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Otwartość – taki temat oddajemy Wa-
szym sercom w kolejnym numerze
naszej gazety. Czym jest otwartość?
Wiele można podjąć prób wytłuma-
czenia, ale myślę, że wszystkie można
sprowadzić do słowa: gotowość.
Otwartość jest swego rodzaju gotowo-
ścią na wszystko, choćby na przeróżne
doświadczenia, na przygodę, na spo-
tkanie, na nowe światło w jakimś te-
macie... To gotowość nie tylko

Otwartość

Kilka słów na dobry początek nakreśl ił nasz Duszpasterz, ksiądz Dariusz Talik

przyjęcia tego, kto lub tego, co nas
spotyka, ale to także gotowość do po-
szukiwania najpiękniejszych dróg re-
alizacji swego człowieczeństwa w tym,
co nas spotyka. No właśnie... Otrzy-
muję od moich bliskich wspaniały
prezent... Otwartość to umiejętność
przyjęcia tych moich bliskich, ale to
także umiejętności przyjęcia od nich
daru i mądrego pożytkowania go.
Otwartość to także inna gotowość –

gotowość dawania. Taka dyspozycja
serca, które nie zamyka drzwi na
kłódkę, ale zawsze te drzwi pozostawia
w gotowości na otwarcie, właśnie
otwarcie... na dawanie, obdarowywa-
nie, pomoc, poświęcony czas,
uśmiech, ale także na walkę i cierpie-
nie, na śmierć. Święty o. Pio żył wiele
lat takimi słowami: Bądź gotowy za-
wsze przyjąć krzyż. Otwarcie to w
pewnym sensie gotowość.
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„Cieszę się, że jestem tylko niewidoma.
Jest za co dziękować Bogu”

Z Kasią Zawodnik, niewidomą od urodzenia, o otwartości na Boga i drugiego człowieka
rozmawia Karolina Latkiewicz

Podobno słyniesz z pracowitości i
radosnego usposobienia. Skąd czer-
piesz tak ogromną siłę do życia?

Z pracowitości - nawet można by tak
powiedzieć, bo zawsze jestem przygo-
towana na zajęcia i swoje obowiązki
wykonuję bardzo rzetelnie, ale o ra-
dosne usposobienie jakoś siebie nie
podejrzewam. Jestem przeciętna, jeśli
chodzi o radość życia i optymizm.
Mam poczucie humoru, ale chyba nie
łączyłabym tego z pogodnym usposo-
bieniem w ogóle. Wydaje mi się, że to
nie tyle radosne usposobienie, ile
uprzejmość. Osoby, które są ze mną
bliżej, raczej nie uważają mnie za po-
godną.

Siłę do życia czerpię z kilku źródeł.
Najważniejszym jest Bóg. Skoro wy-
posażył mnie w talenty i możliwości
ich rozwijania, czuję się w obowiązku
nie zmarnować tego, co dostałam.
Wszystko, co mnie spotyka, jest na
moją miarę, bo taka jest Boża logika.
Druga sprawa to wychowanie i
wdzięczność dla rodziców oraz bliscy
- rodzina i przyjaciele - którzy mnie
motywują. Czasem robią to dobrym
słowem, a czasem równie dobrym
kopniakiem, rzecz jasna też werbal-
nym. We mnie samej nie ma zbyt wie-
le siły. Ja tylko wykorzystuję to, co
otrzymuję od Boga i ludzi. To, że tak
wiele „moich zasług” jest wynikiem
łaski, widzę zwłaszcza, gdy przychodzi
mi mierzyć się z trudnościami.

Tylko otwierając serce, można w
pełni nasłuchiwać Boga. W jaki spo-
sób w swoim życiu otwierasz się na
Jego łaskę?

Staram się wciąż pogłębiać swoją wia-
rę i wiedzę o Bogu. Codziennie się
modlę, dbam o regularną spowiedź,
często przyjmuję Komunię Świętą,
czasem w dzień powszedni chodzę do

To, że częściej niż

widzący potrzebuję

pomocy, czasem mi

przeszkadza. Lubię być

niezależna, a moja

sytuacja zmusza mnie

do zależności. Ale to

tylko niedogodność,

która prawdopodobnie

wychodzi mi na dobre

„

kościoła, co ma dla mnie duże zna-
czenie. Często mówię do Boga, nawet
półgłosem, na przykład „Panie Boże,
dziękuję Ci, że ktoś jeszcze czekał na
zielone światło i mnie przeprowadził”
albo „Panie Boże, co o tym myślisz?”.
Przyglądanie się swojemu życiu rów-
nież pokazuje, jak wielki udział ma w
nim Bóg.

Bardzo ważne jest otaczanie się
wartościowymi ludźmi, którzy także
przybliżają mnie do Boga. Wychowa-
łam się w katolickiej rodzinie, która
wierzy w prosty, ale szczery sposób.
Dużą wagę przywiązuje się u nas do
tradycji związanych ze świętami ko-
ścielnymi, a takie gesty w stosunku do
Boga również zacieśniają relację z
Nim. Pochodzę z Radomia, a obecnie
mieszkam w Krakowie z bratem i jesz-
cze dwiema osobami. Wszyscy jeste-
śmy wierzący i nie ma dnia, byśmy w
naszym studenckim mieszkaniu nie
rozmawiali o Bogu czy życiu Kościoła.
Kiedy zastanawiam się nad czymś po-
zornie w ogóle niezwiązanym z wiarą i
opowiadam o tym moim współlokato-
rom, i tak w końcu dochodzimy do

Boga i zastanawiamy się, jak zgodnie z
Ewangelią rozwiązać dany problem.
Myślę, że na łaskę można się otworzyć
przez życie Bogiem i w Bogu. Wcale
nie uważam się za zaawansowaną w
tej szkole. Widzę, jak często próbuję
zająć się czymś po swojemu i nie py-
tam Boga o zdanie. Na szczęście moi
bliscy przypominają mi o tym.

Angażuję się również w dwa dusz-
pasterstwa, z których szczególnie
ważne dla mnie są katechezy dla do-
rosłych, organizowane przez kate-
chetkę z mojej szkoły średniej. Ta
nauczycielka jest dla mnie autoryte-
tem, chyba przede wszystkim dlatego,
że pokazuje, jak logiczne jest wszyst-
ko, co mówi Jezus.

Masz czasem poczucie, że poprzez
Twoje życie Bóg może chcieć poka-
zać coś ważnego drugiemu człowie-
kowi?

Bóg przemawia do nas przez wszystko
i nieustannie. Myślę, że inni ludzie,
robiąc dobre uczynki w stosunku do
mnie, służą również Bogu we mnie.
Okazują Mu miłość przez okazywanie
dobroci mnie. Poza tym kiedy robimy
coś dobrego, czujemy się lepsi i bar-
dziej wartościowi. Pewnie niektórzy
myślą: „Jak dobrze, że ja widzę” i
dziękują Bogu za wzrok. Niestety, nie
zawsze traktuję to właśnie tak. Cza-
sem gdy myślę, jakby to było widzieć,
mam na myśli niestanowienie ciężaru
dla innych. Teraz odpowiadając na to
pytanie, pomyślałam, że nie dziękuję
Bogu za moją niepełnosprawność – za
mój krzyż. Jest nad czym pracować.

Wielu ludzi w obliczu trudności,
które ich spotykają, odwraca się od
wiary i Kościoła. Jak udaje Ci się
pogodzić doświadczenie choroby,
które Cię spotkało, z zaufaniem do
Pana Boga?
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Pan Bóg wie, że nie jestem cierpliwa i
mało we mnie pokory, dlatego okazuje
mi miłosierdzie i nie doświadcza tak
bardzo, jakby się mogło wydawać. Ni-
gdy nikt mnie nie odrzucił, nie szyka-
nował, nie odmówił pomocy. Jestem
lubiana, ludzie są dla mnie życzliwi i
troskliwi. Obawiam się, że gdyby było
inaczej : gdyby dzieci w podstawówce
mnie wyśmiewały, gdyby przechodnie
odmawiali mi pomocy, gdybym czuła,
że zawadzam rodzinie – dopiero wte-
dy przeszłabym prawdziwy spraw-
dzian, którego mogłabym nie zdać.
Zdarzyło mi się źle, niepokornie i bez
otwartości na czerpanie z tego nauki
przyjąć cierpienie, w którym Bóg
chwilowo nie postawił przy mnie ni-
kogo do pomocy. Nie było to związane
z brakiem wzroku. To doświadczenie
uświadomiło mi, jak bardzo Bóg uła-
twia mi życie pomimo niepełno-
sprawności.

Nie wyobrażam sobie, jak bolesnym
ciosem dla moich rodziców musiało
być przyjście na świat, rok po roku,
dwojga niewidomych dzieci. A jednak
pozostali wierni Bogu. To jest wiara i
pokora!

Otwierając się na Boga, otwieramy
się równocześnie na drugiego czło-
wieka, stajemy się bezbronni. Nie
bałaś się nigdy kontaktu z innymi
ludźmi, świadomości, że w jakimś
większym stopniu niż inni jesteś
zdana na drugiego człowieka?

Tak, to stała obawa, mniej lub bardziej
ukryta. Nie chodzi o obawę, że jestem
zdana na innych, ale o poczucie nie-
dopasowania, bycia kimś innym. To,
że częściej niż widzący potrzebuję po-
mocy, czasem mi przeszkadza. Lubię
być niezależna, a moja sytuacja zmu-
sza mnie do zależności. Ale to tylko
niedogodność, która prawdopodobnie
wychodzi mi na dobre. Później, jeśli
założę rodzinę, może okazać się to
większą trudnością z czysto technicz-
nych względów. Rola kobiety w domu
polega na robieniu kilku rzeczy rów-
nocześnie, najlepiej szybko. Chciała-
bym też być nauczycielką, ale mogę
pracować tylko w ośrodkach dla nie-
widomych, bo w szkole ogólnodo-
stępnej nie poradzę sobie z
trzydzieściorgiem dzieci, stosem pa-
pierów i kolorowymi pomocami na-

ukowymi. To rzeczywiście czasem by-
wa frustrujące, zwłaszcza że mam pe-
dagogiczny talent. Staram się jednak
nie skupiać na tych trudnościach.

Natomiast poczucie inności, mimo
akceptacji i sympatii ze strony innych,
czasem mi towarzyszy. Myślę, że często
więcej oporów jest we mnie w stosun-
ku do widzących, niż w nich odnośnie
do mnie.

Czy były sytuacje, w których było Ci
ciężko, zwątpiłaś w serdeczność i do-
bro?

Jeżeli chodzi o kontakt z drugim czło-
wiekiem, to nie mam takich doświad-
czeń, o jakich mówisz. Zasadniczo nie
wątpię w ludzi. Każdy z nas ma różne
możliwości. Jeśli nawet zbyt wysoko
oszacuję czyjeś możliwości czy jakieś
dobre strony, to nie jest to aż tak ide-
alistyczne postrzeganie, bym miała
przez poznanie prawdy zwątpić w ko-
goś. A może po prostu Bóg oszczędził
mi takich doświadczeń. Bywały cza-
sem rozczarowania innymi lub sobą,
ale takie zwyczajne, ludzkie. Nigdy nie
doznałam głębokiego zawodu.

Mam dużo znajomych i kilkoro
przyjaciół. Ciężko bywa mi wtedy, gdy
chciałabym z kimś porozmawiać, a nie

potrafię się na to zdobyć. Kiedy kogoś
poznaję, zazwyczaj ta osoba inicjuje
kontakt. Nie sądzę, by miało to zwią-
zek z niewidzeniem. Owszem, czasem
uprzednie nawiązanie kontaktu wzro-
kowego ułatwiłoby sprawę, ale to ra-
czej cecha charakteru - nie trudność
związana z niepełnosprawnością.
Czasem widzę, że innym, zwłaszcza
gdy mi coś tłumaczą, przeszkadza
brak niewerbalnej komunikacji. Nie są
pewni, czy ich rozumiem, bo nie mam
naturalnego u widzących odruchu
przytakiwania. Szybko jednak się z
tym oswajają. Większość trudności w
komunikowaniu się wynika z mojej
nieśmiałości i tego, że wstydzę się cza-
sem własnej niepełnosprawności, a
nie z braku otwartości innych. Bardzo
dużo (i na dobre) zmieniły studia i sa-
modzielne poruszanie się. Konieczne
częste kontaktowanie się z wieloma
osobami uczy komunikacji i dodaje
pewności siebie.

W otwartość na drugiego człowieka
wpisana jest też w jakiś sposób
otwartość na otaczający nas świat.
Masz jakieś szczególnie wyobrażenie
na temat tego, co Cię otacza?

Kasia Zawodnik jest niewidoma
od urodzenia. Uczyła się w ogólno-
dostępnej podstawówce, integra-
cyjnym gimnazjum, szkole średniej
dla niewidomych, a obecnie czwar-
ty rok studiuje filologię polską na
UJ. Wraz z bratem i jeszcze dwiema
osobami wynajmuje mieszkanie w
Krakowie. Tylko jedna jej współlo-
katorka widzi, dlatego wszyscy sta-
rają się nie nadużywać jej
życzl iwości i równo dzielą się do-
mowymi obowiązkami. Wolny czas
najchętniej spędza spotykając się ze
znajomymi, czytając książki, słu-
chając muzyki i śpiewając w nowo-
powstałym zespole. Niekiedy
gotuje, czasem chodzi do teatru.
Zbiera też zabawne cytaty z ksią-
żek. Prowadzi blog, na którym
umieszcza te cytaty oraz opisuje za-
bawne sytuacje, jakie jej się przy-
darzyły:
www.tabl icazawodniczki.blox.pl.
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Chyba jakoś szczególnie nie wyobra-
żam sobie świata. Na pewno patrzę na
niego przez pryzmat własnych poglą-
dów, przyzwyczajeń i doświadczeń -
jak każdy. Poza tym postrzegam go
jednak realnie. Jeżeli natomiast pyta-
nie dotyczyło wyobrażeń kolorów,
przestrzeni i kształtów, to kolorów so-
bie nie wyobrażam. Wiem o nich tyle,
że jeden pasuje lub nie do innego, a to
i tak wyłącznie przy barwach podsta-
wowych. Wszelkie morele, łososie czy
melanże znam tylko z nazwy. Ewentu-
alnie mogę skojarzyć kolor z czymś z
otaczającego świata, ale to jednak bar-
dziej wiedza niż wyobraźnia, bo świa-
domość, że trawa jest zielona, nie daje
mi przecież lepszego pojęcia, jak wy-
gląda zieleń. Jak wygląda trawa? Jest
zielona. Jak wygląda zieleń? To kolor
trawy. :)

Wyobraźnię przestrzenną mam ta-
ką, jakie możliwości postrzegania.
Trudno to wytłumaczyć. Ogólnie wy-
jaśniłabym to tak, że nie wyobrażam
sobie tego, czego nie widzę, a jeśli na-
wet tak, to bardzo szkicowo. Jeśli na
przykład wiem, że przeleciał ptak, to
nie zastanawiam się, jaki miał kolor i
jak wyglądał jego lot. Moje wyobraże-
nie ogranicza się do wielkości ptaka,
ogólnego zarysu jego sylwetki i same-

go faktu przemieszczania się w jakąś
stronę.

Gdy myślę o ludziach, to przede
wszystkim przypominam sobie ich
wzrost w stosunku do mojego. Twarz
jest dla mnie najbardziej abstrakcyjną
z części ciała, bo po pierwsze z reguły
nie dotykam ludzkich twarzy, a po
drugie, w przypadku twarzy oprócz
obiektywnych szczegółów (kształtu
nosa, ust, zarysu kości policzkowych)
ważny jest wyraz, coś, co trudno opi-
sać i czego ja nie widzę. Czy twarz
jest sympatyczna, ile dałoby się lat tej
osobie, charakterystyczne dla niej
miny  itd.

Gdy wyobrażam sobie jakieś miej-
sce, które znam, przypominam sobie
jego wielkość, jaka jest podłoga
(drewno, płytki, dywan), jak roz-
mieszczone są meble, jaki czuje się
tam zapach, jeśli jest jakiś charakte-
rystyczny.

Nie potrafię odczytywać rysunków,
nawet jeśli są zrobione odpowiednimi
technikami. Nie pojmuję, jak prze-
strzennego przecież człowieka można
przedstawić na płaskiej fotografii i to
tak, że da się zauważyć jakieś jego ce-
chy, które normalnie widzi się w trój-
wymiarze, np., że ma duży nos. Kiedy
byłam dzieckiem, rysowałam czło-

wieka, tak jak robili to
ludzie pierwotni: pio-
nowa kreska jako tu-
łów, odchodzące od
tego cztery kreski, a na
górze kółko. Co cieka-
we, geometria (ani pła-
ska, ani przestrzenna)
nigdy nie sprawiała mi
większych trudności.

Bardzo mnie ciekawi,
na co zwracasz uwagę,
spotykając kogoś po
raz pierwszy. Czy głos
może być „zwiercia-
dłem duszy”?

To chyba jest bardzo
indywidualna kwestia.
Ogólna odpowiedź na
pytanie o głos moim
zdaniem brzmi: nie,
głos nie może być
zwierciadłem duszy.
Zdarzyło mi się słyszeć

głosy bardzo nieprzyjemne dla ucha,
które należały do wspaniałych, ser-
decznych i dobrych ludzi. Czasem
jednak bywa, że głos odzwierciedla
temperament. Znam pewnego luzaka,
którego głos pasuje idealnie do tej
swobody. Inna moja koleżanka: ele-
gancka, łagodna i trochę egzaltowana
również ma głos odpowiadający jej
temperamentowi. I to jednak bywa
mylące. Głębszych cech, będących
bardziej cechami serca, nie jestem w
stanie rozpoznać po głosie.

Inne fizyczne cechy, na które zwra-
cam uwagę to zapach, sposób mówie-
nia (intonacja, wypowiadanie
niektórych głosek), wzrost i budowa
ciała. Czasem można poznać czyjąś
sylwetkę, gdy jest się prowadzonym
pod rękę. Niezwykle ważne są dłonie.
Niewidomi rozpoznają swoich bliskich
przede wszystkim po głosie, ale także
po dłoniach. Bardzo lubię, gdy witając
się ze mną, ludzie podają mi rękę.

Niektórym ludziom wydaje się, że
kiedy poznają kogoś niewidomego,
powinni pozwolić mu się dotknąć. I
znowu jest to indywidualne. Nawiązy-
wanie dotykowego kontaktu nie jest
codziennością dla widzących i nikt nie
ma prawa tego od nich oczekiwać,
choć taka otwartość jest miła. Jeśli sa-
mi zaproponują niewidomemu, by ich
obejrzał, także mogą spotkać się z róż-
nymi reakcjami. Są tacy, którzy zrobią
to chętnie, dla mnie z kolei takie sytu-
acje są bardzo krępujące. Wielu niewi-
domych ma tendencję do łamania
sfery intymnej rozmówcy, np. stają
bardzo blisko. Nie musicie im na to
pozwalać, jeśli nie chcecie. Ogólnie
społeczny obraz niewidomych jest
mało zbliżony do prawdy. Weźmy na
przykład mit o lepszym słuchu. To
nieprawda. Niewidomi słuchają lepiej,
ale słyszą tak samo. Gdyby na jakiś
czas pozbawić widzącego możliwości
widzenia, nauczyłby się korzystać ze
słuchu tak samo jak niewidomi.

Jest coś, do czego usilnie dążysz, o
czym marzysz?

Moim podstawowym i długotermino-
wym celem jest świętość. Krótkoter-
minowe to napisanie pracy
magisterskiej i znalezienie pracy. Cele
wyznaczam sobie w oparciu o to, co
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Ukochała Krzyż

O św. Teresie Benedykcie od Krzyża (Edycie Stein) pisze Paweł Nowak

Żydówka, filozof, karmel itanka, męczennica, pa-
tronka Europy – te wszystkie słowa można odnieść
do św. Teresy Benedykty od Krzyża. Jakie były dro-
gi jej życia i wiary, jaka była droga jej śmierci?

Edyta Stein urodziła się w wielodzietnej rodzi-
nie wrocławskich Żydów 1 2 października 1 891 ro-
ku. Była osobą o wybitnych zdolnościach
naukowych. Po ukończeniu szkoły średniej rozpo-
częła studia w rodzinnym mieście, a dwa lata póź-
niej przeniosła się do Getyngi, gdzie zdobywała
wiedzę filozoficzną pod kierunkiem wybitnego
naukowca, Edmunda Husserla. Jej wiara ulegała
stopniowemu osłabieniu, aż w wieku dwudziestu

lat stwierdziła, iż jest ateistką. Do Boga i wiary
chrześcijańskiej doprowadziło ją nieustępl iwe po-
szukiwanie prawdy. W jej życiu szczególne znacze-
nie odegrało nieświadome świadectwo pewnej
kobiety, która weszła do katedry w Getyndze,
prawdopodobnie wracając z targu, na dziesięć mi-
nut osobistej modl itwy. Edytę zdumiało to, że
można po prostu porozmawiać z Bogiem, nie znała
bowiem takiej formy kontaktu z Nim ani z synago-
gi, ani z rel igii protestanckich, które wyznawały jej
koleżanki z uniwersytetu. Decydująca dla jej dal-
szego życia okazała się lektura dzieł św. Teresy od
Jezusa, po których przeczytaniu stwierdziła, że
mówią one prawdę i zdecydowała się przyjąć
chrzest. Otrzymała wówczas imię Teresa.

Co bardzo znamienne, przyjęcie chrześcijań-
stwa stało się przyczyną jej powrotu do judaizmu.
Znów z wiarą udawała się w szabat ze swoją mat-
ką do synagogi. Z kolei w niedzielę sama szła do
kościoła. Na nowo odczuła, że należy do narodu
żydowskiego, którego los, w kontekście już wtedy
możl iwej do przewidzenia zagłady, określała jako
„Krzyż Chrystusowy, który muszą przyjąć na siebie
w imieniu wszystkich”.

Pracę naukową kontynuowała do 1 933 roku,
kiedy wstąpiła do karmelu w Kolonii. Przyjmując
w następnym roku habit, przybrała imię Teresa
Benedykta od Krzyża. Decyzja o wstąpieniu do za-
konu doprowadziła do pogorszenia jej relacji z
matką, która pozostała wierna swej wierze i nie
odpisała na żaden z wysyłanych co tydzień przez

Teresę l istów. Obie, zarówno córka, jak i matka-Ży-
dówka, mogą być dla nas przykładem wierności
Temu, w którego wiarę wyznawały.

W czasie I I wojny światowej przełożonym Tere-
sy bardzo zależało na uchronieniu jej od śmierci z
rąk hitlerowców. W tym celu przeniesiono ją do
karmelu w Holandii, skąd miała trafić do neutral-
nej Szwajcarii. Jednak w tamtym czasie holender-
ski Episkopat zajął wyraźne stanowisko
sprzeciwiające się zagładzie dokonywanej przez
Niemców na narodzie żydowskim. W odwecie ka-
zal i oni pojmać wszystkich holenderskich Żydów,
zwłaszcza ochrzczonych. 2 sierpnia 1 942 roku Te-
resa Benedykta została aresztowana i wysłana do
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
Transport dotarł tam dziewiątego sierpnia i stąd
ten dzień przyjmujemy za datę jej męczeństwa.

W 1 998 roku papież Jan Paweł I I kanonizował
Teresę, a rok później ogłosił ją patronką Europy. Jak
mówi bp Grzegorz Ryś, jest ona symbolem tego, co
wielkie i piękne na naszym kontynencie, czyl i na-
uki, filozofii, ale też bolesnej i barbarzyńskiej nie-
nawiści, której stała się ofiarą. Uczy nas też
poszukiwania prawdy, trwania przy niej i przy
Krzyżu aż do ofiary z własnego życia.

Bibl iografia:
G. Ryś, Kazanie wygłoszone 9 sierpnia 201 2 r. w Gieble podczas XXXI I Pieszej
Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę, [w:] XXXII Piesza Pielgrzymka
Krakowska na Jasną Górę. Kościół naszym domem. Homilie i konferencje, 6–1 1
sierpnia 201 2, TV Pielgrzym, nagranie video na DVD, płyta nr 2.
Święta Teresa Benedykta odKrzyża (Edyta Stein). Krótka biografia, w:
http://www.opoka.org.pl/bibl ioteka/T/TS/swieci/s_e_stein.html, dostęp:
kwiecień 201 4.
9 sierpnia. Święta Teresa Benedykta odKrzyża (Edyta Stein), dziewica i
męczennica, patronka Europy, w: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-
09a.php3, dostęp: kwiecień 201 4.

WYWIAD

mnie spotyka. Staram się nie patrzeć
daleko w przyszłość. Nie jestem w sta-
nie niczego zaplanować ani przewi-
dzieć. Zresztą, nie jestem wielką
optymistką, więc po co jeszcze na-
mnażać czarne wizje?

Czy jest jeszcze coś, czym chciałabyś
się z nami podzielić?

Można by się zastanawiać czy lepiej
nie widzieć od urodzenia, czy też stra-
cić wzrok. Ja cieszę się, że nigdy nie
widziałam. W pewnych kwestiach jest
to duże utrudnienie. Ociemniali mają

naturalny chód, lepszą wyobraźnię
przestrzenną, pamięć kolorów, gesty-
kulują tak jak widzący. Gdy są w śro-
dowisku, które dobrze znają, można
nie odróżnić ich od widzących. Znam
takie przypadki. Niewidomi od uro-
dzenia mają mniej swobodny chód,
często nie machają ręką, gdy idą, pra-
wie nie gestykulują, a jeśli to robią, to
zazwyczaj sztywno. Wielu rzeczy mu-
szą się uczyć, nie mając o nich żadne-
go wcześniejszego wyobrażenia, np.
dopasowywania kolorów, obierania
ziemniaków czy, co jest dla mnie bar-

dzo trudne, tańca. Mimo to doświad-
czenie straty wydaje mi się o wiele
bardziej bolesne i trudne do zaakcep-
towania niż doświadczanie braku cze-
goś nieznanego.

Cieszę się też, że jestem tylko nie-
widoma. Jest to niepełnosprawność
najłatwiejsza do udźwignięcia. Mogę
się swobodnie komunikować z ludźmi,
czego nie mają głusi, sama chodzę,
nikt nie musi pomagać mi w toalecie,
mam szanse na satysfakcjonujące życie
rodzinne i zawodowe. Słowem – jest
za co dziękować Bogu.
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W Indiach w Wielką Sobotę 130
dorosłych katechumenów przyjęło
chrzest. Kościół w tym kraju mimo
wielu trudności, którym na co
dzień musi stawić czoło, przeżywa
prawdziwą wiosnę wiary. Abp Felix
Machado, ordynariusz diecezj i Vasai,
wskazuje, że wielu katechumenów
przyciągnął do Chrystusa przykład
życia sąsiadów, którzy zarazili ich
Ewangelią. Arcybiskup zaznacza, że
wiara chrześcijan w Indiach wykuwa
się pośród cierpień i trudności, które
ją oczyszczają i przywracają jej pier-
wotne piękno i siłę. „Ludzie proszą o
chrzest – mówi abp Machado – choć
są świadomi faktu, iż w społeczeń-
stwie w większości hinduistycznym
oznacza to wiele trudności czy wręcz
dyskryminację”. Należy odnotować
fakt, że obecnie pomimo tylu prze-
ciwności Indie są w czołówce krajów,
które naj liczniej wysyłają swoich
misjonarzy za granice.

Po mianowaniu Maltańczyka, ks.
prałata Alfreda Xuereba, sekreta-
rzem generalnym w Sekretariacie
ds. Ekonomicznych pracę w sekre-
tariacie osobistym papieża Fran-
ciszka podjął kapłan katolicki
obrządku koptyjskiego, ks. Yoannis
Lahzi Gaid – poinformował na
portalu Vatican Insider Andrea
Tornielli. Ks. Yoannis Lahzi Gaid
dołączył do Argentyńczyka, ks. Fa-
biána Pedacchio. Dotychczas praco-
wał w Sekretariacie Stanu Stolicy
Apostolskiej i często podczas au-
diencj i ogólnych czytał teksty w ję-
zyku arabskim. Nowy sekretarz
papieża Franciszka, podobnie jak
wielu pracowników Sekretariatu
Stanu od dawna mieszka w Domu
Świętej Marty. Zredagował arabskie
wydanie Kodeksu kanonów Kościo-
łów wschodnich. Pracował w dyplo-

macj i watykańskiej w nuncjaturach
w Jordanii, Iraku i w Kongo. Reda-
gował także stronę internetową Ko-
ścioła obrządku koptyjskiego. Jest to
pierwszy taki przypadek, że w epoce
nowożytnej sekretarzem papieża jest
kapłan obrządku innego niż łaciń-
ski.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego
27 kwietnia, kiedy Franciszek bę-
dzie kanonizował w Rzymie dwóch
papieży (artykuł został napisany
przed owym wydarzeniem – przyp.
autora) , bp Clemens Pickel po-
święci w mieście Togliatti kamień
węgielny pod pierwszy kościół pw.
św. Jana Pawła II w Rosji. Zaczęto
go budować w maju 2012 r. i do-
tychczas wzniesiono czterometrowe
mury. „Przede wszystkim ze wzglę-
dów finansowych budowa świątyni
potrwa jeszcze dwa lata” – powie-
dział w rozmowie z niemiecką agen-
cją katolicką KNA biskup diecezj i
św. Klemensa w Saratowie, położo-
nym 400 km od Togliatti. W diece-
zj i, której obszar jest równy
powierzchni Niemiec, Francj i i Por-
tugalii razem wziętych, mieszka po-
nad 21 tys. katolików wśród 45 mln
mieszkańców tego regionu Rosj i.
Budowa nowego kościoła to dla ka-
tolików w Togliatti wielkie wydarze-
nie. Od początku lat 90. XX w.
zbierali się oni na mszach św. w
prywatnych mieszkaniach. W 1998
r. bp Pickel poświęcił mały drewnia-
ny kościółek, do którego każdej nie-
dzieli na trzy msze św. przychodzi
ponad 100 wiernych. Biskup pod-
kreślił, że to aby nowy kościół nosił
imię św. Jana Pawła II, było m.in.
życzeniem miejscowego proboszcza
Polaka, ks. Artura Wilczka. Pierw-
szy kościół pw. bł. Jana Pawła II

znajduje się w amerykańskim Big-
fork w stanie Montana, w parafii li-
czącej 1 ,5 tys. wiernych. Został on
poświęcony 1 maja 2011 r. – w dniu
beatyfikacj i papieża Polaka.

7 kwietnia Ojciec Święty przyjął na
prywatnej audiencji w Domu św.
Marty Abdullaha II. Było to już
drugie spotkanie króla Jordanii z
Franciszkiem, a kolejne odbędzie się
już w maju podczas papieskiej piel-
grzymki do Ziemi Świętej .

Trzydziestu nowych rekrutów
Gwardii Szwajcarskiej zostanie za-
przysiężonych w Watykanie 6 maja.
Podczas uroczystej ceremonii hala-
bardziści złożą przysięgę, że będą
służyli „wiernie, uczciwie i godnie”
papieżowi i jego następcom. Przy-
sięgać będą w obecności watykań-
skiego ministra spraw wewnętrznych
– substytuta ds. ogólnych, abp. Gio-
vanniego Angelo Becciu.

Coraz więcej Nepalczyków, także
hinduistów i buddystów, było zain-
teresowanych świętowaniem
chrześcijańskiej Wielkanocy. Jak
informuje jedna z tamtejszych firm
telekomunikacyjnych, wiele osób, i
to bez względu na religię, wysyłało
do swojej rodziny i przyjaciół wiel-
kanocne życzenia.
Rosnące zainteresowanie chrześci-
jaństwem przekłada się także na
większą liczbę konwersj i. W Wigilię
Paschalną ok. 60 mieszkańców Ne-
palu przyjęło w Kościele katolickim
chrzest, podczas gdy rok temu było
tam zaledwie dwunastu nowo
ochrzczonych. W tym azjatyckim
kraju jest ok. 8 tys. katolików. Jak
widać katolicyzm przy sprzyjających
warunkach może być trendy.

Kościelne wiadomości przedstawia Bogusław Kowal

Co dzieje się w Kościele
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Liturgia od progu Wielkiej Nocy… nieco bliższe spojrzenie

Tajniki l iturgii wyjaśnia Piotr Błaszczyk

Wielka Sobota jest dniem ciszy ża-
łobnej. Jest upamiętnieniem spoczyn-
ku ciała Jezusa w grobie i zarazem
Jego zstąpienia do otchłani, aby
oznajmić zbawienie sprawiedliwym
Starego Przymierza i wszystkim, któ-
rzy na nie czekali od początku świata.
Taki jest sens artykułu wiary: „zstąpił
do piekieł”.
Ołtarz główny pozostaje obnażony.
Kościół trwa przy grobie Pańskim,
rozważając mękę i śmierć Chrystusa
oraz Jego zstąpienie do otchłani, a
także modląc się i poszcząc, oczekuje
Jego Zmartwychwstania.
Zaleca się, aby przed południem od-
były się Godzina czytań i Jutrznia,
śpiewana z udziałem ludu. W tym
dniu Kościół całkowicie powstrzymuje
się od sprawowania ofiary mszy świę-
tej. Komunię Świętą można zanosić
chorym tylko jako wiatyk.
Przed rozpoczęciem Wigilii Paschal-
nej należy zakończyć adorację przy
Bożym grobie. Intonuje się krótki
śpiew ku czci Najświętszego Sakra-
mentu, kapłan lub diakon ubrany w
komżę i stułę wyjmuje Hostię z mon-
strancji i chowa ją w tabernakulum
grobu Pańskiego. Po schowaniu
Najświętszego Sakramentu wygasza
się światła, z wyjątkiem wiecznej
lampki lub dwóch świec.

Wigilia Paschalna rozpoczyna Wiel-
kanoc, największe święto w całym ro-
ku liturgicznym. Wigilia z istoty jest
czuwaniem nocnym, nawiązującym
do nocy wyjścia Izraelitów z Egiptu, a
szczególnie do nocy zmartwychwsta-
nia Chrystusa.
Od początku chrześcijanie gromadzili
się wieczorem w Wielką Sobotę na
czuwania nocne. Rozpalali ogień, od
którego zapalali swoje lampy dla roz-
proszenia ciemności (lucernarium) .

Światło to z czasem nabrało znaczenia
symbolicznego i wskazywało na zmar-
twychwstałego Chrystusa oraz na
wszystkich ludzi oświeconych przez
Boga (ochrzczonych). Potem czytano
wyjątki z Pisma św. o chrzcie świętym
jako nowym stworzeniu, o przejściu
przez Morze Czerwone, o wybawieniu
z niewoli grzechu i o Nowym Przy-
mierzu z Bogiem. Między czytaniami
śpiewano lub recytowano psalmy.
W przyległym do kościoła baptyste-
rium udzielano chrztu świętego,
czasem liczba kandydatów była tak
wielka, że obrzędy przeciągały się do
godzin porannych. Po chrzcie neofici
ubierali się w białe szaty i udawali się
do signatorium, gdzie biskup udzielał
sakramentu bierzmowania. Stamtąd
neofici przechodzili do kościoła i cze-
kali tam na rozpoczęcie mszy świętej,
w czasie której po raz pierwszy przyj-
mowali Komunię Świętą. Od V w.
chrzest dorosłych stawał się coraz
rzadszy, wskutek czego i mszę świętą
odprawiano coraz wcześniej. Za cza-
sów św. Hieronima zdarzało się nieraz,
że wierni około północy wracali już do
domu. Od XIII w. liturgię Wigilii Pas-
chalnej odprawiano w Wielką Sobotę
rano. Tę niezgodność z Biblią i trady-
cją usunął Pius XII w 1951 r.

„Kościół czuwając, oczekuje zmar-
twychwstania Chrystusa i obchodzi je
w sakramentach. Dlatego cały obchód
tej świętej Wigilii powinien się odbyć
w nocy, to znaczy rozpocząć się po za-
padnięciu nocy, a skończyć przed świ-
tem dnia niedzielnego”.

Porządek Wigilii Paschalnej jest na-
stępujący:
– liturgia światła,
– liturgia słowa Bożego,
– liturgia chrzcielna,

– liturgia eucharystyczna,
– procesja rezurekcyjna.

Liturgia światła (lucernarium) składa
się z:
– poświęcenia ognia i przygotowania
paschału,
– procesji do kościoła,
– orędzia wielkanocnego (Exultet) .
Poświęcony ogień symbolizuje świa-
tłość Bożą udzielaną nam przez Syna,
by budziła tęsknotę za niebem.
Paschał, jest symbolem zmartwych-
wstałego Pana. Wyryty krzyż oznacza
Jego zbawczą śmierć na krzyżu. Pięć
otworów z czerwonymi ziarnkami ka-
dzidła to symbole Jego zbawczych ran,
które zachował w swym zmartwych-
wstałym ciele. Wyryty rok bieżący i li-
tery greckie alfa i omega oznaczają, że
do Chrystusa należą czasy i wieczność.
On jest początkiem i celem
wszystkiego.
Procesja z paschałem, zapalonymi
świecami i śpiewem aklamacji Światło
Chrystusa, nasuwa na myśl zdanie
Chrystusa: „Ja jestem światłością
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie
błądził w ciemnościach, lecz będzie
miał światłość życia” (J 8,12). Orędzie
wielkanocne sięga starożytności i jest
odbiciem ówczesnego lucernarium.

Liturgia słowa Bożego (pełna) składa
się z:
– siedmiu czytań ze Starego Testa-
mentu,
– dwóch czytań z Nowego Testamentu
(Epistoła i Ewangelia),
– homilii.
Ilość czytań ze Starego Testamentu
może być zredukowana, gdy domagają
się tego względy duszpasterskie. Trze-
ba jednak pamiętać, że czytania biblij-
ne wraz z psalmami i kantykami są
podstawą całego nabożeństwa Wigilii

LITURGIA
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Paschalnej. Nigdy nie wolno opusz-
czać czytania o wyjściu Izraelitów z
Egiptu i jego przejściu przez Morze
Czerwone (Wj 14). Czytanie to zawie-
ra typologię Paschy chrześcijańskiej
obchodzonej uroczyście w Wigilię
Paschalną. Wszystkie czytania stano-
wią liturgię słowa Bożego mszy Wigilii
Paschalnej.

Liturgia chrzcielna składa się z:
– Litanii do Wszystkich Świętych,
– poświęcenia wody chrzcielnej,
– chrztu – gdy są dorośli kandydaci,
– odnowienia przyrzeczeń chrzciel-
nych.
Po liturgii słowa kapłan z asystą pod-
chodzi do chrzcielnicy, skąd wypo-
wiada słowa wprowadzenia, po czym
rozpoczyna się Litanię do Wszystkich
Świętych. Litania ta unaocznia prawdę,
że przez chrzest człowiek wchodzi we
wspólnotę z wszystkimi świętymi.
Modlitwa na poświęcenie wody
chrzcielnej ma formę prefacji. Pod ko-
niec tej modlitwy celebrans zanurza
paschał w święconej wodzie i prosi
Boga, aby przez Swojego Syna zesłał
na tę wodę moc Ducha Świętego. Za-
nurzenie to symbolizuje chrzest jako
sakramentem współumierania i
współzmartwychwstania z Chrystu-
sem (Rz 6). Podczas wyjmowania pas-
chału z wody recytuje się lub śpiewa
aklamację Chwała Ojcu.
Po poświęceniu wody następuje
chrzest. Gdy chrzci się dorosłych,
wtedy udziela im się także sakramentu
bierzmowania. Czyni to biskup lub
kapłan mający prawo bierzmowania.
Następnie kapłan kropi obecnych wo-
dą święconą. Wszyscy śpiewają pieśń
związaną treściowo z sakramentem
chrztu. Opuszcza się wyznanie wiary i
odmawia modlitwę powszechną.

Liturgia eucharystyczna ma swój
zwykły przebieg jak każda msza świę-
ta. Wierni za zgodą ordynariusza mo-
gą przyjmować Komunię Świętą pod
obiema postaciami. Jest to również
nawiązanie do starożytnego zwyczaju
trwającego do XIII w.
Odkąd liczba dorosłych kandydatów
do chrztu zmalała i msza święta Wigi-
lii wypadła przed północą, Niedziela

Wielkanocy pozostała bez mszy świę-
tej. W VI w. wprowadzono mszę Nie-
dzieli Wielkanocnej z własnym
formularzem o Zmartwychwstaniu
Pańskim.

Procesja rezurekcyjna tradycyjna
może odbywać się po obrzędach Wi-
gilii Paschalnej lub też w Niedzielę
Zmartwychwstania rano przed
pierwszą mszą świętą. W odnowionej
liturgii właściwą procesją rezurekcyj-
ną jest pochód od ogniska przez ko-
ściół do ołtarza z zapalonym
paschałem i płonącymi świecami.
Jednak w Polsce znalazło się miejsce
także na tradycyjną procesję rezurek-
cyjną, która przypomina światu ta-
jemnicę Zmartwychwstania
Pańskiego. Jest ona zapowiedzią i
gwarancją naszego zmartwychwsta-
nia i udziału w triumfie zmartwych-
wstałego Pana.

Okres Wielkanocy

Dla przeżywania bogatej treści tajem-
nicy paschalnej potrzeba dłuższego
czasu. Dlatego od starożytności ob-
chody Wielkanocy przedłużono do
pięćdziesięciu dni i nazwano Pięć-
dziesiątnicą (quinquagesima) . Nowy
kalendarz mówi: „Pięćdziesiąt dni,
jakie upływają od Wielkanocy do
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego,
winny być obchodzone w radości i
weselu jako jeden dzień świąteczny,
owszem, jako jedna wielka niedziela”.
Symbolicznym znakiem okresu Wiel-
kanocy jest świeca paschalna, którą
stawia się na oczach wiernych, w po-
bliżu ołtarza.

Niedziele tego okresu są uroczysto-
ściami Paschy. Pierwsze czytania bi-
blijne są z Dziejów Apostolskich,
ponieważ zawierają opis życia Kościo-
ła po Zmartwychwstaniu Pańskim.
Drugie czytania ułożone są w cykl
trzyletni: w roku  A czyta się Pierwszy
List św. Piotra, w roku B  Pierwszy List
św. Jana, a w roku  C Apokalipsę. Tek-
sty te odpowiadają okresowi Wielka-
nocy, jej radości płynącej z wiary i
mocnej nadziei. Czyta się w tym okre-
sie Ewangelię św. Jana, gdyż ukazuje
zmartwychwstałego Pana, Dobrego
Pasterza, odejście do Ojca i zesłanie
Ducha Świętego.

Zgodnie z przekazem Dziejów Apo-
stolskich uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego przypada
czterdziestego dnia po Niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego. Histo-
ria zna tę uroczystość od IV w. (Augu-
styn, Ep. 54,1 ). Dni powszednie po
Wniebowstąpieniu przygotowują
wiernych na przyjęcie Ducha Święte-
go. Czytania liturgiczne zawierają opis
obietnicy zesłania Ducha Świętego.
Uroczystość Zesłania Ducha Święte-
go jest obchodem wydarzenia zbaw-
czego opisanego w Dziejach
Apostolskich (2,1 ). Zbiegła się z ży-
dowskim obchodem Zielonych Świąt,
będących u nich dziękczynieniem za
żniwa i wspomnieniem przymierza z
Bogiem na Synaju. Dla chrześcijan
Zielone Święta stały się uroczystością
ludu Nowego Przymierza, dla którego
Zesłanie Ducha Świętego jest pierw-
szym owocem tajemnicy paschalnej.
Uroczystość ta kończy Wielkanoc.
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Karolina
22 lata
studentka
Paryż, DA Beczka

Pięć pytań: otwartość
PYTANIA

O otwartość pyta studentówMagdalena Zagała

Kojarzy się przede wszystkim pozytywnie. Świadczy o korzystnym podejściu człowieka do wielu dziedzin życia. Otwartość na ludzi, otwartość
na zmiany, wyzbycie się uprzedzeń, wolność. Prawdziwa otwartość nie ma nic wspólnego z mylnie pojmowaną dzisiaj tolerancją. Świadczy
natomiast o szczerości i prostol inijności. Jej wielkim głosicielem jest uśmiechnięty papież Franciszek.

Grzegorz
22 lata
student
Kraków, DA św. Anny

Co to znaczy być otwartym człowie-

kiem?

To znaczy nie bać się nowych wyzwań,
dążyć do poznania tego, co jest dla nas
jeszcze nieodkryte. To także łatwość w
nawiązywaniu kontaktów.

Czy chrześcijanin może być prawdzi-

wie otwarty?

Paweł
21 lat
Andrychów

Co to znaczy być otwartym człowie-

kiem?

Otwartość jest chyba patrzeniem na
tych, którzy są obcy, (na to, co obce),
„okiem miłującym”. Absolutnie nie
chodzi mi tu o pobłażliwość – to po-
winna być raczej twarda i bezkompro-
misowa postawa miłości (uwaga,
miłości prawdziwej – nie przytakują-
cej czy chcącej się przypodobać, ale
dbającej o dobro drugiej osoby, o roz-
winięcie jej człowieczeństwa), która
dba o to, żeby pierwsze podejście było
zawsze z czystym wzrokiem, z dobrym
słowem.

Czy chrześcijanin może być prawdzi-

wie otwarty?

Oczywiście! Tę całą moją poprzednią
definicję można ująć inaczej : otwar-
tość to patrzenie na każdego innego
człowieka jak na dziecko Boga i na
współbrata. Wybitnie chrześcijańskie
powołanie.

Otwartość to łatwość nawiązywania

kontaktów, poznawania nowych rze-

czy. Jak natomiast wygląda to we

wspólnocie? Czy łatwo młodym lu-

dziom być dzisiaj otwartymi?

Pomimo tego, że cały świat przekonu-
je nas o tym, że bardziej otwarci to już
być nie możemy, to tak naprawdę my-
ślę, że młodzi mają z otwartością kło-
poty. Nie wszędzie, oczywiście! Ale
tak na co dzień, na uczelni, na ulicy…
wydaje mi się że ogólnie dość się sie-
bie nawzajem boimy. Tego, co ktoś
powie, co ktoś pomyśli, jak nas oce-
ni… A strach bardzo utrudnia wycią-
gnięcie do kogoś innego ręki.

Czy modna w dzisiejszych czasach

tolerancja nosi w sobie pozytywne

cechy otwartości, czy je zatraciła?

Zatraciła! U mnie, w Paryżu – zatraci-
ła. Niestety, bo tolerancja, w znaczeniu
pierwotnym, to też ważna rzecz. Ale z
tolerancji zrobiono tak naprawdę
sztandar walki z prawdą. Dobro i zło
są subiektywne, więc nie wolno oce-
niać, wszyscy są równi, każde postę-
powanie można wytłumaczyć tym, że
ktoś „chciał dobrze”, ideałem jest za-
wsze kompromis, itd., itd., znamy ten
dyskurs na pamięć. A tolerancja i
otwartość są nieoddzielne od afirmacji
własnej tożsamości, czyli od własnego
systemu wartości, czyli, wierzę, dla nas
chrześcijan – prawdy.

Uśmiechnięty papież Franciszek

wciąż daje świadectwo człowieka

otwartego. Zyskał tym rzesze fanów,

równocześnie budząc kontrowersje.

Jakie jest Twoje stanowisko?

Ja się zgorszona nie czuję. Papież
prawdopodobnie lepiej ocenia potrze-
by Kościoła ode mnie.

Co to znaczy być otwartym człowie-

kiem?

Być pogodnym, pomocnym człowie-
kiem gotowym na kontakt z drugim
człowiekiem. Być zawsze gotowym na
reagowanie w razie potrzeby.

Czy chrześcijanin może być prawdzi-

wie otwarty?

Przede wszystkim chrześcijanin ma
być otwarty. Dobrą odpowiedzią na to
pytanie jest przykazanie miłości, które
dał nam Chrystus.

Otwartość to łatwość nawiązywania

kontaktów, poznawania nowych rze-

czy. Jak natomiast wygląda to we

wspólnocie? Czy łatwo młodym lu-

dziom być dzisiaj otwartymi?

W dzisiejszych czasach jest to trudne,
ponieważ młodzież coraz częściej woli
patrzeć w ekran monitora lub wyświe-
tlacz telefonu niż w oczy drugiej osoby.

Czy modna w dzisiejszych czasach to-

lerancja nosi w sobie pozytywne ce-

chy otwartości, czy je zatraciła?

Zatraciła, ponieważ dzisiejsze pokole-
nie źle rozumie otwartość, jej kierunek
to podążanie za głosami większości i
fałszywych autorytetów. Często pro-
wadzących nas na dziwne, błędne
ścieżki. Przez to zatracamy znaczenie
prawdziwej miłości.

Uśmiechnięty papież Franciszek

wciąż daje świadectwo człowieka

otwartego. Zyskał tym rzesze fanów,

równocześnie budząc kontrowersje.

Jakie jest Twoje stanowisko?

Jest dla mnie PRAWDZIWYM auto-
rytetem w kwestii otwartości i ludz-
kiego podejścia! Nie traktuje siebie jak
kogoś „ponad”, kieruje się zasadami
Świętego Franciszka i uważam że, to
właściwa ścieżka.
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Łukasz
22 lata
student
Kraków, DA św. Anny

Marta
23 lata
studentka
Kraków

Co to znaczy być otwartym człowie-

kiem?

Być otwartym, to znaczy być dla in-
nych, otworzyć dla nich wnętrze tak,
by mogli od Ciebie czerpać to, co naj-
lepsze.

Czy chrześcijanin może być prawdzi-

wie otwarty?

Oczywiście! Nawet powinien, ponie-
waż powołaniem każdego chrześcija-
nina jest ewangelizacja, a to wiąże się
z wychodzeniem do innych ludzi, czy
w naszych środowiskach, czy do ludzi
innych kultur i wyznań.

Otwartość to łatwość nawiązywania

kontaktów, poznawania nowych rze-

czy. Jak natomiast wygląda to we

wspólnocie? Czy łatwo młodym lu-

dziom być dzisiaj otwartymi?

Otwartość przejawia się też w oczeki-
waniu na drugiego człowieka, którego
znamy. Chodzi o gotowość na jego
przyjęcie z jego radościami, proble-
mami, z tym, z czym do nas przycho-

Co to znaczy być otwartym człowie-

kiem?

Może łatwiej to zilustrować przez
określenie, kim jest człowiek za-
mknięty. Taki człowiek jest w pewien
sposób głuchy i ślepy na otoczenie,
oczywiście nie zawsze to zamknięcie
jest świadome i celowe. Znamienna
jest scena ewangeliczna, gdy Jezus
uzdrawia głuchoniemego słowami:
Otwórz się. Nie mówi do niego: bądź
teraz zdrowy, przywracam Ci słuch i

PYTANIA

Tak, jak najbardziej, przecież nasza
religia wzywa do dialogu z drugim
człowiekiem i odnajdywania prawdy,
czyli w zasadzie do tego, co jest istotą
otwartości.

Otwartość to łatwość nawiązywania

kontaktów, poznawania nowych rze-

czy. Jak natomiast wygląda to we

wspólnocie? Czy łatwo młodym lu-

dziom być dzisiaj otwartymi?

We wspólnocie, przynajmniej takiej
jak DA, łatwo być człowiekiem otwar-
tym, ponieważ mamy dookoła siebie
ludzi reprezentujących podobny sys-
tem wartości. Tak więc każdy czuje się
tutaj swobodnie i nie boi się odrzuce-
nia. Siłą rzeczy w takiej sytuacji ła-
twiej być otwartym.

Czy modna w dzisiejszych czasach

tolerancja nosi w sobie pozytywne

cechy otwartości, czy je zatraciła?

Myślę, że niesie ze sobą pozytywne
cechy. Ponieważ otwarcie się i chęć
poznania człowieka reprezentującego
inny światopogląd czy jakoś różniące-
go się od nas bardzo ubogaca i rzuca
nowe światło na pewne sprawy.

Uśmiechnięty papież Franciszek

wciąż daje świadectwo człowieka

otwartego. Zyskał tym rzesze fanów,

równocześnie budząc kontrowersje.

Jakie jest Twoje stanowisko?

Uważam, że otwartość reprezentowa-
na przez papieża Franciszka jest zja-
wiskiem bardzo pozytywnym.
Ponieważ poznanie świata i nękają-
cych go problemów, jak podkreśla sam
papież, wymaga wyjścia z zamknięcia
w sobie i pójścia ku innym. Nie jest to
możliwe bez otwartości.

mowę, ale mówi: Otwórz się. Dla-
tego otwarty człowiek to ktoś, kto
ma otwarty słuch i mowę dla dru-
giego człowieka.

Czy chrześcijanin może być praw-

dziwie otwarty?

Chrześcijanin musi być otwarty.
Przecież otwartość nie oznacza by-
cia kimś innym, oznacza tylko tyle,
że jestem sobą, dostrzegam dru-
giego człowieka i staram się także
wychodzić naprzeciw problemom i
potrzebom bliźniego. Przykład
otwartości wskazał sam Jezus, któ-
ry nauczając i wędrując po Ziemi
Świętej nie zamykał się na kon-
kretną grupę ludzi, ale chciał do-
trzeć do wszystkich. To nie
wszystkim się podobało, stąd za-
rzuty: „On jada z celnikami i
grzesznikami”.

Otwartość to łatwość nawiązywa-

nia kontaktów, poznawania no-

wych rzeczy. Jak natomiast

wygląda to we wspólnocie? Czy

łatwo młodym ludziom być dzisiaj

otwartymi?

Oczywiście są różne rodzaje
otwartości. Człowiek najpierw
musi otworzyć się na siebie, póź-
niej możliwe jest otwarcie na Boga
i innych. I tu tkwi ta trudność.
Młodemu człowiekowi trudno
zrobić ten pierwszy krok, by prze-
łamać obawy przed przyjęciem w
grupie, przed opiniami nowych lu-
dzi, nowego środowiska. Prawdzi-
we otwarcie wymaga otworzenia
także samego siebie wobec innych,
dlatego młodym nie zawsze przy-
chodzi to z łatwością.

Czy modna w dzisiejszych czasach

tolerancja nosi w sobie pozytywne

cechy otwartości, czy je zatraciła?

Tolerancja w dzisiejszych czasach
zakłada, że powinniśmy akcepto-
wać wszystko, nawet to, co jest
niezgodne z sumieniem człowieka.
A przecież otwartość nie zakłada
robienia czegoś wbrew sobie i swo-
im przekonaniom. Myślę, że
otwartość w tolerancji rozminęła
się z właściwym sobie znaczeniem.
I ta otwartość w dzisiejszym świe-
cie godzi najczęściej w wierzących,
w chrześcijan, którzy inaczej poj-
mują sens otwartej tolerancji.

Uśmiechnięty papież Franciszek

wciąż daje świadectwo człowieka

otwartego. Zyskał tym rzesze fanów,

równocześnie budząc kontrowersje.

Jakie jest Twoje stanowisko?

Papież zyskał sobie sympatię po
pierwsze otwartością, a po drugie
zmniejszeniem dystansu do siebie.
Tak robił już Jan Paweł II, ale dla
Franciszka jest to główne przesłanie
pontyfikatu. Wiemy też, że gdzie ro-
dzi się dobro, tam musi pojawić się
zło, które będzie chciało głuszyć do-
bro i walczyć z nim wszelkimi sposo-
bami. Dlatego niektóre środowiska,
które zarzucały papiestwu zbytni
przepych, teraz mówią o zbyt dużej
prostocie, otwartości i pokorze pa-
pieża. Analogiczna sytuacja jak z
Chrystusem. Papież Bergoglio nie
robi nic na pokaz, taką postawę
przyjmował jako kapłan i biskup i
nadal jest wierny tej zasadzie. Nie-
którzy krytycznie odnoszą się do tego
i właśnie dlatego Franciszek wzbudza
sympatię – bo w otwartości pozostaje
sobą.
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dzi. Być otwartym, to znaczy być go-
towym, by go wysłuchać.
Czy łatwo być otwartym? To zależy od
człowieka, myślę że wiąże się to z uf-
nością wobec ludzi. Niektórym na-
wiązanie nowych znajomości
przychodzi łatwiej, innym trudniej.
Dziś z jednej strony nawiązywanie
nowych kontaktów może wydawać się
prostsze ze względu chociażby na
anonimowość w internecie, czy ła-
twość podróżowania. Jednak później-

sze utrwalenie takich znajomości
wiąże się z dużych zaufaniem drugiej
osobie, a z tym w dzisiejszych czasach
może być problem.

Czy modna w dzisiejszych czasach

tolerancja nosi w sobie pozytywne

cechy otwartości, czy je zatraciła?

Tolerancja teraz wydaje się już źle ko-
jarzona, bo być tolerancyjnym, to dla
wielu akceptować wszystko, co dzieje
się wokół, a to nie jest to samo. Chyba
ciężko dziś łączyć te pojęcia.

Uśmiechnięty papież Franciszek

wciąż daje świadectwo człowieka

otwartego. Zyskał tym rzesze fanów,

równocześnie budząc kontrowersje.

Jakie jest Twoje stanowisko?

Papież Franciszek budzi we mnie bar-
dzo pozytywne emocje. Jego sposób
wychodzenia do ludzi i problemów
tego świata bardzo mi się podoba.
Uważam, że swoją postawą może za-
razić ludzi, by byli otwarci jak on.

KĄCIK CHARYTATYWNY

Fundacja Agape zajmuje się niesie-
niem pomocy osobom niepełno-
sprawnym. Za jedną z form
działalności przyjmuje organizację
turnusów wakacyjnych dla swoich
podopiecznych. Mają one charakter
wypoczynkowo-rekolekcyjno-inte-
gracyjny. W programie jest zwiedza-
nie różnych zakątków Polski:
zabytków, ciekawych miejsc, a także
warsztaty malarskie i taneczne, ogni-
ska, śpiewy przy gitarze, spacery,
wyjścia na basen, codzienne msze św.
oraz modlitwy wieczorne. Fundacja
poszukuje wolontariuszy do opieki
nad osobami niepełnosprawnymi.
Każdy wolontariusz ma przydzielo-
nego podopiecznego, którym zajmu-
je się podczas całego wyjazdu
(pomoc w codziennej toalecie, posił-
kach, poruszaniu się) . Oprócz tego
wolontariusze są podzieleni na gru-
py. Każda z nich ma jeden obowiązek
dziennie do spełnienia, np. zmywa-
nie po obiedzie lub sprzątanie kory-
tarzy. Terminy wyjazdów: 12–26.07
w Olsztynie oraz w Budach Głogow-
skich, 20.07–2.08 w Piekoszowie ko-
ło Kielc, 26.07–09.08 w Małej koło
Dębicy. Wolontariusze muszą być

pełnoletni. Przed wyjazdem obędą
się spotkania organizacyjne. Chęt-
nych prosimy o zgłaszanie się drogą
mailową: fundacjaagape@gma-
il.com.

Na stronie: www.fundacjaagape.pl
można znaleźć zdjęcia z poprzed-
nich wyjazdów oraz informacje o
fundacj i.

Maltańskie Centrum Pomocy zapra-
sza do współpracy wszystkich chęt-
nych, którzy chcą rozpocząć pracę
wolontaryjną wśród dzieci niepeł-
nosprawnych. Jedną z metod stoso-
wanych w leczeniu jest Metoda 3i –
intensywna – indywidualna – inte-
raktywna terapia dzieci ze zdiagno-
zowanym autyzmem. Do zadań
wolontariusza należą:
• raz w tygodniu prowadzić z
dzieckiem sesje zgodnie z zasadami
3i, w domu u dziecka lub w przed-
szkolu Centrum Maltańskiego we-
dług stałego grafiku
• po każdej sesj i sporządzać krótką
notatkę
• raz w miesiącu uczestniczyć w
szkoleniu i superwizj i dla wolonta-
riuszy.

Pomóż!

Do pomocy innym w różnych formach zachęca Ewelina Radziszewska

Wolontariusz musi mieć powyżej
16 lat. Ponadto wymagane są: su-
mienność, pogoda ducha, otwartość
na nowe doświadczenia. Osoby zain-
teresowane prosimy o przysłanie li-
stu motywacyjnego lub CV na adres
3i@maltanskiecentrum.pl. Więcej
informacj i na stronie www.centrum-
maltanskie.eu w zakładkach Metoda
3i oraz Wolontariat.

Rys. Friend by Mugdha Damle from The Noun Project
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PODRÓŻE

Mission Impossible!

O wyprawie, która była czymś więcej niż tylko podróż, z Pauliną Olechowską rozmawia
Justyna Mikołajczyk

Wolontariat w Izraelu – skąd taki
pomysł?

Na początku w ogóle myślałam, żeby
pojechać do Afryki, do Kenii , do
szpitala, gdzie jako pielęgniarka mia-
łam pomagać koledze, studentowi
czwartego roku medycyny. Koniec
końców, kolega musiał zrezygnować –
ja tym sposobem, również. Powie-
działam więc swojemu dyrektorowi,
księdzu Pawłowi: „Niech mnie ksiądz
pośle tam, gdzie są największe po-
trzeby”. Okazało się, że wszystkie eu-
ropejskie ośrodki zajmujące się
dziećmi były już zabukowane przez
innych wolontariuszy. Emmaus w
Autonomii Palestyńskiej to nowa pla-
cówka, w której nikt z nas jeszcze nie
był i ksiądz bardzo chciał kogoś tam
posłać do posługi, ponieważ pomoc
była tam bardzo potrzebna. Z kole-
żanką umówiłyśmy się, że pojedziemy
tam razem – ona trochę wcześniej, a
ja dojadę później i się wymienimy. I

tak to się stało, jak widać, praktycznie
przypadkiem.

Emmaus – co to za ośrodek?

To niemiecki dom opieki prowadzony
przez siostry salwatorianki już od 40
lat w Al Quebibeh, czyli biblijnym
Emmaus. Mieszkają w nim same ko-
biety – Arabki bądź chrześcijanki w
różnym wieku, upośledzone fizycznie,
psychicznie lub też zwyczajnie starsze,
z demencją . Po prostu wymagające
opieki.

Oglądając zdjęcia, na których jesteś
ze swoimi podopiecznymi, odnosi
się wrażenie, że jest między wami ja-
kaś fajna relacja, dobrze się znacie.
Jak udało Ci się nawiązać z nimi
kontakt, pokonać barierę językową,
czy też tą, stawianą przez ich stan
zdrowia?

O dziwo bardzo dużo ludzi mówi tam
po angielsku. Nawet jeżeli nie sami

pacjenci, to ich rodziny. Nie z każdym
była możliwość dogadania się – spora
część była starsza, mówiła niewyraźnie
lub w ogóle nic nie mówiła. Część
znała wyłącznie arabski, ale przed wy-
jazdem przeszłam krótki kurs tego ję-
zyka, więc najpotrzebniejszych słów i
zwrotów udało mi się nauczyć. Dzięki
temu w jakimś podstawowym stopniu
mogłam ich zrozumieć. Zabawną hi-
storię miałam z jedną z pacjentek.
Otóż, przez dwa i pół miesiąca zajmo-
wałam się pacjentką ze stwardnieniem
rozsianym, pięćdziesięcioletnią Fay-
keh, która przez swoją chorobę w
ogólnie nie mówiła, jedynie płakała i
mrugała oczami. Ja zawsze starałam
się powiedzieć coś po arabsku, jakoś
się skomunikować, a w ostatnim tygo-
dniu pobytu tam okazało się, że moje
wysiłki były zbyteczne, bo… Faykeh
rozumie po angielsku!

Jak wyglądał Twój typowy dzień
pracy?

Zależy oczywiście, jaki miało się da-
nego dnia dyżur, ale zwykle wstawało
się rano, na modlitwę, później było
śniadanie. Po śniadaniu szło się na
oddział, gdzie pracowałyśmy od go-
dziny 8 do ok 12.30. Tam podawały-
śmy leki pacjentom, którzy byli nam
przydzieleni na dany dzień, roznosiły-
śmy śniadanie, musiałyśmy dopilno-
wać, żeby zjedli, następnie ich umyć i
przyszykować na spacer. Następnie
sprzątałyśmy, miałyśmy chwilkę prze-
rwy, potem przygotowania do obiadu,
nakarmienie, przebranie, położenie
spać. Następnie my miałyśmy swój
obiad, dwugodzinną sjestę. I znowu do
pracy. Przygotowania do kolacji, toa-

Przeszło 3,5 mil iona – tylu ludzi odwiedziło ten kraj w 201 3 roku. Cóż… wybór jak najbardziej uzasadniony! Tętniący życiem i zabawą
Tel Awiw, rozmodlona Jerozol ima, antyczna Cezarea, połączenie gór i morza, pustyń i bujnej rośl inności. Na dodatek wybuchowa (do-
słownie i w przenośni) mieszanka kulturowa, miejsce święte dla chrześcijan, muzułmanów i żydów. Tętni historią, przyciąga, intryguje –
oto dzisiejszy Izrael.
Zapraszam na wywiad z Paul iną Olechowską – chemikiem, fotografem, wolontariuszką-recydywistką, która, w przeciwieństwie do 3,5
mil iona turystów, Izraela nie wybrała. To Izrael wybrał ją. Posłuchajmy!
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z koleżanką lub też z siostrą zakonną,
z resztą też Polką, do wszystkich
świętych miejsc – do Betlejem, do
Nazaretu. Praktycznie cały Izrael, poza
północną częścią, udało mi się zwie-
dzić. Oprócz tego z koleżanką spe-
cjalnie pracowałyśmy więcej , aby móc
sobie pozwolić na pełny tydzień wol-
nego i pojechałyśmy wtedy do
Jordanii.

Opowiadaj!

To trochę szalona historia! Naszym
celem w samej Jordanii było dotarcie
na pustynię, do Wadi Rum oraz do
Petry. Petra – wiadomo – jeden z
siedmiu cudów świata, trzeba ko-
niecznie go zobaczyć, fundusze jednak
trochę nas ograniczyły i poprzestały-
śmy na samej pustyni. Kiedy plano-
wałyśmy nasz wypad, zapomniałyśmy
zupełnie, że piątek to święty dzień dla
Arabów, a sobota dla Żydów. W pią-
tek chciałyśmy wrócić z pustyni z po-
wrotem do Izraela, ale jak to na
pustyni – nie jeżdżą tam samochody. I
okazało się, że jesteśmy uwięzione, z
resztką wody w butelce, bez jedzenia.
Na szczęście z pomocą przyszli Bedu-
ini, którzy okazali się bardzo sympa-
tyczni i za niewielkie pieniądze
nakarmili nas i zapewnili nocleg. Noc
spędziłyśmy pod gwiazdami, na pia-
sku, bajka!

Jak widać, to, czego nie planujemy,
jest często najlepszą częścią naszych
wojaży! A propos – co stanowiło dla

Ciebie zaskoczenie podczas pobytu
w Izraelu? Mieszkałaś tam trzy mie-
siące, to nie krótko.

W Izraelu byłam akurat w trakcie Ra-
madanu. Początkowo było dla mnie
pewnym zaskoczeniem, że w tym
okresie niemile widziane jest, gdy tu-
rysta coś publicznie je na ulicy. Raz
nawet zostałam mocno za to zrugana
przez siostrę z Emmaus , powiedziała,
że za takie zachowanie może mi się
po prostu stać krzywda. Na oddziale,
pracując również z Arabkami, soli-
darnie starałyśmy się więc jeść i pić
gdzieś na uboczu, aby ich nie urazić,
nie prowokować.

Czy wszystkie religijne nakazy są
tam faktycznie tak wiernie prze-
strzegane? Czy raczej wyznaje się
zasadę „Allach pod stołem nie wi-
dzi”?

Zależy od miejsca. Ani w wiosce, w
której mieszkałam, ani w ogóle w Pa-
lestynie nigdy się nie spotkałam, żeby
ktoś nawet wspominał o alkoholu, czy
też pił coś lub jadł w okresie Ramada-
nu. Z kolei w Jordanii jest zupełnie
inne życie, Arabowie nie przestrzegają
Ramadanu, bawią się, organizują im-
prezy.

W roku jako studentka masz trzy
miesiące wakacji. To jedyny czas,
kiedy możesz zrobić coś dla siebie,
wyjechać ze znajomymi. Nie wolałaś
więc zatem po prostu odpocząć?
Siedzi coś w Tobie, taki mus, aby
pomagać?

Sama się nad tym ostatnio zastana-
wiałam. Jeżdżę tak już czwarty rok.
Ostatnio padła decyzja, że w najbliż-
sze wakacje nigdzie się nie ruszam, ale
jakoś nie mogłam się z tym pogodzić,
to jest silniejsze ode mnie. Zawsze ja-
dę zupełnie bez oczekiwań, ale nieza-
leżnie, czy bywało bardzo ciężko, czy
też bardzo wesoło, to zawsze czerpa-
łam z tego radość. Nasi podopieczni
bardzo potrzebują ludzi, kogoś z ze-
wnątrz, kto okaże im zainteresowanie
i da poczucie, że nie muszą radzić so-
bie ze wszystkim sami. Ja jestem przy
tym szczęśliwa i oni chyba też. Zresz-
tą słyszałam gdzieś takie zdanie, że
tylko człowiek szczęśliwy może jechać
na misję, bo musi się tym szczęściem
dzielić. Więc wydaje mi się, że muszę

PODRÓŻE

leta wieczorna. W międzyczasie oczy-
wiście dziesięć tysięcy razy trzeba było
zmieniać pampersy wszystkim pa-
cjentom. Na koniec dnia Msza św.,
kolacja i czas wolny!

Czas wolny? Ile Wam go pozostawa-
ło? Pół godziny?

Przeważnie tak to właśnie wyglądało
(śmiech).

To była więc bardzo ciężka praca.
Wiedziałaś, na co się piszesz?

Wiedziałam, że jest to dom opieki, że
będę pracować ze starszymi paniami.
Wcześniej odwiedziłam taki ośrodek,
zatem mniej więcej wiedziałam, jak to
wygląda. Ale o samej pracy, tym co
stricte będzie należeć do moich obo-
wiązków, dowiedziałam się dopiero na
miejscu.

Właśnie… miejsce! Był to Twój
pierwszy w życiu pobyt w Izraelu.

Mieszkałam za murem palestyńskim,
życie tam wygląda zupełnie inaczej
niż w samym Izraelu. Codziennie
pracowałam po osiem godzin, więc
miałam mało czasu, żeby wyjść cho-
ciażby na spacer, co resztą było nie-
możliwe, bo sama nigdzie wychodzić
nie mogłam. To przecież kraj arabski,
a ja jestem kobietą.

W dodatku blondynką…

Tak… (śmiech). Byłam tam więc spo-
rą atrakcją. Kiedy miałam wolne dni,
przeważnie weekendy, wyjeżdżałyśmy
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być szczęśliwym człowiekiem, skoro
tak wracam na misje rok w rok.

Właśnie! Przecież Izrael, dom Em-
maus, to nie jedyne Twoje wolonta-
ryjne doświadczenie. Gdzie byłaś
wcześniej, co robiłaś?

W Albanii była to zabawa z dziećmi,
zorganizowanie im wolnego czasu i
remont placówki misyjnej. Tam byłam
2 razy. A na Ukrainie, w Charkowie,
pracowałam z bezdomnymi w mię-
dzynarodowej organizacji „De Paul”.

Która praca stanowiła dla Ciebie
największą satysfakcję?

Każda z nich dała mi wiele radości,
ale, patrząc z pespektywy czasu, wo-
lontariat w tych placówkach, które
być może są trudne, bo wymagają
pracy z bezdomnymi, którzy często
Twoją pomoc odrzucają, są naćpani,
odurzeni, oraz praca z osobami star-
szymi wydają mi się bardzo potrzeb-

PODRÓŻE

Podróże wychodzą jakby przy okazji,
priorytetem jest wolontariat. Jest to
rzecz pierwszorzędna, chociaż nie na-
zwałabym tego sposobem na życie.
Teraz, przez ten okres, kiedy jestem w
miarę mobilna, jestem na tyle zdrowa,
silna i przede wszystkim mam czas, to
mogę go poświęcić, aby pojechać i
pomóc innym. To nie jest tak, że my-
ślę sobie: „To teraz sobie pojadę do
Afryki, bo tam jeszcze nie byłam”.
Najpierw wybieram charakter pracy,
w którym czuję się najlepiej, bo wiem,
że wtedy moja praca jest efektywna i
mogę jak najwięcej z siebie dać.

Wiele osób mnie zagaduje w
związku z misjami, pyta, gdzie w tym
roku można jechać, bo „w sumie im
się nudzi” i też mogliby się gdzieś wy-
brać. Ale to nie o tutaj chodzi. Salwa-
torianie mają takie hasło: „Dopóki
żyje na świecie choćby jeden czło-
wiek, który nie zna i nie kocha Jezusa,
nie wolno Ci spocząć”. I to jest właśnie
kwintesencją tego wszystkiego. Wo-
lontariusze nigdy nie wyjeżdżają po
to, żeby sobie pojechać na wakacje,
zobaczyć coś ciekawego, tylko właśnie
aby swoją postawą, swoją pomocą,
zachowaniem może nie bezpośrednio
nawracać ludzi, ale przez to, jakimi są,
głosić Ewangelię. O to tutaj chodzi.

Jeżeli uczyć się otwartości, to najlepiej
od pewnej niezwykłej młodej Izra-
elitki o pięknym imieniu. Ją to spoty-
kamy w pierwszym rozdziale
Ewangelii wg św. Łukasza i słyszymy
Jej przejmujące słowa:
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi

się stanie według twego słowa!”

O otwartości

Refleksje różne snuje
Agnieszka
Potrawa

Jeśl i chcesz dowiedzieć się więcej, na temat
wolontariatu misyjnego Salvator, zapraszamy na
stronę: http://wms.sds.pl

ne, bo niewielu
chce się angażo-
wać w wolontariat
właśnie w takich
miejscach. To nie
jest przecież praca
z dziećmi, które
same w sobie są
źródłem energii,
sprawiają, że po
prostu ci się chce.
Kobiety, którymi
opiekowałam się
w Izraelu, to

prawdziwe kobiety po przejściach.
Jedna trzymana była w kurniku, jesz-
cze inna w jaskini czy też w beczce po
wodzie, kolejna została wyrzucona z
domu przez swojego męża w Jordanii i
pieszo dostała się do Izraela. Ale zna-
lazła się też tam i była dyrygent fil-
harmonii, która po prostu nie miała
nikogo.
Być może głupio to zabrzmi, ale będąc
w Ziemi Świętej, w Nazarecie czy w
Betlejem, to jakoś w ogóle się tego nie
czuje, żadnej patetyczności, myśli w
stylu „Pan Jezus chodził tymi samymi
ścieżkami”. Po pewnym czasie dotarło
do mnie, że właśnie Ci pacjenci są
ważni – że to w nich powinnam szu-
kać świętości, a nie w miejscach czy w
murach.

W najbliższe wakacje znowu wybie-
rasz się na misje – tym razem kieru-
nek Gruzja. Czy podróżowanie,
praca wolontariusza, to już Twój
sposób na życie?

KRÓTKO

Czyż możemy wyobrazić sobie
większą otwartość? Większe zaufanie?
Miriam wie przecież, że Jej Dziecię
narodzi się bez ziemskiego ojca, że
odtąd Jej życie nie będzie łatwe, a
przede wszystkim nie takie, jak sobie
zaplanowała. Była już wówczas po-
ślubiona Józefowi, ledwie krok dzielił
ją od zwyczajnego małżeńskiego życia.
Nagle zjawia się anioł i kilkoma zda-
niami stawia wszelkie jej zamierzenia
pod znakiem zapytania. Nic już nie
miało być takie samo. Maryja wkracza
w tę sytuację z niezwykłą odwagą,
która wypływa z całkowitego, bezwa-

runkowego powierzenia się Bogu. I
zapewne właśnie dlatego, że potrafi
zaufać Mu bezgranicznie, będzie też
umiała otworzyć się na drugiego czło-
wieka. Przyjmie pod swe serce Dzie-
ciątko. Wyruszy do Elżbiety, by nieść
pomoc. Po latach to Ona poprowadzi
Jezusa do Jego pierwszego cudu – bo
Jej otwarte spojrzenie dostrzega
zmartwienia innych. Aż w końcu Jej
Syn, widząc, jak wielka jest Jej miłość,
powierzy Jej matczynemu sercu każ-
dego człowieka.
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Bo wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – relacja z wyjazdu
na kanonizację Jana Pawła II

Wyjazd naszego DA do Włoch relacjonuje Justyna Mikołajczyk

Dwudziestego czwartego kwietnia ru-
szyliśmy na Rzym. Trochę z rozbiegu,
bo wkrótce po świętach, trochę z za-
skoczenia – przecież ten czas, niemal
rok od kiedy każdy z naszej czter-
dziestki dziewiątki zdecydował się na
wyjazd do Włoch, minął tak szybko.
Głównym celem wyprawy, zapewne
jak dla tysięcy Polaków wyjeżdżają-
cych w tym okresie do Italii, była ka-
nonizacja Jana Pawła II, którego
życiorys w przeciągu roku akademic-
kiego w naszym duszpasterstwie sta-
raliśmy się jak najlepiej poznać.
Papież szczególnie ukochał sobie wła-
śnie ludzi młodych, takich jak my, nie
mogło nas więc tam zabraknąć, choć-
by nawet plac św. Piotra było nam da-
ne oglądać wyłącznie poprzez telebim
ustawiony kilka kilometrów od cen-
trum wydarzeń. Osobiście liczyłam
bardzo na to, że nasza dzielna grupa
nie będzie stanowić jedynie kilku pla-
mek w tłumie pielgrzymów nacierają-
cych na plac w myśl zasady, że
próbować trzeba, chociaż szansa na
sukces mniej niż marna. Bieg wyda-
rzeń zaskoczył chyba nas wszystkich!
Dzięki specjalnemu pismu od kardy-
nała Dziwisza o piątej nad ranem
boczną bramą dostaliśmy na plac św.
Piotra. Widok niemal pustego jeszcze
placu, przy świadomości, jaki ogrom
ludzi od wielu godzin czeka na Via
della Conciliazione, aby przesunąć się
choćby o kilka metrów w stronę bazy-
liki, był po prostu bezcenny. Podobnie
jak radość w nas wszystkich. Już na
Piazza Navona, podczas czuwania
polskich pielgrzymów, zaraziliśmy się
od nich energią, która sama podry-
wała do tańca i śpiewu. To jest prze-
cież sensem tej uroczystości – aby się
w tym szczególnym dniu cieszyć mi-
mo zmęczenia i innych trudności.

Po samej kanonizacji rozpoczęła się
druga część naszej wyprawy – równie
bogata w przeżycia i atrakcje. Jeszcze
w niedzielę wyruszyliśmy do Asyżu,
domu św. Franciszka i św. Klary, gdzie

spędziliśmy niemal cztery dni. Brzmi
nudno? Nic bardziej mylnego! Asyż
to jedno z najpiękniejszych miejsc na
Ziemi, przez swoje kręte kamieniste
uliczki, widoki ze wzgórza, na którym
położone jest miasto i po prostu –
przez „to coś”, zachwycił nas o wiele
bardziej niż sama stolica Włoch. Po-
dobnie jak podczas majówki dwa lata
temu, zamieszkaliśmy na campingu
Fontemaggio, położonym w oliwnym
gaju ponad centrum miasta. Co-
dziennie staraliśmy się jak najlepiej
poznać Asyż i włoską kulturę – za-
równo poprzez wizyty w trakcie dnia
w miejscach związanych z św. św.
Franciszkiem i Klarą (m.in. San Da-
miano, Porcjunkula i kościół św.
Franciszka), wieczorne spacery, jak
również przez smakowanie tego, co
oprócz krajobrazów i architektury we
Włoszech najlepsze – pizzy, pasty, wi-
na i bajecznych lodów, na które zda-
rzało nam się z okazji kanonizacji
nawet dostać zniżki.

Jako że Asyż położony jest w sercu
Umbrii, stanowił dla nas świetną bazę
wypadową do okolicznych miast. Od-
wiedziliśmy więc słynące z wina i oli-
wy Montefalco, zwane również
„tarasem Włoch”, gdzie mogliśmy za-
kupić wina bezpośrednio od ich pro-
ducentów. Zwiedziliśmy również
pobliskie Spoleto z imponującym
Ponte delle Torri, średniowiecznym

80-metrowym akweduktem, oraz to-
skańską perełkę, Sienę, która, jak na
Toskanię przystało, powitała nas dla
odmiany słoneczną pogodą.

Nasz pobyt w Asyżu musiał jednak
dobiec końca. W czwartkowy poranek,
po mszy św. na campingu wyruszyli-
śmy do Rimini, gdzie mieliśmy spę-
dzić nasze ostatnie dni we Włoszech.
Przyzwyczajeni do chłodnego Bałtyku,
nie mogliśmy odmówić sobie kąpieli w
morzu, przez co (zważywszy na pu-
chowe kurtki niektórych Włochów)
musieliśmy być uznani przez współ-
plażowiczów za grupę morsów!

Dzień powrotu zwieńczony został
tradycyjną agapą – tym razem w piz-
zerii. To element wyjazdu z DA, który
osobiście niezwykle lubię. Możemy
wtedy wspólnie uczcić czas, który było
nam dane razem dzielić i nawzajem
sobie podziękować. A dziękować jest
za co! Wyjazd na kanonizację był
przecież wyjazdem „all inclusive” – z
pocztówkowymi widokami na co
dzień, z tłumami w Rzymie, kanapka-
mi z salami i pasztetem, gitarą, śmie-
chem, tańcami, spacerami w słońcu i
powrotami w gradzie. Z modlitwą.
Dziękujmy więc za to wszystko i pa-
miętajmy, że chociaż to miejsca, do
których zmierzamy, są naszym celem,
to właśnie dzięki tym, którzy nam w
tej drodze towarzyszą, stają się one
tak wyjątkowe.
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SPOTKANIE

Spotkanie z Otwartym

Rozważania prowadzi Michał Pawłucki

Otwarcie – temat bardzo ważny, bo
bez otwarcia doświadcza się tylko cia-
snoty własnych myśli i wyobrażeń.
Świata istniejącego tylko w naszym
myśleniu, z czasem coraz bardziej
zniekształconego i pełnego iluzji, bo
niekonfrontowanego z rzeczywisto-
ścią. Pochylmy się nad tym tematem –
również w duchu otwarcia. Mam na-
dzieję, że poniższe myśli, choć jedynie
dotykające głębi tematu, znajdą
wspólne odkrycia i wnioski z przemy-
śleniami Czytelnika.

Mówimy o otwarciu, bo tak łatwo o
zamknięcie. Otwarcie można chyba
ująć jako po prostu zgodę na przeży-
wanie, na odczuwanie, na trwanie w
prawdzie, zamiast iluzji i pozornie
służących schematów. To trochę jak
otworzenie drzwi do swojego domu,
mimo ryzyka, że może przez nie wejść
też ktoś, kto nie ma dobrych intencji –
albo ktoś, komu dobrych intencji nie
uda się przemienić w dobre działania.
Alternatywą jest zamknięcie domu
tak, żebym kontakt z innymi miał tyl-
ko przez okienną szybę – ale to jeszcze
nie jest ludzkie. Otwarcie w pewnym
jego rozumieniu sprowadza się chyba
do zgody na obecność cierpienia. Do
zgody na to, że cierpienie jest normal-
ną częścią życia i próba ucieczki od
tego nigdzie nas nie zaprowadzi. Tylko
wtedy nie zamykam drzwi, kiedy po-
dejmuję to ryzyko; kiedy wypracowuję
w sobie zgodę na to, że świat bez cier-
pienia poznamy dopiero po przemi-
nięciu skażonej grzechem doczesności.
Teraz otwarcie na świat, na innych, na
siebie samego będzie, obok wspania-
łego dobra, przynosiło też rany. Ale
chyba dużo większą frustrację będzie
rodziła izolacja od wszystkich albo
oczekiwanie, że rzeczywistość będzie
taka, jaką ją sobie wymyślę.

Nasz świat daje wiele powodów do
smutku. One są realne, nie chodzi o to,
by ich nie odczuwać czy udawać, że
ich nie ma. Ale jednak nieskończenie
większe są powody do radości. Więcej
jest ludzi dobrej woli, niż ludzi złej

woli. Piękno stworzenia napędza tu-
rystyczny biznes. „Przy całej swej
złudności, znoju i rozwianych marze-
niach jest to piękny świat!” (Dezyde-
rata). Nade wszystko jest przy nas
miłość Boga, jest nadzieja sięgająca
Wieczności. Obecność Słowa, które w
każdej chwili mieszka między nami.
Choć to często nieuchwytne uczuciem,
to przez to nie mniej realne. Kiedyś
zasłona wiary opadnie.

Być może jest nam wiadome, że
drugi człowiek jest tylko człowiekiem,
że jest omylny i nie odpowie absolut-
nie i w pełni na głębokie potrzeby ni-
czyjego serca – a może mimo to
żyjemy tak, jakby miało być inaczej.
Po cichu coraz bardziej się zamykamy,
nie przyjmujemy i nie dajemy ciepła i
miłości – bo nikt nie okazuje się do-
skonale kochający i nigdy nieraniący, a
przecież „miało być inaczej!”. Innej niż
nieidealna, krucha i ułomna miłości
nie damy i nie dostaniemy od czło-
wieka. To się szlifuje, tego się uczy, ale
i tak się upada – choćby nawet upada-
ło się coraz rzadziej. Takie otwarcie
może u niektórych mieć szczególne
znaczenie dla spojrzenia na własnych
rodziców – by z domu rodzinnego ra-
czej „wyjść”, niż się od niego odcinać.
Nie chodzi w otwarciu o fałszowanie
dobra i zła, a raczej o wybaczanie i
nieszukanie po całym świecie „krysta-
licznych” ludzi. Zdaje się, że nie bra-
kuje w nas zdolności czy „miejsca” w
sercu, by przyjąć słabość i niedosko-
nałość człowieka. Brakować może
prawdopodobnie naszej zgody na to.

A kim ja jestem? Czy znam siebie,
czy tylko te „fragmenty mnie”, których
się najmniej wstydzę, którym pozwa-
lam się pokazać? Niesamowite to
otwarcie – na własną niegenialność, na
własny dramat niespełnionych ocze-
kiwań wobec życia. Przyjęcie tego, że
ja mogę zapomnieć, nie wiedzieć, nie
zdać, nie umieć. Otwartość na mój
ludzki lęk, agresję, zmęczenie. Otwar-
tość na swoją przeszłość i na życie

dziś, otwartość na przyszłość – przy-
szłość niekontrolowaną, której każdy
odcinek pojawia się dopiero gdy robi
się kolejny krok. Otwartość na moje
własne życie, być może do szpiku ko-
ści niewymarzone, a zapewne
przesiąknięte niedocenionym, niezau-
ważonym jeszcze pięknem i dobrem.
Otworzyć się, to też zaakceptować tego
człowieka z mojego dowodu osobiste-
go. Zaakceptować to, że często sprawy
w życiu ułożą się inaczej, niż ja sam
bym je ułożył. I że to nie przeszkadza
szczęściu – bo chyba jest tak, że szczę-
ście nie mieszka w spełnieniu moich
oczekiwań wobec wszystkiego, ale w
miłości przyjętej i danej dzisiaj.

Jak można rozumieć otwarcie wo-
bec Boga? Może na przykład jako ży-
cie nie w prześladującym lęku przed
„niewypełnieniem Jego przepisów” i
spodziewanym odrzuceniem, ale życie
w wolności kogoś, kto wie, że jest ko-
chany. Przyjąć miłość Boga – od tego
przecież wszystko (!) się zaczyna.
Wtedy nie izoluję się w lękowych me-
chanizmach, a mogę iść przed siebie.
Mogę kochać, uzdolniony przez Boga,
na którego miłość się otwieram. A to
perspektywa nieskończona, bo nie-
skończony Bóg jest Miłością. To chyba
najważniejszy obszar do przemyśleń,
medytacji i pracy wewnętrznej – Bóg
jest Miłością i kocha mnie. To otwar-
tość samego Boga uzdalnia nas do
otwarcia. Otwarty jest przede wszyst-
kim Ten, który nie przewiduje strajku
spowiedników, który chce nam przy-
gotować miejsce w Domu Ojca, który,
kołacząc, chce wejść i z nami wiecze-
rzać. On nie miesza dobra ze złem, ale
zawsze czeka na nasz powrót – Ojciec
tak często raniony przez swoje otwar-
cie. Ten, który mówi najgłośniej o ko-
nieczności nawracania się, a który
„umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli
grzesznikami” (por. Rz 5,8). Unosi
malutkiego człowieka aż do swego
Oblicza.

„A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem” (Wj 33,11a)
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Świadectwo sprzed lat
Z ks. Waldemarem Bożkiem, dawnym członkiem Duszpasterstwa Akademickiego
św. Anny, rozmawia Piotr Dubanowicz

Dobrze wiem, co mnie przyciągnęło do Dusz-
pasterstwa św. Anny, a jak to było z Księ-
dzem? Dlaczego Ksiądz wybrał właśnie naszą
kolegiatę wtedy, w czasach, kiedy był jeszcze
studentem?
Patrząc trochę po ludzku to pewnie przypadek, a
patrząc po Bożemu to właśnie tam mnie Pan Bóg
zaprowadził. Kiedy byłem studentem to były lata
'97–'99, okazuje się już, że ubiegłego wieku…
(śmiech) Czasy strasznie zamierzchłe. Właściwie
studenci wtedy gromadzil i się w dwóch duszpa-
sterstwach, w Beczce i św. Annie. Przypuszczam,
że wybrałem kolegiatę, ponieważ po przybyciu do
tego miejsca nie chciałem już niczego innego szu-
kać. Do dziś pamiętam, że ogromne wrażenie na
pierwszej Mszy świętej zrobiła na mnie oprawa
muzyczna. Ci, co trochę mnie znają, wiedzą, że
mam małe zakręcenie na punkcie muzyki i tam mi
się po prostu spodobało. Schola, śpiew, gra two-
rzyły kl imat, który od razu do mnie przemówił.
Bardzo dobrze Księdza rozumiem, ja też zo-
stałem dlatego, że do św. Anny przyszedłem
po trudnym dla mnie okresie w moim życiu,
a tam znalazłem Boga, poczułem powiew
Ducha Świętego.
Z perspektywy czasu, kiedy na to patrzę, przypo-
mina mi się trochę ewangel iczna scena powołania
Zacheusza. Pan Bóg tak naprawdę wykorzystał
tylko i wyłącznie ciekawość tego człowieka. Prze-
cież on nie zrobił nic, żeby Jezusa poznać jako na-
uczyciela, przynajmniej z Ewangel ii nie wynika,
żeby był zafascynowany jego nauką albo żeby
chciał się nawrócić. On Go chciał po prostu zoba-
czyć. Wylazł na jakieś drzewo, a Jezusowi wystar-
czyła jedynie jego ciekawość. Spojrzał w górę i
powiedział: „Zejdź prędko, bo dziś muszę się za-
trzymać w Twoim domu”. Czasem Pan Bóg wyko-
rzystuje może nie jakieś najgłębsze nasze pobudki,
żeby gdzieś tam nas swoją drogą poprowadzić.
Myślę, że podobny mechanizm był w moim spo-
tkaniu ze św. Anną.

A proszę mi powiedzieć jak to było, Księże, z
młodzieżą kiedyś. Zna Ksiądz bardzo dobrze
dzisiejszych młodych ludzi, pracując z nimi .
Bardzo różnią się te dwa światy?

Przy wszystkich różnicach, które mogl ibyśmy do-
strzec gołym okiem, co jest jasne w komunikacji
młodych ludzi, jest jedna wspólna cecha dla mło-
dego wieku. To jest wiek z jednej strony pełen

buntu, ale dla mnie przede wszystkim związany z
pozytywnym radykal izmem. Za moich czasów
młodzież potrzebowała takiego radykal izmu w
pójściu za czymś konkretnym i dziś jest dokładnie
tak samo. Problem jest taki, że paradoksalnie te
kilkanaście lat temu myśmy miel i łatwiej.
Autorytety? Bardzo widoczne, namacalne?
To raz, na pewno. Trzeba wziąć pod uwagę w kon-
tekście autorytetu jeden zasadniczy fakt. Myśmy
praktycznie całe swoje świadome życie wszyscy
żyl i pod skrzydłami Jana Pawła I I . Człowiek urodził
się jeszcze przed jego wyborem, dorastał nato-
miast już w świetle jego pontyfikatu. Gdy Ojciec
święty przyjeżdżał do Polski, jako dziecko podcho-
dziłem do tego bardzo emocjonalnie, później jako
młody człowiek zacząłem bardziej słuchać tego, co
ma do powodzenia. Świadomość, że on jest, da-
wała niesamowite oparcie. Drugą rzeczą, która na
pewno wpływała na to, że nam było łatwiej, były
czasy, w których zostal iśmy wychowani. Paradok-
salnie przez to, że były dużo trudniejsze warunki
zarówno gospodarcze, jak i społecznie. Wychowy-
wal iśmy się generalnie w większości raczej w bie-
dzie, łatwiej było o pozytywne schematy
wychowawcze, ponieważ nie byl iśmy wychowy-
wani na telewizji, czy Internecie, tylko na książ-
kach. To były czasy, kiedy, do dziś to pamiętam,
jako kilkuletniemu dziecku mój tato, kiedy jeszcze
sam nie potrafiłem tego zrobić, czytał Trylogię
Sienkiewicza. Nie chodziłem wówczas jeszcze do
szkoły. I to były pewne wzorce, na których byl iśmy
wtedy wychowywani. Nie umiem powiedzieć czy
tak było powszechnie, ale pamiętam to ze swojego
domu. Więc jeśl i ten fundament wydaje się trochę
sol idniej położony, pojawia się autorytet, to moż-
na się oprzeć. Paradoksal-
nie dużo mniej możl iwości
do wyboru powoduje, że
jest łatwiej wybrać. A dziś
ci młodzi ludzie mają ty-
siące możl iwości i może
się z czasem okazać, że
mając do dyspozycji całą
technikę zaczynają się gu-
bić. Jest taka wielość gło-
sów, które do nich
docierają w tej przestrze-
ni, że nauczyć się we wła-
ściwy sposób
rozpoznawać głos Chry-

stusa, głos Kościoła, który nie chce im zrobić
krzywdy, tylko chce im pomóc, jest dużo trudniej.
Dlatego przy pewnych podobieństwach, właśnie
tego takiego pozytywnego buntu i bardzo pozy-
tywnego radykal izmu, wydaje mi się, że współ-
czesnej obecnej młodzieży jest znacznie trudniej.
Jest tyle głosów, zarówno dobrych jak i
złych, przez co łatwo się zgubić. Coś, co jest
wspólnotą, czymś dobrym, zamienia się w
dewocję, z piękna czystej prawdziwej miło-
ści robi się pośmiewisko, coś z innej epoki.
Telewizja natomiast krzyczy o fałszywej
możliwości wyboru, mylnie postrzeganej
wszechobecnej tolerancji… Jak znaleźć dro-
gę?
To o czym mówisz, jest kwestią w dużej mierze
dzisiaj ośmieszania Kościoła, ludzi Kościoła. Czło-
wiekowi łatwiej jest się usprawiedl iwić, ponieważ
jeśl i znajdzie księdza czy biskupa, który zostaje w
mediach przedstawiony jako rodzaj antyświadec-
twa, wówczas młody człowiek łatwo jest w stanie
sobie wytłumaczyć swoje postępowanie, kierowa-
ny prostym mechanizmem myślenia: skoro ten
człowiek, który jako ksiądz czy biskup jest powo-
łany (bo tak się wydaje) do jakiejś większej świę-
tości, żyje zaś dokładnie odwrotnie, to dlaczego ja
się mam starać? Po co ja mam do takiego kościoła
chodzić? Dlaczego ja mam takiego człowieka słu-
chać? A do tego przychodzi pewnego rodzaju
uogólnienie: „wszyscy są zapewne tacy sami”. Au-
tomatycznie pozytywny głos Kościoła, promujący
dobre wartości, będzie odrzucany. Taki mecha-
nizm łatwego usprawiedl iwiania się jest ludziom
dzisiaj potrzebny, bowiem skoro promuje się rze-
czywistość lekkiego, łatwego i przyjemnego życia,
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to wszystko, co stawia nam wymagania jest od-
rzucane.
Czyli kiedyś duszpasterz nie był tylko kimś
wyjątkowym dla grona studentów, którzy
uczęszczali do kolegiaty św. Anny, tylko dla
większości młodych ludzi stawał się autory-
tetem.
Ja myślę, że w ogóle wtedy to był czas, gdy Kościół
był jeszcze jakimś wyznacznikiem dla ludzi, ponie-
waż, czy ktoś się z tym zgadzał, czy nie, był to pe-
wien punkt odniesienia. A dzisiaj przez to, że jest
ośmieszany, nie stanowi już autorytetu, znaku
sprzeciwu. Zmieniło się podejście.

Dla nas jako dla duszpasterstwa, wspólnota
jest czymś bardzo ważnym. Czy wtedy była
ona tak samo rozumiana? Czym była dla
księdza jako dla studenta Politechniki Kra-
kowskiej?

Przez to, że jestem człowiekiem wychowanym na
oazach, rzeczywistość wspólnoty była mi zawsze
bardzo bl iska. Po siódmej klasie (to były czasy, kie-
dy jeszcze nie było gimnazjum) pojechałem na
pierwszą oazę Ruchu Światło-Życie i do dzisiaj pa-
miętam taki przykład, który został mi w pamięci,
kiedy ksiądz tłumaczył, dlaczego wspólnota jest
taka ważna. Zrobił bardzo proste doświadczenie,
które potem zdarzało mi się już jako księdzu po-
wtarzać na katechezach. Dawałem jednemu z
uczniów do ręki zapałkę i kazałem ją złamać, łamał
ją z łatwością. Później dawałem mu całe pudełko i
prosiłem o ponowną próbę złamania wszystkich
zapałek. Doświadczenie wówczas kończyło się
niepowodzeniem. Ten bardzo prosty przykład po-
kazywał, że jednego słabego człowieka, który jest
sam, złamać jest bardzo łatwo, natomiast jeśl i ci
słabi ludzie zbiorą się we wspólnotę i będą się ra-
zem wspierać to już są nie do złamania. Drugim
takim obrazem, który też mam w pamięci, którego
już niestety nie byłem w stanie pokazać na kate-
chezie, był obraz żarzących się węgl i. Jeśl i są
wszystkie razem, to wzajemnie się ogrzewają,
podtrzymując ogień, a wystarczy jeden z tych wę-
gl i odrzucić od ogniska, żeby zgasł. Byłem w para-
fii, gdzie miel iśmy fantastycznych wikariuszy,
którzy pracowal i z młodzieżą bardzo ofiarnie, dla-
tego udawało mi się owych przykładów doświad-
czyć we własnym życiu. Duszpasterstwo i pójście
do wspólnoty było więc dla mnie naturalnym
przedłużeniem tego, co się działo w parafii, co się
działo na wakacyjnych oazach. Dzięki tym do-
świadczeniom nie wyobrażałem sobie, że mogę
nie być częścią wspólnoty.
Nawiązując jeszcze do wspólnoty i do czasu,
który się w niej spędza. Pamiętam, kiedy
prawie cały mój tydzień był wypełniony
czynnym uczestnictwem w życiu duszpaster-

stwa. Msza, czytanie Pisma Świętego, próba
scholi... Jak wyglądało to w przypadku Księ-
dza?
Tu was muszę trochę zmartwić... (śmiech) Wyglą-
dało to bardzo podobnie, tylko że moje zaangażo-
wanie ograniczało się bardziej do uczestnictwa w
tym, co ktoś przygotował, rzadziej brałem czynny
udział. Zrodziło się to z dość prostej przyczyny.
Mianowicie, nie studiowałem pięciu lat, ponieważ
po drugim roku zdecydowałem się pójść do semi-
narium. Oczywiście te myśl i powstały wcześniej.
Był to dla mnie czas rozeznawania duchowego,
kiedy byłem przez jakiś czas na dość długim roz-
drożu. Trudno się było wtedy w coś angażować,
nie mając pewności, że jak podejmę obowiązki, to
potem będę je wypełniał. Wydawało mi się wtedy,
że robienie komuś niepotrzebnej nadziei, podej-
mując obowiązki i nie wypełniając ich później, jest
nie w porządku. Najważniejszym wspomnieniem
zaś z okresu duszpasterstwa były spowiedzi. Dla-
tego, że nawet jeśl i nie brałem czynnego udziału,
to ja się tam systematycznie spowiadałem. I na tej
drodze mojego rozeznawania, czy powinienem
pójść do seminarium, czy powinienem zostać na
studiach, ogromną pomocą byl i spowiednicy. Nie
jestem w stanie wymienić żadnego nazwiska,
dlatego że żadnego z nich o nazwisko nie zapyta-
łem. Natomiast jeśl i mogę tak przy okazji tym
bezimiennym podziękować za to, co wtedy w
konfesjonale robil i, to chcę ich zapewnić, że się
modlę cały czas za nich, dziękując za to, że właśnie
wtedy byl i. To był jeden z najważniejszych wy-
miarów duszpasterstwa dla mnie, oprócz tego, co
mnie tam przyciągnęło, czyl i muzyki, śpiewu,
księdza, który przez swój głęboki spokój pozytyw-
nie na nas oddziaływał, tak że chciel iśmy go słu-
chać.
No chyba tego brakuje młodym ludziom
bardzo w dzisiejszych czasach, takiego deli-
katnego powiewu, takiego ciepłego zapew-
nienia, że Boże Miłosierdzie jest
nieogarnione.
I on nam to dawał. I trzecia rzeczywistość to byl i
właśnie spowiednicy. Ta ich cicha posługa, bo oni
tam przychodzil i tylko po to, żeby nas spowiadać. I
siedziel i cierpl iwie czekając, żeby ktoś przyszedł.
Dzisiaj już na to patrzę jako ksiądz i mogę powie-
dzieć, że miel i niesamowite duchowe rozeznanie,
ponieważ znal i środowisko, które przychodzi,
chciel i przekazać młodym ludziom Boga i oczywi-
ście pomóc. Miałem tego pełną świadomość za
każdym razem kiedy się tam spowiadałem.
Dla młodego człowieka nie ma nic piękniej-
szego niż uchwycenie się nadziei. Ja to mó-
wię ze swojej perspektywy, więc chyba
dobrze rozumiem, o co Księdzu chodzi. I nie
raz kiedy już naprawdę brakuje sił, to dzięki

posłudze księży można cuda ze swoim ży-
ciem uczynić. Dzięki Bogu przez posługę,
przez ręce i usta księży. Z perspektywy
ukształtowanego, dojrzałego mężczyzny jak
Ksiądz postrzega tamten okres życia?
Z tym ukształtowaniem to muszę protestować, bo
tak naprawdę w życiu duchowym nie ma chyba
czegoś takiego jak pełna dojrzałość, to dotyczy na
pewno wyższego stopnia świętości jak u św. Paw-
ła, św. Franciszka, czy u św. Jana Pawła I I , i oce-
niamy to z perspektywy zakończonego ich życia.
Natomiast my jesteśmy cały czas w drodze.
Ja wejdę w słowo. Nikt tak nie zapewniał jak
Ojciec Święty, że każdy z nas może dążyć do
świętości...
Pod tym względem jest pełna zgoda, natomiast
protestuję o tej dojrzałości.. :)
Kiedyś usłyszałem takie słowa, że męska
wiara jest walką z Panem Bogiem, nato-
miast dojrzała wiara objawia się na koniec,
kiedy dajemy się w tej walce pokonać Chry-
stusowi...
Myślę, że to są pewne okresy, które się w życiu
przeplatają. Osobiście doświadczyłem momentów
walki z Panem Bogiem, natomiast dzisiaj postrze-
gam to trochę inaczej. Rozmawiając kiedyś ze
swoim serdecznym przyjacielem, księdzem, do-
szedłem do wniosku, że czuję się jako takie wojsko
Pana Boga. Mówil iśmy o tym trochę w innym
kontekście. Tego, że dzisiejszy świat jest tak zor-
ganizowany, że każdy domaga się pochwały, do-
strzeżenia, zapewnienia o docenieniu, uwadze,
dumie... Bardzo tego potrzebujemy. Natomiast ja
sobie nie tak dawno uświadomiłem, że tego mi
już chyba do końca nie potrzeba. W jednym z mo-
ich ulubionych filmów, Gladiatorze, jest scena na
początku filmu, kiedy wojska Maximusa wygry-
wają bitwy gdzieś w głębokiej Germanii i ten
wódz, przepraszam za wyrażenie, nie głaskał
swoich żołnierzy. Bo dla prawdziwego żołnierza
wystarczy, że zobaczy w oczach swojego wodza
dumę. Jeśl i ten wódz mówi „za mną”, a nie „na-
przód”, to ja wtedy za tym wodzem idę. I potem
po wygranej bitwie wystarczy, że on mi spojrzy w
oczy i ja tę dumę w jego oczach zobaczę, żadne
inne zapewnienia nie są mi wtedy za bardzo po-
trzebne. Wydaje mi się, że bardzo męskie jest to,
że facet facetowi właściwie nie musi nic mówić.
Wystarczy, że na niego spojrzy. Kiedy ojciec tak
popatrzy na syna to jemu nie potrzeba już niczego
więcej.
Dziękuję za rozmowę i świadectwo życia. Z
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
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Słodkie życie, czyli parę słów o czekoladzie

Po dietetycznym świecie oprowadzają nas
Jadwiga Walczak-Wójciak i Magdalena Dróżdż

Ten smakołyk jest wszechobecny.
Czekolada zapełnia całe sklepowe
półki, a ponadto znajduje się w po-
łowie innych słodyczy. Jednak czy
czekolada posiada same wady, czy
ma również jakieś zalety? Jeśli jeść,
to jaką?

Na początek może małe wyja-
śnienie. Prawdziwa czekolada to
wyrób cukierniczy wytwarzany z
miazgi kakaowej, środka słodzącego
(najczęściej cukru lub słodkich sy-
ropów),tłuszczu kakaowego (ina-
czej nazywanego masłem
kakaowym) lub tłuszczu cukierni-
czego i innych dodatków. Na rynku
możemy spotkać jeszcze coś o na-
zwie „wyrób czekoladopodobny”,
który jest produktem cukierniczym,
mającym być podobnym w wyglą-
dzie i smaku do prawdziwej czeko-
lady. Oczywiście nie polecam
wybierania tych drugich :) .

Jakie właściwości prozdrowotne
ma czekolada? Relaksuje, uspokaja i
jest źródłem energii. Kakao dostar-
cza witamin A, B1 , B2, B3, E i PP,
żelaza, cynku, wapnia, magnezu i
poprawia nastrój. Przeciwdziała
stresowi i podnosi odporność. Nie-
stety nic nie jest za darmo. Ta przy-
jemność zawiera w sobie dużo
kalorii, więc spożywanie więcej niż
kilu kostek dziennie może mieć fa-
talne skutki dla naszej figury i dla
zdrowia. Od czekolady można się
uzależnić! Uważajmy więc na to, ile
jej pochłaniamy.

Jeśli więc od czasu do czasu
chcemy skosztować tego cudowne-
go smaku, co wybierać? Na półkach
możemy zazwyczaj znaleźć cztery
podstawowe rodzaje czekolad. Cze-
kolada gorzka to najbardziej warto-
ściowa odmiana, zawiera co

najmniej 70% miazgi kakaowej i ma
niską zawartość cukru. Polecam
szczególnie egzemplarze z dodat-
kiem skórki pomarańczy :) . Od 30
do 70 % miazgi kakaowej zawiera
czekolada deserowa, która niejako
stanowi produkt pośredni między
gorzką i mleczną. Najpopularniejsza
oczywiście jest czekolada mleczna.
Niestety zawiera ona dużo mniej
kakao, a zatrważającą większość
składu procentowego zajmuje cu-
kier i „zmumifikowane” mleko w
proszku. Jeszcze gorszym wyborem
są czekolady mleczne nadziewane.
To bomby kaloryczne, zawierające
sam cukier (nawet w czterech róż-
nych postaciach) oraz masę sztucz-
nych substancji i ulepszaczy. Jeśli
chcemy wybrać więc czekoladę
mleczną z dodatkami, to najlep-
szym wyborem będzie ta z najwięk-
szą zawartością miazgi oraz z
dodatkiem bakalii (ale ona będzie
również jeszcze bardziej kalorycz-
na). Istnieje także czekolada biała.
Nie posiada ona miazgi kakaowej, a
głównym składnikiem, oprócz cu-
kru, jest tłuszcz kakaowy lub jego
tańszy zamiennik, olej roślinny,
dlatego też nie ma w niej żadnych
właściwości dobroczynnych dla na-
szego organizmu i nie jest zalecana
w nawet najmniejszych ilościach.

Ten przysmak może nie tylko
osłodzić nam życie, ale również
przynieść pozytywne efekty dla na-
szego zdrowia, jeśli tylko będziemy
wybierać z głową!

Maddie

CIEKAWOSTKI

1 . Przygotowując kapuśniak, trzeba
pamiętać, aby kapustę dodać w mo-
mencie, kiedy inne składniki będą już
miękkie. Wrzucenie jej zbyt wcześnie
uniemożliwi ugotowanie się marchwi,
selera itd. Po prostu pozostaną suro-
we.
2. Płuczemy sałatę, koperek, pietrusz-
kę. I co? Są mokre. Bardzo dobrym
sposobem na pozbycie się nadmiaru
wody jest wirówka do warzyw. Wy-
starczy wrzucić do niej produkt, parę
razy nim zakręcić i siła odśrodkowa
zrobi swoje.
3. Biała kiełbasa jest bardzo wrażliwa
na szybki wzrost temperatury. Jeżeli
nie chcemy, żeby popękała podczas
gotowania, trzeba wrzucić ją do zim-
nej wody i bardzo powoli podgrzewać,
aby nie dopuścić do gotowania się
wody. Kiełbasa powinna się tylko w
niej parzyć.

Jagódka

CIASTO „CZEKO-ŻURAWINA”

Składniki:

– 1 szklanka górskich płatków owsia-
nych
– 20 g błyskawicznych płatków owsia-
nych (3 płaskie łyżki)
– 130 g jogurtu naturalnego
– 2 całe jajka
– 20 g miodu (1 płaska łyżka)
– ok. 65 g gorzkiej czekolady (2/3
tabliczki)
– garść suszonej żurawiny (można ją
pokroić na mniejsze cząstki, żeby le-
piej rozeszła się w cieście)

Wykonanie:

Jogurt, jajka i miód połączyć w naczy-
niu. Do utworzonej, jednolitej masy
dodać resztę składników i dobrze wy-
mieszać. Na blaszkę wyłożoną folią
aluminiową wylać ciasto. Następnie
włożyć do piekarnika nagrzanego do
180 st. C i piec do zrumienienia (ok.
20 min).
Smacznego! :)

Jagódka

Jeżeli macie pytania dotyczące żywienia lub propozycje tematów, piszcie
śmiało na adres: ignis.jedzonko@gmail.com
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CIEKAWI ŚWIATA

Garść pytań od i dla ciekawskich

Zagadki o niezwykłość naszego świata zadaje Anna Malinka

Czy wodospady mogą mieć źródło w chmu-
rach?
Wenezuelski Salto Angel jest najwyższym wodo-
spadem na świecie. Mierzy prawie 1 000 m i we-
dług niektórych naukowców wypływa
bezpośrednio z chmur. W porze deszczowej woda
opadowa zbiera się w szczel inach skalnych i mały-
mi strumieniami dociera do urwiska. W niektóre
suchsze dni woda nawet nie dolatuje do dna ka-
nionu utworzonego u podstawy progu skalnego,
wyparowuje lub jest unoszona przez wiatr w po-
staci mżawki.

Czy wojownicy Wikingów nosili rogate
hełmy?
Odpowiedź prawdopodobnie brzmi: nie! Popular-
ny wizerunek rogatych hełmów wojowników Wi-
kingów pojawił się w XIX w., zapewne
zapożyczono rogate hełmy ze znalezisk pochodzą-
cych z epoki brązu, czasów dużo wcześniejszych od
Wikingów.

Rzeka Okawango przepływająca przez tery-
torium Angoli, Namibii i Botswany słynie ze
swojej bogatej przyrodniczo delty. Gdzie do-
kładnie ta rzeka kończy swój bieg?
Chciałoby się odpowiedzieć, że wpada w sumie do
niczego ;) Ta rzeka jest wyjątkowa, rozlewa się bo-
wiem szeroko po pustyni Kalahari, tworząc słynną
bagienną, bezodpływową deltę.

Jaki dźwięk słychaćw pobliżu góry lodowej?
Szum bąbelków. Góra lodowa to fragment lodow-
ca, w którym uwięzione pęcherzyki powietrza zo-
stały sprężone pod ciśnieniem lodu. Gdy taki lód
zaczyna się topić pod powierzchnią wody, pęche-
rzyki powietrza są uwalniane, błyskawicznie się
przy tym rozprężając. Efekt przypomina rozpusz-
czanie w wodzie tabletki musującej i nazywany
jest przez polarników„Bergie Seltzer”, przez analo-
gię do popularnych tabletek Alka Seltzer.

Z jakiego języka pochodzą słowa puma, kon-
dor i koka?
Z keczua. Keczua był językiem rozpowszechnionym
w Andach jeszcze przed powstaniem Imperium In-
ków, które się nim posługiwało. Język popularny

jest na tym obszarze do dziś, a wiele jego słów,
szczególnie w obszarach wiejskich, mieszanych
jest z językiem hiszpańskim.

Od czego pochodzi nazwa szczytu K2?
Nazwy pasma – Karakorum. W 1 856 roku T. G.
Montgomerie dokonywał pomiarów wysokości i
numerował przy tym szczyty Karakorum kolejno
od K1 do K35. Potem przypisano im lokalne na-
zwy. Jednak drugi szczyt okazał się tak odosob-
niony, że tubylcy w ogóle o nim nie wiedziel i i
dlatego nie miał lokalnej nazwy. Pozostał więc ja-
ko K2.

Co zawierała oryginalna receptura Pepsi-
Coli?
Enzym trawienny. Pepsi Cola, po raz pierwszy
wprowadzona w 1 898 roku jako napój leczniczy,
została nazwana od dwóch składników – pepsyny
(enzym trawienny) i orzechów kol i. W 1 931 roku
firma zbankrutowała. Nowy właściciel zmienił
przepis tak, by napój bardziej przypominał odno-
szącą sukcesy Coca-Colę.

Czy istnieją żywe buty?
Brytyjska projektantka Shamees Aden zaprojekto-
wała buty idealnie dopasowujące się do stopy bie-
gacza zwane protocel l trainers. Stwarzają coś w
rodzaju drugiej skóry, tylko że z komórek synte-
tycznych. Składające się z prostych molekuł buty
tworzą istotę pomiędzy sztucznym materiałem a
żywym organizmem. Reagują na nacisk w miej-
scach wyjątkowo narażonych na obciążenia, two-
rząc miękką wyściółkę. Produkuje się je w drukarce
3D. Takie obuwie może podlegać regeneracji w
specjalnym płynie. Niestety, do sprzedaży naj-
prawdopodobniej może trafić dopiero za ok. 40 lat.

Czy na rosyjskim dworze mówiło się po pol-
sku?
Od połowy XVI wieku przez około dwieście lat po-
sługiwanie się językiem polskim był bardzo mod-
nym sposobem komunikowania się na dworze
carskim i w arystokratycznych kręgach Rosji. Przez
co do ojczystego języka Rosjan przeniknęło wiele
polskich i zachodnioeuropejskich słów.

Jest wiele rzeczy będących dla nas tajemnicą, mnóstwo niewypowiedzianych pytań i nigdy nie zgłębionych odpowiedzi.
Sięgnijmy po skrawek wiedzy z różnorodnych dziedzin w zaledwie kilka minut. Sprawdź się! :)

Czy prawie połowa osób zamieszkujących
dany kraj może posiadać jednakowe nazwi-
sko?
Okazuje się, że tak! Nguyen to najpopularniejsze
nazwisko wWietnamie. Nosi je ok. 40% Wietnam-
czyków, co wynika z historii kraju rządzonego
przez wiele lat przez dynastię Nguyen. Nadawała
ona owo nazwisko w nagrodę osobom zasłużo-
nym. Wiele osób przyjęło je też samowolnie, by
zyskać na prestiżu.

W jakiej temperaturze woda wrze na szczy-
cie Mount Everestu?
68°C. Temperatura wrzenia wody zależy od ciśnie-
nia. W pobl iżu kominów hydrotermalnych na dnie
oceanów woda może pozostać w stanie płynnym
w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza.

Co służyło za środek płatniczy indiańskim
kulturom Ameryki Środkowej?
Ziarna kakaowca. W kraju Azteków jeden indyk
kosztował sto ziaren kakao, zaś awokado wycenia-
ne było na trzy. Państwa podbite przez Azteków
także płaciły im daninę w ziarnach kakaowca.

Czym jest pantałyk?
Właściwie to nie wiadomo. Słowo pantałyk poja-
wia się tylko w wyrażeniu „zbić kogoś z pantałyku”.
Powiedzenie to występuje także w językach rosyj-
skim, ukraińskim i białoruskim, jednak tamtejsi
badacze również nie są pewni jego etymologii.

Literatura:
„Świat Wiedzy”, nr 4/201 4 oraz nr 3/201 4, wyd. Bauer.

http://pl.globalquiz.org
Obrazek: http://bunet.spreadshirt.pl



23 • Ignis

DO ZOBACZENIA

Wyciskacz łez, bez happy endu

Film poleca Michał Masiulaniec

Z tym filmem jest jak z życiem, w sumie nie wiem,
dlaczego tak bardzo mi się podoba. Cl int Eastwood
(główny aktor i reżyser) jest tu stary i nieprzystoj-
ny, Morgan Freeman, jak zawsze mistrz drugiego
planu, jest jak zawsze spokojny niczym flaki z ole-
jem, a umięśniona Hil lary Swank raczej nie olśnie-
wa urodą. Za wszelką cenę (org. Mil l ion Dol lar
Baby), bo o nim tutaj mowa, przyniósł całej trójce
po Oscarze, a sam film został uznany przez Amery-
kańską Akademię Filmową za najlepszy film Anno
Domini 2004. Może są więc jednak jakieś powody,
dla których mógł się komuś spodobać...

Akcja filmu zaczyna się gdzieś na peryferiach
Los Angeles, w starym, zapyziałym klubie bokser-
skim, który kiedyś może i był wylęgarnią talentów.
Teraz jednak przychodzą tutaj naprawdę różnej
klasy bokserzy, a cały przybytek, w którym trenuje
już tylko jeden, ostatni pretendent do mistrzow-
skiego pasa, lata świetności wydaje się mieć daw-
no za sobą. Najlepsze dni w swoim życiu, pełnym
zmarnowanych szans, ma już także za sobą dwój-
ka przyjaciół, Frankie i Eddie, czyl i właściciel klubu
i pracujący w nim woźny. Ten pierwszy (Cl int
Eastwood) to genialny trener bokserski o rękach
Pigmal iona i cudownych zdolnościach tamowania
krwi w przerwie między rundami, który jednak,
mimo że twardy i cyniczny, jako menadżer nie po-
trafił nigdy, ze względu na troskę o zdrowie swoich
zawodników, podjąć koniecznego ryzyka i nie do-
puszczał do walk swoich podopiecznych, jeśl i nie
miał absolutnej pewności, że są oni w stanie spo-
kojnie je wygrać. Ostrożność ta, a także niezabl iź-
nione rany mrocznej przeszłości nie pozwalały mu
nigdy rozwijać w pełni potencjału swoich zawod-
ników i wyprowadzać ich na szczyty niekwestio-
nowanego mistrzostwa i udanej kariery.
Zmaganiom Frankiego, przygląda się z boku jego
stary przyjaciel, Eddie (Morgan Freeman), i to
właśnie z jego punktu widzenia prowadzona jest
narracja filmu. Podstarzały woźny to były, niespeł-
niony bokser, który sam stał kiedyś o krok od mi-
strzowskiego pasa, ale ostatecznie nigdy go nie
zdobył, a swoją miłość do boksu okupił wysoką ce-
ną zmarnowanego życia po upadku ze szczytu
bokserskiej kariery. Przyjaźń między Frankiem i
Eddiem to szorstka męska przyjaźń, panowie roz-
mawiają ze sobą tylko gdy jest to naprawdę ko-
nieczne, a i wtedy starają się nie być nazbyt mil i
lub za bardzo wylewni. Mimo to znają się dobrze
jak nikt inny na świecie, troszczą się o siebie i są do
siebie bardzo przywiązani.

Pewnego dnia w bokserskim klubie, wśród róż-
nej maści zawodników, pojawia się bokser jakiego
konserwatywny Hit Pit Gym chyba nigdy jeszcze
nie widział. Nie najmłodsza już kobieta o zniko-
mych umiejętnościach, ale z ogromnymi chęciami i
graniczącym z pewnością przekonaniem, że pod
okiem Frankiego jest w stanie osiągnąć absolutnie
wszystko, stara się za wszelką cenę (nomen omen)
dostać pod skrzydła starego zgorzkniałego trenera,
który ma przecież swoje zasady, a jedną z nich jest
to, że nie trenuje kobiet. W końcu jednak okazuje
się, że Meg (Hil lary Swank), jest jeszcze twardsza i
bardziej uparta niż doświadczony bokserski boss i
z pomocą Eddiego dostrzegającego w niej iskrę i
zapał, które sam miał kiedyś w sobie, udaje się jej
namówić Frankiego na współpracę, pomimo
wszelkich wątpl iwości...

Nie będę tego dłużej ukrywać, uwielbiam takie
kino, kino w iście amerykańskim stylu, odwołujące
się jak wiele innych klasyków o podobnej tematy-
ce (Rocky i love you!) do najbardziej mitycznego
chyba sportu, jakim jest boks, pełne scen morder-
czego treningu w starych, zrujnowanych salach
gimnastycznych pozaklejanych motywującymi
plakatami. Jeżel i tylko chcesz to możesz osiągnąć
wszystko to zawsze z grubsza główne przesłanie
takich obrazów, i w tym filmie jest rzeczywiście
podobnie, choć tylko do pewnego stopnia. Za
wszelką cenę jest w gruncie rzeczy o wiele mniej
sztampowe, niż mogl ibyśmy się tego domyślać na
podstawie przeczytania zarysu fabuły. Nawiązanie
poprzez boks do mitu o sile ludzkiej wol i i potędze
pracy przy spełnianiu najskrytszych marzeń, jakie
już od dawien dawna zna amerykańskie kino po-
pularne, jest tutaj tylko pewnym chwytem, bo
Paul Haggis, autor świetnego, zaskakującego sce-
nariusza tego filmu, idzie w swojej historii dalej,
tak że jest ona o wiele bardziej gorzka, nieprzelu-
krowana i niepozostawiająca złudzeń. Również to
jak zrobiony jest ten film, odbiega znacząco od
naszych wyobrażeń o filmach podobnego gatun-
ku. Akcja rozgrywa się tutaj, charakterystycznie
dla filmów Clinta Eastwooda (Rzeka Tajemnic!) , w
raczej spokojnym, wręcz sennym tempie, muzyka
ograniczona jest do zupełnego minimum, a
wszystkie napięcia i największa siła filmu skon-
centrowane są na świetnie rozpisanych kreacjach
aktorskich. Do tego dochodzą czasami cyniczne,
czasami zabawne, ale zawsze barwne dialogi,
które przywodzą z kolei na myśl inny, trochę póź-
niejszy film Eastwooda – Gran Torino. Wszystko to

sprawia, że otrzymujemy kino trochę niecodzienne
jak na amerykańskie standardy, przynajmniej tych
najbardziej kasowych współczesnych produkcji,
kino mocne, z ciągle wiszącym w powietrzu na-
pięciem, ale nie rozkrzyczane, nie bezmyślne i nie
stroniące od poruszania trudnych spraw.

Dla mnie prywatnie film ten okazał się źródłem
wielu inspiracji na temat tego jak powinna wyglą-
dać moja postawa wobec życia. Spokojny, pogo-
dzony z losem, a przy tym życzl iwy i pozbawiony
goryczy Eddie; wierny swoim zasadom, silny, tro-
skl iwy i odpowiedzialny Frankie lub pokorna, a
zarazem ambitna i odważna, czasami wręcz bez-
czelnie naiwna (sami musicie zobaczyć film, żeby
zrozumieć, co to znaczy) Maggie, to osoby przyj-
mujące moim zdaniem postawy wręcz na wskroś
ewangel icznie chrześcijańskie. Film ten przekonał
mnie również do tego, że prawdziwy chrześcijanin
powinien zawsze nokautować od razu w pierwszej
rundzie (będę to teraz próbował, mam nadzieję z
powodzeniem, wprowadzać powoli w czyn w
swoim życiu i Wam też polecam). Trzeba tutaj jed-
nak dobitnie podkreśl ić, że obraz ten nie prezen-
tuje jednoznacznie chrześcijańskiego przesłania i
może wzbudzać wiele kontrowersji i wątpl iwości.
Czy jednak po części nie o to właśnie chodzi w do-
brym, zmuszającym do myślenia, refleksji, sporu z
samym sobą kinie? Dlatego też uważam, że warto
się z zmierzyć z tym filmem, który jest naprawdę
dobrym, choć gorzkim natchnieniem. Polecam –
Michał Masiulaniec.
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WYDARZENIA KULTURALNE

Co nowego w Krakowie sprawdza Łukasz Kleszcz

Kraków & kultura – maj/czerwiec

w zaplanowanym repertuarze. Choć od premiery
w wiedeńskim Burgtheater 1 maja 1 786 roku mi-
nęły ponad dwa stulecia, „Wesele Figara” nie traci
na atrakcyjności. Jest arcydziełem teatru opero-
wego i pierwszym dziełem operowym, w którym
odbija się krytyka stosunków społecznych. Na po-
zostałe majowe spektakle niestety brak już wol-
nych miejsc. Maj obfituje w wiele wydarzeń o
charakterze festiwalowym. W dniach 21 –24 maja
odbędzie się XIV Festiwal Nauki w Krakowie
pod hasłem „Z nauką przez wieki”. Tegoroczne
hasło nawiązuje do obchodów Jubileuszu 650-le-
cia Uniwersytetu Jagiel lońskiego. W roku 201 3 w
ramach Festiwalu Nauki, zreal izowanych zostało
około 1 000 pozycji programowych, odbyło się
około dwudziestu godzin występów na estradzie,
a stronę internetową wydarzenia odwiedzało 2500
osób dziennie. Nakład materiałów informacyjnych
i reklamowych wyniósł ponad 1 30 tysięcy sztuk. W
tym roku Festiwal rozpocznie „Bieg po wiedzę”,
który odbędzie się 21 maja na krakowskich Bło-
niach. W biegu uczestniczyć będą reprezentanci
szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich,
uczelni wyższych. Centrum wydarzeń w postaci
Festynu Nauki zlokal izowane będzie tradycyjnie na
płycie Rynku Głównego w Krakowie oraz na tere-
nie Col legium Medicum UJ przy ul. św. Anny 1 2.
Przez trzy dni Rynek Główny w Krakowie zamieni
się w „naukowe miasteczko namiotowe”. 7–8
czerwca odbędzie się 1 0. Festiwal Zaczarowa-
nej Piosenki im. Marka Grechuty, organizowa-
ny przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
54. Krakowski Festiwal Filmowy w dniach 25
maja – 1 czerwca to jedna z najstarszych imprez w
Europie poświęconych filmom dokumentalnym,
animowanym oraz krótkim fabułom. Krakowski
Festiwal Filmowy co roku odwiedza około 600 pol-
skich i międzynarodowych gości: reżyserów, pro-
ducentów, programatorów festiwal i oraz l iczna
krakowska publ iczność. Projekcje filmów odbędą
się w kilkunastu kinach Krakowa. 1 5 maja roz-
pocznie się Miesiąc Fotografii w Krakowie za-
tytułowany Re:Search. Na Program Główny
MFK201 4 złoży się dziewięć wystaw niezwykłych i
uznanych artystów, w wielu przypadkach prezen-
towanych w Polsce po raz pierwszy. A co jeszcze?
W nocy z 1 6 na 1 7 maja odbędzie się 1 1 . Noc Mu-

zeów (Jak zawsze od 1 9.00, i jak zawsze za sym-
bol iczną monetę do wyboru wystawy i wydarze-
nia przygotowane przez ponad dwadzieścia
instytucji – od Muzeum Akademii Sztuk Pięknych
po Zamek Królewski na Wawelu), zaś 31 maja i 1
czerwca 1 4. Małopolska Wielka Parada Smo-
ków w ramach Święta Miasta Krakowa: kolorowy
korowód smoków przemaszeruje ul icami Starego
Miasta. W związku z przypadającą w tym roku set-
ną rocznicą wybuchu I wojny światowej motywem
przewodnim XVI edycji Dni Dziedzictwa, zaty-
tułowanej Wielki wybuch 1 91 4–1 91 8, jest hi-
storia tego okresu. Podczas dwóch majowych
weekendów (1 7–1 8 V oraz 24–25 V) kilkanaście
instytucji pokaże nie tylko zabytki mil itarne, ale
także obiekty świadczące o wielkiej zmianie i roz-
woju cywil izacyjnym, dla których wielka wojna
była bezpośrednim impulsem. Dla miłośników
sportu i wysiłku fizycznego 1 8 maja odbędzie się
1 3. Cracovia Maraton, corocznie organizowany
międzynarodowy bieg, którego trasa przebiega
najbardziej malowniczymi zakątkami miasta. Cra-
covia Maraton to największa i najbardziej presti-
żowa cykl iczna impreza lekkoatletyczna
organizowana w Krakowie. Dzień przed biegiem
głównym, w sobotę 1 7 maja tradycyjnie odbędzie
się Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego na
dystansie 4,2 km, a rolkarzy organizatorzy zapra-
szają na Cracovia Maraton na Rolkach na peł-
nym dystansie maratońskim. Rywal izacja
odbędzie się na pętl i wokół Błoń Krakowskich. 1 7
maja na Błoniach krakowskich zorganizowany zo-
stanie również szereg biegów o różnorakim cha-
rakterze, na krótszych dystansach. Nie
zapominajmy też o Juwenal iach Krakowskich
(1 2–1 8 maja), szeregu imprez muzycznych i kul-
turalnych czy Czyżynal iach (1 6–1 7 maja). Do mu-
zycznych wydarzeń warto dodać koncert Starego
Dobrego Małżeństwa w CK Rotunda 27 maja. Po-
nawiam też apel, by wolny czas poświęcić na kul-
turalne wypady poza miasto, na krótką bądź
dłuższą majówkę. Polecam strony: www.rowe-
rem-przez-kraków.pl oraz www.ibikekrakow.com,
gdzie można znaleźć wszystkie trasy rowerowe, a
także zaplanować taką podróż. Udanych wyjazdów
i przeżyć kulturalnych.

Przegląd wydarzeń kulturalnych rozpocznę od za-
powiedzi kinowych. 30 maja polską premierę bę-
dzie miał dramat wojenny produkcji
gruzińsko-estońskiej „Mandarynki”. Jesień w Ab-
chazji jest piękna – zalesione wzgórza, morze, w
sadach dojrzewają mandarynki. Ale jesień 1 992
roku jest inna. Abchazja walczy o odłączenie się od
Gruzji. Trwa wojna. Ludzie uciekają. W jednej z
wiosek zostają tylko dwaj mieszkańcy, bezstronni
Estończycy. Markus nie uciekł, bo chce zebrać
mandarynki z sadu, chociaż Ivo, jego sąsiad, jest
przeciwny zbiorom w czasie wojny. Tymczasem
działania wojenne są coraz bl iżej, aż trafiają pod
ich drzwi. Kiedy cichną strzały, Ivo znajduje ocala-
łego z potyczki rannego Ahmeda. Pomimo niebez-
pieczeństwa zabiera go do domu i opatruje. Kiedy
Markus grzebie zabitych Gruzinów, również znaj-
duje wśród nich jednego żywego. Teraz każdy z
plantatorów mandarynek ma pod swoim dachem
rannego żołnierza – zagorzałych wrogów. Zaczyna
się wojna… Trzy tygodnie wcześniej, 9 maja, na
ekranach polskich kin ukaże się pierwszy na świe-
cie dramat wojenny non-fiction, „Powstanie
warszawskie" w reżyserii Jana Komasy, opowia-
dający o wydarzeniu z 1 sierpnia 1 944 roku. Histo-
ria powstania warszawskiego opowiedziana jest
przez dwóch reporterów, którzy byl i świadkami
walk. Film wykorzystuje autentyczne kroniki z te-
go okresu i został stworzony z materiałów doku-
mentalnych. A 23 maja dramat historyczny
„Gagarin”. Jurij Gagarin odbywa lot po orbicie
Ziemi, stając się pierwszym człowiekiem w ko-
smosie. Przechodząc w inną strefę kultury, którą
l iczni zwą kulturą wysoką, warto zajrzeć do Opery
Krakowskiej, gdzie na miłośników teatru opero-
wego czekają dwa spektakle o jednakowym tytu-
le. Najpierw 22 maja o godz. 1 1 .00 opera zaprasza
na spektakl dyplomowy„Wesele Figara”W. A.
Mozarta w wykonaniu studentów Akademii Mu-
zycznej w Krakowie. W spektaklu w inscenizacji
Lacona Adamika wystąpią dyplomanci Wydziału
Wokalno-Aktorskiego. Sol istom będą towarzyszyły
zespoły Chóru i Orkiestry Opery Krakowskiej pod
dyrekcją cenionego dyrygenta i pedagoga, prorek-
tora Akademii Muzycznej w Krakowie prof. Rafała
Jacka Delekty. Natomiast 6, 8 i 1 0 czerwca na Du-
żej Scenie odbędą się spektakle „Wesela Figara”
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POLECAMY

„To nie żart, naprawdę tam miesz-
kam...” – nudne, jeżeli mówisz to po
raz kolejny. Uciążliwe, że mało osób to
miejsce rozumie. Piękne, że mnie się
udało. Mimo różnych doświadczeń z
tą okolicą, naprawdę zaczynam ją ko-
chać. Pewnie nie wiecie, o czym mó-
wię – spieszę więc z wyjaśnieniami.
Borek Fałęcki. Najbardziej tajemnicza
(przynajmniej według mnie) część
Krakowa.

Gdy przyjechałam studiować do te-
go miasta, naprawdę ciężko było mi
„dogadać się” z tym miejscem. Wola-
łam przebywać z dala od niego – dzię-
ki podziałowi godzin udawało mi się
to robić przez zdecydowanie większą
część tygodnia. Ale przyszły (ciężkie)
czasy, kiedy to, z powodu remontu,
przystanek pod blokiem został wyłą-
czony z ruchu, co spowodowało wy-
muszone obcowanie z okolicą. I się
zaczęło. Najpierw przygoda z lisem

Za górami, za lasami....

Ciekawe miejsca poleca Aleksandra Szczepaniak

odprowadzającym mnie praktycznie
od pętli aż do skraju lasu. Nie wiem,
co go natchnęło, aby stać się bodygu-
ardem – prawdopodobnie głód. Ale,
jako że odprowadzał mnie, gdy było
już ciemno, było mi raźniej. Potem
odkrycie parku, o którego istnieniu
nie miałam pojęcia, chociaż znajduje
się niecały kilometr od miejsca, w
którym mieszkam. Jeszcze kiedy in-
dziej spotkanie z, powszechnie uwa-
żanymi za płochliwe, sarnami, które,
wpatrując się we mnie, szły ze mną
wzdłuż ulicy, ja – oświetlonym chod-
nikiem, one – pod osłoną lasu. My-
ślałam, że mi się wydaje, ale
zatrzymałam się na chwilę, by się im
przyjrzeć i, o dziwo, one zrobiły do-
kładnie to samo, patrząc na mnie
uparcie. I można by tak wymieniać
sytuacje, w których uzmysławiałam
sobie, jak bardzo nie doceniałam
Borku.

Borek Fałęcki większość ludzi koja-
rzy z pętlą tramwajową – i wcale się
nie mylą, bo to właśnie tutaj kwitnie
życie tej dzielnicy, szczególnie w okre-
sie zbiorów. Kolorowe stragany z bar-
dzo różnymi typami sprzedających
przyciągają uwagę nie tylko z powodu
tego, co znajduje się na „wystawie”. At-
mosfera przyjaźni, dobrych stosunków,
wspólnych wspomnień to coś, co
sprawia, że chcesz się zatrzymać cho-
ciaż po to, by porozmawiać. Ewentu-
alnie kupić kilo przepysznych,
dojrzałych truskawek czy pięć par cie-
płych, zimowych skarpetek :-) .

Zapraszam, abyście wsiedli, w któ-
ryś z tramwajów 8, 10, 22 czy 72, po-
jechali do końca i dali się porwać
urokowi i tajemniczości lasów bor-
kowskich. Proszę tylko o trochę cier-
pliwości – z tym miejscem po prostu
trzeba się oswoić.

Z ŻYCIA DA

Świadectwo
O swoim doświadczeniu wspólnoty opowiada Magdalena Polak

W tym miejscu naszej duszpasterskiej
gazety pisze się świadectwa. Nie wiem,
czy to, co czytacie, można zaliczyć do
takiej kategorii tekstów… Czuję, jak
bardzo ważna jest dla mnie wspólno-
ta, którą od ponad dwóch lat mogę
współtworzyć i chcę Wam o tym opo-
wiedzieć. W dziwny sposób tak ukła-
dało się w moim życiu, że zagościłam
tutaj na dobre. Musiałam coś stracić,
żeby zrobić miejsce dla ogromu dobra,
jakie zaplanował dla mnie Pan Bóg.
Tak to już dziwnie jest. Nie chcę pisać
jakie były moje początki w DA ani ja-
ką drogę przebyłam do tego momen-
tu. Niech to pozostanie tajemniczym
darem, którego wartość dla mnie cią-
gle rośnie.

Jestem na czwartym roku poloni-
styki i lubię Kraków, kocham niedoj-

rzałe banany i kawę z ekspresu w Ka-
nie*, uwielbiam Pieśń o Bogu ukrytym
i fotel pasażera w Škodzie Octavii.
Będąc w Duszpasterstwie Akademic-
kim, dostaję tyle dobra, że nie wiem,
czy w jakikolwiek sposób mogę to
wypowiedzieć. Moim wielkim pra-
gnieniem jest wyrazić wdzięczność
każdej osobie, która tworzy tę wspól-
notę. Dziękuję, że z Wami mogę uczyć
się siebie samej, drugiego człowieka, a
przede wszystkim Boga – trudnej i
pięknej wierności Jemu. I jakkolwiek
różnymi ludźmi jesteśmy, jak bardzo
odmienne są nasze zainteresowania,
życiowe historie, wrażliwości, do-
świadczenia – jedno nas łączy. Jezus
Chrystus. I On wystarczy.

Trwając w Miłości, mamy wszystko.
Łatwo o tym zapominam i wydaje mi

się, że i On zapomniał. Wtedy staram
się odszukać tę prawdę w Iz 49,15-16a:
„Czyż może niewiasta zapomnieć o
swym niemowlęciu, ta, która kocha
syna swego łona? A nawet, gdyby ona
zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.
Oto wyryłem cię na obu dłoniach”.

A kiedy zatracam się w pytaniu:
dlaczego?, daje odpowiedź: „Ponieważ
drogi jesteś w moich oczach, drogo-
cenny – i Jam cię ukochał” (Iz 43,4a).

* Na mapie Krakowa jest stały i ważny punkt – Kana.
To miejsce do którego się przychodzi – wyjść nie jest
tak łatwo. Bycie z ludźmi wciąga.:) A kawa z ekspresu
jest wspaniała (ale w trosce o nasze zdrowie, razem z
naszym Duszpasterzem, preferujemy picie
maksymalnie trzech fil iżanek dzienne).



Krzyżówka

CIEKAWOSTKI

Pożyteczne ciekawostki ze świata prawa pracy

Po rozwiązaniu krzyżówki wycięte hasła z wpisanym swoim numerem telefonu można wrzucać do pudełka w Kanie.
Spośród nich wylosujemy nagrodę!
Nagrodę w marcowym losowaniu wygrała Magdalena Polak – gratulujemy!

Prawnicze wskazówki podaje Michał Pawłucki

„Okres wypowiedzenia” a „termin wypowiedze-
nia” umowy o pracę to różne określenia. Okresem
wypowiedzenia jest czas, jaki musi upłynąć od
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
do ziszczenia się skutku w postaci jej rozwiązania.
Termin wypowiedzenia to moment, w którym
umowa staje się rozwiązana – tj. gdy kończy się
okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Kodeks pracy ogranicza zakres swobody –
zwłaszcza pracodawcy – co do wypowiadania
umowy o pracę (zob. art. 30–43 kodeksu pracy)
oraz określa konkretne roszczenia przysługujące
stronie, której niezgodnie z prawem wypowie-
dziano umowę o pracę (zob. art. 44 i następ-
ne  k.p.) .

Warto wiedzieć, w jaki sposób l iczy się okres
wypowiedzenia. Jeśl i wynosi on np. miesiąc,
wówczas musi on obejmować równo cały kalen-
darzowy miesiąc, od pierwszego do ostatniego je-
go dnia. Oznacza to, że umowa o pracę
wypowiedziana np. 20.05.1 4 r., rozwiąże się do-
piero 30.06.1 4 r. – a więc faktyczny okres wypo-
wiedzenia będzie trwał miesiąc i dodatkowo
jedenaście dni maja. Umowa wypowiedziana np.
03.06.1 4 r., jeśl i okres wypowiedzenia trwa dwa
miesiące, rozwiąże się dopiero 31 .08.1 4 r. Wów-
czas dwadzieścia siedem dni czerwca, o które wy-
dłużony jest dwumiesięczny okres
wypowiedzenia, również traktowanych jest jako
część okresu wypowiedzenia danej umowy o
pracę.

Na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o
pracę do sądu pracy kodeks pracy przewiduje
krótki termin siedmiu dni (art. 264 par. 1 k.p.) .
Termin ten biegnie od dnia doręczenia pisma wy-
powiadającego umowę o pracę (zatem jeśl i pra-
codawca wypowiedział umowę o pracę np. przez
telefon czy SMS-em, termin do wniesienia odwo-
łania nie zaczyna biec).

W przypadku umowy-zlecenia nie obowiązują
z góry żadne okresy wypowiedzenia (obie strony
mogą rozwiązać taką umowę w każdym czasie) .
Sporne w doktrynie jest to, czy zastrzeżenie przez
strony w umowie-zleceniu okresu wypowiedzenia
jest ważnym zastrzeżeniem. Sąd Najwyższy w
jednym ze swych wyroków dał na to pytanie od-
powiedź pozytywną.

ROZRYWKA

1 .Miasto, w którym leży ogród Get-
semani.
2.Imię żony Mojżesza.
3.Fil istynka, kochanka Samsona.
4.Święto żydowskie opisane w Księ-
dze Estery, obchodzone do dziś.
5.Papieska korona.
6.Miejscowość, w której znajduje się
parafia, gdzie swoją pierwszą po-
sługę kapłańską pełnił ksiądz Karol
Wojtyła.
7.Pierwszy król Izraela.
8.Synowie Adama i Ewy to Kain,
Abel i ………….
9.Jedna z encykl ik Jana XXI I I to
„Grata …………….”
1 0.Drzewo owocowe i jeden z l ide-
rów DA św. Anna.
1 1 .Imię pisarza, który spisał słowa
proroka Jeremiasza.
1 2.Miasto, w którym odbył się
pierwszy sobór powszechny (obec-
nie İznik).Hasło:
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