiedzi udzieliło 50 osób, w tym 26 kobiet i 24 mężczyzn. 
Według prognoz w dniu pisania tego tekstu, niniejsze podsumowanie trafi 
do Was jeszcze przed wyborami. Podobnie jak formularz, będzie ono po-
dzielone na 6 tematycznych części.

Duda i Bosak 
po równo 
w głosach

Preferencje ogólne
Gdyby wybory prezydenckie odbyły się wyłącznie wśród człon-
ków duszpasterstwa, do drugiej tury przeszliby Andrzej Duda 
oraz Krzysztof Bosak, obaj z wynikiem 39,6 % spośród głosów 
ważnych. Trzecie miejsce w pierwszej turze należałoby do Szy-
mona Hołowni (8,3 %), czwarte miejsce zająłby Władysław 
Kosiniak-Kamysz (6,3 %). Robert Biedroń oraz Małgorzata 
Kida wa-Błońska nie otrzymaliby żadnego głosu. Kandydaci, 
których nie wymieniłem wyżej, uzyskaliby łącznie tyle, co kan- 
 dy dat PSL (6,3 %), natomiast dwie osoby zdecydowałyby się 
na oddanie głosu nieważnego. Trudno szacować wynik dru-
giej tury – jeśli weźmiemy pod uwagę, na kogo zagłosowaliby 
wyborcy innych kandydatów niż Duda i Bosak, gdyby musieli 
zmienić zdanie, każdy z nich otrzymałby dodatkowe 3 głosy.

Gdyby rozróżnić głosy względem płci wyborców, pierwsza 
tura wystarczyłaby do wyłonienia prezydenta – wśród kobiet 

wygrałby Andrzej Duda, a wśród mężczyzn Krzysztof Bosak 
(w obu przypadkach z wynikiem 58,3 %). 

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku większość 
ankietowanych, którzy w nich uczestniczyli, wsparła Prawo 
i Sprawiedliwość (65,7 %), zaś drugie miejsce zajął Kukiz 15’ 
(20 %). Z kolei w  zeszłorocznych wyborach do sejmu i senatu 
44 % ankietowanych wybrało PiS, ale aż 42 % – Konfederację. 
Jeśli prześledzimy migrację wyborców, PiS zachował 65,2 % 
spośród wyborców z 2015 roku, 30,4 % utracił na rzecz 
Konfederacji, a pozostali postanowili wesprzeć Koalicję 
Obywatelską lub Polskie Stronnictwo Ludowe/Kukiz 15’.

Wśród powodów, dla których decydujemy się na oddanie 
głosu na dany komitet, dwie opcje zyskały najwięcej głosów 
(po 28 %) – „kieruję się zaufaniem do danej partii/komitetu” 
oraz „wybieram mniejsze zło”. Jedynie 6 % ankietowanych 
uważa, że obecny rząd działa bardzo dobrze, kolejne 36 % ma 

Bartek
Księżyc

Polityka

jedyne drobne zastrzeżenia, a 26 % ocenia poczynania sceptycz-
nie, jednocześnie nie widząc obecnie lepszej alternatywy wśród 
innych partii – zatem, generalnie, obecny rząd ma 68 % poparcia 
w naszym duszpasterstwie.

Sprawy bieżące
Aż 56 % ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że w obec-
nej sytuacji najlepszym wyjściem byłoby wprowadzenie stanu 
nadzwyczajnego, 24 % sprzeciwiłoby się takiemu rozwiązaniu.

Większość respondentów (72 %) uważa, że wszyscy pracow-
nicy służby zdrowia powinni być regularnie badani na obecność 
koronawirusa niezależnie od objawów, 20 % przy braku objawów 
nie widziałaby takiej potrzeby.

Większa rozbieżność zdań dotyczyła gwarantowanego przez 
państwo dochodu podstawowego dla osób, które straciły pracę 
w tych wyjątkowych okolicznościach – 56 % osób uważa to za 
dobry pomysł, 30 % jest przeciwne.

Matury i egzaminy ósmoklasisty nie powinny być odwołane, 
co najwyżej przesunięte w czasie – w tej kwestii mamy zgodę 
70 % ankietowanych. Przede wszystkim w kontekście matur ist-
nieje potrzeba, by nie zmieniać warunków przyjęcia na studia.

Przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych w maju 
sprzeciwiło się 64 % ankietowanych członków duszpasterstwa. 
Zwolennikami tego pomysłu było 24 % osób – zdaje się, że z po-
wodów logistycznych rząd w tej kwestii ugiął się pod naciskiem 
opinii publicznej. Warto zaznaczyć, że część ankietowanych by-
łaby skłonna poprzeć głosowanie korespondencyjne, gdyby jed-
nak było ono odpowiednio przygotowane.

Ostatnie pytanie dotyczyło formy głosowania w sejmie nad 
poprawkami do ustaw. Aż 40 % osób wybrało opcję „nie mam 
zdania”, zatem wyjaśnię – w kwietniowych głosowaniach nad 
poprawkami do tarczy antykryzysowej, zamiast poddać pod 
dyskusję każdą spośród wielu poprawek koalicji rządzącej 
i opozycji, zdecydowano się na głosowanie w dwóch blokach: 
w pierwszym skumulowano wszystkie poprawki zapropono-
wane przez koalicję, w drugim zaś sugerowane przez opozycję. 
Tłumaczono to potrzebą skrócenia posiedzenia, bo na pomoc 
czeka wielu Polaków, natomiast paradoksem tej sytuacji był brak 
możliwości głosowania przez opozycję za swoimi poprawkami, 
bo wtedy zagłosowaliby również za innymi, które mogłyby dzia-
łać przeciwnie do ich poprawki (na przykład Konfederacja głoso-
wałaby jednocześnie zarówno za swoimi poprawkami, jak i tymi, 
które zaproponowała Lewica). W naszym duszpasterstwie 50 % 
ankietowanych było za głosowaniem osobno na każdą poprawkę, 
10% było przeciwnych.

Kwestie światopoglądowe
W burzliwej kwestii aborcji członkowie duszpasterstwa stoją mu-
rem przeciwko jej legalizacji: 68 % popiera całkowity zakaz abor-
cji, 18 % jest za utrzymaniem obecnego „kompromisu” (aborcja 
w trzech przypadkach), a pozostałe 14 % - w dwóch przypadkach 
(uchylając możliwość aborcji, gdy istnieje podejrzenie wady pło-
du, zostawiając jedynie możliwość dla ciąży pochodzącej z gwał-
tu lub zagrażającej życiu matki). Mimo, że pytanie fizycznie 
rzecz biorąc dotyczy jedynie kobiet, wśród obu płci odpowiedzi 
na to pytanie rozkładały się podobnie.

Spośród ankietowanych 76 % sprzeciwia się legalizacji związ-
ków partnerskich. Zdecydowana większość spośród pozostałych 
uważa, że związek partnerski nigdy nie powinien być prawnie 
zrównany z małżeństwem kobiety i mężczyzny.

Dwa kolejne pytania podzieliły wspólnotę na dwie, prawie 
równe grupy. Nieco ponad połowa (52 %) ankietowanych uważa, 
że państwo powinno bardziej przychylnie traktować Kościół ka-
tolicki niż przedstawicieli innych wyznań. Miałoby to wynikać 
z ponad tysiącletniej historii Kościoła w Polsce. Trudno prze-
milczeć argument, że to właśnie chrzest Polski jest uznawany za 
powstanie naszego państwa. Jednakże 48 % osób przekonuje fakt, 
że Konstytucja RP gwarantuje równość wszystkich obywateli, 
także w kwestii wyznania. Warto pamiętać, że chrześcijaństwo 
prężnie rozwijało się bez pomocy władców państw, a nawet wte-
dy, gdy było przez nich zwalczane. 

Aż 56 % respondentów uważa, że im mniej ludzi posiada broń, 
tym bezpieczniej. Wyraźną przewagę wśród zwolenników tej 
opcji stanowią kobiety oraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. 
Wśród tych, którzy woleliby, aby dostęp do broni palnej był po-
wszechny, najwięcej jest mężczyzn oraz wyborców Konfederacji.

Prawie trzy czwarte (72 %) ankietowanych uważa, że hodowla 
zwierząt „na futra” powinna być dozwolona. Podniesiony został 
argument, że zakaz hodowli nie zmniejszy tego procederu na 
świecie, stracą jedynie polscy przedsiębiorcy, a także stwierdze-
nie, że – gdyby podążać tymi kategoriami –hodowla zwierząt na 
mięso też musiałaby być zakazana. Wśród głosów przeciwnych 
takiej hodowli pojawiły się przede wszystkim argumenty znęca-
nia się nad stworzeniem Bożym, a także stwierdzenia, że ubrania 
można wykonać z futer zwierząt, które umarły z przyczyn natu-
ralnych lub po prostu z tworzyw sztucznych.

Kwestie gospodarcze
Ekonomicznie rzecz biorąc, 70 % ankietowanych to zwolenni-
cy państwa-minimum z minimalnymi środkami na niezbędne 
wydatki. 64 % osób negatywnie ocenia podwyższanie pensji 
minimalnej jako sposobu na wzrost zamożności społeczeństwa, 
z uwagi na idące za tym zwolnienia pracowników i zatrudnia-
nie „na czarno”. Mimo tych wolnorynkowych opinii, 54 % osób 
ocenia program 500+ pozytywnie. Dominowały stwierdzenia, 
że danemu ankietowanemu znane są przykłady rodzin, którym 
500+ faktycznie uratowało byt. Doceniono podnoszący się przy-
rost naturalny i choć przeciwnicy wskazują, że „danina” w wyso-
kości pięciuset złotych jest zbyt wysoka, a skuteczniejszą metodą 
wsparcia byłyby ulgi podatkowe i dodatkowe korzyści z kart du-
żej rodziny, panuje zgoda, że rodziny należy wspierać, gdyż są 
one fundamentem społeczeństwa. 

Funkcjonowanie państwa
Spośród ankietowanych 40 % uważa, że obecny stosunek publicz-
nych placówek służby zdrowia do prywatnych jest odpowiedni. 
Łącznie 38 % wsparłoby rozwiązania mające na celu większą pry-
watyzację, 22 % natomiast nie widzi potrzeby tworzenia prywat-
nych placówek, ponieważ leczenie powinno być bezpłatne i tak 
samo dostępne dla wszystkich. Nie widać zatem zdecydowanej 
potrzeby zmiany systemowej.

Co trzeci ankietowany (34 %) widzi pilną potrzebę podwyż-
szenia pensji nauczycieli. Znaczna większość pozostałych (58 %) 
również dostrzega taką konieczność, ale uzależnia podwyżkę od 
jakości nauczania bądź zniesienia części uprawnień wynikają-
cych z Karty Nauczyciela. Jedynie 8 % osób uważa obecny po-
ziom wynagrodzeń za odpowiedni.

Trzech na czterech respondentów (74 %) twierdzi, że refor-
ma sądownictwa powinna być głęboka i systemowa, dać więk-
szy wpływ obywateli na wymiar sprawiedliwości zwłaszcza na 



30 vi 2020 • ignis 31ignis • vi 2020

niskim szczeblu, a nie jedynie polegać na wymianie „waszych” 
sędziów na „naszych”. Zdecydowanie pozytywnie reformę 
przeprowadzaną przez obecny obóz rządzący ocenia 22 % py-
tanych, 4 % – zdecydowanie negatywnie.

Z pięciu przykładowych propozycji zmian dotyczących 
władzy ustawodawczej największe poparcie ma poddawanie 
złożonych projektów obywatelskich pod jak najszybsze głoso-
wanie w sejmie, by uszanować aktywność obywatelską (68 %). 
Aż 64 % osób jest zgodne, że należy zmniejszyć liczbę parla-
mentarzystów. Pozostałe propozycje nie zostały uznane za 
właściwe – organizację referendum ogólnokrajowego w celu 
rozstrzygnięcia najważniejszych kwestii popiera 38 % osób, 
wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych 32 %, 
a likwidację senatu – 26 % ankietowanych. Zamiast likwidacji 
senatu pojawiły się propozycje, by go zmniejszyć i przekształ-
cić w organ opiniodawczy.

Wydatki na armię należy zwiększyć – z tym stwierdzeniem 
zgadza się 84 % respondentów (68 % stawiałoby przede wszyst-
kim na nowe technologie, 16 % zwiększyłoby pobór do wojska). 
Pozostali uważają, że wydatki są obecnie na wystarczającym 
poziomie, nikt nie uważa, że należy je zmniejszyć. Panuje za-
tem przekonanie, że – abstrahując od dobrych stosunków z so-
jusznikami – musimy sami zadbać o swoją obronę.

Największą szansą dla polskiej energetyki są inwestycje 
w energię odnawialną (42 %), w drugiej kolejności należy za-
dbać o budowę elektrowni atomowej (40 %), na dalszy plan 
schodzą paliwa kopalne (18 %).

Aż 94 % ankietowanych uważa, że konstytucja wymaga 
zmian – w tym 48 % z uwagi na skalę tych zmian wolałaby na-
pisać ją od nowa, 46 % zmieniłoby jedynie konkretne artykuły. 
Jedynie 6 % osób nie widzi potrzeby zmiany ustawy zasadniczej.

Polityka zagraniczna
Polska powinna przedkładać własne interesy ponad bez-
warunkową lojalność wobec Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych – tą opcję wybrało 60 % ankietowanych. 
Pozostałe głosy rozdzieliły się po równo. Za stwierdzenia-
mi, że najważniejszym strategicznym sojusznikiem są Stany 
Zjednoczone oraz że priorytetem jest członkostwo w Unii 
Europejskiej, opowiedziało się 20 % ankietowanych.  

W nawiązaniu do tej ostatniej organizacji, 84 % popiera sze-
roko zakrojoną współpracę z innymi krajami Unii przy jedno-
czesnym suwerennym stanowieniu prawa i prowadzeniu poli-
tyki z państwami spoza Europy. Pozostali respondenci (16 %) 
popierają całkowite opuszczenie Unii Europejskiej i zdanie się 
na siebie; żaden ankietowany nie poparł idei integracji euro-
pejskiej w każdej dziedzinie.

Podsumowując, w duszpasterstwie mamy szeroki wachlarz 
poglądów na temat tego, jak polska polityka powinna funk-
cjonować. Niektórzy chcą, by Kościół nie wtrącał się w sprawy 
państwowe. Są także osoby, które zakazałyby udzielania ślu-
bów urzędom, zostawiając ten przywilej jedynie wspólnotom 
religijnym. W polityce zagranicznej, oprócz popularnych soju-
szy z USA i członkostwa w UE i NATO, pojawiły się pomysły 
stworzenia wspólnoty państw środkowoeuropejskich, wzmoc-
nienia współpracy regionalnej, nadającej instytucjom więcej 
uprawnień, a także narodziła się wątpliwość, czy kraje takie 
jak Rosja czy Chiny nie chciałyby nas raczej wykorzystać, niż 
traktować po partnersku. Szczegółowe prześledzenie odpo-
wiedzi pozwala sądzić, że większość ankietowanych wybiera 
opcję polityczną zgodnie ze swoimi przekonaniami i potrafi je 
uzasadnić, co może okazać się bardzo pomocne we współtwo-
rzeniu lepszego jutra.      

Polityka Zza Wielkiej Wody

„American Dream” – czy życie w 
USA jest lepsze od życia w Polsce?

Wiktor 
Węglewicz

Każda podróż w określonym momencie musi się skoń-
czyć. Również mój pobyt za Wielką Wodą po sześciu 
intensywnych miesiącach dobiegł końca. W ostatnim 

z moich artykułów chciałbym zastanowić się, czy życie w Sta-
nach jest lepsze od życia w Polsce, czy może nasz kraj posiada 
przewagę nad tą wymarzoną przez wielu Ameryką?

U wielu osób w Polsce do dzisiaj pokutuje mit USA jako 
„American Dream”. Był on kształtowany w czasach PRL, był 
obecny także po 1989 r. (przez filmy i seriale z lat 80-tych, ma-
sowo wówczas oglądane). Jak więc ten mit wypada w konfron-
tacji z rzeczywistością?

Zacznę od samych Amerykanów – jacy oni są? Są bardziej 
zadowoleni z życia niż my, o wiele częściej się uśmiechają 
i witają tymże uśmiechem nieznajomych. I oprócz zwykłego 

„cześć” zawsze dodają jeszcze „How are you?”. Nawet, jeśli jest 
to zwykła formułka grzecznościowa, to i tak wprowadza to 
lepsze samopoczucie. Bardzo podobało mi się ich podejście na 
zasadzie „no problem”, co niestety jest nadal problemem nad 
Wisłą. 

Amerykanie są znacznie bardziej praktyczni od Polaków. 
Jest to naród, który nie lubi marnować czasu na niepotrzebne 
rzeczy lub czynności. Dlatego tam nie spotyka się tak uwiel-
bianego przez nas siedzenia po nocach i dyskusji nad życiem, 
duszą i tym podobnymi zagadnieniami. Dominuje konkret – 
przychodzimy, spotykamy się, trochę rozmawiamy, jemy i roz-
chodzimy się. Nie mówię, że jest to lepsze – jest inaczej. Ten 
praktycyzm wyraża się także w przedmiotach codziennego 
użytku (dzięki temu remonty w domach są znacznie prostsze). 

Wielkim plusem USA jest przemyślana organizacja, nie tyl-
ko na poziomie centralnym, ale też lokalnym i uczelnianym. 
Wszystko działa tam znacznie lepiej i biurokracji jest zdecydo-
wanie mniej niż w Polsce. Tym, co było dla mnie pozytywnym 

szokiem, jest fakt, że to urzędnik jest dla ciebie, a nie ty – dla 
urzędnika. 

Kwestią dla mnie istotną są sprawy naukowe. Na tym polu 
mogę potwierdzić, iż uniwersytety amerykańskie stoją na bar-
dzo wysokim poziomie. Związane to jest przede wszystkim z fi-
lozofią studiowania, jak również z pieniędzmi. Nauka w USA 
jest płatna, dlatego też za pieniędzmi idzie jakość. Ponadto mo-
del uczelni wyższych jest biznesowy, więc same uczelnie łączą 
teorię z praktyką, co w efekcie daje znacznie lepsze przygoto-
wanie studentów do pracy w wybranym zawodzie. 

Rzeczą, która jest tam na bardzo wysokim poziomie, jest 
obsługa klienta. Tam rzeczywistością jest powiedzenie „klient 

– nasz pan”. W supermarkecie bez problemu można zwrócić 
przedmioty, które się nabyło, bez podania powodu i z natych-
miastowym zwrotem pieniędzy na kartę kredytową (jak jest 
w Polsce, nie muszę chyba mówić). Sprzedawcy naprawdę zale-
ży na tym, by sprzedać towar, i by klient wrócił. Nie może więc 
sobie pozwolić na złe traktowanie kupującego. 

Każdy medal ma dwie strony, stąd też życie w USA ma swo-
je minusy. Do dwóch największych zaliczam służbę zdrowia 
oraz jedzenie (o których już pisałem w poprzednich numerach 

„Ignisa”). Do kolejnego – szczątkowa komunikacja publiczna, 
sprawiająca, że bez samochodu człowiek jest w zasadzie unie-
ruchomiony. Następnym są spłycone stosunki międzyludzkie. 
Bardzo dużym minusem jest to, że w USA bardzo duży nacisk 
położony jest na bogacenie się i konsumpcję – sprawia to, że 
pracuje się tam dużo, a wolnego jest bardzo mało.

Summa summarum, wydaje mi się, że Stany Zjednoczone 
są dobrym miejscem do życia, ale mit „American Dreamu” nie 
odpowiada prawdzie. Chcąc się tam przenieść, akceptujemy 
wymienione przeze mnie minusy, które dla wielu mogą być nie 
do przyjęcia.         
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Agnieszka  
Żak

Śmiech. Od niego wszystko się za-
częło. Być może była to reakcja 
obronna mojego organizmu na 

panującą sytuację. Patrząc na to, co 
działo się dookoła, czułam się jak w fil-
mie. Nie miałam pojęcia, co mnie czeka.

Pamiętam ostatni dzień przed za-
mknięciem uczelni. Padał deszcz, at-
mosfera była przybijająca, a wszyscy 
dookoła chodzili niespokojni i zmar-
twieni. Tego dnia nie odbyły się nawet 
wszystkie zajęcia, a kolejka do dzieka-
natu nie miała końca. Wieczorem, na 
cotygodniowej próbie scholi, napię-
cie nieco się rozładowało. Spotkanie, 
wspólna modlitwa i śpiew zakończyły 
mój dzień. Jadąc do domu, nie sądziłam 
jednak, że to wszystko prędko się nie 
powtórzy.

Kilka dni później wprowadzone 
zostało nauczanie online. Ponieważ 
jestem ,,słaba w komputery”, nie bar-
dzo wyobrażałam sobie taki tryb na-
uki. Największy problem stanowił dla 
mnie brak kontaktu wzrokowego z pro-
wadzącymi oraz rówieśnikami. Była 
akcja, ale interakcja już niekoniecznie. 
Każdy przecież może napisać, że nie 
ma mikrofonu, i tylko powierzchow-
nie uczestniczyć w zajęciach. Mimo 
wszystko cieszyłam się, że uniwersytet 
funkcjonuje i nie straszna mu zaraza, 
jaką jest koronawirus. Ponadto, dzięki 
przejściu na taki tryb pracy, odrabianie 
zajęć w późniejszym terminie nie miało 
mieć miejsca, co z kolei oznaczało, że 
wakacje normalnie się odbędą.

Ku mojemu zdziwieniu zaznajomie-
nie się z internetową nauką nie było 
takie trudne, chociaż na początku sta-
nowiło niemałe wyzwanie, zarówno 
dla nas, jako studentów, jak i dla pro-
wadzących. Od tego momentu obie 
strony miały na głowie bardzo dużo 
pracy. Paradoksalnie, chociaż my, jako 
studenci, nie traciliśmy czasu na dojazd 
na uczelnię i inne codzienne sprawy, 
w zamian otrzymaliśmy mnóstwo cza-
sochłonnych zadań i materiałów w ilo-
ściach przekraczających normę. Z kolei 
wykładowcy musieli stanąć na wyso-
kości zadania i przygotowywać zajęcia 
w odmienny niż dotychczas sposób. 
Kiedy o nich myślę, to szczerze mi ich 
żal. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, jakie 
to uczucie mówić do kilkudziesięciu 
osób, nie widząc nawet ich twarzy…

Kolejnym wyzwaniem stało się przy-
swajanie wiedzy. Komputer z Netflixem 
albo chociażby możliwość dłuższego 
leżenia w łóżku nie ułatwiały mobili-
zacji, wręcz przeciwnie – tylko utrud-
niały jakiekolwiek działanie. Z czasem 
człowiek powoli przyzwyczajał się do 
panujących realiów. Mnie natomiast 
doskwierał problem, jakim jest spędza-
nie wielu godzin przed komputerem. 
Uzależnienie od internetu, w którym 
wszystko się obecnie odbywa, sprawiło, 
że stałam się niewolnikiem sieci, a cią-
głe powiadomienia z licznych komuni-
katorów nie dawały mi spokoju.

Moje życie nie opiera się jednak je-
dynie na nauce. Zwykle spędzam mnó-
stwo czasu poza domem, wśród ludzi, 
a dla odpoczynku także na świeżym po-
wietrzu. Dlatego wprowadzenie silnych 
obostrzeń związanych z pandemią było 
dla mnie niczym zamknięcie w klatce. 
Bezustanne siedzenie, monotonia i izo-
lacja bardzo szybko mnie przytłoczyły 
i zrozumiałam, że długo tak nie wy-
trzymam. Przechodziłam różne stany 
emocjonalne, najczęściej tzw. ,,głupaw-
kę” albo przygnębienie. W domu poja-
wiały się sporadyczne konflikty, cza-
sami trudno było znaleźć sobie swoje 
miejsce. Apogeum tej udręki stanowiły 
dla mnie dwie kwestie. Pierwsza: brak 
bliskości innych, a przede wszystkim 
moich przyjaciół, rodziny i znajomych. 
Nic nie jest w stanie zastąpić spotkania 
twarzą w twarz z drugim człowiekiem 
i nawet najlepsze aplikacje nie przenio-
są nas w rzeczywistość. Druga: brak 
możliwości wyjścia na pole (tak, piszę 

„na pole”, bo jestem z Krakowa) w ce-
lach rekreacyjnych, a przede wszystkim 
sportowych. Takie wyjścia zawsze są 
dla mnie odskocznią od problemów 
i sposobem na pozbycie się kłębiących 
się w mojej głowie myśli. Powstało więc 
pytanie: dlaczego to wszystko się dzieje 
i dlaczego wszystko, co mnie cieszyło, 
zostało mi odebrane?

Po wylanych żalach i smutkach na-
deszły też lepsze czasy. Okazało się, 
że do wszystkiego da się przystosować. 
Panująca rzeczywistość stała się czymś 
zupełnie normalnym, należało tyl ko 
zaakceptować narzucone normy. Przy - 
szedł też czas, kiedy zaczęłam dostrze- 
gać plusy epidemii. W głównej mie- 
rze sprawiał i nadal sprawia mi ra - 
dość kontakt z moimi bliskimi. Uświa-
domiłam sobie, komu tak naprawdę za-
leży na jakichkolwiek relacjach ze mną. 
Kolejną kwestią jest duszpasterstwo, 
mimo przeszkód wciąż prowadzące swo - 
ją działalność. Przyznam szczerze, iż nie 
do końca wierzyłam, że internetowe 
spo tkania scholi czy komórki będą mia - 

Tragedia czy 
nowe życie?

ły rację bytu. Niesamowicie się pomyli-
łam. Co ciekawe, jeszcze bardziej nas to 
złączyło. Zacieśniły się więzi i powsta-
ła piękna, niepowtarzalna atmosfera. 
W końcu znaleźliśmy więcej czasu na 
integrację. Z dumą mogę powiedzieć, że 
tworzymy wspólnotę, a nie zbieraninę 
losowych osób. Zaczęłam też dużo bar-
dziej doceniać codzienność. Czerpałam 
szczęście i uciechę z prostych czynności, 
na które zwykle nie zwróciłabym uwagi. 
Wcześniej wydawałoby się niedorzecz- 
ne, że wyjście do sklepu albo przypad-
kowe spotkanie kogoś znajomego na uli-
cy mogą wywołać tyle emocji, a przede 
wszystkim tak wielki uśmiech na twarzy. 
Poświęciłam więcej czasu rodzinie. 
Co ciekawe, zaczęłam robić nowe rzeczy. 
Muszę przyznać, że podczas kwaran- 

 tanny kreatywność rośnie. Do głowy 
wciąż wpadają mi nowe pomysły, ale 
nieraz brakuje mi czasu na ich realizację.

À propos czasu, powstaje zjawisko 
zwane nudą, którego osobiście nie jestem 
w stanie pojąć. Wiele osób skarżyło mi się 
na deficyt zajęć w wolnym czasie. Za każ-
dym razem głośno się z tego śmieję i nie 
dowierzam, bo przecież zawsze jest coś 
ciekawego do zrobienia. Nie zaszkodzi 
też spróbować czegoś nowego. Wystarczy 
tylko pomyśleć w sposób inny niż dotych-
czas i nie spisywać wszystkiego od razu 
na straty.

Po dwóch miesiącach chciałabym po-
wrócić do wcześniejszego pytania: ,,dla-
czego to wszystko się dzieje i dlaczego 
wszystko, co mnie cieszyło, zostało mi 

odebrane?”. Teraz i ono wywołuje we 
mnie śmiech, a raczej wstyd. Wstyd, że 
mogłam tak w ogóle pomyśleć. Po tym 
okresie dotarło do mnie, że wszystko 
ma jakiś ukryty sens, który nie do koń-
ca jesteśmy jeszcze w stanie rozszyfro-
wać. Bóg nie bez powodu zesłał tę zara-
zę na świat. Wierzę, że wiedział, co robi. 
Trzeba podkreślić, że jest to pewnego ro-
dzaju spowolnienie tempa życia i chwila 
na zastanowienie oraz refleksję nad nim. 
Ostatnio na kazaniu usłyszałam słowa, 
które bardzo do mnie trafiły: ,,Liczy 
się to, co TU i TERAZ”, dlatego zamie- 
rzam jak najlepiej wykorzystać ten czas. 
Mam nadzieję na lepsze jutro. Ktoś kie-
dyś powiedział mi, że ,,z każdej tragedii 
rodzi się nowe życie” – i faktycznie, chy-
ba miał rację.     

Po rozpoczęciu nowej kadencji, już z politykami wy-
branymi w październiku ubiegłego roku, Sejm był zo-
bligowany do rozpatrzenia propozycji fundacji „Życie 

i rodzina” zgodnie z 13. artykułem ustawy o wykonywaniu ini-
cjatywy ustawodawczej przez obywateli. Projekt, będący tego 
typu inicjatywą, trafił do Izby Niższej jeszcze w poprzedniej 
kadencji, nie został odrzucony w pierwszym czytaniu i trafił 
do komisji. W czasie, gdy ostatnio głosowano nad projektem 

„Zatrzymaj aborcję”, w Sejmie na sali posiedzeń plenarnych 
pojawiły się także poparte przez wielu naszych rodaków pro-
pozycje nazwane przez swych inicjatorów projektami „Stop 
pedofilii” oraz „Stop 447”. 

Liczący 460 posłów Sejm co prawda przyjął w pierwszym 
czytaniu projekt „Zatrzymaj aborcję”, lecz następnie skierował 
go do dwóch komisji. Warto zwrócić uwagę, iż zmiana ustawy 
w myśl tego, co proponowała prezes w/w fundacji Kaja Godek, 

wiązałaby się m.in. z wykreśleniem 21 wyrazów z ustawy 
z 1993 roku – co skutkowałby tym, iż w ramach prawa nie 
można by już było zabijać najmniejszych ze względu na m.in. 
stwierdzenie u nich zespołu Downa.

W trakcie tego posiedzenia parlamentarzyści mieli moż-
liwość także poprzeć w jawnym głosowaniu wniosek przy-
spieszający działania prowadzące do zwiększenia ochrony 
życia (ostatecznie „za” opowiedziało się jedynie 68 posłów). 
Dlaczego pozostali parlamentarzyści tego nie zrobili? Warto 
o to zapytać tych posłów ze swojego okręgu, którzy swoim gło-
sem należeli wówczas do większości.

Obawiam się, że projekt „Zatrzymaj aborcję” przez naj-
bliższe miesiące nie wróci na salę posiedzeń Sejmu. Trzeba 
nam pamiętać, że matka jest naturalnie obrończynią swego 
dziecka. A argumenty przeciwko zabijaniu najmniejszych 
warto przemyśleć, samemu ich szukać i się nimi dzielić, by 
zwiększać prawdopodobieństwo wprowadzania tego typu 
projektów. Myślę, że ich uchwalenie byłoby krokiem w słusz-
ną stronę, gdyż mam przekonanie św. Tomasza More’a, który 
uważał, że dobre prawo jest zawsze oparciem dla sumienia 
jednostki.     

W kwietniu, w tygodniu wypadającym po Wielkiej Nocy, do Sejmu wróciła dyskusja na 
temat ochrony życia. W tamtych dniach odbyło się także głosowanie, podczas którego po-
słowie zdecydowali o dalszych dziejach projektu pn. „Zatrzymaj aborcję”.

Dokąd zmierzasz, Polsko?

Dominik
W. Feliks

Spojrzenia/Miscellanea
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Było wiele momentów w DA, które będę dobrze wspo-
minał. Był rok regularnych, codziennych jutrzni, wiele 
rozmów przy śniadaniach, dobrych spotkań w komórce 

czy wspaniałe rekolekcje… Poproszony o jedno wspomnienie 
do „Ignisa”, wybrałem trzyminutowe spotkanie, w którego za-
inicjowaniu pomogło mi przyjazne mrugnięcie od Pana Boga 
(nazywane przez niektórych „fartem”), ale też szczypta wrodzo-
nego tupetu.

Był lipiec 2016 roku. Po zaledwie kilku miesiącach od wstą-
pienia do wspólnoty ochoczo maszerowałem do Brzegów razem 
ze swoją narzeczoną (szczęśliwie poślubioną dwa lata później) 
na czuwanie modlitewne z Papieżem Franciszkiem. Byliśmy 
w gronie szczęśliwców, którzy z około trzech milionów piel-
grzymów znaleźli się wśród tysiąca zajmujących „miejscówki” 
zaledwie kilka metrów od Papieża (przywilej najstarszego dusz-
pasterstwa akademickiego w Polsce, nie byle jaki!).

Na miejsce weszliśmy już około południa, a długie ocze-
kiwanie na modlitewny wieczór wypełnialiśmy rozmowami 
i drobną pomocą organizacyjną. Gdy pozostało już tylko cze-
kać, wśród ludzi krzątających się wokół ołtarza zauważyłem 
Monsignora Guido Mariniego – papieskiego mistrza ceremo-
nii, fenomenalnego w swoim „fachu”, a przy tym niezwykle 
skromnego, uśmiechniętego kapłana. Nie da się go nie poznać, 
oglądając – choćby rzadko – nabożeństwa z udziałem papieża. 
Dla mnie, pasjonata rzymskiej liturgii, jawił się jako człowiek 
nie z tego świata, który stoi i gawędzi sobie z kimś parę metrów 
obok! Nie namyślając się zbyt długo, w przypływie pewności 
siebie, wstałem ze swojego miejsca i zwyczajnie (no dobra, nie-
zwyczajnie) zacząłem z nim rozmawiać. Przypadkowy chłopak 
z Polski wygłaszający naprędce swój pean zaprzątniętemu tysią-
cem spraw Mariniemu… Wiem, jak to wyglądało, tyle że wtedy 
zupełnie nie robiło mi różnicy bycie „sprawą” tysiąc pierwszą.

Kolejne trzy minuty zapamiętałem lepiej niż cały późniejszy 
(piękny zresztą) wieczór. Był to jeden z tych momentów, w któ-
rych czas się zatrzymuje: ten zapracowany kapłan zatrzymał 
się dla mnie. Bynajmniej nie w biegu – przeciwnie: jak gdyby 
nic innego wokół nie miało znaczenia. Zero pośpiechu, maksi-
mum skupienia. Pogodny włoski uśmiech i błogosławieństwo. 
Kilka zamienionych słów i pamiątkowe zdjęcie, żeby móc w to 
wszystko uwierzyć po powrocie do domu. Uderzył wtedy – i do 
dziś uderza mnie – jego spokój, zrozumienie i pełna koncen-
tracja na tym, co mówiłem. I to dziwne uczucie, równie dziw-
ne co piękne, że ten ktoś, z kim rozmawiasz, pachnie Bogiem. 
Oprócz mnie podeszła jeszcze jedna osoba; chociaż nie znała 
wcześniej Monsignora, mówiła mi później, że czuła to samo. 
Nienapotkana wcześniej klasa człowieka w bezpośredniej rela-
cji. Nie do zapomnienia.     

Łukasz 
Zborowski

Michał 
Pawłucki 

W moich wspomnieniach czas, który spędziłem 
w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny, był 
ważny, piękny, czasem trudny, bardzo prawdziwy. 

Kiedy zastanawiam się nad szczególnym wspomnieniem z tego 
okresu, spontanicznie przychodzi mi na myśl obóz adaptacyjny 
zorganizowany przez starszych dla młodszych, dzięki któremu 
zacząłem powoli stawać się częścią DA. 

Przed rozpoczęciem studiów w Krakowie, podczas lata 
2010 roku, postanowiłem wybrać się na jakiś obóz adaptacyjny. 
Wydawało mi się to dobrym sposobem na wejście w nowy czas, 
w nowe miejsce i pomiędzy nowych ludzi. Zapisałem się na wy-
jazd organizowany przez Bratnią Pomoc Akademicką (stowa-
rzyszenie prowadzące kiedyś „Stubę u św. Jana” na dziedziń-
cu kamienicy przy Kolegiacie). Niestety, z powodu zbyt małej 
liczby chętnych mój obóz został ostatecznie odwołany. Zgodnie 
z sugestią organizatorów przepisałem się na bardzo mało zachę-
cający obóz DA św. Anny w Murzasichlu. Nie dość, że ich strona 
internetowa była dość mroczna, a duszpasterstwo w ogóle ko-
jarzyło mi się z dziwactwem, to samo ogłoszenie o obozie nie-
tknięte było sztuką marketingu. Niestety, nie miałem już czasu 
na szukanie alternatyw.

Trwający około tygodnia Adapciak 2010 był zaskakującym 
czasem przekonywania się o tym, jak dobrze może być ludziom 
ze sobą. Wspaniale było chodzić po szlakach, rozmawiać i co wie-
czór grać w różne gry, w tym w sławne kalambury, na potrzeby 
których wymyślaliśmy hasła przekraczające ambicje encyklo-
pedii. Przesiadywaliśmy w jadalni do późnych godzin nocnych. 
Było nas dwadzieścia parę osób i całkiem dobrze zdążyliśmy 
się poznać. Przedstawiano nam też samo Duszpasterstwo skła-
dające się wówczas jedynie z kilku komórek (nr 2, 4, 6, 8 i 10). 
Część momentów, tematów rozmów, wspólnych śpiewów, myśli 
i uczuć mam dziś w jak gdyby świeżych wspomnieniach. Żal 
było wyjeżdżać z bardzo prostego drewnianego ośrodka, mimo 
tego, że do odkrycia był wtedy cały murowany Kraków.

Tym dobrym obozem adaptacyjnym zaczęła się długa 
wspólna droga. Z mojej perspektywy ja zacząłem stawać się 
częścią DA, a DA zaczęło stawać się częścią mnie, i już zawsze 
nią będzie. Doświadczenia tego czasu nie pozwalają zapo-
mnieć o pewnych wartościach stających się konkretem mię-
dzy ludźmi. Niezależnie od wszelkiej organizacji i struktury, 
Duszpasterstwem w moim życiu jest przede wszystkim to, co 
stało się między nami i w każdym z nas.     

Wspomnienia

Podczas kwarantanny niejednokrotnie zdarzyło mi się 
pomagać siostrom przy wykonywaniu prac na szkolne 
zajęcia informatyczne. Kiedy tłumaczyłem im podsta-

wowe zadania, byłem ogromnie zaskoczony tym, że już teraz 
miały na lekcjach styczność z innymi językami programowa-
nia niż scratch, logo (czyli np. Logomocja – programowanie 
żółwika) czy zaawansowany C++. W czasie wyjaśniania, jak 
zrobić pętle, albo funkcję, która będzie szukać największej 
wspólnej wielokrotności, pomyślałem sobie, jak wielu ludzi 
po takich zajęciach wychodzi zniechęconych do programowa-
nia. Zły sposób prowadzenia lekcji, duży próg wejścia w dane 
zagadnienie czy niewystarczająca wiedza ucznia sprawiają, że 
mamy awersję do wszystkiego, co nam się kojarzy z zajęciami 
z informatyki (Excel, HTML czy programowanie). Ciekaw je-
stem, co wy pamiętacie ze szkolnych lat, czego was uczono, co 
było dla was trudne, co was interesowało? Za moich czasów… 

Informatyka jest dość wymagającym przedmiotem, bo 
z roku na rok się zmienia. Zmianom podlegają nie tylko apli-
kacje, ale również towarzysząca im społeczność. Kiedy ja by-
łem dzieckiem, jedynym źródłem wiedzy o komputerach były 
gazetki technologiczne, dobrze przygotowany nauczyciel lub 
własne doświadczenie, zdobyte metodą prób i błędów. Obecnie 
dzięki mediom społecznościowym jesteśmy w stanie wiele cie-
kawostek i przydatnych sztuczek zaczerpnąć z Internetu, a do 
tego wystarczy nam podstawowa znajomość języka angiel-
skiego i umiejętność obsługi YouTube’a. Zepsuł ci się Word? 
Skopiuj kod błędu do wyszukiwarki, a znajdziesz kilkanaście 
filmików jak go naprawić. Komputer ci zwolnił? Wpisz od-
powiedni fragment w Google, a na pewno znajdziesz wiele 
sposobów, które pomogą ci go przyspieszyć (możesz również 
otworzyć ostatniego „Ignisa”, w którym o tym pisałem :) ). Nie 
wiesz, jak zacząć programować? Wystarczy wpisać „python for 
beginners”, a pojawią się setki samouczków na różnym pozio-
mie doświadczenia. Na większość problemów informatycznych 

można znaleźć odpowiedź już na pierwszej stronie z wynika-
mi. Wiele stron przekazuje wiedzę w czytelny sposób, jeśli nie 

– wystarczy poszukać dalej i na pewno trafi się w końcu artykuł, 
który będzie dla nas przystępny. Z informatyką nie jest jak z in-
nymi naukami, nie można mieć doktoratu, nie mając styczno-
ści ze sprzętem. Nie da się być tylko teoretykiem, bo wiedza 
musi się łączyć z pewnym obyciem. Dlatego, wracając do szkoły, 
rozumiem, dlaczego moje siostry miały problem z zadania-
mi. Nie da się zrozumieć informatyki, jeśli nie odważymy się 
chcieć jej zrozumieć. Mnie na studiach bardzo podobały się 
zajęcia, podczas których mieliśmy instrukcję tłumaczącą krok 
po kroku, jak coś zrobić, dlaczego akurat w ten sposób i jak 
zmodyfikować kod, żeby zrobić z niego inne rzeczy. Całkowicie 
inaczej niż moje zajęcia z liceum, kiedy dostawaliśmy kartkę 
z zadaniami i mieliśmy niecałe dwie godziny lekcyjne na ich 
zrealizowanie, a chwilę przed końcem nauczycielka tłumaczyła, 
jak to należało rozwiązać. Gdybym wrócił do tych czasów, to 
teraz już bym wiedział, że zamiast się męczyć jak coś ugryźć, 
najpierw zebrałbym wiedzę teoretyczną, jak takie coś można 
zrobić, a potem na bazie tych informacji sam przepisał to, co 
tam jest, lub wymyślił coś podobnego. Nie da się zrozumieć 
np. programowania, jeśli się choć raz czegoś nie napisało. Nie 
będzie można nauczyć się tańca, jeśli choć raz nie wyjdziemy 
na parkiet. Obecnie, kiedy mam już pewną podstawową wie-
dzę, zamiast się trudzić i na siłę samemu coś wymyślić, wpisał-
bym odpowiednią frazę w wyszukiwarkę i sprawdził, czy ktoś 
przede mną już nie rozwiązywał podobnego problemu. Jak już 
coś raz zostało zrobione, to nie ma potrzeby wymyślać koła na 
nowo. Internet pełen jest różnych odpowiedzi, a my powinni-
śmy nauczyć się z nich korzystać.     

Radek 
Jajko

Szkolne zajęcia
Z jajem
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Żydowska narzeczona, olej na płótnie (ok. 1665)

Obraz małżeństwa

Rafael (Raffaello Sanzio), Zaślubiny Marii, olej na desce (1504)



38 vi 2020 • ignis Rozrywka



Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących wydarzeń i wyjazdów naszego duszpasterstwa:
na stronie internetowej www.da-krakow.pl
oraz na fanpage’u www.facebook.com/swanna.kr

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

Drodzy Czytelnicy,

Dziękujemy Wam za kolejny rok z „Ignisem”!

Podróżujcie bezpiecznie, rozwijajcie pasje, napełnijcie się energią
na nowy rok akademicki i duszpasterski!

Do zobaczenia w październiku!

            Redakcja
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