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Stacja X – Jezus z szat obnażony!

Dziś trochę o amnezji i mechanizmie braku 
wdzięczności. Wobec Boga i bliźnich. Problem na-
rasta! Zapominamy nie tylko o sprawach proza-
icznych (tłumaczymy się szybkim tempem życia). 
Umykają nam ważne rodzinne rocznice, daty odej-
ścia osób bliskich, terminy przyjętych zobowiązań 
zawodowych. Te rodzaje amnezji to jeszcze nie tra-
gedia. Zawsze można jakoś z tego wybrnąć, spiąć 
się w sobie, nadrobić dobrą miną. Z wdzięcznością 
to już bardziej złożona sprawa. Dziwne, że potrafi-
my częściej okazywać ją obcym niż bliskim. Analizę 
przyczyn takiego stanu rzeczy zostawiam socjolo-
gom i psychologom.

Ci ostatni próbują zgłębiać temat. Skoro zapomi-
namy (jako jednostki i zbiorowości) często o spra-
wach fundamentalnych, to musi istnieć jakieś 
wytłumaczenie tego dziwnego fenomenu. Wpro-
wadzają zatem dwa pojęcia: ignorancja zawiniona 
i niezawiniona. Tłumaczy ją np. choroba psychicz-
na, intelektualna niezdolność rozstrzygania skom-
plikowanych problemów moralnych. Według psy-
chologów są to przypadki stosunkowo rzadkie. Jest 
jeszcze jeden mechanizm opisany w psychologii 
– psychologiczne mechanizmy obronne. Ta teoria 
(mocno leciwa, wszak u jej początków jest Zygmunt 
Freud) mówi, że istnieją sposoby (metody) radzenia 
sobie z wewnętrznymi konfliktami w celu ochrony 
osobowości (ego!), zmniejszania lęku, frustracji 
i poczucia winy. Przykłady takich zachowań to: za-
przeczanie, wyparcie, tłumienie, fiksacja, ironia.

Tyle nauka. Nas interesuje jednak ducho-
wy wymiar tego problemu. Amnezja wielu ka-
tolików zastanawia, irytuje, daje do myślenia. 
Bo nagle okazuje się, że politycy zapominają o tym, 
że są ochrzczeni, pracodawcy o obowiązku szano-
wania pracowników, księża o braku kultury wobec 
ludzi (na szczęście, marginalne zjawisko, ale jak-
że krzykliwe), to rzecz naganna, dzieci o szacunku 
wobec rodziców itd. Przykłady można mnożyć. Za-
pominamy również o drugiej stronie medalu – sza-
cunek okazywany bliźniemu jest formą szacunku 
wobec Boga.

Wchodzimy duchowo w scenę, która rozgrywa się 
na Golgocie. Scena ta jak na dłoni pokazuje (nie-
stety) sprawdzalność powyższych refleksji. Na na-
szych oczach rozgrywa się finalny akt dramatu Mi-
strza z Nazaretu. Jezus został rozebrany ze swych 
szat, odarty ze swej ludzkiej godności, i to bardziej 
nawet niż z godności Syna Bożego. Stoi nagi wo-
bec tych, którym czynił dobro: uzdrawiał, podnosił 
na duchu, karmił, nauczał. Zupełnie ogołocił on 
samego siebie, by ofiarować się za nas. Dlatego 
odarcie z szat jest także wypełnieniem słów Pisma 
Świętego. Czy człowiek zmienił się na poziomie 
serca przez dwa tysiące lat, które upłynęły od tam-
tych wydarzeń…? Gwoli elementarnej uczciwości 
trzeba nam odnaleźć się pośród tego karczemnego 
tłumu spod krzyża na Golgocie i powiedzieć: Panie, 
również ja, swoim egoizmem, pychą, przyczyniłem 
się do tego, że zostałeś odarty z szat, znieważony, 
poniżony i opluty podczas Twojej męki!

Czas na podziękowania. Janowi Krzysztofowi 
Ardanowskiemu, ministrowi rolnictwa i rozwoju 
wsi, za piękny wywiad. Panie ministrze, obiecu-
jemy wsparcie modlitewne dla działań, które Pan 
ze współpracownikami podejmuje dla dobra każde-
go z nas. Dziękuję za wywiady: prof. dr hab. Annie 
Wypych-Gawrońskiej, rektor Uniwersytetu im. Jana 
Długosza w Częstochowie; kapitanowi Jerzemu 
Makule, pilotowi PLL LOT, legendzie polskiego szy-
bownictwa; Karolowi Okrasie (któż z nas nie jest 
fanem jego talentów kucharskich). Obaj Panowie 
zostają z nami w „Apostole” na dłużej. Oraz To-
maszowi Balonowi-Mroczce, właścicielowi Domu 
Wydawniczego Rafael. Witam na naszych łamach 
ks. dr. Radosława Herkę, pallotyna z Częstochowy, 
który wprowadzał nas będzie w fascynujące kli-
maty katechezy w Kościele. Po dłuższej przerwie 
wracamy z działem Café Apostoł – Porady Baristy. 
Za dział ten odpowiedzialny będzie fascynat kawy 
i wszystkiego, co z nią się wiąże – Kuba Baumgart.

Miłej lektury Państwu życzę!

ks. Jarosław Rodzik SAC

Drogi Czytelniku!

od REDAKCJI

„Tyle cudów czynił Jezus: leczył trędowatych, niewidomych, głuchych, a teraz odarto Go 
ze wszystkich cudów, z szat, cudownych relikwii. Stał się niby zupełnie bezradny”
(ks. Jan Twardowski).
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„«W Zmartwychwstałym wszelkie życie powsta-
je z martwych» (por. II prefacja wielkanocna): oto 
jest dobra nowina, którą uczniowie Chrystusa niosą 
niestrudzenie światu, przede wszystkim przez świa-
dectwo własnego życia. Oto jest najpiękniejszy dar, 
jakiego od nas oczekują nasi bracia w tym czasie 
wielkanocnym.

Pozwólmy zatem, aby zachwyciło nas Chrystusowe 
zmartwychwstanie. Niech Maryja Panna pomoże nam 
zasmakować pełni paschalnej radości, której zgodnie 
z obietnicą Zmartwychwstałego nikt nie zdoła nam 
nigdy odebrać i która nigdy się nie skończy (por. J 16, 
23)”.

św. Jan Paweł II

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele!

Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy Wam 
serdeczne życzenia. Niech Zmartwychwstały Chry-
stus obdarza Was zdrowiem i siłą do podejmowania 
nowych zadań; niech pomaga w przezwyciężaniu 
trudności i zwątpień. Niech umacnia wiarę, nadzieję 
i miłość; niech prowadzi Was do pełni życia. Błogo-
sławionych Świąt!

Redakcja „Apostoła Miłosierdzia Bożego”

foto: © 123rf
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Trzeba, aby Syn Człowieczy wiele cierpiał 
i był odrzucony (Łk 9, 22)

tuż
przede mną zielono-niebieska ściana świata
faluje pod pędzlem Stwórcy-Impresjonisty:
pinie, lazur nieba, soczystość trawy,
wspaniałość ludzi

ale
jeszcze bliżej, we mnie,
inna ściana, inny obraz,
oni trzej:

nagi człowiek
z łopatą w ręku
kopie dziurę
w gliniastej ziemi

półnagi człowiek
w spodniach z munduru
z karabinem w ręku
ociera pot i spluwa

i Bóg
z pustymi rękami, odrzucony.
Stwórca ich obu, czy również
Zbawiciel ich obu?

Oni trzej:
nagi, półnagi i Bóg.
Co czują?
Co myślą?
Co zrobią?
Co będzie dalej – za chwilę, na wieki?
Gdy miną pinie i trawa, zieleń i błękit, ludzie?

I moja trwoga ciemna:
Że mógłbym być na miejscu 
któregoś z nich

NA POCZĄTEK

ks. Jerzy Szymik, teolog i poeta, 
prof. nauk teologicznych, Katowice 

ks. Jerzy Szymik

foto: © 123rf

EGZEKUCJA i TEOLOGIA
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ROZMOWA APOSTOŁA

ZIEMIA
JEST DOBREM 
SZCZEGÓLNYM

O miłości do ziemi, wierze, tradycji i pracy rolnika 
z Janem Krzysztofem Ardanowskim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, 

rozmawia ks. Jarosław Rodzik SAC
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Panie Ministrze! Zastanawiałem się nad planem 
tej rozmowy. Postanowiłem sięgnąć do Jana Pawła II 
i jego wystąpień skierowanych do rolników podczas 
pielgrzymek do Ojczyzny. Pozwoli Pan, że moich kilka 
refleksji wytyczy kierunek naszego spotkania.

Zacznijmy od zasady ogólnej. Już u początku aktu 
stworzenia w Księdze Rodzaju Bóg mówi do człowie-
ka: „czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1, 28). Jak Pan 
rozumie te słowa?

W tej samej Księdze Rodzaju Bóg mówi też: „w po-
cie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać 
pożywienie”. W tych dwóch cytatach zapisane są i mi-
łosierdzie, i mądrość Stwórcy. Czynić sobie ziemię 
poddaną to czynić wszystko to, co jej służy i pozwala 
wydobyć z niej pożytki. Dobry gospodarz zawsze dba 
o swoją ziemię, o swoje zwierzęta. Nie eksploatuje ich 
ponad miarę i wie, co im szkodzi. Dobry władca trosz-
czy się o swoich poddanych. Korzysta z ich pracy, lecz 
także zapewnia ochronę i rozwój. Ziemia dla rolnika, 
którym przecież też jestem, jest podstawą prowadze-
nia gospodarstwa rolnego. Dbałość o ziemię w krótkiej 
perspektywie oznacza dbałość o obfite plony, kiedy 
przyjdzie czas zbiorów, ale ta sama dbałość oznacza 
konieczność myślenia nie tylko o kolejnych zbiorach, 
lecz także o kolejnych pokoleniach. Nie wszyscy zda-
ją sobie sprawę, że ziemia jest dobrem szczególnym. 
W sensie ekonomicznym jest to dobro ograniczone, 
a w związku z globalizacją, industrializacją – jest do-
brem kurczącym się.

W Księdze Rodzaju Bóg mówi „czyńcie sobie ziemię 
poddaną”, ale nie wyzyskiwaną. Bóg mówi też „w po-
cie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać 
pożywienie”, bo człowiek Go zawiódł. Nie pozbawia 
jednak człowieka pożywienia, lecz przestrzega przed 
zgubnym działaniem. Ziemia odpłaca się obfitym plo-
nem za dbałość o nią, ale też staje się jałową, gdy jest 
nadmiernie eksploatowana w imię maksymalizacji 
doraźnych zysków. Dlatego uważam, że we współ-
czesnym świecie relacja rolnik–ziemia nie jest relacją 
władca–poddany, lecz jest to partnerstwo, harmonia 
i symbioza.

„Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca 
wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi 
i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasie-
nie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia 
«cierń i oset», ale dzięki waszej pracy ma rodzić po-
karm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szcze-
gólnym źródłem godności pracy na roli. Waszej god-
ności” (Niepokalanów 1983). Na czym, według Pana 
Ministra, polega istota godności pracy na roli i wartości 
chleba?

Dla katolika posłańcem Boga na ziemię jest Syn 
Boży, o którym często mówimy Pasterz albo Siewca. 
Już samo to określa nasz stosunek do tych czynno-
ści. Siewca niósł dobrą nowinę, zasiewał ziarno wiary. 
My, rolnicy, siejemy ziarno, które dał nam Bóg, aby-
śmy mieli pożywienie. Jak wiara jest pokarmem duszy, 
źródłem wyznaczającym kanony postępowania w ży-
ciu, tak nasze ziarna są źródłem pożywienia dla ciała. 
To o tym mówił i często podkreślał najwybitniejszy syn 
naszej ziemi święty Jan Paweł II. I mówił to w bardzo 
trudnym czasie dla narodu. Doceniał trud pracy na roli. 
Przypominał, czym ona jest.

Jednym z podstawowych obowiązków państwa jest 
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego swoim 
obywatelom. Dotyczy to zarówno ilości, jak i jakości. 
W historii mamy aż nadto wiele przykładów, czym jest 
głód. Myślę, że czasem tu w Europie i w innych, boga-
tych częściach świata zbyt często o tym zapominamy. 
Setki milionów ludzi na świecie cierpi głód, a jedno-
cześnie w tym samym czasie ogromne ilości żyw-
ności są marnowane. To sprawia, że często deptana 
jest godność rolnika, że zbyt łatwo marnujemy chleb. 
A przecież było w Polsce tak, że z ziemi podnoszony 
był z uszanowaniem nawet okruszek chleba. Może 
czas, by do tych pięknych tradycji powrócić? Może 
zbyt łatwo mówimy podczas Mszy Świętej „i chleba 
naszego powszedniego daj nam, Panie”, a jednocze-
śnie wyrzucamy go do śmietnika? Nie zastanawiamy 
się, ile trudu należało włożyć, aby ten bochenek chleba 
powstał. Jak zwykle doceniamy go dopiero wówczas, 
gdy go brakuje.

„Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, 
bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym 
opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich 
zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych 
w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi 
okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o prze-
trwanie” (Krosno 1997). Czy słowo miłość w odniesie-
niu do ziemi nie jest nadużyciem? Jak Pan postrzega 
zależność pomiędzy miłością rolnika do ziemi a naro-
dową tożsamością?

Dla mnie wiara 
to moje korzenie, 

to mój drogowskaz 
w życiu.
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Miłość ma różne oblicza. Miłość do ziemi też 
ma szczególne odniesienie. Z pewnością nie jest 
to nadużycie. To piękne określenie relacji rolnik–zie-
mia. Jak już wspominałem, to wyjątkowa więź. Drzewo 
nie może istnieć bez korzeni. Jeżeli są słabe, byle jaki 
wiatr je przewróci. Człowiek bez korzeni jest wyjątko-
wo ubogi. Nasza historia pełna jest przykładów wspa-
niałych postaw chłopskich synów, którzy oddawali 
życie za Ojczyznę. Żeby nie sięgać aż do czasów ko-
synierów, wystarczy sięgnąć do roku 1918. Obchodzo-
ne w ubiegłym roku uroczystości odzyskania po 123 
latach niewoli niepodległości były doskonałą okazją 
do przypomnienia roli chłopów w tym wielkim, naro-
dowym dziele. Kim byli żołnierze walczący w różnych 
armiach zaborców, z których powstało odrodzone 
wojsko polskie? Przecież większość z nich pochodziła 
ze wsi. A Sejm Ustawodawczy – blisko połowa posłów 
wywodziła się z terenów wiejskich. Jak silna była ich 
miłość do ziemi przodków, jak silny był ich patriotyzm, 
świadczy tzw. Mała Konstytucja. Mimo różnic poglą-
dów, mimo czasem prywatnych animozji potrafili się 
wznieść ponad to wszystko. Najlepiej oddają to sło-
wa wybitnego syna chłopskiego Wincentego Witosa 
– „Polska jest najważniejsza”.

A jeszcze bliższe nam czasy. To dzięki chłopom nie 
udało się w powojennej Polsce wprowadzić kołcho-
zów. Nawet w najgorszych latach stalinizmu ludność 
wiejska broniła swojej ziemi. Piękną kartę zapisały 
kobiety wiejskie występujące przeciwko przymuso-
wej kolektywizacji. Dzięki takim postawom byliśmy 
jedynym krajem w tzw. bloku wschodnim, w którym 
była prywatna własność ziemi, choć wielu działaczy 
przypłaciło to torturami, a nawet życiem, także w cza-
sach stanu wojennego.

„Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców. 
Oni, podnosząc wzrok znad ziemi, ogarniali nim ho-
ryzont, gdzie niebo łączy się z ziemią, i do nieba za-
nosili modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno 
dla chleba. Oni w Imię Boże rozpoczynali każdy dzień 
i każdą swoją pracę i z Bogiem swoje rolnicze dzieło 
kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji! Ona 
wyraża najgłębszą prawdę o sensie i owocności wa-
szej pracy” (Krosno 1997). Słowa papieża są wyraźnym 
wezwaniem do wierności Bogu i tradycji. Patrzy Pan 
Minister na polską wieś jako urzędnik, ale jednocze-
śnie jako rolnik. Dochowujemy jako Polacy wierności 
naszym przodkom w sprawach, o których mówi Ojciec 
Święty?

Nie patrzę na wieś jako urzędnik, lecz jako chłop, 
który z nieodgadnionej woli Boga został ministrem. 
Chłop z dziada pradziada. Tak jak i inni od dziec-
ka miałem zaszczepioną miłość do ziemi i do Boga. 

To są moje korzenie. Nie wstydzę się ani swojego po-
chodzenia, ani swojej wiary. Wręcz przeciwnie. Jestem 
z tego dumny. To duma i siła, dzięki której mogę pra-
cować, być pewnym swoich racji, ale jednocześnie też 
być otwartym na bliźniego, na jego argumenty, na jego 
racje. Wiele lat wmawiano nam, że jesteśmy zacofani, 
i my jako ludzie ze wsi, i my jako rolnicy. Dziś okazuje 
się, że to my mieliśmy rację.

Proszę spojrzeć na rolnictwo. Krzyczano wręcz, 
że jest ono zacofane, archaiczne. Ale to nam zazdrosz-
czą prawdziwego wiejskiego krajobrazu. To nam za-
zdroszczą mało zdegradowanych chemią gleb. To nam 
zazdroszczą rolnictwa dbającego o środowisko natu-
ralne, rolnictwa zrównoważonego. To w tym kierunku 
zmierza Unia Europejska. Do nich dopiero dotarło, 
że ziemia jest dobrem bardzo ograniczonym, a mak-
symalizacja plonów poprzez ogromne dawki nawozów 
niszczy glebę. Dziś już się z nas nie śmieją. Coraz czę-
ściej zaczynają nas atakować pod byle jakim pretek-
stem, oczerniając naszą żywność. Boją się, że ich kon-
sumenci dalej będą wybierać polską żywność, bo jest 
bardzo wysokiej jakości, smaczniejsza i tańsza. Trud-
na praca, w trudnych warunkach, w trudnym otoczeniu 
zahartowała polskiego rolnika, bo miał silne korzenie, 
bo był wierny wierze swoich przodków, bo się jej nie 
wyparł. Na terenach wiejskich wiara i tradycja zawsze 
była silna i tak pozostało do dziś.

„Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne 
pozdrowienie «Szczęść Boże! i Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus!». Pozdrawiajcie się tymi słowami, 
przekazując w ten sposób najlepsze życzenia. W nich 
zawarta jest nasza chrześcijańska godność” (Krosno 
1997). Chciałbym Pana Ministra zapytać o tzw. po-
bożność ludową. Jak Pan ją definiuje i na ile jest ona 
ważna dla trwania wartości chrześcijańskich w Polsce 
i Europie?

Bóg nam dał rozum i korzystajmy z niego. Mówili-
śmy o miłości do ziemi, mówiliśmy o wierności Bogu 
i tradycji. Jednak świat się zmienia. Problem w tym, 
że nie zawsze na dobre. Nie możemy zapominać, 
że lata PRL-u, ówczesnej walki z Kościołem i komu-
nistycznej ideologii też zrobiły swoje. Perspektywa 
szybkiego awansu społecznego, łatwiejszego życia 
nie została bez wpływu na mentalność. Wiele osób 
wstydziło się swojej inności, swojego pochodzenia, 
tego, że są ze wsi. Jednak na terenach wiejskich siła 
tradycji i przywiązania do wiary była i nadal jest sil-
na. To tam do dziś sąsiedzi pozdrawiają się, mówiąc 
„Szczęść Boże”.

Zmieniają się z pewnością relacje. Zmienia się Ko-
ściół, zmieniają się ludzie. Istotne są jednak podsta-
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wy. Widzimy, co dzieje się w innych krajach. Skrajne: 
laicyzm i liberalizacja doprowadziły do oderwania 
od korzeni. Nic nie zmieni faktu, że Europa ma korze-
nie chrześcijańskie, że wyrosła na kanonach wiary. 
Odrzucenie tych wartości, a czasem wręcz ich zwal-
czanie, przyniosło wielu krajom poważne kłopoty 
z określeniem przez nie same własnej tożsamości. 
Nie ma nic złego w przyjmowaniu ludzi innej wiary, 
ale już brak wymagania poszanowania własnej lub 
wręcz wstydzenie się jej prowadzi do coraz większych 
problemów, których jesteśmy naocznymi świadkami. 
Nie rozumiem, co jest złego w dziesięciorgu przyka-
zań? Co jest wstydliwego, że modlę się do Boga? Nie 
muszę się z tym obnosić, ale nie ma najmniejszego 
powodu, abym się wstydził własnej wiary i ukrywał 
to, że jestem osobą wierzącą. Powtórzę – dla mnie 
wiara to moje korzenie, to mój drogowskaz w życiu. 
Używając współczesnego języka, to mój osobisty GPS, 
z tą różnicą, że ten się nie myli.

„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wy-
miarów, jakie niosą czasy, pozostanie – jak u dobrego 
gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone 
tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków” (Kro-
sno 1997). Kultura laicka zyskuje na uznaniu w tzw. 
środowiskach postępowych, również w naszym kra-
ju. Jest cool, jak mówi młodzież. Wstydzimy się jako 
społeczeństwo kultury wsi? Jan Paweł II zachęca nas 
do jej tworzenia i utwierdzania.

Z kulturą podobnie się dzieje, jak z wiarą, przyjmu-
jąc oczywiście wszystkie proporcje. Rozmawialiśmy 
o zapominaniu korzeni. Z czego wynikało kiedyś 
ukrywanie swojego pochodzenia? Zdradzała je często 
mowa, ubranie czy zachowanie. Ludzie się wstydzili, 
że odbiegają od środowiska, w którym się znaleźli. 
Obecnie świat się bardziej zmienił. Nie ma już takich 
różnic. Internet, media społecznościowe, błyskawicz-
ny obieg informacji sprawiają, że mowa i zachowanie 
w niczym prawie się już nie różni. Wzrost zamożności 
sprawia, że i w ubiorze nie ma różnicy. To w czym pro-
blem?

Kolorowe pisma, media bazujące na sensacjach cały 
czas kształtują obraz pięknych, młodych i bogatych. 
Pokazują najczęściej wartości materialne, promują 
celebrytów i tych, którzy szokują lub skandalizują. Li-
czy się tylko zysk. Tymczasem prawdziwe życie toczy 
się zupełnie w innym miejscu. Ludzie na wsi potra-
fią kultywować piękne zwyczaje, obrzędy czy stroje. 
Znają się i angażują w życie swojej wioski. Wspania-
łe tradycje Kół Gospodyń Wiejskich wciąż są żywe. 
Mają teraz nowe możliwości działania. Bardzo dobrze 
rozwijają się Lokalne Grupy Działania. To te ośrodki 
tworzą kulturę. To one nadają współczesnemu życiu 
na terenach wiejskich nowy impuls. Zachowując tra-
dycje, budują nowe aktywności. Skupiają wokół siebie 
ludzi najaktywniejszych, którzy pociągają za sobą in-
nych. Ta aktywizacja poprawia również infrastrukturę 
na tych terenach, co z kolei przyciąga ludzi z miasta. 
Po raz pierwszy w naszej historii obserwujemy odwró-
cony trend migracji. Dziś przeważa kierunek z miasta 
na wieś. To szansa na tworzenie nowych zjawisk kul-
turalnych. Często też to ci nowi mieszkańcy terenów 
wiejskich przyczyniają się do ochrony i zachowa-
nia świadectw tradycji i kultury danej miejscowości. 
To nowe zjawisko.

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej 
zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie 
tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez 
odpowiedzi!” (Zamość 1999). Żywo dyskutowany pro-
blem ekologii. Jakimi kryteriami powinniśmy myśleć, 
żeby w sposób właściwy podchodzić do tego zagad-
nienia? Na ile religia katolicka jest tu pomocna? Mamy 
w pamięci wydarzenia, które do czerwoności rozgrze-
wały dyskusję wokół chociażby Doliny Rospudy.

Konflikt wynika z braku zrozumienia, a ten z bra-
ku rozmów. Tak można najkrócej powiedzieć. Jednak 
do rozmów trzeba nie tylko dwóch stron, ale może 
jeszcze bardziej chęci porozumienia. Trzeba chcieć 
i umieć słuchać. Tylko wówczas można znaleźć kom-
promis. Od lat Wspólna Polityka Rolna coraz bardziej 
stawia na ekologię, na ochronę środowiska natural-
nego. To dobrze. Tylko, że to kosztuje. Ktoś za to płaci. 
Najczęściej jest to rolnik, na którego nakładane są co-
raz większe wymagania w tym zakresie. Jednocześnie 
ten sam rolnik został w latach dziewięćdziesiątych 
sprowadzony do roli producenta, który ma najniższą 
pozycję w całym łańcuchu żywnościowym, a co za tym 
idzie – choć najwięcej się narobi, najmniej zarobi. Dla-
tego musimy myśleć przede wszystkim w sposób ca-
łościowy. Musimy ułożyć właściwe relacje pomiędzy 
producentem, przetwórcą, handlowcem i konsumen-
tem. Dopiero wówczas rynek będzie rynkiem w miarę 
ustabilizowanym, na którym wszyscy jego uczestnicy 
będą dobrze się czuli. Zrównoważone rolnictwo, które 

Wiele lat wmawiano 
nam, że jesteśmy zaco-
fani, i my jako ludzie ze 
wsi, i my jako rolnicy.
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w dużej części mamy, powinno zmierzać w kierunku 
rolnictwa precyzyjnego. Dla każdego typu gospodar-
stwa jest miejsce na rynku, ale podstawowym typem 
jest i będzie gospodarstwo rodzinne. To ono gwaran-
tuje zachowanie nienaruszonego krajobrazu terenów 
wiejskich oraz poszanowanie otaczającej przyrody. 
Rodzinne gospodarstwo to tradycja przekazywania 
go z ojca na syna, a który rodzic chciałby przekazać 
swojemu dziecku coś gorszego, niż miał on sam?

„Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed 
tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czo-
ła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie szczę-
dzili również krwi” (Zamość 1999). Krytycy powiedzą, 
że w powyższych słowach papieża jest dużo patosu. 
Ziemia ojczysta dla Ojca Świętego stanowiła ogromną 
wartość. Pytanie może trochę metafizyczne – ile praw-
dy jest w tym, że rolnik wchodzi z ziemią, którą upra-
wia, w relację niemalże mistyczną?

Żaden patos. Tak naprawdę cały czas o tym mó-
wimy. Wiele się zmienia na świecie. Pewne mody się 
pojawiają i znikają. Ideologie powstają i upadają. Ko-
ściół, mimo różnych zawirowań w historii i obecnie, 
trwa ponad 2000 lat. A dlaczego? Bo ma Dekalog. 
Bo ma mocne korzenie. Bo Kościół to my, nie budy-
nek, nie księża, nie wierni. Ale właśnie my, my wszyscy 
razem. Którzy tworzymy wspólnotę. Tak jak wartością 
jest Bóg i wiara, jak stanowią one jedność, tak ośmie-
lam się twierdzić, mając oczywiście na względzie 
wszelkie proporcje, rolnik i ziemia są ze sobą związa-
ni i tworzą jedność. W tym kontekście jest to istotnie 
jakaś więź mistyczna.

„Z wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, 
którzy i dziś podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech 
Bóg błogosławi pracy waszych rąk!” (Zamość 1999). 
Chciałbym zapytać Pana Ministra o kondycję polskie-
go rolnictwa. Sukcesy, porażki i wyzwania.

Rolnictwo to naczynia połączone. Mamy wiele trud-
nych spraw do rozwiązania, ale jednocześnie i ogrom-
ny potencjał do wykorzystania. Właściwe ułożenie 
rynkowych relacji wspomoże te możliwości. Od trzech 
lat przebudowujemy nasze rolnictwo. Ochroniliśmy 
polską ziemię rolną przed wykupem. Daliśmy najlep-
sze w Unii Europejskiej możliwości prawne rozwija-
nia rolniczego handlu detalicznego czy też produkcji 
marginalnej, ograniczonej i lokalnej. W obliczu ogrom-
nej suszy, która w ubiegłym roku dotknęła wiele go-
spodarstw rolnych, udzieliliśmy największej w naszej 
historii pomocy suszowej w wysokości ponad 2,2 
miliarda złotych. Nawet znacznie od nas bogatsze 
Niemcy nie wspomogły swoich rolników aż w takim 
stopniu. Konsekwentnie realizujemy nasz program 

rolny, wdrażając Plan dla wsi. Borykamy się z afrykań-
skim pomorem świń. Ograniczyliśmy występowanie 
ASF do określonego obszaru. Wprowadziliśmy za-
sady bioasekuracji, na których teraz wzorują się inni. 
Jednak walka z wirusem cały czas trwa i nieustannie 
musimy przestrzegać tych zasad, aby chronić nasze 
gospodarstwa. Przed nami dalsza, mozolna praca. Mu-
simy odbudować to, co zostało zniszczone w latach 
dziewięćdziesiątych, a co powoduje obecne problemy. 
Chodzi tu przede wszystkim o brak powiązań rolników 
i przetwórców.

Panie Ministrze! Jan Paweł II zostawił polskim rolni-
kom testament do realizacji. Które z jego elementów 
uważa Pan za priorytetowe na tu i teraz?

Dla mnie niezmiennie ważne pozostaje wezwanie 
Jana Pawła II do trwania w wierze i tradycji, bo z tego 
wywodzi się cała moja siła. Rolnicy mają w sercach 
to wezwanie. Pamiętają także o pozostałych mówią-
cych o poszanowaniu każdego ziarna, życia i przyrody. 
W zasadzie cały czas o nich mówiliśmy. One są obec-
ne w naszym życiu. Może na co dzień czasem nawet 
nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Dziękuję za rozmowę.

Jan Krzysztof Ardanow-
ski, ur. w 1961 roku w Czer-
nikowie pod Toruniem; 
w 1985 roku ukończył stu-
dia na Wydziale Rolniczym 
Akademi i  Techniczno-
Rolniczej w Bydgoszczy. 
Podczas studiów działał 
w Niezależnym Zrzeszeniu 
Studentów. Od 1983 roku 
wspólnie z żoną prowadził 

własne gospodarstwo rolne. W latach 1998–2002 z ra-
mienia Akcji Wyborczej Solidarność był radnym w sej-
miku kujawsko-pomorskim. W latach 2010–2011 radnym 
sejmiku kujawsko-pomorskiego z ramienia PiS. Od 1992 
do 2002 – wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradz-
twa Rolniczego, a w latach 2003–2007 szefował Krajo-
wej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie. Od roku 2005 
do 2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2008–2010 był doradcą 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw wsi i rolnictwa. 
Poseł na Sejm VII i VIII kadencji; w VIII – wiceprzewod-
niczący komisji rolnictwa i komisji ds. energii i skarbu 
państwa. Od 20 czerwca 2018 roku minister rolnictwa 
i rozwoju wsi

foto: © Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ

Sesja formacyjna dla Sióstr 
Franciszkanek od Pokuty 
i Miłości Chrześcijańskiej

s. Marcina Michalina Wieszołek
 

P
odczas gdy w częstochowskiej Dolinie Miłosier-
dzia rodzina pallotyńska przeżywała Triduum 
przed uroczystością św. Wincentego Pallottiego, 
najmłodsza grupa sióstr profesek wieczystych 

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości 
Chrześcijańskiej rozpoczęła pierwszy dzień swojego spo-
tkania formacyjnego w Domu Rekolekcyjnym Księży Pal-
lotynów.

Tematem przewodnim spotkania stały się słowa z III Re-
guły św. Franciszka z Asyżu: „Niech wszyscy (...) zważają 
na to, że nade wszystko powinni pragnąć posiąść Ducha 
Pańskiego i Jego święte działanie” (32). W spotkaniu wzięło 
udział ponad 20 sióstr wraz z siostrą prowincjalną Mironą 
Turzyńską. Troskę duchową i organizacyjną pierwszego 
dnia formacyjnego podjął koordynator Domu Rekolek-
cyjnego Księży Pallotynów ks. dr Radosław Bernard Her-
ka SAC. Wygłosił on konferencję: „Duchowość w życiu 
konsekrowanym”, w której mocno podkreślił, że osoba 
konsekrowana nie może stać na mieliźnie, lecz powin-
na wypływać na głębię życia, gdyż Pan Jezus potrzebuje 
dzisiaj osób konsekrowanych o głębokich pragnieniach. 
Ksiądz Radosław zaprosił również siostry do bardzo otwar-
tej i szczerej pracy w grupach, w których trzeba było stanąć 
w prawdzie wobec swoich pragnień i potrzeb jako kobie-
ty, siostry i matki. Pierwszą część spotkania zakończyła 
wspólna Eucharystia.

Po Mszy Świętej gośćmi sióstr byli świeccy: pani Małgo-
rzata Dudzińska (ze Wspólnoty Bożego Ojcostwa), która 
podzieliła się z siostrami radosnym doświadczeniem życia 
w Duchu Świętym w codzienności, zaznaczając, że każda 
z nas potrzebuje swoistych zabiegów „kosmetycznych” 
Ducha Świętego (odnowy duchowej, nowego patrze-
nia i myślenia w kluczu słowa Bożego i życia modlitwą), 
by móc Nim żyć w pełni. Następnie pan Marcin Jakimo-
wicz (redaktor „Gościa Niedzielnego” ) poprzez przykłady 
biblijne i wydarzenia z własnego życia ukazał, czego Bóg 
oczekuje od osób konsekrowanych. Te trzy osoby stały się 

dla nas, sióstr franciszkanek, żywymi świadkami działania 
Ducha Świętego w życiu człowieka.

Dalszą część spotkania siostry przeżywały już w swoim 
domu zakonnym, dzieląc się usłyszanymi treściami oraz 
trwając na modlitwie w bliskiej obecności Jasnogórskiej 
Pani.

Dziękujemy rodzinie pallotyńskiej, a w szczególności 
Księżom Pallotynom z częstochowskiej Doliny Miłosier-
dzia, za gościnę, otwarte serce i słowa pełne Bożej mocy.

foto: © Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrze-
ścijańskiej

Triduum przed uroczystością 
św. Wincentego Pallottiego

ks. Radosław Bernard Herka SAC

K
iedy spoglądamy na życie i pragnienia św. Win-
centego Pallottiego, możemy stwierdzić, że chciał 
on, aby wszyscy członkowie Kościoła byli świa-
domi swojego apostolskiego powołania oraz 

na drodze kościelnej komunii realizowali swoją misję 
we współczesnym świecie, współpracując na rzecz głosze-
nia nieskończonej chwały Bożej, dla zniszczenia wszelkich 
przejawów ludzkiej słabości i grzechu oraz przyczyniania 
się do zbawienia każdego napotkanego człowieka.
 

W takim duchu członkowie Wspólnot Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego i jego sympatycy z południo-
wej i centralnej Polski (z Łodzi, Kluczborka, Lublińca, 

WIEŚCI Z DOMU 
REKOLEKCYJNEGO
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Częstochowy, Gliwic) przeżywali razem z pallotynami oraz 
siostrami pallotynkami, Triduum przed uroczystością św. 
Wincentego Pallottiego w częstochowskiej Dolinie Miło-
sierdzia. W rekolekcjach, które trwały od 18 do 20 stycz-
nia 2019 roku, wzięło udział ponad 30 osób. Rekolekcje 
prowadzili ks. Radosław Herka SAC, koordynator wspólnot 
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Częstochowie,  
s. Monika Jagiełło SAC, członkini Instytutu Pallottiego, wi-
ceprzewodnicząca Krajowej Rady Zjednoczenia Apostol-
stwa Katolickiego, oraz br. Piotr Arnold SAC.

Siostra Monika podczas rekolekcyjnych konferencji, 
w trzech odsłonach, przedstawiła naszego Założyciela jako 
pielgrzyma, człowieka nieustannie oczyszczającego swoje 
ludzkie pragnienia, nieustannie poszukującego Boga oraz 
nieustannie realizującego w swoim życiu mistykę służby. 
Podczas trwania rekolekcji rekolektanci mieli możliwość 
modlitwy indywidualnej i we wspólnocie pallotynów. Każ-
dego dnia uczestniczyli w medytacjach, adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, w Apelu Jasnogórskim oraz w Mszach 
Świętych, celebrowanych przez pallotynów w nowym ko-
ściele-sanktuarium.

Momentem kulminacyjnym rekolekcji była Eucharystia 
sprawowana w niedzielę 20 stycznia br. pod przewodnic-
twem księdza biskupa pomocniczego diecezji łowickiej 
Wojciecha Osiala. W swojej homilii Ksiądz Biskup podkre-

ślił trzy filary, na których zbudował swoją duchowość św. 
Wincenty Pallotti. Pierwszym z nich była zdrowa religijność, 
którą posiadł on w swojej rodzinie. Jak zauważył Ksiądz 
Biskup, Pallotti często podkreślał, że Bóg dał mu świętych 
rodziców. Drugim filarem duchowości św. Wincentego 
była świadomość eklezjalności. Kościół jest wspólnotą 
osób, które mają się wspierać w każdej dziedzinie życia. 
Wreszcie kaznodzieja zwrócił uwagę na potrzebę realizacji 
swojej drogi do świętości we wspólnocie, która jest dziś 
potrzebna, jako znak dla współczesnego świata, w którym 
zatraca się poczucie wspólnotowości, sacrum i metafizy-
ki. Ksiądz Biskup podziękował za zaproszenie do Doliny 
Miłosierdzia i podkreślił, że w jego drogę życiową mocno 
wpisani są pallotyni.

foto: © s. Monika Jagiełło SAC

Rekolekcje dla członków Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego, grup apostolskich, ognisk Miłosierdzia 
Bożego i sympatyków pallotynów
3–5 maja 2019 roku – majówka u pallotynów
27–29 września 2019 roku – rekolekcje formacyjne 
„Przyszłość Kościoła zależy od świętych i świetnych 
katolików”

Rekolekcje z postem według św. Hildegardy z Bingen
13–19 maja 2019 roku
8–14 lipca 2019 roku
9–15 września 2019 roku

Weekend dla seniorów
28–30 czerwca 2019 roku
19–21 lipca 2019 roku

Rekolekcje dla liderów grup parafialnych połączone 
z warsztatami komunikacji interpersonalnej, 
z marketingu i zarządzania kapitałem ludzkim
1–3 lipca 2019 roku

Rekolekcje dla rodziców i dziadków „Jak dzisiaj 
wychowywać z Bogiem młode pokolenie?”
26–28 lipca 2019 roku
29–31 lipca 2019 roku
2–4 sierpnia 2019 roku

Rekolekcje dla małżeństw z warsztatami z komunikacji 
interpersonalnej „Miłość cierpliwa jest (…)”
28–30 czerwca 2019 roku
1–3 lipca 2019 roku

Rekolekcje dla księży diecezjalnych i zakonnych
12–16 listopada 2019 roku

Warsztaty dla katechetów świeckich, księży katechetów 
i osób konsekrowanych „Katecheza dla dorosłych 
w parafii”
8–10 listopada 2019 roku

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Księża Pallotyni, ul. o. A. Kordeckiego 49, 
42-226 Częstochowa

Odpowiedzialny: ks. Radosław Bernard Herka SAC
e-mail: xherad@poczta.onet.pl
tel.: 660 364 052; 502 683 083

PROPOZYCJE REKOLEKCJI u PALLOTYNÓW w 2019 ROKU
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CEGIEŁKA 
NA SANKTUARIUM 
- MOZAIKI

Jednym z ostatnich etapów budowy sank-
tuarium jest udekorowanie wnętrza świątyni 
mozaikami. Zwracamy się z serdeczną prośbą 
o pomoc w tym dziele, które jest bardzo kosz-
towne. Będziemy wdzięczni za każdy dar serca. 

Informujemy o możliwości wykupienia ce-
giełki, której ofiarodawca zostanie upamiętnio-
ny imienną tablicą pamiątkową (wielkość uza-
leżniona jest od złożonej ofiary), umieszczoną 
w nowym sanktuarium. 

Tablica może być ufundowana przez 
osoby indywidualne, zakłady pracy i firmy; 
może być także ofiarowana ku pamięci 
osób zmarłych.

Jej koszt to: 
5.000 zł 
10.000 zł 
20.000 zł

Kontakt: 
Księża Pallotyni, ul. Kordeckiego 49, 
42-226 Częstochowa
e-mail: czestochowa@sac.org.pl, 
tel. 795 236 025

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. O/Częstochowa
31 1240 1213 1111 0010 3686 6736
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Zapraszamy na Sympozjum Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
pod hasłem:

które odbędzie się w Częstochowie 
w dniach 27–28 kwietnia 2019 roku.

PROGRAM

27 kwietnia (sobota) – Nowe Sanktuarium

8.30  – Śniadanie 
9.30  – ROZPOCZĘCIE i I Konferencja – OJCZYZNA
10.30  – Kawa 
11.00  – II Konferencja – RODZINA
12.30  – Msza Święta  
13.30  – Obiad
15.00  – Koronka do Miłosierdzia Bożego – Sanktuarium
16.00  – III Konferencja – BEATYFIKACJA
17.30  – Kawa
18.30  – Kolacja
19.15  – KONCERT SOUL SANOK
21.00  – Apel Jasnogórski – JASNA GÓRA

28 kwietnia (niedziela) – Stare Sanktuarium 

8.30  – Śniadanie 
9.30  – IV Konferencja – PAMIĘĆ
11.00  – Kawa
11.30   – V Konferencja – PODSUMOWANIE
13.30  – Obiad
15.30  – Msza Święta – Nowe Sanktuarium 
 przewodniczy ks. abp Wacław Depo

 

Miejsce Sympozjum
Księża Pallotyni – Dolina Miłosierdzia,
ul. Kordeckiego 49, Częstochowa
Zgłoszenia: ks. Jarosław Rodzik SAC, tel.: 692 435 561

DOLINA MIŁOSIERDZIA - SYMPOZJUM

SYMPOZJUM
SAMARYTANIE Z MARKOWEJ 
– RODZINA ULMÓW,

foto: © przemyska.pl
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DOLINA MIŁOSIERDZIA – PARAFIA

By odtajało serce to spektakl o Bożym Narodzeniu 
stworzony z muzyki i słowa. Przedstawienie przygo-
towane przez około 50 osób zostało zaprezentowane 
w niedzielę 6 stycznia 2019 roku, w nowym kościele 
w Dolinie Miłosierdzia. Podczas występu zbierane były 
środki na rehabilitację sześcioletniego Janka Kozaka 
spod Częstochowy.

Historia opowiadana od tysięcy lat wciąż nas za-
dziwia i na nowo wzrusza, dlatego po raz ko-
lejny chcemy po swojemu opowiedzieć dzieje 

Bożego Narodzenia. W widowisku zabrzmiały melodie 
tradycyjne oraz mniej znane kompozycje. Rozdźwię-
czało wiele głosów i instrumentów. Było kolorowo 
i radośnie, ale nie zabrakło też chwil refleksji i za-
myślenia. To wspólne spotkanie przypomniało nam, 
że prawdziwa istota świąt to serce otwarte na Boga 
i drugiego człowieka. Zjednoczyliśmy się w to piękne 
Święto Trzech Króli. A naszym darem, który zanieśli-
śmy Dzieciątku, była pomoc potrzebującemu. W tym 
roku bowiem zbieraliśmy pieniądze na rehabilitację 
sześcioletniego Jasia Kozaka z wadą kręgosłupa po-
wodującą niedowład nóżek.

Janek urodził się z otwartą przepukliną oponowo-
rdzeniową części lędźwiowo-krzyżowej, rozszczepem 
kręgosłupa, Zespołem Arnolda Chiarii Typ II, wodogło-

wiem, niedowładem wiotkim kończyn dolnych, pę-
cherzem i odbytem neurogennym i stopami końsko-
szpotawymi. Mimo tak wielu schorzeń ma też swoje 
marzenia – pragnie nauczyć się szybko biegać tak jak 
strażak, którym chciałby zostać, kiedy dorośnie. Jed-
nak wrodzona wada kręgosłupa spowodowała niedo-
wład nóżek, przez co Jaś stale musi nosić ortezy, gdyż 
jego stopy nie są całkowicie sprawne. A to powoduje 
dużą nierównowagę mięśniową. To doprowadziło nie-
stety do zwichnięcia prawego biodra i podwichnięcia 
biodra lewego. W związku z tym Jaś 2 listopada 2018 
roku miał wykonaną operację ustabilizowania prawe-
go biodra oraz przeszczepu mięśni po to, by pośladki 
zaczęły lepiej pracować. Kolejna operacja lewego bio-
dra odbyła się 14 grudnia. Po każdej operacji Jaś mu-
siał przebywać przez sześć tygodni w gipsach od pasa 
w dół. Później musiał mieć jeszcze przez sześć tygo-
dni szynę gipsową.

Po operacjach i po tak długim unieruchomieniu 
w gipsach (18 tygodni) mięśnie Jasia, które w wyniku 
niedowładu są wiotkie, dodatkowo bardzo się osłabi-
ły. Trzeba było zacząć bardzo intensywną pracę nad 
ich wzmocnieniem od początku. Lekarze przewidują, 
że dojście do stanu sprzed operacji będzie wymagało 
około roku bardzo wzmożonej, trudnej (walka z przy-
kurczami) i systematycznej pracy nad odbudową siły 
i masy mięśniowej.

Niestety, chociaż z medycznego puntu widzenia 
jest możliwe spełnienie marzenia Janka, to NFZ po-
krywa koszt tylko 45 minut ćwiczeń raz w tygodniu. 
A przy takiej częstotliwości ćwiczeń trudno będzie 
mu się nauczyć chodzenia. Dlatego rodzice poszuku-
ją możliwości, by sfinansować rehabilitację dziecka 
sześć razy w tygodniu.

Zainteresowanych zdjęciami ze spektaklu odsy-
łamy na profil fb Fundacji Ufam Tobie: https://www.
facebook.com/fundacjaufamtobie/.

foto: © Hubert Serdelski

CHARYTATYWNY 
SPEKTAKL 
MUZYCZNY Jolanta Kobojek
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CHCIAŁBYŚ 
ZMIENIAĆ ŚWIAT?

Jolanta Kobojek
Oskar Budziński

W cieniu Jasnej Góry, po zachodniej stronie wzgórza w ci-
chej i spokojnej okolicy między dwoma kościołami, rozciąga 
się sporej wielkości plac z ołtarzem polowym. Wraz z zabu-
dowaniami klasztornymi tworzy Dolinę Miłosierdzia, czyli 
miejsce, w którym od 1949 roku Księża Pallotyni podjęli się 
tworzenia nowej parafii. Miejsce osobliwe, gdzie każdy znaj-
dzie wytchnienie i spokój. Jednak wbrew pozorom miejsce 
to od zawsze tętniło życiem.

Z czasem okazało się, że napływ pomysłów i ich reali-
zacja przekracza możliwości parafii. Z tej to potrzeby 
8 grudnia 2015 roku, w Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP, w dniu rozpoczynającym Rok Miłosierdzia, 
w 1000. dniu pontyfikatu papieża Franciszka, w godzinie mi-
łosierdzia powołana została Fundacja Ufam Tobie. Od tego 
momentu ścisła współpraca parafii i fundacji owocuje coraz 
to nowymi wydarzeniami.

Do największych należy organizacja dorocznego Biegu 
Miłosierdzia. Pierwsza impreza tego typu odbyła się w dniu 
kanonizacji św. Jana Pawła II (2014 r.), a pozyskane wów-
czas fundusze pozwoliły na wznowienie działalności kuchni 
na rzecz bezdomnych (ponad 400 uczestników). Rok póź-
niej uczestnicy biegli w celu sfinansowania łaźni dla bez-
domnych (prawie 1000 uczestników). Oba te miejsca służą 
do dnia dzisiejszego. Za środki pozyskane trzy lata temu 
wykupione zostało ponad 2,5 tysiąca obiadów w szkołach 
dla dzieci z najuboższych rodzin (1400 uczestników). Czwar-
ty Bieg pozwolił zdobyć środki na dopłatę do recept dla se-
niorów. Natomiast w 2018 roku (1600 uczestników) środki 
przeznaczone zostały na wymianę okien w stołówce dla 
bezdomnych, która oprócz tego, że w każdy weekend i świę-
ta służy jako jadłodajnia, to także w okresie zimowym pełni 
rolę przytuliska i noclegowni. Kiedy temperatura za naszymi 
oknami spada do takiej zagrażającej życiu, wolontariusze 
z naszej Fundacji udają się na tzw. patrole nocne, podczas 
których część bezdomnych namawiają do przyjazdu do Do-
liny, a pozostałym zawożą ciepłe posiłki do pustostanów, 
śmietników i innych miejsc niemieszkalnych. Dzięki ofiar-
ności wielu przyjaciół w Adwencie i w Wielkim Poście na-
pełniamy swoimi darami tzw. torby miłosierdzia. Żywność 
w nich zawarta w okresie przedświątecznym trafia do ubo-
gich rodzin, zaś środkami czystości obdarowywani są bez-
domni uczestniczący w wieczerzy wigilijnej lub śniadaniu 
wielkanocnym. Co ważne – odbywającymi się w samym dniu 
świątecznym, a nie na kilka dni wcześniej.

Oprócz pomocy bezdomnym podejmowane są także ini-
cjatywy dla rodzin, np. tatowa sobota, mamowa sobota, bal 
Wszystkich Świętych, festyn rodzinny czy Szkoła dla Ro-
dziców i Wychowawców. Organizujemy także jednorazowe 
inicjatywy typowo akcyjne. I tak poprzez ścinanie włosów 
do długości 1 mm i solidaryzowanie się z dziećmi chorymi 
na białaczkę zebraliśmy środki na leczenie sześcioletnie-
go Dominika. Dzięki organizacji charytatywnego spektaklu 
muzycznego (informacja obok na stronie) pomogliśmy Jan-
kowi w rehabilitacji. Już teraz myślimy o kolejnych formach 
pomocy dla najbardziej tego potrzebujących.

Jednak, żebyśmy mogli działać jeszcze lepiej, potrzeba 
nam wsparcia życzliwych ludzi. Każda złotówka przeradza 
się u nas w konkretną pomoc. Dumą jest dla nas to, że dzia-
łamy w pełni pro bono – nikt ani z zarządu, ani z rady Funda-
cji nie jest w niej zatrudniony i nie pobiera wynagrodzenia. 
Fundacja otwarta jest również na nowe osoby, które chcą 
wnieść w jej rozwój coś nowego i są gotowi poświęcić swój 
czas, zapał i energię w tworzenie pozytywnego dzieła. Czy 
i Ty chciałbyś zmieniać świat razem z nami?
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Panie kapitanie, 27 tysięcy godzin w powietrzu! 
Imponujący wynik! Nie nudzi się Pan z nami, 
zwykłymi śmiertelnikami?

Przed każdym lotem życzymy sobie, żeby lata-
nie było jak najnudniejsze i bez przygód. To znaczy, 
że lot jest bezpieczny, nic się nie dzieje. Jak już wy-
siądę z samolotu po długich godzinach lotu, to się nie 
nudzę. Wszystko jest ciekawe, nabiera tempa, innego 
spojrzenia.

Ponoć przywódca ZSRR Nikita Chruszczow wezwał 
do siebie Jurija Gagarina i zapytał go, czy widział Boga 
w kosmosie. Gagarin rezolutnie odpowiedział, że oczy-
wiście nie widział. Humorystyczna historia, ale i pyta-
nie: tam wysoko, w górze, czuje się obecność Stwórcy?

Mam świadomość, że wszystko jest w rękach 
Stwórcy. Jak jestem tam, w górze, czuję że jestem bli-
żej Boga. Z innej perspektywy podziwiamy świat, jaki 
jest wokół nas, gwiazdy na niebie… Zastanawiamy się, 

odLOTowy APOSTOŁ

O niebie, nudnym lataniu i akrobacjach szybowcowych z kapitanem Jerzym Makulą, 
emerytowanym pilotem PLL LOT i wielokrotnym mistrzem świata w akrobacjach 

szybowcowych, rozmawia ks. Jarosław Rodzik SAC

BLIŻEJ BOGA
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jak to wszystko zostało stworzone. Mamy czas na re-
fleksję i zadumę nad tym, co nas otacza, podziwiamy 
wszechświat.

Nas, księży, ludzie pytają o to, jak się czuje to powo-
łanie. Bycie pilotem, lotnikiem to powołanie czy może 
to słowo trochę na wyrost? A może było tak, że mały 
Jurek stanął przed rodzicami i powiedział: będę pilo-
tem!

W czwartej lub piątej klasie szkoły podstawowej 
przeczytałem opowiadanie o szybowcu, który wylą-
dował na polu. W dodatku mój wujek, Edward Makula, 
w 1963 roku w Argentynie został szybowcowym mi-
strzem świata. To spowodowało, że zacząłem chodzić 

do modelarni w Domu Kultury w Żorach, gdzie skle-
jałem modele samolotów. Chciałem, żeby mój model 
latał najwyżej i najdłużej. Udało mi się wygrać zawody 
modelarskie, a nagrodą był lot samolotem. Gdy zo-
baczyłem ziemię z góry, to ze szczęścia miałem łzy 
w oczach. Pomyślałem sobie, że to nie jest dla ludzi, 
że to jest dla wyjątkowych ludzi. Też tak chciałem.

Powyższe pytanie jest jednocześnie pytaniem o po-
czątki Pana przygody z lotnictwem.

Marzyłem o lataniu i o tym, żeby być pilotem. Z cza-
sem ta pasja coraz bardziej mnie pochłaniała. Cho-
dziłem do Technikum Górniczego w Rybniku, a droga 
z Rybnika do Żor biegnie obok lotniska. Rodzice nie-
zbyt byli zadowoleni, bo odbijało się to na mojej edu-
kacji, opuszczałem dużo godzin. I nie szło mi w związ-
ku z tym tak dobrze w szkole. Na lotnisku też nie było 
łatwo. W czasie swojego pierwszego samodzielnego 
lotu startowałem za pomocą wyciągarki. Na małej wy-
sokości pękła lina i po raz pierwszy stanąłem przed 
ryzykiem tego, że szybowiec spadnie. Wiedziałem, 
że muszę coś zrobić. Po raz pierwszy wylądowałem 
tak, jak chciałem, nie tak, jak kazał instruktor. Uda-
ło mi się wyjść z opresji. Ten moment spowodował, 
że uwierzyłem w siebie.

Siadając za sterami potężnego samolotu pasażer-
skiego, bierze Pan na siebie ogromną odpowiedzial-
ność. Jakimi cechami musi wyróżniać się pilot?

Rozwagą, rozsądkiem, pokorą. Musi zawsze zacho-
wywać spokój. Musi umieć podjąć szybko właściwą 
i przemyślaną decyzję i ją wykonać. Nie ma czegoś 

takiego jak „druga decyzja”. Tego uczymy się, szkoląc 
się na symulatorach, powtarzając nieskończoną ilość 
razy manewry, potencjalne sytuacje awaryjne. To jest 
bardzo ważne – doskonałe opanowanie, świetne przy-
gotowanie i kontrola przez drugiego człowieka. W ka-
binie z drugim pilotem uzupełniamy się, dzielimy się 
obowiązkami. Jeden potwierdza wykonanie czynności, 
drugi ją wykonuje. Dzięki temu możliwość popełnienia 
błędu jest znacznie mniejsza. Przewidujemy pewne 
sytuacje, omawiamy je przed startem. Piloci decydują 
na przykład, ile zatankować paliwa, jaki powinien być 
ciężar samolotu, jakie uzyskiwać prędkości i co zrobić 
w powietrzu, gdy samolot jest za ciężki i nie powinien 
lądować. Podczas wielogodzinnego lotu zdarza się 
wiele sytuacji, nad którymi musimy zapanować. Ktoś 

choruje, boi się latać, ktoś za dużo wypił i obraża pa-
sażerów...

Jest Pan wielokrotnym mistrzem świata w akrobacji 
szybowcowej.

Czym jest akrobacja szybowcowa? To możliwie jak 
najszybsze przemieszczanie się wokół wszystkich 
osi w szybowcu. Można to porównać do jazdy figu-
rowej na lodzie. Są figury obowiązkowe i dowolne. 
To wszystko składa się na cały program, który jest 
oceniany przez sędziów. W 1983 roku po raz pierw-
szy wystartowałem w zawodach akrobacyjnych szy-
bowców w RFN, zajmując drugą pozycję. Rok 1989 był 
tragiczny. Podczas zawodów w Hockenheim szybo-
wiec, na którym leciał Krzysztof Wyskiel, rozleciał się 
w powietrzu, nasz kolega zginął. Zostaliśmy wtedy bez 
szybowców. Nie poddałem się, znalazłem inwestora 
w Szwajcarii i załatwiłem kontrakt na zupełnie nowy 
szybowiec akrobacyjny, który miał od razu wygrywać 
zawody. Nazwaliśmy go Swift, co po angielsku ozna-
cza błyskawiczny, szybki. I rzeczywiście, w 1991 roku 
na mistrzostwach świata zajęliśmy cztery pierwsze 
miejsca. Szybowiec okazał się rewelacją. Potem były 
kolejne zawody. Mogę się pochwalić, że jestem sied-
miokrotnym indywidualnym mistrzem świata, cztero-
krotnym srebrnym medalistą, ośmiokrotnym druży-
nowym mistrzem świata, trzykrotnym indywidualnym 
mistrzem Europy, czternastokrotnym mistrzem Pol-
ski. Karierę sportową zakończyłem podczas The World 
Games 2017 we Wrocławiu. W sumie mam ponad 60 
medali. Teraz jestem po tej drugiej stronie, jestem sę-
dzią, dyrektorem sportowym mistrzostw.

 

Nie ma czegoś takiego jak „druga decyzja”.
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Pilotowanie boeinga 747 i szybowca to porównywal-
ne zadanie?

Systemy sterowania szybowca i samolotu są takie 
same, ale latanie samolotami jest inaczej uregulowa-
ne, są inne wymagania. Szybowce uczą podejmowa-
nia decyzji. Wymagają olbrzymiej precyzji. Nie mają 
silnika, więc sterując, cały czas trzeba myśleć, jakie 
ruchy wykonywać, by szybowiec nadal się wznosił, 

a nie opadał. Jeśli pilot popełni błąd, szybowiec go nie 
skoryguje. Gdy podchodzi się do lądowania i coś pój-
dzie nie tak, nie możemy dodać gazu, jak w zwykłym 
samolocie, i spróbować podchodzić jeszcze raz.

Pilotował Pan samolot z papieżem Franciszkiem, 
wracającym do Rzymu ze Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie w 2016 roku. Jak Pan wspomina ten lot?

Czułem się bardzo wyróżniony. To był wyjątkowy 
lot. Postanowiliśmy zrobić papieżowi niespodziankę. 
Nad Krakowem zatoczyliśmy krąg na niskiej wyso-
kości, żeby Ojciec Święty jeszcze raz mógł zobaczyć 
Wawel, Błonia i Kampus Miłosierdzia w Brzegach, 
gdzie odprawiał Mszę Świętą dla młodzieży. W trak-

cie lotu trwała konferencja prasowa na pokładzie. 
Niestety, przedłużała się, powiadomiłem więc kontro-
lerów w Austrii, że zrobię okrążenie w okolicach Grazu, 
żeby samolot był o dziesięć minut dłużej w powietrzu. 
Chodziło o to, żeby papież mógł spokojnie zakończyć 
konferencję. Później okazało się, że zastanawiano się, 
co się stało w Austrii. Po wylądowaniu Ojciec Święty 
przyszedł do nas, podziękował nam i pobłogosławił.

Oglądałem w internecie uroczystość z Chicago, 
gdy odbywał Pan ostatni lot rejsowy. Moment przej-
ścia na emeryturę. Dwa pytania: czy wiek 65 lat to nie 
za szybko jak na pilota z takim doświadczeniem? I dru-
gie: łezka w oku się zakręciła?

Do wszystkiego trzeba się przygotować. W lotnic-
twie też są pewne granice i ten wiek 65 lat nie został 
wymyślony przeze mnie, to wszystko potwierdziły ba-
dania, statystyki, psychologowie. Realnie patrzę na ży-
cie. Wiedziałem, że ten moment kiedyś nastąpi. Łezka 
w oku się zakręciła, ale pewien etap się skończył, po-
godziłem się z tym. W Locie przepracowałem 38 lat.

Patrząc na Pana, widzę, że energia rozpiera! Plany 
kapitana Jerzego Makuli na najbliższe lata?

Znając siebie, zdawałem sobie sprawę, że po przej-
ściu na emeryturę nie mogę nagle nic nie robić. W tej 
chwili jestem prezesem Aeroklubu Polskiego. Jestem 
dumny, że społeczność aeroklubowa, która liczy 7 
tysięcy członków, wybrała mnie na swojego prezesa. 
Bardzo chciałbym im podziękować za okazane zaufa-
nie. Nadal jestem aktywny. Swoją wiedzę i doświad-
czenie przekazuję młodzieży, jestem instruktorem, 
egzaminatorem. Cieszę się, że nadal jestem potrzebny 
w PLL LOT, gdzie zajmuję się pozyskiwaniem młodych 
pilotów i ich szkoleniem.

Czego się życzy ludziom, którzy ciągle „dotykają 
nieba” ?

Tyle samo lądowań co startów…

Dziękuję za rozmowę.

foto: © 31 Baza Lotnictwa Transportowego

Jerzy Makula, ur. 29 września 1952 roku w Rudzie Ślą-
skiej, pilot szybowcowy, specjalizujący się w akroba-
cji, wielokrotny mistrz świata. Od 1979 do 29 września 
2017 roku pracował zawodowo jako pilot PLL LOT na 
liniach międzynarodowych. W 2018 roku został wybra-
ny prezesem Aeroklubu Polskiego 
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P
ani Rektor! Uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
powstał z przekształcenia Akademii im. Jana 
Długosza. Częstochowa czekała długo na ten 

moment. Jakie uczucia towarzyszyły Pani 16 maja ubie-
głego roku, gdy wicepremier Jarosław Gowin, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego, przywiózł dokument 
o powstaniu nowej uczelni?

O status uniwersytecki nasza uczelnia starała się 
od ponad dwudziestu lat. Przez te lata nauczyliśmy 
się wytrwale pracować, rozwijać i dokładać wszelkich 
starań, by wytyczony wiele lat temu cel osiągnąć. Kie-
dy dowiedziałam się, że minister nauki i szkolnictwa 
wyższego podjął decyzję o zmianie nazwy Akademii 
na Uniwersytet, miałam poczucie dobrze zrealizowa-
nego przez całą wspólnotę akademicką zadania, istot-
nego dla nas, ale ważnego także dla miasta i regionu.

UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

Z prof. dr hab. Anną Wypych-Gawrońską, rektor Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,

rozmawia ks. Jarosław Rodzik SAC

DOBRZE 
ZREALIZOWANE 

ZADANIE
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Proces dochodzenia do tej ważnej dla miasta i regio-
nu chwili trwał kilka lat. Proszę nam go przybliżyć. Na-
leży przy okazji podkreślić, że był to zbiorowy wysiłek 
wielu osób i środowisk.

Idea powstania uniwersytetu zrodziła się jeszcze 
w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia. 
Wtedy powstała również Fundacja na Rzecz Utworze-
nia Uniwersytetu Częstochowskiego, założona przez 
Szymona Giżyńskiego, dzisiejszego Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W skład Fun-
dacji weszli przedstawiciele różnych środowisk, oprócz 
rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz 
rektorów innych częstochowskich uczelni: Politechniki 
Częstochowskiej, Wyższego Seminarium Duchownego 
Archidiecezji Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania, Akademii Polonijnej, także ówczesny metropo-
lita częstochowski, byli wojewodowie częstochowscy 
oraz prezydent miasta Częstochowy. Niestety, podej-
mowane wtedy zabiegi zmierzające do zmiany nazwy 
uczelni na uniwersytet nie powiodły się. W kolejnych 
latach nie ustawaliśmy jednak w działaniach na rzecz 
realizacji celu. Ustawicznie wzmacnialiśmy uczelnię, 
otrzymując zgodę na zmianę nazwy na Akademię im. 
Jana Długosza w Częstochowie. Procesowi temu to-
warzyszył szereg działań związanych z uzyskiwaniem 
kolejnych uprawnień do nadawania tytułów doktora 
i doktora habilitowanego, prowadzeniem prac badaw-
czych w wielu dyscyplinach naukowych, tworzeniem 
nowych, potrzebnych na rynku pracy kierunków stu-
diów. Na szczególne podkreślenie zasługują działania 
podejmowane przez mojego bezpośredniego poprzed-
nika, rektora Zygmunta Bąka. W naszej pracy wspierały 
nas różne środowiska, w tym skupione w założonym 
w 2015 roku z inicjatywy posła Szymona Giżyńskiego 
Parlamentarnym Zespole ds. Utworzenia Uniwersytetu 
Częstochowskiego, w skład którego weszło 11 posłów 
i 2 senatorów reprezentujących różne środowiska po-
lityczne.

Częstochowa kojarzona jest z Jasną Górą – ducho-
wą stolicą Polski. W jakim stopniu, według Pani Rektor, 
te dwa miejsca (Jasna Góra i uczelnia) wzajemnie się 
uzupełniają?

Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że ojco-
wie paulini bardzo życzliwie odnoszą się do naszej 
społeczności akademickiej. Szczególnym wymiarem, 
który łączy oba środowiska, jest nauka i kultura. Pra-
cownicy uczelni to stali goście klasztoru jasnogórskie-
go, który z uwagi na swoją rangę oraz wielowiekową 
przeszłość jest niewyczerpanym źródłem inspiracji 
dla badaczy i naukowców. Warto również podkreślić, 
że wspólnie z ojcami paulinami organizujemy różno-
rodne przedsięwzięcia. Jedną z form współpracy jest 
organizacja konferencji naukowych, także wydarzeń 
o międzynarodowym znaczeniu. Doskonałym przy-
kładem jest tutaj zorganizowana w grudniu ubiegłego 

roku konferencja zatytułowana „Tyś naszą Hetmanką. 
Jasnogórskie drogi do niepodległości”. Pomysłodaw-
czynią i organizatorką konferencji była dziekan Wy-
działu Filologiczno-Historycznego naszego Uniwer-
sytetu, prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska. Głośnym 
echem w Polsce odbił się towarzyszący konferencji, 
a zorganizowany na Jasnej Górze koncert znakomi-
tego pianisty, zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego 
Rafała Blechacza, z którym wystąpiła Orkiestra Sym-
foniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka 
Kasprzyka. Rangę przedsięwzięcia docenił Prezydent 
RP, obejmując projekt patronatem honorowym.

Patron Uniwersytetu Częstochowskiego, ks. Jan Dłu-
gosz (1415–1480), autor Roczników, czyli kronik sławne-
go Królestwa Polskiego, słynął z umiłowania Polski. Pi-
sał: „Podjąłem się przekazać na piśmie rocznik dziejów 
Polski, a także innych ludów sąsiadujących z Polską, 
(...) ponieważ boleję, że wiele przesławnych, godnych 
poznania dzieł, tak czasów przeszłych, jak i nowszych, 
idzie w wieczną niepamięć”. W jaki sposób uczelnia sta-
ra się realizować pragnienie swojego patrona?

Prace badawcze naszych naukowców, przede 
wszystkim historyków, ale także osób reprezentu-
jących inne dyscypliny, potwierdzają, że realizujemy 
wskazania naszego patrona. Także on sam i jego bo-
gata działalność zasługuje na badanie, przypomina-
nie i upowszechnianie. Stosunkowo niedawno jako 
uczelnia byliśmy współorganizatorami wielu wydarzeń 
przygotowanych w ramach Roku Długoszowskiego, 
przedsięwzięć naukowych, artystycznych i popula-
ryzatorskich. Nie mieliśmy też żadnych wątpliwości, 
że Jan Długosz powinien pozostać patronem naszej 
uczelni po zmianie nazwy na Uniwersytet.

Termin „uniwersytet” (łac. universitasmagistro-
rum et scholarium) znaczy tyle co ogół nauczycieli 
i uczniów. Uniwersytet to również instytucja, która 
realizuje określone cele. Jakie cele stawia przed sobą 
uczelnia, którą Pani Rektor kieruje?

Tych celów jest co najmniej kilka i powinny być one 
traktowane równorzędnie. Jest to przede wszystkim 
prowadzenie jak najlepszych badań naukowych oraz 
publikowanie ich wyników, a także wdrażanie osią-
gnięć. Jednocześnie bardzo ważnym zadaniem Uni-
wersytetu jest wyposażanie w wiedzę, umiejętności 
i kompetencje studentów i doktorantów oraz stałe 
podnoszenie jakości kształcenia. Nasze cele realizu-
jemy ze świadomością, że Uniwersytet to przestrzeń 
wolności i równocześnie odpowiedzialności wobec 
społeczeństwa, w którym uczelnia funkcjonuje.

Porozmawiajmy chwilę o samej uczelni. Co Uniwer-
sytet ma do zaproponowania młodzieży, która myśli 
o podjęciu nauki na tej uczelni?
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Na zbliżającą się rekrutację na rok akademicki 
2019/2020 przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę 
kształcenia. Obejmuje ona blisko 50 kierunków stu-
diów I, II i III stopnia we wszystkich obszarach nauki 
i sztuki, w tym na ostatnio u nas wprowadzonych kie-
runkach z zakresu prawa i nauk o zdrowiu. Dodatko-
wo proponujemy studia podyplomowe, kursy, staże, 
praktyki, bezpłatną naukę języków obcych tzw. rzad-
kich, które dają naszym studentom dodatkowe kom-
petencje poszukiwane na rynku pracy. Studenci mogą 
korzystać z kształcenia w formie tutoringu. W propo-
zycji uczelni kandydaci znajdą szereg nowych kie-
runków studiów, w tym również takie, których nauka 
odbywa się tylko i wyłącznie w języku angielskim. Je-
stem pewna, że z dużym zainteresowaniem spotkają 
się studia dualne, umożliwiające jednocześnie naukę 
i odbywanie płatnego stażu w firmie. Podczas tego-
rocznej rekrutacji kandydaci mają do wyboru dwa ta-
kie kierunki: język niemiecki w obrocie gospodarczym 
oraz innowacyjne technologie i nowoczesne materiały.

Współczesna uczelnia to środowisko otwarte 
na współpracę z innymi instytucjami i ośrodkami aka-
demickimi. W jakich obszarach Uniwersytet współpra-
cuje na zewnątrz?

Przez blisko pięćdziesiąt lat istnienia naszej uczel-
ni dorobiliśmy się znakomitego grona przyjaciół, 
partnerów i instytucji, korzystających z naszych do-
świadczeń oraz osiągnięć. Współpraca odbywa się 
praktycznie we wszystkich obszarach nauki i sztuki. 
Prowadzimy działalność związaną z innowacyjnością, 
wdrożeniami, doradztwem, projektowaniem. Współ-
pracujemy z przemysłem, instytucjami kultury, sportu, 
placówkami medycznymi, samorządami terytorialny-
mi, izbami i radami, które stanowią samorząd repre-
zentujący konkretne branże.

Siłę nowoczesnej uczelni mierzy się jakością i ilo-
ścią realizowanych projektów naukowych. Czy mogę 
poprosić panią Rektor o przybliżenie czytelnikom, jakie 
projekty naukowo-badawcze realizowane są przez pra-
cowników uczelni?

Każdego roku możemy szczycić się nowymi pro-
jektami naukowo-badawczymi, na których realizację 
nasza uczelnia wygrywa konkursy i otrzymuje dofi-
nansowanie. W wielu projektach jesteśmy liderami 
w konsorcjach jednostek naukowych i przemysło-
wych. Szczycimy się również różnorodnością reali-
zowanych badań i projektów. Jeszcze kilka lat temu 
niewielu by uwierzyło, że nasza uczelnia realizuje pra-
ce badawcze nie tylko na polu dydaktyki, ale również 
z myślą o przemyśle: samochodowym, spożywczym 
czy farmaceutycznym.

Zbliża się pierwsza rocznica powstania Uniwersyte-
tu. Poproszę o krótkie podsumowanie pierwszego roku 
funkcjonowania uczelni pod jej nową nazwą.

Pierwszy rok funkcjonowania Uniwersytetu zbiegł 
się z wejściem w życie nowej ustawy. Społeczność 
akademicka przygotowuje się do zmian, szczególnie 
widocznych w nowej strukturze uczelni. Opracowywa-
ny Statut zakłada, że od nowego roku akademickiego 
będziemy funkcjonować w zupełnie nowej strukturze, 
już nie czterech, ale sześciu wydziałów. To determinu-
je szereg działań, które są związane z wprowadzaniem 
nowych przepisów. Po zmianie nazwy spotkaliśmy 
się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony środowiska 
akademickiego w Polsce i za granicą oraz instytucji, 
z którymi od lat współpracujemy. Mam równocześnie 
świadomość, że trzeba jeszcze trochę czasu, by nowa 
nazwa utrwaliła się i była w pełni z nami kojarzona. Już 
jednak teraz widzimy, że status uniwersytecki wpły-
nął na zwiększenie naszego prestiżu w środowisku, 
w którym funkcjonujemy.

Oferta uczelni poszerza się sukcesywnie. Czy może 
Pani Rektor uchylić rąbka tajemnicy, gdy chodzi o pla-
ny na najbliższy czas?

Dalej pracujemy nad wzmacnianiem pozycji na-
szej uczelni. Staramy się o nowe uprawnienia tak 
do nadawania stopnia doktora, jak również doktora 
habilitowanego. Realizujemy projekty naukowo-ba-
dawcze. Niezwykle cieszy mnie rozwój kadry. Co roku 
przybywa nam samodzielnych pracowników nauko-
wo-dydaktycznych, a także profesorów tytularnych. 
Modernizujemy uczelnię, starając się o tworzenie no-
wych laboratoriów oraz przestrzeni do rozwoju badań 
naukowych. Ustawicznie rozwija się oferta dydaktycz-
na Uniwersytetu. Wspominałam już o uruchamianych 
studiach dualnych oraz kierunkach, gdzie kształcenie 
odbywać się będzie w języku angielskim. Dodam, 
że w tym roku oferta wzbogaci się o kilka nowych 
kierunków studiów I stopnia. Szczególny nacisk kła-
dziemy na przygotowania do uruchomienia studiów 
na kierunkach lekarskim i filmowym. Mam nadzieję, 
że w niedalekiej przyszłości zabiegi te skończą się 
sukcesem i uruchomieniem tych oczekiwanych przez 
społeczność regionu kierunków.

Dziękuję za rozmowę.
foto: © Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 

im. Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, literaturo-
znawca, teatrolog, profesor nauk humanistycznych. 
Od 2016 roku pełni funkcję rektora Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, która 1 czerwca 2018 roku 
zmieniła nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
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W ciągu swojej pięcioletniej działalności Fun-
dacja Grupy PKP wspomogła tysiące osób 
i zrealizowała kilkadziesiąt projektów. Poza 
dobroczynnymi inicjatywami Fundacja two-

rzy liczne przedsięwzięcia skierowane do różnych grup 
społecznych. W 2018 roku zostało zrealizowanych wie-
le szczytnych akcji, choćby takich jak: „Kolej na Ciebie – 
uratuj życie!”, „Widzialni pełnosprawni w pracy”, „Beni 
uczy bezpieczeństwa”, cykl spotkań związanych ze świę-
towaniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę, „Polskie dworce bez tajemnic”, „Dworzec Roku 
2018” czy „Woda dla spragnionych czworonogów”. Czy 
może nam Pani przybliżyć wymienione inicjatywy?

Ubiegły rok był dla Fundacji Grupy PKP czasem bardzo 
intensywnych działań. Dotarliśmy z pomocą do wielu osób, 
byliśmy blisko ważnych wydarzeń i zadbaliśmy o pielęgno-
wanie pamięci historycznej. Jesteśmy niezmiernie dumni 
z prowadzenia już cyklicznie akcji „Kolej na Ciebie – uratuj 
życie!”, dzięki której promujemy honorowe krwiodawstwo. 
Z kolei dzięki konkursowi fotograficznemu pt. „Widzialni 
pełnosprawni w pracy” pokazujemy ludzi z różnymi nie-
pełnosprawnościami, którzy doskonale sobie radzą w życiu 
zawodowym. „Beni uczy bezpieczeństwa” jest publikacją 
skierowaną do najmłodszych, która nie tylko bawi, ale też 
spełnia funkcję edukacyjną, czyli pokazuje, jak dbać o bez-
pieczne zachowania w czasie podróży. W zeszłym roku 

Polska świętowała 100. rocznicę odzyskania niepodległo-
ści, w związku z tym przygotowaliśmy cykl spotkań upa-
miętniających 150. rocznicą urodzin Józefa Nowkuńskiego 
(1868–1952), 150. rocznicę śmierci inż. Stanisława Wy-
sockiego (1805–1868) i 93. rocznicę śmierci Władysława 
Stanisława Reymonta (1867–1925).

W ramach „Polskich dworców bez tajemnic” umożli-
wiliśmy zainteresowanym zwiedzanie z przewodnikiem 
dworców kolejowych w Warszawie, Łodzi i Gdyni. Kolejną 
inicjatywą związaną z polskimi dworcami kolejowymi był 
konkurs na „Dworzec Roku 2018”, którego celem było po-
kazanie, że polska kolej jest otwarta na opinie pasażerów 
i liczy się z ich zdaniem. Nagrodę główną zdobył Dworzec 
w Wągrowcu, zaś publiczność, w głosowaniu interneto-
wym, przyznała swoją nagrodę Dworcowi w Kartuzach.

Kampania „Woda dla spragnionych czworonogów” rów-
nież jest już wpisana na stałe w naszą działalność. Na 20 
dworcach w całej Polsce w okresie letnim są ustawiane 
poidła po to, żeby zwierzęta mogły uzupełniać płyny i gasić 
pragnienie w trakcie długich spacerów oraz podróży koleją.

 W 2018 roku Fundacja Grupy PKP prowadziła zbiór-
kę publiczną na trzech dworcach PKP w Warszawie: Cen-
tralnym, Wschodnim i Zachodnim. Jaki był jej cel? I czy 
już zrodził się pomysł na kolejną zbiórkę?

NIE USTAJEMY 
W WYZNACZANIU SOBIE 
KOLEJNYCH

CELÓW
Z Katarzyną Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, 

rozmawia ks. Jarosław Rodzik SAC
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Wspomniana zbiórka rozpoczęła się 1 października 2017 
roku, a zakończyła w grudniu 2018 roku. Zebraliśmy po-
nad 5000 PLN. Zebrane środki przekazaliśmy, wręczając 
symboliczny czek na łączną kwotę 10 000 PLN, na remont 
szkoły i miejsca dziennego pobytu dla młodzieży oraz osób 
dorosłych z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem i ze-
społem Aspergera. Co roku będziemy zachęcać do prze-
kazywania środków na rzecz innych beneficjentów. Tego-
roczna zbiórka publiczna jest dedykowana najmłodszym 
pacjentom, którzy przebywają w szpitalach.

 Fundacja wspiera wiele instytucji, organizacji, szkół 
czy ośrodków. Do jakich jeszcze miejsc dotarła pomoc 
ze strony Fundacji w roku 2018?

Do Fundacji wpływa rocznie prawie 300 wniosków 
o przyznanie darowizn rzeczowych i finansowych. Nie spo-
sób wymienić wszystkich. Działamy na rzecz szkolnictwa 
specjalnego, naszych rodaków spoza granic kraju, doraźnie 
w sytuacjach nieszczęśliwych wypadków. Pomoc dociera 
zarówno do tych, których dotykają różnego rodzaju nie-
szczęścia, ale również do ludzi, którzy chcą rozwijać swoje 
pasje, a nie mają na to środków – np. do miłośników sztuki. 
W dziedzinie sportu wspieramy różnego rodzaju obozy dla 
dzieci i młodzieży oraz zajęcia sportowe.

 Nie od dziś wiadomo, że działania Fundacji mają 
bardzo szeroki zakres, dlatego jednym z takich obsza-
rów jest dbanie o pamięć historyczną. Doskonałym tego 
przykładem jest odsłonięcie w 2018 roku pomnika upa-
miętniającego kolejarzy spoczywających na cmentarzu 
w Żukowie, niedaleko Milanówka. Temu niezwykle szla-

chetnemu przedsięwzięciu towarzyszy o wiele dłuższa 
historia. Proszę o niej opowiedzieć.

W marcu 2017 roku pracownicy Fundacji Grupy PKP 
oraz spółek Grupy PKP w ramach wolontariatu uprzątnę-
li zaniedbane mogiły kolejarzy na cmentarzu w Żukowie, 
na którym pochowani są pensjonariusze „Domu Wysłu-
żonego Kolejarza”. Następnym krokiem było postawienie 
na miejscu zaniedbanych grobów pomnika, który w na-
leżyty sposób upamiętnia zmarłych. Został on oficjalnie 
odsłonięty 17 grudnia 2018 roku. Korzystając z okazji, 
pozwolę sobie zwrócić się do czytelników z apelem o po-
moc w ustaleniu nazwisk osób, które zostały pochowa-
ne na cmentarzu w Żukowie. Ciągle mamy niekompletne 
dane w tym zakresie. Otrzymane informacje będziemy 
sprawdzać, a następnie umieszczać na tablicy nagrobnej 
pomnika.

 W 2018 roku miała też miejsce II edycja wakacyj-
nej akcji „Kolej na Ciebie – uratuj życie!” przygotowanej 
przez Fundację Grupy PKP, w ramach której przy wybra-
nych dworcach kolejowych w dziesięciu polskich mia-
stach można było oddać krew. Jakim wynikiem zakoń-
czyła się ubiegłoroczna zbiórka? A także jaki był odbiór 
kampanii wśród mieszkańców miast, w których pojawił 
się krwiobus?

28 czerwca 2018 roku zainaugurowaliśmy w Warszawie 
II edycję akcji „Kolej na Ciebie – uratuj życie!”, a zakończy-
liśmy działania 19 września w Tarnowie. Krwiobus dotarł 
także do głównych dworców kolejowych w Bydgoszczy, 
Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lu-
blinie i Wrocławiu. W ubiegłorocznej odsłonie akcji zareje-
strowało się ponad 300 osób, a ponad 200 oddało krew. 
W sumie zebraliśmy niemal 93 litry krwi, czyli o ponad 20 
litrów więcej niż w 2017 roku. Największą liczbę dawców 
odnotowano w Warszawie. Podczas tamtejszej zbiórki 
oddano niemal 15 litrów krwi. Akcja spotkała się z ogrom-
nym entuzjazmem wśród mieszkańców i podróżnych, 
którzy w tym czasie odwiedzali dworce kolejowe włączo-
ne do zbiórki. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim 
osobom za okazaną pomoc przy zbiórce oraz przesyłam 
szczególne podziękowania samym dawcom, bo to właśnie 
dzięki nim wspólnie ratujemy życie.

 Jakie przedsięwzięcia na rok 2019 zostały wpisane 
do kalendarza Fundacji Grupy PKP?

 
Zaczęliśmy nowy rok od wzięcia udziału w koncercie 

charytatywnym PCK pod hasłem „Dajmy wakacje ubogim 
dzieciom”, który odbył się 14 stycznia w Teatrze Stanisła-
wowskim w Łazienkach Królewskich. 24 stycznia świę-
towaliśmy 151. rocznicę urodzin inż. Józefa Tymoteusza 
Nowkuńskiego. Z kolei 31 stycznia zainicjowaliśmy III edy-
cję konkursu fotograficznego „Kapliczki polskie – w różań-
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cu róża ukryta rozkwita”. Przed nami jeszcze wiele innych 
ciekawych inicjatyw kulturalnych, m.in. wystawa „Ernest 
Malinowski – konstruktor kolei w Andach Peruwiańskich” 
i gala finałowa konkursu historycznego Patria Nostra, 
a także mnóstwo działań charytatywnych. Nie sposób wy-
mienić wszystkich planów dlatego zapraszam do śledze-
nia informacji na ten temat na naszej stronie internetowej: 
www.fundacjapkp.pl. Zaczęliśmy kolejny rok ciężkiej, ale 
bardzo satysfakcjonującej pracy.

 Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Gru-
py PKP. W branży kolejowej pracuje od ponad 11 lat. 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i studiów 
podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego 
na kierunku business studies in English. Wcześniej była: 
członkiem zarządu w Fundacji Grupy PKP, dyrektorem 
biura w Fundacji ProKolej, doradcą prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego, rzecznikiem prasowym, ponad 
trzy lata naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej 
w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Poza zespołem 
w Centrali koordynowała i szkoliła 23 koordynatorów 
ds. kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd...” na te-
renie całego kraju. Działała również na rzecz Europej-

skiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjed-
noczonych, a do dziś jest członkiem grup roboczych 
w Międzynarodowym Związku Kolei. W marcu 2017 
roku objęła stanowisko prezesa zarządu Fundacji Gru-
py PKP.

foto: © Fundacja Grupy PKP
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W 2011 roku ustanowiono Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który ob-
chodzony jest 1 marca. W obchody istnie-
jącego od dość niedawna nowego święta 

państwowego angażuje się szereg różnych instytucji, 
firm oraz innych organizacji. Biorąc pod uwagę charak-
ter działalności i pełnioną misję, w popularyzację tego 
święta włączyli się także kolejarze.

W zeszłym roku Żołnierze Wyklęci zostali upamiętnieni 
na wielu dworcach w całej Polsce, dzięki czemu podróżni 
mogli dowiedzieć się więcej o historii narodowych boha-
terów. Dodatkowo na warszawskim Dworcu Centralnym 
stanęła wystawa „Czas Niezłomnych”, która prezentowa-
ła najważniejsze postaci i wydarzenia z historii polskiego 
podziemia niepodległościowego działającego po 1944 
roku.

W ramach akcji na znajdujących się na dworcach nośni-
kach reklamowych zostały umieszczone wizerunki Witolda 
Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”. Na dworcach poja-
wiły się także plakaty z kodem QR prowadzącym do strony 
edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej. W ten sposób 
Grupa PKP i Instytut Pamięci Narodowej zachęcały pasa-
żerów, by w trakcie podróży pociągiem zapoznali się z hi-
storią Niezłomnych. Na dworcach rozpowszechniane były 
także broszury przygotowane przez IPN.

– Ze względu na naszą długoletnią tradycję zawsze 
chętnie angażujemy się w promowanie polskiej historii, 

przybliżając Polakom najważniejsze wydarzenia w na-
szych dziejach. Dziś włączamy się w kultywowanie pamię-
ci o Żołnierzach Wyklętych. W zasobach PKP znajduje się 
bardzo duża liczba miejsc, dzięki którym możemy trafiać 
z określonymi treściami do podróżnych. Czujemy się spo-
łecznie odpowiedzialni za propagowanie polskiej historii 
i kultury – mówił wówczas Krzysztof Mamiński, prezes 
PKP S.A.

– Żołnierze Wyklęci walką i oddaniem dla idei wol-
nej Ojczyzny pokazywali swoje przywiązanie do Polski 
Niepodległej, zrodzonej w 1918 roku. Dziś oddajemy im 
cześć i staramy się upamiętnić ich bohaterskie zmagania. 
Cieszymy się, że przy tej okazji nawiązaliśmy współpracę 
z Polskimi Kolejami Państwowymi, dzięki którym o nie-
złomnych uczestnikach powojennego podziemia antyko-
munistycznego dowie się wielu naszych rodaków – mówił 
na Dworcu Centralnym prezes Instytutu Pamięci Narodo-
wej, Jarosław Szarek.

Akcja była efektem współpracy spółek Grupy PKP, Fun-
dacji Grupy PKP i Instytutu Pamięci Narodowej. W tym 
roku kolejarze z PKP również zaangażowali się w obchody 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, koncen-
trując się na upamiętnieniu ważnych w historii opozycji 
antykomunistycznej miejsc na mapie Warszawy.

PKP PAMIĘTAJĄ 
O ŻOŁNIERZACH 

WYKLĘTYCH
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Z Ewangelii według św. Łukasza:
„Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego Ojciec i wzru-

szył się głęboko, wybiegł mu naprzeciw (…) ucałował 
go (…) i rzekł: «Przynieście szybko najlepszą szatę, 
i ubierzcie go!»” (Łk 15, 20.22).

Gdy klękał przed Ojcem, był niemal nagi. Zmar-
notrawił wszystko. Nie, nie majątek! Stracił 
poczucie własnej godności. Jest nagi jak nie-

wolnik. Bankrut, któremu – z jego własnej winy – za-
brano ostatnią koszulę! Nagi – jak Adam i Ewa w raju, 
kiedy po grzechu „otworzyły się im oczy, i poznali, 
że są nadzy”, i skryli się przed Tobą. On pewnie po-
dobnie – chciałby zakryć swoją nagość przed Ojcem. 
Grzesznik – jak oni. Zawstydzony i upokorzony.

Ta scena, Panie Jezu, pomaga mi inaczej zobaczyć 
Twoją nagość na Golgocie. Nie obnażono Cię bez 
Twojej woli. WYBRAŁEŚ NAGOŚĆ, by okazać swoją 
jedność: z nagimi Adamem i Ewą, z każdym z marno-
trawnych synów i każdą z marnotrawnych córek – ob-

nażonych i upokorzonych przez grzech. Na Golgocie 
stajesz nagi nie przed oprawcami, ale przed Ojcem. 
Słowa marnotrawnego syna: „Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Tobie..., nie jestem godzien nazywać się Two-
im synem” – czynisz swoimi. Wypowiadasz je swoją 
nagością! Jesteś jedno ze mną, ogołoconym przez 
grzech.

Ta jedność mnie zbawia. Twój Ojciec nie potrafi 
spokojnie patrzeć na nagość swojego Dziecka. Na-
tychmiast Cię przyodziewa. W najlepszą szatę sięga-
jącą stóp i „złoty pas na piersiach” (por. Ap 1, 13). Nagi 
w śmierci, w zmartwychwstaniu jesteś znów odziany 
w synowską godność.

A my, a ja z Tobą.

Boże Ojcze, Ty jesteś pierwszym, który „przyodzie-
wa nagich” ! Prosimy, daj nam Ciebie naśladować. 
Naucz nas dzielić się, gdy potrzeba, swoim ubraniem. 
Pilnuj nas, byśmy chcieli się dzielić jak Ty – „najlep-
szą (!) szatą” – ubraniem nowym, czystym i zadbanym, 
a nie starym, zużytym i niepotrzebnym. Daj nam tak-
że zachować skromność i ubóstwo w ubiorze, byśmy 
tym łatwiej mogli się dzielić tym, co zaoszczędzimy. 
Prosimy o to przez Tego, który przyjął naszą nagość – 
by nas przyodziać w nowego człowieka. Amen.

foto: © 123rf

DROGA KRZYŻOWA

ks. abp Grzegorz Ryś

JEZUS 
Z SZAT OBNAŻONY

Nagich przyodziać

Stacja X

ks. abp Grzegorz Ryś, ur. 9 lutego 1964 roku w Krako-
wie, święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1988 roku, 
doktor habilitowany nauk humanistycznych specja-
lizujący się w dziedzinie historii Kościoła, w latach 
2007-2011 rektor Wyższego Seminarium Duchowne-
go Archidiecezji Krakowskiej, w latach 2011-2017 bi-
skup pomocniczy krakowski; od września 2017 roku 
arcybiskup metropolita łódzki  
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ZAMÓWIENIA: 
Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o.
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin, tel. 58 531 64 81
tel. kom. 662 014 683, fax 58 536 17 26

KOSZT WYSYŁKI: 
przesyłka płatna za pobraniem – 15 zł
przesyłka płatna z góry – 12 zł

m zakupy@bernardinum.com.pl
w www.bernardinum.com.pl

Z księdzem 
Markiem Chrzanowskim FDP 
rozmawia 
Patrycja Michońska-Dynek

PRZEŻYĆ 
BY ŻYĆ
„Przeżyć, by żyć” to książka o cierpli-
wym znoszeniu choroby, nieustannej 
wierze i nadziei, że Bóg nas nigdy nie 
opuszcza i na pewno dla każdego 
z nas ma dobry plan. A plan dla księ-
dza Marka to… Boży CUD. „Wiem, że 
jest mnóstwo ludzi, dzięki którym żyję, 
chodzę, widzę, jestem kapłanem. 
Wszystko, co się stało w moim życiu 
było naznaczone wielką niepewnością 
i wielką modlitwą. Na pewno ogromną 
modlitwą innych za mnie” – opowiada 
ksiądz Marek. 

Ks. dr Marek Chrzanowski FDP – 
rekolekcjonista, duszpasterz, odpo-
wiedzialny za Instytut Życia Konsekro-
wanego dla dziewcząt i kobiet. Autor 
zbiorów opowiadań, medytacji, 10 to-
mików poezji i 2 powieści. W Polskim 
Radiu prowadzi autorską audycję „Idę 
do Ciebie z miłością”.

Patrycja Michońska-Dynek – dzien-
nikarka radiowa, telewizyjna i prasowa. 
Pracowała m.in. w TVP i TV Puls, Pro-
gramie III Polskiego Radia, Radiu Jó-
zef i Radiu Plus. Obecnie jest autorką 
audycji w Radiu Plus i koordynatorką 
Stacji Lokalnych Radia Plus w Grupie 
Eurozet.

Cena 35 zł
Format 145 x 205 mm, 128 stron, oprawa twarda

w w w w . k s i e g a r n i a . b e r n a r d i n u m . c o m . p l
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OGOŁOCENIE 
JEZUSA

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Odczytu-
jąc te słowa Ewangelii według św. Jana w kontekście 
rozważania dziesiątej stacji drogi krzyżowej, uświada-
miamy sobie, że pojawia się w nich nowość: nie mamy 
miłować drugich „jak siebie samego”, ale jak Chrystus 
nas umiłował, czyli mamy żyć na wzór pełni oddania 
się Syna Bożego, co jest wezwaniem do miłości tak 
doskonałej jak miłość samego Boga: „Bądźcie (...) do-
skonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 
5, 48). Ta doskonała miłość Jezusa w pełni objawiła się 
na górze straceń, zwanej po aramejsku Golgotą, po ła-
cinie Kalwarią, czyli Czaszką, gdzie Zbawiciel świata, 
tuż przed swoim ukrzyżowaniem, został z szat obna-
żony.

 

Ceną, jaką Chrystus zapłacił za nasze wiarołom-
stwa, było Jego życie, złożone Ojcu w ofierze. 
Fakt, że jakiś człowiek poniósł karę „zamiast” 

kogoś innego, wskazuje w sposób bezdyskusyjny, 
że osobiście nie popełnił on żadnej winy. Jezus Chry-
stus: prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, który „był 
wart nas wszystkich”, a więc – jak pisał św. Cyryl Alek-
sandryjski – mógł sam cierpieć za każdego bez wy-
jątku. Wszystko to było zawarte w zbawczym planie 
Bożym i w mesjańskim powołaniu Chrystusa, ogoło-
conego ze wszystkiego, odartego nawet z szat, czyli 
z tuniki, która nie była szyta, ale cała tkana od góry 
do dołu. Bez wątpienia Jezus, który w ten sposób 
wystawia się na pokaz oczom ówczesnego świata 

i oczom ludzkości wszystkich czasów, przypomina 
o godności osoby ludzkiej, o godności, którą Bóg dał 
każdemu mężczyźnie, każdej kobiecie, której nic i nikt 
nie ma prawa naruszać, ponieważ jesteśmy ukształto-
wani na obraz Boga.

Kiedy spoglądamy na Chrystusa odartego z szat, 
mamy świadomość, że właśnie nam, Jego wyznaw-
com, zostało powierzone zadanie głoszenia szacunku 
dla osoby ludzkiej i jej ciała. Arcybiskup Henryk Hoser 
wrócił uwagę, że brak szacunku dla ludzkiego ciała 
jest tak naprawdę konsekwencją braku szacunku 
dla ludzkiego życia. Warto przytoczyć słowa św. Jana 
Pawła II, który uczył, że pierwotne znaczenie nagości, 
przed grzechem pierworodnym, „odpowiada takiej 
prostocie i pełni widzenia, w której poczucie sensu 
ciała rodzi się jakby w samym sercu ich wspólnoty-
komunii”. Ten sens ludzkiego ciała Ojciec Święty na-
zywał „oblubieńczym”.

ABC TEOLOGII MIŁOSIERDZIA

ks. Marian Kowalczyk SAC
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Sytuacja zmieniła się radykalnie po przekrocze-
niu przez Adama i Ewę granicy niewinności. Grzech 
uświadomił człowiekowi jego nagość, zaś spaczony 
sens ciała zaczął stanowić dla człowieka problem. Tak 
więc, doświadczając nagości, człowiek popadł w stan 
lęku i poczucia zagrożenia. „Pan Bóg zawołał na męż-
czyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?». On odpowiedział: 
«Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, 
bo jestem nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci po-

wiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, 
z którego ci zakazałem jeść?»” (Rdz 3, 9–11). Wejście 
w stan grzechu zmieniło pierwotne znaczenie nagości. 
Pojawił się wstyd, który ma chronić człowieka osłabio-
nego swym nieposłuszeństwem wobec Ojca, Pana 
wszelkiego życia. Fenomen wstydu ukazuje i potwier-
dza wartość ludzkiej cielesności, przez którą wyraża 
się nasze człowieczeństwo. Wstyd bowiem jest jak 
tarcza, która ma nas chronić przed naruszeniem war-
tości osobowej nas samych i ludzi, których winniśmy 
kochać.

Uświadomienie sobie pierwotnych doświadczeń 
Adama jest istotnym warunkiem budowania zdro-
wych, a więc bezgrzesznych relacji oblubieńczych 
jego potomków, odkupionych krwią Chrystusa, „Pier-
worodnego wobec każdego stworzenia” (Kol 1, 15). 
Ten pierwotny wymiar naszej cielesności powinniśmy 
przywołać, patrząc na Jezusa odartego z szat, i prze-
praszać za wielorakie pogardzanie ludzkim ciałem, 
stworzonym przez Boga. Jest to ciało, które Syn Boży 
przyjął z Maryi Dziewicy, stając się dla nas, ludzi, i dla 
naszego zbawienia człowiekiem.

W czasach bezczeszczenia ludzkiego ciała należy 
przybliżyć sobie teologię ciała św. Jana Pawła II, wy-
łożoną podczas jego katechez środowych, i usilnie 
świadczyć wobec zdeprawowanego świata, że kobieta 
i mężczyzna w swej małżeńskiej, oblubieńczej jedno-
ści są obrazem wspólnoty Osób Boskich. Przez swoją 
cielesność mogą oni uczestniczyć w Bożym dziele 
stwarzania jako ojciec i matka. Dar rodzicielstwa spra-
wia, że człowiek jest najbardziej podobny do swego 
Przedwiecznego Ojca, „od którego bierze nazwę 
wszelki ród na niebie i na ziemi” (Ef 3, 15). Tę świado-
mość szczególnego obdarowania powiększa jeszcze 
kontekst całego stworzenia, ze światem niewidzial-
nym – duchowym i anielskim, który ma wspierać 
człowieka w realizacji jego zbawczego powołania. 
Z drugiej strony nawet świat duchów upadłych, który 

od „początku” chciał człowieka odwieść od tego po-
wołania, choć wbrew swej zwyrodniałej woli, pośrednio 
przyczynia się do nastania dnia, w którym Pan wszel-
kiego stworzenia, Ojciec aniołów i ludzi, stanie się 
„wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28).

Ta sama myśl towarzyszyła Ojcu Świętemu Bene-
dyktowi XVI, który podczas ostatniej drogi krzyżowej 
za życia ziemskiego swego wielkiego Poprzednika 
na Stolicy św. Piotra, wskazując na Jezusa, który zo-

staje odarty ze swych szat, wyraziście stwierdził: „Sza-
ta wskazuje na pozycję społeczną człowieka. Daje mu 
miejsce w społeczeństwie, sprawia, że jest kimś. Pu-
bliczne obnażenie Go oznacza, że Jezus nie jest już 
nikim, został zepchnięty na margines, wzgardzony 
przez wszystkich. Moment odarcia z szat przypomina 
nam także wygnanie z raju: Boski splendor przybladł 
w człowieku, który teraz – gdy jest nagi, wystawiony 
na widok publiczny, obnażony – wstydzi się. W ten 
sposób Jezus jeszcze raz stawia siebie w sytuacji czło-
wieka upadłego. Obnażony Jezus przypomina nam, 
że wszyscy utraciliśmy «pierwotną szatę» Boskiego 
splendoru”.

Pod krzyżem żołnierze rzucają losy o ten ubogi ma-
jątek, szaty. Ewangeliści opowiadają to słowami psal-
mu 22 (w. 19), mówiąc nam to, co Jezus powie uczniom 
z Emaus: „wszystko dokonało się zgodnie z Pismem”. 
Nic nie jest tu przypadkowe. Wszystko, co się dzie-
je, zawarte jest w słowie Bożym i oparte na Boskim 
planie. Pan przechodzi przez wszystkie stadia i stop-
nie ludzkiego upadku, a każdy z tych stopni, pomimo 
goryczy, jest krokiem do odkupienia. W ten właśnie 
sposób Jezus przyprowadza do domu zagubioną 
owieczkę.

Pamiętajmy też, że Jan mówi, iż losy rzucano o tu-
nikę Jezusa: „całą tkaną od góry do dołu”. „Możemy 
uznać, że jest to nawiązanie do szaty najwyższego 
kapłana, utkanej z jednej nici, bez szwów. Ten Ukrzy-
żowany jest bowiem prawdziwym Najwyższym Ka-
płanem”. Niech te słowa Benedykta XVI będą dla nas 
wszystkich otuchą i wleją w nasze serca zbawczą na-
dzieję (spe salvi), która zaowocuje wieczną radością 
w Domu Ojca w niebie.

foto: © 123rf

ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, wykładowca 
teologii dogmatycznej i fundamentalnej, Ołtarzew  

 „Obnażony Jezus przypomina nam, że wszyscy
 utraciliśmy «pierwotną szatę» Boskiego splendoru”
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K
sięże Profesorze, często słyszymy, że Pismo 
Święte jest źródłem życia duchowego. Proszę 
powiedzieć wszystkim czytelnikom „Aposto-
ła Miłosierdzia Bożego”, czym dla Księdza 

Profesora osobiście jest Biblia? Proszę podzielić się 
z nami swoim doświadczeniem tej Księgi z punktu wi-
dzenia kapłana, profesora-teologa i człowieka, który 
otwiera słowo każdego dnia.

Używając obrazowego języka – Biblia jest dla mnie 
strumieniem ożywczej wody, do którego mogę pod-
chodzić każdego dnia, aby ugasić pragnienie serca 
i orzeźwić swoją duszę. Biblia to biblioteka 72 ksiąg 
natchnionych napisanych przez różnych autorów 
na przestrzeni ponad tysiąca lat, które zespala moc 
Ducha Świętego. Biblia to niewyczerpalny skarb, 
który otwiera nas na rzeczywistość w jej wymiarze 
historycznym, lingwistycznym, archeologicznym, 

geograficznym, socjologicznym, pedagogicznym i psy-
chologicznym. Czytając teksty biblijne, staram się za-
przyjaźnić z bohaterami i zamieszkać przez jakiś czas 
w ich domach. Podziwiam wtedy, jak tekst biblijny jest 
aktualny i jak odkrywa przede mną wiele spraw i pro-
blemów, które dotykają mojej egzystencji. Gdybym 
ponownie miał w swoim życiu wybierać specjalizację 
naukową – to z pewnością wybrałbym biblistykę.

Bliskie sercu Księdza Profesora są także podróże 
do Ziemi Świętej. Często wyjeżdża Ksiądz Profesor 
jako przewodnik i rekolekcjonista do Ojczyzny Jezusa. 
Proszę powiedzieć nam, gdzie należy szukać w życiu 
Księdza źródeł tej miłości do Izraela? Jak to wszystko 
się zaczęło? Jak wreszcie zaszczepić tę pasję innym? 
Dlaczego te podróże i pielgrzymowanie są tak ważne?

Po raz pierwszy pojechałem do Ziemi Świętej z gru-
pą doktorantów z Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II pod przewodnictwem księdza 
profesora Ryszarda Rubinkiewicza. Wyjazd zrobił 
na mnie wielkie wrażenie i od tamtego czasu byłem 
tam już wiele razy. Miałem także szczęście studiować 
w Jerozolimie – na Uniwersytecie Hebrajskim oraz 
w École Biblique. Ziemię Świętą postrzegam jako 
Drugą Biblię. Jest coś niezwykłego w tym miejscu, nie 
czuje się tu znużenia, nie ma poczucia, że człowiek 
już to widział, wręcz przeciwnie za każdym razem Zie-

BIBLIA TO
NIEWYCZERPALNY 

SKARB

BIBLIA i ŻYCIE

ks. Mirosław Wróbel

Z ks. Mirosławem Wróblem, dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych KUL, 
rozmawia ks. Michał Powęska
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mia Święta otwiera przed nami coś nowego. Porów-
nuję to doświadczenie do czytania Pisma Świętego; 
mimo że znamy teksty biblijne od dzieciństwa, to jed-
nak mogą nas one poruszać na nowo i każdego dnia 
w zupełnie nowym świetle pokazywać nasze życie. 
Aby dobrze zrozumieć przesłanie Starego Testamentu 
wyrażone przez proroków i mędrców Izraela oraz aby 
poznać orędzie Jezusa, ewangelistów czy św. Paw-
ła, trzeba dobrze poznać kontekst. Wyjazd do Ziemi 
Świętej jest dotknięciem tego kontekstu. Tekst i kon-
tekst w tej historii pozwala nam lepiej zrozumieć tych, 
którzy nauczali i przekazywali prawdy zaczerpnięte 
z doświadczenia Boga i z codziennego życia. Ziemia 
Święta nazywana jest także Piątą Ewangelią i faktycz-
nie jej kontekst służy nam do lepszego zrozumienia 
historii naszego zbawienia i Bożego przesłania zawar-
tego na kartach biblijnych.

W pracy Księdza Profesora szczególne miejsce zaj-
muje przybliżanie sympatykom Pisma Świętego treści 
biblijnych. W ostatnich poczynaniach Księdza Profeso-
ra, które zasługują na szczególną nobilitację, jest no-
watorski projekt „Biblia Aramejska”. Do kogo kieruje 
Ksiądz wyniki swojej pracy? Proszę zasugerować nam 
także, jakie korzyści odnosi czytelnik słowa, sięgając 
do przekładów aramejskich? Jak wpływają one na po-
znanie Boga?

Projekt „Biblia Aramejska” to tłumaczenie na język 
polski starożytnych targumów – aramejskich przekła-
dów Biblii Hebrajskiej. Tłumaczenia te stanowią swo-

isty komentarz do tekstu biblijnego, ukazując, w jaki 
sposób rozumiano słowo Boże i je interpretowano. 
Tłumaczenia te były skierowane do prostych uczest-
ników liturgii świątynnej lub synagogalnej, aby teksty 
biblijne czytane po hebrajsku mogły być dla nich lepiej 
zrozumiałe. Dlatego polskie wydanie „Biblii Aramej-
skiej” jest skierowane do szerokiego grona odbiorców, 
którzy dzięki niemu mogą głębiej zrozumieć przesła-
nie biblijne oraz zbliżyć się do osoby Jezusa Chrystusa 
nauczającego w języku aramejskim. „Biblia Aramej-
ska” to szczególny pomost pomiędzy Torą a Ewange-
lią. Poprzez lekturę tego przekładu-komentarza jeste-
śmy zaproszeni do świata, który pozwala nam głębiej 
zrozumieć przesłanie Starego i Nowego Testamentu.

Kapłaństwo to także służba i wychowanie drugiego 
człowieka. Jest Ksiądz Profesor dyrektorem Instytutu 
Nauk Biblijnych KUL. Jak dziś wygląda proces kształ-
towania w młodym pokoleniu kapłańskim wrażliwości 
biblijnej? Na które aspekty kształcenia radzi Ksiądz 
Profesor zwrócić szczególną uwagę? Jaka w tym 
wszystkim jest rola biblisty jako wychowawcy?

Słowo Boże prowadzi nas  
i pozwala w nowym świetle 
spoglądać na swoje życie.
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Największą radością dla mnie jest doświadcze-
nie przemiany serc, która dokonuje się w młodych 
ludziach pod wpływem słowa Bożego. Im bardziej 
w tym jesteśmy pokorni i prości, tym bardziej działa 
Duch Święty, który nas wszystkich prowadzi do pełni 
Prawdy.

Dziś często w Kościele zachęca się wiernych do czy-
tania Pisma Świętego. Mamy dostęp do wielu metod 
czytania i rozumienia Świętego Tekstu. Proszę podzie-
lić się z nami swoją metodą spotkania ze słowem. Jak 
czyta i rozważa słowo profesor Pisma Świętego? Ja-
kich porad może udzielić Ksiądz Profesor wszystkim 
czytelnikom? Od czego zacząć? Jak kontynuować, 
szczególnie gdy przychodzi zniechęcenie? Na co zwró-
cić uwagę podczas lektury?

Istotne jest, aby każdego dnia znaleźć chwilę czasu 
na otworzenie tekstu Pisma Świętego i przeczytanie 
go z uwagą. Poprzez taką systematyczną lekturę od-
krywamy, jak to słowo Boże prowadzi nas i pozwala 
w nowym świetle spoglądać na swoje życie. Osobi-
ście bardzo cenię sobie wspólnotową lekturę Biblii 
jako lectio divina. To pozwala doświadczyć bogactwa 
działania Ducha Świętego poprzez słowo w życiu całej 
wspólnoty.

Rozpoczyna Ksiądz Profesor na łamach tego cza-
sopisma cykl specjalistycznych artykułów biblijnych. 
Zanim otrzymamy pierwszy artykuł Księdza Profesora, 
proszę już dziś uchylić rąbka tajemnicy co do tematyki, 
którą podejmie Ksiądz w tych opracowaniach. Dlacze-
go właśnie te tematy są tak ważne dla Księdza Profe-
sora? Czy można pokusić się o stwierdzenie, że wybór 
tych treści i pragnienie podzielenia się nimi z czytelni-
kami dyktuje życie?

Poszczególne numery kwartalnika „Apostoł Miło-
sierdzia Bożego” podejmują kolejno rozważania do-
tyczące stacji drogi krzyżowej Jezusa. Dzięki temu 
na nowo można wejść w misterium paschalne Jezusa, 

odkrywając Jego drogę cierpienia ku chwale zmar-
twychwstania. Droga Jezusa jest najgłębszą odpowie-
dzią na pytanie o sens i cel naszego życia. Wejście 
na tę drogę umożliwia nam spotkanie z Panem, który 
uczy nas wrażliwości na Boga i na drugiego człowieka.

Proszę, by na zakończenie naszej rozmowy skiero-
wał Ksiądz Profesor słowa przesłania do czytelników. 
Z czym pragnie nas Ksiądz zostawić? Może zechce 
Ksiądz podzielić się z nami mottem, które jest szcze-
gólnie bliskie Księdzu Profesorowi? Dlaczego akurat 
te słowa podpowiada serce?

Bardzo bliskie są dla mnie słowa Boga wyrażone 
przez proroka Izajasza: „Myśli moje nie są myślami 
waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (Iz 55, 8). Te 
słowa pozwalają mi z pokorą patrzeć na Boga, który 
przekracza nasze ludzkie myślenie i nieustannie mnie 
zaskakuje.

Dziękuję za rozmowę.
foto: © 123rf

foto: © archiwum ks. Mirosława Wróbla

ks. Mirosław Stanisław Wróbel, profesor zwyczaj-
ny nauk teologicznych KUL, doktor nauk biblijnych 
École Biblique w Jerozolimie; dyrektor Instytutu Nauk 
Biblijnych KUL; kierownik Katedry Filologii Biblijnej 
i Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk 
Biblijnych KUL. Autor wielu monografii i artykułów 
dotyczących badań nad Ewangelią Janową, nad ju-
daizmem okresu Drugiej Świątyni oraz nad dialogiem 
między judaizmem i chrześcijaństwem, m.in. Antyju-
daizm a Ewangelia według św. Jana, Lublin 2005; 
Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie, Lublin 2013. 
Dyrektor i redaktor naukowy nowatorskiego w Pols-
ce przekładu targumów („Biblia Aramejska”). Autor 
Wprowadzenia do Biblii Aramejskiej, Lublin 2017 oraz 
dwóch tomów: Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tekst 
aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy, 
Lublin 2014, który otrzymał nagrodę Feniksa w kate-
gorii literackiej w 2015 roku, a także Targum Neofiti 1. 
Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład – aparat 
krytyczny – przypisy, Lublin 2017, za który otrzymał 
nagrodę Prezydenta Miasta Lublina w 2017 roku oraz 
nagrodę Feniksa w kategorii literackiej w 2018 roku 

ks. Michał Powęska, doktorant w Instytucie Nauk Bi-
blijnych KUL
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Skala 1: 1 600 000

granice polityczne 
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wysoko po o enia

linii brzegowej

818
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Regiony historyczno-

-geogra czne
Wydzielenie krain geogra cznych wynika

z różnic w ukształtowaniu powierzchni 

i budowy geologicznej oraz z odmienno-

ści krajobrazu, natomiast na wyodrębnie-

nie regionów historyczno-geogra cznych

wpływ mają także cechy kulturowe i dzie-

dzictwo historyczne. 

Judea, Samaria i Galilea to najbardziej

znane z Biblii regiony historyczno-geogra-

 czne Ziemi Świętej. Wydarzenia, które 

miały miejsce na ich obszarach wielokrot-

nie opisywane są w tekstach biblijnych

i historycznych. Również biblijne krainy 

Gilead, Moab i Edom swoimi dziejami się-

gają trzeciego tysiąclecia przed Chrystu-

sem. Golan, chociaż ta nazwa pojawiła się

później, za czasów panowania na tej ziemi 

dynastii Seleucydów, tradycją także sięga

odległych czasów biblijnych, kiedy tę kra-

inę nazywano Baszan. Do podziału regio-

nalnego, podstawą którego jest kryterium

historyczno-geogra czne, należy włączyć

również Negew, obszar tożsamy z krainą

geogra czną o tej samej nazwie.

Podział polityczny 
Obecnie obszar Ziemi Świętej w większo-

ści należy do Izraela, w granicach którego 

wydzielone są terytoria Autonomii Pale-

styńskiej – Strefa Gazy i Zachodni Brzeg.

Odrębną część stanowią kontrolowane 

przez Izrael Wzgórza Golan, oddzielone 

dodatkowo od Syrii neutralnym pasem,

nadzorowanym przez ONZ.

Północna część ziem, znanych z wydarzeń

biblijnych, znajduje się w granicach Liba-

nu i Syrii, natomiast część wschodnia na-

leży do Jordanii. Południowo-wschodnie 

i południowe obszary pustyń Negewu

przedziela granica Egiptu, do którego na-

leży także półwysep Synaj.
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ryft        prądy konwekcyjne

komórki konwekcyjne

kolizja płyt

prądy
konwekcyjne

Geneezzaa geopprrzzeestrzeni obszarów biblijnychCzynnikii kksształtujące geoprzestrzeń WsWspópółczesna geoprzestrzeń obszarów naszego globu jest wynikiem czynników

endogenicznych (wewnętrznych) i egzogenicznych (zewnętrznych), które przez
nych), które przez

wiele milionów lat, wzajemnie na siebie oddziaływując, ukkształtowały i nie-

ustannie kształtują powierzchnię Ziemi. Procesy endogenicznee wymuszają ruch

materii z głębszych warstw skorupy ziemskiej i płaszcza ku ppowierzchni Ziemi. 

Na jej powierzchni skały są poddawane działaniu czynników eggzogenicznych,

których źródłem jest energia słoneczna docierająca do powierzcchni naszej 

planety oraz siły grawitacyjne.Kula ziemska składa się z kilku podstawowych sfer zwannych
geosferami. Środek Ziemi stanowi jądro, które dzieli się na
jąd o e ęt e jąd o e ęt e astęp y s e a s

jądro wewnętrzne i jądro zewnętrzne. Następnymi sferami ssą
płaszcz dolny i płaszcz górny, a zewnętrzną warstwę tworzyy
skorupa ziemska. Każda z tych stref ma inne właściwości
 zyczne i chemiczne. Z punktu widzenia procesów kształtują--
cych powierzchnię Ziemi, podstawową rolę odgrywa skorupa 
ziemska, zarówno kontynentalna, jak i oceaniczna.

Poniżej dolnej warstwy bazaltowej znajduje się górny 
płaszcz Ziemi, oddzielony od niej warstwą nieciągło-
ści sejsmicznej nazywanej Moho. Górna część Moho, 
zwana warstwą perodytową, wraz ze skorupą ziem-
ską tworzy litosferę. Litosfera i górna część płaszcza 
bierze udział w procesach tektonicznych, które po-
wodują pękanie i rozsuwanie się płyt tektonicznych 
oraz powstawanie łańcuchów górskich. Istotną rolę w procesach tektonicznych odgrywa cie-

pło Ziemi, którego źródło znajduje się w jądrze, a jego
temperatura osiąga 6000°C. Ciepło wnętrza Ziemi
jest odpowiedzialne za procesy endogeniczne. Moto-
rem procesów jest konwekcja cieplna, wynikająca 
ze zróżnicowanej temperatury. Rozgrzana materia 
unosi się do góry, gdzie ochładza się, co powoduje
zwiększenie jej gęstości, a tym samym opadanie ku do-
łowi. W ten sposób tworzą się komórki konwekcyjne.
Ciepło płynące z jądra Ziemi dociera do litosfery i two-
rzy tzw. gorące plamy. W wyniku tego procesu nastę-
puje zarówno ruch materii płaszcza, jak i ruch sztyw-
nej powłoki Ziemi, zwanej litosferą. Litosfera składa 
się z płyt litosferycznych, znajdujących się w ciągłym 
ruchu, który w różnych okresach dziejów Ziemi miał
zmienne nasilenie i kierunki.

Skorupa ziemska złożona jest z trzech warstw. Na powierzchni 
znajduje się warstwa osadowa, której grubość może docho-
dzić do kilkunastu kilometrów; pod nią występuje warstwa 
granitowa, składająca się ze skał metamor cznych i magmo-
wych, pod którymi zalega warstwa bazaltowa. Skorupa
oceaniczna ma także budowę trójwarstwową, z tą różnicą, iż 
warstwa osadowa ma grubość kilkuset metrów, a pod nią 
znajduje się warstwa bazaltowa. Średnia grubość skorupy 
kontynentalnej wynosi od 35 do 40 km, a skorupy oceanicz-
nej – od kilkuset metrów do 15 km.
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ZACHOWAĆ 

GODNOŚĆ
RODZINA

Ewa Krakowczyk

J
ezus staje przed oprawcami i otaczającym Go 
tłumem zupełnie nagi. Zabrano Mu wszystko – 
nawet intymność. Te praktyki dotyczyły wszyst-
kich skazańców, a powodem była chęć poniżenia 

ofiary i chciwość. Szaty były cenne, miały konkretną 

– w tym przypadku szczególną wartość, co podkre-
śla w swej Ewangelii m.in. św. Jan (zob. J 19, 23–24). 
Dodatkowo chodziło o przysporzenie cierpień przez 
wystawienie poranionego ciała na palące promienie 
słońca.

Zabrano mu szaty, ale nie zdołano odebrać godności.
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Charakterystyczne, że właściwie do dziś motywy te 
niewiele się zmieniły. Obnażanie ciała przynosi komuś 
korzyści materialne oraz wykazuje dominację (ekono-
miczną, zawodową, pseudointelektualną) nakazujące-
go odkrycie nagości nad osobą, która ma tego czynu 
dokonać. Dobrowolne obnażanie się w miejscach pu-
blicznych mające na celu zakłócanie porządku lub sia-
nie zgorszenia jest karane jako wykroczenie (Kodeks 
wykroczeń art. 140 i 141). Mimo przytępienia społecz-
nej wrażliwości na nagość nachalnie nas atakującą 
z ekranów, szpalt gazet czy nośników reklamowych 
trudno się nie zgodzić, że publiczne rozebranie się 
zakłóca porządek i sieje zgorszenie, nawet jeśli jest 
połączone z ciekawością czy zainteresowaniem. Nie 
brak też prób nazywania takich zachowań określenia-
mi pozytywnymi, jak np. artystyczny środek wyrazu 
czy zdrowy tryb życia (naturyzm). Nawiązując do tego 
ostatniego, o. Sebastian Bielecki (kosciol.pl, dostęp 
03.01.2018) podaje, że św. Paweł opisuje grzechy jako 
bezczeszczenie ciał (por. Rz 1, 24–27), które nieza-
leżnie od tego, co z nimi robimy, posiadają godność 
i zasługują na szacunek, wyrażający się m.in. zakrywa-
niem ich przed widokiem innych (por. 1 Kor 12, 23–24).

Nagość i wstyd to prawo moralne wpisane w nasze 
serca. Ale możemy je „wyprzeć z pamięci”, by nie od-
czuwać dylematów moralnych. Pomoże nam w tym 
„odpowiednio” dobrane otoczenie. Wszak, jak ma-
wiał Goebbels, nawet kłamstwo powtarzane tysiąc 
razy uchodzi za prawdę. Jeszcze konkretniej zdrowe 
spojrzenie na temat nagości demonstrowanej w miej-
scach publicznych prezentuje pastor Hukisz (hukisz.
blogspot.com./Grzech nagości, dostęp jw.), powołując 
się na Biblię, która dla człowieka wierzącego powin-
na stanowić jedyne źródło poznania i oceny sytuacji, 
z jaką się spotykamy. Pismo Święte o nagości zawsze 
mówi w kontekście nieprawidłowości, grzechu, który 
jest przez ten stan obrazowany.

Niewolników na targach wystawiano zawsze nago. 
Klient nie kupiłby „kota w worku”, a niewolnik nie 
miał żadnych praw. Chrystusa potraktowano jak nie-
wolnika. Jednak On tę postawę całkowitego uniżenia 
przyjął, kiedy umył apostołom nogi. Czynności tej nie 
wolno było nakazać człowiekowi wolnemu. Była „zare-
zerwowana” wyłącznie dla niewolników. Chrystus jed-
nak, choć nagi i wystawiony na szyderstwo gawiedzi, 
zachowuje swą wolność i godność Boga i człowieka 
dzięki trwaniu w jedności z Ojcem. Modli się do Nie-
go za swych oprawców, trwa w miłości do Ojca i Jego 
dzieci. Zabrano mu szaty, ale nie zdołano odebrać 
godności. Dlatego też św. Paweł umacnia nas, zapew-
niając gorąco, że ucisk, prześladowanie, nagość, nie-
bezpieczeństwo czy miecz nie zdołają nas odłączyć 
od miłości Boga (por. Rz 8, 35.38–39).

Obnażenie z szat ukazało ogrom ran i cierpień, ja-
kich doznał Jezus, jednak nie wzbudziło współczucia, 
pogłębiło może nawet obojętność pospólstwa. Tak 

bywa, kiedy wychodzą na jaw niecielesne rany dozna-
wane w rodzinie.

Małżeństwo Mirka, gdy ujawnił się alkoholizm żony, 
stało się koszmarem. Karczemne awantury, krzyki, 
kompromitujące zachowania, których świadkami byli 
ludzie z jego otoczenia, powodowały, że nieraz miał 
ochotę „zapaść się pod ziemię”. Do tego dochodzi-
ły „życzliwe” rady: zostaw ją, niech się stoczy, jesteś 

jeszcze młody, ułożysz sobie życie itp. Kiedy je od-
rzucał, zaczęły przeradzać się w kpiny lub obojętność. 
Ale on wiedział, że żona próbuje z tym walczyć, że on 
musi chronić ich dorastających synów i że rozwód 
na pewno nikomu nie pomoże. Kilkuletnia abstynen-
cja była szczęściem. Ale koszmar wrócił, choć wracały 
też próby leczenia i terapii. Chłopcy byli już w miarę 
samodzielni. Mirek trwał przy żonie do końca, także 
gdy ujawnił się inny śmiertelny wróg: nowotwór. Wtedy 
niejeden ze zdziwieniem pytał: „Po tym, co przeszedł, 
jeszcze tak potrafi się zachować? Niemożliwe”. Dla 
niego było to możliwe dzięki zachowaniu jedności 
z Bogiem i Kościołem. Dzięki temu nie porzucił żony, 
która go potrzebowała, nie wszedł w nowy związek, 
który byłby dla niej zamknięciem drzwi, odtrąceniem, 
a tym samym porzuceniem chęci do walki z nałogiem. 
Zachował godność, choć cierpiał.

Eryka samotnie wychowuje pięcioro dzieci. Mąż po-
rzucił ich dla kochanki. Jakże bolesne było to, że prze-
cież nie był człowiekiem „światowym”, uważał się 
za katolika, działał we wspólnocie (niestety, tam też 
znalazł nową towarzyszkę!). Ileż osób w jej sytuacji 
obraziłoby się na Boga i wzorem niektórych zaczęło 
kpić z Kościoła i zasad wiary. Ona wiedziała, że grzech 
człowieka osłabia wspólnotę, ale nie dyskredytuje Ko-
ścioła. On jest Boży. Niejeden też mówił, że może da 
się „załatwić” unieważnienie SAKRAMENTU małżeń-
stwa… Nie musi być całe życie sama. Nie była sama. 
Wiara, modlitwa, troska o dzieci, a także wsparcie nie-
których osób z otoczenia (czasem nawet jej niezna-
nych) pomagały trwać i nie stracić godności.

Jeśli kiedyś ktoś obnaży nasze rany, ułomności, 
upadki, zabierze szaty dotychczasowego dostojeń-
stwa, to wpatrując się w Jezusa z szat obnażonego, 
pamiętajmy, że – tak jak On – nawet wtedy możemy 
zachować godność dziecka Bożego.

foto: © 123rf
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„Na początku Bóg stworzył ludzi: mężczyznę 
i kobietę. (…) Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo 
to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą 
dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdoby-
cia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała 
i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wte-
dy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; 
spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy 
zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga 
przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był 
powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród 
drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapy-
tał go: «Gdzie jesteś?». On odpowiedział: «Usłyszałem 
Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 
nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, 
że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego 
ci zakazałem jeść?»” (Rdz 3, 6–11).

Na samym początku człowiek odwrócił się 
od Boga, złamał Jego zakaz i popełnił grzech 
pierworodny. Odtąd udziałem człowieka jest 

marny los, a w końcu śmierć. Całe więc dzieje ludz-
kości to dzieje grzechu. Ale nie od dziś. Dwudziesty 
pierwszy wiek zaczyna nowe dzieje ludzkości, dzieje 
bez grzechu… Czyżby nareszcie świetlana przyszłość 
ludzkości bez żadnego zła?

Niedawno przeczytałem, że w stolicy Czech chce się 
zalegalizować nierząd, a u nas w Polsce pewna partia 
obiecuje młodzieży legalizację narkomanii. Tak oto 
usuwa się grzech ze świata. Mówi się ludziom, że to, 

co dotychczas było grzechem, już nie jest grzechem. 
Nie są już grzechem: aborcja, eutanazja, nierząd, por-
nografia, zboczenia seksualne, rozwody, współżycie 
młodzieży, a nawet dzieci, alkoholizm, narkomania 
i tysiące innych grzechów. Róbta, co chceta – to już 
nie jest złem. Teraz my, ludzie, a nie Pan Bóg decyduje 
o tym, co jest dobre, a co złe. Ale uparty Pan Bóg nie 
chce ustąpić i wciąż przypomina ludziom swoje przy-
kazania i mówi: ani jedna litera, ani jedna kropka nie 
zmieni się w prawie. Nie?

No to my, ludzie, pokażemy Panu Bogu, kto ma ra-
cję. Zgnoimy Jego Kościół i Jego wyznawców. Czy ro-
zumiemy, dlaczego w ostatnim czasie jest tak fron-
talny atak na Pana Boga, na Kościół, na chrześcijan 
i tych, którzy bronią Boga i wskazują grzechy tego 
świata? Przecież Pan Bóg nie popełnił żadnego prze-
stępstwa, a jednak jest najbardziej atakowaną posta-
cią w dziejach świata. O co więc tu chodzi? Właśnie 
o zabicie, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, autorytetu 
Boga, jako Tego, który miałby być wyrocznią w spra-
wach moralnych. „Ty, Panie Boże, nie będziesz nam 
mówił, co dobre, a co złe!”.

Rzecz działa się w jednej z polskich podstawówek. 
Ojciec dziewczynki z drugiej klasy prosił katechet-
kę, żeby jego niewierząca córka mogła przychodzić 
na lekcje religii, aby nie musiała siedzieć w świetlicy. 
Katechetka zgodziła się, więc mała chodziła na reli-
gię. Na jednej z lekcji była mowa o grzechu pierwo-
rodnym. Pani, chcąc małym dzieciom to wytłumaczyć, 
narysowała dziecko z czarną kropką na serduszku. 

OKIEM PROBOSZCZA

ks. Władysław Stępniak

ODARCIE 
z SZAT
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Obok to samo dziecko, ale po chrzcie z czystym ser-
duszkiem. Po tej lekcji matka dziewczynki stwierdzi-
ła, że katechetka naruszyła dobra osobiste jej córki. 
Mała jest ponoć dyskryminowana, bo wychodzi na to, 
że ma brudne serduszko, gdy inne dzieci – czyste. 
W związku z tym zażądała, aby katechetka przeprosi-
ła dziewczynkę przy całej klasie. Do tego stwierdziła, 
że zachowanie katechetki nosiło „znamiona przestęp-
stwa”.

Tak działali komuniści i naziści. Założyli, że istnieje 
człowiek doskonały, trzeba mu tylko zrobić miejsce, 
a wierzących w Boga i w grzech zniszczyć. I nastanie 

era szczęśliwości. Ale zawsze wychodziło na odwrót, 
a to z prostego powodu: bo założenie było fałszywe. 
Nie da się zbudować domu prawdy na fundamencie 
kłamstwa. My wskutek grzechu pierworodnego na-
prawdę rodzimy się z „zabrudzonym serduszkiem”. 
Można się przeciw temu buntować, ale to będzie mia-
ło tyle sensu, co Marsz Przeciw Chorobom, aby one 
zniknęły z powierzchni ziemi, bo ludzie tak chcą. Nie 
znikną. Tak, jak nie znika z powierzchni ziemi grzech. 
I jakby na przekór, tego zła jest coraz więcej.

To może stwierdzić każdy spowiednik. Ludzie spo-
wiadają się z coraz mniejszej ilości grzechów, bo nie 
uznają czegoś za grzech. Młodzież wypisuje się z ka-
techezy, bo katecheta nazywa zło grzechem, a z tym 
młodzi ludzie nie umieją się pogodzić, żeby im ktoś 
grzechem obarczał sumienie. Powstają więc pytania: 
dlaczego jest coraz więcej zła na świecie? Dlaczego 
ci sami ludzie, którzy nie uznają zła i grzechu, buntują 
się i mają żal do innych ludzi i do Pana Boga, gdy ktoś 
dotknie ich grzechem? Dlaczego grzech widzi się tyl-
ko w Kościele, podczas gdy ten sam grzech w świecie, 
gdzie występuje milion razy potężniej, nie jest dostrze-
gany?

I to jest przesłanie Boga do ludzi XXI wieku: Nie 
chowaj swego grzechu pod dywan i nie dostrzegaj 
grzechu tylko u innych. Uznaj swój grzech, żałuj i wy-
spowiadaj się z niego. Ja ci go przebaczę, ale idź i nie 
grzesz więcej.

Obnażenie z szat Jezusa było ukazaniem światu 
czystości bezgranicznej. Bóg nie chowa niczego dla 
siebie. Czysty i święty Bóg chce, abyśmy i my byli 
święci. Wprawdzie przechodzimy przez grzech, ale 
ważne, abyśmy w godzinie naszej śmierci byli nieska-
lani przed Jego obliczem.

foto: © 123rf

ks. kanonik Władysław Stępniak

„Któż ci powiedział, 
że jesteś nagi? 

Czy może zjadłeś  
z drzewa, z którego ci 

zakazałem jeść?”
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W czasach rzymskich śmierć zadana skazańcowi 
przez ukrzyżowanie była karą – już w samym 
zamiarze – upadlającą i okrutną.

Stacja X Męki Pańskiej oba motywy: poniżenia 
i okrucieństwa, oddaje z werystyczną wręcz, tym sa-
mym szczególnie przejmującą, dobitnością. Jakie za-
tem konsekwencje i świadectwa – tegoż – odnajduje-
my w teologii i sztuce? Innymi słowy, jak teologowie, 
mistycy, artyści tłumaczą lub wyrażają, po ludzku nie-
wytłumaczalny, fakt tak drastycznego, bezprzykładne-
go, bo dotyczącego samego Boga – Jezusa Chrystu-
sa, upokorzenia; dojmująco i integralnie połączonego 
z przełamaniem najbardziej intymnych barier, w po-
staci wstydu, bezsilności i bezradności – Najświętszej 
Ofiary?

Można wskazać w tradycji teologiczno-mistycz-
nej na dwa świadectwa: zaskakująco jednoznaczne, 
stanowiące zarazem definitywne odpowiedzi na owe 
pytania, postawione przecież w poczuciu niezrozu-
mienia, rozpaczy i braku nadziei na jakąkolwiek od-
powiedź.

Pierwszą odpowiedź – świadectwo formułuje 
w swych objawieniach bł. Anna Katarzyna Emmerich. 
I jest to świadectwo bezdyskusyjne, jednoznacznie 
pozytywne, bo dotyczące cudu – jedynego cudu in-
gerencji samego Boga w przebieg męki Jego uko-
chanego Syna. Tak o rzeczonym cudzie świadczy bł. 

Anna Katarzyna Emmerich: „Wreszcie zdarli siepacze 
ostatek okrycia, opaskę z lędźwi. Jezus nasz najsłod-
szy, niewypowiedzianie udręczony Zbawiciel, skulił się 
i pochylił, by jako tako ukryć swą nagość. Z osłabienia 
chwiał się na nogach i byłby lada chwila upadł, lecz 
siepacze posadzili Go na przywleczonym kamieniu 
i włożyli Mu na nowo koronę cierniową na głowę. Na-
stępnie podali Mu do picia drugie naczynie z octem 
i żółcią, ale Jezus w milczeniu odwrócił tylko głowę, 
nie przyjmując napoju. Gdy potem oprawcy chwycili 
Jezusa za ręce, by powlec Go na krzyż, dał się słyszeć 
głośny, gniewny pomruk i jęk żałosny wśród przyja-
ciół Jezusa. Nurtująca w nich boleść wybuchła z całą 
siłą. Matka Najświętsza skupiła się cała w gorącej 
modlitwie; miała właśnie zamiar zdjąć swą zasłonę 
i podać ją Jezusowi jako okrycie, gdy wtem Bóg jakby 
cudem wysłuchał Jej modły. Między siepaczy wpadł ja-
kiś człowiek zadyszany, który przybiegł aż od bramy, 
przeciskając się gwałtownie przez tłum, tu podał Je-
zusowi chustę, a Ten ją przyjął z podzięką i owinął się 
nią. Ten dobroczyńca Zbawiciela, zesłany przez Boga 
na gorące modły Najświętszej Panny, miał w swej po-
staci i gwałtownym zachowaniu się coś nakazujące-
go. Nie rozmawiał z nikim i odszedł tak prędko, jak 
przyszedł, tylko na odchodnym pogroził siepaczom 
pięścią i rzekł rozkazująco: «Ażebyście przypadkiem 
nie odbierali okrycia temu biedakowi!». Człowiekiem 
tym był Jonadab, pochodzący z okolicy Betlejem, syn 
brata świętego Józefa (...)”.

Cud zawsze dotyka sedna, bo nie potrzebując żad-
nego racjonalnego uzasadnienia, działa niezależnie 
od czasu i przestrzeni. Dlatego nie może dziwić, iż 
objawienia żyjącej na przełomie XVIII i XIX wieku nie-
mieckiej błogosławionej pozostają w pełnej duchowej 
korespondencji z wyobrażeniami tradycyjnej ikono-
grafii, w których nagość Pana Jezusa zawsze zasłania-
ją płótnem święte niewiasty (por. Mistrz Męki Pańskiej 
z Karlsruhe Obnażenie Chrystusa z szat).

SZYMON GIŻYŃSKI

Szymon Giżyński

OBNAŻENIE CHRYSTUSA 

z SZAT
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Odpowiedź i świadectwo, wywodzące się z naszego, 
polskiego kręgu, św. Faustyny jest także bezdyskusyj-
ne, jednoznaczne i definitywne; również potwierdzone 
cudem – mistycznego przeżycia. W Dzienniczku św. 
Faustyna tak opisuje swe spotkanie z Jezusem: „Sta-
nął nagle Jezus przede mną obnażony z szat, okry-
ty ranami na całym ciele, oczy tonęły we krwi i łzach, 
twarz cała zeszpecona, okryta plwocinami. Wtem 
mi powiedział Pan: «Oblubienica musi być podobna 
do swego Oblubieńca». Zrozumiałam te słowa do głę-
bi. Tu nie ma miejsca na jakieś wątpliwości. Podo-
bieństwo moje do Jezusa musi być przez cierpienie 
i pokorę” (Dz. 268).

W objawieniach bł. Anny Katarzyny Emmerich Pan 
Jezus ukazał prawdę o bezmiarze swych cierpień 
na drodze krzyżowej, stanowiących istotową podsta-
wę mistycznej więzi Oblubienicy z Oblubieńcem, czyli 
wybranej duszy ludzkiej z Chrystusem; dokładnie tak, 
jak to objawia św. Faustyna, ukazując całemu światu 
i wszystkim jego pokoleniom bezmiar Bożego Miło-
sierdzia.

foto: © Jan Sanders van Hemessen [Public domain]

Szymon Giżyński, poseł IV, V, VI, VII, VIII kadencji Sej-
mu RP, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości; współzało-
życiel – w 1990 roku w Warszawie – Porozumienia Cen-
trum; w latach 1997-1998 wojewoda częstochowski; od 
lipca 2018 roku wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi

Mistrz Męki Pańskiej z Karlsruhe, Obnażenie Chrystusa z szat
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Jedyny w historii Formuły F1 Polak, Robert Kubica, 
zasiada w bolidzie zespołu Williams Racing. To nie 
jedyny polski akcent w tegorocznym sezonie For-
muły 1 – od listopada ubiegłego roku oficjalnym 
sponsorem brytyjskiego zespołu jest PKN ORLEN.

Narodowy Czempion konsekwentnie buduje międzyna-
rodową pozycję. Poszukuje więc globalnych kanałów ko-
munikacji. Dzieje się tak nie bez przyczyny: Grupa ORLEN 
ma dziś aktywa w pięciu krajach Europy i Ameryki Pół-
nocnej, zaś jej produkty dostępne są w ponad 90 krajach 
na całym świecie. A zaangażowanie w wyścigi Formuły 
1 należy do najskuteczniejszych sposobów promowania 
marki poprzez sponsoring sportowy – już samo umiesz-

czenie logotypu na bolidzie stwarza olbrzymi potencjał 
reklamowy. Wyścigi Formuły 1 odbywają się w 21 krajach, 
dodatkowo tę dyscyplinę ogląda przed telewizorami około 
2 miliardów ludzi na świecie.

Przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu we wsparcie 
królowej motorsportu, z Robertem Kubicą na czele, OR-
LEN przeprowadził szereg badań marketingowych i ana-
liz pod kątem korzyści wizerunkowych. Wzięto też pod 
uwagę, że taka współpraca z pewnością zacieśni relacje 
z klientami ORLENU. Wszak Kubica od lat jest ulubieńcem 
Polaków. W 2018 roku na podstawie zdjęcia rozpoznało 
go aż 77 procent rodaków. W dodatku współpraca z nim 
i Rokit Williams Racing doskonale wpisuje się w strategię 

Silny jak ORLEN, 
uparty jak Kubica
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współczesnego patriotyzmu ORLENU, której jednym z ce-
lów jest promocja polskich sportowców oraz wspieranie 
ich w osiąganiu jak najlepszych wyników. W 2018 roku 
Koncern przyniósł szczęście lekkoatletom z Grupy Spor-
towej ORLEN, polskiej reprezentacji mężczyzn w siatków-
ce halowej, i młodemu motoparalotniarzowi – Wojtkowi 
Bógdałowi, którzy z logo Koncernu na piersi zdobyli złoto. 
Teraz przyszedł czas na F1 kojarzoną z zaawansowanymi 
technologiami, innowacjami i najwyższą ekspercką wiedzą 
– a zatem atrybutami bliskimi marce ORLEN.

Umowa z Brytyjczykami gwarantuje Koncernowi prawo 
do wykorzystywania logo Rokit Williams Racing w swojej 
komunikacji marketingowej na całym świecie. Logo ORLEN 
znajduje się na kombinezonach (na piersi) i kaskach kierow-
ców (na części podbródkowej) oraz na kombinezonach ekipy 
technicznej teamu Williams. Na bolidach znak firmowy Kon-
cernu widnieje: na każdym z lusterek bocznych, na zwró-
conej do tyłu części spoilera, na układzie dolotowym (tzw. 
airbox nad głową kierowcy) oraz na „nosie” bolidu.

Robert Kubica określił swój powrót do F1 jako jedno 
z największych osiągnięć w życiu. Lubi numer startowy 
osiem, a ponieważ ten był zajęty, kierowca nosi obecnie 
88. Start wraz z dwudziestoletnim George’em Russellem 
odbył się 17 marca 2019 roku na torze w australijskim 

Melbourne. Robert Kubica zakończył Australian Grand 
Prix na 17 pozycji. Gdy w 2010 roku ostatni raz brał udział 
w wyścigu, zajął drugie miejsce. Dziś Formuła 1 mocno się 
zmieniła, powrót do niej jest dla Roberta prawie jak debiut, 
co wielokrotnie sam podkreślał.

Jednak Kubica słynie ze swojego uporu, wykonał gigan-
tyczną pracę, by po wypadku wrócić na tor wyścigów F1. 
Obecnie przygotowuje się do kolejnych startów, a to wy-
maga ciężkiej pracy fizycznej i psychicznej. Tu nie chodzi 
tylko o bolid. Dużo czasu spędza w siedzibie ekipy, bo Wil-
liams dysponuje symulatorem. Zespoły, w których dawniej 
startował, nie miały takiego sprzętu. Sporo jeździ na rowe-
rze, ćwiczy na siłowni.

Zainteresowanie Robertem Kubicą jest ogromne, co tyl-
ko potwierdza słuszność podjętych przez ORLEN decyzji. 
Informację o rozpoczęciu przygotowań kierowcy do wyści-
gu F1 opublikowano w mediach 1316 razy w ciągu zaled-
wie trzech dni. To olbrzymi sukces wizerunkowy, bo ponad 
102 miliony osób – blisko połowa to telewidzowie, ponad 
34 miliony to słuchacze radia – usłyszało o tym fakcie. 
Ekwiwalent reklamowy, a więc szacunek, ile ORLEN mu-
siałby wydać na reklamy w prasie, radiu, telewizji i porta-
lach, tylko w tych trzech dniach wyniósł ponad 8,5 miliona 
złotych.
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Opisane w czterech Ewangeliach wydarzenia 
Wielkiego Tygodnia inspirowały wielu kom-
pozytorów, w tym największych twórców 

muzyki. Jednym z nich jest niemiecki wierzący i poboż-
ny luteranin, a zarazem genialny muzyk, Jan Sebastian 
Bach (1685–1750).

Ponad połowę swojego życia (wraz z liczną rodzi-
ną) mieszkał w Lipsku (niem. Leipzig), pełniąc funkcję 
kantora, nauczyciela muzyki i organisty przy kościele 
św. Tomasza (1723–1750). Jan Sebastian Bach, ubie-
gając się o to stanowisko, otrzymał od rady miasta 
zlecenie napisania muzyki pasyjnej na Wielki Tydzień 
roku 1723. I prawdopodobnie w Wielki Piątek tego roku 
mieszkańcy Lipska usłyszeli Pasję według św. Jana 
(Johannes-Passion).

Spośród czterech skomponowanych przez Bacha 
pasji do naszych czasów zachowały się w całości tyl-
ko dwie. Wymieniona wyżej Pasja Janowa oraz stwo-
rzona i wykonana w roku 1729 w Lipsku Pasja według 
św. Mateusza. Te dwie kompozycje są tzw. pasjami 
oratoryjnymi, co przejawia się zróżnicowaniem oraz 
bogactwem form i użytych środków muzycznych. 
Charakterystyczne cechy takich kompozycji można 
przedstawić w następujący sposób. Relacja Ewangeli-

sty i wypowiedzi poszczególnych osób były recytowa-
ne (sylabiczna recytacja, zwana recitativo, była oparta 
na odpowiednich dźwiękach i schematach melodycz-
nych z akompaniamentem instrumentu, np. organów), 
tłum wypowiadał się w rozbudowanych partiach chó-
ralnych, współudział wiernych i przeżywanie przez 
nich historii pasyjnej wyrażał się poprzez włączenie 
do trwającej akcji ewangelicznej chorału protestanc-
kiego, czyli nabożnej pieśni niemieckiej, a także solo-
wej arii lub utworu chóralnego opartych na odpowied-
nich współczesnych religijnych tekstach poetyckich.

Przyjrzyjmy się pasji Bachowskiej opartej na przeka-
zie św. Jana Ewangelisty. Należy zaznaczyć, że prze-
znaczona dla Kościoła protestanckiego była skom-
ponowana do tekstów w języku niemieckim. Ale 
niech przytoczone i tłumaczone teksty pozwolą nam 
wniknąć w miłosierdzie Boga, który nie wahał się od-
dać w ręce ludzi i ofiarować za nasze grzechy swo-
jego Jednorodzonego Syna. Tekst pasji to w całości 
dwa rozdziały Ewangelii św. Jana: J 18, 1–40 oraz J 19, 
1–42. Historię pasyjną od pojmania Jezusa do złoże-
nia Jego ciała w grobie po ukrzyżowaniu przedstawia 
w recytatywach Ewangelista (tenor). Ponadto solista-
mi są Jezus, św. Piotr, Piłat (bas), odźwierna (sopran). 
Chór wykonuje partie tłumu, czyli żołnierzy oraz Ży-
dów oskarżających Jezusa.

MUSICA ECCLESIASTICA

ks. Dariusz Smolarek SAC

JAN SEBASTIAN BACH – 

PASJA  
WEDŁUG ŚW. JANA
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Charakter Ewangelii św. Jana jest prosty. W pasji 
znajdują się szeroko i realistycznie opisane sceny 
sądu przed najwyższym kapłanem, a zwłaszcza sądu 
Piłata. Jest w nich wiele wzburzenia i dramatyzmu. 
Bach uchwycił te właściwości i oddał je w muzyce. 
Chóry kapłanów i ludu stają się u niego głównymi no-

sicielami akcji. Dlatego aby powstrzymać narastające 
napięcie wydarzeń, kompozytor przerywał przekaz 
Ewangelii, przetykając go ariami do tekstów z poezją 
pietystyczną (aria to forma wokalno-instrumentalna 
ze śpiewnym głosem solowym). W muzyczno-dra-
matycznym toku dzieła te pełne emocji arie spełniają 
funkcję medytacji, a także religijnej wypowiedzi du-
szy zatrzymującej się w obliczu męki i śmierci Jezusa. 
Podobną funkcję posiadają śpiewane przez chór cho-

rały protestanckie (jest ich siedem), które są niejako 
obiektywnym stanowiskiem społeczności wiernych 
słuchających opisu męki Pańskiej.

Całość akcji kompozytor podzielił na dwie części 
(podobnie jak w operze na dwa akty). Pierwsza część 

rozgrywa się od sceny zdrady Judasza 
i pojmania Jezusa do zaparcia się św. 
Piotra. W zakończeniu tej części J.S. 
Bach dodał tekst z Ewangelii św. Ma-
teusza (Mt 26, 75): „Wspomniał Piotr 
na słowo Jezusa, który powiedział: 
«Nim kogut zapieje, trzy razy się mnie 
wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorz-
ko zapłakał”. Druga część rozgrywa się 
od momentu przesłuchania przed Piła-
tem, poprzez biczowanie Jezusa oraz 
sąd namiestnika, a kończy ukrzyżowa-
niem oraz śmiercią Zbawiciela i złoże-
niem Jego Ciała do grobu. Tutaj również 
kompozytor wstawił tekst Ewangelii 
Mateuszowej opisujący sytuację za-
raz po śmierci Jezusa (Mt 27, 51–52): 
„A oto zasłona przybytku rozdarła się 
na dwoje z góry na dół, ziemia zadrżała 
i skały zaczęły pękać. Groby się otwo-
rzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, 
powstało”. W pasji partiom wokalnym 
towarzyszy akompaniament zespołu 
instrumentalnego składającego się 
z dwojga skrzypiec, altówki, wioli mi-
łosnej, wiolonczeli, kontrabasu, dwóch 
fletów, dwóch oboi, oboju miłosnego, 
organów i klawesynu. Oczywiście kom-
pozytor w poszczególnych częściach 
zastosował różne zestawy tego instru-
mentarium, a w partiach chóralnych gra 
najczęściej cała orkiestra.

Zatrzymajmy się na tekstach arii i chorałów doda-
nych do opisu ewangelicznego. Być może ich słowa 
staną się pomocne w medytacji męki Pańskiej. Niech 
poruszą nasze serca, abyśmy doceniali miłość Jezusa 
do nas, grzesznych ludzi. Tytuły poszczególnych czę-
ści podaję w języku niemieckim, a tłumaczenie w ca-
łości w języku polskim.

Pierwsza strona Pasji według św. Jana, 
rękopis (autograf) J.S. Bacha, fotografia 
ze strony internetowej Staatsbibliothek zu 
Berlin, Preußischer Kulturbesit
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Rozpoczynający pasję potężny chór śpiewa pro-
log: „Panie, nasz Władco, którego sława / Świetna 
jest we wszystkich krajach! / Ukaż nam przez Swoją 
Mękę, / Że Ty, jest prawym Synem Boga. / Przez cały 
czas, / Nawet w największym upadku, / Będziesz wy-
chwalany”. Po czym rozpoczyna się relacja Ewange-
listy, który śpiewem recytatywnym ukazuje pierwszą 
scenę, aresztowania Jezusa. Po słowach Zbawiciela 
„Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść” (J 18, 
8) chór śpiewa chorał (O große Lieb) z następującymi 
słowami: „O wielka miłości, o miłości bez miary, / Któ-
ra Cię przywiodła na tę drogę męki! / Żyję na świecie 
wśród rozkoszy i radości, / A Ty musisz cierpieć!”.

Po kolejnych słowach Jezusa skierowanych do św. 
Piotra „Włóż swój miecz do pochwy. Czy nie mam pić 
kielicha, który mi dał Ojciec?” (J 18, 11) następuje chorał 
– modlitwa (Dein Will gescheh, Herr Gott): „Twoja wola 
spełnia się, Panie Boże, / Tak na ziemi jak i w Kró-
lestwie Niebieskim; / Daj nam cierpliwość w czasie 
cierpienia, / Posłuszeństwo w miłości i cierpieniu, / 
Broń i prowadź wszystkie ciało i krew, / Aby spełniały 
wciąż Twą wolę”. Po scenie pojmania (J 18, 12–14) na-
stępuje medytacyjny przerywnik toku akcji w postaci 
arii altu (Von den Stricken meiner Sünden), gdzie wie-
rząca dusza zastanawia się nad tym, co opisał Ewan-
gelista: „By zdjąć pęta moich grzechów / Które mnie 
wiążą, / Związano Mego Zbawcę. / Ze wszystkich ran 
grzechowych / Pragnie mnie On uleczyć, / Przeto nosi 
On rany”.

Kolejny odcinek to scena zaparcia się Piotra i prze-
słuchanie Jezusa przed Sanhedrynem. Po relacji 
Ewangelisty: „A szedł za Jezusem Szymon Piotr i inny 
uczeń” (J 18, 15) następuje aria sopranu (Ich folge dir 
gleichfalls mit freudigen Schritten): „Podążę za Tobą 
również radosnymi krokami / I nie opuszczę Cię, / 
Moje życie, moje światło. / Powezmę bieg i nie prze-
straszę się, / Byś sam mnie pociągał, / prowadził, 
zapraszał”. W tym czasie podczas przesłuchania 
u najwyższego kapłana Kajfasza Jezus został spolicz-
kowany i odpowiada na to: „Jeżeli źle powiedziałem, 
udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego 
Mnie bijesz?” (J 18, 23). Odpowiedzią na ten czyn jest 
chorał śpiewany przez chór (Wer hat dich so geschla-
gen): „Kto Cię uderzył, / Mój Zbawco i plagami Cię / 
Tak źle potraktował? / Nie jesteś przecież grzeszni-
kiem, / Jak my i nasze dzieci, / Nie znasz zbrodni. // 
Ja, tak ja i moje grzechy, / Których tyle znaleźć można 
co ziarenek / Piasku nad morzem, / To one wywołały / 
Nieszczęście, które Cię uderza, / I zasmuca mrowiem 
katuszy”.

Akcja dochodzi do momentu trzeciego zaparcia 
się Piotra: „Wtedy Piotr znowu się wyparł. I zaraz za-

piał kogut. Wspomniał Piotr na słowo Pana, wyszedł 
na zewnątrz i gorzko zapłakał” (J 18, 27; Mt 26, 27). 
Ostatnie słowa relacji: „i gorzko zapłakał”, wyrażają-
ce żal św. Piotra, obrazuje kompozytor wzruszającym 
muzycznym lamentem. Ten rozdzierający płacz prze-
chodzi w pierwsze takty sinfonii (instrumentalnego 
wstępu) rozpoczynającej arię tenoru (Ach, mein Sinn), 
niezwykle piękną i sugestywną: „Ach, mój umyśle, / 
Gdzie się w końcu znajdę, / Gdzie się pokrzepię? / 
Pozostać tutaj, / Albo też odejść / Za gór i pagórków 
grzbiety? / Na tym świecie nie ma rady, / A w sercu / 
Pozostaje ból / Moich zbrodni, / Skoro sługa wyparł 
się Pana”. Zaraz po arii następuje kończący pierwszą 
część kojący, ale i poruszający duszę chorał: (Petrus, 
der nicht denkt zurück): „Piotr, co nie przypomniał so-
bie, / Wspomnień swego Boga, / Ten przy pierwszym 
spojrzeniu / Gorzko zapłakał: / Jezu, spójrz na mnie, 
/ Gdy nie będę pokutował; / Gdy uczynię zło, / Po-
rusz me sumienie”. W pierwszej części pasji, na sto-
sunkowo niewielkiej przestrzeni skupia się olbrzymie 
napięcie emocjonalne, tak że uspokojenie dźwiękami 
chorału – modlitwy wspólnoty kościelnej – staje się 
w tym miejscu duchową koniecznością.

Drugą część Pasji Janowej J.S. Bach rozpoczyna 
chorałem zapowiadającym mękę Chrystusa (Christus, 
der uns selig macht): „Chrystus, co nas czyni błogosła-
wionymi, / żadnego zła nie popełnił, / Został za nas 
w nocy / Niczym złodziej schwytany, / Poprowadził 
Go bezbożny lud / I fałszywie oskarżył, / Wyśmiany, 
wyszydzony i opluty, Jak mówi Pismo”. Cała scena 
sądu u Piłata jest centralną, dramatycznie najmocniej-
szą częścią pasji. Tam, gdzie dramatyzm poszczegól-
nych scen osiąga szczyt, wstawia kompozytor chorał 
albo arię, dzięki czemu opada napięcie, a to z kolei 
umożliwia nową jego gradację w następnej scenie. 
Po wstępnych pytaniach Piłata i odpowiedzi Jezusa: 
„Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby króle-
stwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, 
abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo 
moje nie jest stąd” (J 18, 36) następuje chorał (Ach gro-
ßer König, groß zu allen Zeiten): „O wielki królu, wielki 
przez cały czas, / Jakże mam tę skromną wierność 
opisać? / Żadne ludzkie serce nie może wymyślić. / 
Jak Ci dziękować. // Nie mogę mymi zmysłami dociec, 
/ Z czym miałbym Twą litość porównać. / Jakże mogę 
za uczynki Twej miłości, / Swą pracą odpłacić?”.

Podczas procesu Piłat uwolnił Barabasza, a Jezusa 
kazał ubiczować, myśląc, że tym zadowoli Żydów, aby 
nie żądali już Jego ukrzyżowania. Po relacji Ewange-
listy: „Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczo-
wać” (J 18, 40; 19, 1) następuje najpierw arioso (arioso 
to pełen napięcia i emocji utwór pośredni pomiędzy 
arią a recytatywem) basu (Betrachte, meine Seel): 
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„Przypatrz się, mój umyśle, z lękliwą przyjemnością, 
/ Z gorzką radością i uciskiem serca, / Najwyższemu 
dobru w bólu Jezusa, / Jak przez kolce, co tak Go kłu-
ją, / Jak kwitną niebieskie pierwiosnki; / Możesz wiele 
słodkich owoców, z Jego piołunu zerwać, / Na Niego 
bez przerwy spoglądając”, a następnie aria tenoru: 
(Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken): „Rozważ, jak 
Jego zakrwawione Plecy / One w każdym kawałku 
/ Wprost do nieba prowadzą! Gdy zaś wreszcie fale 
wód / Powodzi naszych grzechów przejdą, / Wstaje 
najpiękniejsza tęcza / Jako znak Łaski Bożej”. Te dwie 
kompozycje zatrzymują duszę w kontemplacji nad 
cierpieniem biczowanego i cierniem ukoronowanego 
Chrystusa, które dla nas, grzeszników, wydaje wiele 
słodkich owoców i jak tęcza jest znakiem nadziei ła-
ski naszego zbawienia.

Piłat jednak próbuje uwolnić Jezusa po Jego odpo-
wiedzi: „Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby 
ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, 
który Mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował Go uwol-
nić” (J 19, 11–12a). I tutaj znowu występuje przerywnik 
akcji w postaci chorału, którego słowa przypomi-
nają słowa św. Pawła zawarte w Liście do Galatów: 
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem 
trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod 
jarzmo niewoli!” (Ga 5, 1). Chór wiernych śpiewa chorał 
(Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn): „Przez więzienie, 
Syn Boga. / Przyniósł nam wolność, / Karcer stał się 
Tronem Łaski, / Miastem wolności wszystkich poboż-
nych; / Gdybyś nie przełamał niewoli, / Musiałaby na-
sza niewola być wieczną”.

Dramatyzm Pasji Janowej narasta. Przymuszony 
szantażem Piłat wydaje wyrok do zamordowania nie-
winnego Człowieka: „Wtedy więc wydał Go im, aby 
Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam, 
dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem 
Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19, 
16–17). Kulminacyjna aria basu z chórem (Eilt, ihr an-
gefochtnen Seelen) nie jest odprężeniem poprzedza-
jącego ją napięcia, ale jego szczytem. Solista wska-
zuje duszom zatraconym przez grzech, aby śpieszyły 
i wyruszyły w drogę. Ich chór zadaje pytanie: „dokąd?”, 
„gdzie?”. I uzyskują odpowiedź: „na Golgotę”, na wzgó-
rze, gdzie jest krzyż, z którego rodzi się dobro zbawie-
nia: „Spieszcie, wy pobite duchy. / Wyjdźcie z waszymi 
jarów męki, / Spieszcie – A dokąd? – Na Golgotę! / 
Sprawcie sobie skrzydła wiary / Lećcie – Gdzie? – 
na wzgórze krzyża, / Wasze dobro tam zakwita!”.

Relacja Ewangelisty po ukrzyżowaniu Jezusa jest 
przerywana dwukrotnie śpiewem chóru. Po raz pierw-
szy od odpowiedzi Piłata Żydom: „Odparł Piłat: Com 
napisał, napisałem” (J 19, 22) słyszymy chorał (In me-

ines Herzens Grunde): „W głębi mego serca / Samo 
Twe Imię i Krzyż / Iskrzy w każdym czasie, o każdej 
godzinie, / Przez nie potrafię się radować. / Zaja-
śniał dla mnie obraz / Aby pocieszyć mnie w mym 
nieszczęściu, / Jak Ty, Panie Chryste, tak łagodnie / 
Wykrwawiłeś się na śmierć”. Drugim razem po odda-
niu umiłowanego ucznia swojej Matce ( „Następnie 
rzekł do ucznia: Oto Matka twoja”, J 19, 26–27 a) brzmi 
chorał (Er nahm alles wohl in acht): „On wszystko do-
brze wykonał / W swej ostatniej godzinie, / Swojej 
Matce z rozwagą, / Wyznaczył opiekuna. / O człowie-
cze, czyń słusznie, / Boga kochaj i ludzi, / Umieraj bez 
żadnego żalu, / I się nie smuć”.

Ostatnie słowa Jezusa i jego śmierć są w muzyce 
J.S. Bacha osnute bezgranicznym, głębokim i cichym 
smutkiem wyrażonym w przepięknej arii altu (Es ist 
vollbracht!), która następuje po słowach Zbawiciela 
„Wykonało się” (J 19, 30 a): „Wykonało się! / O dusz 
strapionych pocieszenie!; / Żałości noc / Oddaje chwil 
ostatnich tchnienie. / Mąż z rodu Judy zbrojny w moc 
/ Zwycięzcą jest. / Wykonało się”. I zaraz po wypowie-
dzi Ewangelisty „I skłoniwszy głowę, oddał ducha” (J 
19, 30 b) następuje kolejna aria (Mein teurer Heiland) 
przetykana chorałem (Jesu, der du warest tot). Z gło-
sem basowym śpiewa jednocześnie chór (druk wy-
tłuszczony), a w tym przejmującym dialogu jego słowa 
niejako dopełniają treści wyrażone przez solistę: „Mój 
drogi Zbawco, pozwolisz, że zapytam, / Jezu, któryś 
martwy był / Czy to, że zostałeś ukrzyżowany / I sam 
powiedziałeś: «Wykonało się» / Żywyś teraz wiecznie 
/ Czyni mnie wolnym od śmierci? / W nędzy, śmierci 
straszny czas / Nigdzie się nie zwracam. / Czy mogę 
przez Twój ból i śmierć / Otrzymać Królestwo Niebie-
skie? / Czy zbawiony został świat? / Jeno Ty rozgrze-
szasz mię / O mój dobry Panie, / Nie możesz wszakże 
przez ból mówić, / Daj, coś sam zasłużył wszak, / Ale 
skłoń tylko głowę / I milcząco wypowiedz: Tak! / Wię-
cej ja nie pragnę”.

Po opisie śmierci Jezusa kompozytor wstawił tekst 
z Ewangelii św. Mateusza: „A oto zasłona przybytku 
rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała 
i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał 
świętych, którzy umarli, powstało” (Mt 27, 51–52). Tę ak-
cję koronują dwie solowe partie. Najpierw arioso teno-
ru (Mein Herz, in dem die ganze Welt): „Me serce, gdy 
świat cały w krąg / Boleje nad Jezusa męką, / Żałobę 
słońce wdziewa ciężką / Zasłona drze się, pęka skała, 
/ Drży ziemia, groby się rozwarły, / Bo widzą Zbawcę 
już umarłym, / Czy dzielić boleść będziesz wraz?”. I na-
stępująca po nim, pełna żałości aria sopranu (Zerfließe, 
mein Herze): „W łzach rozpłyń się, me serce, od żalu, 
od tego, / Ku czci Najwyższego! / Głoś niebu i światu 
tę biedę bez miar: / Twój Jezus już zmarł!”.
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Relację Ewangelisty po śmierci Jezusa i przebiciu 
włócznią Jego boku kończy zdanie „I znowu w innym 
[miejscu] mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego 
przebili” (J 19, 37), a wieńczy prośba-modlitwa wyra-
żona w chorale (O hilf, Christe, Gottes Sohn): „Pomóż, 
Chryste, Synu Boga, / Przez swe gorzkie cierpienie, / 
Byśmy zawsze byli Ci poddani, / Od przywar stronili, 
/ Twoją śmierć i jej przyczynę / Płodnie rozważali. / 
Przeto, jak bardzo bylibyśmy biedni i słabi, / Składali-
śmy byśmy Ci ofiarę dziękczynną”.

Następuje zdjęcie z krzyża i złożenie Ciała Jezusa 
do grobu, co kończą słowa Ewangelii: „Tam to więc, 
ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożo-
no Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu” (J 19, 42). 
Chór wiernych śpiewa żałobny lament nad grobem 
Zbawiciela (Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine). „Lirycz-
ny smutek tej kompozycji sięga spokoju z zaświatów, 
w którym muzyka gubi się w wiecznej ciszy”: „Spoczy-
waj w pokoju, o Przenajświętsze Ciało, / Nad którym 
staję płacząc, / Spoczywaj w spokoju i przywiedź mnie 
także do spoczynku. / Bo grób, który Cię zamyka / 
I więcej żadnej męki Ci nie sprawi, / bramą niebios dla 
mnie jest i zamkiem piekielnych wrót!”.

Partia chóru, która rozpoczynała całą Pasję według 
św. Jana, teraz jak klamrą spina całe dzieło. Kompo-
zycję wieńczy chorał (Ach Herr, lass dein lieb Enge-
lein), który jest pełną nadziei w zmartwychwstanie 
i życie wieczne ufną modlitwą duszy oczekującej 
kresu ziemskiej pielgrzymki, kiedy „będzie na wieki 
wychwalała swojego Zbawcę”: „Ach Panie, ześlij swe-
go kochanego anioła / U samego kresu mej duszy, / 
By mnie przeniósł na łono Abrahama, / Ciało w swym 
sennym pokoju / Było łagodnie, bez męki i bólu, / 
Spoczęło aż do Dnia Sądu! / Następnie zbudź mnie 
ze śmierci, / Aby moje oczy Cię ujrzały / W całej ra-
dości, o Synu Boga, / Mój Zbawco i Tronie Łaski! / 
Panie Jezu, wysłuchaj mnie, / Będę wychwalał Cię 
wiecznie!”.

Wywiedziona z Ewangelii pasja J.S. Bacha jest nie-
samowitym dramatem muzycznym, i to bez gry sce-
nicznej. Są postaci rzeczywiste (Jezus, Piotr, Piłat, Ju-
dasz) i postacie symboliczne (głos duszy i serca). Jest 
historyczny tłum (Sanhedryn, żołnierze) i symbolicz-
na wspólnota wiernych komentująca poprzez pieśń 
(chorał) przebieg wydarzeń. Muzyka w Bachowskich 
pasjach dzięki sile ekspresji dramatyzuje akcję i od-
działuje na słuchacza. Oczywiście człowiek wierzący 
jest zdolny przeżywać wewnętrznie, bez żadnej mu-
zyki, treść o męce i odkupieniu i rozważać ją. Jednak 
dzieło muzyczne Bacha pozwala na przeżywanie re-
lacji ewangelicznej także w pełnym wymiarze este-
tycznym poprzez współgranie wszystkich elementów: 

epickich recytatywów, lirycznych arii, dramatycznych 
i modlitewnych chórów.

Na platformie internetowej YouTube znajdują 
się nagrania filmowe koncertów z tą pasją. Po-
lecam następujące wykonania Pasji według św. 
Jana (BWV 245 – numeracja dzieł J.S. Bacha): 
Zespół „Concentus Musicus Wien”, Chór Chło-
pięco-Męski „Tolzer Knabenchor” pod dyrekcją 
Nicolausa Harnoncourta (nagranie z koncer-
tu w katedrze w Graz z 1985 r.): https://www.
youtube.com/watch?v=QbVTxRicMGM&t=797s; 
Zespół „Bach Collegium Japan” pod dyrekcją 
Masaakiego Suzuki: https://www.youtube.
com/watch?v=SiKgrevzT-g; Zespół „Netherlands 
Bach Society” pod dyrekcją Josa van Veldhove-
na: https://www.youtube.com/watch?v=zM-
f9XDQBAaI. Słuchając wykonań pasji, można 
obserwować tekst w języku niemieckim i równo-
czesne jego tłumaczenie na język polski, który 
znajduje się na stronie internetowej: Interneto-
wy serwis Kantaty Jana Sebastiana po polsku, 
http://kbpp.org.pl/bwv-245.

 
Wykorzystane publikacje: E. Zavarský, J.S. Bach, 

PWM, Kraków 1973; A. Schweitzer, Jan Sebastian 
Bach, W.A.B., Warszawa 2009; T. Chylińska, St. Hara-
schin, M. Jabłoński, Przewodnik po muzyce koncerto-
wej, cz. 1, PWM SA, Kraków 2003; W. Oehlmann, A. 
Wagner, Reclams Chormusik – Und Oratorienführer, 
Stuttgart 2003; B. Pociej, Jan Sebastian Bach i jego 
muzyka, WSiP, Warszawa 1995; E. Dziębowska, Bach 
Johann Sebastian, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, 
Część Biograficzna, t. ab, red. E. Dziębowska, PWM, 
Kraków 1979, s. 121–158; Encyklopedia muzyki, red. A. 
Chodkowski, PWN, Warszawa 2001; Portal Polskiego 
Radia SA, Niechciana wielka Pasja Bacha: https://
www.polskieradio.pl/8/192/Artykul/803799,Niech-
ciana-wielka-Pasja-Bacha (dostęp 22.01.2018). Do-
stępny jest oryginalny rękopis partytury całej kom-
pozycji znajdujący się na stronach: Staatsbibliothek 
zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz: https://digital.
staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PP-
N845641816&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=DM-
DLOG_0001 (dostęp 25.01.2019); także w Publicznej 
Domenie Muzycznej IMSLP (International Music Sco-
re Library Project): http://hz.imslp.info/files/imglnks/
usimg/f/f7/IMSLP434506-PMLP03317-Partitur_D-B_
Mus._ms._Bach_P_29.pdf (dostęp 25.01.2019).

ks. Dariusz Smolarek SAC, doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie historii-muzykologii; wykładowca mu-
zyki kościelnej i emisji głosu w WSD Księży Pallotynów 
w Ołtarzewie; członek Stowarzyszenia Polskich Muzy-
ków Kościelnych 
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Wciąż nurtują mnie słowa Jana Chrzciciela o Je-
zusie, którego nazwał Barankiem Bożym. Jest 
to rzeczywistość bliska memu sercu. Noszę 

ją w sobie, rozważam, szukam jej głębi. Jednak zdu-
miewa mnie fakt, że im bardziej chcę ze swoich poszu-
kiwań uczynić skomplikowane dociekania, tym bar-
dziej stają przede mną fundamentalne pytania, które 
bezkompromisowo domagają się, by je w końcu sobie 
zadać. Zadawanie podstawowych pytań niesie ryzyko 
niewygodnych odpowiedzi, poczucia bycia bardziej 
zagubioną owcą niż Bożym barankiem. Tak mocno 
odczuwałam w sobie niezgodę na taki przebieg we-
wnętrznych wydarzeń, że wciąż odkładałam pisanie 
tego artykułu.

Jan Chrzciciel stał się prawdziwym świadkiem Jezu-
sa. Odkrył w sercu, kim jest Jezus, i świadczył o Nim, 
poszedł za Nim, puścił Jezusa przed sobą. Bardzo po-
doba mi się to określenie „puścić Jezusa przodem”. 
Sprawić, by moja wiara, nadzieja i miłość szły przed 
intelektem, pragnieniami, sympatiami i antypatiami. 
Uwierzyć Jezusowi i zrezygnować z kalkulacji, rozu-
mowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności, kon-
troli nad wszystkim. Dać Mu się poprowadzić. Uznać, 
że Bóg wie najlepiej, co jest dla mnie dobre. Nadzieja, 
która „idzie przed”, jest pragnieniem spotkania z Bo-
giem Żywym i budowaniem Jego królestwa, zaufaniem 
Bożej obietnicy, że wszystko inne, potrzebne będzie 
mi dane. Może jednak być i tak, że wolę troszczyć 
się o bycie kimś, zabiegać o sukces i zwycięstwo, za-
dowalać się morzem szlachetnych intencji. I w koń-
cu miłość, która jest ponad naszą ludzką zdolność 
kochania. Miłość, która przekracza wszelkie ludzkie 
sympatie i antypatie, idzie przed nimi, kocha więcej 
i nie jest zarezerwowana dla tych, których lubię, którzy 
są mi życzliwi, którzy śpieszą z odpowiedzią miłości. 
Miłość pragnie dobra wszystkich. Miłość cierpliwa i ła-
skawa, miłosierna i czuła dla wszystkich. Miłość, która 
wszystko zniesie, ofiaruje przebaczenie, pojednanie 
i pokój wszystkim. Miłość zakrywa grzechy, wierna 
do końca wszystkim. Miłość, która uzdrawia wszystkie 
rany wszystkich – wrogów i przyjaciół, sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych.

Świadectwo, jakie dał Jan Chrzciciel, jest mocne 
i jednoznaczne, ponieważ zaprasza mnie, bym prze-
kroczyła wszystkie moje ludzkie uwarunkowania. Pi-
szę, zmagając się z pytaniami i niechęcią do udziela-
nia odpowiedzi. Widzę i czuję, jak bardzo niedomagam 
i jak bardzo chciałabym znaleźć jakieś usprawiedliwie-
nie swej letniości i braku przejrzystości, momentów, 
kiedy wolę iść przodem, decydować o sobie, o tym, 

kogo będę kochać, a kogo nie, kiedy Boga czynię cza-
rodziejem spełniającym moje prośby i oczekiwania. 
Puścić przodem to zatrzymać się i stanąć za…, znaleźć 
właściwą perspektywę i miejsce. Przełom. Nawrócenie 
serca, które niech dokonuje się we mnie i w nas każ-
dego dnia.

foto: © 123rf
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s. Aneta Maria od Jezusa Miłosiernego

s. Aneta Maria od Jezusa Miłosiernego, 
karmelitanka bosa, Częstochowa

PUŚĆ PRZODEM JEZUSA
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MIŁOSIERDZIE
u OJCÓW i MATEK PUSTYNI (2)

I
stotną praktyką wśród ojców pustyni było kie-
rownictwo duchowe. Młody mnich był związany 
ze swoim ojcem duchownym i przedstawiał mu 
swoje myśli, uczucia i najgłębsze pragnienia. Ojciec 

duchowny to ktoś więcej niż wychowawca, żydowski 
rabbi czy przewodnik. Jego ojcostwo ma swoje źródło 
w ojcostwie Boga. Ojcem staje się ten, kto otrzymał 
taki charyzmat od Boga, sam doświadczył Jego miło-
ści, oddał siebie i swoje życie Bogu i innym oraz otrzy-
mał od Boga mądrość, która jest głęboką znajomością 
Boga i ludzkiego serca. Ojciec duchowny powinien być 
pneumaticos, czyli człowiekiem napełnionym Duchem 
Świętym (A. Grün, Droga pustyni, Kraków 1996, s. 12).

Miłosierdzie jako zasada 
ojcostwa duchowego

Wyjawianie myśli przed ojcem było podstawową 
praktyką ascetów na pustyni. Abba Jan Karzeł zwykle 
pod koniec tygodnia siadał przed kościołem i dawał 
mnichom okazję do wyjawiania myśli (Gerontikon 
323), a abba Pafnucy dwa razy w miesiącu pokonywał 
12 mil, aby spotkać się ze starcami (Gerontikon 788). 
Praktyka wyjawiania myśli może przywoływać na myśl 
prywatną spowiedź, lecz była od niej odmienna, gdyż 
ojciec posiadający znajomość serca (kardiognosis) 
nie musiał mieć święceń kapłańskich, a zdarzało się, 
że posługę tę pełniły także kobiety (W. Harmless, 
Chrześcijanie pustyni, Kraków 2009, s. 262–265; zob. 
L. Swan, Zapomniane Matki pustyni. Pisma, życie i hi-
storia, Kraków 2005). Ponieważ ojcowie byli nieufni 
wobec mądrości spekulatywnej i niechętnie mówili 
o Bogu, to najwięcej o miłosierdziu Boga wiemy dzięki 

praktyce wielkich Ojców, którzy mieli charyzmat po-
znania serca i prowadząc innych, naśladowali Boga. 
Warto zauważyć, że starcy swoją radą czy poleceniem 
nie odbierali wolności młodym, nie decydowali za nich, 
natomiast wskazywali wartości, mówili o swoich do-
świadczeniach, pokazywali zagrożenia i odsłaniali 
głębsze rozumienie Bożego słowa. Czasami słowa oj-
ców wydają się surowe, ale one nigdy nie zawstydza-
ją ani nie zniechęcają. Są pełne zrozumienia i współ-
czucia, bowiem doświadczenie własnej grzeszności, 
walki duchowej i Bożego miłosierdzia otwierało ojców 
na zrozumienie innych.

Świadomość własnej grzeszności budziła u ojców 
pustyni solidarność z grzesznikami. „Pewien brat 
zgrzeszył i kapłan wypędził go z kościoła. Wtedy 
abba Besarion wstał i wyszedł z nim razem, mówiąc: 
«ja także jestem grzesznikiem»” (Gerontikon 163). 
Ta solidarność w poczuciu własnej grzeszności staje 
się zasadą istotną kierownictwa duchowego. Kiedy 
do Sisoesa przyszli mnisi, żaląc się i zwierzając z trud-
ności piętrzących się na drodze do zbawienia, starzec 
im odpowiedział: „«Ja o tych rzeczach nie pamiętam: 
bo Bóg jest litościwy i ufam, że okaże mi miłosierdzie». 
Ale, gdy ci się zasmucili, nie odnajdując w sobie takich 
myśli, abba, by ich pocieszyć i nie zostawić zasmuco-
nych, dodał: «Wy bracia jesteście szczęśliwi i ja wam 
zazdroszczę: jeden mówi o rzece ognia, drugi o piekle, 
trzeci o ciemnościach. Jeśli w waszych myślach kró-
luje pamięć o tych rzeczach, nie możecie zgrzeszyć. 
A co ja pocznę zatwardziały, który nie zasłużyłem na-
wet na zrozumienie, że istnieje kara Boża na ludzi? 
I dlatego grzeszę bezustannie»” (Gerontikon 822).

Ojcowie chcą naśladować Boga, pragną się do Nie-
go upodobnić, dla nich „ostatecznym celem wszyst-
kich praktyk i ćwiczeń była zawsze miłość, a nie jakaś 
ziemska nagroda, nawet duchowa” (J. Chryssavgis, 
W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek pustyni, 
Kraków 2007, s. 100). Ta miłość wyrażała się także 
w łagodności i współczuciu pomimo, a nawet wbrew 
ludzkim słabościom i grzechom. Kilku starców przy-
szło kiedyś do abba Pojmena i pytało: „Kiedy widzimy, 
że bracia zasypiają na modlitwie, czy chcesz, żebyśmy 
ich budzili, aby czuwali podczas wigilii?”. A on im od-

MIŁOSIERDZIE NA PUSTYNI

ks. bp Piotr Turzyński
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powiedział: „Co do mnie, to gdy widzę, że brat zasypia, 
opieram jego głowę o moje kolana, żeby odpoczął” 
(Gerontikon 666). Abba Pojmen nie boi się, że nie 
spełni jakichś zasad życia ascetycznego, że przyczyni 
się do jakiejś słabości innych, on widzi człowieka, sta-
ra się go usprawiedliwić i pragnie go kochać. Na py-
tanie, co znaczy nienawidzić zła, odpowiada: „To jest 
nienawiść zła, jeżeli ktoś nienawidzi własnych grze-
chów, a usprawiedliwia bliźniego” (Gerontikon 716). Oj-
cowie i matki pustyni są przekonani, że tylko łagodny 
ojciec duchowny będzie mógł zdobywać dusze dla 
Boga i przekaże im nieco z Jego dobra, pokoju i ciszy. 
Łagodny ojciec nie sądzi grzesznika, ale się o niego 
troszczy i daje nadzieję (A. Grün, Droga pustyni, Kra-
ków–Tyniec 1996, s. 26).

Łagodność kierowała ojców na drogę cierpliwo-
ści i pokory. „Kiedy raz abba Jan szedł ze Sketis 
razem z innymi braćmi, ich przewodnik zbłądził; 
a było to w nocy. I powiedzieli bracia do abba Jana: 
«Co mamy robić, abba, żeby nie zginąć na bezdro-
żu? Bo brat pomylił drogę!». Starzec im odpowiedział: 
«Gdybyśmy mu zwrócili uwagę, to by się zmartwił i za-
wstydził; lepiej ja udam słabego i powiem, że już dalej 
iść nie mogę, ale zostanę tu do rana». I tak zrobił, a inni 
powiedzieli: «To i my dalej nie pójdziemy, a zostanie-
my z tobą». I siedzieli tam do rana, a nie urazili brata” 
(Gerontikon 332). Łagodność ukazuje na zewnątrz, 
że asceza i kontemplacja rzeczywiście zmieniły mni-
cha i uzdolniły go do przyjęcia funkcji ojca duchow-
nego. Łagodność oczyszcza duszę przede wszystkim 
ze złości, pretensji, złego żalu i agresji, które są po-
ważną przeszkodą w kontemplacji. Dzięki temu ła-
godność staje się warunkiem poznania Chrystusa. 
Według ojców łagodność jest jedną z najważniejszych 
cech człowieka duchowego i jednym z podstawowych 
wymagań wobec duchownego ojca.

Łagodność i modlitwa są ze sobą związane. Jest 
między nimi sprzężenie zwrotne. Z jednej strony mo-
dlitwa jest środkiem prowadzącym do łagodności, 

a z drugiej strony, jak mówi abba Nil: „Modlitwa jest 
dzieckiem łagodności i opanowania” (Gerontikon 547). 
Starcy wskazywali bardzo często, że modlitwa zbliża 
człowieka do Boga i czyni do Niego podobnym. Jest 
ona zanurzeniem się w Bożej ciszy i Bożym pokoju, 
pomaga uspokoić nieuporządkowane pragnienia i na-
miętności. Łagodność pozwalała braciom opanować 
namiętności i trzymać z daleka demony. Stanowi ona 
konkretną formę miłości i jest w najwyższym stopniu 
cnotą arystokratyczną, przeciwstawiając się gniewo-
wi i arogancji. Łagodny ojciec daje innym przestrzeń 
do ich własnego bycia, niekiedy kosztem nawet sa-
mego siebie, staje się darem dla innego, choćby był 
to największy grzesznik (G. Bunge, Ojcostwo ducho-
we, Kraków 2009, s. 58).

Antoni i inni mistrzowie duchowi rozumieją, że świę-
tość jest dziełem łaski i jako dar Boży może być rów-
nież utracona, a świadomość własnej grzeszności 
łagodzi surowość w ocenie innych oraz pozwala 
zrozumieć, że grzech jest słabością grzesznika (Ks. 
M. Starowieyski, Czego mogą nas nauczyć Ojcowie 
Pustyni, Kraków 2006, s. 40-41). Według Ewagriusza 
z Pontu łagodność jest postawą ludzi duchowych tak 
samo jak apatheia. Wokół tej drugiej już w czasach 
ojców pustyni powstało wiele nieporozumień, gdyż ro-
zumiana błędnie jako nieczułość stała się nie do za-
akceptowania dla niektórych. W przekonaniu A. Grüna 
Ewagriusz wspaniale łączy apatheia z łagodnością, 
gdyż „nie jest ona brakiem uczuć czy namiętności, ale 
jest miłością, która łagodnie i miłosiernie spogląda 
na siebie i na braci, przez co zwycięża winę i grzech” 
(A. Grün, Droga pustyni, Kraków 1996, s. 24–25). Ojco-
wie, rozpoznając serce grzesznika, okazywali współ-
czucie i mówili o wielkim miłosierdziu Boga: „Pewien 
brat rzekł do abba Pojmena: «Popełniłem wielki grzech 
i chcę pokutować za niego trzy lata». Starzec mu od-
powiedział: «To dużo», brat rzekł: «więc przez jeden 
rok». A potem znowu powiedział: «To dużo». Pytali 
inni obecni: «Więc przez czterdzieści dni». A on zno-
wu odpowiedział: «To dużo» i dodał: «Powiadam: jeżeli 
człowiek nawraca się z całego serca i postanawia już 
więcej nie grzeszyć, to Bóg przyjmuje go i po trzech 
dniach»”. Podsumowując, prawdziwym ojcem du-
chownym był ten, kto dotykając własnej grzeszności 
i miłosierdzia Boga, stał się rozumiejący i łagodny 
w relacjach z innymi.
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K
ościół w Rzymie z racji swojego powstania 
we wspólnocie żydowskiej reprezentuje typ 
judeochrześcijański. Jego aktywność misyj-
na była dość dynamiczna i około lat pięćdzie-

siątych I wieku chrześcijańska wspólnota w stolicy 
imperium była złożona z judeochrześcijan i wiernych 
pochodzących z pogaństwa – etnochrześcijan. Nie-
stety, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, która z tych 
grup stanowiła wówczas większość. Z powodu braku 
źródeł nie potrafimy także wykazać, jakie formy czy 
zwyczaje były wyrażane podczas chrześcijańskiej li-
turgii w owym czasie w tej niejednorodnej wspólnocie. 
Należy przypuszczać, że lektura Pisma Świętego, wy-
powiadanie błogosławieństw i doksologii, jak również 
składanie dziękczynienia były elementami charak-
terystycznymi dla pierwotnej liturgii. Ani historia, ani 
jej nauki pomocnicze i ich gałęzie nie pomagają nam 
wskazać osoby, która byłaby punktem odniesienia, 
koordynatorem praktyki wyznawania wiary w Jezusa 
Chrystusa wśród chrześcijan w Rzymie, może nawet 
ją korygującym.

List do Rzymian

Święty Paweł Apostoł, przebywając w Koryncie zimą 
57/58 roku, napisał do chrześcijan w Rzymie swój list. 
W Liście do Rzymian znajduje się najstarsze biblij-
ne świadectwo istnienia chrześcijańskiej wspólnoty 
w stolicy imperium, do której Apostoł Narodów, jak 
sam pisze, „od kilku lat pragnie gorąco się wybrać” 
(Rz 15, 23). List ten nie tylko porusza zagadnienia teo-
logiczne, ale i wskazuje na zróżnicowaną strukturę 
tej wspólnoty. Mając to na uwadze, Apostoł Narodów 
animuje wszystkich jej członków do poznawania wiary 
i do postępów w życiu. 

Z listu tego wynika, że chrześcijanie zbierają się 
w kilku domach. Gromadzą się u Pryski i Akwili (por. Rz 
16, 3–5), w domu u Arystobula (por. Rz 16, 10), w domu 
Narcyza (por. Rz 16, 11), z Asynkrytem i jego towarzy-
szami (por. Rz 16, 14), z Filologiem i jego towarzyszami 
(por. Rz 16, 15). Tych właśnie pięć miejsc zgromadzeń 
pozwala suponować, że Kościół w Rzymie nie tworzył 
jednej, spójnej eklezjalnej grupy i że w wymienionych 
prywatnych domach razem zbierało się od 100 do 200 
osób. Gdzie zbierali się na cotygodniowe zgromadze-
nia inni chrześcijanie mieszkający w owym czasie 
w Rzymie? Jakie relacje zachodziły pomiędzy po-
szczególnymi zgromadzeniami? Dlaczego w Liście 
do Rzymian św. Paweł nic nie wspomina o św. Piotrze, 
który, jak można wnioskować na podstawie Historii 
kościelnej Euzebiusza czy tekstów Hieronima, przybył 
do Rzymu na początku lat czterdziestych za czasów 
cesarza Klaudiusza? Czy jesteśmy w stanie wykazać, 
że antyczne miejsca zgromadzeń wymienione przez 
św. Pawła w tym liście z czasem stały się kościołami 
tytularnymi – tzw. tituli, współcześnie nawiedzanymi 
przez licznych pielgrzymów przybywających do Wiecz-
nego Miasta?

HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSTWA

ks. Jarosław Superson SAC

POCZĄTKI 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ OBECNOŚCI 
w RZYMIE (2)
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Elementy liturgiczne 
zawarte w Liście do Rzymian

Główną myślą teologiczną Listu do Rzymian jest 
wzajemny stosunek Boga i człowieka i próba dojścia 
człowieka do usprawiedliwienia przez wiarę w Jezu-
sa Chrystusa. Niemniej jednak w dziele spotykamy 
zagadnienia związane z praktykowanym kultem, 

ze sprawowaniem liturgii. Apostoł Narodów, pisząc list 
do wierzących w Jezusa Chrystusa w Rzymie, nie po-
strzega ich jako wyznawców nieposiadających liturgii. 
Ten dokument świadczy, chociaż nie wprost, o spra-
wowaniu liturgii i rozumieniu jej w tym środowisku.

W liście jest mowa o wyznaniu wiary, według które-
go Syn Boży – Jezus Chrystus Pan – powstał z mar-
twych (por. Rz 1, 4). W preambule dzieła znajduje się 
powitalne pozdrowienie: „łaska wam i pokój od Boga, 
Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!” (Rz 1, 7), zna-
ne współczesnym chrześcijanom z celebracji Mszy 
Świętej. Także na początku listu pojawia się składa-
ne przez św. Pawła dziękczynienie Bogu – εχαριστ 
τ θε (Rz 1, 8) – przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa 
i chociaż autor listu tematu czynności dziękczynienia 
nie rozwija, to prawdopodobnie chce wyrazić swój 
związek z wiernymi w Rzymie, związek bardzo inten-
sywny i esencjalny, gdyż oparty na chrześcijańskim 
dziękczynieniu, a nie na żydowskim błogosławień-
stwie. Modlitewna postawa św. Pawła została odda-
na użyciem czasownika „prosić” – δέομαι (por. Rz 1, 
10) i odpowiadającego mu rzeczownika δέησις (por. 
Rz 10, 1), a doksologia, w której mowa jest o Stwórcy, 

„który jest błogosławiony na wieki” (Rz 1, 25), kończy 
się znanym nam Amen. Dodatkowo warto zauwa-
żyć, że w liście jest już odnotowana religijna prakty-
ka zwracania się do Boga terminem „Abba – Ojcze!” 
(Rz 8, 15) przez tych, którzy „są synami Bożymi” (Rz 8, 
14). Obecność w liście aramejskiego terminu abba nie 
tyle jest śladem Modlitwy Pańskiej rozpoczynającej 
się słowami „Ojcze nasz” (por. Łk 11, 2–4), ile wskazuje 
na występowanie tego wyrazu w słowniku kultycznym 
stosowanym w rzymskiej wspólnocie chrześcijańskiej 
posługującej się językiem greckim.

Na szczególną uwagę w liście zasługuje wykład 
doktrynalny dotyczący chrztu (por. Rz 6, 3–7). Apo-
stoł Narodów w wykładzie tym skorzystał z terminu 
βαπτσμα na oznaczenie zanurzenia. „Umieranie dla 
grzechu dokonało się w chrzcie”, pisze Sławomir Sta-
siak w swoim Komentarzu (s. 293), przez zanurzenie – 
βαπτσμα – w Pomazańca Jezusa, w Jego śmierć (por. 
Rz 6, 3), co ma wyraz w wodzie. Ale czy w rzymskich 
domach, w których gromadzili się chrześcijanie, moż-
na było wykonać obrzęd chrztu przez zanurzenie, czy 
też sprawowano go poza domem?

Reasumując: W treści Listu do Rzymian są przedsta-
wione nie tylko prawdy doktrynalne, ale także elemen-
ty świadczące o życiu liturgicznym chrześcijańskiej 
wspólnoty w Wiecznym Mieście.

ks. dr hab. Jarosław Superson SAC, wykładowca, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Rzym – Zatybrze foto: © ISVP
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Rafael to od wielu lat jeden z czołowych wydaw-
ców książek religijnych, ale gdy zaproponowa-
łem wywiad, sugerował Pan, żebyśmy nie roz-

mawiali o książkach, tylko o... filmach.
Kilka lat temu mieliśmy w Rafaelu dyskusję o przy-

szłości wydawnictwa. Przeanalizowaliśmy sytuację 
i doszliśmy do wniosku, że rynek książki religijnej, jak 
i my na tym rynku, ma się całkiem dobrze. Powiedzie-
liśmy sobie: „OK, trzeba nadal pracować, żeby broń 
Boże tego nie zepsuć, ale może – jako firma misyjna 
– powinniśmy zrobić krok dalej”. Rozglądnęliśmy się 
dookoła, odbyliśmy jeszcze parę gorących rozmów 
i powiedzieliśmy sobie: „Po książkach czas na filmy”.

 Dlaczego akurat filmy?
Ponieważ w temacie filmów religijnych mieliśmy 

pustynię. Co ciekawe, gdy już zdarzyło się, że do kin 
trafiały jakieś rodzynki – poczynając od Pasji, poprzez 
dwie fabularne produkcje o Janie Pawle II, a na Po-
piełuszce kończąc – odnosiły gigantyczny sukces fre-
kwencyjny. Zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego zatem 
w Polsce producenci nie prześcigają się w produk-
cjach religijnych, a dystrybutorzy nie biją się o zagra-
niczne filmy z gatunku „Christian movies”, by sprowa-
dzić je do polskich kin?

 I jaka była odpowiedź?
Na początku wydała nam się dosyć przerażająca. 

Po pierwszych rozmowach ze znaczącymi podmiotami 
polskiej branży filmowej załamywaliśmy ręce. Okazało 
się bowiem, że główną barierą jest bariera mentalna 
i ideologiczna. Pamiętam jedną z pierwszych rozmów 
ze znaczącym kinowym dystrybutorem. Powitał nas 
pytaniem: „Ale to co, wy nie macie salek parafial-
nych, żeby tam wyświetlać te swoje filmy?”. Później 
już z poważną miną oświadczył, że jego zdaniem 
„tego typu filmy” nigdy nie powinny być wyświetlane 

w kinach. Na sugestię, że może dalibyśmy szansę wi-
dzom, żeby zdecydowali, czy chcą oglądać „tego typu 
filmy”, i że przestrzeń kinowa jest domeną publiczną 
i może warto, by była otwarta na każdego widza, nie 
dyskryminowała części z nich, nasz rozmówca stwier-
dził, że kino powinno być neutralne światopoglądowo. 
Wybuchnąłem śmiechem i odparłem, że w takim ra-
zie 90% filmów, które dystrybuuje, trzeba by wyrzucić 
z kina. Filmy jeszcze nigdy nie były tak naładowane 
ideologią jak obecnie. Większość twórców tworzy 
dzieła za czymś lub przeciwko czemuś, a polityczna 
poprawność w kinie osiągnęła apogeum. Nie widzę 
powodu, by twórców, którzy swoim dziełem chcą po-
wiedzieć, że Dekalog jest OK, traktować jak zadżu-
mionych.

 Tego typu rozmowy musiały być chyba zniechę-
cające?

Uświadamiały nam, że czeka nas orka na ugorze. 
Na szczęście wydarzył się mały cud. Na początku 
2014 roku kupiliśmy prawa na Polskę do filmu Ziemia 
Maryi. Nie jestem nawet w stanie sobie przypomnieć, 
jak to się stało, że postanowiliśmy rzucić się od razu 
na głęboką wodę i wprowadzić Ziemię Maryi do kin. 
Była to, po ludzku rzecz biorąc, decyzja absurdalna; 
nie byliśmy na to jeszcze gotowi, nie wiedzieliśmy, 

Z Tomaszem Balonem-Mroczką, współwłaścicielem Domu Wydawniczego 
„Rafael” oraz współtwórcą Rafael Film, dystrybutorem kinowym 

i producentem filmów z ewangelicznymi wartościami, 
rozmawia ks. Jarosław Rodzik SAC

CZAS NA 

FILMY
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jak prowadzić kampanię promocyjną, jak przygoto-
wać materiały, działaliśmy intuicyjnie. Wyznaczyliśmy 
datę premiery. Na początek udało nam się przekonać 
14 kin. I wydarzyło się coś niezwykłego. Brakowało bi-
letów, kina musiały organizować dodatkowe seanse, 
ludzie w całej Polsce dzwonili do wszystkich kin pytać, 
czy Ziemia Maryi będzie w repertuarze, w internecie 
powstała petycja do kin o rozszerzenie dystrybucji 
filmu. To wszystko działo się oddolnie, nie animowali-
śmy tego. W następnym tygodniu zgłosiło się do nas 
kilkadziesiąt kolejnych kin. Dwa tygodnie po premie-
rze zadzwonili z sieci Helios, jednego z trzech naj-
większych graczy na rynku. Byli bombardowani przez 
widzów i postanowili eksperymentalnie spróbować 
zagrać ten film w swojej sieci. Było to o tyle niezwykłe, 
że sieciówki nigdy nie wprowadzają filmów po oficjal-
nej premierze. Koniec końców na Ziemię Maryi przy-
szło kilkaset tysięcy widzów, a film był w regularnej 
dystrybucji ponad 50 tygodni, co w czasach cyfrowych 
kopii jest prawdziwym rekordem.

 Dostaliście impuls do dalszych działań?
Dostaliśmy przede wszystkim argument. W mię-

dzyczasie pomogliśmy jednej z firm dystrybucyjnych 
wypromować film Niebo istnieje naprawdę. Byliśmy 
wydawcą bestsellerowej książki, na podstawie której 
nakręcono ten film, więc było nam bardzo po drodze. 
Film obejrzało w kinach blisko 300 tysięcy widzów. 
W tym czasie inny, mały niezależny podmiot podjął 
się pokazywania w kinie filmu Cristiada. I tu też był 
sukces. Widać było, jak wielka jest potrzeba tego typu 
filmów. Byliśmy już w innej sytuacji.

 Jak wyglądały rozmowy z ludźmi z przemysłu ki-
nowego po tych sukcesach?

Od początku wiedzieliśmy, że jedyną naszą szansą 
w tych rozmowach jest argument ekonomiczny, choć 
jak mówiłem wcześniej, ideologiczna niechęć do kina 
z wartościami ewangelicznymi dla wielu była tak silna, 
że nawet perspektywa zysków nie działała. Do tego 
dochodził lęk przed środowiskowym ostracyzmem 
za dołożenie do portfolio „moherowych produkcji”. Ale 
rzeczywiście sufit pękł. Chwilę później pomagaliśmy 
dwóm wielkim dystrybutorom, którzy zdecydowali się 
wprowadzić religijne filmy do obrotu (Bóg nie umarł 
i Czy naprawdę wierzysz?). Jako pierwsze podeszły 
do tematu czysto biznesowo, bez światopoglądowych 
uprzedzeń. I tylko o to nam chodziło, by potraktować 
nas normalnie, na równych zasadach.

 
 Woleliście pracować na rachunek innych firm, niż 
rozwijać własną działalność dystrybucyjną?

Naszą misją – i mówię to bardzo poważnie – było 
doprowadzenie do zaistnienia filmu z wartościami 
ewangelicznymi w kulturalnej przestrzeni naszego 

kraju. Na równych prawach z innymi; w kinie, telewizji, 
w planach producentów. Zaczynając, mieliśmy przeko-
nanie, że nas jako Kościoła na tym gruncie po prostu 
nie ma. I jest to gigantyczne zaniedbanie. I uważałem, 
że pomoc innym, silniejszym dystrybutorom to część 
tej misji. Koniec końców polski widz nareszcie mógł 
zobaczyć te obrazy, a rynek filmowy przestał im od-
mawiać prawa do ekranu kinowego. Sądzę zatem, 
że była to dobra droga. Jednocześnie w ramach grupy 
powołaliśmy Rafael Film i rozwijaliśmy własną dzia-
łalność dystrybucyjną. Przez ostatnie pięć lat sami 
wprowadziliśmy do kin około 20 produkcji. Udało nam 
się dystrybuować nasze filmy w blisko 200 kinach, 
w tym we wszystkich trzech sieciach. Znamy setki 
ludzi z branży, współpracujemy, jesteśmy partnerami 
i niewielu patrzy już na nas proponujących filmy reli-
gijne jak na kosmitów. Nie znaczy to, że jest łatwo, jest 
trudniej niż rok czy dwa lata temu, minął początkowy 
entuzjazm widzów, filmów z ewangelicznym przesła-
niem jest coraz więcej, miejsca w kinie coraz mniej, ale 
osiągnęliśmy to, o co nam chodziło.

 
 Nie ograniczaliście się tylko do dystrybucji?

Uważaliśmy że produkcja filmów jest niezbędna 
dla pełnej realizacji naszych założeń. Już w 2014 roku 
wyprodukowaliśmy kameralny film Karolina, dwa lata 
później Boga w Krakowie, a w 2017 roku Teraz i w go-
dzinę śmierci. 8 marca do polskich kin weszła nasza 
najnowsza produkcja, wyreżyserowana przez Juana 
Manuela Cotelo, twórcę słynnej Ziemi Maryi, pt. Naj-
większy dar. Film jest niesamowity, a jego dystrybucja 
sięga już 40 krajów.

 
 Jakie plany na przyszłość?

Rozwijanie produkcji. Mamy przynajmniej pięć obie-
cujących projektów. Chcielibyśmy nakręcić pełnome-
trażowe, kinowe fabuły o objawieniach w Gietrzwał-
dzie, historię Cudu Eucharystycznego w Sokółce czy 
bardzo piękną historię współczesnego św. Józefa z ka-
liskim sanktuarium w tle. Tworzenie dzieł filmowych 
z wartościami jest szalenie ważne i trzeba znaleźć 
na to środki. Dlatego, korzystając z łamów „Aposto-
ła”, zapraszam do współpracy, każdego, kto jest w sta-
nie wspomóc powstające produkcje filmowe. Kontakt 
z nami czytelnicy znajdą na www.rafaelfilm.pl.

 Dziękuję za rozmowę.

Tomasz Balon-Mroczka (1971), politolog, dziennikarz, 
wydawca, producent. Współwłaściciel Domu Wydaw-
niczego „Rafael”, Rafael Film, księgarni Gloria24.pl, ka-
talogów Delectio i Prodoks, współwydawca „Dobrych 
Nowin” największej w Polsce bezpłatnej gazety ewan-
gelizacyjnej. Wydawca ok. 1500 książek, producent 
kilkunastu filmów
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I
kona to nie zwykły obraz. To jakby szczelina do in-
nego wymiaru, dyskretny prześwit do rzeczywisto-
ści przebóstwionej, okno na świat nadprzyrodzony. 
Dzięki niej możemy mieć wgląd poza czas i prze-

strzeń, do krainy przejrzystości dziejów i sumień.

Święty Jan Ewangelista pisze: „Umiłowani, obecnie 
jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy” (1 J 3, 2). Otóż ikona już jakby ujawnia, 
czym będziemy. Postaci na niej przedstawione mają 
ciała subtelne, chwalebne, istotowo przemienione. 
Ich głowy otoczone są złotym nimbem, wyrażającym 
symbolicznie wewnętrzny stan człowieka. Nie rzucają 
cienia, ponieważ tam, gdzie przebywają, źródło światła 
jest wszędzie. (…) Świat na ikonach to obraz Nowego 
Jeruzalem. Zamieszkują go obywatele Królestwa Nie-
bieskiego, którzy doświadczają tego, czego tu na zie-
mi „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani 
serce człowieka nie zdołało pojąć” (1 Kor 2, 9). To stan 
radości przedwiecznej, wizji uszczęśliwiającej i speł-
nienia w miłości. To miejsce, gdzie przebywa w swej 
chwale Bóg, Jego aniołowie i święci.

Między naszym a ich światem istnieje kanał ko-
munikacji, a jest nią modlitwa. Bóg pozwala mówić 
do siebie po imieniu. Intymna rozmowa, odbywająca 
się gdzieś w najgłębszych zakamarkach serca, poru-
szająca najczulsze miejsca ludzkiego wnętrza, to spo-
tkanie z kimś, kto zna nas lepiej niż my samych siebie. 

To stanięcie w prawdzie o sobie, swej małości i nędzy, 
ale zarazem doświadczenie wszechogarniającej bez-
interesownej miłości. W tej relacji jest miejsce na żal 
i na uwielbienie, na dziękczynienie i na prośby.

W modlitewnym osobistym kontakcie zawiera się 
również to, co Kościół nazywa tajemnicą świętych 
obcowania. Możemy prosić tych, którzy są po drugiej 
stronie i doznają wiecznej rozkoszy płynącej z oglą-
dania Boga „twarzą w twarz”, by modlili się za nas 
do Pana panów i Króla królów. Ponieważ są bliżej 
Niego, obmyci z grzechów i przemienieni, prośby i bła-
gania zanoszone przez nich w naszym imieniu mają 
większą moc, by przekonać Boga do ich wysłuchania 
i spełnienia. Nie poruszamy się bowiem w świecie nie-
wzruszonych determinizmów i konieczności, których 
nie da się zmienić. Historia to przestrzeń spotkania 
człowieka z Bogiem, który zostawia miejsce na ludz-
ką wolę. Jest więc wolność czynnikiem odwracającym 
bieg dziejów, a mogą w tych procesach brać udział – 
tak samo jak my – osoby już zbawione.

Szczególne miejsce wśród rzeszy świętych zajmuje 
Najświętsza Maryja Panna – ta, która przyjęła w swe 
łono, otoczyła miłością, urodziła i wychowała Syna 
Bożego. Ewangeliczna opowieść o weselu w Kanie 
Galilejskiej pokazuje, że Jezus nie jest w stanie od-
mówić swej Matce nawet wówczas, gdy – jak sam 
mówi – Jego godzina jeszcze nie nadeszła. Dlatego 
Kościół od samego początku uznawał Ją za Pośred-
niczkę Łask oraz Wspomożycielkę Wiernych i prosił, 
by wstawiała się u swego Syna w intencjach wiernych.

Jedną z form modlitwy i wyrazu wiary jest malowa-
nie ikon. To czynność nie tylko artystyczna, lecz także 
religijna, duchowa, mistyczna. Nie wystarczy opano-
wanie warsztatu, konieczna jest także kontemplacja 
oraz stworzenie duchowej więzi z osobą, którą przed-
stawia się na obrazie. (…) Mistrzowie życia duchowego 
w Kościele wschodnim twierdzili, że jeśli ktoś jedno-
cześnie modli się i maluje, wówczas łaska Boża spły-

IKONA: ZNAK
i OBECNOŚĆ

Grzegorz Górny

GRZEGORZ GÓRNY
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wa na ikonę i „uświęca oczy wiernych”. Nie wiemy, kto 
stworzył obraz Jasnogórskiej Madonny, ale na pewno 
musiał być zanurzony w głębokiej modlitwie.

Celem ikony jest umożliwienie człowiekowi spotka-
nia z Bogiem, Jego aniołami lub świętymi. Sakralny wi-
zerunek uobecnia osobę przedstawioną, pozwalając 
nawiązać z nią bliższą relację. Dla wielu ludzi – zarów-
no wierzących, jak i niewierzących – takie podejście 
do obrazów może być zgorszeniem albo głupotą. Peł-
na zgoda: ikona jest skandalem i szaleństwem, tak jak 
skandalem i szaleństwem jest Wcielenie Boga.

Święty Jan Damasceński w swych trzech Traktatach 
w obronie świętych ikon pisał, że zakaz wykonywania 
wizerunków w Starym Testamencie wypływał z tego 
samego źródła, z którego bierze początek zgoda 
na ich tworzenie w epoce Nowego Przymierza. Lu-
dowi biblijnego Izraela Jahwe nie objawił się bowiem 
pod żadną postacią, pozostając niewidzialny i niedo-
stępny. Dopiero w Chrystusie można było ujrzeć obraz 
Boga. Wcześniej Izraelici słyszeli jedynie głos Najwyż-
szego, który mogli utrwalić na piśmie. Kiedy natomiast 
Bóg objawił się w postaci ludzkiej, dostępnej dla oczu, 
możliwe stało się przedstawianie Go na obrazie. Ikona 
jest więc logiczną konsekwencją Wcielenia, pojawie-
nia się Boga w postaci człowieka. Jest potwierdzeniem 
prawdy zbawczej o Jezusie jako prawdziwym Bogu 
i prawdziwym człowieku.

Owa prawda pozostaje nierozerwalnie związana 
z innym dogmatem wiary. Jak mówił św. Cyryl Alek-
sandryjski: „Albowiem jeśli Pan nasz Jezus Chrystus 
jest Bogiem, jakże Najświętsza Dziewica, która Go 
zrodziła, mogłaby nie być Matką Boga – Theotokos?”. 
Taką formułę przyjął Sobór w Efezie w roku 431, ogła-
szając pierwszy dogmat maryjny. Dlatego ta, która 
„ogarnęła sobą to, co Nieogarnione”, jest na świętych 
obrazach przedstawiana najczęściej z Dzieciątkiem. 
Ikony Jezusa i Maryi to dwa aspekty tej samej rzeczy-
wistości. (…)

Teologia ikony rozwinęła się głównie w Koście-
le wschodnim, zaś na Zachodzie przez długie wie-
ki pozostawała nieznana. A jednak kiedy czyta się 
dzieła paulińskich teologów z XVII stulecia, którzy 
przebywali w Częstochowie, ze zdumieniem odkry-
wa się, że mieli te same intuicje co mistrzowie życia 
duchowego na Wschodzie, choć nie znali ich dzieł. 
W oczach jednych i drugich ikona promieniuje obec-
nością osoby, którą przedstawia. Ponad cztery wieki 
temu jasnogórscy ojcowie, tacy jak Andrzej Żymicjusz 
(1579–1625), Jan Dionizy Łobiżyński (1593–1654), An-
drzej Gołdanowski (1596–1660) czy Ambroży Nie-
szporkowicz (1634–1703), pisali, że jasnogórski obraz 
jest znakiem i ukonkretnieniem rzeczywistej obecno-
ści Matki Bożej w częstochowskim sanktuarium. Po-
dobnie postrzegał to Jan Paweł II, który podczas swej 
pielgrzymki do Polski w 1979 roku z wałów paulińskie-

go klasztoru mówił o „Tej, która tutaj nie tylko ma swój 
Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej znanych 
i najbardziej czczonych na całym świecie – ale która 
tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna”.

Święci Kościoła na Wschodzie, gdy chcieli się po-
modlić przed ikoną Maryi, mówili, że udają się do niej 
na audiencję. Na Jasnej Górze spotkanie z Matką Bożą 
obecną w Cudownym Obrazie ma charakter prawdzi-
wej audiencji. Rozpoczyna się codziennie o godzinie 
szóstej rano uroczystym odsłonięciem wizerunku. 
Wszyscy klękają, jak w momencie, gdy do komnaty 
wchodzi Królowa. Witana jest przez paulinów, którzy 
pełnią rolę dworzan. Rozbrzmiewa uroczysta intrada. 
Potem zaczyna się posłuchanie. Przed tronem Pani 
przesuwają się pokornie kolejni przybysze ze swoimi 
sprawami. Historia ludzkości zna wiele przypadków, 
gdy w różnych państwach poddani w dramatycznych 
sytuacjach przybywali po pomoc do królowej, która 
jawiła się dla nich ostatnią szansą ratunku. Podobnie 
dzieje się w Częstochowie. Wierni potrafią przyjechać 
z odległych stron, paść na kolana i przedstawiać swe 
sprawy, ufni, że zostaną wysłuchani. Nieprzypadkowo 
prymas Stefan Wyszyński nazwał Jasną Górę „polską 
Kaną” – miejscem, w którym Maryja wyprasza u swo-
jego Syna prawdziwe cuda i wewnętrzną przemianę. 
Świadectwem tego są tysiące zapisanych kart w pau-
lińskich księgach i niezliczone wota dziękczynne wi-
szące na ścianach kaplicy.

Audiencja kończy się po godzinie dwudziestej 
pierwszej uroczystym zasłonięciem obrazu. Znów to-
warzyszą temu fanfary, a przede wszystkim Apel Ja-
snogórski – wieczorny raport zdawany przez żołnierzy 
swojej Królowej, odnawiana każdego dnia przysięga 
wierności. Przez ponad 270 dni w roku trwanie w ka-
plicy przedłuża się jednak, ponieważ wierni przez całą 
noc aż do rana trwają przed Ikoną na modlitewnym 
czuwaniu.

Chrześcijanie obrządków wschodnich, podkreślając 
osobowy charakter spotkania z postaciami uobec-
nionymi na wizerunkach, mówią, że to nie człowiek 
wybiera ikonę, ale to ikona wybiera człowieka. W tej 
perspektywie fakt, że Matka Boża znalazła się na Ja-
snej Górze w znaku cudownej Ikony, nie jest zwykłym 
splotem okoliczności, lecz ma charakter dokonanego 
przez nią wyboru. Ta decyzja będzie miała dla Polski 
olbrzymie znaczenie.

Fragment książki Grzegorza Górnego (tekst) i Janu-
sza Rosikonia (zdjęcia) Królowa. Matka Boża z Jasnej 
Góry, Paulinianum, Rosikon-Press, 2017

Grzegorz Górny, reporter, eseista, publicysta, reżyser, 
producent filmowy i telewizyjny, autor książek, wielo-
krotny laureat nagród dziennikarskich, wydawniczych 
i filmowych 
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O
bjawienia Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku 
to oczywiście prywatne objawienia, ale nie 
można poprzestać jedynie na tak skróto-
wym określeniu. Zostały one z jednej strony 

potwierdzone wieloma znakami: zapowiedziana rychła 
śmierć dwójki wizjonerów, wybór papieża Piusa XII, 
zorza na niebie w 1938 roku, wybuch II wojny świato-
wej itd., ale również zostały one uznane przez Kościół, 
a nawet więcej, znajdują swój wyraz w liturgii Kościoła, 
tym samym zyskują najwyższą formę aprobaty przez 
Kościół.

W tym kontekście niezwykle istotna jest dyrekty-
wa dotycząca Fatimy, zawarta w – opublikowanym 
za zgodą Jana Pawła II 14 grudnia 2001 roku – doku-
mencie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, a mianowicie: Dyrektorium o poboż-
ności ludowej. Zasady i wskazania. We wprowadze-
niu znajdujemy dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego 
przypominający wytyczne Soboru Watykańskiego II 
w odniesieniu do liturgii: „W stwierdzeniu, że liturgia 
jest szczytem, do którego zmierza działalność Ko-
ścioła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała 
jego moc (KL nr 10), Sobór Watykański II przypomina 
jednak, że życie duchowe nie ogranicza się do udziału 
w samej tylko liturgii (KL nr 12). Dla ubogacenia bo-
wiem życia duchowego wiernych usilnie się zaleca 
nabożeństwa chrześcijańskiego ludu, a zwłaszcza te, 
które odbywają się na zlecenie Stolicy Apostolskiej. 
Szczególnym uznaniem cieszą się także nabożeństwa 
partykularnych Kościołów, sprawowane z polecenia 
biskupów (KL nr 13)”.

„Życie duchowe nie ogranicza się do udziału w sa-
mej tylko liturgii”, co zostaje podkreślone, jak również 
to, iż „szczególnym uznaniem cieszą się także nabo-

żeństwa partykularnych Kościołów”, jest znaczące 
w odniesieniu do Fatimy, która wzywa do tego rodzaju 
praktyk modlitewnych: pokuty, codziennego różańca, 
poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi czy też 
wynagrodzenia w pierwsze soboty miesiąca. Czyż 
o tych wezwaniach nie było mowy w listach paster-
skich wielu biskupów z racji 100. rocznicy objawień 
w Fatimie? Co więcej, w treści przywołanego doku-
mentu, w rozdziale dotyczącym kultu Najświętszego 
Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi, znaj-
dujemy stosowne wytyczne w tym zakresie:

„Cześć dla Niepokalanego Serca Maryi rozpo-
wszechniła się bardzo po Jej objawieniach w Fatimie 
w roku 1917. W 25. rocznicę tych objawień, w roku 1942, 
Pius XII zawierzył Kościół i cały rodzaj ludzki Niepo-
kalanemu Sercu Maryi, a w roku 1944 wspomnienie 
Niepoka lanego Serca Maryi zostało rozszerzone 
na cały Kościół. Formy kultu Niepokalanego Serca 

FATIMA. WSKAZANIA 
i ODPOWIEDŹ KOŚCIOŁA (2)

ORĘDZIE FATIMSKIE

ks. Krzysztof Czapla SAC 
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Maryi – zachowując nieprze kraczalny dystans między 
Synem, prawdziwym Bogiem i Maryją, która jest tylko 
stworzeniem – w pobożności ludowej naśladują cześć 
oddawaną Sercu Chrystusa przez: oddanie się Jej po-
szczególnych wiernych, rodzin, wspólnot zakonnych 
i narodów, zadośćuczynienie przez modlitwę i umar-
twienie, dzieła miłosierdzia i praktykę pięciu pierw-
szych sobót miesiąca” (p. 174).

Dokument ten, podpisany przez Jana Pawła II 14 
grudnia 2001 roku z intencją, aby stał się dla duszpa-
sterzy pomocą, by wierni mogli wzrastać w Chrystusie, 
jest niezwykle ważny.

Po pierwsze: poprzez ukazanie nierozerwalne-
go związku, jaki zachodzi pomiędzy Najświętszym 
Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi. Otóż 
wytyczne dotyczące nabożeństwa do Niepokalane-
go Serca Maryi nie zostały umieszczone w rozdziale 
na temat pobożności maryjnej, lecz obok nabożeń-
stwa do Najświętszego Serca Jezusowego. Zwróćmy 
uwagę, iż taka jest wymowa treści fatimskiego prze-
słania, które taki właśnie związek akcentuje. Przy-
wołajmy chociażby kilka tekstów z treści orędzia, 
na podstawie Wspomnień s. Łucji, by dostrzec ten jak-
że istotny aspekt.

Pierwsze ukazanie się Anioła: „O mój Boże, wierzę 
w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. 
Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, któ-
rzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy 
Ci nie ufają. Po powtórzeniu tego trzy razy, powstał 
i powiedział: Tak macie się modlić! Serce Jezusa i Ma-
ryi słuchają z uwagą waszych próśb”.

Drugie ukazanie się Anioła: „Co robicie? Módlcie 
się! Módlcie się dużo! Serce Jezusa i Maryi chcą przez 
was okazać (światu) wiele miłosierdzia”.

Trzecie ukazanie się Anioła: „…Przez niezmierzone 
zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalane-
go Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych 
grzeszników”.

Oto przy każdym spotkaniu Anioł, w różnej formie, 
przypomina o tej prawdzie, iż nie powinniśmy w na-
szej pobożności – modlitwie – separować Serca Jezu-
sa i Serca Maryi. Droga ku Jezusowi nie może stronić 
od Maryi; nie można tu mówić o wykluczeniu czy alter-
natywie, mamy tu nierozerwalną jedność dwóch Serc.

Po drugie: w tym dokumencie znajdujemy dość 
istotne uporządkowanie pobożności związanej z Nie-
pokalanym Sercem Maryi. Jak wiadomo, początki tego 
rodzaju nabożeństwa sięgają XVII wieku i związane 
są z teologią św. Jana Eudesa. Na przestrzeni wieków 
nabożeństwo do Serca Maryi przybierało różną formę, 
niemniej jednak wynikała ona z teologicznej refleksji. 
Fatima natomiast nakreśliła jego bardzo konkretną 
formę. Zostało ono nie tylko „usankcjonowane” przez 
Niebo, ale otrzymaliśmy w treści orędzia wytyczne, 
jaki winno ono mieć konkretny kształt. Oczywiście, nie 

ma o tym mowy w roku 1917, niemniej Maryja, kiedy 
mówi, iż Bóg pragnie ustanowić nabożeństwo do Jej 
Niepokalanego Serca, zaznacza, iż przyjdzie jeszcze 
raz, by prosić o poświęcenie Rosji oraz o komunię 
świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Zapowiedź 
wypełniła się 10 grudnia 1925 roku, kiedy to Maryja 
z Dzieciątkiem Jezus ukazuje się s. Łucji w Ponte-
vedra. Wówczas to zostają jej przekazane wytyczne 
co do kształtu nabożeństwa wynagradzającego w pięć 
pierwszych sobót miesiąca.

Teraz już wszystko zależy od nas, od tego, czy wy-
pełnimy wskazanie, które dało nam Niebo. Z tej to też 
racji rodzi się nowe dzieło: Krucjata Jednej Intencji, 
której celem jest otwarcie ludzkich serc na przyjęcie 
i wypełnienie Fatimskiego Wezwania.

KRUCJATA JEDNEJ INTENCJI

W duchu miłości do Matki i ze świadomością, iż jako 
Polacy poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi, 
Sekretariat Fatimski zaprasza wszystkich do włącze-
nia się w dzieło: Krucjaty Jednej Intencji:

„By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej 
Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

Bracie i Siostro, pragnąc włączyć się w to duchowe 
dzieło, uczyń w dowolnym czasie i miejscu w tej kon-
kretnej intencji jakiekolwiek dobro. Złącz z tą intencją 
swą modlitwę, pokutę, post, umartwienie, dzieła miło-
sierdzia czy też ofiarę z tego, co niesie codzienność.

Jeśli wymodlimy tę łaskę dla siebie i innych, wów-
czas Polska wypełni swoje ślubowania i zmienimy 
bieg dziejów świata!

www.jednaintencja.pl
www.sekretariatfatimski.pl

foto: © ks. Artur Karbowy SAC

ks. dr Krzysztof Czapla SAC, Dyrektor Sekretariatu Fa-
timskiego, Zakopane
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To już dziewięć lat mija od czasu, kiedy w pracowni 
Drapikowski Studio w Gdańsku została „utkana” 
dla Ikony Jasnogórskiej szata wdzięczności, miło-

ści, cierpienia i nadziei wraz z koronami. Pomimo upły-
wu lat grupa gdańskich artystów współtworząca to wy-
jątkowe wotum co jakiś czas powraca wspomnieniami 
do tego, jak modlitwą i pracą realizowano kolejne ele-
menty szaty, o której obrazowo mówiono, że „spadła 
z nieba”. Tego rodzaju określenie miało swoje uzasad-
nienie choćby w tym, że w sukni umieszczone zostały 
meteoryty ofiarowane przez artystę plastyka Mariusza 
Grądmana i Zbigniewa Tymińskiego, fizyka jądrowego.

Inspiratorem do podjęcia tego wyjątkowego dzieła 
był ówczesny przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski. 
Zbliżała się setna rocznica rekoronacji Obrazu Matki 
Bożej Jasnogórskiej koronami papieża Piusa X i zale-
żało ojcu Romanowi, by było to Wotum Narodu, ufun-
dowane przez pielgrzymów jasnogórskich. Stąd też 
zaproponowano, aby temu wotum nadać tytuł: „Szata 
wdzięczności, miłości, cierpienia i nadziei”.

Bardzo ważnym elementem stanowiącym przysło-
wiowy kamień węgielny powstającej w Gdańsku szaty 
była modlitwa. Od stycznia 2010 roku na Jasnej Górze 
trwała nowenna dziewięciu pierwszych sobót mie-
siąca, będąca duchowym przygotowaniem do plano-
wanej wrześniowej koronacji i do ponownego zawie-
rzenia narodu Najświętszej Maryi Pannie – Królowej 
Polski. Przez wiele miesięcy do klasztoru napływały 
od pielgrzymów ofiary i precjoza, często rodzinne klej-
noty i osobiste pamiątki, z przeznaczeniem na nowe 
korony i suknię dla Cudownego Obrazu Jasnogór-
skiego. Były to m.in.: srebrne i złote monety, biżuteria, 
pierścienie biskupów, ale też aluminiowe medaliki 
i plastikowe różańce. Wszystkie te dary zostały sfoto-
grafowane i skatalogowane, a dopiero potem przeka-
zano je do naszej pracowni.

Wspominam, że z wielkim przejęciem przyjmowa-
łem te wota. Zanim zostały one poddane obróbce 
przez moich współpracowników, w skupieniu gło-
śno odczytywałem modlitwy oraz intencje dołączone 
przez ofiarodawców do klejnotów i różnych precjozów. 

Wszyscy mieliśmy świadomość tego, że te material-
ne przedmioty tak naprawdę są znakami zawierzenia 
wielu ludzi. Można zatem powiedzieć, że umieszczając 
je w szacie, wypełnialiśmy ją modlitwą narodu polskie-
go.

Podczas rozmów z ojcem przeorem Romanem, 
a także ojcami paulinami z Jasnej Góry nad formą 
plastyczną szaty pojawił się zamysł, aby w płaszczu 
Matki Bożej można było dostrzec bijące serce naro-
du. Chcieliśmy, aby każdy pielgrzym mógł utożsamić 

MARIUSZ i KAMIL DRAPIKOWSCY

WSPOMNIENIE Z REALIZACJI 
SZATY NIEBIAŃSKIEJ

Mariusz Drapikowski
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się z zanoszoną przez siebie modlitwą, której wyraz 
plastyczny byłby dla niego czytelny w sukni. Stąd 
na płaszczu okrywającym prawe ramię Maryi pojawił 
się elektrokardiogram – zapis bijącego serca – co nie 
tylko pokazuje pracę serca, jego wzruszenia, emocje 
i jest symbolem miłości, ale też odnosi się do pięk-
nego przesłania, które w 1979 roku wypowiedział 
papież Jan Paweł II. Ojciec Święty wskazał wówczas, 
że: „Bogurodzica niejako przemawia tym Cudownym 
Obrazem. (...) Trzeba przykładać ucho do tego święte-
go miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu 
Matki”.

Elektrokardiograficzny zapis bijącego serca 
na szacie dopełniają modlitwy zawierzenia, któ-
re w imieniu narodu polskiego wypowiedzieli oj-
cowie paulini. Zapisy tych modlitw znalazły się 
w srebrnych tulejach, które po zaplombowaniu zo-
stały ukryte we wnętrzu szaty w pobliżu zapisu EKG 
oraz w księdze, którą na obrazie trzyma Dzieciątko. 
W czas realizacji szaty wpisała się również tragedia 
narodowa z 10 kwietnia 2010 roku. Uznaliśmy, że sym-
bolicznym oddaniem hołdu ofiarom katastrofy i wy-
razem nadziei, że znajdują się oni w zasięgu Bożego 
Miłosierdzia, będzie umieszczenie pod szatą Pana Je-
zusa fragmentu rozbitego pod Smoleńskiem tupolewa. 
Nowoczesną formę wyrazu stanowią również ele-
menty użyte do wykonania sukni Matki Bożej, m.in. 
kamień księżycowy, a także meteoryty odnalezione 
w różnych częściach świata – na pustyni w Maroku, 
w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, na Syberii 
i w Polsce. Mówią one w swej symbolice, że Maryja 
jest Gwiazdą Przewodnią na drodze do Boga.

Pamiętnym dniem był 3 marca 2010 roku, kiedy 
to korony przeznaczone do szaty niebiańskiej zo-

stały poświęcone przez Benedykta XVI w Watykanie 
w obecności o. Romana Majewskiego oraz twórców 
tej realizacji. Wówczas suknia nie była jeszcze go-
towa, dlatego Ojciec Święty nie mógł jej zobaczyć, 
jednakże uczestnicy ceremonii poświęcenia koron 
wspominają, że papież był wyraźnie poruszony, gdy 
dowiedział się, iż stanowią one Wotum Narodu dla 
Matki Bożej. Z dużym zaciekawieniem dotykał ko-
ron z meteorytami planetarnymi z Księżyca, Merku-
rego i Wenus. Padły wtedy słowa wypowiedziane 
przez papieża: „Ona prawdziwie spadła z nieba”. 
Zaraz po audiencji otrzymaliśmy książkę ze zdjęciami 
kosmosu wykonanymi 
przy użyciu watykań-
skiego teleskopu. Zo-
stało to odczytane jako 
aprobata dla użycia 
w nowej szacie Matki 
Bożej Jasnogórskiej 
fragmentów ciał niebie-
skich, które wraz z bi-
żuterią lśnią na obrazie 
jak konstelacje gwiazd 
na niebie. W rozmo-
wie z ojcem przeorem 
podkreślaliśmy, że ko-
lor nieba jest kolorem 
Matki Bożej i kieruje 
człowieka ku nieskoń-
czoności ,  a  suknia , 
mieniąca się barwami: 
niebieską, granatową 
i delikatnym odcieniem 
szafiru, ma nie tylko zachwycić, ale także wskazać 
na zgodną z ikonograficznym kanonem symbolikę.

Suknia Chrystusa została wykonana z koralowców 
z różnych stron świata. Barwa czerwona tych kamieni 
„mówi” o męce Chrystusa, a użycie naturalnego orga-
nicznego kamienia – o Jego zmartwychwstaniu. Czer-
wona szata to także barwa szat królewskich.

Uroczyste poświęcenie szaty wdzięczności, miłości, 
cierpienia i nadziei odbyło się na Jasnej Górze 4 wrze-
śnia 2010 roku pod przewodnictwem prymasa Polski 
abpa Józefa Kowalczyka.

Spoglądając dziś na tę szatę, warto dostrzegać za-
warte w niej symbole świadczące o wierze naszego 
narodu przez wieki zawierzającego swój los Maryi, 
która wskazując dłonią na Chrystusa, tym gestem 
„mówi”, że jest On jedyną Drogą, Prawdą i Życiem.

foto: © Drapikowski Studio 
foto: © Anna Szymanowska

Mariusz Drapikowski, gdański artysta, złotnik 
i bursztynnik; w jego pracowni powstało wiele dzieł 
z dziedziny sztuki sakralnej i użytkowej
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O
d dłuższego już czasu możemy obserwo-
wać w Polsce silny atak na Kościół. Reali-
zowany jest on według ściśle określonych 
zasad, dobrze obranego i przygotowanego 

planu. Najpierw należy pokazać przypadki patologii 
i zła, następnie pominąć to, co dobre i wartościowe, 
później przekonać, że te błędy i zło to norma, a na ko-
niec patrzeć, jak „budowla” budowana przez pokole-
nia się wali... I to wali się ekspresowo i spektakularnie. 
Do realizacji tego planu najlepiej jest wybrać także od-
powiednich ludzi, świetnie, jeśli są to ludzie Kościoła, 
bo ich argumenty zwykle bywają przekonujące i wia-
rygodne.

 

Zauważyć trzeba, że obecne podejście do rozbiórki 
Chrystusowego Ciała, jakim jest Kościół, to już kolej-
ne podejście. Za mojego niedługiego przecież życia 
byłem świadkiem, jak wrogowie Kościoła używali tara-
nu, jakim jest władza, następnie pieniądze, a dziś ob-
serwujemy używanie taranu, jakim jest pedofilia. Już 
jako dziecko słuchałem argumentów o tym, że w Pol-
sce Kościół ma władzę, że wszystko od niego zależy, 

że ta władza się mu nie należy itp. Po latach, gdy sam 
zostałem księdzem, nie dostrzegam tego nadużywa-
nia władzy przez Kościół. Oczywiście ludzie Kościoła, 
księża, biskupi nadal cieszą się pewnym autorytetem 
i szacunkiem wśród osób wierzących, ale czy jest 
to nadużywanie władzy? Gdy kapłan głosi homilię 
o świętości życia lub o szacunku dla osób starszych, 
czy nadużywa wówczas władzy? Przecież jego naj-
większym życiowym zadaniem jest strzeżenie depo-
zytu wiary i głoszenie Ewangelii.

Później słyszałem o tych niebotycznych pienią-
dzach w Kościele i nieskończenie wielkim majątku. 
Ten mit również został rozwiany w momencie, gdy 
zostałem proboszczem, i to wcale nie w maleńkiej 
parafii. Od pierwszego miesiąca pracy proboszczow-
skiej do dziś ciągle planuję wydatki, żeby na wszystko 
wystarczyło. Żeby w kościele wierni mieli ciepło, żeby 
śmieci na cmentarzu długo nie zalegały, żeby zapla-
nować niezbędne remonty budynku kościoła. Nie 
ma nadmiaru środków finansowych, które, można 
powiedzieć, potwierdzałyby te oskarżenia o wielkim 
majątku Kościoła i ogromnych pieniądzach, którymi 
dysponuje. Z perspektywy proboszcza wygląda to tak, 
że ciągle trzeba wszystko z dużym wyprzedzeniem 
planować i organizować, a większe wydatki często 
muszą być odkładane na jakieś późniejsze, przyszło-
ściowe terminy.

Teraz wrogowie Kościoła używają argumentu pe-
dofilii. Jest to argument podwójnie ohydny. Z jednej 
strony dlatego, że większość tych, których się oskar-
ża, już nie żyje, a z drugiej dlatego, że wprowadza 
we wspólnotę Kościoła daleko idącą podejrzliwość. 
Nie umniejszam rzecz jasna krzywdy, która się 
w takich przypadkach pojawiła. I nie odbieram nikomu 
możliwości walki o sprawiedliwość i zasłużoną karę 

KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI 

ks. Sławomir Bednarski

CZY „ŁÓDŹ PIOTROWA” 
NABIERA WODY I TONIE?
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dla przestępcy. Mam jednak wrażenie, że tu wcale nie 
o to chodzi. Proszę zauważyć, że sytuacja pedofilii jest 
przestępstwem według przepisów prawa państwowe-
go i każde, nawet najmniejsze podejrzenie tego faktu 
zobowiązuje tych, którzy dowiedzieli się o takim przy-
padku do zgłoszenia tego organom państwowym. 
I zaskakuje czasem to, że to po 30 latach niektórzy 
sobie przypominają, że byli poszkodowani takimi 
przestępstwami, i to właśnie wówczas, gdy podejrzany 
o to człowiek już nie żyje.

Ostatnio czytałem duży artykuł o tym, jak to pewien 
ksiądz został oskarżony przez młodego, bodaj szes-
nastoletniego chłopca. Przez osiem lat był wyłączony 
ze służby w Kościele, toczył się proces sądowy. Przez 
osiem lat ten oskarżony ksiądz traktowany był przez 
wiernych i z pewnością przez wielu swoich współbraci 
w kapłaństwie jak przestępca. Po ośmiu latach toczą-
cego się śledztwa okazało się, że oskarżający księdza, 
już wtedy młody mężczyzna, całe oskarżenie wymyślił 
i przez całe osiem lat trwał przy swoim, konfabulując 
i tworząc nieprawdziwe historie i zdarzenia. To tylko 
jeden z przykładów, jakim silnym i niszczącym argu-
mentem się dziś walczy z Kościołem. Zgadzam się 
oczywiście z tymi wszystkimi, którzy ukazują tragedie 
poszkodowanych, ale podkreślam też, że są przecież 
odpowiednie procedury prawne, zarówno państwo-
we, jak i kościelne, z których można, a nawet trzeba 
korzystać. Mam jednak wrażenie, że i w tej sytuacji 
wcale nie chodzi o prawdę i sprawiedliwość, ale o nie-
ustanne obrzydzanie Kościoła i jego przedstawicieli. 
Jeżeli odbierze się autorytet, który został w Kościele 
budowany przez wieki, jeżeli odbierze się prawo głosu 
nawet świętym, którzy ten Kościół tworzyli, to wów-
czas na każde poruszenie serca i na każdy wyrzut 
sumienia będzie świetny argument. Ohydny, wąt-
pliwy, ale za to jaki skuteczny. Efektem tej szerokiej 
i zaplanowanej operacji na Kościele może być także 
to, że nawet najpoważniejszy głos w jakiejś sprawie 
i najsilniejszy głos zabrany przez Kościół będzie sły-
szalny jak pisk myszy.

Nie namawiam czytelników do mojego myślenia. 
Namawiam jednak zawsze do roztropnego poszuki-
wania prawdy, a w tym wypadku prawda może być 
zgoła inna niż opinie prezentowane w różnych me-
diach i przez różnych ludzi. Nawet może się zdarzyć, 
że w całej operacji na Kościele nie najważniejsze 
są osoby poszkodowane przestępstwem, ale kru-
szenie fundamentów, na których stoi Kościół jako 

Wspólnota i jako Instytucja. Myślę, że prędzej czy 
później wyjdą na jaw prawdziwe intencje i prawdziwi 
przeciwnicy Kościoła, którzy dziś ukrywają się pod 
fałszywą troską o innych. Trzeba tylko poczekać. Nie 
należy jednak czekać biernie. Oprócz samodzielnej 
refleksji potrzebne jest także stawanie w obronie Ko-
ścioła, bo o ile w Kościele zdarzają się jakieś sytuacje 
przykre, złe i grzeszne, o tyle przecież dzieje się w nim 
także codziennie mnóstwo dobra. O tym dobru się 
często zapomina. To dobro się także notorycznie de-
precjonuje. Ale ono JEST! Wystarczy się tylko rozejrzeć 
wokół siebie.

Na tytułowe pytanie musi na koniec paść odpo-
wiedź. Czy „Łódź Piotrowa” tonie? NIE! Kościół wycho-
dził już w historii z niejednej opresji, przeżywał nieje-
den kryzys i doświadczał wielu zdrad, także ze strony 
wiernych, duchownych i świeckich. Nam jednak po-
trzebna jest głęboka wiara i silne przekonanie, że bra-
my piekielne Kościoła nie przemogą. „Łódź Piotrowa” 
może i się kołysze, może targana jest różnymi wi-
chrami i doświadczana wysokimi falami, ale przetrwa. 
Może wówczas, po wszystkim, Kościół będzie inny, 
może mniej liczny, ale przetrwa... Każdy chrześcijanin, 
który na serio bierze słowa samego Jezusa, powinien 
jednak pamiętać, że „kto wytrwa do końca, ten będzie 
zbawiony”.

foto: © ks. Artur Karbowy SAC

ks. Sławomir Bednarski, kapłan archidiecezji często-
chowskiej, teolog i prawnik, katecheta, prezes Fundacji 
Servire Homini; mieszka w Kleszczowie

„Łódź Piotrowa”  
może i się kołysze,  
może targana jest  
różnymi wichrami  

i doświadczana wysokimi 
falami, ale przetrwa.
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HAKOWANIE 
CZŁOWIEKA 
– CZY TEGO 

OCZEKUJEMY?
„W miarę jak komputery na całym świecie łączą się 

coraz szybciej w globalną sieć, rośnie również niebez-
pieczeństwo, że pewnego dnia znajdzie się osoba, któ-
ra zapragnie przejąć «pełną kontrolę» nad niektórymi 
ważnymi aspektami naszego życia. Ja zaś, cytując sło-
wa Lee Sawyera, pytam: «A jeśli to będzie czarny cha-
rakter?»” (David Baldacci, z książki pt. Pełna kontrola).

W ostatnich latach (mniej więcej od lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku) możemy bez tru-
du zaobserwować, że nauka i technologia 

przeżywają prawdziwy rozkwit. Można to zauważyć, 
nawet nie czytając czasopism naukowych. Widzimy 
to po licznych doniesieniach medialnych, a także 
po stale zmieniających się przedmiotach codzien-
nego użytku (przypomnijmy sobie telefony mobilne 
sprzed choćby 15 lat). Poza tym rośnie dość szybko 
liczba nowych wynalazków, które (jak twierdzą twór-
cy) powinny nam ułatwić życie, przynieść szczęście, 
radość i zdrowie. Czy jednak nauka i technologia służy 
tylko dobrym celom? Niejednokrotnie św. Jan Paweł II 
przestrzegał nas przed niewłaściwym wykorzystaniem 
zdobyczy nauki i techniki. Podkreślał, że to prawa 
zapisane w Piśmie Świętym powinny być podłożem 
wszelkich dociekań naukowych i stanowić ich natu-
ralne ograniczenie. A cóż będzie, skoro naukowcy 
wybierają inną drogę? Jakie to może przynieść kon-
sekwencje? O tym właśnie w tym artykule.

Na początku zacznę od krótkiego wprowadzenia 
dla osób mniej wtajemniczonych w „kuchnię” informa-
tyczną. Czym jest „hakowanie” (a właściwie z angiel-
skiego hackowanie)? Trudno znaleźć jednoznacznie 
brzmiącą definicję, choć w środowisku informatycz-
nym wszyscy wiedzą, o co chodzi. Generalnie hako-
wanie oznacza poszukiwanie luk w zabezpieczeniach 
systemów informatycznych. Odbywa się to przez 
analizowanie zdobytych informacji i szukanie najła-

twiejszej drogi prowadzącej do danego celu. Często 
oznacza włamanie się do danego systemu informa-
tycznego w celu zdobycia potrzebnych informacji lub 
uprawnień konta administratora. Osoby trudniące się 
tego typu działalnością powszechnie określamy mia-
nem hakerów. O ile powszechnie tego typu sztuczki 
mają wydźwięk pejoratywny, o tyle społeczności ha-
kerów (hakerzy nigdy nie mieli instytucji, które unifi-
kowałyby całą ich społeczność, ale Internet przyniósł 
wiele kanałów, które zwiększają jej stopień integracji) 
postrzegają swoje działania w kontekście osiągania 
doskonałości w używaniu jakiegoś medium i dzielenia 
się efektami swojej pracy z innymi (lifehack). Cóż jed-
nak hakowanie może mieć wspólnego z człowiekiem 
jako systemem?

Niektóre działania naukowe wychodzą poza granice 
praw biblijnych i przypominają wręcz zabawę w Pana 
Boga. Jednocześnie, jak to przedstawił na łamach „IN-
NPoland” w 2015 roku prof. Ryszard Tadeusiewicz, 
jesteśmy o krok od pociągnięcia diabła za ogon. Nie-
bezpiecznie zbliżamy się do granicy, w której będzie 
możliwe zarażenie człowieka wirusem komputero-
wym, na skutek przeszczepu jakiegoś sztucznego 
organu do ciała. Stąd będzie już prosta droga do jego 
zhakowania (tak jak systemu informatycznego). To nie 
jest odległa przyszłość, to się dzieje tu i teraz. Wpro-
wadzanie do organizmu człowieka elementów wspo-
magających pracę jego naturalnych organów, które 
jest błogosławieństwem dla chorych, może stać się 
okazją dla frustratów, szaleńców i hakerów. Opisano 
już pierwsze doświadczenia z zarażeniem wirusem 
komputerowym człowieka.

Postępująca nauka i technika, a za tym innowacje 
w medycynie pozwalają na konstruowanie coraz bar-
dziej skomplikowanych sztucznych ludzkich narzą-
dów. Te zaś, wszczepione do ludzkiego organizmu, 
mogą zostać zarażone wirusem komputerowym. Stąd 

MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ

Jerzy Detyna



69

już jest prosta droga do ataku hakerskiego. „Musimy 
być ostrożni. Istnieje teoretycznie możliwość zhako-
wania ludzkich części zamiennych, które będą wsz-
czepiane do organizmów. Mowa o takich, które będą 
zamiennikami dla swoich biologicznych odpowiedni-
ków. Nie chodzi tu o endoprotezy czy stenty. Ale mó-
wię np. o rozruszniku serca z funkcją zdalnej kontroli 
przez lekarza” – mówi prof. Tadeusiewicz.

Jak się ustrzec tego typu scenariuszy, jednocześnie 
dopuszczając wykorzystanie najnowszych zdobyczy 
nauki i techniki przez człowieka? „Jedynym rozwią-
zaniem jest izolacja wszczepionych do ludzkiego 
organizmu narządów. Stara zasada mówi, że infekcji 
komputerowej, da się uniknąć tylko wówczas, kie-
dy komputer nie jest podłączony do sieci. Tu będzie 
podobnie. Te narządy będą tak budowane, żeby nie 
korzystać z sieci. Chociaż z drugiej strony to właśnie 
byłoby nadzwyczaj korzystne dla pacjenta i lekarza. 
Chodzi o informowanie o stanie zdrowia pacjenta, 
monitorowanie różnych funkcji bez konieczności 
przychodzenia do przychodni czy szpitala. (…) Nale-
ży głośno mówić, że jest zielone światło dla prac nad 
sztucznymi narządami. Ale trzeba się stosować do za-
sady w ruchu drogowym, zgodnie z którą na zielonym 
świetle można przejść przez ulicę, ale trzeba uważnie 
patrzeć, czy samochodu nie prowadzi pijany” – wyraź-
nie podkreśla prof. Tadeusiewicz.

Pierwszy człowiek został zhakowany kilka lat temu 
w ramach eksperymentu. Był nim dr Rotter Mark Gas-
son, który uległ zakażeniu wirusem komputerowym. 
„Mark wszczepił sobie pod skórę identyfikator RFID, 
który jest rekomendowany jako element pozwalający 
identyfikować ludzi, a jego współpracownicy na kom-
puterach wytworzyli wirusa, który wniknął do implantu 
i przejął nad nim kontrolę. Mark nosił w sobie kompu-
terowego wirusa, a ten oczywiście manifestował swo-
je szkodliwe działania. Eksperyment, któremu poddał 

się Mark, był bezpieczny, a zainfekowany implant 
udało się operacyjnie usunąć” – czytamy w artykule 
prof. Tadeusiewicza, w „Gazecie Krakowskiej” z 2012 
roku (dostęp internetowy do całego artykułu w spisie 
poniżej).

O tym jak niebezpieczne są to „zabawy”, może 
świadczyć fakt, że kilka lat temu Dick Cheney, były se-
kretarz obrony, a później wiceprezydent USA, przyznał 
w jednym z programów telewizyjnych, że nakazał kar-
diochirurgom, by w jego rozruszniku wyłączyli opcję 
zdalnego sterowania. Obawiał się, że w ten sposób 
terroryści będą mogli pozbawić go życia. Obawy te nie 
były bezzasadne. Taką możliwość zaplanował jeden 
z najsłynniejszych hakerów świata – Barnaby Jack, 
pracujący dla IOActive. Twierdził on, że śmierć czło-
wieka może nastąpić na skutek ataku hakerskiego 
na rozruszniki i wszczepione defibrylatory wszystkich 
osób, które są w odległości nie większej niż 10 metrów 
od hakera. Barnaby Jack twierdził, że urządzenia poda-
ją swoje numery seryjne, co umożliwia ewentualnemu 
zabójcy na ominięcie firmware’u (oprogramowania we-
wnętrznego) i załadowanie złośliwego oprogramowa-
nia. Zapowiadał on publiczny pokaz swojej metody. 
Zmarł 25 lipca 2013 roku, kilka dni przed nim.

„Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że postęp 
techniki różnych implantów wszczepianych ludziom 
w celach głównie medycznych otwiera nowy rozdział 
w dziedzinie zagrożeń cywilizacyjnych, bowiem im 
bardziej te implanty będą inteligentne – tym bardziej 
będą narażone na ataki komputerowych wirusów. Czy 
zdołamy się przed nimi obronić?” – pyta prof. Tadeu-
siewicz na zakończenie swojego artykułu.

Literatura źródłowa i uzupełniająca:
• Witryna internetowa:    

h t tps ://gazetakrakowska .p l/o-nauce- i -
naukowcach-wirus-komputera-u-czlowieka/
ar/566225

• Witryna internetowa:    
https://innpoland.pl/1 19567,hakowanie-
czlowieka-to-nie-zart

• Artykuł: First human ‘infected with computer vi-
rus’, witryna internetowa: https://www.bbc.com/
news/10158517

• Kevin D. Mitnick, William L. Simon, Sztuka pod-
stępu. Łamałem ludzi, nie hasła, Wydawnictwo 
Helion, wydanie II, 2016.

• M.N. Gasson, E. Kosta, D.M. Bowman, R. Tadeu-
siewicz, Human ICT Implants: Technical, Legal 
and Ethical Considerations, Wydawnictwo Sprin-
ger, 2012.
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Katecheza w Polsce po wydaniu Dyrektorium 
ogólnego o katechizacji zaczęła być określana 
katechezą ewangelizacyjną. Podkreślano, że nie 

można prowadzić skutecznie działalności ewangeliza-
cyjnej Kościoła katolickiego bez odnowionej kateche-
zy dzieci, młodzieży, a przede wszystkim dorosłych, 
bez uwzględnienia przemian społeczno-kulturowych, 
jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, bez odwołań 
do nauczania, dotyczącego formacji laikatu przez ka-
techezę, według dyrektyw Soboru Watykańskiego II, 
nauczania papieży oraz posoborowych dokumentów 
katechetycznych Kościoła katolickiego, wyznaczają-
cych jej szczególną rolę w dziele ewangelizacji.

W polskiej katechetyce po 1989 roku zaczęto zasta-
nawiać się nad kondycją katechezy dorosłych, poszu-
kując jej nowej koncepcji. Biorąc pod uwagę doświad-
czenia katechezy dorosłych w państwach zachodnich, 
zaczęto szukać odkrywczych rozwiązań co do kształ-
tu form i przekazu treści w katechezie dorosłych, aby 
odpowiedzieć tym samym na zmiany w przestrzeni 
społeczno-kulturowej, zaistniałej w Polsce po 1989 
roku. Mało skuteczna okazywała się wciąż obecna 
w duszpasterstwie przedsoborowa, pasywna koncep-
cja katechezy dorosłych, osadzona w myśli Soboru 
Trydenckiego, polegająca jedynie na intelektualnym 
wyjaśnianiu dorosłym doktryny chrześcijańskiej pod-
czas Mszy Świętej w formie systematycznej homilii, 
poszerzającej zagadnienia katechizmowe podawa-

ne wcześniej dzieciom i młodzieży, aby czynić z nich 
praktykujących chrześcijan, znających jedynie założe-
nia doktrynalne swojego Kościoła.

Tak rozumiana i prowadzona katecheza dorosłych 
w Polsce oraz powierzchowne, często amatorskie, in-
fantylnie i okazjonalnie prowadzone duszpasterstwo 
katechetyczne dorosłych przyczyniły się do odcho-
dzenia pełnoletnich katolików z Kościoła katolickiego 
oraz zapoczątkowały poszukiwanie przez nich ducho-
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wości i życia we wspólnotach religijnych czy sektach, 
poza strukturami Kościoła katolickiego. Rozwój sekt 
i ruchów religijnych, nawiązujących do chrześcijań-
stwa, mocno uwidocznił się w Polsce po 1990 roku. 
Chociaż katecheza dorosłych w Polsce otrzymywała 
solidną podbudowę teoretyczną, to jednak w prak-
tyce okazywała się mało obecna i skuteczna. Dlate-
go teologiczna i pastoralna refleksja nad katechezą 
dorosłych w Polsce po 1989 roku zaczęła poszuki-
wać przede wszystkim skuteczniejszych rozwiązań 
duszpasterskich, uwzględniając specyfikę polskiego 
społeczeństwa, respektując katechetyczne potrzeby 
katolików z obszaru „Kościoła ludowego”, katolików 
z „Kościoła wyboru”, kształtujących swoją wiarę dzię-
ki katechezie dorosłych w parafiach, ruchach, grupach 
i wspólnotach kościelnych.

Odnowiona katecheza dorosłych została skierowa-
na także do tych, którzy będąc ochrzczonymi, zatracili 
sens życia chrześcijańskiego. W nowym rozumieniu 
katechezy dorosłych nie pomijano jej antropologicz-
nego i misyjnego charakteru, wychodząc naprzeciw 
ludziom żyjącym między katolikami, proponując im 
„pierwszą ewangelizację”, prekatechezę, następ-
nie katechezę egzystencjalno-kerygmatyczną czy 
w późniejszej fazie uzasadnienia dla inicjacyjno-ka-
techumenalnej edukacji religijnej dorosłych, dzięki 
której przyjęliby zbawcze orędzie Jezusa Chrystusa 
i zapragnęliby życia we wspólnocie chrześcijańskiej, 
stając w opozycji do założeń filozofii i kultury pono-
woczesnej. W czasach postmodernizmu należy za-
biegać przede wszystkim o dawanie takich impulsów 
ze strony Kościoła katolickiego, które przyczyniłyby 
się do rozumienia potrzeby wiary przez dorosłych, 
jako możliwej opcji i słusznej koncepcji życia. Dlatego 
w Polsce pojawiło się zapotrzebowanie na nową ka-
techezę dorosłych, która stanowiłaby istotny element 
działalności ewangelizacyjnej Kościoła.

Na czym miał polegać fenomen tej katechezy?
Sobór Watykański II nie opublikował żadnego doku-

mentu, który omówiłby zagadnienie katechezy w ogó-
le. Jednak dzięki szeroko podjętej tematyce obrad 
podczas Soboru, krytycznej ocenie sytuacji społecz-
no-kulturowej, ekonomiczno-gospodarczej i moralnej, 
w jakiej zaczął żyć współczesny człowiek, odnowie-
niu eklezjologii, podkreśleniu roli katolickiego laikatu 
w misji Kościoła sprowokował refleksję o potrzebie 
nowego modelu katechezy także dla dorosłych w Pol-
sce oraz określenia przez katechetykę jej roli w ewan-
gelizacyjnej działalności posoborowego Kościoła.

Już podczas trwania Soboru Watykańskiego II, w de-
krecie o pasterskich zadaniach biskupów w Koście-
le Christus Dominus, zauważono potrzebę tej formy 
działalności Kościoła. Miała być ona dostosowana 
do nowych realiów życia Kościoła w świecie filozofii 

ponowoczesności. Konieczność katechezy dorosłych 
zakładał bł. Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evan-
gelii nuntiandi (1975 r.) oraz św. Jan Paweł II, który za-
gadnieniu katechezy poświęcił obrady IV Zwyczajne-
go Zgromadzenia Synodu Biskupów, który odbył się 
w Rzymie w dniach od 30 września do 29 październi-
ka 1977 roku. Jego owocem była adhortacja apostol-
ska Catechesi tradendae (1979 r.).

Zagadnienie katechezy dorosłych podjęto w poso-
borowych dokumentach katechetycznych Kościoła ka-
tolickiego Directorium Catechesticum Generale (1971 r.),
w Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia do-
rosłych (1972 r.), Katechizmie Kościoła Katolickiego 
(1992 r.), Dyrektorium ogólnym o katechizacji (1997 r.), 
Dyrektorium katechetycznym Kościoła katolickiego 
w Polsce (2001 r.), w dokumencie Międzynarodowej 
Rady ds. Katechezy, całościowo poświęconym kate-
chezie dorosłych pt. Katecheza dorosłych we wspól-
nocie chrześcijańskiej. Niektóre linie i ukierunkowania 
(1990 r.). Należy podkreślić, że zagadnienie katechezy 
dorosłych znalazło się także w Kodeksie Prawa Kano-
nicznego Jana Pawła II. W Małym Dyrektorium o Kate-
chizacji w Polsce z 1999 roku, powstałym z inicjatywy 
bpa Edwarda Materskiego podkreślono, że „istnieje 
niewątpliwie potrzeba rozwijania katechezy dorosłych 
prowadzonej w sposób systematyczny i ogarniający 
całość depozytu wiary” (MDKP 91).

W dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego 
podkreślono rolę katechezy dorosłych, ukazując jej 
ważne miejsce w działalności duszpasterskiej Ko-
ścioła katolickiego oraz w działalności polskich pa-
rafii. Zaistniała nagląca potrzeba stworzenia w ich 
obrębie zróżnicowanych i wyspecjalizowanych form 
katechezy dla dorosłych. Miała ona umożliwić wie-
rzącym ukształtowanie właściwej hierarchii wartości, 
ukazać piękno chrześcijańskiego stylu życia, obudzić 
nadszarpniętą w polskim społeczeństwie między-
ludzką solidarność oraz odnowić związek wiernych 
z Kościołem. Katechezę dorosłych w Polsce należy 
potraktować jako nauczanie o charakterze wychowu-
jącym, pogłębiające świadomość religijną, zmierzające 
do określonych postaw moralnych w przestrzeni spo-
łecznej.

Bibliografia: Kongregacja ds. Wychowania, Dyrek-
torium ogólne o katechizacji, Poznań 1997; Katecheza 
dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, 
Warszawa 2002; M. Majewski, Aktualne wyzwania 
katechetyczne, Kraków 1997; R. Niparko, Katecheza 
dorosłych. Zarys teorii, Poznań 1987.
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Cechy miłości, określone w Hymnie o miłości, 
ściśle wiążą się z owocami Ducha, którymi są: 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 

dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5, 
22). Te owoce Ducha według św. Pawła można uznać 
za pewne postawy miłości. 

Miłość cierpliwa nie unosi się gniewem

Na pierwszym miejscu św. Paweł stawia cierpliwość: 
miłość cierpliwa jest (1 Kor 13, 4). Ta cecha miłości 
bezpośrednio związana jest z łagodnością, jaką Bóg 
okazuje grzeszącym przeciwko miłości. Miłość jest da-
rem Ducha Świętego i to On daje przykład cierpliwo-
ści wobec grzeszników i ich błędnego postępowania, 
podobnie jak czynił Jezus, o którym Ewangelie piszą, 
że nazywano Go przyjacielem celników i grzeszników 
(por. Mt 11, 19; Łk 7, 34). Jest to odblask miłości samego 
Boga, jak stwierdza św. Tomasz: „Bóg jest miłosierny, 
bo miłuje nas jako coś swojego” (Św. Tomasz z Akwi-
nu, Summa theologiae, II–II, q. 30, a. 2, ad. 1).

Cierpliwa miłość ma też aspekt czysto ludzki. Jeśli 
Bóg potrafi kochać człowieka pomimo jego słabości, 
to cierpliwość powinna być też cechą miłości do bliź-
niego. Na pierwszym miejscu oznacza to, że człowiek 
musi nauczyć się kochać w drugim człowieku to, co 
dobre. Pozytywne wymiary człowieczeństwa domaga-
ją się zatem jednoznacznej, aprobującej argumentacji. 
Bardzo łatwo jednak zejść z drogi akceptacji bezwa-
runkowej dobra osobowego i podjąć, wydawałoby się, 
twórczy ich osąd. Negatywne ocenianie tego, co do-
bre w człowieku jest bardzo chwytliwe, pociągające i 
szybko znajduje bezwolnych naśladowców. Daje im 
bowiem szanse na zajęcie jednoznacznej postawy 

wobec dobra, bez angażowania autorytetu osobo-
wego. Krytykiem dobra może być każdy i nie wyma-
ga się od niego żadnych referencji. Jednak źródłem 
każdej negatywnej oceny dobra w innych jest niechęć 
do niego, a nawet nienawiść dobra. W innej osobie, 
„w drugim”, najłatwiej umiejscowić własne porażki, 
lęki, popełnione zło, niespełnione marzenia, utracone 
szanse. Jeśli człowiek wrogo ocenia dobro w drugiej 
osobie, to oznacza, że nienawidzi jej za dobro, które 
go obezwładnia i przeszkadza mu.

Natomiast słabości innych nie stanowią wyzwania i 
nie zagrażają relacjom osobowym. Łączy się z tym so-
lidarność w złu. Zło zrównuje ludzi, upraszcza relacje 
między nimi, usypia czujność. Zło potrafi się bronić, 
gdyż atakuje dobro w innych. Inaczej ma się sprawa z 
dobrem, które żyje własnym życiem, wymyka się spod 
władzy człowieka, nobilituje i wywyższa; dobro się nie 
broni: „nie stawiajcie oporu złu”, a jednak zwycięża. 
Jest to jeden z wymiarów prawa „nowej” miłości zbaw-
czej (por. J. Przybyłowski, Mądrość, wolność i łaska w 
formacji wiernych świeckich, „Studia Włocławskie” 8 
(2005), s. 148). 

Miłość cierpliwa oznacza bezwarunkowe ukochanie 
w drugim człowieku dobra, którym Bóg obdarza każ-
dą osobę ludzką. Jeśli chrześcijanin cierpliwie kocha 
innych ludzi, czyli uznaje ich za wybranych i obdaro-
wanych przez Boga, tym samym sam stawia się w re-
lacji do Niego i uznaje, że jest tak samo obdarowany 
i wybrany.

Taką miłość posiadał Wincenty Pallotti. Potrafił on 
kochać nową miłością w sposób heroicznie cierpli-
wy, czego dowodem jest całe jego życie. Wincenty 
wytrwale pełnił wszelkie posługi wobec bliźnich. Był 
też bardzo cierpliwym spowiednikiem i całymi dnia-
mi, a nawet nocami trwał w konfesjonale. Zajmował 
się niewykształconymi, prostymi albo trwożliwymi 
penitentami, którzy wymagali większej niż inni cier-
pliwości. Podobnie z całym spokojem traktował osoby 
naprzykrzające się lub natarczywe, które nachodziły 
go z najrozmaitszymi sprawami. Cierpliwie spieszył na 
każde zawołanie chorych, wzywających go często w 
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niedogodnym czasie. Dla jego miłości nie istniała żad-
na przeszkoda. A kiedy po odwiedzinach u chorych 
lub też po innych zajęciach duszpasterskich powracał 
późno do domu i znajdował wielu czekających na nie-
go ludzi, nie okazywał w żadnym razie zniecierpliwie-
nia, lecz był raczej tym uradowany. W liście do jednego 
ze swoich penitentów Wincenty napisał: „Gdyby pan 
odczuwał potrzebę pomówienia ze mną dzisiaj wie-
czorem… proszę przyjść bez wahania, wyświadczy mi 

pan przez to wielką uprzejmość”. Innym razem pewna 
bardzo pobożna dziewczyna, imieniem Menichina, 
chciała porozmawiać z Wincentym w domu markiza 
de Gregorio. Razem z nią przyszły jeszcze cztery inne 
pobożne osoby, które nie były zaproszone. Markiz, 
niezadowolony z tego, usprawiedliwiał się przed Win-
centym. Ale Wincenty uśmiechnął się tylko. Pomówił 
najpierw z czterema osobami, a potem z Menichiną, 
przy czym na początku każdej rozmowy odmówił 
krótką wspólną modlitwę. Po rozmowie z Menichiną 
powiedział do markiza de Gregorio, że jest ona wielką 
służebnicą Boga.

Subtelność miłości Pallottiego ujawniała się w sy-
tuacjach, gdy nie był w stanie pomóc; wyrażał wtedy 
swe wielkie ubolewanie i mówił, że trzeba by mieć 
niezmierzone bogactwa, by wszystkich zadowolić. 
Upominał wszystkich, którzy się do niego uciekali, by 
swoje ubóstwo i bezdomność znosili z chrześcijań-
skim poddaniem i ufali Bogu, Dawcy wszelkich dóbr. 
Potem wskazywał na wolę Bożą, która ich doświad-
cza, zwłaszcza gdy szukający pomocy żyli poprzed-
nio w dobrych warunkach. Pocieszeni i pogodzeni ze 
swym losem, opuszczali świętego. Wincenty potrafił 
okazywać współczucie względem smutnych i boleśnie 
doświadczonych. Przy pomocy niewielu słów, np. za-
chęcającego wezwania: „Ufności w Bogu!”, często już 
samym wejrzeniem pełnym miłości pokrzepiał uciska-
nych i przywracał im wewnętrzną równowagę.

Wzruszający obraz, jak Wincenty umiał pocieszać, 
przedstawiają jego listy pisane do hrabiego Antoniego 
Plebani z Mandola. Dodawał mu ciągle odwagi i ufno-
ści: „Pan widzi dobrze, że Bóg, powodowany swą nie-
skończoną dobrocią, zsyła na Pana utrapienia. Proszę 
zatem starać się o niewzruszonego ducha doskona-
łej równowagi we wszystkim… Utrapienia się skończą. 
Ale nagroda za utrapienia nigdy się nie skończy. (…) 
Wielką pociechę daje wiara; ona bowiem błogosławio-

nymi nazywa tych, którzy prześladowanie cierpią dla 
sprawiedliwości. Bóg nawiedzając uciśnionych, jest 
razem z nimi”.

Cierpliwa miłość Wincentego objawiała się także 
w stosunku do różnych przejawów słabości ludzkich. 
Wincenty cierpliwie znosił błędy popełniane przez in-
nych, ale reagował w specyficzny dla siebie sposób: 
uskarżał się na jakąś wadę u siebie, którą zauważył u 
bliźniego, albo też polecał się modlitwom uchybiające-
go, by Bóg udzielił mu łaski poprawienia się z licznych 
jego wad. W ten sposób właściwy winowajca mógł od-
kryć swoje wady i łatwiej ich się pozbyć.

Święty sam unikał grzechu, ale też starał się innych 
powstrzymać od obrażania Boga. Stałym jego hasłem 
było: Ad destruendum peccatum (dla zniszczenia grze-
chu). Ilekroć widział lub słyszał, że przestępowano 
przykazania Boże lub kościelne, wzdychał wówczas, 
wznosił oczy ku niebu, budził w sobie serdeczną za-
chętę do miłości Bożej i nakładał sobie pokutę jako 
zadośćuczynienie Bogu za wyrządzoną obrazę. Ofia-
rowywał również w tym celu Przenajdroższą Krew Je-
zusa Chrystusa, a także zasługi Matki Bożej, aniołów 
i świętych, i całego Kościoła. Cierpliwą wytrwałością 
wykazywał się także w wyszukiwaniu pojedynczych 
grzeszników, aby ich nakłonić do nawrócenia. Cała 
jego działalność apostolska, a szczególnie niestrudzo-
na służba w konfesjonale oraz u łoża chorych, miała 
na celu zniszczenie grzechu.
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Sympozja dla laikatu

Żywiołowo rozwijający się kult Miłosierdzia Bożego 
został zahamowany wydaniem przez Święte Oficjum 
Notyfikacji z 6 marca 1959 roku, zakazującej prakty-
kowania nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w for-
mach podanych przez s. Faustynę. Wówczas czciciele 
Miłosierdzia Bożego zaczęli coraz liczniej i częściej 
nawiedzać Dolinę Miłosierdzia Bożego w Częstocho-
wie i skupiać się przy obrazie Jezusa Miłosiernego, 
pędzla Adolfa Hyły, umieszczonym w nowo wybu-
dowanym kościele. Utworzony w 1960 roku przez ks. 
Stanisława Wierzbicę SAC Sekretariat ds. Miłosierdzia 
Bożego podjął się opieki nad czcicielami Miłosier-
dzia Bożego, troszcząc się także o ich odpowiednią 
formację duchową. Ponadto starano się zaradzić ich 
potrzebom intelektualnym i na ich wniosek organizo-
wać spotkania dla wszystkich czcicieli z całego kraju 
celem zgłębiania tajemnic Miłosierdzia Bożego. Spo-
tkania formacyjno-intelektualne miały dać szeroko 
pojętemu laikatowi bodziec do pracy wewnętrznej 
i apostolskiej. Pallotyński ośrodek częstochowski, 
którego prace koordynował Sekretariat ds. Miłosier-
dzia Bożego, posiadając licznie zgromadzony materiał, 
także źródłowy, postanowił przystąpić do organizowa-
nia sympozjów przeznaczonych dla laikatu.

Pierwsze tego typu sympozjum odbyło się w Czę-
stochowie w Dolinie Miłosierdzia 20 lutego 1966 roku. 
W programie znalazło się przedłożenie ks. Alojzego 
Haasa SAC pt. O Bractwie Miłosierdzia Bożego dla Pol-
ski z roku 1849. Ze studiów nad ścieżkami inspiracji 
pallotyńskiej oraz referat sekretarza Sekretariatu ds. 

Miłosierdzia Bożego ks. Stanisława Wierzbicy SAC 
pt. Aktualny stan prac związanych z nabożeństwem 
do Miłosierdzia Bożego. W sympozjum wziął także 
udział jeden z paulinów z Jasnej Góry, który przedsta-
wił historię obrazu Jezusa Miłosiernego, znajdującego 
się w bazylice w Kozłowie w diecezji lwowskiej. Mię-
dzy referatami odbyła się projekcja filmów dotycząca 
uroczystości kanonizacyjnych św. Wincentego Pallot-
tiego oraz pielgrzymki Pawła VI do Palestyny i Bom-
baju.

W sympozjum udział wzięło 30 osób reprezen-
tujących różne stany zawodowe wywodzące się 
z inteligencji, które wniosły propozycję organizowania 
cyklicznych spotkań tego typu. Domagano się comie-
sięcznych spotkań, przy czym pallotyni zaproponowali 
kwartalne spotkania, co też zostało przyjęte przez la-
ikat z aprobatą. Dopiero podczas IV sympozjum dla la-
ikatu ustalono, że spotkanie te będą się odbywać dwa 
razy w roku w pierwszą niedzielę maja i października. 
Ponadto podczas I sympozjum dostrzeżono potrzebę 
stworzenia solidnych podstaw naukowych, na bazie 
teologii, dla kultu Miłosierdzia Bożego. Dlatego też 
postanowiono zorganizować 16 listopada 1966 roku 
w uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej sympo-
zjum teologiczne dla wszystkich członków „zwyczaj-
nych, nadzwyczajnych i korespondencyjnych Sekreta-
riatu Miłosierdzia Bożego w Częstochowie”.

W związku z uchwałą Zarządu Prowincjalnego z 30 
listopada 1966 roku, czyli tuż po zakończeniu I sym-
pozjum teologicznego i III sympozjum dla laikatu, 
którego organizatorami byli pallotyni z Częstochowy, 
dokonano rozdziału obydwu sympozjów. Od tej pory 

APOSTOŁ NAUKOWY

ks. Tomasz Błaszczyk

WKŁAD PALLOTYNÓW 
W ROZWÓJ KULTU 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  
W POLSCE (4) 
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za sympozja teologiczne odpowiedzialny był Ośrodek 
Studiów Pallotyńskich w Ołtarzewie, a za sympozja 
dla laikatu Sekretariat ds. Miłosierdzia Bożego w Czę-
stochowie. Ponadto program sympozjów dla laikatu 
miał być ustalany z Zarządem prowincji.

Mimo obowiązującej zasady, by nie łączyć sympo-
zjów teologicznych z osobą s. Faustyny Kowalskiej, 
ciekawy na tym tle wydaje się program X sympozjum 
dla laikatu, które odbyło się 5 października 1969 roku 
w Łagiewnikach. Program tego sympozjum, którym 
chciano uczcić 31. rocznicę śmierci s. Faustyny, usta-
lali księża: Stanisław Wierzbica SAC, Edmund Bonie-
wicz SAC, Lucjan Balter SAC oraz o. Izydor Borkiewicz 
OFM. W programie znalazł się referat o. Izydora Bor-
kiewicza: Miłosierdzie Boże według siostry Faustyny 
oraz przedłożenie p. Bernarda Tuszyńskiego z Gdań-
ska pt. Kult Miłosierdzia Bożego w życiu sługi Bożej s. 
Faustyny.

18 maja 1975 roku odbyło się w Częstochowie w Do-
linie Miłosierdzia XXI sympozjum dla laikatu, podczas 
którego wygłoszono tylko jeden referat autorstwa ks. 
Stanisława Kuracińskiego: Kościół Misyjny w aspek-
cie Miłosierdzia. W miejsce planowanego drugiego re-
feratu ks. Stanisław Wierzbica SAC miał wystąpienie 
pro memoria Pamięć o zmarłym 15 lutego 1975 r. księ-
dzu Michale Sopoćce, podczas którego przedstawił 
projekcję z życia, działalności i pogrzebu spowiedni-
ka s. Faustyny. Na zakończenie obrad sympozjalnych 
podano także do wiadomości, że Zarząd Prowincjalny 
oddelegował ks. Eugeniusza Piskorka SAC do pracy 
w Ośrodku Studium Miłosierdzia Bożego w Często-
chowie. Od września 1975 roku miał rozpocząć wizy-
tację poszczególnych ośrodków kultu Miłosierdzia 
Bożego w Polsce. Spotkania te miały mieć charakter 

formacyjnych dni skupienia dla czcicieli Miłosierdzia 
Bożego.

W latach 1966–1978 odbyło się 28 sympozjów dla la-
ikatu, które poruszały szerokie spektrum Miłosierdzia 
Bożego i gromadziły znaczną rzeszę czcicieli Miłosier-

dzia Bożego z poszczególnych ośrodków całego kra-
ju. W czasie sympozjów wygłaszano zazwyczaj dwa 
referaty, po których odbywała się ożywiona dyskusja. 
Program sympozjów zakładał także uczestnictwo 
w nabożeństwach i Mszach Świętych. Sympozjom 
towarzyszyły również okolicznościowe wystawy oraz 
projekcje filmowe.

Źródło:
Archiwum Księży Pallotynów w Częstochowie: Spra-

wozdania księży 1966–1974 [Sprawozdanie z pierw-
szego sympozjum S. M. B. na Dolinie Miłosierdzia 
Bożego w Częstochowie dn. 20 II 1966], b. sygn.; 
Sprawozdania księży 1966–1974 [IV Sympozjum dla 
laikatu na Dolinie Miłosierdzia /u SS. M. B. Miłosier-
dzia w dniu 8 stycznia 1967 r.], b. sygn.; Koresponden-
cje 1961–1969 [List ks. S. Wierzbicy do ks. L. Baltera 
z dn. 29 XI 1968 r.]; Sprawozdania księży 1966–1974 
[Sprawozdanie z X Sympozjum dla laikatu w Łagiew-
nikach 5 października 1969], b. sygn.; Sprawozdania 
księży 1975–1980 [Sprawozdanie z XXI Sympozjum 
na Dolinie Miłosierdzia Bożego w dniu: 18 maja 1975 
roku], b. sygn.

foto: © Archiwum Księży Pallotynów

ks. dr hab. Tomasz Błaszczyk, Wrocław

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ok. 1975Ks. Stanisław Wierzbica SAC
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K
iedy wziąłem w ręce wywiad pt. Siła powo-
łania przeprowadzony z papieżem Francisz-
kiem przez o. Fernando Prado CMF, pierwsze, 
co mi przyszło do głowy, to myśl, że podejmu-

ją się rozmowy o sprawie niezbyt „na topie”. Czasem 
odnosi się wrażenie, że nie ma jakiegoś wielkiego sza-
łu czy wielkiego boomu na realizację powołania w kon-
tekście życia jako ksiądz/zakonnik/siostra zakonna. 
Powołanie to takie bardzo kościelne słówko, które 
wśród młodych ludzi nie budzi dziś aż tak wielkiego 
entuzjazmu. Stąd bałem się, że będzie to dosyć nudna 
rozmowa, nawet jeśli jest przeprowadzona z tak zna-
mienitą Personą.

Ale – zawiodłem się, i to bardzo dobrze, że się za-
wiodłem! Bo jest to rozmowa niezwykle inspirująca, 
pełna ciekawych refleksji, obrazów, a może i lekko 
rewolucyjnych myśli (które mają pobudzać do odno-
wy samego Kościoła, a w nim m.in. osób konsekro-
wanych, w tym kleru). Książkę pochłonąłem szybko 
i z wielką zachłannością, a zakończyłem z żalem, 
że wywiad jest tak krótki.

Widzę w nim dwie zasadnicze części: pierwsza 
to szczera rozmowa o tym, co trudne i bolesne w Ko-
ściele; różne sprawy związane z kapłaństwem czy ży-
ciem zakonnym, jego wyzwaniami i bolączkami; druga 
zaś to kwestia perspektyw i rozwoju swojego życia 

JEŚLI CHCESZ…

SIŁA 
POWOŁANIA

ks. Krzysztof Freitag SAC
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„w powołaniu”, które jednak może stać się niezwykle 
fascynującą przygodą.

W mojej ocenie papież Franciszek to człowiek moc-
no stąpający po ziemi. Widzi jasno problemy, które 
wpływają na jakość powołania. Niesamowicie ujęło 
mnie jego spostrzeżenie, że „nie wolno sprowadzać 
życia konsekrowanego do ideologii”. Bycie zakonni-

kiem czy zakonnicą to nie przede wszystkim kwestia 
spełniania reguły, jakiś norm, ale to sposób życia, 
w którym człowiek musi stawiać na rozwój swojego 
serca, swojej miłości, swojego człowieczeństwa. Jakże 
to jest dzisiaj potrzebne! Ja sam, jako osoba konsekro-
wana, wyraźnie dostrzegam, że sam tego potrzebuję 
i potrzebują tego ci, którzy do mnie przychodzą. Lu-
dzie, szukając u mnie porady, wzmocnienia, nie pytają: 
„Czy spełniasz reguły?”, ale: „Czy umiesz kochać? Czy 
znasz Boga? Czy jest On dla ciebie ważny i jak Go 
sam mogę szukać w życiu?”.

Jest to o tyle istotne, że – i to też, mam wrażenie, 
widać w tym wywiadzie – życie człowieka powołanego 
nierzadko kojarzy się dzisiaj z pewną skostniałością, 
brakiem entuzjazmu, z chorym klerykalizmem. A czło-
wiek powołany musi być pełen życia, musi kochać, 
bo „prawdziwa miłość nigdy nie jest sztywna!”.

A co zrobić, żeby było lepiej, prawdziwiej? Papież 
sam odpowiada: „Kościół można zdyscyplinować jedy-
nie Ewangelią”. I to jest, sądzę, odpowiedź na pytania 
o sens powołania, życia kapłańskiego czy zakonnego, 
czy w ogóle powołania chrześcijańskiego: żyć blisko 
Boga, żyć Jego słowem, żyć Jego wskazówkami. Powo-
łanie pada tam, gdzie się o tym zapomina. Wiem sam 
coś o tym: kiedy odstawiam Ewangelię na bok (a zda-
rza mi się!) to wszystko z dnia na dzień staje się jakieś 
takie mdłe i szare. Trzeba więc wracać, po prostu.

Papież uważa, że Kościół się odnawia. Widać w ser-
cach wielu młodych ludzi chęć do życia Ewangelią. Ko-
ściół jest pełen nadziei i entuzjazmu. I właśnie z takim 
poczuciem skończyłem czytać tę książkę: z nadzieją. 
Że nie jest źle. Bywa słabo, ale nie jest źle. Powołanie 
ma sens, bo Jezus nad tym czuwa.

Książkę polecam. Jest to dobra rozmowa: nie jest 
sztuczna czy napompowana wielką teologią; nie 

ma w niej lania wody. To się po prostu dobrze czyta, 
bo tu jest konkret. Polecam tę pozycję do przeczyta-
nia wszystkim księżom i osobom konsekrowanym, ale 
równie mocno wszystkim chrześcijanom. Można z niej 
zaczerpnąć wiele inspiracji.

Zakończę ulubionym fragmentem o tak bardzo po-
trzebnym entuzjazmie, który dedykuję nam wszystkim 
– bez względu na to, czy nosimy habity, czy też nie: 
„Chodzi o entuzjazm osoby zakochanej, która nie boi 
się rzucić do przodu, jak bramkarz na boisku, by prze-
chwycić rzuty karne z każdej możliwej strony, nie tra-
cąc nigdy z oczu Tego, z którym się związała. Obec-
ność Jezusa ma znaczenie fundamentalne. To w niej 
tkwi siła powołania do życia konsekrowanego. Życie 
konsekrowane, jeśli brakuje w nim obecności Jezu-
sa, z Jego słowem w Ewangelii, z Jego inspiracją… nie 
działa. Bez pasji i zakochania w Jezusie nie ma przy-
szłości dla życia konsekrowanego”.

No, to żyjmy Jezusem, a wtedy wszystko będzie do-
brze i będzie miało sens!

foto: © ks. Krzysztof Freitag SAC

Prowincjalny Ośrodek Duszpasterstwa Powołań
Prowincji Zwiastowania Pańskiego
ul. Kordeckiego 49
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e-mail: kontakt@powolania.pl
www.powolania.pl
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Pallotyńskie Centrum Młodzieży „Apostoł”
Prowincji Chrystusa Króla
ul. Kilińskiego 20
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www.centrumapostol.pl

facebook/Pallotyńskie Centrum 
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Siostry Pallotynki
ul. Płońska 20
03-683 Warszawa
tel. +48 22 6796343
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ks. Krzysztof Freitag SAC, duszpasterz pallotyńskie-
go Duszpasterstwa Akademickiego, Poznań

„Bez pasji  
i zakochania w Jezusie 

nie ma przyszłości  
dla życia 

konsekrowanego”
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„Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, 
skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty 
ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przy-
jaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bogobojni. Bo-
gobojny dobrze pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest 
on, taki i jego przyjaciel” (Syr 6, 14–17).

Znalazłem się razem z moim przyjacielem 
na Mszy Świętej w Bazylice Ojców Dominika-
nów w Krakowie. Był 2 stycznia, wspomnienie 

obowiązkowe świętych Bazylego Wielkiego i Grzego-
rza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. „Wspo-
mnienie jak każde inne” – przemknęło mi przez myśl. 
Ale za chwilę słyszę we wprowadzeniu do Mszy Świę-
tej coś, co zapadło mi głęboko w pamięć i poruszyło 
serce: „Bazyli wraz z Grzegorzem byli związani więzią 
serdecznej przyjaźni, która zaprowadziła ich do świę-
tości”. A więc mamy patronów przyjaźni.

Kim byli owi Święci Przyjaciele?

Nazywani Ojcami Kapadockimi wraz z bratem Ba-
zylego, św. Grzegorzem z Nyssy, działali w IV wieku. 
Bazyli, biskup rodzinnego miasta – Cezarei Kapadoc-
kiej, autor wielu dzieł, wśród których pierwsze miejsce 
zajmują reguły mnisze do dziś praktykowane przez 
mnichów wschodnich. Zdeterminowany w walce 
z arianizmem (herezją szerzącą się w tamtym czasie) 
poprzez teologię czy dobrą organizację swojej metro-

polii (obsadzał stolice biskupie biskupami zwalczają-
cymi herezje). Przyczynił się do rozwoju życia mona-
stycznego. Grzegorz, związany przyjaźnią z Bazylim, 
postanowił razem z nim prowadzić życie pustelnicze, 
został prezbiterem i biskupem; wybrany na biskupa 
Konstantynopola, gdzie był cenionym kaznodzieją, 
głosił słynne mowy trynitarne. Obdarowany szczegól-
ną wiedzą i wymową, nazwany został „teologiem”.

Jak przyjaźń wpłynęła na ich świętość?

Bazyli i Grzegorz byli rówieśnikami, urodzili się 
w 330 roku. Poznali się w Atenach, gdzie wyjechali 
w celu pobierania nauk, w wieku około 26 lat. Grze-
gorz w mowie pogrzebowej Bazylego, który zmarł 
w 379 roku, powiedział: „Ateny złączyły nas, jak jakiś 
nurt rzeczny”. Przyjaciele traktowali się wzajemnie 
z szacunkiem, dostrzegając u siebie powagę obycza-
jów, dojrzałość umysłów. Grzegorz nie wstydzi się po-
wiedzieć, że wiązała ich wzajemna miłość. Zapragnęli 
razem szukać właściwej filozofii życia, żyli pod jednym 
dachem, dzielili jeden stół jako nierozłączni przyjacie-
le. Byli dla siebie wszystkim. Na pogrzebie Bazylego 
Grzegorz mówił: „Mogło się wydawać, że obaj mamy 
jedną duszę, która podtrzymuje dwa ciała. I jeżeli nie 
bardzo należy wierzyć tym, którzy mówią, że wszyst-
ko zawiera się we wszystkim, to trzeba wierzyć nam, 
że jeden był w drugim i obok drugiego. Obaj mieliśmy 
jeden cel: uprawianie cnoty, życie dla przyszłej nadziei 
i oderwanie się od tego świata, zanim z niego odej-
dziemy. Wpatrzeni w ten cel, kierowaliśmy według nie-
go naszym życiem i wszystkimi uczynkami, prowadze-
ni w ten sposób Boskim przykazaniem, doskonaląc 
się wzajemnie w cnocie, i jeżeli to nie za wielkie słowa, 
byliśmy dla siebie wzorem i normą, za pomocą których 
rozróżnia się dobro od zła”. Święci Przyjaciele wspie-
rali się wzajemnie na drodze do świętości na różne 
sposoby. Z pewnością na pierwszym miejscu była 
wzajemna modlitwa; gdy trzeba było, nie brakowało 

SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW

PRZYJAŹŃ 
NA DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

kl. Jan Jabłuszewski SAC
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upomnień, w chwilach trudnych podania pomocnej 
dłoni i ciągłego przypominania, że żyją dla Boga.

Prawdziwy przyjaciel jest skarbem. W trudnościach 
przyjdzie z pomocą, w radościach będzie cieszył się 
razem z nami, w błędzie nie będzie się bał upomnieć 
i zrobi wszystko, żeby sprowadzić na właściwą drogę. 
Wpatrując się w przykład Bazylego i Grzegorza, mo-
żemy zadać sobie pytanie o stan naszych przyjaźni, 
co jest ich fundamentem, jaki jest ich cel i dokąd nas 
prowadzą. Daj Boże, ku chwale świętości! Prośmy 
przez wstawiennictwo Świętych Przyjaciół o mądrość 

i dojrzałość w naszych przyjaźniach, niech będą one 
dla nas okazją do wzrostu w wierze i świętości.

„Miłosierny Boże, Ty dałeś nam świętych Bazylego 
i Grzegorza za wzór przyjaźni i braterskiej miłości. 
Przez ich wstawiennictwo prosimy Cię, abyś umac-
niał w nas braterską więź i troskę o zbawienie nasze 
i bliźnich, abyśmy mogli dostąpić chwały nieba. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Święci Bazyli i Grzegorzu – módlcie się za nami!

Prośmy 
przez wstawiennictwo 

Świętych Przyjaciół 
o mądrość i dojrzałość 

w naszych przyjaźniach…

kl. Jan Jabłuszewski SAC, kurs V

Św. Grzegorz z Nazjanzu
foto: © Anonymous 
Russian icon painter 
[Public domain]

Św. Bazyli
foto: © Houghton Library [Public domain]
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Urodził się 23 stycznia 1907 roku w Radomi-
cach, w parafii Czerniejewo, w archidiecezji 
poznańskiej. Był synem Stanisława i Anny z d. 

Raselska. Rodzina liczyła sześcioro dzieci. Ojciec pra-
cował w majątku w Goraninie. Do szkoły powszech-
nej uczęszczał w Pawłowie. Nauki gimnazjalne odbył 
w Collegium Marianum w Wadowicach na Kopcu. 
Do pallotynów wstąpił i został obłóczony 7 paździer-
nika 1924 roku.

Pierwszą profesję złożył 7 października 1926 roku 
w Sucharach na ręce ks. Wojciecha Turowskiego 
SAC, a wieczną 10 października 1929 roku na ręce 
ks. Augustyna Zarazy SAC. Studia filozoficzne odbył 
w Wadowicach (1925–1926) i Sucharach (1926–1927), 
a teologiczne na Gregorianum w Rzymie (1927–1931). 
Święcenia kapłańskie otrzymał w Wiecznym Mieście 
20 lipca 1930 roku z rąk abpa Ignacego Dub-Dubow-
skiego, doradcy papieskiego ds. wschodnich.

Po uzyskaniu doktoratu z teologii (1931) powró-
cił do kraju i wykładał przez dwa lata filozofię scho-
lastyczną w Wadowicach, a później przez dziewięć 
lat teologię dogmatyczną w Ołtarzewie. Pomimo 

CUDZE CHWALICIE…

KS. JAN SZAMBELAŃCZYK 
SŁUGA BOŻY (1907–1941), 

APOSTOŁ NADZIEI

ks. Stanisław Tylus SAC
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obowiązków profesora chętnie włączał się w prace 
duszpasterskie, wygłaszając kazania i spowiadając 
w okolicznych parafiach. W czasie wakacji 1933 roku 
pracował duszpastersko we Francji w Montceau-les-
Mines (departament Saône-et-Loire), a latem 1939 
roku w Amiens. Podczas wakacji letnich 1934–1935 
przebywał w Gdańsku jako duszpasterz. W czasie 
swego pobytu w Sucharach spełniał obowiązki tygo-
dniowego spowiednika w nowicjacie chrystusowców 
w Potulicach k. Nakła n. Notecią. Odznaczał się szcze-
gólnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramen-
tu. Jako profesor codziennie przebywał na adoracji. 
Wśród swoich wychowanków miał opinię świętego 
kapłana i mądrego nauczyciela.

W czasie II wojny światowej, intuicyjnie wyczuwając 
swój koniec życia, napisał już 10 kwietnia 1941 roku 
list do prowincjała, w którym sugerował przełożonemu 
poszukanie nowego wykładowcy na swoje miejsce. 
Został aresztowany przez gestapo 23 maja 1941 roku 
w Ołtarzewie i osadzony na Pawiaku, a następnie 28 
maja przewieziony do niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego w Auschwitz. W tym transporcie wśród 
więźniów był również o. Maksymilian Maria Kolbe. 
W obozie, wycieńczony biciem, pracą i głodem, zapadł 
na czerwonkę z ostrą biegunką (dyzenterię) i dostał 
się w drugiej połowie czerwca 1941 roku na blok 14, 
w którym na podłodze leżeli chorzy na dur brzuszny, 
cholerę, dezynterię itp., jeden obok drugiego. Na środ-
ku bloku stały szalety, nad którymi unosiły się roje 
much i owadów. W takich warunkach ks. Jan aposto-
łował swoim świadectwem życia i modlitwą, podnosił 
na duchu, budził chęć do życia. Słabł jednak z dnia 
na dzień. Wiedział, że umrze, ale do ostatniej chwili był 
przytomny. W przeddzień śmierci, przy spowiedzi, już 
martwymi wargami szeptał i powtarzał ciągle: „O, mój 
Jezu”. Zmarł w nocy 2 lipca 1941 roku o godzinie 4.35 
(relacja ks. Konrada Szwedy, „Roczniki Pallotyńskie” 
7 (1966) 246). Oficjalną przyczyną zgonu była róża 
na twarzy (Gesichtrose) – według telegramu zawiada-
miającego rodzinę o śmierci. Nosił numer obozowy 
16894. Zwłoki jego spalono w krematorium wraz z in-
nymi zmarłymi więźniami.

Kapituła Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego (Księża Pallotyni) w 1947 roku w Rzymie 
przedstawiała go jako męczennika za wiarę i miłość 
bliźniego. Obecnie jest kandydatem na ołtarze w gru-
pie Henryka Szumana i 122 towarzyszy (II grupa mę-
czenników z okresu II wojny światowej). Proces beaty-
fikacyjny, jego i innych męczenników, został oficjalnie 
rozpoczęty 17 września 2003 roku w kaplicy Konfe-
rencji Episkopatu Polski w Warszawie, pod przewod-
nictwem bpa Jana Bernarda Szlagi. Następnie proces 
pięciu pallotyńskich męczenników został przeniesiony 

do diecezji warszawsko-praskiej i pierwsza uroczysta 
sesja odbyła się 19 grudnia 2003 roku pod przewod-
nictwem bpa Kazimierza Romaniuka. 20 październi-
ka 2011 roku w Kurii Warszawsko-Praskiej zamknięto 
na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny ks. 
Szambelańczyka (i pozostałych pallotynów) i włączo-
no do procesu beatyfikacyjnego II grupy męczenni-
ków, a 8 listopada tego roku całą dokumentację pięciu 
procesów przekazano Kongregacji ds. Kanonizacji.

Po ks. Janie Szambelańczyku pozostał krzyż profe-
syjny; podczas aresztowania ks. Jan oddał go ks. Jó-
zefowi Wróblowi SAC, a ten przekazał go klerykowi 
Edmundowi Boniewiczowi SAC.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, dyrektor Pallotyńskiego 
Instytutu Historycznego i Archiwum Prowincjalnego, 
wykładowca w WSD w Ołtarzewie

Wśród swoich wychowanków 
miał opinię świętego kapłana 

i mądrego nauczyciela.
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Panie Karolu! Jest Pan najbardziej rozpoznawal-
nym i cenionym kucharzem w Polsce. Czemu, 
a może komu, zawdzięcza Pan sukces?

Po pierwsze trzeba zdementować opinię, że jestem 
najbardziej rozpoznawalnym i cenionym kucharzem, 
bo nikt nie przeprowadził żadnych badań, które 
by to potwierdziły. Często powtarzam, że mój suk-
ces nie jest moją zasługą. Sukces możemy mierzyć 
różnymi metodami, różnie definiować, ale generalnie 
miejsce, w którym się dzisiaj znajduję, to mam wra-
żenie, jest najmniej związane z moją osobą. Robię to, 
co mi sprawia dużą przyjemność, rzetelnie, angażując 
swój czas i energię, czego konsekwencją jest poczucie 
spełnienia, zadowolenia i radości z życia, a przy okazji 
cała rzesza ludzi, która jest dookoła mnie, dba o to, 
żeby przy mnie być. Zawdzięczam to rodzicom, którzy 
mnie wychowali i ukształtowali, dziadkom, u których 
przez jakiś czas mieszkałem, i ciociom, które sprawiły, 
że nie musiałem się o nic martwić, mogłem skupić się 
na fajnej szkole. Dla mnie największym sukcesem jest 
to, że mam kochaną rodzinę, żonę i córkę, które tole-
rują tę moją zabawę i przyjemność z pracy. To poświę-
cenie mojej Moniki (żony) jest wypadkową tego, gdzie 

jestem teraz. Ona jest moim aniołem stróżem, który 
mnie stymuluje do działania i chroni, dając poczucie 
prawdziwego domu! Moim sukcesem jest również to, 
że mam świetnie wyszkolony zespół, przyjaciół, któ-
rzy ze mną pracują. Mam tego świadomość i często 
to podkreślam. Miarą szefa kuchni jest to, jaki ma ze-
spół, nie to, jak świetnie gotuje, bo to, że on ma świet-
nie gotować, to „oczywista oczywistość”. Ja muszę 
dobrze gotować, ale muszę mieć za sobą ludzi, którzy 
myślą tak jak ja, podchodzą do swojej pracy z pasją.

„Smaki czasu”, „Kuchnia z Okrasą”, obecnie „Okra-
sa łamie przepisy”. Doskwiera czasami ta popular-
ność? Pewnie kulinarne fankluby, rozhisteryzowane 
gospodynie domowe na trasie pokazów kulinarnych, 
autografy… Trochę życie jak gwiazdy rocka?

Być może, jak ktoś to obserwuje z boku, to może 
do takiego wniosku dojść. Bycie kucharzem jest dla 
mnie dużo ważniejsze niż bycie celebrytą. Progra-
my niosą popularność, ale czy ona mi doskwiera? 
Może to dziwnie zabrzmi, ale moje życie w telewizji 
jest świetną przygodą, fantastyczną rozrywką, moim 
dniem wolnym od pracy zawodowej, bo życie kucha-

KAROL OKRASA

POTRAFIĘ 
TYLKO GOTOWAĆ

O kuchni regionalnej, 
łamaniu przepisów 

i kulinarnej dyktaturze 
z Karolem Okrasą 

rozmawia 
ks. Jarosław Rodzik SAC
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rza jest na kuchni. Ono wygląda zupełnie inaczej, niż 
pokazują to wszystkie programy. Jeżeli kiedykolwiek 
zacznę narzekać na popularność, to automatycznie 
kończę z życiem medialnym. Nie mam prawa narze-
kać, jednocześnie czerpiąc korzyści z medialnego 
życia.

Pytanie o początki. Kiedy postanowił Pan zostać ku-
charzem?

Były dwa takie momenty, kiedy zobaczyłem inny wy-
miar kulinarnej rzeczywistości. Jednym z tych momen-

tów była na pewno szkoła, a tam spotkanie z panią 
od technologii gastronomicznej Małgosią Szumlicz 
czy moją wychowawczynią Marylą Gałach. Tym dwóm 
paniom, które uczyły w technikum gastronomicznym, 
uwierzyłem, że to jest fajna nauka ta nauka o żywie-
niu, one naświetliły mi kierunek, w którym powinie-
nem iść. Wymagały i musieliśmy się uczyć, ale dzisiaj, 
gdy biorę młodego adepta sztuki kulinarnej do siebie 
do pracy, to go przepytuję z tego, co pamiętam, cho-
ciaż oczywiście dalej się uczę i szkolę. A drugim takim 
cudownym momentem, dotknięciem metafizycznym 
ze strony kulinarnej było podpatrywanie Bernar-
da Lussiany w hotelu Bristol, gdzie najpierw byłem 
praktykantem, a później pracowałem. Tam odkryłem, 
że w kuchni można fajnie się bawić, uprawiać, tworzyć, 
odkrywać... To były te momenty, ci fantastyczni ludzie, 
którzy utwierdzali mnie w przekonaniu, że dobrze wy-
brałem, chociaż w mojej rodzinie, pomimo nazwiska, 
nie było żadnego kucharza.

Gotowanie to miłość, pasja, sposób na życie…? 
A może wszystkiego po szczypcie?

Wszystkiego po trochu. Ja rzeczywiście nic innego 
w życiu nie potrafię robić (śmiech). Zajmuję się tym, 
czego się nauczyłem, co lubię i kocham. Potrafię tylko 
gotować. I niektórzy twierdzą, że potrafię to przeka-
zać. Staram się to rozwijać, zarażać innych i przede 
wszystkim nie znudzić.

Jest Pan inicjatorem mody na polską kuchnię m.in. 
poprzez programy telewizyjne. Również w restauracji 
Platter w warszawskim hotelu InterContinental, której 
jest Pan szefem, widać Pana fascynację polską trady-
cją kulinarną. Dlaczego?

Wydaje mi się, że inicjatorem tej mody nie byłem 
ja, odpowiedziałem tylko na to, czego szukali ludzie. 
Mam wrażenie, że tęskniliśmy za tymi smakami. Rap-
tem wszystko pojawiło się w sklepach, dostępne, 
na wyciągnięcie ręki, i nagle okazało się, że my za-
czynamy tęsknić za tym, co kiedyś było, a czego nie 
docenialiśmy. Kiedyś nie jedliśmy innej wędliny niż ta, 
którą sami zrobiliśmy, bo na inną nie było nas stać. 
Pamiętam jej smak. A teraz znajdź mi gościa, który po-
trafi zrobić taką kiełbasę, jaką ja robiłem z tatą w wę-
dzarce po świniobiciu. Jajka, dziś nazywa się je z wol-
nego wybiegu, z wolnego chowu, a sernik mojej cioci 
zawsze był żółty od tych jajek, bo innych nie miała. 
Zaczęliśmy tęsknić za tymi smakami, za tą kuchnią 
regionalną, którą staram się odgrzebać i pokazać, 
przez jej pryzmat pokazując też, jak cudowna jest 
kuchnia polska i jak różnorodna. I że, broń Boże, nie 
wolno nam jej charakteryzować przez pryzmat potraw, 
bo przykładowy bigos na Mazowszu smakuje inaczej 
niż na Kaszubach, na Kociewiu czy w Wielkopolsce, 
a inaczej na Podlasiu. Te kuchnie regionalne są tak 
piękne i tak różne, że trzeba je fajnie scharakteryzo-
wać, dlatego zawsze o to dbam i walczę. Po to są te 
podróże po Polsce.

Nasi czytelnicy zapewne chcieliby „od kuchni” do-
wiedzieć się, jak powstaje program „Okrasa łamie 
przepisy”.

Program powstaje w bardzo prosty sposób. Ktoś 
do nas pisze: przyjedźcie do mnie, mam fajny produkt, 
jest fajne miejsce, jestem fajnym człowiekiem. Mamy 
zasadę, że jeździmy tam, gdzie nas ludzie chcą przyj-
mować, nie jeździmy na siłę do kogoś, żeby wywracać 
mu życie do góry nogami. Tomek Roztworowski, reży-
ser, jedzie na miejsce, robi dokumentację, spotykamy 
się i decydujemy, czy robimy tam odcinek. Tomek jest 
ze mną od początku, zrobiliśmy razem wszystkie serie 
programu, on jest też ojcem mojego sukcesu w tym 
programie. Program ma pewne ramy, bo muszę zrobić 
zakupy, ale jest też dużo spontaniczności. Staram się, 
żeby był zrobiony profesjonalnie, najlepiej jak potrafię. 
Nie ukrywam też, że przy okazji znakomicie się bawię 
i odpoczywam. Ten program jest po to, żeby zachować 
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od zapomnienia, zarejestrować pasje, produkt, czasa-
mi zwykłą okolicę, bo ona się zmieni za chwilę. Zacho-
wujemy piękne obrazy, po to jest telewizja, a przy oka-
zji gotujemy, pokazujemy, czym ta kuchnia pachniała.

Przewrotny jest ten tytuł: „Okrasa łamie przepisy”.
Nie dla policjantów, którzy mnie zatrzymują na dro-

dze, oni akurat się z tym zgadzają (śmiech). Staram 
się tak łamać przepisy, żeby utrzymywać je w pew-
nych normach przyzwoitości, etyki z punktu widzenia 
człowieka i kucharza. Chcę, żeby to było nowe, ale 
ani szokujące, ani rewolucyjne, inne, tak jak kuchnia 
zmieniała się na przestrzeni lat. Odkrywam prawdzi-
wie polskie smaki, pokazuję, że mamy w Polsce fan-
tastycznie bogatą kuchnię. Robię te programy, żeby 
utrwalić tradycyjne receptury, ponieważ o wielu już 
zapomnieliśmy.

Panie Karolu! Jedzenie z Pana kuchni faktycznie 
smakuje (mogę to potwierdzić!). Jak to jest, że jedni 
„to coś” mają, a inni, nawet gdyby na rzęsach zatań-
czyli, to nawet wodę przypalą…

Wszyscy to mają. Wszyscy tęsknimy za jakimś sma-
kiem, coś lubimy, jesteśmy uzależnieni od przyjem-
ności jedzenia. Nawet jeśli twierdzimy, że nie lubimy 
gotować, nie lubimy jeść, to jednak gdy robimy her-
batę z cukrem, musimy wykazać odrobinę woli, żeby 
tę łyżeczkę cukru wsypać, bo tak lubimy. Dlatego wy-
daje mi się, że każdego potrafię nauczyć gotować, nie 
nauczę go tego kochać, a jeśli tego nie pokochasz, 
to z efektem może być różnie. Wychodzę też z założe-
nia, że nie ma złych potraw, mogą być źle przyrządzo-
ne, ale to już jest kwestia techniczna, czyli ktoś coś 
źle zrobił, nie opłukał ogórków, dał je z piaskiem, nie 
przyłożył się. To nie jest kwestia daru, po prostu jest 
leniwy! Ale są potrawy, które nam po prostu nie sma-
kują. Ja uwielbiam, jak gość mówi: „To mi nie smaku-
je”, ale jak powie, że jest niedobre, to wkracza ze mną 
na ścieżkę wojenną (śmiech). Nie podaję niedobrej 
potrawy, nie pozwala mi na to etyka zawodowa. Ona 
może być dobra, dyktatorsko rzecz ujmując, dla jednej 
osoby, czyli dla mnie i takie tylko w mojej restauracji 
podaję. To jest pełna dyktatura. Taka kulinarna.

Gotuje Pan w domu dla rodziny czy znajomych?
Jak jestem w domu. To są najwięksi krytycy mojej 

kuchni. W domu bardzo często eksperymentuję, sta-
ram się też tak gotować, żeby pokazać, że ten świat 
kulinarny ja widzę trochę inaczej. Przychodzą goście, 
to się bawię. Restauracja i program to też mój dom. 
Za każdym razem przyjmuję gości, goszczę ich, służę 
im.

Ulubione danie Karola Okrasy?
Ulubione danie to jest to, które ktoś mi podaje 

do stołu. Lubię próbować. Lubię być obsługiwany 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jak ktoś podaje 
mi danie na stół, to zakładam, że zrobił je z należytym 
szacunkiem, i ja chcę też ten szacunek okazać.

Co robi Pan poza gotowaniem? Jakieś hobby?
Sport, pod każdą postacią, ale od pewnego czasu 

namiętnie jeżdżę rowerem szosowym. Lubię zmęczyć 
się fizycznie. Pływam, biegam, kiedyś jeździłem kon-
no. To zupełnie inny rodzaj wysiłku niż ten w pracy. 
Nie rezygnuję z niczego, chcę jeść to, co mi sprawia 
przyjemność, ale rozsądnie. Dieta eliminacyjna jest dla 
mnie dietą najgorszą; jeśli ktoś nie musi, nie powinien 
eliminować z diety żadnego składnika, ograniczać tak, 
ale nie eliminować.

 
Kto jest dla Pana kulinarnym autorytetem?
Jest taki kucharz Paweł Oszczyk. To człowiek, któ-

rego bardzo szanuję i cenię. Prawdziwy mistrz kuchni. 
Wyjątkowo cenię też, jak już wspominałem, Bernarda 
Lussianę. Ukształtował mnie i pokazał, że kuchnia 
może wyglądać zupełnie inaczej, niż mi się wydawało.

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Co zaproponuje 
Karol Okrasa naszym czytelnikom?

Na święta Wielkiej Nocy, po okresie postu, po jedze-
niu żuru i śledzia, wreszcie wkraczają na stół wsze-
lakie mięsiwa. Chcemy celebrować ten radosny czas 
i kuchnia moim zdaniem jest absolutnie wpisana 
w całą tę narrację świąt, ten stół, przy którym się spo-
tykamy. Na najdłuższe śniadanie w roku proponuję 
zrobić dwie rzeczy: barszcz chrzanowy, który absolut-
nie uwielbiam, czyli połączenie barszczu czerwonego 
z zalewajką chrzanową na wędzonce, na dobrym wy-
warze, upieczone czerwone buraki połączone z świe-
żo startym chrzanem, do tego kiełbasa. To jest ostre 
i pachnące. Proponuję również wrócić do dawnych tra-
dycji kuchni polskiej, żeby te mięsiwa czy karkówkę, 
czy boczek, które zamierzamy upiec, natrzeć miesza-
niną cynamonu i kardamonu w połączeniu z miodem 
i czosnkiem, i wtedy odkryjemy zupełnie inną postać 
wieprzowiny.

Dziękuję za rozmowę.

Karol Okrasa, ur. 20 maja 1978 roku w Białej Pod-
laskiej, kucharz, autor i prezenter telewizyjnych 
programów o tematyce kulinarnej. Ukończył Tech-
nikum Gastronomiczno-Hotelarskie im. E. Pijanow-
skiego w Warszawie; absolwent Wydziału Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego. Obecnie jest szefem 
kuchni w restauracji Platter. Na antenie Programu 
1 TVP prowadzi program „Okrasa łamie przepisy”
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POST DLA CIAŁA 
i DUSZY, 

CZYLI POZNAWANIE RAJU

Żeby schudnąć, trzeba jeść – zdecydowanie 
podkreśla, podczas wykładów z medycyny św. 
Hildegardy, moja przyjaciółka lekarka. W kilku 

miejscach w Polsce prowadzimy razem tygodniowe 
rekolekcje z postem według św. Hildegardy, na któ-
re szczególnie w czasie Wielkiego Postu przyjeżdża-
ją tłumy. Pani Katarzyna, adwokat z Krakowa, która 
już po raz kolejny przyjechała na oczyszczający hil-
degardowy tydzień, „na dzień dobry” powiedziała: 
„Wy mi tutaj przewracacie życie, a tego właśnie mi bar-
dzo potrzeba”.

I to jest prawda, tylko powiedziałabym, że raczej 
„przywracamy”, bo św. Hildegarda z Bingen po prostu 
uczy, jak poruszać się w dzisiejszej rzeczywistości, 
dbając o duszę i ciało, nie tracąc radości życia, wybie-
rając jednocześnie to, co sprawia, że nie chorujemy. 
W 1 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy: „«Niechaj zie-
mia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drze-
wa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku 
owoce, w których są nasiona». I stało się tak. Ziemia 
wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według 
swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których 
było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, 
że były dobre” (Rdz 1, 11).

Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i całe to do-
bro zostało oddane w ręce człowieka. Ziemia, zwie-
rzęta i rośliny nie istnieją dla siebie, są darem Ojca 
dla dzieci, żeby żyły pełnią życia, w radości i zdrowiu. 

Wszelkie rośliny zielone zawierają pierwiastek Boże-
go tchnienia – ich wewnętrzna struktura, zawartość 
składników tak została zaprojektowana, aby dawała 
ludziom zdrowie, siłę, radość i zachwyt nad pięknem 
stworzenia. Wiedza o ich właściwościach była z pew-
nością dana pierwszym ludziom, znali cenne ich wła-
ściwości odżywcze, wiedzieli, co leczy lub jakie zawie-
ra trucizny.

Nadszedł jednak ten straszny moment – nie wie-
my, kiedy ani co się dokładnie wydarzyło – gdy ludzie 
odwrócili się od Stwórcy. Pierworodny grzech zmienił 
wszystko – ludzie utracili wlaną im przez Boga rajską 
mądrość i wiedzę. Dziś, dzięki wizjom św. Hildegardy 
z Bingen – ogłoszonej 12 października 2012 roku Dok-
torem Kościoła – możemy odkrywać na nowo wiedzę 
o stworzeniu. Niemal tysiąc lat temu Pan Bóg posta-
nowił ukazać świętej benedyktynce niektóre tajem-
nice swojego dzieła, i tak poznajemy działanie roślin, 
wody, kamieni na organizm zagubionego w dzisiejszej 
cywilizacji człowieka

Jedna z wizji Hildegardy pokazuje nasz świat: bę-
dziecie żyć w chorym świecie, pić zatrutą wodę, powie-
trze zgniłe będzie was dusiło, tak tłumaczone są słowa 
świętej. Hildegarda mówiła to niemal tysiąc lat temu, 
a dziś to wszystko się dzieje: woda nie nadaje się 
do picia, powietrze staje się szkodliwe, chleb nie jest 
już chlebem, tylko szkodliwą mieszaniną polepszaczy 
i chemicznie modyfikowanej mąki, mleko nie jest mle-
kiem, owoce naszpikowane są chemią… Święta Doktor 
Kościoła uczy, jak dziś odnajdywać wokół siebie to, 
co jest prawdziwe, niezatrute, dające siłę.

„I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przyno-
szącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, które-
go owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one po-
karmem.  A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla 
wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, 
co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek ży-
cia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało 
się tak.  A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było 
bardzo dobre” (Rdz 1, 29–31).

APOSTOŁ NA ZDROWIE

Elżbieta Ruman
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Jesteśmy tu po to – słyszą na początku wykładów 
hildegardowych uczestnicy postów – żeby poznawać 
to, co dobre dla człowieka w otaczającym świecie, oraz 
to, co nas truje i niszczy. Nie ma takiej choroby i do-
legliwości w człowieku, na które nie byłoby lekarstwa 
w stworzeniu. Galgant to korzeń dający siłę sercu, 

bertram – usuwa nieczystości i leczy jelita, dyptam, 
czyli krzew gorejący, oczyszcza i rozszerza naczynia 
krwionośne, rzęsa wodna „odchemizowuje” orga-
nizm, budując odporność, a piękny błękitny chalcedon 
uspokaja system nerwowy. Wiedza o oddziaływaniu 
stworzonej przez Boga natury na organizm człowie-
ka to fascynujące dzieło świętej benedyktynki, które 
przybliżamy w czasie postu.

Post według Hildegardy to nie tylko sposób na zrzu-
cenie kilku kilogramów, ale całkowita zmiana poży-
wienia, wyeliminowanie tego wszystkiego, co zatru-
wa i szkodzi, a zastąpienie – dobrym, wartościowym 
i podbudowującym wszystkie narządy organizmu 
pożywieniem. Zmiana dotyczy całego człowieka: jego 
ciała, duszy i psychiki. Wielkie zdziwienie budzi fakt, 
że nie namawiamy do wyrzeczeń, demonstracyjnych 
umartwień czy innych praktyk kojarzonych z chrze-
ścijańskim postem, przeciwnie, prosimy: każdego dnia 
zrób coś miłego dla siebie. Z rana stań przed lustrem, 
popatrz sobie w oczy i szczerze uśmiechnij się do sie-
bie, mówiąc: bardzo cię lubię. Później podejdź do okna 
i poszukaj kilka przejawów piękna w otaczającym 
świecie, ponieważ cały jest dla ciebie darem, a zapo-

mniałeś zwracać na niego uwagę. Wreszcie zasiądź 
razem z nami przy stole, zajadając „habermus”, czyli 
hildegardowe śniadanie składające się z najlepszych 
dla człowieka dóbr stworzonych: wody, orkiszu z jabł-
kami, migdałami, miodem i przyprawami, dających siłę 
i zdrowie.

Post to odżywianie duszy, czyli wyrzeczenie przez 
dawanie: dawanie czasu na słuchanie Boga i ludzi 
obok siebie, dawanie obecności i uwagi innym, służe-
nie pomocą i wyciąganie ręki do tych, których istnienia 
nie zauważaliśmy. Pod koniec takiego tygodnia postu, 
grupa obcych sobie ludzi przyjeżdżających z całego 
kraju, o różnych poglądach politycznych, statusie spo-
łecznym, majątkowym i wykształceniu staje się chrze-
ścijańską wspólnotą. Nauczyciele i prawnicy, lekarze 
i inżynierowie budowlani, gospodynie domowe i pra-
cownicy naukowi żegnają się serdecznie, wymieniają 
kontaktami, obiecując wzajemną troskę w modlitwie.

Jesteśmy na ziemi po to, aby stawać się prawdzi-
wą wspólnotą dzieci Bożych, przełamujących bariery 
obojętności i troszczących się o siebie wzajemnie. 
Pan Bóg nie będzie nas rozliczał z ilości niezjedzo-
nych czekoladek czy godzin gimnastyki odchudza-
jącej, w Jego oczach zapisują się nasze dobre słowa 
i serdeczne gesty – wszystkie te chwile, kiedy jeste-

śmy dobrzy dla siebie i drugiego człowieka. Jeden 
przykład – z ostatnich zimowych ferii z przyjaciółmi: 
Leon, ośmioletni syn mojej przyjaciółki, napisał kartki 
pocztowe do kilku osób, a jego mama na jednej z nich 
zapomniała napisać adresu odbiorcy. Z treści wynika-
ło, że są to, pozdrowienia dla prababci. Pani na poczcie 
w Bukowinie Tatrzańskiej odnalazła inną kartkę pisa-
ną przez Leona, skierowaną do kogo innego i prze-
pisała z niej adres dodając w nawiasie „proszę prze-
kazać prababci!”. Można być bezinteresownie dobrym 
dla innych? Można…

Terminy rekolekcji z postem według św. Hildegardy 
z Bingen w Dolinie Miłosierdzia

13–19 maja 2019 roku
8–14 lipca 2019 roku
9–15 września 2019 roku

foto: © Ewa Sądej/www.lumenes.pl

Elżbieta Ruman, dziennikarka Redakcji Programów 
Katolickich TVP, teolog, pasjonatka i propagatorka 
ducha św. Hildegardy

Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i całe to dobro 
zostało oddane w ręce człowieka.
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Było to kilka lat temu. W Wielki Piątek. Zbliżała 
się Godzina Miłosierdzia. Wchodząc do kościo-
ła, zdziwiłam się, że nie ma w nim nikogo. Kie-

dy wybiła godzina 15.00 i nieubłaganie mijały kolejne 
minuty, dotarło do mnie, że w tej świątyni Jezus będzie 
umierał sam. Każda próba odmówienia Koronki do Mi-
łosierdzia Bożego ustnie lub w myślach kończyła się 
niepowodzeniem. Tego roku moją modlitwą były łzy…

Samotność to często przerażające uczucie, powo-
dujące ogromny dyskomfort nie tylko psychiczny, ale 
mające destrukcyjny wpływ na cały ludzki organizm. 
Gdy doskwiera ci ten przykry stan ducha – spójrz 
na Jezusa. Ten, który całe życie oddał dla innych, 
w chwili zbliżającego się cierpienia i śmierci został 
osamotniony, pozbawiony oparcia w jakiejkolwiek 
ludzkiej osobie. Już w Ogrodzie Oliwnym poczuł do-
tkliwie ciężar samotności, kiedy Jego uczniowie, mimo 
próśb, zasnęli, pozostawiając Jezusa z własnymi my-
ślami. Możesz wyobrazić sobie ból, jaki odczuwał nasz 
Zbawiciel przygnieciony ciężarem naszych grzechów, 
świadomy zbliżającej się męki, poniżenia, ciężaru 
krzyża?

Jeśli w twoim życiu następują momenty zwątpienia, 
zniechęcenia, ciemności, obudź się, podnieś wzrok 
na Jezusa, abyś usłyszał, jak zwraca się do ciebie, jak 
do swoich uczniów: „Wstańcie i módlcie się, abyście 
nie ulegli pokusie”. Skoro Bóg doświadczył samot-
nością swojego umiłowanego Syna, to czy możesz 
wątpić w to, że i ty jesteś Jego ukochanym dzieckiem, 
mimo odczuwanego cierpienia? Niech płyną po twoich 
policzkach łzy człowieka samotnego, niech z twojej 
piersi wydobywa się jęk człowieka opuszczonego, ale 
niech twoje oczy zawsze wznoszą się ku niebu i z uf-
nością powierzaj się swojemu Ojcu.

Samotność Jezusa nie kończy się w Getsemani. 
Przywiązany do słupa, czekający na ubiczowanie, 
mimo iż otoczony tłumem ludzi, w tym bezlitosnych 
oprawców, odczuwa ją jeszcze dotkliwiej. Za chwilę 
Jego Boskie ciało zostanie nieludzko zeszpecone, 
okaleczone, bestialsko skatowane. Jego nieskazitel-
ne ciało będzie cierpiało za nasze grzeszne ciała. Aby 
wybawić nas od grzechów, Jezus pozwala, by dotknęło 
go bezwzględne okrucieństwo. Jakby tego było mało, 
po ubiczowaniu brutalni żołnierze zrywają z poranio-

nego ciała suknię, narzucają mu na ramiona purpuro-
wą szmatę, a następnie wbijają mu na skroń koronę 
uplecioną z cierni. Teraz urządzają sobie zabawę, bijąc, 
plując, wyszydzając. Udręczony Pan staje przed Piła-
tem, po to, aby usłyszeć wyrok, najokrutniejszy wyrok. 
I nikt nie wstawił się za Nim.

Ty również odczuwasz fizyczny ból, chorujesz, z ust 
lekarza nierzadko słyszysz przykrą diagnozę i zosta-
jesz z tym wszystkim sam. Oddaj swój ból Jezusowi. 
Krzyż cierpienia, choroby, samotności ma dla Jezusa 
niewypowiedzianą wartość. Jeśli swoje cierpienia złą-
czysz z jego odkupieńczym krzyżem, jeszcze mocniej 
zjednoczysz się z Panem. Niejednokrotnie jednak 
niepotrzebnie użalamy się nad sobą, opowiadamy na-
około o naszych niedogodnościach, aby nie znosić ich 
samemu. Przypatrz się Jezusowi. Czy po tych wszyst-
kich okrucieństwach, jakich doświadczył, nie dostrze-
gasz kontrastu w swoim życiu? Nie dążysz za bardzo 
do wygodnictwa, nie jesteś przewrażliwiony na punk-
cie swojego zdrowia, a może z niepotrzebną przesa-
dą troszczysz się o swoje ciało? Prośmy Jezusa, aby 
zabrał od nas wszystko to, co nas od Niego oddala.

Po usłyszeniu wyroku Jezus rusza w orszaku w swo-
ją ostatnią drogę. Mimo iż zewsząd otoczony ludźmi, 
nigdy nie czuł się tak wyobcowany. Samotność wśród 
tych, których znał osobiście. Wielu z nich uzdrowił, 
pocieszył, nakarmił chlebem, nauczał, a oni okazali 
mu taką niewdzięczność. Jedynie przymuszony przez 
żołnierzy Szymon z Cyreny przez pewien etap pomaga 
Jezusowi dźwigać krzyż. Może w twoim życiu Bóg sta-
wia cię w podobnych okolicznościach i chce uczynić 
cię Szymonem, abyś pomógł dźwigać krzyż Jezusowi, 
który jest w każdym twoim bliźnim. Nieś go z godno-
ścią i radością, nie zachowuj się jak osoba do tego 
przymuszona, a nie będziesz czuł się samotny i z pew-
nością odczujesz bliską obecność Jezusa.

Jezus spotkał na swojej drodze Maryję. Niech 
i na ścieżkach naszego życia Maryja staje jako pocie-
szycielka w samotności i nasza najlepsza przewod-
niczka do swojego umiłowanego Syna.

Joanna Wrona

Joanna Wrona, mama Glorii Marii, której historia przyj-
ścia na świat i cudownego wyzdrowienia była jednym 
z dowodów świętości w procesie beatyfikacyjnym 
Jana Pawła II

SAMOTNOŚĆ
GODZINA MIŁOSIERDZIA
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