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Z dopiskiem 

Cywilizacja Miłości 

Strona tytułowa poprzedniego wydania:

Obraz umieszczony na okładce obecnego 
wydania “Chrystus z Całunu Turyńskiego” - 

autorstwa Pani Anny Markiewicz

Zapraszamy do lektury  kolejnego numeru czasopisma Cywiliza-
cja Miłości. Ufamy, że znajdziecie tu Państwo coś interesującego, 
ważnego. A w numerze:

Najważniejsza jest miłość - przypomina nam św. Paweł (1 Kor 13) 
- jest wielką wartością w życiu człowieka. Z miłością jest nam bliżej 
do każdej sfery życia ludzkiego, do siebie wzajemnie. Do niej zachęca 
wspaniały Bóg dając nam przykazanie: Abyśmy się wzajemnie miłowali. 
Dlatego w codziennym życiu - miejmy odwagę ją krzewić dobrym 
słowem, uczynkiem, uśmiechem, dobrymi gestami, życzliwością -  to 
czyni nas nadzwyczajnymi, dajemy tym swój wyraz wiary. W obecnym 
numerze czasopisma Papież Franciszek przestrzega przed zamykaniem 
się natury ludzkiej - jak dyktuje jej obecny świat. Ojciec Św. wskazuje 
na wspólnotę, drogę rozwoju, która jest kulturą bliskości, kulturą spo-
tkania, drogą wzbudzania nadziei i dokonania odnowy. 

W czasach internetu, gdzie powstały nowe zjawiska, prof. Andrzej 
Zwoliński wyjaśnia zjawisko “hejtu” i kłamstwa elektronicznego. Pisze, 
że dziś: “człowiek jest pełen nienawiści, a jeszcze częściej lęku i buntu. 
U podstaw jego nienawiści jest odmowa zaakceptowania siebie jako 
stworzenia, brak perspektywy teologicznej dla swego życia”. “Jesteśmy 
istotami stworzonymi do relacji. I tylko akceptując tę naszą relacyjność, 
dochodzimy do prawdy, w przeciwnym razie popadamy w zakłamanie,  
a zatem jesteśmy zależni od Stwórcy”. 

Kiedy Chrześcijanie poczuli się zagrożeni w obliczu powtarzających się 
napaści na księży, dewastowania kościołów, kaplic, krzyży, bezczeszczenia 
wizerunków świętych i obyczaju, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 
przedstawił propozycję zmiany prawa, tak aby chroniło nas Chrześcijan, 
także wyznawców innych religii. To ważny i odważny ruch w obronie ludzi 
wierzących. W kontekście tych pozytywnych zmian pamiętajmy o wybo-
rach jesienią 2023r. To ważne, aby Państwo nas broniło - na obecną 
opozycję bowiem nie ma co liczyć. Była mowa o “opiłowywaniu” nas. 
Ludzie tej opcji politycznej jak tylko mogą, huśtają atmosferą społeczną 
idąc w pochodach z zadymiarzami bezczeszczącymi nasze wartości, są 
antychrześcijańscy, antypolscy. Dlatego idąc na Wybory 2023r. weźmy 
ze sobą do serca Pana Boga. Od nas wiele zależy. 

Harry Duda pisze o szacunku do religii, która broni człowieka i broni 
wszystkie jego ważne życiowo sprawy. Ks. Marek Dziewiecki rozwija te-
mat wskazując na właściwość Boga, który pragnie dobra czlowieka i nie 
chce, żeby ten cierpiał. 

Ks. Dominik Chmielewski w kolejnej części Chrystoterapii, jak zawsze 
ciekawie i z mocą, pisze o wspaniałości naszego Boga i wartości Chrztu 
Świetego - wyjaśnia co się z człowiekiem dzieje po jego przyjęciu, czego 
warto nie tracić. 

Na koniec, mistrz wesołości Jerzy Skoczylas (Elita) wspomina “Po-
dwórko” i co się tam działo. Choć obecnie rzeczywistość się zmieniła, 
to ciekawość tego czasu doceni każdy z nas, starsi wspominając, młodsi 
poznając. Obok, tradycyjnie już, siedzi czarny kotek, który stara się 
zachęcić do przeczytania “kawału z bródką”.

Uśmiechamy się do Państwa i Serdecznie zapraszamy.
                                                                                                           Redakcja
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Niechaj Nowy Rok 2023 będzie dobrym rokiem wzajemnych kontaktów, 
zawiązywania trwałych wartościowych przyjaźni, dobrych pomysłów na 
szczęśliwe i zdrowe życie - abyśmy wzajemnie darzyli się dobrym słowem, 
uśmiechem, wsparciem - i byli dla siebie przyczyną radości - siłą do życia. 
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RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
żeby narodził się w naszych sercach mały  

Jezus, z którym dokonamy wszystkiego.



Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie 
tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą]
wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa,
które się skończą, albo jak dar języków, 
który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość. (1 Kor 13)

Hymn
o miłości
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W aspekcie moralnych wskazań 
Boga każdy człowiek powi-

nien kroczyć drogą uczciwych 
działań i zachowań, zwłaszcza 
tych dotyczących poszanowania 
bliźniego. Nie pozostaje to bez ko-
rzystnych konsekwencji. Znamien-
nym tego efektem jest równowa-
ga w życiu człowieka szanującego 
moralne prawo. Wpływając na-
jlepiej z wszystkich praw na dobre 
bytowanie, wprowadza ono bow-
iem porządek we wzajemnych re-
lacjach człowieka z człowiekiem. 

Nie ma drogi innej od tej, która 
jest źródłem pokoju i motywacji 
do dobrego działania. Człowiek 
bez wspólnoty nie odnajduje swo-
jego własnego człowieczeństwa w 
prawdzie, dobru i pięknu.

Ludzie żyjący razem są dla siebie 
źródłem oparcia. To we wspól-

nocie najczęściej się budzi motywac-
ja do dobrych czynów, gdy cele jed-
nostki są zbieżne z celami grupy.

Ma się rozumieć, etyka tych 
celów jest ogromnie ważna 

dla człowieka w ujęciu personalnym. 
Jednak warunki życia nie zawsze, 
może nawet rzadko, sprzyjają temu, 
aby te cele były zawsze czyste mor-
alnie — bywają zabrudzone duch-
em relatywizmu. Od wewnętrznej 
motywacji moralnej zatem zależy, 
jak potencjalnie czyste będzie 
postępowanie człowieka żyjącego 
dziś — w rzeczywistości moralnie 
„wykrzywianej”.

Wobec wielu  negaty-
wnych zjawisk w kulturze 

Szczęśliwość osiąga się razem
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W dzisiejszym świecie poczucie przynależności do tej samej wspólnoty ludzkiej słabnie, a marzenie 
o wspólnym budowaniu sprawiedliwości i pokoju wydaje się być utopią z innej epoki. Widzimy, że 
panuje obojętność wygodnictwa, zimna i zglobalizowana, zrodzona z głębokiego rozczarowania, 
które kryje się za złudzeniem iluzji: wiarą, że możemy być wszechwładni, z zapomnieniem, że wszy-
scy znajdujemy się na tej samej łodzi. To rozczarowanie, które porzuca wielkie braterskie wartości, 
prowadzi do „swego rodzaju cynizmu. Taka pokusa stoi przed nami, jeśli idziemy drogą wskazaną 
przez zawód lub rozczarowanie. [...] Izolacja i zamknięcie w sobie, bądź w kręgu własnych spraw, nie 
są nigdy drogą do wzbudzenia nadziei i dokonania odnowy, lecz jest nią bliskość, kultura spotkania. 
Izolacja – nie; bliskość – tak. Kultura zderzenia – nie; kultura spotkania – tak”.

Z ENCYKLIKI 
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

FRATELLI TUTTI 

O BRATERSTWIE I PRZYJAŹNI 
SPOŁECZNEJ
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Szczęśliwość osiąga się razem
współczesnej, domagającej się zmi-
any kierunku, każda jednostka ma 
wpływ na środowisko, w jakim żyje, 
albowiem może opowiadać się za 
literą i duchem prawa uniwersalnego 
lub je kontestować. Kiedy kreujemy 
moralność relatywną, przyczyni-
amy się do tworzenia rzeczywistości 
niosącej problemy, nawet gdy idzie 
o dobro doraźne. Człowiek w tak-
ich warunkach może co prawda żyć, 
ale do czasu, aż sam stanie się ofiarą 
relatywizmu. Wówczas powstanie 
w nim uzasadniony bunt, choć sam 

przecież, godząc się na relatywizm, 
do tego doprowadził.

Dekalog od początku naszej kultu-
ry stanowi ważny wyznacznik 

moralnej regulacji postępowania je-
go wyznawców czy zwolenników, 
ponieważ wskazuje odpowiednią 
drogę postępowania i daje oparcie. 
Każda wspólnota ludzka mająca 
oparcie w tym prawie moralnym staje 
się dla dzisiejszego świata miejscem 
odniesienia. Jest więc przyszłością 
rzeczywistości społecznej, w której 

kształt normy będzie posiadał swoje 
właściwe wymiary.

W odniesieniu do tego właśnie 
prawa cywilizacja osiągnęła 

swe imponujące kształty, jakie mamy 
okazję podziwiać (Zygmunt Łomny). 
Dlatego wspólnota ludzi szanujących 
prawo Dekalogu, najczęściej religij-
na (choć nie wyłącznie), którzy chcą 
żyć uczciwie. stwarza warunki do 
życia w równowadze, ale i w opozycji 
(niełatwej) do moralności relatywnej.                    

Wacław Maślanka
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Hejt”(ang. „hate” = ,„nienawiść”) 
pojawił się w Internecie, 

wyrażany nie tylko za pomocą słów, 
ale też grafiki (memów, gifów), 
czy filmów – by łatwiej zapadał w 
pamięć odbiorców. Przekazywane 
w ten sposób treści nie mają żadnej 
wartości merytorycznej. To treści 
ukierunkowana wyłącznie przeci-
wko danej osobie lub grupie osób. 
To swoista „moda na nienawiść” 
– bezpodstawną, nieuzasadnioną, 
niepopartą żadnymi merytorycz-
nymi argumentami. Stał się symbo 
lem współczesnych komunikatów 
internetowych, dotykająca głównie 
polityków – głównie ze zniena-
widzonych partii, celebrytów,  
ludzi bogatych. Oznacza mówie-
nie, pisani o kimś lub o czymś źle, 
w sposób obraźliwy, najczęściej 
na portalach społecznościowych, 
forach dyskusyjnych, gdzie roi się 
od agresji, złości, awersji do dru-
giego człowieka. Coraz więcej ludzi 
twierdzi, że hejt działa jak narko-
tyk i wszystko, co z nim związane. 
To ślepa furia, która wypiera logi-
czne myślenie, wywołuje agresję 
i wrogość. Hejtujący odczuwają 
nieuzasadnioną potrzebę zaszkodze-
nia drugiej osobie, zmieszania jej  
z błotem, oczernienia jej – pojawia 
się często w ramach prowadze-
nia poważnych dyskusji na tematy 
społeczne, polityczne i kulturalne, 
w trakcie dialogu, który zderza się 
z wulgaryzmem. Hejter nie umie 
bowiem dyskutować i formułować 
logicznych i rzeczowych argu-
mentów – obraża więc i ucieka 
przed zasadniczym problemem 
podjętym w dialogu. 

Hejter (z ang. „hater” – „nie-
nawistnik, przeciwnik, kry-

tykant”) to określona osoba, która 
poświęca swój czas i zaangażowanie 
dla publikacji  w internecie – 
najczęściej pod pseudonimem – 
agresywnych, obraźliwych i skra-
jnie krytycznych komentarzy. Te 

wystąpienia są postrzegane jako 
akty cyberprzemocy i psychicz-
nego nękania (stalking). Często 
występuje w nich mowa nienawiści 
– adresowana najczęściej do osób 
publicznych. 

Polskie badania w 2017 roku – 
wywiady z grupą 6,5 tys. in-

ternautów) - wykazały, że hejter w 
Polsce to mężczyzna (stanowią 53 
% hejterów) w wieku od 16 do 24 
roku życia (aż 73% hejtujących), 
który ma wykształcenie średnie 
ogólnokształcące (35 %). Co piaty 
ma wykształcenie wyższe. Publiku-
je swe negatywne posty kilka razy w 
tygodniu. 

Psychologiczna analiza przyczyn he-
jtowania pozwalają sformu-

łować tezy, że: hejtowanie przy-
nosi ulgę (badania w Szwajcarii 
– oszukani w grze ekonomicznej 
w hejcie szukali uczucia ulgi, siły, 
poczucia sprawiedliwości); jest in-
strumentem pozwalającym każdemu 
podjąć czynienie zła (upowszech-
nia możliwość zemsty); zapewnia 
anonimowość i pośredniość, a tym 
samym bezkarność ; daje upust stere-
otypom i uprzedzeniom; niekiedy jest 
możliwą formą okazania zazdrości i 
niezadowolenia.

Hejt, jak każda inna forma 
nienawiści, spotyka się ze 

zdecydowaną negatywną oceną 
moralną. Świadczą o tym prawne 
obostrzenia związane ze stosowa-
niem hejtu. Najczęściej dotyczą one 
oskarżenia o zniesławienie, które 
wiąże się z pomówieniem skrzy-
wdzonego o takie postępowanie 
lub właściwości cechy), które mogą 
poniżyć go w opinii publicznej lub 
narazić na stratę zaufania potrze-
bnego do wykonywania dane-
go zawodu (np. oskarżenie lekarza 
o branie łapówek; duchownego o 
agresję słowną, czy nauczyciela o 
stronniczość w osądzie zachowania 
uczniów). Zniewaga to ciężka obra-
za, ubliżenie komuś czynem lub 

słowem, które a na celu poniżenie 
godności pokrzywdzonego. 

W sytuacji wystąpienia   he-
jtu prawnicy proponują 

sięgnąć po instrumenty ochrony 
cywilnoprawnej, żądanie zapłaty 
zadośćuczynienia lub określonej 
sumy pieniędzy na wskazany cel 
społeczny, usunięcie wpisu z fo-
rum, nakaz publikacji przepros-
in lub sprostowania. Jeśli w skutek 
szkalujących wpisów dana osoba 
straciła dochody (np. lekarz utracił 
pacjentów), poszkodowany ma 
prawo domagać się odszkodowania 
za doznany uszczerbek majątkowy. 

Pierwszą trudnością w postępowa-
niu prawnym jest uzyskan-

ych danych anonimowego hejtera. 
Możliwe są w tym względzie trzy 
drogi:

- zwrócenie się do portalu, na 
którym widniał szkalujący komen-
tarz, o udostępnienie danych os-
obowych hejtera, który dopuścił się 
naruszenia dóbr osobistych – często 
jednak właściciele portali odmawiają 
udostępnienia danych osobowych, 
które związane są z adresem IP;

- można wnieść skargę do prez-
esa Urzędu Ochrony Danych Os-
obowych, gdy spotkamy się z 
odmową odtajnienia danych z adresu 
IP – prezes UODO może zobowiązać 
podmiot świadczący usługi drogą 
elektroniczną do udostepnienia 
właściwych danych;

- policja (sąd, prokuratura) może 
skorzystać z dwóch instrumentów 
prawa karnego: złoży prywatny 
akt oskarżenia zawierający wnio-
sek o nakazanie przez sąd admin-
istratorowi strony internetowej po-
danie danych osobowych kryjących 
się z IP, lub może skorzystać z art. 
488 par. 1 k.p.k., z godnie z którym 
policja otrzymawszy ustną lub 
pisemną skargę pokrzywdzonego 
zabezpiecza dowody popełnionego 
przestępstwa na poczet przyszłego 
postępowania karnego. 

HEJT I KŁAMSTWO ELEKTRONICZNE
ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
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Po uzyskaniu danych hejtera 
pokrzywdzony ma do dyspozy-

cji postępowanie karne, w którym 
w trybie prywatnoskargowym (sam 
lub przez pełnomocnika) wno-
si do sądu akt oskarżenia – może 
oskarżyć sprawcę o zniesławienie 
(art. 212 k.k.) lub znieważenie (art. 
216 k.k.). Pomocą są przepisy ustawy 
z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 

Od strony moralnej ocena hejtu 
zawsze jest jednoznaczna i zde-

cydowana, a wiąże się z elementem 
kłamstwa i nienawiści, które z sobą 
niesie. 

Już w 1982 r., w Coimbrze, w Por-
tugalii, podczas spotkania z in-

telektualistami, Jan Paweł II wskazał 
na pięć obszarów, na których 
współcześnie prawda przegrywa z 
“zastępczymi wartościami”:

1.Nowoczesna kultura, która przez 
całe wieki była duszą cywilizacji za-
chodniej, przechodzi kryzys; nie jest 
już zasadą ożywiającą i jednoczącą 
społeczeństwo, rozproszona nie jest 
zdolna do podjęcia swego zada-
nia, jakim jest przyczynianie się do 
wewnętrznego wzrostu człowieka 
(ta utrata mocy i wpływu wydaje się 
mieć swe źródło w kryzysie prawdy).

2.Obiektywne widzenie prawdy 
często jest zastępowane stanowi-
skiem subiektywnym, bardziej lub 
mniej spontanicznym.

3.Moralność obiektywna ustępuje 
miejsca etyce indywidualnej, w 
której każdy zdaje się być sam dla 
siebie normą działania i godzi się na 
wierność wyłącznie tej normie.

4.Miejsce wierności zajmuje 
skuteczność.

5.Człowiek odnosi wrażenie, że 
żyje w społeczeństwie, w którym 
brak stałych wartości oraz ideałów.
Działalność polityków, ze względu 
na zakres i siłę oddziaływania 
społecznego, ma bardzo duży udział 
w wytworzeniu się we współczesnej 
kulturze wymienionych przez 
Papieża “obszarów kłamstwa”. Po-
lityka jako umiejętność zyskiwania 
poklasku, utrzymywania stanowi-
sk i poszerzania obszarów wpływu 
stanęła w opozycji do obiektywnej 
prawdy, która nie ma dla niej zbyt 
wielkiej wartości. 

Znany, nieżyjący już polski filo-
zof, J. M. Bocheński, zwracał 

uwagę, że całe ludzkie poznanie 
trzeba pojmować albo jako ujmowa-
nie, albo jako tworzenie przed-
miotu. Gdy nie ma woli podjęcia 
wysiłku, by poznać dany prze-
dmiot, to opisując go – tworzy-
my alternatywną rzeczywistość, 
coś podobnego, na wzór nieznane-
go w istocie przedmiotu. Tworzy 
się wówczas świat nierozpoznanych 
przedmiotów. A ponieważ tendencja 
„tworzenia” wyraźnie współcześnie 
dominuje nad trudem pozna-
wania, powstał świat złożony z ob-
cych w istocie części i elementów. 
Amerykański socjolog, George 
Ritzer (ur. 1940) w pracy pt. „Glo-
balization of Nothing” (Globaliza-
cja niczego), z 2006 roku, wskazu-
je, ze człowiek współczesny „siedzi 
nigdzie, pije nic”. Różnica między 
„czymś” a „niczym” jest empirycz-
na, a nie aksjologiczna. Istotą glo-
balizacji niczego jest wydajność, 
społeczna odmiana nowego rodza-
ju fordyzmu, który zamienił pro-
ducentów z twórców na wykon-
awców, nieświadomych celu i sensu 
swej pracy. Podobnie proponowana 
konsumpcja niewiele ma wspólne-
go z zaspokajaniem potrzeb. Nie ro-
bi się zakupów, aby mieć co ubrać, 
tylko żeby coś kupić. Udziałem 
konsumenta jest „wieczne nieza-
spokojenie”. Podobnie dzieje się  
z innymi sferami życia społecznego: 
partie uprawiają „nie-politykę”; 
demokracja połączyła się z „niewy-
bieraniem”; uczelnie coraz częściej 
są „nie-uniwersytetem”; wspólnoty 
religijne są często „nie-kościołami”; 
ludzie „nie-żyją”. Utrata istoty wielu 
pojęć stwarza świat obcy, tajemny, nie-
nazwany. A język jest już za ubo-
gi, aby ująć i opisać dokonujący się 
proces zaniku sensu i znaczenia 
wielu pojęć. 

W związku z tym pojawiły się 
propozycje odrzucenia jak-

iejkolwiek „metanarracji”, w tym 
naukowej. Dokonuje się to pod 
hasłami uwolnienia człowieka 
od nieustannego poszukiwania 
prawdy, odrzucenia „zadufanego w 
sobie” realizmu, który domaga się 
bezzasadnie korespondowania z fak-
tami. Do pierwszych zadań nauki 

powinna należeć wolność konwer-
sacji, a nie szukanie prawdy. Nauka 
będzie mogła wówczas cieszyć się 
wolną, niczym nie skrępowaną grą 
własnych pomysłów. Celem ma być 
uwolnienie nauki od uwięzienia w 
dogmatach, gdyż „kto pragnie teo-
rii poznania, ten pragnie przymusu”. 

W ten sposób „uwolniona” nau-
ka nie ma już języka, którym 

mogłaby się komunikować. Kolej-
nymi faktami, będącymi elementa-
mi dowolnej jej gry, stwarza nowy 
świat. Jest to świat pozbawiony 
ducha, a budowany najczęściej na 
nienawiści. Świat elektronicznych 
przekaźników stał się przestrzenią 
stwarzaną przez tzw. „hejt” – 
pełen nienawiści, pogardy, złości, 
adresowany do konkretnej osoby, 
jak i przedstawicieli danego narodu, 
płci, osób o innym światopoglądzie 
niż reprezentowany przez hejtera, 
wyznawców danej religii czy grupy 
politycznej. 

Papież Franciszek w posyn-
odalnej adhortacji apos-

tolskiej „Christus vivit” (25 III 
2019) napisał, że przymiotem 
współczesnego świata stało się 
środowisko cyfrowe, z którego zde-
cydowana większość społeczeństwa 
korzysta na co dzień. Dzięki szyb-
kiemu i łatwemu dostępowi do In-
ternetu i sieci społecznościowych  
tworzy się nowy sposób komuniko-
wania się, nawiązywania łączności, 
zawiązywania relacji osobowych, 
wymiany poglądów. Utożsamianie 
jednak komunikacji międzyludzkiej 
z kontaktem wirtualnym jest 
błędem, bowiem przestrzeń cy-
frowa prowadzi w gruncie rzeczy 
do samotności, manipulacji, alien-
acji społecznej, narastającego stra-
chu przed realnym życiem oraz 
wyzwaniami, jakie ono w sobie za-
wiera. Przetworzone słowo coraz 
częściej przybiera postać „fake new-
sa” , który podsyca uprzedzenia i 
nienawiść, stając się symbolem „kul-
tury odartej z prawdy”. Technologie 
używane w ten sposób kreują złudną, 
równoległą rzeczywistość, która 
deprecjonuje godność osoby ludz-
kiej. Niekontrolowane korzystanie z 
ze świata wirtualnego prowadzi do 
„migracji cyfrowej”, (cd. na str.  12)
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Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny,

prezes Solidarnej Polski: 

Stajemy w obronie wolności religijnej. Tak ka-
tolików, jak protestantów, czy np. wyznawców 

judaizmu. Dziś osoby wierzące są coraz częściej 
nękane i szykanowane. Dochodzi do napaści na 
kościoły, przerywane są Msze Święte, profanowane 
symbole wiary. Procesje, nabożeństwa spotykają się 
z atakami bezkarnego barbarzyństwa. Czas postawić 
temu tamę! źródło: www.wobroniechrzescijan.pl)

Zmiana przepisów w Kodeksie karnym!
Tak jest dziś:

Przepisy Kodeksu karnego 
dotyczące obrazy uczuć 

religijnych i zakłócania cer-
emonii związanych z wiarą 

są nieprecyzyjne, rozmywają 
odpowiedzialność lub nie 
uwzględniają niektórych 

nagannych zachowań.

Osobie, która zakłóca 
nabożeństwo trzeba 

udowodnić, że czyniła 
to „złośliwie”. To pow-

oduje bezkarność za takie 
przestępstwo.

Osoby, które powołują się na 
Pismo Święte, bronią prawa 
do życia i postępują wedle 
chrześcijańskich wartości, 
narażone są na poważne 
problemy. Tak było np.  

w głośnych przypadkach 
pracownika IKEI, czy  

drukarza z Łodzi.

Aby pociągnąć do 
odpowiedzialności kogoś, kto 
dokonał znieważenia kościoła, 

świętokradczego ataku na 
miejsca święte, trzeba znaleźć 
heroicznych wiernych, którzy 
skierują zawiadomienia do 
prokuratury, będą chcieli 

zeznawać i będą twierdzili, że 
zostali obrażeni.

Tak zmienimy prawo:

Przepis dotyczący obrazy 
uczuć religijnych będzie 

precyzował rodzaje karalnych 
czynów – lżenie lub wyszydza-
nie Kościoła albo związku wyz-

naniowego, jego dogmatów, 
obrzędów, a także publiczne 
znieważanie przedmiotu czci 

religijnej.

Osobie, która zakłóca 
nabożeństwo, nie trzeba 

będzie już udowadniać, że 
czyniła to złośliwie.

Wierni nie będą musieli 
zeznawać przeciwko agresy-

wnym osobom, które atakują 
kościoły, czy przeszkadzają w 
nabożeństwach. Wystarczy 

obiektywny fakt, np. public-
zne lżenie lub wyszydzanie 
kościoła albo znieważanie 
przedmiotu czci religijnej.

Nie będzie można nikogo 
ukarać za wyrażanie 
przekonań lub opinii 

związanych z wyznawaną 
religią. To realizacja konsty-
tucyjnej zasady stanowiącej, 
że wolność religii obejmuje 
jej publiczne lub prywatne 

uzewnętrznianie.
(źródło: www.wobroniechrzescijan.pl)

ODWAŻNY RUCH 
W OBRONIE CHRZEŚCIJAN
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Zacznijmy od przykładu 
wstrząsającego zdarzenia z roku 

2020 we Francji, kiedy to wojujący 
islamiści zamordowali nauczy-
ciela i bestialsko obcięli mu głowę 
— za to, że pokazywał uczniom 
karykatury Mahometa. Zbrodnia 
koszmarna i godna kary najwyższej 
— wedle tego, co kto uważa za karę 
najwyższą. I twierdzę to jednozna-
cznie, aby uniknąć jakichkolwiek 
nieporozumień wobec tego, co po-
wiem dalej. Sprawa nie jest bowiem 
tak prosta, jak by się wydawało. Po-
jawia się tu problem wolności słowa, 
a w ślad za tym, analogicznie — i w 
tym przypadku: wolności rysunku. 
Ludzie normalni, a rozumiem przez 
to ludzi wychowanych w relatywnie 
klasycznych systemach wartości 
cywilizacji euroamerykańskiej 
czy — kulturowo rzecz biorąc — 
judeochrześcijańskiej, przyjmują za 
oczywiste, że nie ma wolności bez 
odpowiedzialności. A ponadto, że 
moja wolność kończy się tam, gdzie 
zaczyna się wolność cudza. 

Jest jednak jeszcze jedno 
niezwykle ważne, choć jak-

by tylko pośrednio związane z 
wolnością słowa; jest nim szacunek 
dla innych ludzi, a w ramach tego 
szacunku szanowanie tego, co dla 
nich jest — tak lub inaczej — ważne; 
nade wszystko szanowanie kultu-
ry i jej symboli. W tym zaś sym-
boli kulturowo zwykle radykaln-
ie ważnych, a więc religijnych. I 
przy tym bez znaczenia, czy ktoś 
jest wierzący, czy niewierzący albo 
jest wobec danej religii innowiercą. 
Zaczynając od samego siebie, 
wiem i stosuję się do tego, że mam 
obowiązek szanować wszelkie sym-
bole religijne czy para religijne. Jako 
chrześcijanin szanuję, rzecz jasna, 
naprzód krzyż, w tym także krzyż 
prawosławny; szanuję gwiazdę 

Dawida i hilal (czyli półksiężyc is-
lamu); tak jak Biblię (choć ją przede 
wszystkim) inne święte dla innych 
księgi — Mahabharatę i Koran, 
księgi buddyjskie i inne; szanuję 
postać proroka Mahometa, nawet 
też bóstwa animistyczne i hindu-
istyczne.Szanuję. Bo szanuję innych 
ludzi. I jeśli nawet dla kogoś brzmi 
zbyt „nadmiarowo”  przykazanie 
Dekalogu: „Miłuj (kochaj) bliźniego 
swego jak siebie samego”, to chyba 
do przyjęcia dla większości ludzi na 
świecie byłby nakaz o treści przy-
najmniej „Szanuj bliźniego swego 
jak siebie samego”. Każda bowiem 
„miłość” ma w sobie (lub powin-
na mieć) szacunek, lecz nie każdy 
szacunek musi od razu znaczyć aż 
„miłość” (lub być „miłością”), czy-
li  nawet czymś więcej niż szacunk-
iem.

A co to znaczy „szanuję”?  Zna-
czy to, co pod tym słowem 

rozumieją normalni ludzie w nor-
malnym języku. Przede wszyst-
kim: że nie naruszam ich w żadnej 
formie, nie wartościuję, odnoszę 
się z szacunkiem; nie obrażam tych 
symboli w świadomości i odczuci-
ach ludzi, dla których te symbole 
i wartości mają wielkie, niekiedy 
fundamentalne znaczenie. I — ma 
się rozumieć —  tym bardziej z tych 
symboli nie drwię, nie wyśmiewam 
ich, nie umieszczam w kontekstach 
obraźliwych. I nie rysuję karykatur 
z nimi w treści. Nie dlatego, że za-
bronione, jeśli zabronione nie jest, 
ale dlatego, że nie chcę, bo szanuję. 

Prezydent Republiki Francuskiej 
Pan Macron wygłosił w kontekście 
przywołanej tu wyżej islamisty-
cznej zbrodni przedziwne, dla 
mnie, słowa o tym, że jego kraj ja-
ko, cytuję: „ojczyzna oświecenia”, 
nadal będzie uważał za dozwolone 
publiczne odnoszenie się do wszel-

kich religii w każdej formie, którą 
ktoś uzna na stosowne czy w jakiej 
po prostu zechce, łącznie z karykat-
urami proroka Mahometa. To (po 
słowach „ojczyzna oświecenia”) nie 
jest cytat dosłowny, ale moje odcz-
ytanie, czyli luźne przytoczenie 
sensu i za ten sens Państwu ręczę. 

Inaczej rzecz ujmując, Pan 
Prezydent Macron zadeklarował, 

niejako doktrynalnie, brak, nieist-
nienie we Francji takiej normy 
kulturowej jak szacunek dla 
cudzych wartości — tu: religi-
jnych. Niezależnie od intencji 
pośrednio wyraził w ten sposób 
POD ADRESEM WŁASNEGO 
SPOŁECZEŃSTWA dyrektywę: 
CUDZE ŚWIĘTOŚCI SZARGAĆ 
WOLNO. Ciekawe, czy uznałby, że 
wolno szargać świętości francuskie…

Zarazem ujawnił swe bardzo 
wąskie i tendencyjne rozum-

ienie tego, co nazwał „oświeceniem”, 
mając na myśli epokę Oświecenia. 
Skojarzył ją bowiem, jednoznacz-
nie i wąsko, wyłącznie z ateizmem, 
co jest w zupełności nieprawdz-
iwe — takie sprowadzenie epoki 
Oświecenia do ateizmu. Ale gdyby 
nawet było prawdziwe, niezależnie 
od tego, dowiadujemy się, że Pan 
Prezydent Macron prezentu-
je postawę ateizmu wojującego i 
to nawet bardziej wojującego niż 
komunizm w wydaniu np. polskim 
(abstrahuję od sowieckiego i innych 
jego skrajnych postaci). Albowiem 
w Polsce nawet „za komuny”, czy-
li w PRL, symboli religijnych nie 
wolno było wydrwiwać, śmiać się z 
nich, postponować. I nie czyniono 
tego, choć państwo „realnego soc-
jalizmu” na różne sposoby walczyło 
tak z Kościołem, jak (w tle) z religią 
— jednak głównie przez propagow-
anie ateizmu.

SZACUNEK DO RELIGII 
SZACUNKIEM DLA BLIŹNIEGO…

Harry Duda
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li niektórych ludzi nie ma) jest 
prawo, prawo o wolności  wyzna-
nia, generalnie zapisane wszak na-
jpierw w Konstytucji RP. I jeśli 
pochodzące z tego konstytucyjne-
go zapisu prawo ustawowe (kodek-
sowe) jest niedoskonałe — trzeba je 
udoskonalić. Podobnie jak prawo 
wykonawcze z niego się wywodzące. 
Cóż bowiem innego można zrobić, 
skoro np. do wojującej z katolicyz-
mem młodej fanatyczki (i jej po-
dobnym) nie przemawia nawet 
wstrząsający akt chrześcijańskiej 
pokory i prośby starej kobiety, która 
przed taką smarkulą klęka i całuje 
jej stopy, błagając, by zaprzestała ak-
tów nienawiści? Pamiętają Państwo 
ten „obrazek”? Ja go z pewnością 
nie zapomnę nigdy.

Naruszanie cudzych wartości 
religijnych jest, poza wszyst-

kim, aktem tchórzliwym —  tam, 
gdzie, w cywilizowanym świecie, 
nie grozi za to nadzwyczaj dotkli-
wa kara. Ciekawe, czy naszego pol-
skiego chowu fanatycy i fanatyczki 
nienawiści do katolicyzmu byliby 
tak odważni, gdyby — jak w or-
todoksyjnych praktykach części 
państw islamskich za postponow-
anie symboli ich religii groziła bez-
warunkowa śmierć. 

Oczywiście tak postawione re-
toryczne pytanie nie świadczy 

o tym, że piszący te słowa popiera 
tego rodzaju „ortodoksję”… Przeci-
wnie, uważa ją za godną tylko 
potępienia. Jednak przywołane 
tu aspekty problemu, zderzone ze 
sobą, dają do myślenia, czyli, mam 
nadzieję, zainspirują Czytelników 
do dalszych przemyśleń.

Przejdźmy więc na grunt polski. 
Zauważmy, że już od dawna (ale 

dopiero po roku 1989) nasze kościoły  
poczęły być (z konieczności)… 
zamykane na noc. A tego nie było 
nawet „za komuny”, co z racji mego 
wieku mogę twierdzić z całkowitą 
pewnością. I jest to objaw czegoś 
w Polsce niebywałego — w jakimś 
stopniu zarysowującej się degradacji 
i degeneracji moralnej; z pewnością 
dotyczy ona znacznej mniejszości 
społecznej, niemniej jednak istnieje 
i obserwujemy, że się nasila.  

Co się takiego stało, że oto w 
naszym kraju, który już w 

przybliżeniu około 500 lat temu 
słynął niespotykaną nigdzie in-
dziej tolerancją religijną; w którym 
schronienie i trwały byt znalazły 
niezliczone tysiące Żydów religii 
mojżeszowej, masowo mordowan-
ych w tejże Europie; gdzie, później, 
nie było wojen religijnych, także 
o charakterze wojen domowych 
(jak w XVI-XVII w.) w Niemczech, 
Francji, Niderlandach, niektórych 
kantonach Szwajcarii, a nawet w 
Anglii i Szkocji — i wolnością wyz-
nania cieszyli się tak prawosławni, 
jak protestanci, czy nawet małe 
społeczności islamskie (polscy 
Tatarzy)1 ? Co się takiego stało, że 
nie od dziś, niestety, w Polsce XXI 
w. zdarzają się akty agresji nie tylko 
wobec chrześcijańskich symboli re-
ligijnych, lecz także wobec samych 
aktów liturgicznych, obiektów 
kościelnych, a nawet osób kapłanów 
i ludzi wierzących —  wyłącznie 
dlatego, że te symbole, akty, obiek-
ty i osoby są wyrazem religii lub do 
niej należą?

To są tragiczne w treści pyta-
nia — na razie bez naukowej, w 

tym wiążącej socjologicznie i poli-
tologicznie odpowiedzi. Na pozi-
omie metafizycznym jednak ciśnie 
się odpowiedź dla chrześcijan 
zrozumiała, choć bez naukowego 
umocowania: tak odzywa się zło 
tkwiące w naturze ludzkiej i w tej 
części (lub cząstce) społeczeństwa, 
której stworzono warunki, by to 
zło dochodziło do głosu. Poto-
cznie i bardziej „na ludowo” albo 
przysłowiowo rzec można, że oto 
znowu „diabeł ogonem miesza”. Ale 
ten diabeł, rzecz jasna, „ogonem 
mieszać” samodzielnie nie może — 
potrzebuje zezwolenia ludzi…

W życiu społecznym przeciw 
wtrącaniu się diabła w ludzk-

ie sprawy (czytaj: pojawiania się zła) 
zapobiega prawo stanowione i jego 
sprawna egzekucja. A prawo nie za-
wsze jest dobre (w tym sprawiedli-
we i precyzyjne), podobnie jak tego 
prawa wymiar, egzekucja. Piszący 
te słowa nie uznaje sformułowania 
„wymiar sprawiedliwości”, które 
tchnie ludzką pychą; za dobre i 
właściwe uważa sformułowanie 
„wymiar prawa”. „Sprawiedliwość” 
to ideał rzadko osiągalny (jeśli w 
ogóle) dla niedoskonałych w swej 
naturze ludzi…

Obok pracy wychowawczej ski-
erowanej do społeczeństwa (a 

wychowujemy się wzajem wszyscy 
i przez całe życie) — od rodziny i 
szkoły począwszy przez polityków 
i instytucje życia publicznego — 
narzędziem nawet wymuszającym 
szacunek dla pewnych wartości 
(tam, gdzie go z własnej wo-

WYBORY 2023
DLA NAS CHRZEŚCIJAN WAŻNE JEST, ABY WYBRAĆ DOBRYCH POLITYKÓW, 
TAKICH KTÓRZY BĘDĄ ODWAŻNIE BRONIĆ WARTOŚCI  JEZUSA CHRYSTUSA. 
W CZASACH, KIEDY WYRZUCA SIĘ BOGA Z ŻYCIA, MA TO WIEKIE ZNA-
CZENIE - GŁOSUJMY - OD NAS ZALEŻY KSZTAŁT TEGO SPOŁECZEŃSTWA.   
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SZCZĘŚCIE - to najnowsza książka Ks. Marka Dziewieckiego - jest to 
perła w kategorii poradników rozwoju osobistego. 

Chciałoby się powiedzieć, że nareszcie! 

Oto genialnie skonstruowana instrukcja obsługi, jak być dobrym i 
szczęśliwym człowiekiem. 

Dajemy 100 % gwarancji, że wierne przejście  trzech   ścieżek, tj. 4 abso-
lutów, 8 błogosławieństw i 12 kroków, doprowadzi Cię do tego, za czym 
od zawsze tęsknisz. 

ZAMÓWIENIA: www.ksiazkikatolickie.pl  lub  tel. +48 693 043 912
11



DROGA ZWYCIĘZCÓW - Ks. Marek Dziew-
iecki - Książka dla tych, którzy chcą odnieść 
zwycięstwo w pokonaniu nałogów oraz 
innych kryzysów życiowych. To dobra 
książka. 

KOMUNIKACJA - Ks. Marka Dziew-
ieckiego - książka o tym jak się 
komunikować, żeby inni ludzie mieli 
szansę nas rozumieć oraz w jaki 
sposób wsłuchiwać się w to, co całym 
sobą mówi do nas drugi człowiek, by 
czuł się przez nas rozumiany i by czuł 
się chroniony naszą miłością. chro-
niony naszą miłością. 

CYWILIZACJA MIŁOŚCI12

(cd. ze str. 7)a w konsekwencji do 
alienacji społecznej. Pilną potrzebą 
zatem staje się uświadamianie i 
uwrażliwianie – szczególnie młodych 
ludzi – że dobra i zdrowa komu-
nikacja wymaga wyjścia ze świata 
wirtualnego do realnie istniejącego 
(por. p. 86 – 89). 

Współczesny człowiek jest 
pełen nienawiści, a jeszcze 

częściej lęku i buntu. U podstaw jego 
nienawiści jest odmowa zaakceptow-
ania siebie jako stworzenia, brak per-
spektywy teologicznej dla swego 
życia. Papież Benedykt XVI 20 lutego 
2009 roku wyraził tę prawdę słowami: 
„Człowiek nie jest absolutem, tak jak-

by ‘ja’ mogło się oddzielić i postępować 
jedynie według własnej woli. Jest to 
sprzeczne z prawdą o naszym jest-
estwie. Prawdą o nas jest przede 
wszystkim to, że jesteśmy stworzeni-
ami, Bożymi stworzeniami, i żyjemy 
w relacji ze Stwórcą. Jesteśmy isto-
tami stworzonymi do relacji. I tylko 
akceptując tę naszą relacyjność, do-
chodzimy do prawdy, w przeciwnym 
razie popadamy w zakłamanie, a za-
tem jesteśmy zależni od Stwórcy. (…) 
Być stworzeniem oznacza być kocha-
nym przez Stwórcę, pozostawać w re-
lacji miłości, którą nas obdarza, która 
nas uprzedza”.

HEJT 
I KŁAMSTWO ELEKTRONICZNE

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

Ks. Teodor Sawielewicz - najnowsza książka

SYCHAR - Ks. Marka Dziewieckiego - 
wskazuje, że kryzys i cierpienie zaczy-
na się już wtedy, gdy małżonkowie 
przestają okazywać sobie miłość, gdy 
zaniedbują wychowanie dzieci lub gdy 
oddalają się od Boga. Niniejsza książka 
pomaga szukać rozwiązań prawdzi-
wych, a nie rozwiązań, na krótką 
metę. Książka, przez proponowane 
rozwiązania - jest szczególnie ważna.  



Bóg pragnie, żebyśmy żyli w 
doczesności długo i żeby się 

nam tutaj dobrze powodziło. Je-
zus chce dzielić się z nami swoją 
radością i pragnie, żeby ta Je-
go radość w nas była pełna (por. J 
15,11). To, co bolesne, pojawia się 
wtedy, gdy ktoś z ludzi nie słucha 
Boga. Bóg nie zsyła nam wojen ani 
innych cierpień. Przeciwnie, Stwó-
rca cierpi z tymi, którzy cierpią i 
czyni wszystko, żeby ich cierpienie 
jak najszybciej się skończyło. 

Bóg jest niewinny

Po raz pierwszy od trzech 
pokoleń młodzież w Polsce nie-

mal na własnej skórze doświadcza 
okrucieństw wojny, która toczy się 
tuż przy naszej granicy. Na uli-
cy, w szkołach, w parafiach, a cza-
sem także we własnych domach na-
si uczniowie spotykają się z dziećmi i 
młodzieżą z Ukrainy i bezpośrednio 
od nich dowiadują się o mordach, 
gwałtach i brutalności rosyjskich 
najeźdźców. Nieuchronnie prowadzi 
to polskich nastolatków do stawiania 
pytań typu: Gdzie w tej sytuacji jest 
Bóg? Czy to On zesłał, albo dopuścił 
tak straszne krzywdy, dramaty i cier-
pienia milionów ludzi? Czy to Bóg 
jest winny, gdy cierpi człowiek?

W obliczu takich pytań kryterium 
naszych odpowiedzi powinny 

być słowa i czyny Jezusa, gdyż On 
do końca objawił nam miłość Boga 
i Jego pragnienia w odniesieniu do 
człowieka. Odkąd Syn Boży oddał 
za nas życie na krzyżu, już wiemy 
bez żadnej wątpliwości, że Bóg czy-
ni wszystko, byśmy nie cierpieli. On 
stworzył nas z miłości i umieścił w 
raju. Także po grzechu pierworod-
nym Bóg potwierdzał, że pragnie, 
byśmy w doczesności długo żyli i 
żeby nam się tutaj dobrze powodziło, 
zanim będziemy żyć w wiecznej 
miłości i wiecznej radości. Stwórca 
chce, byśmy już nigdy nie mieli w 
tym względzie żadnych wątpliwości. 
To właśnie dlatego posłał swojego 
Syna, który – zanim z miłości oddał 
za nas życie na krzyżu – wyjaśnił, 
że przyszedł do nas po to, żeby Je-
go radość była w nas i żeby ta Jego 

radość w nas już tu i teraz była pełna 
(por. J 15, 11).

Czy Bóg dopuszcza, żeby cierpieli 
ludzie?

To nie jest wina Boga, że ktoś z 
ludzi Go nie słucha i przez to 

staje się krzywdzicielem. Rosyjs-
cy agresorzy łamią w barbarzyński 
sposób najbardziej nawet elemen-
tarne przykazania i wszelkie za-
sady moralne. Kpią sobie nie tylko 
z ludzi i z ich godności. Kpią sobie 
także z Chrystusa, który utożsamia 
się z losem każdego z nas i który jest 
krzyżowany w każdym dręczonym 
człowieku, a zwłaszcza w dręczonych 
dzieciach, kobietach, ludziach star-
szych i bezbronnych. Człowiek, 
który nie słucha Boga, nie tylko jest 
zdolny do zaatakowania innych nar-
odów. Jest też zdolny do gnębienia 
swoich domowników i do wypow-
iedzenia wojny samemu sobie – jak 
uczynił to syn marnotrawny.

Niektórzy pytają, czy Bóg nie 
mógłby jakoś powstrzymać 

- choćby na siłę - barbarzyńców 
i krzywdzicieli. A może nie jest 
wszechmocny, skoro tego nie czyni? 
Wychowankom stawiającym takie 
pytania trzeba wyjaśniać, że Bóg nie 
chce unicestwić nikogo z ludzi. Nawet 
tych, którzy dokonują barbarzyńskich 
zbrodni. Ich też Bóg kocha. Im też 
pragnie pomóc, żeby się opamiętali, 
nawrócili i ocalili. Bóg jest wszech-
mocny, ale najpierw i przede wszyst-
kim jest miłością. To dlatego używa 
swojej wszechmocy wyłącznie po to, 
by okazywać miłość. Ten, kto kocha, 
nie stosuje przemocy nawet po to, 
żeby osiągnąć dobre cele. Przemocą 
można opanować przyrodę, ale nie 
człowieka. Bóg czyni wszystko, żeby 
chronić ludzi krzywdzonych i żeby 
przemieniać tych, którzy są oprawca-
mi. On oddał za nas życie na krzyżu, 
byśmy już nikogo nie krzywdzili, 
lecz wszystkich kochali. To właśnie 
przez nas pragnie Bóg pomagać krzy-
wdzonym i nawracać krzywdzicie-

li. Kto kocha Boga, ten kocha także 
człowieka i czyni wszystko, żeby w 
imieniu Boga chronić ofiary wojny 
i żeby powtrzymać okrutnych agre-
sorów. W ogóle nie doszłoby do wo-
jny na Ukrainie, gdyby najeźdźcy 
nie mieli swoich jawnych i ukrytych 
sprzymierzeńców w tych krajach, 
które nadal handlują z Rosją, a przez 
to finansują zbrodnie dokonywane 
przez rosyjskich żołnierzy.

Wojny domowe

Bolą nas i oburzają obrazy, 
które pokazują barbarzyństwo 

żołnierzy rosyjskich. Widzimy 
w mediach bombardowane bloki 
mieszkalne, szkoły i szpitale. Boli 
nas i oburza to, że najeźdźcy strzelają 
do dzieci, kobiet i osób starszych, 
usiłujących opuścić zrujnowane 
miasta, Jesteśmy wstrząśnięci, gdy 
słyszymy nagrane rozmowy rosyjs-
kich bandytów, którzy dzwonią do 
swoich żon, żeby się pochwalić, że 
właśnie zabili bezbronnych cywilów 
i ich okradli. Gdy widzę w medi-
ach okrutne sceny wojny, to stają 
mi przed oczyma inne sceny. One 
są również przerażające. To sceny z 
wojen domowych. Istnieją bowiem 
nie tylko wojny międzypaństwowe. 
Człowiek, który nie kocha, wypowi-
ada wojnę swoim bliskim. Bywa, że 
ktoś staje się bezlitosnym agresorem 
w odniesieniu do żony czy męża, sy-
na czy córki, mamy czy taty. Jestem 
kapłanem od czterdziestu trzech lat. 
W tym czasie tysiące ludzi, zwłaszcza 
kobiet i nastolatków opowiedziało 
mi o koszmarach, jakie przeżywają 
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Bóg, wojny i cierpienia



Niektórzy prowadzą aż tak otwartą 
wojnę z samym sobą, że walczą z 
własnym ciałem. Taka sytuacja ma 
miejsce wtedy, gdy ktoś okalec-
za swoje ciało, bo wmawia sobie, że 
w ten sposób może zmienić własną 
płeć. Myśli, że okaleczając ciało, 
może być szczęśliwy. Każda woj-
na, którą człowiek wypowiada sam-
emu sobie, prowadzi do zadręczania 
samego siebie – do popadania w 
depresję, rozpacz, stany samobójcze.

Cierpienie czy miłość

Niektórzy chrześcijanie próbują 
pocieszać się w obliczu wo-

jen i innych form straszliwego cier-
pienia. Twierdzą, że cierpienie ma 
sens, bo z niego może wypływać 
dobro. Tymczasem słowa i czy-
ny Jezusa potwierdzają, że sens ma 
miłość, świętość, nawrócenie, zbaw-
ienie. Dobro płynie z miłości i z 
niczego innego. Ma sens miłość 
nawet wtedy, gdy płacimy cenę 
cierpienia za to, że kochamy. Jed-
nak nawet wtedy cierpienie staje 
się dla nas ciężarem i zagrożeniem. 
Może prowadzić do chorób fizyc-
znych, psychicznych i duchowych. 
Czasem prowadzi także do buntu 
przeciw Bogu. W Ogrójcu Jezus na 
samą myśl o cierpieniu czuł trwogę 
i pocił się krwią. W obliczu cierpi-
enia na krzyżu czuł przeraźliwe os-
amotnienie i wykrzyczał: „Boże mój, 
Boże mój, czemuś mnie opuścił?” 
Wypowiedział wtedy swój skrajny 
ból w imieniu każdego krzywdzon-
ego człowieka. Bóg stworzył nas do 
radości i nie chce naszego cierpi-
enia, podobnie jak nie chciał swojego 
własnego cierpienia w Ogrójcu i na 
krzyżu. Stwórca przychodzi nam z 
pomocą po to, żebyśmy nawet w ob-
liczu cierpienia nie załamali się, lecz 
byśmy wyciągali wnioski z boles-
nej przeszłości i odtąd już niko-
go nie krzywdzili: ani bliźnich, 
ani samych siebie. Od Boga nie 
pochodzą żadne krzyże, wojny czy 
inne bolesne sytuacje. Od Niego 
pochodzi natomiast pomoc w ob-
liczu cierpienia.

Potrzeba modlitwy i działania

Powinniśmy się modlić o ustanie 
straszliwej wojny na Ukrainie i 

o ustanie wszystkiego, co przynosi 
ludziom cierpienie. Dorośli powin-
ni upewniać dzieci i młodzież o tym, 

że Bóg nie chce naszego cierpienia. 
On pragnie naszej radości! Bóg nie 
zsyła nam krzyży. Przeciwnie, to On 
w ludzkiej naturze dał się ukrzyżować 
po to, żeby już nikt z nas nie krzyżował 
ani samego siebie, ani innych lud-
zi. Chrystus chciał być ostatnim 
ukrzyżowanym. Pragnął, żebyśmy 
wzruszeni Jego miłością aż do krzyża, 
kochali siebie wzajemnie, bo wtedy 
krzyże i cierpienia zaczną znikać. 
Chrystus pragnie, byśmy przychodzili 
do Niego z naszymi krzyżami, a nie z 
Jego krzyżem. To On dźwiga z nami 
nasze krzyże i czyni wszystko, byśmy 
usuwali źródło tych krzyży i byśmy 
przestali cierpieć. Krzyże nakładają 
nam ludzie, którzy nie słuchają Boga, 
albo które w naszej słabości sami so-
bie nakładamy. Od Boga pochod-
zi jedynie miłość, mądrość i radość. 
Nie jest winą Boga to, że ktoś z nas nie 
słucha Boga i w konsekwencji krzy-
wdzi innych ludzi czy samego siebie.

W obliczu każdego cierpi-
enia warto prosić Boga o po-

moc w przetrwaniu takiej życiowej 
próby. Dojrzała modlitwa oznac-
za nie tylko ufne kierowanie do 
Boga naszych próśb, lecz także wi-
erne współpracowanie z Bogiem po 
to, żeby zło zwyciężać dobrem. Szc-
zytem zaufania do Boga jest nas-
za pewność, że z Jego pomocą 
możemy się nawracać i stawać ludźmi 
świętymi, niosącymi pokój i nadzieję 
każdemu spotkanemu człowiekowi. 
Powinniśmy nie tylko modlić się, lecz 
także czynić wszystko, co w naszej 
mocy, żeby ulżyć w cierpieniu ludzi-
om dotkniętym okrucieństwami wo-
jny czy innymi cierpieniami.Uczeń 
Jezusa to ktoś, kto stanowczo, akty-
wnie, mężnie broni przed krzywd-
zicielami tych, którzy są krzywdzeni. 
W pierwszej kolejności powinniśmy 
udzielać pomocy i chronić tych, 
którzy są najbardziej zagrożeni i 
którym się najtrudniej bronić: dzieci, 
kobiety, osoby starsze. Możemy być 
dumni z milionów Polaków, którzy 
hojnie udzielają pomocy ofiarom wo-
jny i którzy przyjmują uchodźców 
do własnych domów. Również w bu-
dynku Seminarium Duchowne-
go w Radomiu, w którym miesz-
kam, gościmy od 9-go marca ponad 
pięćdziesiąt uchodźców z Ukrainy. W 
większości są to kobiety i dzieci.

Upadek mitów o człowieku

we własnych domach. Przemoc i 
agresja związana z uzależnieniami, 
znęcanie się, zdrady, rozwody, 
poniżanie, dręczenie najbliższych. 
To tylko przykłady tego, jak okrutny 
wobec własnych członków rodziny 
potrafi być ten, kto nie kocha.

Wojny domowe bywają jeszcze 
bardziej okrutne niż wojny 

międzypaństwowe. Nieskończenie 
bowiem bardziej boli mnie to, że bi-
je, poniża czy dręczy mnie ktoś bliski 
- małżonek, rodzic, dziecko - niż 
to, że napada na mnie obcy bandy-
ta czy żołnierz z wrogiego państwa. 
Najtrudniej jest bronić się przed 
dręczycielami, których kochamy i 
którzy nam ślubowali miłość. Tacy 
dręczyciele czują się bardziej bezkar-
ni niż barbarzyńscy najeźdźcy z inne-
go kraju. Barbarzyńców domowych 
rzadko bowiem ktoś ściga. Zwykle 
nikt nie nakłada na nich sankcji. 
Także media mało interesują się wo-
jnami domowymi. Dramatami krzy-
wdzonych dzieci, kobiet, osób star-
szych rzadko interesują się zwłaszcza 
dominujące obecnie media liber-
alne, bo one do wojen domowych 
wręcz podżegają, promując egoizm, 
rozwiązłość, zdrady małżeńskie, czy 
zabijanie przez rodziców własnych 
dzieci.

Wojna człowieka z samym sobą

Człowiek potrafi wypowiadać 
bezlitosną wojnę nie tylko in-

nym ludziom, lecz także samemu 
sobie. Po grzechu pierworodnym 
każdy z nas w jakimś stopniu codzi-
ennie wyrządza krzywdę samemu 
sobie. Często wręcz bywa tak, że ktoś 
poważnie szkodzi sobie na zdrowiu, 
niszczy swoją wolność i wrażliwość 
moralną, postępuje wbrew swoim 
własnym pragnieniom, ideałom i as-
piracjom. Wypowiada wojnę sam-
emu sobie ten, kto siebie nienawid-
zi, kto siebie okalecza, kto popada 
w śmiertelne uzależnienia. Okrutną 
wojnę przeciwko samemu sobie 
prowadzi ten, kto oszukuje same-
go siebie, bo wmawia sobie, że do 
szczęścia wystarczą mu pieniądze 
i chwila cielesnej przyjemności. 
Wypowiada wojnę samemu sobie 
ten, kto marnotrawi swoją czystość, 
świętość i godność dziecka Bożego. 
Zadręcza samego siebie ten, kto szu-
ka szczęścia w nieszczęsny sposób, 
czyli tam, gdzie znajdzie jedynie 
grzech, rozczarowanie i rozpacz. 
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u Stwórcy, który nas rozumie, kocha 
i uczy kochać. Kto powraca do Boga, 
ten powraca do prawdy o sobie. Bóg 
otwiera nam oczy i uczy nas realizmu, 
a przez to wyzwala nas z wszelkich  
ideologii i iluzji. Stwórca ukazuje nam 
prawdę zarówno o naszej wielkości, 
jak i o naszych słabościach. Biblia 
upewnia nas o tym, że Bóg stworzył 
nas na swój obraz i podobieństwo. 
To właśnie dlatego mamy szansę sie-
bie nawzajem kochać i chronić, a nie 
wykorzystywać do własnych celów 
czy traktować jak własność. Jesteśmy 
zdolni do tego, żeby realistycznie 
myśleć i podejmować rozumne de-
cyzje. Jesteśmy powołani do świętości, 
czyli do stawania się coraz bardziej 
podobnymi do Jezusa. To właśnie 
dlatego nie mamy granic w rozwoju. 

Bóg mówi nam całą prawdę o nas. 
To dlatego pokazuje nie tylko 

naszą wielkość, lecz także naszą 
małość, w jaką popadliśmy na skutek 
grzechu pierworodnego, na skutek 
grzechów ludzi z kolejnych pokoleń, 
a także na skutek naszych własnych 
słabości i grzechów. Biblijnym sym-
bolem człowieka po Adamie i Ewie 
jest Józef – najmłodszy syn patriar-
chy Jakuba – sprzedany do niewo-
li przez własnych braci. Został on 
okrutnie skrzywdzony przez swoich 
bliskich. Drugim symbolem prawdy 
o człowieku jest syn marnotrawny, 
który zlekceważył miłość swojego oj-
ca i zaczął marnotrawić wszystko, co 
było piękne w jego człowieczeństwie. 
Ta postać z przypowieści Jezusa 
uświadamia nam, że nie jest możliwa 
spontaniczna samorealizacja. Jest 
natomiast możliwa spontaniczna au-
todestrukcja. 

Bóg ratuje nas swoją miłością

Stwórca ratuje nas przez to, że ob-
jawia nam pełną prawdę o nas, 

gdyż prawda wyzwala nas nie tylko 
z grzechów, lecz także z naiwności, z 
uzależnień i z wszelkich zachowań, 
które prowadzą do cierpienia. Jed-
nak sama prawda nie wyzwoli nas 
z naszych słabości i grzechów, które 
prowadzą do cierpienia. Zbawia i 
wyzwala jedynie Jezus, bo On jest 
jednocześnie prawdą i miłością. Sa-
ma prawda – zwłaszcza prawda o 
naszych słabościach i grzechach – 
może prowadzić do zwątpienia, a 
nawet do rozpaczy, jak miało to mie-

Gdy Rosjanie od miesięcy gro-
madzili swoje wojska wokół 

granicy z Ukrainą, to ogromna 
większość z nas do ostatniej chwili 
nie wierzyła w to, że w XXI wieku 
w Europie jakieś państwo może 
zbrojnie napaść na inne państwo 
i rozpocząć barbarzyńską wojnę. 
Trzeba wyjaśniać wychowankom, 
że na naszych oczach upada ideo-
logiczna wizja człowieka, którą na 
„poprawnych” politycznie uczelni-
ach Europy od kilku dziesięcioleci 
głoszą ateistyczni i liberalni pro-
fesorowie psychologii, pedagogiki 
czy socjologii. Twierdzą oni, że 
człowiek rodzi się dobry, że należy 
go we wszystkim tolerować, a nawet 
akceptować, że do udanego życia 
nie potrzebuje nawrócenia, Boga, 
sumienia, norm moralnych ani dy-
scypliny, że istnieje spontaniczna 
samorealizacja, że każdy człowiek 
ma prawo robić to, co chce, że ist-
nieje wychowanie bez stresów i 
prawa bez obowiązków.

Rosyjscy najeźdźcy – podob-
nie okrutni jak ich poprzed-

nicy z czasów II wojny światowej 
– stawiają społeczeństwa Euro-
py i świata tym razem w nieco in-
nej sytuacji. Ich barbarzyństwo jest 
bowiem na bieżąco pokazywane i 
dokumentowane. W telewizji i na 
stronach internetowych możemy 
niemal na żywo widzieć to, co 
wyczyniają współcześni ludobójcy, 
którzy są pozbawieni jakiejkolwiek 
ludzkiej wrażliwości i zasad mor-
alnych. O okrucieństwach i bes-
tialstwie żołnierzy Armii Czerwon-
ej w „wyzwalanych” przez nich 
krajach w czasie II wojny światowej 
mówiło się jedynie do najbliższych 
i to szeptem. Na szczęście ter-
az możemy mówić o tym głośno i 
do wszystkich ludzi. Dzięki temu 
mamy szansę pomagać samym so-
bie i naszym wychowankom w 
wyciąganiu wniosków z okrut-
nych krzywd, jakie człowiek zadaje 
człowiekowi.

Bóg ratuje nas swoją prawdą

Trzeba wyjaśniać katechizowa-
nym, że w obliczu okrutnych wo-

jen, jakie człowiek prowadzi przeci-
wko innym narodom, przeciwko 
własnym domownikom czy przeci-
wko samemu sobie, ratunkiem jest 
powrót do Boga i szukanie ratunku 

jsce w przypadku Judasza. Ratuje 
nas jedynie Bóg, bo On mówi całą 
prawdę o nas z całą miłością do 
nas. Gdy się nawracamy, to On nie 
wypomina nam nawet słowem na-
jgorszej nawet przeszłości, lecz naty-
chmiast urządza nam święto ocale-
nia. On uczy nas kochać tak, jak 
On sam pierwszy nas pokochał. 
Pewien nastolatek powiedział mi, 
że nienawidzi samego siebie, bo 
drastycznie siebie krzywdzi i stał 
się śmiertelnym wrogiem dla sie-
bie. Stwierdził, że w takiej sytuacji 
nie może pokochać samego siebie. 
Wyjaśniłem, że może i powinien 
przyjąć siebie z miłością. Jezus 
poleca nam przecież kochać także 
naszych nieprzyjaciół. Zasada ta od-
nosi się do wszystkich nieprzyjaciół, 
a nie tylko do nieprzyjaciół, którzy 
przychodzą do nas z zewnątrz. Trze-
ba upewniać wychowanków o tym, 
że nie przestaną krzywdzić samych 
siebie dopóty, dopóki nie przyjmą 
siebie z Bożą miłością.

Gdy stajemy w obliczu wojen 
międzypaństwowych, wojen 

domowych i wojen, które wypowi-
adamy samym sobie, to jedynym 
ratunkiem jest powrót do Boga, bo 
On kocha nas za nic, nieodwołalnie 
i na zawsze, z bliska i dosłownie 
nad życie. Stwórca kocha nas aż 
tak niesłychanie, że nasz los jest dla 
Niego ważniejszy niż Jego własny 
los. Wcielony Syn Boży pozwolił 
potraktować siebie gorzej niż mor-
derca Barabasz. Pozwolił zadręczyć 
siebie aż do śmierci krzyżowej, byle 
tylko każdy z nas wiedział, że jest ko-
chany przez Boga za każdą cenę. Ci, 
którzy z wdzięcznością przyjmują 
tak bezwarunkową i ofiarną miłość 
Boga, są w stanie pokonywać własne 
słabości, a przez to wprowadzać 
pokój i radość tam, gdzie są konflik-
ty, krzywdy i cierpienia.
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Fragment obrazu Anny Markiewicz
Chrystus z całunu Turyńskiego.
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CHRYSTOTERAPIA cz. V

należało się świniom, ale zab-
roniono mu nawet tego. Stracił 
wszystko. Był całkowitym bank-
rutem. Ten człowiek przychodzi 
w łachmanach do swojego ojca, 
A ojciec mówi: „ Przynieście mu 
najlepszą szatę” i rzuca mu się 
na szyję. Nakłada na niego swój 
płaszcz. Nakłada na jego palec 
pierścień godności syna (por. Łk 
15,11-32). Taki jest Bóg. 

Kiedy Bóg działa, kiedy On 
patrzy na ciebie, widzi mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie swo-
jego Syna. Kiedy patrzy na two-
je grzechy, gdy się uniżasz, gdy 
mówisz „przepraszam”, żałujesz, 
On zdziera z ciebie szatę grzechu 
i nakłada ci szatę chwały, szatę 
swojego Syna Jezusa Chrystusa.

Musimy cały czas pamiętać, 
że jesteśmy umiłowanymi 

dziećmi Boga, synami i córka-
mi Króla Wszechświata. Nosimy 
niezbywalną szatę królewską – 
możemy ją pobrudzić, ale ona 
została nam dana na własność 
na Chrzcie Świętym. Gdybyś 
zobaczył się oczami Boga – to, 

jest dziełem nowego stworzenia. 
To, co stare, minęło. Wszystko 
stało się nowe. „On to dla nas 
grzechem uczynił Tego, który 
nie znał grzechu, abyśmy sta-
li się w Nim sprawiedliwością 
Bożą” (2 Kor 5, 21). Kiedy wyzna-
jemy nasze winy, kiedy pokutu-
jemy, uniżamy się przed Nim, 
kiedy przepraszamy Go za nasze 
grzechy, momentalnie zostaje-
my obmyci krwią Baranka. Mo-
mentalnie jesteśmy odnowieni w 
godności dziecka Bożego, choć 
tak naprawdę nigdy nie przesta-
jemy być dziećmi Bożymi. Przez 
grzech brudzimy tylko nasze 
ubranie, naszą godność, naszą 
wartość jako dzieci Boga. Przez 
krew Jezusa, przez spowiedź 
świętą, przeproszenie i żal staje-
my się odnowieni. To wszystko, 
co jest brudne, zostaje w nas 
oczyszczone.

Na Chrzcie otrzymujemy białą 
szatę, która symbolizuje 

szaty Jezusa Chrystusa. Pamiętasz 
syna, który wrócił do ojca? Był 
tak bardzo upokorzony, że chciał 
nawet jeść pożywienie,które 

WIECZNE  „TERAZ”  BOGA
 

Pamiętaj, że Bóg jest w wiecznym 
„teraz”. Wydarzenia zbawcze 

dokonały się w czasie historycz-
nym, ale dokonują się też nieus-
tannie w wiecznym „teraz” Boga”. 
Na Eucharystii przeżywamy Jego 
śmierć, klęczymy pod drzewem 
krzyża. W Jego ranach zostaje-
my uzdrowieni. Przyjmujemy 
Jego krew na Eucharystii, która 
jest tu i teraz. Tu i teraz jest two-
je zmartwychwstanie, bo z Jez-
usem zostałeś ukrzyżowany, ale 
z Jezusem też Bóg wskrzesza cię 
z martwych, wyzwala ze starego 
człowieka. W Eucharystii tu i ter-
az zostajesz uzdrowiony, uwoln-
iony, odnowiony i uświęcony, 
aktualizując Moc i Potęgę Chrz-
tu Świętego.

Bóg nas nieustannie st-
warza – w potędze męki, 

śmierci, zmartwychwstania i 
zesłania Ducha Świętego, które 
są zapisane w Chrzcie Świętym 
i w Eucharystii. Tu dokonu-
je się nasze uzdrowienie. Dlate-
go, ktokolwiek jest w Chrystusie, 

  Ks. Dominik Chmielewski

(fot. YouTube 
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jak wyglądasz szczególnie po 
spowiedzi świętej, po przyjęciu 
Komunii Świętej – ujrzałbyś 
siebie w najpiękniejszej sza-
cie. Byłbyś oszołomiony. „Boże, 
jaka piękna szata! Boże , jaka 
jestem piękna!” Ta szata jest ci 
dana na Chrzcie Świętym – sza-
ta godności, wartości córki i sy-
na Króla. Królewska szata. Czy 
to rozumiesz? Tak, możesz ją 
pobrudzić przez grzech, ale już 
nigdy nie zostanie ci ona zabrana, 
bo pieczęć Chrztu Świętego 
trwa na całą wieczność. Dlate-
go musisz mieć świadomość te-
go, kim jesteś, jaka jest twoja 
wartość, jaka jest twoja godność, 
kiedy żyjesz w Sprawiedliwości 
Bożej, przyjmując usprawiedli-
wienie, odnowienie, przebaczenie 
i uświęcenie w byciu synem i 
córką Boga Wszechmogącego w 
Jego Dziele Krzyża i Zmartwych-
wstania, najpełniej dawane nam 
w Jego sakramentach.

   PODNIEŚCIE GŁOWĘ. 
SYNU I CÓRKO KRÓLA  

WSZECHŚWIATA

Przyszedł do mnie kiedyś 
pewien mężczyzna, który 

miał wielki problem z grzecha-
mi nieczystymi – nie mógł so-
bie  z tym poradzić. Mówił, że 
po prostu znienawidził same-
go siebie, że ciągle na nowo upa-
da w ten grzech. „Czy mógłby 
się ksiądz pomodlić o uwoln-
ienie?” - poprosił. Odparłem, że 
mogę się pomodlić, ale to nie jest 
najważniejsze. Najważniejsze jest 
to, że on przestał wierzyć w to, 
kim jest, zanegował moc i potęgę 
tego, kim się stał na Chrzcie 
Świętym. Dlatego szatan niszczył 
go grzechem. Zacząłem mu głosić 
Ewangelię. Zacząłem mówić, 
kim jest Bóg i kim on jest dla 
Boga. Zacząłem mu opowiadać 
o miłości Ojca Niebieskiego 
do Niego. Płakał. Mówiłem 
dalej o tym, jak wartościowy 
jest dla Boga, o tym, że ma 
niewiarygodną godność i wartość 
syna Króla Wszechświata, że ma 
niesamowitą szatę chwały na 
sobie. Tak, pobrudzoną przez 

grzech, ale Bóg patrzy przez 
ten grzech i widzi niesamowitą 
chwałę, którą On sam mu dał, 
w którą oblekł go na Chrzcie 
Świętym. „Wstań. Podnieś głowę 
i pomyśl, kim jesteś, synu Króla 
Wszechświata”. Słuchał i płakał.

Szatan nie tylko kusi do 
grzechu, on potem całkowicie 

człowieka dołuje. Wmówi ci, że 
jesteś nikim, że jesteś beznadzie-
jnym grzesznikiem. „Wstyd! 
Znowu to zrobiłeś!” Walcz z nim, 
ale inaczej niż zwykle. Kiedy 
przyjdzie pokusa, podziękuj za 
to, co Jezus zrobił dla ciebie na 
krzyżu – za to, że pokonał już ten 
grzech, że pokonał ju z tę pokusę. 
Uwierz w to całym sercem. Przy-
tul się do Jego ran otrzymanych 
na krzyżu. Przytul się do Jego 
zranionego, skatowanego ciała. 
Przytul się i uwielbiaj Go za to, 
że On już pokonał grzech, który 
cię teraz atakuje.

Zadaj sobie dwa pytania i całym 
sercem  na nie odpowiedz:

    1. Kim jest twój Ojciec Niebieski?
    2. Kim ty jesteś dla Niego?

Pomyśl: jeśli masz tak niewia-
rygodną godność, czy war-

to ubrudzić się, wchodząc w 
ten grzech? Jesteś synem Króla 
Wszechświata, masz niesamowitą 
godność i wartość! Pomyśl o tym.

Ten młody człowiek w kilka 
miesięcy po naszym spot-

kaniu wysłał mi maila. „Proszę 
księdza, ja to robiłem dwa – trzy 
razy dziennie. Od miesięcy nie 
zrobiłem już ani razu. Wiem, że 
jestem wolny!” Uwierzył w moc 
Chrztu Świętego, w tego syna 
Boga, którym stał się na Chrzcie 
i którym jest dla Boga.

Możesz zapytać: „Ale, czy 
to nie pycha tak myśleć 

o sobie?”. Nie, to nie jest pycha. 
Pamiętaj, że to, kim jesteś, a to, 
co robisz, to są dwie różne rzeczy. 
Nie możesz utożsamiać się tylko 
z tym, co robisz. Utożsamiaj się  z 
tym, kim jesteś.

Czy rozumiesz? Pychą nie jest 
myślenie o sobie, że jest się 

umiłowanym synem, że jest się 
dziedzicem Boga, dziedzicem 
Królestwa Bożego. Kiedy Bóg 

spogląda na ciebie, to patrzy przez 
swojego Syna, w którym jesteś, 
w którym żyjesz, w którym się 
poruszasz. „Już nie ja żyję – mówi 
Paweł – ale żyje we mnie Chrys-
tus” (por. Ga 2,20). Bóg patrząc na 
ciebie, widzi Chrystusa. Patrzy na 
ciebie przez twarz swojego Syna, 
który umarł i zmartwychwstał. 
Czy rozumiesz? To nie jest py-
cha myśleć o sobie, że masz aż tak 
niewiarygodną wartość i godność 
Dziecka Bożego.

Pomyśl tak, synu i córko Boga: 
zbliża się ważny dla ciebie 

dzień, na przykład dzień ślubu. 
Rezygnujesz ze zwykłego T-
shirtu i jeansów, żeby wskoczyć 
w najpiękniejszy, najwspanial-
szy, niesamowity garnitur od Ar-
maniego albo sukienkę ślubną 
twoich marzeń. Wyglądasz nie-
samowicie. Patrzysz w lustro i 
mówisz: „Boże, kaki jestem przys-
tojny, jak świetnie wyglądam w 
tym garniturze”, „Boże, jaka jest-
em piękna w tej sukni ślubnej”.

Teraz wchodzisz w tym ub-
raniu do pokoju, gdzie jest 

brudno – kurz na krześle, na stole, 
a ty jesteś w tej niesamowitej suk-
ience, w tym niesamowitym gar-
niturze. Czy będziesz uważać, 
żeby się nie pobrudzić? Jak bardzo 
będziesz uważać, żeby nawet nie 
zahaczyć o to krzesło, a co dopi-
ero na nim usiąść? Już rozum-
iesz? Chodzi o zmianę myślenia. 
Jeśli patrzę na siebie oczami Boga 
i widzę swoją niewiarygodną 
wartość i godność dziecka Bożego 
– syna, córki Króla – jeśli wiem, 
że w świecie niewidzialnym od 
dnia Chrztu Świętego jestem 
ubrany w tę niesamowitą szatę 
chwały, to będę uważać, żeby 
nie pobrudzić jej najmniejszym 
grzechem. Czy rozumiesz? To 
nie jest pycha. To zupełna zmi-
ana myślenia. Nie chcę pobrudzić 
się najmniejszym grzechem, bo 
mam najwspanialszą szatę chwały 
nałożoną na mnie przy Chrzcie 
Świętym.  
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Powracam nieraz wspomnieniem,
spowitym nostalgii chmurką,
do miejsca sercu bliskiemu,
na me dziecięce podwórko.

W zaułek beztroskich zabaw,
jakże magiczny i cudny,
a patrząc z lat perspektywy
dość prymitywny i brudny.

Lecz po co komu higiena,
gdy ma się lat sześć lub siedem.
Ten skrawek ziemi za domem
był cudowniejszy niż Eden.

Po szkole się skrzykiwała
wyrostków wesoła zgraja,
kopała szmacianą piłkę
lub grała mecz w cymbergaja.

Ścigała się goniąc kółka
po starym, nierównym bruku,
a kółkiem się sterowało
kawałkiem zgiętego drutu.

Zaś o wieczornej godzinie
bawiło się w chowanego
i jeszcze rzecz jasna w berka
zwykłego lub kucanego. 

I była skrzypiąca pompa,
pod płotem w gąszczu leszczyny
i wodą z pompy się lało
grające w klasy dziewczyny.

A panny robiąc uniki,
straszliwie przy tym piszczały,
lecz były wodoodporne,
bo wcale nie uciekały.

Chłopaki bawiąc się w wojnę,
toczyli spory dziecięce,
kto będzie dobrym Polakiem,
a kto złym, zabitym Niemcem.

Po deszczu z dziurawej rynny,
płynęła błotnista rzeka
tuż obok centrum kultury,
a był nim miejscowy trzepak.

Tu się gadało, spierało
na temat przyszłości świata,
i każdy musiał się liczyć
z autorytetem trzepaka.

Były też pierwsze podrywy,
gdy w duszy grała muzyka
kiedy ściskało się Jolkę
na ławce koło śmietnika. 

Tak było i tak wyglądał
mój dawny raj utracony.
A dziś gdy mijam dzieciaków
wpatrzonych w swoje smartfony.

Gdy widzę jak są znudzeni
współcześni synowie, córki
wlepiając bezmyślnie gały
w swe wypasione komórki.

Jak patrzą w szybki ekranów,
ubrani w markowe dresy
i zamiast z sobą rozmawiać
klikają wciąż esemesy.

To myślę, że myśmy żyli 
biedniutko i dość zwyczajnie, 
lecz niech mi ktoś udowodni,
że oni dziś mają fajniej.

P o d w ó r k o

                                                                     Kawał z bródką:

Rozmawiają ze sobą dwie młode panie:
- Dobrze wyglądasz, wyraźnie schudłaś.
- Schudłam cztery kilo, bo mam zmartwienia. Dowiedziałam się,  
że mój chłopak mnie zdradza.
- To rzuć drania.
- Rzucę, ale dopiero za jakiś czas. Muszę jeszcze zrzucić ze dwa kilo.

hi hi hi :-)
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Jerzy Skoczylas
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Prosimy o wpłatę na czasopismo - krzewimy kulturę Prawdy, Dobra 
i Miłości - róbmy to razem aby ten świat był lepszy, ludzie życzliwsi, 
uśmiechnięci. Jaques Maritain - Dyrektor Soboru Watykańskiego II - 
wskazywał, że takich małych wydarzeń chrześcijsńskich promujących 
wartości musi być wiele, aby przyszły lepsze czasy. 

Porządek społeczny oparty na Bożym Prawie. 

Ikony i malarstwo sakralne.
Absolwenci Malarstwa na UAM 

Poznań 2003r.
Anna pisze ikony w tradycyjnej 
technice tempery jajecznej ze 

złoceniem, a jej ukochany obraz to 
Pan Jezus Miłosierny, którego 

“Jezu, ufam Tobie” napisała już 
w kilkunastu językach.
Grzegorz maluje, rzeźbi 

w drewnie 
i tworzy w metalu oraz odnawia 

stare, piękne ramy i figury.

tel. 535 875 010
e-mail: aniamaryjka@o2.pl

www.usmiechnapoddaszu.pl

 - KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI
KONTAKT: Opole, Pl.Kopernika 4/6 Tel. +48 693 043 912
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           Wszystkie dostępne na rynku książki Tel.:  +48 693 043 912
ksiazkikatolickie.pl


