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K 
olejny numer „Naszego Prądu” wręcza-

my po dłuższej przerwie, spowodowanej 

znaną nam wszystkim sytuacją epide-

miologiczną. Z pewnością to, jak zmienił się styl 

funkcjonowania naszej wspólnoty, która wręcz 

namacalnie doświadczyła epidemii, pozostanie 

w naszej pamięci na wiele lat. Jednak w tym 

numerze postanowiliśmy nie „adorować” tematu 

pandemii, a raczej postarać się o stworzenie 

„tradycyjnego” wydania, choć oczywiście w wie-

lu artykułach nie będzie możliwym pominięcie 

obecnych warunków, a ponadto co najmniej 

dziwnym wydawałoby się w mojej opinii prze-

milczenie wydarzenia, które tak mocno zmieniło  

(i nadal zmienia) nasze codzienne życie.  

Ze wspomnianego wyżej powodu nie mieli-

śmy możliwości wyrazić radości związanej ze 

święceniami prezbiteratu Jana Jabłuszewskiego 

SAC, Michała Owczarza SAC i Łukasza Sobolew-

skiego SAC. Słowa szczególnej wdzięczności 

kierujemy w stronę księdza Jana, który w trakcie 

formacji seminaryjnej czynnie angażował się  

w tworzenie naszego pisma, pełniąc m.in. rolę 

redaktora naczelnego. Corocznym powodem do 

radości jest również wieczna konsekracja oraz 

święcenia diakonatu, które w tym roku przyjęli: 

dk. Marek Więch SAC, dk. Tomasz Stawicki SAC 

i dk. Paweł Zajcew SAC. W sekcji wydarzeń po-

stanowiliśmy przedstawić wszystkie kursy, które 

rozpoczęły rok akademicki 2020/21 na czele  

z nowymi członkami wspólnoty seminaryjnej: 

ks. wicerektorem Leszkiem Woronieckim SAC, 

prefektem alumnów – ks. Grzegorzem Sucho-

dolskim SAC, prefektem studiów – ks. Micha-

łem Siennickim SAC (nowym opiekunem nasze-

go pisma), ks. Sebastianem Rolką SAC – wika-

riuszem Ołtarzewskiej parafii oraz ks. Marcinem 

Przywarą SAC - dyrektorem pallotyńskiego cen-

trum powołań „Apostoł”. Nie zabrakło również 

miejsca na coroczne sprawozdanie z praktyk 

wakacyjnych. 

Tematem głównym tego numeru jest co-

dzienność. Każdy kolejny artykuł to próba po-

szukiwania i „wyciągania na wierzch” takich jej 

elementów, które mogą stanowić przestrzeń do 

nawrócenia. Elementów pozornie prostych,  

szarych, może nawet niezauważalnych, ale za to 

potrafiących nadać naszemu prostemu życiu 

nową jakość. Wszystkim, którzy „dołożyli cegieł-

kę” do stworzenia niniejszego numeru, a więc: 

siostrom: Monice Cecot SAC i Justynie Radul-

skiej SAC, ks. Przemysławowi Budzińskiemu 

SAC, al. Bartoszowi Olszewskiemu SAC (którego 

artykuł początkowo miał dotyczyć ogólnie tema-

tyki filmów… jednak stał się przyczyną bardziej 

rozbudowanej refleksji, którą postaramy się 

rozwinąć w kolejnych numerach), Maksimowi 

Bolandzowi SAC i panu Michałowi Grzecy ZAK 

składamy serdeczne podziękowania.  

Zapraszamy do lektury i szukania w co-

dzienności tych elementów, które uczynią ją 

bardziej Jezusową!  

 

tekst 

al. Paweł Strojewski SAC 

redaktor naczelny 

Drodzy Czytelnicy! 
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Nowi członkowie wspólnoty  

O 
becny rok wiąże się z upływem trzylet-

nich kadencji rad prowincjalnych nasze-

go Stowarzyszenia, a więc również  

z zakończeniem dotychczasowych posług przez 

niektórych Współbraci, wybranych do innych 

posług, czy mianowanych przez księży prowin-

cjałów na różne pallotyńskie placówki. Zmiany 

te dotyczą także naszej Alma Mater. Na kolejne 

trzy lata obowiązki Jej rektora powierzono  

ks. Mirosławowi Mejznerowi SAC. Wicerekto-

rem seminaryjnej wspólnoty księża prowincjało-

wie mianowali ks. Leszka Woronieckiego SAC, 

jeszcze do niedawna posługującego w Szwajca-

rii. Prefektami w naszym seminarium zostali 

mianowani: ks. Grzegorz Suchodolski SAC 

(odpowiedzialny za alumnów) i ks. Michał Sien-

nicki SAC (ds. studiów). Ojcami duchownymi 

pozostali: ks. Sławomir Radulski SAC i ks. To-

masz Reszka SAC, a administratorami 

(ekonomami): ks. Zbigniew Kołodziej SAC  

i ks. Sylwester Matusiak SAC. Seminaryjnym 

liturgistą został natomiast mianowany ks. Jacek 

Nowak SAC. Dotychczasowe zadania przestali 

pełnić: ks. Przemysław Podlejski SAC 

(wicerektor seminarium, a także dotychczasowy 

opiekun „Naszego Prądu”) - obecnie wicepro-

wincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego  

w Poznaniu, ks. Krzysztof Wernicki SAC, który 

obecnie podjął posługę duszpasterza i rekolek-

cjonisty w Konstancinie- Jeziornej, a przez 

ostatnie trzy lata był prefektem alumnów,  

ks. Krzysztof Marcyński SAC - jeszcze niedawno 

ołtarzewski prefekt studiów oraz ks. Mariusz 

Małkiewicz SAC, liturgista. W tym miejscu dzię-

kujemy dotychczasowym moderatorom za ich 

posługę i z gotowymi do współpracy sercami 

przyjmujemy nowych Przyjaciół i Towarzyszy 

naszego powołania, jak odpowiedzialnych za 

formację w naszym seminarium określił w czasie 

niedawnych rekolekcji ks. wicerektor. Prosimy 

dla nich wszystkich o dar otwartości na na-

tchnienia Ducha Świętego, opiekę Królowej 

Apostołów i wstawiennictwo naszego Założycie-

la.  
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Kurs VI - diakoni A.D. 2020  

P 
rzedstawienie alumnów, którzy rozpoczęli 

rok akademicki 2020/21 musieliśmy roz-

począć od naszych nowych diakonów (dla 

uściślenia warto dodać, że dk. Paweł Zajcew 

SAC ukończył już studia teologiczne), wśród 

których do kursu VI należą: dk. Marek Więch 

SAC i dk. Tomasz Stawicki. Poniżej w kilku sło-

wach przekazujemy relację z dnia święceń dia-

konatu naszych współbraci.  

Sobota w tygodniu misyjnym, 24 paździer-

nika br., wpisała się w trzy historie: Kościoła, 

naszego pallotyńskiego seminarium oraz indy-

widualne trzech naszych Współbraci. Do tego 

wydarzenia przygotowali się przez rekolekcje, 

które poprowadził ks. Tomasz Reszka SAC -  

ojciec duchowny naszego seminarium.  

Uroczystej Eucharystii w kościele semina-

ryjno-parafialnym w Ołtarzewie przewodniczył  

i słowa pasterskiego pouczenia skierował  

bp. Henryk Ciereszko - biskup pomocniczy ar-

chidiecezji białostockiej. Szafarza święceń pallo-

tyńskich wiecznych profesów i wszystkich zgro-

madzonych, na czele z księżmi prowincjałami 

Zenonem Hanasem i Zdzisławem Szmeichlem, 

współbraćmi  oraz rodzinami tych, którzy mieli 

zostać wyświęceni i łączącymi się duchowo, po-

witał w serdecznych słowach na początku litur-

gii Jego Magnificencja ks. Rektor Mirosław 

Mejzner. Przypomniał on o związku bł. ks. Mi-

chała Sopoćki - kapłana archidiecezji białostoc-

kiej z naszym seminarium, gdzie spowiednik  

św. s. Faustyny uczestniczył w kongresach Boże-

go Miłosierdzia. Życzył przyszłym diakonom,  

by diakonia- duch służby wzrastała w nich przez 

całe życie. Oprawę liturgiczną zapewniła asysta 

kleryków naszego seminarium, za którą odpo-

wiadali: ks. Jacek Nowak SAC - liturgista semi-

naryjny i kl. Bartosz Olszewski SAC - ceremo-

niarz, natomiast o oprawę muzyczną zadbali:  

ks. Dariusz Smolarek SAC, kln. Maciej Kulesza 

oraz chór pod dyrekcją p. Mariusza Latka.  

Po odczytaniu Ewangelii, kandydatów do 

święceń diakonatu przedstawił ks. Grzegorz 

Suchodolski SAC - prefekt alumnów, a prośbę  

o udzielenie im sakramentu skierował do  

bp. Henryka ks. Rektor. W słowach pouczenia, 

bp. Ciereszko przypomniał, że diakoni umocnie-

ni darem Ducha Świętego, będą pomagać bisku-

powi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołta-

rza i miłości, okazując się sługami wszystkich. 
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Następnie Marek, Paweł i Tomasz wyrazili  

w dialogu z księdzem biskupem wolę przyjęcia 

święceń i złożyli przyrzeczenia, w tym m.in. za-

chowania celibatu i sprawowania Liturgii Go-

dzin. Potem, w Litanii do Świętych wzywaliśmy 

ich szczególnego wstawiennictwa dla przyszłych 

pallotyńskich diakonów. Po jej zakończeniu,  

bp. Ciereszko odśpiewał modlitwę święceń,  

a następnie wyświęceni Współbracia nałożyli 

skrzyżowane stuły oraz dalmatyki, otrzymali 

Ewangeliarz i wymienili pocałunek pokoju  

z biskupem - głównym szafarzem sakramentu 

święceń.  

Po Komunii Świętej słowa podziękowań 

skierował ks. Zdzisław Szmeichel SAC- prowin-

cjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Przypo-

mniał, że tak papież, biskupi, jak i kapłani stali 

się najpierw diakonami i nimi pozostaną. Życzył 

Markowi, Pawłowi i Tomkowi ,,wypełniania 

służby z miłością, pokorą, czystością bez skazy  

i trwania mocno przy Chrystusie oraz pełnienia 

na Jego wzór dzieł miłosierdzia i oddania się 

Jemu całkowicie i z niepodzielną miłością’’.  

Podziękował bp. Henrykowi Ciereszce za udzie-

lenie święceń diakonatu, a wspólnocie semina-

ryjnej za troskę o młodych ludzi i ich formację.  

Na zakończenie słowo skierował biskup 

pomocniczy archidiecezji białostockiej, który 

przypomniał, że apostolstwo Bożego Miłosier-

dzia bł. ks. Sopoćko podejmował wspólnie z pal-

lotynami. Życzył diakonom, by z radością służyli 

Ludowi Bożemu, a nam wszystkim, byśmy  

za wezwaniem papieża Franciszka byli dla siebie 

braćmi, co - jak wskazał - było wyróżnikiem 

pierwszych uczniów Jezusa.  

Po Mszy Świętej, udaliśmy się na posiłek 

do seminaryjnego refektarza, gdzie słowa po-

dziękowań w imieniu nowowyświęconych wypo-

wiedział dk. Marek Więch SAC.  

Naszych diakonów polecamy Waszej mo-

dlitwie, wstawiennictwu św. Wincentego Pallot-

tiego oraz opiece Królowej Apostołów. 
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Kurs I - przyobleczeni   

P 
odobnie jak w przypadku naszych współ-

braci diakonów, również tutaj prezentację 

kursu I połączymy z opisem wspomnień 

naszych współbraci (5 kleryków: Szymona Roj-

ka, Witalija Mickiewicza, Pawła Mikułki, Damia-

na Kikty, Macieja Kuleszy i jednego kandydata 

na brata - Daniela Napiórkowskiego) z dnia dla 

nich szczególnego - przyjęcia stroju Stowarzy-

szenia. 

Jest 26 sierpnia 2020 roku. W domu pallo-

tyńskiego nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich od 

rana trwa niemała wrzawa. W końcu to najważ-

niejszy dzień formacyjny dla pallotyńskich 

pierwszorocznych nowicjuszy. Sześciu młodych 

chłopaków: Damian, Maciek Witalij, Paweł, Da-

niel i Szymon mają przyjąć strój Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego. Nastroje są lekko 

nerwowe - każdy chce przeżyć to wydarzenie jak 

najbardziej duchowo, choć plan  tego dnia był 

lekko napięty. Rano jutrznia, śniadanie, ostatnie 

przygotowania w kościele, na koniec zawierzenie 

się Najświętszej Maryi Pannie poprzez różaniec  

i uroczysta Msza Święta, podczas której otrzy-

mają sutanny. Można odczuć ogólną radość spo-

tęgowaną przybyciem najbliższych. 

I w sumie na tym mógłby się skończyć ten 

artykuł. Jednak ten opis nie przedstawia tego, co 

każdy z nas, nowicjuszy, przeżywał w tym dniu, 

a nawet kilka dni wcześniej. 

Przygotowania do obłóczyn (czyli przyjęcia 

stroju duchownego) zaczęły się na krótko przed 

samą uroczystością. Większość z nas miała mieć 

gości podczas tej uroczystości (niestety z powo-

du sytuacji na świecie najbliżsi nie mogli towa-

rzyszyć  współbraciom z Białorusi), więc zaczął 

się maraton zakupów i przygotowywania sal.  

W międzyczasie przyszły pocztą uszyte przez 

pana Bogdana z Częstochowy sutanny, więc peł-

ni ciekawości (i za pozwoleniem księdza Magi-

stra) zaczęliśmy je przymierzać. Jednak, by nie 

zatrzymać się tylko na przyziemnych rzeczach, 

odbyliśmy 8-dniowe rekolekcje lectio divina, 

przez ciszę i medytację nad Ewangelią przygoto-

wując się duchowo na dzień obłóczyn. Rekolek-

cje były dobrym czasem wyciszenia i spotkania 

Jezusa w Piśmie Świętym. Dzięki temu mogli-

śmy jeszcze bardziej świadomie odpowiedzieć 

na wołanie Chrystusa i z większą radością przy-

jąć sutanny. 

 W końcu nadszedł upragniony przez nas 

od pierwszego dnia nowicjatu dzień: 26 sierpnia 

2020 roku. Od rana czułem ścisk w żołądku. 

Stres połączony z uczuciem niegodności przyję-

cia znaku przynależności do Chrystusa towarzy-

szył  mi przez cały dzień (i myślę, że moim 

współbraciom również). Jednak oduczwałem też 

wielką radość i przekonanie, że wszystko jest 

Bożym zamysłem. Na porannej jutrzni czułem 
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stolstwa Katolickiego czułem się najszczęśliwszy 

na świecie, zresztą moi współbracia również.  

Aż do końcowego błogosławieństwa uczestniczy-

liśmy w Eucharystii pełni radości i spokoju we-

wnętrznego, a na koniec Mszy Świętej ze wzru-

szeniem dziękowaliśmy wszystkim, którzy towa-

rzyszyli nam podczas nowicjackiej drogi.  

Po skończonej Mszy Świętej i uroczystym 

obiedzie każdy z nas miał wiele czasu dla swoich 

najbliższych, aby z nimi świętować ten piękny 

dzień. Nie zabrakło odwiedzin formatorów, któ-

rzy czuwali nad naszym wzrastaniem duchowym 

przez cały rok i chcieli razem z nami i naszymi 

bliskimi świętować przyjęcie przez nas sutann. 

Wieczorem, po wspólnym modlitewnym dzięk-

czynieniu za dar nowoobłóczonych współbraci, 

pełni radości spotkaliśmy się z formatorami, aby 

z serca podziękować im za pierwszy okres for-

macji i spędzić wspólnie czas w miłej atmosfe-

rze. 

O tym wydarzeniu, jakim były dla nas ob-

łóczyny, można by było opowiadać jeszcze wiele, 

szczególnie, gdyby każdy ze współbraci podzielił 

się własnymi przemyślenami, choć zapewne nie 

różniłyby się one zbyt wiele.  Kiedy pytałem 

współbraci o ich przeżycia z dnia obłóczyn, dali  

świadectwo bardzo podobne do tego, co opisa-

łem wyżej, a co stanowi moje główne przeżycie  

z tego wydarzenia.  

Na samym końcu serdecznie dziękuję  

w imieniu swoim i współbraci wszystkim, którzy 

mieli wpływ na naszą formację i towarzyszyli 

przez modlitwę i dobre słowo. Parafrazując św. 

Wincentego Pallottiego, warto modlić się o po-

wołania, by nie zabrakło robotników w Bożej 

winnicy.  

się jakbym miał się oderwać od ziemi ze szczę-

ścia, lecz stres ciągle mi towarzyszył. Ostatnie 

przygotowania starałem się dopiąć na ostatni 

guzik, aby cała uroczystość wyszła perfekcyjnie. 

Przyjazd kolejnych gości potęgował we mnie 

uczucie szczęścia, zwłaszcza że części z nich nie 

widziałem przez bardzo długi okres. Przed samą 

uroczystością jako wspólnota odmówiliśmy  

różaniec w kaplicy domowej, podczas którego 

zawierzyliśmy nasze powołanie Maryi, szczegól-

nie, że dzień naszych obłóczyn przypadał w uro-

czystość Matki Bożej Częstochowskiej. Po różań-

cu udaliśmy się do zakrystii i tam z niecierpliwo-

ścią oczekiwaliśmy rozpoczęcia Mszy Świętej, 

koncelebrowanej przez liczne grono kapłanów 

pod przewodnictwem ks. Waldemara Pawlika 

SAC, wiceprowincjała prowincji Chrystusa Kró-

la. Z każdą chwilą czułem jakby czas dłużył się  

w nieskończoność. W końcu rozpoczęła się litur-

gia. W czasie homilii, którą wygłosił ks. Zdzisław 

Szmeichel SAC, prowincjał prowincji Zwiasto-

wania Pańskiego, padły bardzo ważne słowa, że 

sutanna ma być naszym znakiem przynależności 

do Chrystusa i świadectwem, którego nie może-

my się bać. Po homilii nadszedł moment pobło-

gosławienia sutann i ich wręczenia. Przy wypo-

wiadanych słowach: „przyjmij strój Stowarzy-

szenia Apostolstwa Katolickiego. Niech on bę-

dzie dla Ciebie znakiem[…]” czułem, jakbym 

przyoblekał się w samego Chrystusa, a jednocze-

śnie czułem się tak mały, niezasługujący na Boże 

wybranie. Jednak widziałem w tym wszystkim 

znak wielkiej miłości Chrystusa do mnie.  

Z chwilą nałożenia stroju Stowarzyszenia Apo-
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emont naszego budynku seminaryjnego 

trwa. O relację z ostatnio wykonanych 

prac poprosiliśmy księdza Zbigniewa 

Kołodzieja SAC - ekonoma: 

„Obecnie trwają prace na zewnątrz budynku przy 

przeniesieniu przyłącza zasilania. Ponadto jeste-

śmy w trakcie budowy podjazdu dla niepełno-

sprawnych. Montujemy także drzwi przeciwpo-

żarowe. Dwa tygodnie temu (ok. 20. październi-

ka) uruchomiliśmy nową kotłownię, która obsłu-

ży kościół, salę teatralną i nasz budynek miesz-

kalny. Kolejnym wyzwaniem są pracę zbrojenio-

we przy budowie bezpiecznego przystanku na 

poziomie kościoła. Nowy wygląd zyskują również 

pokoje. Wprawdzie stan jeszcze surowy, ale  

są już wylewki, zamontowane parapety, działa 

centralne ogrzewanie. Jesteśmy na etapie przy-

gotowywania ścian pod malowanie. Instalacja 

przewodowa została dopiero co położona,  

a przed nami żmudna praca podłączeniowa.” 

Jak widać wiele zostało już wykonane, ale rów-

nież wiele pozostaje do wykonania. Dziękujemy 

za wszelkiego rodzaju wsparcie w kwestii remon-

tu naszego seminarium: zarówno duchowe, jak  

i materialne.  

Raport z placu budowy 
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P 
ierwsza fala pandemii COVID-19 niestety 

nie ominęła również naszego semina-

rium. Na przełomie marca i kwietnia  

w ołtarzewskiej wspólnocie pojawiły się pierw-

sze zachorowania. W sumie u kilkunastu współ-

braci stwierdzono dodatni wynik testu na obec-

ność nowego koronawirusa – na szczęście, poza 

jednym alumnem, który na krótko trafił do szpi-

tala, pozostali członkowie, mający pozytywny 

wynik przechodzili infekcję bądź bezobjawowo, 

bądź jedynie z niewielkimi dolegliwościami.  

Choć ze strony medycznej epidemia w se-

minarium wyglądała w zasadzie banalnie,  

to okazała się ona być nie lada wyzwaniem we 

wszystkich pozostałych aspektach. W szczegól-

nym czasie Wielkiego Tygodnia i pierwszych dni 

po Zmartwychwstaniu życie wspólnotowe mu-

siało zostać ograniczone do praktycznego mini-

mum. Konieczne było wprowadzenie wielu bar-

dzo radykalnych rozwiązań, takich jak choćby 

rozdzielanie posiłków na krzesła wystawione 

przed drzwiami, czy całkowita minimalizacja 

kontaktów między członkami wspólnoty, aby 

móc zadbać o bezpieczeństwo wszystkich i ogra-

niczyć transmisję wirusa.  

Czas izolacji, który dla poszczególnych 

członków wspólnoty przeciągał się do kilku tygo-

dni, był chyba dla wszystkich dość trudny, ale 

jednocześnie z pewnością „Boży”. W tej nieco-

dziennej sytuacji nagle zyskaliśmy mnóstwo 

czasu, który można było spędzić z samym sobą  

i z Bogiem. Mimo fizycznego odizolowania od 

świata zewnętrznego doświadczaliśmy bardzo 

dużo dobra i życzliwości ze strony wielu osób, za 

co jesteśmy serdecznie wdzięczni. Bogu dzięki,  

z pierwszej fali pandemii nasza wspólnota wy-

szła obronną ręką.  

tekst 

al. Maciej Książyk SAC 

redaktor  
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C 
zas praktyk wakacyjnych to szczególne 

wezwanie dla każdego alumna, by nie 

marnować czasu, ale jak najlepiej wyko-

rzystać daną szansę. A z pewnością do tych 

szans można zaliczyć chociażby nowe relacje, 

rozwinięcie swoich pasji czy spojrzenie na pallo-

tyńskie powołanie z nieco innej perspektywy. 

Tegorocznym miejscem mojej wakacyjnej posłu-

gi był Kraków, parafia Matki Bożej Pocieszenia, 

gdzie pełniłem obowiązki zakrystianina oraz 

pomagałem w pracy redakcji radia Pallotti FM.  

Tego rodzaju praktyka już na pierwszy rzut 

oka wydała mi się wyjątkową. Pierwszy raz  

w życiu spotkałem się z takimi zadaniami jak 

choćby przeprowadzanie wywiadów, nagrywa-

nie dłuższych wypowiedzi czy transmisje video 

na żywo. Były takie, które sprawiały mało pro-

blemów, a inne – zdecydowanie więcej. Stara-

łem się traktować je po prostu jako zadanie do 

wykonania. Byle nie zgubić relacji z Jezusem. To 

było pierwsze wielkie zadanie tych (i myślę że 

dotyczy to w ogóle wszystkich) praktyk. Nie zgu-

bić zasłuchania w Jezusa w nowym środowisku  

i wśród niecodziennych zajęć. Może to brzmi jak 

tautologia, ale bez Jezusa ani rusz. Trwając zaś 

przy Nim… można śmiało powiedzieć, a nawet 

napisać, że wystarczyło rozejrzeć się, by zacząć 

iść przez dany czas z wdzięcznością w sercu.  

Myślę, że poza życzliwością współbraci  

z Krakowa (na czele z opiekunem mojej prakty-

ki), miałem dwa szczególne powody do wdzięcz-

ności. Pierwszym - możliwość wzięcia udziału  

w obłóczynach naszych współbraci nowicjuszy,  

a przy tej okazji też spotkania wielu innych 

współbraci i odwiedzenia domu nowicjatu, który 

zawsze wspominam z dużą radością. Drugim – 

wzięcie udziału 309. Warszawskiej Pieszej  

Pielgrzymce Akademickich Grup – tzw. 

„siedemnastek”.  Warto podkreślić, że udział 

dotyczył wszystkich dziewięciu dni pielgrzymo-

wania. A ten przywilej przypadł bardzo nielicz-

nej grupie, ponieważ tegoroczna wędrówka mia-

ła charakter sztafetowy. Od siebie mogę dodać, 

że kocham pielgrzymować i dostałem taką szan-

sę wbrew wszelkim przewidywaniom. Przy zało-

żeniu, że w marcu porzuciłem myśl o tym, że 

uda mi się dotrzeć do tronu Matki Częstochow-

skiej… nie muszę nic więcej pisać. Zadanie, któ-

tekst 

al. Paweł Strojewski SAC 

redaktor naczelny 
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re przytrzymało mnie na pielgrzymim szlaku 

przez wszystkie dni dotyczyło patronatu medial-

nego. Każdego dnia redakcja naszego radia 

ewangelizacyjnego odpowiadała za przesyłanie 

transmisji, zdjęć, nagrań, konferencji i innych 

materiałów szczególnie do tych, którzy mogli 

pozwolić sobie w tym roku jedynie na duchową 

łączność z pielgrzymującymi. Z pewnością takiej 

formy pielgrzymowania na taką skalę nigdy 

dotąd nie widzieliśmy i dla wielu była to trudna 

i przykra sytuacja. Ja jednak widziałem tam 

nieco więcej niż tylko brak. Powiedziałbym na-

wet, że z tego braku urodziło się wiele dobra. 

Dobra na twarzach tych, którzy chcieli wycisnąć 

„jednodniową pielgrzymkę” jak cytrynę i zaraża-

li entuzjazmem. Dobra na twarzach posługują-

cych w służbach, którzy w tym roku mogli nieco 

„zwolnić” w trakcie pielgrzymkowego wysiłku.  

A przede wszystkim spotkałem wyczuwalną  

w całym tym sprawozdaniu (mam nadzieję) 

wdzięczność. Za wykonaną pracę, wspólną mo-

dlitwę, dobry humor. Z pewnością to chcę za-

chować w swojej pamięci. Możliwość bycia przy 

Bogu, wykonywania swojej pracy, poznawania 

wspaniałych ludzi i jeszcze wiadomość zwrotną, 

że wykonana praca to przysłowiowy „kawał do-

brej roboty”. Lubię powtarzać, że dobra piel-

grzymka (a każda jest dobra) musi kończyć się 

tym, że ze smutkiem żegna się poznanych braci  

i siostry. Było dużo smutku i to naprawdę miło, 

że mogę tak napisać.     

Z pewnością pozostanie ze mną wiele do-

brych wspomnień, nowe umiejętności oraz nowe 

materiały, które wspólnymi siłami udało nam się 

przygotować. Mam głęboką nadzieję, że dobrze 

spożytkowany czas w Krakowie zaowocuje rów-

nież dobrym pełnieniem funkcji redaktora na-

czelnego „Naszego Prądu”. Mówiąc najkrócej, 

spędziłem potrzebny czas w dobrym miejscu  

i w otoczeniu bardzo otwartych i pomocnych 

ludzi. Oby jak najczęściej pracować w warun-

kach, które nie niszczą życia modlitwy.    

PALLOTYŃSKIE RADIO EWANGELIZACYJNE 
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od sztandarem ewangelicznego wezwania 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewange-

lię”  (Mk 16,15) w dniach 14 – 21 września 

odbyliśmy coroczny Wieczernik Misyjny. Spo-

tkanie było zorganizowane dla alumnów kursów 

IV i V przez Pallotyński Sekretariat Misyjny. 

Przewodniczył mu sekretarz ds. misji Prowincji 

Chrystusa Króla ks. dr Grzegorz Młodawski SAC 

wraz z wicesekretarzem ks. Mariuszem Za-

krzewskim SAC. Wieczernik rozpoczęliśmy 

Mszą Świętą w święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego w siedzibie Sekretariatu ds. Misji  

w Ząbkach. W czasie homilii inaugurującej 

ksiądz sekretarz zaznaczył, iż „w życie każdego 

misjonarza wpisany jest krzyż. Stanowi jego 

nieodłączną część. Dlatego nie należy z nim wal-

czyć ale ucałować i w głębi serca przyjąć”. Jako 

przykład tej miłości ukazał św. Jana Pawła II, 

który choć nigdy nie był na misjach, jest nazwa-

ny „misjonarzem całego świata”.  

 Pierwsze dwa dni spędziliśmy w Warsza-

wie, gdzie poznaliśmy Dzieła Rozkrzewiania 

Wiary. Należą do nich: Papieskie Dzieło Misyjne 

Dzieci, Papieska Unia Misyjna oraz Papieskie 

Dzieło św. Piotra Apostoła. W czasie spotkania  

z osobami odpowiedzialnymi za ich zadania, 

mieliśmy możliwość zadawania wielu pytań,  

a także mogliśmy dowiedzieć się czegoś więcej  

o misjach i zapleczu misyjnym kościoła w Pol-

sce. W tym czasie towarzyszył nam ks. Jan Ada-

mowicz SAC, pracujący na co dzień w Ameryce 

Południowej (Boliwia). Z nim także spotkaliśmy 

się przy ołtarzu Eucharystycznym. Był to dla nas 

dobry moment, aby sobie mocniej uświadomić 

iż wszyscy na mocy chrztu świętego jesteśmy 

zaproszeni by iść za Jezusem. Kochać Go całym 

sercem i podzielać z Nim te same uczucia, przyj-

mować tę samą logikę miłości.  

 Następnie wyjechaliśmy do Zakopanego, 

aby w Sanktuarium na Krzeptówkach, u stóp 

Najświętszej Maryi Panny, kontynuować nasze 

misyjne spotkanie. Spotkaliśmy się z wieloma 

tekst 

al. Andrzej Chołuj SAC 
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wspaniałymi i zasłużonymi misjonarzami  

z Ukrainy i Rwandy. Mogliśmy się wspólnie 

pomodlić oraz spędzić czas w miłej, braterskiej 

atmosferze podczas której słuchaliśmy świa-

dectw ich pracy, trudności z którymi musieli się 

zmagać, a także satysfakcji, którą dawała im 

możliwość pracy misyjnej. Zrozumiałem wtedy, 

że misje są tak naprawdę dziełem Ducha Święte-

go. Dzięki Jego nadzwyczajnej łasce wyposaża 

„tych, których sam chce”, w dary i charyzmaty, 

dzięki którym są w stanie realizować swoje po-

wołanie misyjne. Otwiera także serca tych, do 

których są posyłani, na przyjęcia Jezusa i Jego 

Ewangelii.  

 Poza czasem wytężonej pracy i spotkań, 

w Zakopanem mieliśmy okazję „nieco pohasać 

po górach”. W czasie górskich wędrówek wy-

mienialiśmy się swoimi myślami i refleksjami 

na temat działalności misyjnej Kościoła, ale 

także mogliśmy wspólnie się pomodlić czy po-

medytować. W sposób szczególny towarzyszył 

mi obraz Maryi idącej z pośpiechem do Elżbiety. 

Z pewnością jej droga nie była łatwa, wręcz prze-

ciwnie. Pełna niebezpieczeństw i trudności. Mi-

mo to Maryja szła dalej. Zaufanie Bogu przezwy-

ciężyło lęk i strach. Patrząc na Nią, zdałem sobie 

sprawę że ewangelizacyjne dzieło Kościoła, to 

przede wszystkim wychodzenie do drugich. 

Można zapytać: „Po co?”. Po to, aby przynieść 

im Chrystusa, tak jak to uczyniła Maryja swojej 

krewnej Elżbiecie.  

 Kilkudniowy Wieczernik misyjny był dla 

nas, kleryków, czasem bardzo dobrym i pięk-

nym. Każdy dzień obfitował w nowe doświadcze-

nia i spotkania, które napełniały serca radością  

i otwartością. I chociaż z pewnością nie wszyscy 

wyjedziemy na misje, aby nieść orędzie Ewange-

lii wszystkim narodom, to wiemy, że możemy 

wypełnić nasze powołanie misyjne w inny spo-

sób, przez współpracę z organizacjami misyjny-

mi i współodpowiedzialność za Dzieło Misyjne 

Kościoła. 
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C 
hcę widzieć Kościół, w który wierzę;  

i wierzyć w Kościół, który widzę. Nas uczą 

o Kościele Świętym, chociaż tęsknimy za 

Kościołem Świętych. Wyznajemy, że jest Po-

wszechny, lecz przyznać musimy, że nie ma  

w Nim wszystkich. Kościół jest Jeden, choć zda-

nia o Kościele są podzielone. Wierzymy w Ko-

ściół Apostolski, ale czy każdy czuje się w nim 

apostołem?.. 

Można odmieniać wiarę przez przypadki  

i ubolewać, że się nie widzi Kościoła, w który się 

wierzy. Przez przypadek można spotkać ludzi 

nie-przypadkowych i wówczas wiara, przypad-

kiem, odmieni Ciebie: wtedy uwierzysz w Ko-

ściół, który widzisz. Piękno wiary polega na od-

krywaniu uroku Bożej Opatrzności, na nieustan-

nym zaskakiwaniu Boga i samego siebie szczerą 

bezradnością prostych pytań. Głębia wiary kryje 

się w ufności, wręcz czelności dziecka, które nie 

boi się pytać, bo wie, że zawsze dostanie odpo-

wiedź. Szkoda tylko, że czasami mylimy dojrza-

łość z Wszechwiedzą i zaprzestajemy pytać: sta-

rzejemy się, lecz nie dojrzewamy w wierze. Mil-

czymy, bo Bóg milczy; zmieniamy zdanie, lecz 

On wiary dochowuje na wieki. 

Nas w Seminarium ciągle uczą, jak być 

powinno, chociaż każdy widzi jak jest. Nas 

kształcą na profesorów, a wychowują jak dzieci, 

Dzieci Boże; i to wcale nie skarga, tylko wdzięcz-

ność i trudne wyzwanie, by „prawie mężczyzna, 

co wiele już widział” stał się mężczyzną, bez 

„prawie”, kapłanem i drugim Chrystusem. Istot-

nym momentem tego wzrastania ku pełni  

w Bogu na drodze formacji seminaryjnej są 

praktyki duszpasterskie. Wiara Kościoła, o któ-

rej zostaliśmy pouczeni na wykładach, teraz 

zawstydza i zdobi rumieńcem twarze 

„praktykantów”.   

Zawstydza, gdy naocznie się przekonujesz, 

że Prawda o Chrystusie wyzwala mimo więzów, 

murów i krat. Do aresztu śledczego i schroniska 

dla nieletnich nasi Współbracia niosą wolność 

Chrystusa. Zawstydza, gdy słyszysz świadectwa 

osób, o których nawróceniu przesądziła krótka 

audycja, odsłuchana w korku, w nastawionym 

na chybił trafił radiu. Pallotti.fm – stacja dla 

poszukujących.  

Rodzina powinna być „domowym Kościo-

łem”, o tym wiemy, a przynajmniej czytaliśmy  

w Katechizmie; teraz wierzymy, bo do tych 

„świątyń” uczęszczamy – wspólnot Domowego 

Kościoła.  

al. Paweł Kozłowski SAC  

tekst  
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Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się 

słyszy, jest słowo Chrystusa. Jak mają uwierzyć, 

skoro nikt im nie głosił? Jak mają być Przyjaciół-

mi Oblubieńca, skoro nie wiedzą, Kto ma Oblu-

bienicę? Wspólnoty Ewangelizacyjne: uczymy 

się świadczyć nie tyle o naszym życiu w Chrystu-

sie, ile o Chrystusie, który jest naszym życiem. 

Wiara w dobie koronawirusa: zarażać czy 

leczyć? Świadczyć o Prawdzie i wypełniać sen-

sem, nawet na ostatniej prostej doczesnego ży-

cia. Posługa w szpitalach, dziś nieco inna, cho-

ciaż istota pozostała – niesiemy Chrystusa. 

„Strzeżcie się przed ocyfrowaniem wiary  

i życia sakramentalnego”, - przestrzegał papież 

Franciszek. Projekty filmów katechetycznych – 

mamy nadzieję, że 

na nowo wzbudzą 

tęsknotę za Kościo-

łem żywym, obec-

nym, realnym.  

I jeszcze parę 

zdań złożonych,  

o bynajmniej nie 

prostych sprawach; 

być może dla mnie 

nieco bliższych, 

aczkolwiek ciągle 

niezbadanych. Ro-

dzina Rodzin – 

dziedzictwo Pry-

masa. Wspólnota, dzięki której uświadomiłem 

sobie, że nie wiem, jak smakuje głód. Nie wiem 

jak smakuje głód chleba, bo byłem pewien, że 

mając w lodówce tylko wino mszalne i opakowa-

nie komunikantów będę nasycony – zaproszony 

na wystawną ucztę rodzinną. Nie wiem jak sma-

kuje głód szczęścia, bo z twarzy nigdy nie znikał 

uśmiech, a radość wypełniała serce. Nie wiem 

jak smakuje głód zrozumienia, bo nigdy nie by-

łem przez nich odrzucony. Nie wiem jak smakuje 

głód wdzięczności, bo zawsze byłem hojnie ob-

darzony. Nie wiem jak smakuje głód Boga, bo 

wśród nich czułem Jego obecność. Pozostało we 

mnie jedyne „nie wiem”: jeśli Rodzina Rodzin 

nie jest ową ewangeliczną perłą, wartą wszyst-

kiego co do tej pory miałem w życiu, to co jest 

tym klejnotem niezbywalnym jedynie wartym 

Królestwa Bożego? 

Jakie wyzwania niesie ta praktyka? To uza-

leżnia. Ja w Nich 

widziałem Niebo, za 

którym tęsknie! 

Rozpoczynamy rocz-

ne praktyki duszpa-

sterskie. Jakie będą? 

Zdalne, czy na miej-

scu? Wymagające, 

czy ponad nasze 

siły? Tego nie wie-

my, lecz wierzymy. 

Wierzymy, że w Ko-

ściele Świętym świę-

tych na co dzień nie 

brakuje. Wierzymy, 

że chociaż do wszystkich nie dotrzemy, Ewange-

lia jednak będzie głoszona w Kościele Powszech-

nym. Wierzymy, że Chrystus codziennie łamie 

Siebie Samego, abyśmy my stanowili Jedno Cia-

ło Mistyczne – Kościół. Wierzymy w Kościół 

zbudowany na fundamencie Apostołów, w któ-

rym każdy, niezależnie od stanu i możliwości, 

jest apostołem. Wierzymy w Jeden, Święty, Po-

wszechny i Apostolski Kościół. 

Wierzę w Kościół, który widzę i widzę Ko-

ściół, w który wierzę! 

    

Nas uczą o Kościele Świętym, 

chociaż tęsknimy za Kościołem 

Świętych. Wyznajemy, że jest  

Powszechny, lecz przyznać musimy, 

że nie ma w Nim wszystkich. Kościół 

jest Jeden, choć zdania o Kościele  

są podzielone. Wierzymy w Kościół 

Apostolski, ale czy każdy czuje się  

w nim apostołem?.. 
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wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walczą ze 

sobą nieustannie. Wygrywa ten, którego kar-

mię”. Zapraszam więc do przyjrzenia się temu 

wszechobecnemu konfliktowi, tej dwukierunko-

wej rzeczywistości, która przeplata się przez 

codzienność i nieustannie nas otacza, stanowiąc 

trudne, ale przy okazji warte głębszego przemy-

ślenia, wyzwanie.   

 Problem, który chciałbym zarysować  

w poniższej refleksji najlepiej (w mojej opinii) 

oddaje metafora stworzona przez świętego Au-

gustyna, stąd też od niej rozpocznę ten krótki 

opis „duchowości codziennej”: „Ciężarowi świa-

ta tak błogo się poddawałem, jak się nieraz czło-

wiek poddaje naporowi snu. A rozmyślania, 

jakimi wyrywałem się ku Tobie, były podobne 

wysiłkom człowieka, który się usiłuje przebu-

dzić, ale nie może i, pokonany, znowu w głębie 

snu zapada. Nie ma wśród ludzi nikogo, kto by 

chciał spać bez przerwy. Każdy słusznie mnie-

tekst  

redaktor naczelny  

al. Paweł Strojewski SAC 

C 
hcesz uczynić swoją codzienność bardziej 

Bożą? Myślę, że raczej każdy odpowie na 

to pytanie pozytywnie. Kwestia staje się 

bardziej skomplikowaną, gdy weźmiemy pod 

uwagę to, co należy zmienić w tejże codzienności 

i czym w ogóle jest „bardziej Boża codzienność”? 

Zwłaszcza, że odpowiedź na te pytania wydaje 

się wymagać dostosowania do stylu życia jed-

nostki. Z tego również powodu nie zdecydowali-

śmy się tworzyć „jednego właściwego podejścia”, 

ale (w duchu ZAK-u) zaprosić do refleksji osoby, 

których codzienność wydaje się być odmienną. 

Jako redaktorowi naczelnemu, mam zaszczyt 

otworzyć tę rozbudowaną refleksję. Przy tej oka-

zji żywię jednak nadzieję, że nie tyle będzie ona 

tchnęła duchem świadectwa, ile raczej podziele-

nia się trzema myślami, które dla każdego mogą 

stanowić pomoc w drodze ku zjednoczeniu  

z Jezusem. Myślami, które w mojej opinii w spo-

sób bardzo prosty zmieniają podejście do szare-

go, prostego funkcjonowania. Czuję ponadto, że 

są one ze sobą bardzo zbieżne, bo oparte na jed-

nym wspólnym fundamencie – nawróceniu.  

A może inaczej… na nieustannym nawracaniu 

się. Nie na jednorazowym akcie, ale głębokim 

zrozumieniu słabości i kruchości naszej natury. 

Luxtorpeda śpiewała, że „(…)we mnie samym 

Na skraju  
jutra 
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ma, że większą ma wartość jawa. Nieraz jednak 

człowiek tak jest odrętwiały, że odwleka chwilę 

otrząśnięcia się ze snu; nie chciałby dłużej spać, 

ale tym gorliwej w sen się pogrąża, chociaż na-

deszła już pora przebudzenia. Podobnie ja – 

byłem już przecież zupełnie pewny, że lepiej 

byłoby poświęcić się Twojej miłości, niżeli wła-

snym namiętnościom ulegać. Jedno, pochwala-

ne, zwyciężało. Lecz drugie, pożądane, ciągle 

mnie pętało. Cóż miałem odpowiedzieć na Two-

je wezwanie: „Zbudź się, który śpisz, i powstań  

z martwych, a oświeci cię Chrystus?” Chociaż ze 

wszystkich stron mi okazywałeś, że taka jest 

prawda, i byłem już o tym zupełnie przekonany, 

umiałem Ci odpowiadać tylko sennymi słowami 

omdlałego człowieka: „Jeszcze chwilę! Jeszcze 

tylko chwilę! Poczekaj nieco…”. Lecz ta chwila 

za chwilą przekraczała 

wszelką miarę chwil; i 

to „czekanie nieco” – 

ciągle się przedłużało.” 

Można powiedzieć, że 

jeśli ktoś utożsamia się 

z duchowością „skraju 

jutra”, to już i tak ma 

prawo ucieszyć się tym, 

że dostrzega wartość 

jawy – wartość trwania w orbicie miłości Boga. 

Pytanie, które powinniśmy sobie postawić 

brzmi: „Jak się obudzić?” A może nawet inaczej. 

To jest pytanie, które nieustannie powinniśmy 

sobie stawiać. Co robię, żeby się obudzić? I to  

z pewnością nie jest proste pytanie. Św. Teresa  

z Avilia napisała w swej „księdze życia”, że owa 

walka między snem a jawą trwała u niej blisko 

dwadzieścia lat! Ale stawką jest życie na jawie. 

Życie nie według własnej woli, własnych pra-

gnień, pożądań i upodobań. Prawdziwe życie to 

życie wiary. Ku takiemu życiu mamy za zadanie 

się budzić, pobudzać. Powtarzać sobie każdego 

dnia, nawet jako akt strzelisty stwierdzenie: 

„Obudź się”. To 

stwierdzenie może 

być modlitwą prze-

mieniającą co-

dzienność. Budź-

my się w kierunku 

życia z Bogiem. 

 W bardzo zbliżony 

sposób można 

zadać sobie też 

inne pytanie: „Czy w tym momencie Pan Bóg 

jest najważniejszy?” Mówiąc krótko, czy przeży-

wam życie w skierowaniu na przebudzenie? Bo 

może to właśnie ta droga będzie najpiękniejszą 

modlitwą o nawrócenie, o uświęcenie dzięki 

Duchowi Świętemu.     

 Warto patrzeć tak na swoją codzienność. 

Jak na rzeczywistość, w której zawsze możemy 

coś zrobić. Zawsze możemy się obudzić, po-

wstać, skierować ku życiu pełniejszemu. Zawsze 

spojrzeć na to, Kto jest dla nas najważniejszy. 

Zwłaszcza, że w całej codzienności jesteśmy cią-

gle tymi samymi ludźmi. Choć pewnie często 

bym tego chciał, by było kilku Pawłów, to jednak 

staję jako ten sam człowiek. Taki sam przed 

ludźmi, obowiązkami, taki sam przed Bogiem. 

Więc wszędzie rozgrywa się dramat, mający 

wpływ na pozostałe części. I w każdym z tych 

momentów stoję na skraju jutra: między snem  

Pytanie, które powinniśmy so-
bie postawić brzmi: „Jak się 

obudzić?” A może nawet inaczej. 
To jest pytanie, które nieustannie 

powinniśmy sobie stawiać. Co  
robię, żeby się obudzić? I to z 

pewnością nie jest proste pytanie.  
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a jawą. W każdym mogę westchnąć i rzec: 

„Jeszcze chwilę pośpię…” lub poderwać się do 

życia. I każde miejsce rozespania może mnie 

uśpić w kolejnych. 

Wnioskiem płynącym  

z  poprzedniego akapitu 

była myśl o tym, by się 

budzić, by przypominać 

sobie o Tym, który jest 

dla nas najważniejszy.  

Teraz pora na drugi 

element.  Nie bez przy-

czyny święty Franciszek 

Salezy czy święty Win-

centy Pallotti piszą  

o tym, że każdy nasz 

dzień, w całości, powi-

nien być nieustannym przygotowaniem do Eu-

charystii i dziękczynieniem za Nią. Bo na Eucha-

rystię przynosimy całych siebie, stajemy tacy, 

jacy jesteśmy, nie tacy, jakimi chcielibyśmy się 

widzieć. I tak w naszym życiu można dostrzec  

w pewien sposób sprawowane dwa kulty. Pierw-

szy - rytualny, sakramentalny, dokonujący się  

w czasie Najświętszej Ofiary. Drugi to kult spra-

wowany poza Mszą przez tych, którzy nakarmie-

ni Słowem i Ciałem, wracają do życia codzienne-

go. I w jednym i w drugim kulcie istnieje prze-

strzeń do składania ze swego życia ofiar miłych 

Bogu. Mówiąc zaś językiem poprzedniego opisu, 

jest przestrzeń do stawiania Jezusa na tronie, 

jest przestrzeń do przebudzenia. I oba te kulty 

wpływają na siebie, niejako współgrają ze sobą. 

Nie dość, że trzeba nam się budzić. Trzeba nam 

się budzić ku prawdziwemu kultowi, ku życiu 

pełnemu ofiary.  

 W tak rozumianym życiu codziennym 

niejako pod spodem pojawia się nieustannie 

kwestia decyzji. Bardzo podoba mi się stwier-

dzenie, że słowo decidere z łacińskiego znaczy 

„odcinać”. Decydując, zawsze staję wobec dwóch 

elementów: wybranego i odrzucanego. Decydu-

jąc, odcinam, afirmuję pewną część rzeczywisto-

ści kosztem innych. Kwestia poruszana w tej 

refleksji to właśnie zbyt częste odcinanie tego, co 

budzi w kierunku Jezusa. A właśnie w każdej 

chwili mogę świadomie i w sposób odpowie-

dzialny, a raczej powinienem (do tego jestem 

powołany) robić to, i tylko, co przybliża mnie do 

Jezusa. Ta opcja ży-

cia, opcja świadomych 

decyzji kierowania się 

na Jezusa, nosi na 

sobie znamię kenozy. 

Wybór Jezusa wiąże 

się bowiem zawsze  

z odcięciem czegoś 

innego, może wybie-

ranego przez nas 

przez większą część 

naszego życia. I sam 

Jezus również nie 

unika tej prawdy. 

Wprost mówi o tym, że ziarno pszenicy musi 

obumierać, zaś ten, kto chce iść za Nim, powi-

nien wziąć swój krzyż i zaprzeć się samego sie-

bie. Świadomość tego wyzwania powinna być 

stale przed naszymi oczyma. Wyżej opisane ży-

cie w perspektywie kultu Bożego i nawracania 

się – budzenia w stronę Jezusa jest życiem peł-

nym ofiarnego wysiłku i trudu, wymagającego 

I tak w naszym życiu moż-
na dostrzec w pewien spo-

sób sprawowane dwa kulty. 
Pierwszy - rytualny, sakramen-
talny, dokonujący się w czasie 

Najświętszej Ofiary. Drugi  
to kult sprawowany poza Mszą 
przez tych, którzy nakarmieni 

Słowem i Ciałem, wracają  
do życia codziennego.  
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lanie Poczętą, Wniebowziętą, obecną przy Bogu. 

Tej, której życie było tak pełne wolności i zawie-

rzenia, zrozumienia swojej pozycji i swojego 

niesamowitego powołania. Powołania, które 

każdy z nas może odczytywać i realizować wła-

śnie przez kult sprawowany w codzienności, 

przez świadome i odpowiedzialne przebudzenie. 

Przez nie tyle nawrócenie, co nawracanie, nie 

tyle krok, co wędrówkę. Ubierzmy więc wygod-

ne buty i… po prostu patrzymy na Jezusa, szcze-

gólnie w darze Eucharystii, trwając przy posta-

wie zbliżonej do zasłuchania Najświętszej Maryi 

Panny.      

otwartego pozostawiania siebie ze względu na 

otwarcie się na miłość.    

 Czy zatem jesteśmy ludźmi przebudzo-

nymi, sprawującymi „kult codzienności”, świa-

domymi naszej odpowiedzialności w podejmo-

waniu decyzji o nawróceniu? Mam nadzieję, że 

proste zmiany, prosta przemiana patrzenia na 

wagę pozornie szarego, zwykłego planu dnia 

mogą wskazywać na wspaniały fundament, któ-

ry łączy i spaja całą codzienność. Jest to funda-

ment życia przebudzonego, powstania, pozosta-

wienia ciepłego marazmu przy jednoczesnym 

poczuciu, że nadeszła pora, by zacząć żyć w peł-

ni. Może poprzez większą ascezę, milczenie, 

uświadamianie sobie, że Bóg jest ze mną i jest 

dla mnie ważny, może po prostu poprzez zasłu-

chanie i uczynki miłości. Szczególnie lubię mó-

wić o Najświętszej Maryi Pannie jako Niewie-

ście Przebudzonej. Tej, która trwała w relacji  

z Jezusem, która nie pozwalała wciągnąć się  

w marazm. Tej, którą określamy jako Niepoka-
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-Obudź się… 

…………….. 

-Obudź się…. 

- Co… aaa to Ty… Znowu odpłynęłam? 

- Owszem, ale teraz się skup. Mówię do ciebie  

i pragnę, byś to usłyszała. 

- No tak, już jestem zwarta i gotowa…. A tak 

przy okazji… 

- Nie teraz. Teraz słuchaj. 

…. Słowa Ewangelii według św. Jana:  W ostat-

nim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, 

Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli 

ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech 

przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Stru-

mienie wody żywej popłyną z jego wnętrza».  

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać 

wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był, 

ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.  

A wśród słuchających Go tłumów odezwały się 

głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem».  Inni 

mówili: «To jest Mesjasz». «Ale - mówili drudzy 

- czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo 

nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potom-

stwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?»  

I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powo-

du. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt 

nie odważył się podnieść na Niego ręki. 

Obudź się !  
tekst  

s. Justyna Radulska SAC 
- No dobrze, teraz możesz pytać…. Co cię trapi, 

dziecko? 

- Nie smuci cię, że tak często ulegam rozprosze-

niu? Tak ciężko mi się rano skupić. Tuż przed 

Ewangelią powtarzam sobie, by uważnie słu-

chać, ale często budzę się przy śniadaniu  

i uświadamiam sobie, że nie usłyszałam totalnie 

nic. Zawsze mi głupio i postanawiam poprawę, 

ale widzisz jak jest… 

- Tak, widzę to wszystko, ale dostrzegam też 

chęci i trud, który w to wkładasz. Dlatego cza-

sem delikatnie Cię szturchnę. A czy mnie smu-

ci??? Może troszkę, ale wiem też ile codziennie 

masz na głowie i ile w to wkładasz wysiłku, a to 

w pewnym stopniu prowadzi do zmęczenia. 

- Wiesz, czasem sobie wyrzucam, że tak mało tu 

jestem z Tobą; chciałabym Ci poświęcać więcej 

czasu, ale raptem okazuje się, że przygotowanie 

katechezy dla dzieci jest bardzo czasochłonne  

i że…. 

- Poczekaj, a ty naprawdę myślisz, że znaleźć 

7:15 rano, gdzieś w domu 
Sióstr Pallotynek… 
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Mnie możesz tylko tu – w Kaplicy, czy innym 

Kościele? 

- Nooo… w sumie to…. 

- Oh, dziecko, bardzo 

się mylisz. Oczywiście, 

tu Jestem w sposób 

szczególny, niepowta-

rzalny. Tu możesz 

wsłuchać się w rytm 

Mego serca, ale czy 

uważasz, że dziecko, 

które wstaje z kolan 

ojca czy matki i idzie 

do szkoły, nie czuje 

tego serca przepełnio-

nego miłością? My-

ślisz, że to dziecko gdy 

tylko przekroczy próg domu, zapomina, że ma 

rodziców? Nie, przeciwnie; ich miłość dodaje mu 

odwagi, by kroczyć w świat, pamięta  

i widzi ich czuły  uśmiech gdziekolwiek jest. 

Tak samo jest z tobą kiedy jesteś tutaj, na modli-

twach z siostrami, na Eucharystii, adoracji, słu-

chaniu Słowa, podczas modlitwy różańcowej – to 

tak, jakbyś przykładała ucho do mojego serca, 

wsłuchując się w 

Jego rytm. Ono póź-

niej wprowadza har-

monię w Twoim 

życiu… 

- No dobrze, rozu-

miem, ale jak mam 

sobie uświadomić 

Twoją obecność tam, 

poza, w świecie? 

Często o tym zapo-

minam i gubię się… 

- Córeczko, właśnie 

o to chodzi, że Ja 

zawsze JESTEM z Tobą, wszędzie. Nawet powie-

działem przez waszego założyciela, gdzie i kiedy 

macie Mnie szukać: "Szukajcie Boga, a znajdzie-

cie Go. Szukajcie Boga we wszystkim i znajdzie-

cie Go we wszystkim. Szukajcie Boga zawsze  

- Wiesz, czasem sobie wyrzu-
cam, że tak mało tu jestem  

z Tobą; chciałabym Ci poświęcać 
więcej czasu, ale raptem okazuje się, 
że przygotowanie katechezy dla 
dzieci jest bardzo czasochłonne  
i że…. 
- Poczekaj, a ty naprawdę myślisz, 
że znaleźć Mnie możesz tylko tu –  
w Kaplicy, czy innym Kościele? 
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i znajdziecie Go zawsze". 

- Szukajcie Boga, a znajdziesz Go… ok, gdzie 

konkretnie? W szkole często jest taki chaos, że 

nawet nie mam czasu pomyśleć o Tobie. Nawet 

biorąc pod uwagę, że o Tobie nauczam. Później 

śpieszę do domu, by choć trochę odpocząć przed 

kolejną pracą…. 

- Wiesz do kogo podobny jest każdy człowiek? 

Na czyje podobieństwo jest stworzony? 

- Twoje oczywiście… 

- Dokładnie! Szukaj mnie w oczach tych malców, 

nie ważne jak bardzo są zagubieni, ile ci przykro-

ści przysporzą, ile cierpliwości będziesz potrze-

bować  - przez ich oczy na Ciebie spoglądam. A w 

domu… Pamiętasz, co czujesz, gdy jesteś wśród 

sióstr? Nawet w głębokiej ciszy kaplicy? Pamię-

tasz ten oddech świeżego powietrza, które cię 

uspokaja, otacza poczuciem bezpieczeństwa  

i wewnętrznego ciepła? To znowu Ja.  

- No dobrze… ale wybacz, że niczym Abraham po 

raz kolejny będę Ci zawracać głowę. A co z moją 

pracą? Jest jej zawsze tak wiele, i z roku na rok 

mam wrażenie, że więcej. Czy tam też Cię mogę 

znaleźć? 

- Przypomnij sobie stworzenie świata. Nie uwa-

żasz, że się wtedy sporo napracowałem? Z każ-

dym kolejnym dniem pracy było więcej; wielość 

detali nad którymi musiałem pomyśleć dla was 

byłaby zatrważająca. Jednak najbardziej natru-

dziłem się przy was; i to nie dlatego, że byliście 

kłopotliwi, ale dlatego, że pragnąłem byście byli 

najdoskonalsi ze stworzeń. Harowałem jak wół 

nad każdą drobinką waszego organizmu i cieszy-

łem się zawsze patrząc na postępy mojej pracy. 

Twoja praca jest cząstką Mnie samego – odzie-

dziczyłaś  po Mnie pragnienie tworzenia, odkry-

wania, marzenia. Każdy z was to ma, to „coś”, tę 

cząstkę Mnie. Inna sprawa, że nie wszyscy chcą 

ją odkryć. 

Zatem, w swojej pracy szukaj tej maleńkiej  

(a jednak bardzo dużej) cząstki mojego serca,  

a znajdziesz je. Znajdziesz i pokochasz. Tylko nie 

przestawaj szukać, bo kto nie szuka, ten umiera, 

a kto szuka, nigdy się nie nudzi.  

- A gdzie jeszcze mogę Cię szukać? 

- (śmiech) Oh, dziecko, WSZĘDZIE. Nawet nie 

zdajesz sobie sprawy, ale zawsze gdy patrzysz na 

niebo czy po prostu otaczający Cię świat, gdy 

rozmyślasz nad problemami i nierozwiązanymi 

zagadkami, w głębi serca szukasz właśnie Mnie.  

I zawsze znajdujesz, choć nie zawsze to do Ciebie 

dociera.  

- A jeśli Cię zgubię? 

- Trzymaj się mego serca, a nigdy do tego  

nie dojdzie. A teraz śpij. Dobranoc.  

P.S. Kocham Cię.  



№ 95 

S 
zukaj Boga we wszystkim, a znajdziesz 

Go wszędzie. Jeśli podejmowałbym re-

fleksję nad tymi słowami Założyciela 

kilka lat wcześniej, moje przemyślania byłyby 

zapewne zupełnie inne, być może nawet poboż-

ne, ale nie mam przekonania, że specjalnie prze-

trawione. Ostatni rok i towarzyszący mu wybuch 

pandemii wirusa SARS-Cov-2  był i ciągle pozo-

staje dla mnie (aktualnie doświadczam skutków 

zakażenia) czasem zupełnie innego patrzenia na 

kwestie wiary i Kościoła. Dyskutujemy nad za-

mkniętymi parafiami, komunią świętą „na rękę”, 

podejściem do nakładanych przez państwo re-

strykcji. Czasem przecieram oczy ze zdumienia 

obserwując bacznie, w którą stronę potrafimy 

pójść w przeżywaniu naszego chrześcijaństwa, 

sprowadzając je do czegoś magicznego, czasem 

rytualnego, tracąc istotę tego, w co wierzymy.  

Z drugiej strony jest to dla mnie czas głębokiej 

refleksji nad tym, w jaki sposób ja Bogiem żyje  

w mojej codzienności - zabieganiu, życiu zawo-

dowym i społecznym. Inność w przeżywaniu 

wiary dla mnie, jako osoby świeckiej, polega na 

tym, że łatwiej jest ją przeżywać w murach ko-

ścioła, wśród kadzidła nabożeństw i życzliwych 

mi ludzi, ale znacznie trudniej, kiedy zostaję 

tego pozbawiony, a kiedy przychodzi mi roze-

znawać sytuację w kluczu Ewangelii, w której 

przecież tyle o miłości. Kiedy wracam do słów 

Pallottiego, mówiącego o szukaniu Boga we 

wszystkim i znajdowaniu Go wszędzie, to myślę, 

że jest to z jednej strony proste, ale z drugie sza-

lenie trudne i wymagające. Proste, bo przecież 

tyle jest wokół rzeczy, które pomagają mi być 

bliżej: począwszy od przyrody, skończywszy na 

dobrym spotkaniu przy domowej nalewce.  

Z drugiej jednak strony, co jeśli Boga mam szu-

kać również w sytuacjach, których wolałbym 

uniknąć, w spotkaniach których nie chciałbym 

nigdy odbyć i w ludziach, których nie chciałbym 

nigdy spotkać. Co wtedy?  

 Dla mnie świeckiego życie wiarą na 

co dzień oznacza bycie tam gdzie moje miejsce,  

a zwykle choć bywam na Eucharystii prawie co-

dziennie nie jest ono w kościele, tylko w świecie. 

W miejscach, w których pracuję, żyję i w których 

również się modlę. Tak modlę się tam, gdzie 

jestem. Mam to szczęście, że znajduje czas na 

kilka minut wieczornej refleksji, czy różaniec  

w ciągu dnia, ale zwykle rzeczywistość wiary 

spotyka mnie również na przystanku, kiedy 

tekst  

Michał Grzeca ZAK 
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drobne gesty innych rodzą we mnie pytania: Czy 

ja bym się na to zdobył? 

Co na to Ewangelia? 

Pallotti w tym, co mó-

wił, pisał i pokazywał 

był bardzo mądrym 

człowiekiem. On dosko-

nale rozumiał, że Boga 

trzeba szukać wszędzie - 

w każdym czasie i jest to 

ważne szczególnie dla 

świeckich, których zada-

niem jest pewnego ro-

dzaju przemiana świata 

tam, gdzie ich los stawia. Mam taki zwyczaj, że  

w trudnościach, sytuacjach dnia codziennego, 

których nie rozumiem, a czasem budzą moje 

oburzenie i wydają się złe zadaje sobie pytanie:  

Co Bóg chce mi powiedzieć? Czego mnie chce 

nauczyć? Nic przecież nie dzieje się bez przyczy-

ny, wszystko jest po coś. Nawet jeśli tego nie 

rozumiem. Nawet jeśli mnie to oburza. To też 

coś o mnie mówi, to też ma szansę pomóc mi 

stać się lepszym człowiekiem, może bardziej 

Jezusowym. Człowiekiem, który po tych wszyst-

kich doświadczeniach zacznie przyjmować dru-

giego i opatrywać jego rany bez obrzydzenia. To 

mnie zmienia, pomaga przeżywać relację z Jezu-

sem bardziej. Moje osobiste doświadczenie po-

kazuje, że w wielu momentach życia Pan Bóg 

mówi coś do mnie przez innych bardziej niż  

w czasie modlitwy, która wydaje się bardziej 

sprzyjać refleksji. To są przeróżne spotkania, nie 

zawsze nazbyt pobożne, a czasem nawet niemą-

dre, ale Bóg posługuje się nawet tym. Jest obec-

ny w naszych przyjaźniach, które we mnie osobi-

ście budzą zawsze wielką wdzięczność, ale jest 

też w tych relacjach, które do łatwych nie należą,  

a które bywają bardzo wychowawcze. Tam Go 

szukam, tam Go też często znajduję.  

 Drugi wymiar, w którym zawsze szu-

kam Boga, to podróże. Nie jest tajemnicą, że do 

zasiedziałych ludzi nie należę. Uwielbiam podró-

żować, zachwycać się słońcem, dobrym jedze-

niem, spotkaniami, które mnie inspirują, sztuką, 

którą mogę podziwiać. Jestem wdzięczny Bogu, 

że takie pragnienia we mnie rozpalił  

i pozwala realizować 

- tam Go doświad-

czam. Dostrzegam 

Piękno Boga, który 

pokochał różnorod-

ność i pozwala mi 

smakować życie. To 

jest dla mnie zawsze 

niesamowita szkoła, 

kt ór a  p oszer za 

umysł i serce, zaczy-

nające kochać to, 

czego nie rozumie. 

To zawsze jest też dla mnie powrót do tego, kim 

jestem. W tym odniesieniu rozumiem jakby le-

piej swoją tożsamość jako Polaka, ale i jako 

Chrześcijanina. Pozwala mi to być wdzięcznym, 

że przez lata Bóg akurat tak mnie prowadził. 

Pokazuje, jak warto czasem czegoś nie rozumieć, 

aby za chwile rozumieć lepiej. Doświadczenie 

międzynarodowe pozwala mi też przeżywać zu-

pełnie inaczej wspólnotę Kościoła. Niewiele 

mnie już dziwi, wyleczyłem się z myślenia, że 

Dla mnie świeckiego życie 
wiarą na co dzień oznacza by-

cie tam gdzie moje miejsce, a zwy-
kle choć bywam na Eucharystii 
prawie codziennie nie jest ono w 
kościele, tylko w świecie. W miej-
scach, w których pracuję, żyję  
i w których również się modlę. Tak 
modlę się tam, gdzie jestem. 
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moje jest najwłaściwsze, bo… polskie. Dostrze-

gam, że w relacji z Bogiem chodzi przede wszyst-

kim o serce, a nie to w jaki sposób celebrujemy 

liturgię, czy się modlimy, choć te aspekty też są 

ważne. Ta droga poszukiwania Jezusa jest też 

drogą ogołacania z tego, co nie jest istotne,  

a zarazem poszukiwania istoty. To mi pomaga 

być bliżej ludzi, lepiej ich rozumieć, pozostawać 

otwartym na wszystko z czym ludzie do mnie 

przychodzą bez nakładania zbędnych filtrów. 

No i trzeci wymiar. Dla mnie chyba naj-

ważniejszy.  

Moje życie na 

co dzień wyrażane w 

pracy i codziennych 

obowiązkach takich 

j a k  g ot owa ni e , 

sprzątanie, czy tro-

ska o innych. Może 

niektórych to zdziwi, 

ale bardzo lubię swoje życie i chętnie po podró-

żach, spotkaniach, czy innych pięknych do-

świadczeniach wracam do zwyczajności, do pro-

zy życia, do rytmu dnia. To bardzo kocham. Ko-

cham celebrować życie, nie tylko od święta, ale  

i na co dzień. Kocham te momenty, kiedy mogę 

zrobić sobie dobą kawę, popatrzeć w okno, czy 

pójść do Kościoła. Tutaj Bóg szczególnie jest 

moim domownikiem, który pozwala mi nie szu-

kać wrażeń, ale żyć. Nie czekać na lepsze jutro, 

ale żyć. Nie rozpamiętywać przyszłości, ale żyć. 

Żyć tu i teraz, bo ten czas mam. Myślę sobie, że 

to też coś, co przepracowałem, to też wyniki po-

szukiwań, ale dzięki temu wierzę, że jeśli czło-

wiek jest na swoim miejscu, to nie musi do ni-

czego uciekać. Ważne jest, aby uwolnić się od 

opinii innych, często nawet tych bardzo 

„ p o b o ż n y c h ” 

doradców, po-

nieważ droga, 

która jest Two-

ja to ta, którą 

Bóg Ci przygo-

tował, nawet 

jeśli po ludzku 

może się ona 

wydawać niezrozumiała, trudna, pozornie niea-

trakcyjna. Ważne, aby w tym wszystkim co nas 

otacza dostrzegać Jego Miłosierne oblicze, które 

zawsze jest, nawet jeśli czasem tego nie widzimy. 

Może niektórych to zdziwi, ale bar-
dzo lubię swoje życie i chętnie po 

podróżach, spotkaniach, czy innych 
pięknych doświadczeniach wracam do 
zwyczajności, do prozy życia, do rytmu 
dnia. To bardzo kocham.  

Drodzy Przyjaciele naszego Seminarium! 
Zapewniamy Was o modlitwie w intencjach, które nam polecacie za pośrednictwem 
naszej strony internetowej. Prośby te są szczególnie omadlane każdego dnia  
przez seminaryjną Różę Różańcową.  
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tekstu na OLIS (oficjalna lista sprzedaży deta-

licznej polskiego Związku Producentów Audio-

Video) wśród 10 najlepiej sprzedających się płyt 

znajduje się aż 5 płyt rapowych. Wśród główne-

go nurtu hip-hopu duże znaczenie ma też rap 

chrześcijański. Tacy artyści jak ks. Jakub Bart-

czak czy Tau osiągają miliony wyświetleń na 

YouTube. Powstaje dużo tekstów o ewangeliza-

cji poprzez rap, często związanych z resocjaliza-

cją. W swoim tekście chciałbym jednak zwrócić 

uwagę na przekaz podprogowy, który może 

umykać w pierwszym odbiorze.  

Rap od zawsze kojarzył mi się z muzyką,  

w której duże znaczenie miało i ma - słowo.  

I może samo to stwierdzenie nie jest niczym 

wyjątkowym. Ale jest to słowo, które jest auten-

tyczne. Po pierwsze dlatego, że wykonawcy są 

autorami tekstu. Po drugie dlatego, że piszą  

o swoich realiach, o tym czego doświadczają. 

Wielu z tych, którzy zaczynali rapować w Polsce 

w latach 90., przechodzi obecnie ciekawy proces 

N 
ie wiem, która to doba, jak siedzę i my-

ślę i chyba się modlę, zwracam prośbę 

do Boga bym mógł jeszcze zacząć od 

nowa na dobre” tak rapuje w 2015 roku jeden  

z czołowych polskich raperów – Pezet. Choć 

Paweł Kapliński (bo tak nazywa się Pezet) nie 

deklaruje się jako osoba wierząca, to można 

zauważyć w jego twórczości nawiązania do Boga. 

Tak jak u wielu innych polskich raperów, w tym 

Kękę czy Kuby Knapa („Nie jestem święty, cho-

ciaż zaglądam do Biblii” - Kękę; „zaczynam 

dzień modlitwą zanim zasznuruje trampki” - 

Kuba Knap). Jak wynika z badań Narodowego 

Centrum Kultury (grudzień 2018), największa 

grupa nastolatków jako gatunek słuchany naj-

częściej (pierwsze wskazanie) wymieniła rap/hip

-hop (25%), na drugim miejscu znalazł się pop 

(23%). Popularność rapu jako muzyki w ciągu 

ostatnich lat ciągle rośnie. W chwili pisania tego 

tekst  

al. Mateusz Wasiński SAC 

Jakiej muzyki  
słucha Bóg?  

Redaktor 

Źródło: Sekretariat Fatimski 
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dojrzewania a nawet nawrócenia. Ta szczerość, 

okraszona niejednokrotnie buntem, wulgary-

zmami czy bezkompromisowością, przyciągnęła 

moją uwagę. Możemy przejść obojętnie obok tej 

części kultury jaką jest muzyka rapowa. Jednak 

Kościół zachęca nas 

do poświęcenia uwa-

gi kulturze. „Kościół 

posłany do wszyst-

kich ludów wszelkie-

go czasu i miejsc, nie 

wiąże się wyłącznie  

i nierozerwalnie z 

żadną rasą ani naro-

dem, żadną konkret-

ną obyczajowością, 

żadnym dawnym ani 

też nowym zwyczajem. Trwając przy własnej 

tradycji, a równocześnie świadomy swojej po-

wszechnej misji, jest zdolny wchodzić w związek 

z rożnymi formami kultury, przez co ubogaca się 

zarówno sam Kościół, jak i rożne kultu-

ry” (Gaudium et spes nr 58).  

Uważam, że obecnie w Polsce takiej uwagi 

potrzebuje muzyka i wszystko co z nią związane. 

Kształtuje bowiem ona wielu ludzi młodych, 

którzy będą niedługo mieli wpływ na to, jak wy-

gląda Kościół. Oczywiście, jak w każdym gatun-

ku muzycznym, jest też dużo treści, które nie 

budują, treści o małej wartości. Mimo to widać  

w tej twórczości odniesienie do Boga, którego 

nie można zagłuszyć imprezami, szybkim życiem 

czy też konsumpcją i materializmem. Jest to głos 

pewnej części polskiego społeczeństwa, która 

(choć marginalizowana przez mainstream) pró-

buje coś konkretnego nam powiedzieć. Widzę 

tam krzyk o miłość, uwagę i szacunek. Poszuki-

wanie sensu życia, które często zahacza o zako-

rzenioną idee Boga. Ten głos pada na podatny 

grunt serc młodych ludzi od których zależy, co 

wyniosą z tego, co usłyszą. Twierdzę, że mogą 

wyciągnąć bardzo wiele, jeśli tylko będą chcieli. 

Motywację do zmiany swojego życia na lepsze. 

Szacunek do wartości, które są charakterystycz-

ne dla Polaków i niejako uniwersalne (np. rodzi-

na). Przekonanie, że życie ludzkie składa się  

z bólu, cierpień i szukania odpowiedzi na trudne 

pytania. 

Na koniec można prowokacyjnie zadać 

pytanie: jakiej mu-

zyki słucha Bóg? Czy 

Bóg słucha muzyki 

komercyjnej tworzo-

nej pod dyktando 

popytu na dane tre-

ści? Czy słucha mo-

że szczerego głosu, 

który wprost mówi 

jak jest, jak wygląda 

jego rzeczywistość? 

Głosu, który pocho-

dzi prosto z serca… 

Ta szczerość, okraszona niejed-
nokrotnie buntem, wulgary-

zmami czy bezkompromisowością, 
przyciągnęła moją uwagę.  

Możemy przejść obojętnie obok 
tej części kultury jaką jest muzyka 
rapowa. Jednak Kościół zachęca 

nas do poświęcenia uwagi  
kulturze. 
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P 
iękne jest to, co jest przyjemne dla wzro-

ku i słuchu” – tak brzmi jedno z klasycz-

nych określeń piękna, które przed setka-

mi lat sformułował Arystoteles. Wydaje mi się, 

że ciężko o trafniejszą definicję piękna, bo od 

niej trzeba by tu zacząć. Zapewne ile osób na 

świecie, tyle też jest opinii na temat tego, czym 

jest piękno. Wszak nie jest ładne to, co ładne, 

ale to, co się komu podoba – jak choćby dla in-

żyniera Mamonia, który jako umysł ścisły 

„najbardziej lubi melodie, które już raz słyszał”.  

Patrząc na historię ludzkości, na najdaw-

niejsze źródła, które posiadamy, można stwier-

dzić, że praktycznie od zawsze ludzie szukali 

piękna i na różne sposoby starali się je utrwalać. 

Historia ludzkości, historia cywilizacji to też 

historia sztuki, którą człowiek chciał się otaczać. 

Nie jest więc żadnym zaskoczeniem, że współ-

czesna psychologia także wyróżnia piękno jako 

jedną z wielu potrzeb.  

Obcowanie z pięknem wpływa na emocje – 

z jednej strony może je rozbudzać, a przez to 

dawać nam napęd do działania. Z drugiej stro-

ny, może działać na nas kojąco i uspokajająco. 

Podziwianie piękna natury, czy też różnych dzieł 

sztuki, często budzi w nas poczucie radości  

i szczęścia. Być może nie skupiamy się nad tym 

zbytnio w „szarej” codzienności, ale myślę, że 

każdy potrafiłby przywołać z pamięci choć jedną 

rzecz, która wzbudziła w nim zachwyt, uczucie 

jakiegoś głębokiego podziwu.  

Piękno ma wreszcie w sobie też coś z bo-

skości. Jak możemy przeczytać w Księdze Mą-

drości: „[…] z wielkości i piękna stworzeń po-

znaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 

13,5). Piękno w jakiś sposób zbliża człowieka do 

Boga, który jest szczytem piękna. Do Niego,  

w osobie Jezusa, można by odnieść choćby sło-

wa Psalmu 45: „Tyś najpiękniejszy z synów ludz-

kich, wdzięk rozlał się na twoich wargach”.  

Nawet intuicyjnie, gdy czytamy w Piśmie Świę-

tym o Bożej chwale, w myślach pojawia się jakiś 

obraz, który budzi w człowieku podziw, zachwyt. 

To od Niego pochodzi całe piękno świata, który 

został dany człowiekowi. Intuicyjnie też wyobra-

żamy sobie raj jako miejsce, które jest po prostu 

piękne. Nawet i z perspektywy życia współcze-

snego człowieka, różne przejawy natury potrafią 

w nas budzić podziw i zachwyt, „zapierać dech  

w piersiach”.  

Piękno przyrody jest mi szczególnie bliskie 

– ilekroć jestem w górach, zwłaszcza wysokich,  

i mogę podziwiać ich ogrom, majestat to odczu-

wam pewien zachwyt, za którym czuje się poczu-

cie bycia bliżej czegoś, co jest nieskończenie 

większe niż ja, bycia bliżej Boga. I myślę, że jest 

to ważne, by móc w życiu obcować z jakimkol-

wiek wymiarem piękna i uświadamiać sobie, że 

w jakimś stopniu pochodzi ono od Boga. I nie 

ma się co spierać, co jest ładniejsze, a co brzyd-

kie – dla każdego piękno jest po prostu inne.  

tekst 

al. Maciej Książyk SAC 

Potrzebujemy 
piękna !  

Redaktor 
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W 
olna wola człowieka nie raz staje się  

i dla nas trudnym darem. Z jednej 

strony każdy z nas docenia ten wielki 

prezent od Boga, choć z drugiej strony myślę, że 

wielu z nas zadawało sobie pytanie: „dlaczego 

Bóg nie może wejść w moje życie i po prostu 

czegoś mi zabronić?”. Chcemy być ludźmi wol-

nymi, choć czasami niestety stajemy w świado-

mości, że sami staliśmy się niewolnikami z wła-

snej winy. Co każdy z nas może zrobić (we wła-

snym zakresie) aby wypracować w swoim życiu 

tę ową upragnioną wolność?  

 Z pomocą przychodzą nam cnoty kardy-

nalne - czyli podstawowe - cnoty, które mamy 

rozwijać w swojej codzienności, które mają nas 

doprowadzić do doświadczenia owoców, do cze-

goś więcej w naszym życiu, niż tylko przemijania 

naszych dni bez żadnego sensu. Jedną z tych 

cnót jest umiarkowanie. Wyobraź sobie dwa 

obrazy przedstawiające pokój: w pierwszym na 

tekst  

Ks. Przemysław Budziński SAC 

środku stoi stół, a wokół niego cztery krzesła, na 

nim zaś obrus i wazon z kwiatami. Pod ścianą 

stoi komoda, na której jest telewizor. Na parape-

cie dostrzegasz dwie doniczki z kwiatami,  

a w rogu regał z ułożonymi książkami.  

Drugi pokój również posiada stół z cztere-

ma krzesłami w miejscu centralnym, ale obok  

w rogu jeszcze dodatkowe cztery krzesła - tak 

„na wszelki wypadek”. Z kolei na stole widać  

trzy wazony z kwiatami. Pod ścianą stoi komo-

da, na której są trzy telewizory. Cały parapet jest 

zastawiony doniczkami z różnorakimi kwiatami. 

Regał w rogu jest praktycznie „wypchany” książ-

kami, a obok niego jest jeszcze kilka stert  

z książkami, które sięgają do połowy regału.  

Który z obrazów bardziej do Ciebie prze-

mawia? Myślę, że większość z nas wybierze 

pierwszy - to w nim łatwiej wyobrazić sobie 

piękno pokoju, dostrzec różne szczegóły. Dzisiaj 

w świecie z jednej strony jest moda na minima-

lizm (np. w wystroju wnętrz), a z drugiej strony 

proponuje się ludziom wiele artykułów, które są 

w nieustannej „promocji”- chodzi o to, aby ku-

pować coraz więcej. To, w sposób niedoskonały, 

pokazuje również nasze życie duchowe. Jeste-

śmy kuszeni do tego, aby co raz więcej posiadać, 

a zapominamy o powiedzeniu „lepszy niedosyt, 

niż przesyt”.   

 W życiu duchowym mówi się o ascezie, że 

to ona jest potrzebna aby się rozwijać i pogłębiać 

relacje z Mistrzem. Grecki historyk  żyjący przed 

Chrystusem , Herodot, gdy mówił o ascezie, miał 

na myśli przygotowanie pięknego stroju lub sa-
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mo ubieranie go. W dzisiejszym świecie, kiedy 

mówi się o ascezie, zwraca się uwagę na rezygna-

cję z swoich rządz na rzecz miłości Boga i czło-

wieka. Ma to służyć odnowieniu w sobie obrazu  

i podobieństwa do Stwórcy. To jest również wła-

śnie to umiarkowanie. Do czego ono może nas 

poprowadzić? Po 

co to mam prak-

tykować w swoim 

życiu? Co ja z tego 

będę miał?  

Umiarkowa-

nie, rezygnowanie 

z jakichś spraw, 

rzeczy w naszym 

życiu kształtuje w 

nas ducha. Stajemy się tymi, którzy panują nad 

swoją codziennością.  Możemy zauważyć, że jed-

nak mamy dar wolności, z którego jesteśmy 

zdolni korzystać.  

 Proszę Cię, abyś przez chwilę, Drogi Czy-

telniku, pomyślał, co znaczy dla Ciebie nawróce-

nie? Co muszę zrobić, żeby się nawrócić? Pomyśl 

jeszcze o wielkich świętych, o których możemy 

przeczytać w różnorakich życiorysach - jak wiele 

robili w czasie swojego nawrócenia, jak zosta-

wiali wszystko.  

Jak wielka mądrość jest we Wspólnocie 

Kościoła, która zaprasza Ciebie i mnie do pielę-

gnowania w sobie cnoty umiarkowania. Ta cnota 

nie pozwoli Tobie stać się niewolnikiem, nawet 

czegoś co wydaje się być dobrym i miłym dla 

nas. Z nami jest podobnie jak z tymi pokojami  

z dwóch wcześniejszych obrazów. Nie wiem, czy 

już odkryłeś to, że jesteś pięknym obrazem Boga 

samego. Ale chcę, abyś dzisiaj na nowo (a może 

po raz pierwszy w życiu) sobie uświadomił. Tak! 

To Ty jesteś obrazem Stwórcy! To Ty masz się 

przyodziewać nieustannie w najpiękniejsze sza-

ty. Jeśli zagracisz pokój swojego serca, czy bę-

dziesz mógł w sobie dostrzec Jego obraz? Za-

pewne będzie to trudniejsze, niż wtedy gdyby 

pokój twojego serca miał odpowiednią ilość rze-

czy, które mają go ozdabiać i tworzyć w nim kli-

mat.  

Zadaj sobie pytania: „Jak wieloma sprawa-

mi jest dziś zajęte Twoje serce? Jak wiele zadań 

masz do wykonania na co dzień? Jak często wie-

le rzeczy, spraw narzucasz sobie do zrobienia? 

Czy to jest na pewno dobre?” Możesz odpowie-

dzieć, ale dzisiaj inaczej się nie da! Współczesny 

świat do tego 

zmusza każdego 

człowieka. Jeste-

śmy ludźmi wie-

rzącymi, a więc 

tymi, którzy chcą 

iść za Bożym gło-

sem w swojej co-

dzienności. Święty 

Augustyn w swo-

ich wyznaniach pisał: „Stworzyłeś nas Panie dla 

siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie 

spocznie w Tobie”- pomyśl, czy masz jeszcze 

czas, siły aby serce twoje spoczęło w Bogu?  

 Cnota umiarkowania ma za zadanie zro-

bić miejsce dla Kogoś najważniejszego, bez któ-

rego Twoje życie staje się tylko jakąś gonitwą za 

czymś; tym Kimś jest Bóg. Zapraszam Ciebie, 

Umiarkowanie, rezygnowanie z ja-
kichś spraw, rzeczy w naszym życiu 

kształtuje w nas ducha. Stajemy się  
tymi, którzy panują nad swoją codzien-
nością.  Możemy zauważyć, że jednak 
mamy dar wolności, z którego jesteśmy 
zdolni korzystać.  
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piękna zewnętrznego, swojej pasji. A ile czasu 

poświęcasz na to Tego Najważniejszego w Two-

im życiu? Może pora ograniczyć swoje korzysta-

nie z czasu przezna-

czonego na scrollo-

wanie internetowych 

wiadomości, a w za-

mian tego dasz pięć 

minut swojemu du-

chowi?  

Jedzenie i picie - to 

chyba podstawowe 

umiarkowanie. Nawet w grzechach głównych 

wymieniamy nieumiarkowanie w jedzeniu i pi-

cu. Może takim umiarkowaniem będzie pójście 

na „nadobowiązkową” Mszę Świętą w tygodniu, 

aby posilić się Chrystusem - Pokarmem na życie 

wieczne?  

Emocje - często zaciemniają nam obraz 

sytuacji czy drugiej osoby. Umiarkowaniem 

niech będzie odejście na bok, poczekanie aż 

ochłoniemy i dopiero powrót do danej osoby, 

aby również w niej zobaczyć obraz Stwórcy,  

a i w ten sposób może kogoś przekonać o jej 

wartości.  

Na koniec życzę Ci odkrywania piękna Bo-

żego obrazu w Tobie, odkrywania tych pięknych 

szat, które daje Tobie Bóg. Ruszaj dalej w drogę 

Twojego życia, bez zbędnego balastu, ruszaj  

z nadzieją i radością, jaką da Ci odkrywanie 

piękna prawdziwej wolności, dzięki potędze 

umiarkowania.  

abyś podjął wyzwanie, rezygnacji z czegoś. Aby 

w ten sposób zobaczyć, że to Bóg jest wypełnie-

niem każdej Twojej potrzeby. Umiarkowanie 

staje się drogą nawrócenia, na tej drodze pozna-

ję, że rezygnując z czegoś, zyskuję Kogoś.  

Co jeszcze zachwyca mnie w tym nawraca-

niu się? – Bóg daje Tobie taką możliwość, chcesz 

to korzystaj, nie chcesz - to nie musisz. Jeśli 

jesteś gotowy na coś radykalnego, to zrób to; 

jeśli potrzebujesz więcej czasu aby to zrozumieć, 

to rób to małymi krokami. Bóg jedynie od Ciebie 

oczekuje, abyś szedł za Nim, za Jego wolą, w taki 

sposób, w jaki jesteś do tego zdolny. Jeśli robisz 

pierwsze niepewne kroki - to takie rób, jeśli 

idziesz już pewnie - 

to idź tak dalej, jeśli 

już biegniesz - to 

dąż prosto do mety. 

On sam daje Ci 

możliwość odkry-

waniu Jego Piękna. 

Nie wymusza w 

Tobie biegu, kiedy 

uczysz się chodzić. To też jedna z pokus w na-

szym życiu. Uwierz w to, że Bóg pragnie Twoje-

go nawrócenia, ale nie ze strachu, lecz z miłości.  

 No to napisana piękna teoria! Ale jak 

wprowadzić to w życie? W czym mam rozwijać 

cnotę umiarkowania? Wymienię kilka możliwo-

ści, ale samemu też pomyśl z czego możesz  

w jakimś stopniu rezygnować.  

Czas - tu by się można rozpisywać bardzo 

wiele. Pomyśl ile godzin, minut, sekund przela-

tuje w Twojej codzienności na robieniu wielkie-

go i szumnego „nic”, na pielęgnowaniu swojego 

Tak! To Ty jesteś obrazem 
Stwórcy! To Ty masz się przyo-

dziewać nieustannie w najpięk-
niejsze szaty. Jeśli zagracisz pokój 
swojego serca, czy będziesz mógł 
w sobie dostrzec Jego obraz?  
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J 
akiś czas temu sięgnęłam po ósmy tom 

Listów (Opere Complete Lettere) św. Win-

centego Pallottiego. W obfitej epistologra-

fii naszego Założyciela to tom wyjątkowy. Za-

wiera bowiem listy napisane do jednej osoby. 

Ich adresatką jest s. Maria Gertruda Costantini, 

wizytka. 

Ksiądz Wincenty przez wiele lat towarzy-

szył jej jako spowiednik i kierownik duchowy. 

Wielokrotnie odwiedzał ją w klasztorze, przy-

chodził z posługą sakramentalną i duszpaster-

ską do wspólnoty. Na podstawie listów można 

stwierdzić, że był nie tylko opiekunem ducho-

wym, ale przyjacielem domu. Jego korespon-

dencja z s. Gertrudą to zapis kierownictwa du-

chowego, które oprócz indywidualnych spotkań, 

dokonywało się również w taki sposób, poprzez 

listy. 

Za każdym razem, kiedy sięgam po lekturę 

ósmego tomu Listów, doświadczam zadziwienia. 

Są to bowiem krótkie, zwięzłe, lapidarne formy, 

które przypominają nasz dzisiejszy sposób ko-

munikacji. Pallotti w zaledwie kilku krótkich 

zdaniach, czasami w równoważnikach zdań, 

odpowiada na pytania penitentki, doradza, zale-

ca, porządkuje podejmowane tematy. Doświad-

czam zadziwienia, bo styl pisarski oraz styl li-

stów skierowanych do innych osób jest zupełnie 

inny. Spiętrzone, wielokrotnie złożone zdania, 

liczne powtórzenia, przenośnie, etc. To przecież 

typowy styl Don Vincenzo, który tak wielu znie-

chęca do lektury i często nie pozwala na pozna-

nie głębszych warstw tekstu. 

Te listy trudno nazwać listami, nawet  

w naszym, współczesnym rozumieniu. To bar-

dziej liściki, karteczki, zapisane polecenia, krót-

kie komunikaty. Bardziej przypominają listy 

spraw do załatwienia, szybkie porady, sms-y, 

twetty czy wpisy na Facebooku. 

Dlaczego o tym piszę? 

Ostatnio zwróciłam uwagę, że wielokrotnie 

powraca w listach wyrażenie: „Dio in tutto”, 

”Tutto in Dio”. Na podstawie zapisków św. Win-

centego wiemy, że to było jedno z jego ulubio-

nych zdań, które zapisywał i zapewne powtarzał 

podczas rozmów, kazań, konferencji. Kiedy jed-

nak pojawiają się w tych krótkich formach, cza-

sem podwojone, czasem jako jedyna odpowiedź 

s. Monika Cecot SAC 

tekst  

Dio in  
tutto!  
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dana Adresatce, wydaje się, że mają tu znaczenie 

szczególne. Są jak refren, który wciąż powraca. 

Są jak nić, która snuje się przez tę lapidarną 

epistolografię. Zwra-

cają moją uwagę, 

zatrzymują… przeczu-

wam w nich jakąś 

świeżość, która pocią-

ga i odkrywa kolejne 

warstwy sensu. 

„Dio in tutto”, 

”Tutto in Dio”. Akty 

strzeliste codzien-

ności. 

Dlatego piszę  

o listach Pallottiego 

do s. Gertrudy Co-

stantini. Mogą one stanowić szczególną lekturę, 

nie tylko w czasie pandemii, kiedy wiele aspek-

tów życia domaga się przewartościowania, ale 

każdego dnia. Przypominają prostą prawdę, że 

Boga najpewniej szuka i znajduje się w codzien-

ności. Dla Pallottiego było to oczywiste. To co-

dzienność, powszedniość, zwyczajność były jego 

miejscem doświadczania Boga, Miłości Nieskoń-

czonej. Dlatego tak zabiegał, by być uważnym na 

Bożą Obecność w każdej chwili dnia i nocy. 

Uważność - tak modne dzisiaj słowo - było jego 

postawą zasadniczą, stylem bycia i działania.  

Ważne jest to, że Święty był uważny, ze względu 

na… Osobę. Boga i drugiego człowieka. Żyjąc 

według prawdy „Dio in tutto”, był uważny na 

Jego obecność we wszystkim, co przeżywał,  

z czym się zmagał, co przynosił każdy dzień.  

To rozwijało w nim poczucie realizmu, zakorze-

nienia w rzeczywistości i głębokiego namysłu 

nad konkretem dnia codziennego. W jego bio-

grafiach niezmiennie pojawia się określenie 

„niezmordowany 

apostoł” i czasem 

w y w o ł u j e  o n o 

uśmiech i niedo-

wierzanie. Wydaje 

się jednak, że wła-

śnie uważność na 

Boga i człowieka  

w konkrecie życia, 

uzdalnia do apo-

stolstwa, które 

wciąż zadziwia róż-

norodnością form  

i propozycji. Uważ-

ność na Boga tworzy mistyków, uważność na 

człowieka rozwija apostołów.  

Życie uważne, zanurzone w konkrecie co-

dzienności, rozwija empatię. To kolejna cecha, 

którą odkrywam podczas lektury listów. Lako-

niczne w formie towarzyszenie duchowe, zwięzłe 

i krótkie rady, jak postępować w życiu ducho-

Dlatego piszę o listach Pallot-
tiego do s. Gertrudy Costantini. 

Mogą one stanowić szczególną      
lekturę, nie tylko w czasie pande-
mii, kiedy wiele aspektów życia 
domaga się przewartościowania, 
ale każdego dnia. Przypominają 
prostą prawdę, że Boga najpew-
niej szuka i znajduje się  
w codzienności. 



i w tych okolicznościach… uważnie, w konkrecie, 

z empatią. Kiedy w tym kluczu ponownie prze-

glądam listy, pojawia się jeszcze jedna kwestia. 

Więzi! W listach, mimo, a może właśnie dlatego, 

że są tak krótkie i zwięzłe można wyczuć głęboką 

więź, jaka łączyła Pallottiego i Costantini. Wielo-

krotnie już cytowałam s. Bernadetę Turecką, 

pallotynkę, która zwykła mawiać: „Zanim Pallot-

ti zaprosił kogoś do apostolstwa, najpierw się  

z nim zaprzyjaźniał”. Niewątpliwie, oprócz 

kierownictwa duchowego, była to także 

przyjaźń. Głęboko duchowa, bo głęboko ludzka. 

Szukanie Boga w codzienności nie odbywa się  

w pojedynkę. Zawsze toczy się w relacjach. Silne 

i dojrzałe więzi sprawiają, że owo poszukiwanie, 

zazwyczaj pośród zmagań i przeciwności, jest 

twórcze, rozwojowe i owocne. Zwyczajność  

i powszedniość, jako miejsca doświadczenia 

Boga, jako miejsca ewangelizacji, są niezmiennie 

drogą do źródła sensu i odkrywania istoty rzec-

zy.  

„Dio in tutto”.  

wym ukazują niebywałe wyczucie człowieka. 

Wyczucie i „wczucie” - używając języka Edyty 

Stein. Uważne przeżywanie konkretu codzienno-

ści i twórcze poszukiwanie w nim Bożej obecno-

ści, rodzi empatię i otwartość. W radach dla  

s. Gertrudy wybrzmiewa to bardzo mocno. Sko-

ro „we wszystkim jest Bóg” i „wszystko jest  

w Bogu”, nie sposób być niewrażliwym i nieczu-

łym na potrzeby drugiego. Nasz Święty był zaw-

sze blisko człowieka, realnie i skutecznie. Sam 

fakt, że oprócz klasycznego towarzyszenia, kore-

sponduje jeszcze ze swoją penitentką, co w ów-

czesnym czasie nie było wcale takie proste, jest 

tego dowodem. Także głęboka znajomość natury 

ludzkiej (to wiemy, choćby na podstawie listów 

do innych osób czy dzieł podejmowanych przez 

Pallottiego), w tym przypadku także kobiecej 

psychiki, to przykład wysokiego poziomu empa-

tii. 

 „Dio in tutto”, ”Tutto in Dio” - powtarza 

św. Wincenty w listach do s. Gertrudy.  

Tam gdzie jesteś, tam, gdzie żyjesz, w tym czasie 



1. Zmartwychwstanie 

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżne jest nasze nauczanie, próżna jest również nasza wiara. Jeśli 

jednak zmartwychwstał, nasze życie może nabrać nowego sensu. Bo dzięki zmartwychwstaniu wobec 

każdego naszego problemu, wobec każdej naszej trudności, możemy stanąć nie sami, ale razem  

z Bogiem. Czym jeszcze się martwimy, czego się boimy, skoro Bóg poradził sobie nawet z zabójstwem 

Swojego Syna? Chrześcijanin, który wierzy w zmartwychwstanie, zaczyna prawdziwie żyć, bo wie, że 

nie musi być sam w swoich problemach. Bo wie, że może oprzeć się na prawdziwym, żyjącym Jezusie. 

 

2. Wniebowstąpienie 

Żyjemy na ziemi, a jednak każdego dnia, nawet podświadomie, kierujemy swoje pragnienia ku życiu 

wiecznemu. Nic na tym świecie nie jest w stanie nas zaspokoić, a jednak z drugiej strony z olbrzymią 

troską spoglądamy na naszą doczesność. Czy można w jakiś sposób pogodzić te dwie sprzeczne ze sobą 

rzeczywistości? Tak, można. Trzeba jednak postawić którąś z rzeczywistości wyżej, uczynić ją ważniej-

szą. Reguła dążenia do wieczności w doczesności jest tym, co wypełniało całe życie Jezusa – „Celuj  

w niebo, a zdobędziesz i ziemię”. 

 

3. Zesłanie Ducha Świętego 

Święta Joanna d’Arc po swojej pierwszej wizji mistycznej miała zanotować w swoim dzienniku, iż zdała 

sobie sprawę z tego, jak przerażająco Bóg jest obecny. Rozważanie tajemnicy Ducha Świętego, którego 

przecież każdy z nas otrzymał na chrzcie świętym i podczas bierzmowania, uświadamia nam, że Bóg 

jest. Nie bez przyczyny Jezus mówi o sobie jako „Ja Jestem”. O ile bardziej różniłyby się nasze codzien-

ne modlitwy, nasze czynności, nasze podejście do życia, gdybyśmy uświadomili sobie nieustanne po-

słanie Ducha Świętego. Gdybyśmy zauważyli, że Bóg jest, patrzy, czeka na to, byśmy pozwolili Mu się 

zaangażować w nasze życie.  

 

4. Wniebowzięcie NMP 

Ewangelia mówi nam o tym, że nasze serce znajduje się tam, gdzie jest nasz skarb. Maryja całym swo-

im życiem pokazywała, iż jej największym skarbem jest bycie z Bogiem, skupienie na Nim. Właśnie 

dlatego czcimy ją jako pierwszą, najpiękniejszą spośród wszystkich stworzeń. Jak w tajemnicy wniebo-

wstąpienia widzimy cel, ku któremu zmierzamy, tak w Maryi widzimy, iż ów cel jest możliwy do osią-

gnięcia. Wszystkie łaski, których Bóg udzielił naszej Matce nie są zastrzeżone jedynie dla niej. Każde jej 

dziecko jest dziedzicem tego bogactwa. 

 

5. Ukoronowanie NMP na królową nieba i ziemi  

Prawdziwym panującym zawsze jest ten, który potrafi przyjąć swoją władzę jako obowiązek służby. 

Maryja to osoba, która nieustannie szukała możliwości „bycia dla Boga”. Która idealnie wypełniła za-

danie stawiane wierzącym przez świętego Wincentego Pallottiego: „Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szu-

kaj Go zawsze, a zawsze Go znajdziesz. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go wszędzie.” Jej życie 

pokazuje, że im bardziej człowiek jest posłuszny Jezusowi, tym bardziej On chce być posłuszny czło-

wiekowi i jego pragnieniu szczęścia.   

Wraz z Królową Apostołów 
Rozważania różańcowe 
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W 
 wywiadzie ze śp. ks. Piotrem Pawlu-

kiewiczem, pt. „Z braku rodzi się lep-

sze”, ten wybitny kaznodzieja wspo-

mina, że do swoich słynnych kazań czerpał in-

spirację z tekstów piosenek, których słuchał  

w młodości. One w Nim pracowały i kształtowały 

Jego osobowość. Pomyślałem sobie, że to cał-

kiem inspirujące, gdyż w swojej kolekcji najważ-

niejszych filmów widnieją takie pozycje, które 

kształtowały moją osobowość, męskość, relację  

z Bogiem, a także te, które pomagały mi roze-

znać powołanie. Wśród tych filmów były oczywi-

ście te, które w zamyśle miały przekazać przesła-

nie chrześcijańskie. Jednak w większości to pro-

dukcje, które stricte nie są związane z wiarą, ale 

mają w sobie głębię, która zastawia ślad. I chyba 

nie tylko we mnie. Dlatego, za zgodą zacnego 

redaktora naczelnego tego czasopisma, dostałem 

swój kącik, w którym będę się dzielił tym, co 

serce me porusza – w kinie.   

 Jako pierwszy na warsztacie ląduje bez-

konkurencyjny klasyk, który obejrzałem setki 

razy, dzieło Mela Gibsona z 1995, w gwiazdor-

skiej obsadzie, okraszony rewelacyjną ścieżką 

dźwiękową Jamesa Hornera, pięciokrotny laure-

at Oscara - „Braveheart”. Reżyser w fenomenal-

nej roli głównej wciela się w historyczną postać, 

bohatera ziemi szkockiej, Williama Wallace’a. 

Kochający mąż, oddany Ojczyźnie, obeznany  

w świecie, znający łacinę i francuski, znakomity 

strateg, wybitny mówca, a do tego przystojny na 

tyle, że szkockim niewiastom odbiera dech  

w piersiach. Zanim jeszcze poszczególne sceny, 

to już sam opis pokazuje faceta idealnego. Zde-

cydowany mężczyzna, który jest świadomy swo-

jej przeszłości, wie kim jest, do czego dąży, o co 

walczy. Jednym słowem człowiek z tożsamością 

głęboko zakorzenioną w sercu i świadomości. 

Jeśli mężczyzna zna swoją tożsamość, to będzie 

świetnym księdzem, jak również wspaniałym 

mężem i wymarzonym ojcem. 

 Czas na konkrety! Fenomenem filmu jest 

to, że został dopracowany w każdym szczególe. 

Do tego właściwie każda ze scen czy wypowiedzi 

bohaterów, ma coś takiego w sobie, że można by 

o nich pisać doktoraty. Jednak z racji ograni-

czeń, przygasiłem w sobie ogień podniecenia  

i wybrałem kilka sztandarowych momentów. 

Oglądaj z Olszewskim #1  

tekst  

al. Bartosz Olszewski SAC 
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 W pierwszych scenach poznajemy Wil-

liama jako chłopca, który ma kogoś, kogo tak 

wielu dorastających chłopców i dziewcząt dziś 

nie ma – dobrego i troskliwego ojca. Człowieka 

doświadczonego życiem, mocno przejmującego 

się zagrożeniem ze strony króla Anglii. A przy 

tym czułego – ujmująca jest scena, kiedy Wil-

liam chce jechać z ojcem na bitwę przeciw An-

glikom; ojciec spokojnie zdejmuje chłopca  

z konia, na którego się wdrapał i kiedy William 

mu mówi, że też potrafi walczyć, nie odpowiada 

czegoś w stylu: „A co ty możesz, smarkaczu, 

wiedzieć o walce?!”, ale mówi, mu pochylając 

się nad z nim, z błyskiem w oku: „Wiem”. Kapi-

talne! Ojciec, który wierzy w swoje-

go syna. Ojciec dla 

syna jest całym świa-

tem. Jego słowo jest 

wyrocznią. Dlatego tak 

cenny jest w życiu mą-

dry ojciec. Ostatnia 

scena z ojcem jest po 

jego śmierci. Jest to 

swoisty testament po-

zostawiony dla Willia-

ma. We śnie ojciec 

mówi chłopcu: „Masz 

wolne serce. Miej od-

wagę zawsze iść za jego głosem”. Pozostawiony 

młody chłopiec ma przed oczami ojca – bohate-

ra, wzór mężczyzny. Będzie mu to towarzyszyło 

do końca życia. 

 Kolejny moment to śmierć żony Willia-

ma. Schwytana i okrutnie zamordowana. Zbrod-

niarze przechowują jej martwe ciało, aby zwabić 

i zamordować Walla-

ce’a. On przybywa  

i walczy, ryzykując 

życiem, aby jeszcze raz 

spojrzeć ukochanej  

w oczy i ją godnie po-

chować. Odwaga głów-

nego bohatera, to nie 

pusta „popisówka”. On 

to robi, bo stracił oso-

bę, która była całym 

jego życiem. 

 Zdolność ryzyka dla 

osoby szczególnej staje się rzadkością, kiedy tak 

naprawdę ona weryfikuje męskość mężczyzny. 

Sztandarową sceną, którą chyba każdy  

z nas zna, jest moment, gdy ma odbyć się wielka 

bitwa. Garstka szkotów uzbrojonych w lekkie, 

materiałowe odzienie i oręż podobny do narzę-

dzi rolniczych staje przed uzbrojoną po zęby 

regularną armią angielską. W czasie, kiedy zała-

mani i przekonani o porażce Szkoci zaczynają 

się poddawać, do akcji wkracza Wallace ze swoją 

drużyną i wygłasza pamiętne słowa, które stały 

się legendą w świecie kina: „Umierając w łóż-

kach, za wiele lat, na pewno będziecie gotowi 

oddać te wszystkie dni za jedną szansę powrotu 

na to pole bitwy, by powiedzieć wrogom, że mo-

gą odebrać nam życie, ale nigdy nie odbiorą nam 

wolności!”. To tekst, który często do mnie wraca. 

Życie jest szansą, męskość jest szansą, trzeba  

Jako pierwszy na warsztacie 
ląduje bezkonkurencyjny 

klasyk, który obejrzałem setki 
razy, dzieło Mela Gibsona  
z 1995, w gwiazdorskiej obsa-
dzie, okraszony rewelacyjną 
ścieżką dźwiękową Jamesa 
Hornera, pięciokrotny laureat 
Oscara - „Braveheart”.  
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życiu zdrady, i to zdrady wobec najważniejszej 

rzeczywistości w ich życiu? Zdaje się, że, w dzi-

siejszych realiach, 

coraz więcej. Ta ko-

bieta składa mu pro-

pozycję, że mógłby 

ocalić życie, zostać 

bohaterem i jeszcze 

zdobyć rękę księżnicz-

ki. Tylko, że za cenę zdrady sumienia. Przekre-

ślenia wartości, które wyznawał. Wybiera drogę 

uczciwości, czystego sumienia, za cenę życia.  

 W tej samej scenerii, zapłakana księż-

niczka mówi do Wallace’a: „Jutro umrzesz”. Na 

co odpowiada William: „Wszyscy muszą kiedyś 

umrzeć, ale nie wszyscy tak naprawdę żyją.” 

Bardzo znana scena, która wciąż jest wokół 

wspomnianego już tematu. Z chwilą zdrady ży-

cie Wallace’a zamieni się w wegetację. Ma na 

myśli szkocką szlachtę, która dla świętego spo-

koju i zdobywania korzyści majątkowych jest 

gotowa oddać Szkocję i szkotów w niewolę. Wy-

daje im się, że żyją w przyzwoitych warunkach  

i niczego im nie trzeba. Nie są świadomi swojej 

niewoli wewnętrznej, którą William się brzydzi.  

Wątek relacji Wallace’a z księżniczką jest 

bez wątpienia jednym z ciekawszych. Sama jej 

postać już od początku jest tragiczna. Z pocho-

dzenia jest córką króla Francji i trafia na angiel-

ski zamek, aby przez ślub z następcą króla An-

glii, księciem Edwardem, zawrzeć sojusz tych 

dwóch, od wieków skłóconych, narodów. Jednak 

szybko okazuje się, że jej małżonek jest nią ra-

czej niezainteresowany z racji odmiennej orien-

o te wartości zawalczyć. Nie wiadomo jaki bę-

dzie rezultat tych zmagań, ale niepodjęcie walki 

równa się z przegraną. Męskie serce potrzebuje 

rozbudzenia, rozgrzania. Kiedy nie byłem pe-

wien, czy chcę zaryzykować tak wiele i wstąpić 

do seminarium, między innymi te słowa rozpa-

lały mnie do spróbowania, do zaryzykowania, do 

zawalczenia, bez względu na wynik starcia.  

I idąc dalej, tylko zapalone serce może rozgrzać 

serca innych. Autentyczność głównego bohatera 

przekonała wszystkich, że to, co mówi, jest 

słuszne. Taki właśnie jest facet - wznieca ogień  

w sercu tych, którzy są dookoła.  

 Moją ulubioną sceną jest prawdopodob-

nie pobyt Williama 

Wallace’a w więzie-

niu. Zostaje skazany 

na okrutne tortury i 

śmierć. Do celi wię-

ziennej przychodzi, 

zakochana w nim po 

uszy, księżna Wali, synowa króla Anglii, Isabel-

le. Jest tak śliczna i kobieca, że widzowi, który 

nie siedzi w momencie oglądania tej sceny, kola-

na stają się watą. Prosi, aby oddał cześć jej te-

ściowi, bo to może sprawi, że król go oszczędzi i 

kiedy niedługo umrze, ona będzie mogła zająć 

się sprawami Szkocji, tak jakby William tego 

chciał. Zapłakana mówi takie zdanie, po którym 

serce się kroi na pół: „Wszystko się może wyda-

rzyć… gdybyś tylko żył…”. Na co dostaje odpo-

wiedź, która jest swoistym klasykiem: „Jeśli 

złożę mu przysięgę, to tak jakbym już nie żył”. 

Ilu spotykamy facetów, którzy dokonali w swoim 

Nie wiadomo jaki będzie rezul-
tat tych zmagań, ale niepodję-

cie walki równa się z przegraną. 
Męskie serce potrzebuje rozbudze-

nia, rozgrzania.  
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tacji. Bohaterka przeżywa traumę z tym związa-

ną. A kiedy na jej drodze staje męski Wallace... 

odżywa. Rozkwita po 

spotkaniach z nim. Cie-

kawie pokazano tu po-

kazany wątek wzajem-

nej potrzeby relacji 

kobiety i mężczyzny. 

Edward nie dał jej tyle 

zainteresowania i po-

twierdzenia jej kobiecości, co William. Przez co 

tak mocno się do niego przywiązuje. 

 Kolejną poruszającą sceną jest preludium 

wyroku. Roztrzęsiony Wallace, słysząc okrzyki 

tłumu, aby go zabić, modli się. Przez cały film 

jest twardy i niezachwiany. Tu, rozdygotany, 

szepcze skierowane do Boga słowa: „Tak strasz-

nie się boję…”. Przeurocza scena. Prawdziwy 

facet to nie ten, który się nie boi, ale ten, który 

pomimo lęku, z odwagą staje wobec trudności. 

Przez ten obraz Wallace jeszcze bardziej zyskuje 

jako mężczyzna.  

 Ostatnia scena, wisienka na torcie, to 

moment ścięcia Wallace’a. Całe życie walczył  

o wolność. Wolność swojego narodu, jak i wol-

ność swojego serca. W swojej walce wytrwał do 

końca, mimo wszystko. Kiedy przez tortury nie 

ma siły samodzielnie stać, sędzia mówi mu, że 

wszystko się skończy, kiedy wyprze się siebie  

i uzna za swojego króla Edwarda Długonogiego. 

On, wierny do końca ostatkiem sił wykrzykuje 

jakby hasło przewodnie swojego życia: 

„Wolność!”. I tu jest wzorem męskiej stałości. 

Dziś kiedy jest ciężko w małżeństwie, kapłań-

stwie czy gdziekolwiek indziej, to wielu pakuje 

skarpetki i się wynosi budować od nowa. Abso-

lutnie żadnych zapuszczonych korzeni. Absolut-

nie żadnej tożsamości. Jak ciężko, to uciekać. 

Główny bohater jest wierny do końca. Ponadto 

walczy o coś, czego wielu nigdy nie zdobędzie. 

Prawdziwą, autentyczną, dającą szczęście wol-

ność. W jednej ze scen wypowiada słowa, że 

wszystko na nic, jeśli nie będzie wolności. I to 

powinno być hasło każdego mężczyzny, każdego 

katolika. Bez wolności niczego nie da się doko-

nać. Dopiero wolność czyni nas twórczymi. Wol-

ność serca.  

 Polski tytuł „Braveheart” brzmi 

„Waleczne serce”.  

I takie powinno być 

serce mężczyzny, 

bez względu na 

jakiej drodze powo-

łania kroczy. Facet 

to ten, co walczy  

o to, co najważniej-

sze. Jest zdolny walczyć aż do przelania krwi. 

Musi mieć świadomość, że jeśli straci to, co naji-

stotniejsze, jednocześnie straci sens życia. Wil-

liam Wallace w ekranizacji Mela Gibsona jest 

oczywiście ukazany idealistycznie. Jednak ma  

w sobie cechy, po które warto sięgać i wypraco-

wywać. Dlatego wspomniany bohater, przez 

bezstronną, jednoosobową komisję, w której 

skład wchodzi autor tego artykułu, uznany został 

za wzór i przykład realnej męskości. 

Przez cały film jest twardy  
i niezachwiany. Tu rozdygota-

ny, szepcze skierowane do Boga 
słowa: „Tak strasznie się boję…”. 

Przeurocza scena. Prawdziwy facet 
to nie ten, który się nie boi.  
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W 
 dzisiejszych czasach dość często mó-

wi się o objawieniach prywatnych, 

zwłaszcza maryjnych (są to tzw. ma-

riofanie). Niektórzy popadają wręcz w niezdro-

wą fascynację, odrywając zupełnie ich treść od 

Objawienia Publicznego, zawartego w Piśmie 

Świętym i Tradycji, na których straży stoi Urząd 

Nauczycielski Kościoła. Inni z kolei, być może 

nawet liczniejsi, popadają w drugą skrajność, 

odrzucając całkowicie wszystko, co wydaje się 

przychodzić spoza tych powyższych źródeł, tym 

samym ryzykując rozminięcie się z Bożym zamy-

słem wobec współczesnego Kościoła i świata. 

Jak więc należy podchodzić do tej, tak często 

kontrowersyjnej, kwestii? A przede wszystkim: 

po co Bóg daje nam te objawienia? 

Zacznijmy jednak od początku. U samego 

zarania istnienia Kościoła istniał w nim dość 

rozpowszechniony charyzmat prorocki, umożli-

wiający ludziom odczytywanie i przekazywanie 

wspólnocie woli Ducha Świętego. Z czasem,  

w wyniku różnych przejść i przemian, charyzmat 

ten począł zanikać; jednak już w tamtych wie-

kach zaczęły się pojawiać pierwsze odnotowane 

objawienia prywatne, już wówczas w dużej mie-

rze maryjne. Były one pojedyncze i skierowane 

do całych społeczności. Najbardziej znanym jest 

chyba ukazanie się Matki Bożej św. Juanowi 

Diego w Guadalupe (dzisiejszy Meksyk), które 

pozostawiło po sobie trwały znak (tilma  

z „autoportretem” Maryi) i walnie przyczyniło 

się do zakorzenienia się katolicyzmu w kulturze 

środkowo- i południowoamerykańskiej, aż po 

dziś dzień. Maryja objawiała się również we 

Francji, we Włoszech, w Anglii, a nawet w Wiet-

namie. Jednak od pewnego momentu coś się 

zmieniło: ilość objawień lawinowo wzrosła, a ich 

tematyka stała się bardziej nagląca: pojawiły się 

ostrzeżenia, zachęty do modlitwy i nawrócenia, 

nowe formy pobożności. Objawieniem będącym 

niejako cezurą rozpoczynającą nowy okres jest 

objawienie Cudownego Medalika św. Katarzynie 

Laboure przy Rue du Bac w Paryżu w XIX wie-

ku. Potem było jeszcze wiele innych, w tym dwa 

najbardziej znane: Lourdes, które stało się in-

spiracją dla wielkiego dzieła św. Maksymiliana 

Marii Kolbego, i Fatima, której profetyczna mi-

sja, wg słów Benedykta XVI z 2010 roku, jeszcze 

tekst  

Redaktor 

al. Michał Jaworowski SAC   
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której władza kościelna również odnosi się  

z ostrożną przychylnością; czy też mieszkajacą  

w Argentynie stygmatyczkę Luz de Maria de 

Bonilla, znajdującą się pod opieką kierowników 

duchowych, a której książka z tekstami orędzi 

posiada imprimatur biskupa Nicaragui; a także 

wielu innych. Orędzia, jakie przekazują, stano-

wią wezwanie do nawrócenia, powrotu do mo-

dlitwy (szczególnie za kapłanów), Sakramentów, 

do posłuszeństwa Magisterium Kościoła, piętnu-

jąc zarazem przejawy odstępstwa wśród wier-

nych oraz przestrzegając przed bliskimi już kon-

sekwencjami grzechów ludzkości.  

Kościół zawsze zachowuje (i dobrze!) pew-

ną rezerwę wobec wszystkiego, co nieznane; sam 

proces rozeznawania potrafi trwać przez dekady 

i stulecia. Nie może też, nawet uznając auten-

tyczność danego 

objawienia, narzu-

cić wiary w nie 

wszystkim wier-

nym. Może jednak 

zaprosić ich do 

wspólnego roze-

znawania, co też 

czyni zezwalając 

na publikację orę-

dzi w książkach 

czy w Internecie. 

Jeśli, jak podaje 

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 67), obja-

wienia prywatne służą lepszemu przeżywaniu 

Objawienia Publicznego w danej epoce histo-

rycznej, to pochopne odrzucanie ich oznaczałoby 

ryzyko niezrozumienia Bożego zamysłu na dany 

etap historii ludzkości, a w konsekwencji rozmi-

nięcie się z Bożą wolą wobec Kościoła  

i świata. Stąd każdy wierny jest zaproszony do 

wyrobienia sobie własnej opinii w tej kwestii; 

powinien on jednak kierować się w tym szczerą 

intencją rozpoznania i przyjęcia woli Boga, któ-

ry, jako Wszechmocny, nie jest zdeterminowany 

ludzkimi wyobrażeniami i może się komuniko-

wać z człowiekiem tak, jak sam chce. Papież 

Urban VIII, zmarły w 1644 r., posunął się aż do 

stwierdzenia, iż "W przypadkach związanych  

 

się nie zakończyła. Był też m.in. polski Gietrz-

wałd, będący wielkim zaproszeniem do modli-

twy różańcowej, co również jest stałym wątkiem 

pojawiającym się chyba we wszystkich współ-

czesnych objawieniach Matki Bożej. Kolejnym 

progiem, za którym ilość objawień i ich pilność 

znacząco wzrosły, był Rok Maryjny ogłoszony 

przez św. Jana Pawła II 

w encyklice Redempto-

ris Mater na rok 1987/8. 

Z tamtego okresu po-

chodzą m.in. Akita czy 

Kibeho. Niektóre obja-

wienia były związane 

bardziej z osobą i jej 

konkretną misją niż  

z miejscem; warto tu 

wspomnieć choćby ks. 

Stefano Gobbi i jego 

lokucje maryjne czy też 

siostrę Łucję dos Santos, wizjonerkę z Fatimy, 

która, oprócz objawień w Tuy i Pontevedra 

(związanych z nabożeństwem Pięciu Pierw-

szych Sobót oraz z poświęceniem Rosji Niepo-

kalanemu Sercu Maryi) miała najprawdopo-

dobniej wiele osobistych spotkań z Maryją. 

Niektóre spośród tych trudnych do racjonalne-

go wyjaśnienia fenomenów trwa do dzisiaj; 

Szczególnie znanym pod tym względem miej-

scem kultu w ostatnich latach jest Medjugorje; 

ale jest też kilka osób mniej znanych, rozsia-

nych na całym świecie, których przesłania są 

mimo to zaskakująco zgodne. Warto tu wspo-

mnieć m.in. Pedro Regisa z Anguery w Brazylii, 

cieszącego się poparciem swojego biskupa; Gi-

sellę Cardię z Trevignano Romano, względem 

U zarania istnienia Kościoła 
istniał (…) charyzmat proroc-

ki, umożliwiający ludziom odczy-
tywanie i przekazywanie wspól-
nocie woli Ducha Świętego.  
Z czasem (…) charyzmat ten po-
czął zanikać; jednak już w tam-
tych wiekach zaczęły się poja-
wiać pierwsze odnotowane obja-
wienia prywatne, już wówczas  
w dużej mierze maryjne.  



N a s z  P r ą d  

z objawieniami prywatnymi lepiej jest wierzyć 

niż nie wierzyć, bowiem jeśli wierzycie, a rzecz 

okaże się fałszywa, otrzy-

macie wszelkie błogosła-

wieństwa, tak jakby były 

one prawdziwe".  Wszyst-

ko rozbija się zatem o 

posłuszeństwo wiary i 

gotowość pełnienia woli 

Bożej. Doświadczenie 

świętych, a nade wszyst-

ko samej Najświętszej 

Maryi Dziewicy i św. Jó-

zefa, pokazuje, że gdy 

Bóg widzi w kimś tę 

otwartość na Jego wolę, 

objawia ją tej osobie, w 

taki czy inny sposób. Z innej strony można 

uznać objawienia prywatne za przejaw zawsze 

żywego w Ludzie Bożym charyzmatu prorockie-

go (w końcu nie bez przyczyny nazywamy Mary-

ję w Litanii Loretańskiej Królową Proroków!), 

za pomocą którego Pan go napominał i nadawał 

mu właściwy kierunek, przygotowując go stop-

niowo do pierwszego, a obecnie do drugiego 

Przyjścia Mesjasza.  

Oczywiście, rozeznawanie objawień jest 

niełatwym i wymagającym zadaniem; potrzeba 

przede wszystkim przygotowania duchowego 

(zagłębienie się w modlitwie i bliskości z Bo-

giem) oraz intelektualnego (znajomość Pisma 

Świętego, Tradycji, nauki Kościoła). Bez Ducha 

Świętego jakiekolwiek rozeznawanie jest nie-

możliwe. Warto też znać treść większej liczby 

samych objawień prywatnych, by móc je ze sobą 

porównywać (Jezus czy Maryja nie będą nigdy 

zaprzeczać sami 

sobie!). Jednak 

nade wszystko 

trzeba mieć  

w sobie ducha 

posłuszeństwa 

woli Bożej, uka-

zującej się nam 

zarówno w po-

rządku chary-

zmatycznym 

(objawienia) jak 

i hierarchicznym 

(urzędowe wy-

powiedzi Paste-

rzy Kościoła). Dlatego też każde objawienie, 

jeśli jest prawdziwe, wzywa do posłuszeństwa 

Kościołowi i jego przedstawicielom. 

Jeśli, jak podaje Katechizm  
Kościoła Katolickiego (nr 67), 

objawienia prywatne służą  
lepszemu przeżywaniu Objawie-
nia Publicznego w danej epoce 
historycznej, to pochopne odrzu-
canie ich oznaczałoby ryzyko nie-
zrozumienia Bożego zamysłu na 
dany etap historii ludzkości,  
a w konsekwencji rozminięcie się 
z Bożą wolą wobec Kościoła  
i świata.  

www.wsdsac.pl/ziarno-slowa 
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al. Maksim Bolandz SAC 

O 
soba Jordana B. Petersona zdobywa  

w Polsce coraz większą popularność. 

Świadczyć o tym może nie tylko liczba 

wyświetlanych w języku polskim nagrań dysku-

sji Petersona z przedstawicielami różnorakich 

światopoglądów, lecz także ukazanie się polskiej 

wersji bestsellerowej pozycji książkowej  

pt. 12 życiowych zasad. Antidotum na chaos. 

Uważam, że niewątpliwą wartością książki jest 

zarówno forma i treść, jak również aktualność 

zawartych w niej wskazówek. 

Na pierwszy rzut oka brzmienie niektórych 

zasad mogą wywołać uśmiech, np. Pogłaszcz 

kota napotkanego na ulicy albo Nie przeszkadzaj 

dzieciom, gdy jeżdżą na deskorolce. Brzmienia 

są zaskakujące, ale warto przyjrzeć się kontek-

stowi oraz uwzględnić całość treści poszczegól-

nych zasad, aby zrozumieć, co autor ma na my-

śli. Dla przykładu, przeszkodą, która utrudnia 

jazdę na deskorolce może być pozbawienie moż-

liwości uzyskania umiejętności jazdy poprzez 

nadmierną opiekuńczość. Peterson zaznacza, że 

„Oni nie szukali bezpieczeństwa. Oni szukali 

umiejętności – a to właśnie umiejętności dają 

ludziom wszelkie poczucie bezpieczeństwa, na 

jakie mogą liczyć w życiu” 1. Przecież nawet małe 

dziecko, które stawia pierwsze kroki, nie jest 

ciągle podtrzymywane za rękę przez rodziców. 

Wiele razy upadnie, będzie płakało, ale nie prze-

stanie nadal próbować aż w końcu się nauczy.  

W każdym razie, nawet przy dość pobieżnym 

zapoznaniu się z treścią poszczególnych zasad, 

możemy dostrzec, że dotykamy jedynie wierz-

chołka góry lodowej. Kiedy wznawiałem czytanie 

któregoś z rozdziałów, zazwyczaj starałem się 

przejrzeć jedną lub kilka wcześniejszych stron, 

aby przypomnieć sobie kontekst.  

Jordan Peterson 

—  

„12 życiowych zasad” 

1. Jordan B. Peterson, 12 życiowych zasad. Antidotum na chaos, Wrocław 2018, s. 323. 
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Na myślenie Petersona wpłynęły takie oso-

bowości jak Carl Gustav Jung, Fryderyk Nie-

tzsche, Fiodor Dostojewski, Aleksander Sołżeni-

cyn i in. Inną cechą 

charakterystyczną 

tego kanadyjskiego 

profesora jest odwoły-

wanie się do wielkich 

tradycji mitologicz-

nych oraz religijnych 

(np. dość często Pe-

terson omawia tematy 

biblijne w oparciu o Jungowskie archetypy).  

Z punktu widzenia egzegezy katolickiej taka 

interpretacja z pewnością nie będzie w pełni 

zaakceptowana, ale może pomóc spojrzeć na 

stare zagadnienia z innej perspektywy. Nie mam 

zamiaru oceniać podobnego rodzaju zabiegów. 

Chcę tylko zaznaczyć, że taki sposób przedsta-

wiania biblijnych treści ma raczej pozytywny 

odbiór ze strony słuchaczy.  

Uważam, że zasady przedstawione w książ-

ce są ponadczasowe. Nie chodzi o to, że Peterson 

jest jakimś guru bądź nowym Mistrzem z Naza-

retu. Wydaje się, że Petersonowi chodzi o jak 

najszersze spojrzenie na życie ludzkie z pozycji 

obserwatora, który też jest niejako w drodze do 

określonego celu, a równocześnie ukazuje złożo-

ność tych zjawisk, które to życie właśnie kształ-

tują. Aktualność książki, a konkretnie zawartych 

w niej zasad, polega nie tylko na możliwości ich 

praktycznego zastosowania w dzisiejszym świe-

cie. Chodzi również o to, aby wydobyć z człowie-

ka taki potencjał, który pozwoli mu uporządko-

wać to, co zostało 

rozproszone w prze-

szłości i nadal jest 

obecne w życiu czło-

wieka.  

A już w najbliższym numerze rozważymy temat:  
Pokuta 

Serdecznie Zapraszamy !   

Nie chodzi o to, że Peterson 
jest jakimś guru bądź nowym 

Mistrzem z Nazaretu. Wydaje się, 
że Petersonowi chodzi o jak naj-
szersze spojrzenie na życie ludz-
kie z pozycji obserwatora 
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