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CHRYSTOTERAPIA - ks. Dominik Chmielewski SDB
Księża dobro narodowe - Barbara Kamińska 
Miłość, jakiej uczy Jezus - ks. Marek Dziewiecki  
Zakładanie organizacji pozarządowej - Krakus
Modlitwa w życiu Pana Jezusa... - ks. Jerzy Sobota 
Biblia a szacunek dla życia (w tym dla zwierząt) - HarryDuda
Światynia tolerancji - Jerzy Skoczylas  

Drodzy Czytelnicy
 

W epoce przełomu i niepewności na świecie, kiedy chcielibyśmy spokojnie 
i bezpiecznie żyć – wartości chrześcijańskie, wzorce oraz życie społeczne są 

wystawiane na liczne próby.  Dzieje  się  tak ostatnio w naszym Kraju, gdzie „lib-
eralny wiatr” przywiewa propozycję zmiany tego, co dla nas najważniejsze. Nasza 
codzienność w tej konfrontacji, w relacjach międzyludzkich staje się napięta, trudna, 
a nawet agresywna.

Politycy opozycji nie stanowiąc konstruktywnie działającej partii, zakłócają 
atmosferę społeczną. Licząc na rozhuśtanie narodowych emocji, dążą do przejęcia 

władzy. Uczestnicząc w „tęczowych marszach” i  tzw. „strajkach kobiet” otwierają 
drogę nienaturalnym zjawiskom m. in. LGBTQ. Jako politycy polscy, wspierani jed-
nak przez niemieckie podmioty, są autorami licznych afer działając na niekorzyść 
zwykłych ludzi. 

Owa atmosfera, wzniecana przez opozycję polityczną, jest przyczyną frustracji 
i braku równowagi potrzebnej do życia. Dlatego „bądźmy razem, bo chcą nas 

rozdzielić”, upokorzyć i ogłupić całym mnóstwem nieprawdziwych informacji, obelg 
i potwarzy w kierunku tych, którzy starają się zrobić coś dobrego dla Polski. 

Wobec obecnej sytuacji wszyscy przeżywamy przeciążenie umysłowe i psychic-
zne. Taki stan rzeczy zagraża człowiekowi we właściwym rozumieniu czasu 

obe-cnego i przyszłości, męczy i niepoprawnie napina – czy o to chodzi opozycji?

Widać, że tak. Przeciążenie to jest przyczyną lęków i licznych frustracji. W takich 
warunkach pojawia się chęć ucieczki do lepszego świata, aby oderwać się od 

tego, co jest nie do zaakceptowania dla uczciwie żyjącego człowieka.

Najciekawszą propozycją lepszej rzeczywistości w dzisiejszych czasach pozostaje 
Chrystus, oddanie serca i działania Jemu, oddanie Bogu co należne, spotkanie 

się z bliźnim i bycie razem, dbając w ten sposób o siebie i innych. Kościół Chrystusa 
dba o to, aby wartości, które głosi, nie zmieniać, przestrzegać, a przede wszystkim 
cieszyć się, że są. Przynoszą one równowagę i ukojenie dla umysłu i psychiki. Dają 
poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że z mocy Ducha Świętego płynie wspaniały 
rozwój. 

Kościół reaguje na każde zakłócenie życia moralnego, społecznego, gospodarczego 
i  politycznego. Posiada liczne rozwiązania dla ludzi np. wspólnoty, dzięki którym 

możliwe jest ograniczenie przeżywania doskwierającej dziś samotności. We wspólnej 
modlitwie, działaniu na rzecz drugich, realizując chrześcijaństwo razem – możemy 
odnaleźć największy sens, znaczenie, realizować siebie tak, jak pragnie Chrystus.  

Dzisiaj nie można pozostawać samemu. Razem, pomimo trudności, zawsze jest 
łatwiej. Nieustannie trzeba wybierać: co robić, gdzie iść, na kogo głosować. Od 

tych wyborów zależy przyszły kształt życia społecznego i chrześcijańskiego w naszym 
kraju. Mają one ochronić naszą wiarę i obyczaj. 

W niełatwych czasach i problemach, jakie nam fundują, ciągle jeszcze ten świat 
jest piękny i może dzięki nam stać się jeszcze piękniejszy. Działajmy.
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Czasopismo Cywilizacja Miłości 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym 
się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar pro-
rokowania 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 cierpli-
wa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie un-
osi 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 wszyst-
kim 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. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - 
te trzy: z nich zaś największa jest miłość. 

W OBECNYM WYDANIU:
4.....Wyjątkowa wartość miłości - Ojciec Św. Franciszek
5.....Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają - Ernest Bryll
6.....Prześwietlenie - Krakus
8.....Chrystoterapia - Ks. Dominik Chmielewski
11...Warunki naśladowania Jezusa - Ks. Marek Dziewiecki
14...Modlić się czyli słuchać - Ks. Marek Król
16...O mężu niezłomnym - Zofia Kulig
18...Kłamstwo a wolnośc słowa - Harry Duda
20...Ruch w Kościele - Wacław Maślanka
22...Awangarda i Kawały z bródką
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CYWILIZACJA MIŁOŚCI

WYJĄTKOWA WARTOŚĆ MIŁOŚCI

Ludzie mogą rozwijać pewne postawy, które ukazują jako wartości moralne: męstwo, wstrzemięźliwość, 
pracowitość i inne cnoty. Aby jednak właściwie ukierunkować akty różnych cnót moralnych, należy 

także zastanowić się, w jakim stopniu realizują one dynamikę otwartości i jedności wobec innych osób. 
Tym dynamizmem jest miłość, którą zaszczepia Bóg. W przeciwnym razie być może mielibyśmy jedynie 
pozory cnót, a te nie byłyby zdolne do budowania wspólnego życia. Dlatego też św. Tomasz z Akwinu 
powiedział, cytując św. Augustyna, że wstrzemięźliwość skąpca nie jest prawdziwą cnotą[69]. Św. Bona-
wentura, innymi słowy, wyjaśnił, że inne cnoty, pozbawione miłości, ściśle rzecz biorąc nie wypełniają 
przykazań „tak jak Bóg je rozumie”[70].

Głębia duchowa ludzkiego życia jest naznaczona miłością, która w gruncie rzeczy jest „kryterium 
oceny decydującym ostatecznie o wartości lub bezwartościowości ludzkiego życia”[71]. Jednakże, 

są wierzący, którzy uważają, że ich wielkość polega na narzucaniu swoich ideologii innym lub na obro-
nie prawdy z użyciem przemocy, albo na potężnych manifestacjach siły. My wszyscy wierzący musimy 
to uznać: miłość jest na pierwszym miejscu, miłość jest tym, co nigdy nie powinno być zagrożone, a 
największym niebezpieczeństwem jest jej brak (por. 1 Kor 13, 1-13).

Próbując sprecyzować, na czym polega doświadczenie miłowania, które Bóg czyni możliwym za sprawą 
swej łaski, św. Tomasz z Akwinu wyjaśnił to jako poruszenie, które skupia uwagę na drugim człowieku i 

„uważa go za jedno z samym sobą”[72]. Zainteresowanie uczuciowe skierowane ku drugiemu człowiekowi 
sprawia, że bezinteresownie dąży się do jego dobra. Wszystko to zaczyna się od szacunku, od uznania, 
które ostatecznie kryje się za słowem „miłość”: umiłowany jest dla mnie „drogi”, to znaczy uważam, że ma 
wielką wartość[73]. „Z miłości bowiem, która sprawia, że ktoś staje się nam miłym, udzielamy mu czegoś 
darmo”[74].

Miłość oznacza zatem coś więcej niż tylko serię działań dobroczynnych. Działania wynikają z jedności, 
która coraz bardziej kieruje się ku drugiej osobie, uważanej za cenną, godną, miłą i piękną, niezależnie 

od jej aspektu fizycznego i moralnego. Miłość do drugiego człowieka z powodu tego, kim jest, pobudza 
nas do poszukiwania tego, co najlepsze dla jego życia. Jedynie pielęgnując ten sposób nawiązywania re-
lacji, umożliwimy przyjaźń społeczną, która nikogo nie wyklucza, oraz braterstwo otwarte na wszystkich. 

[69] Por. Summa Theologiae, II-II, q. 23. art.7; Św. Augustyn, Contra Iulianum, 4, 18: PL 44, 748: “Potrafią [miłośnicy pieniędzy] 
rezygnować jak z wielkich rozkoszy, a wszystko to z żądzy powiększania pieniędzy, albo z lęku przed ich utratą” (tłum. ks. Wacław 
Eborowicz, Warszawa 1977).
[70] «Secundum acceptionem divinam»: Scriptum super Sententiis, III, D. 27, a. 1, q. 1, concl. 4.
[71] Benedykt XVI, Enc. Deus caritas est (25 grudnia 2005), 15: AAS 98 (2006), 230.
[72] Summa Theologiae II-II, q. 27, art. 2, resp.
[73] Por. tamże, I-II, q. 26, art. 3. resp.
[74] Tamże. q. 110, art. 1, resp.

Z ENCYKLIKI  
FRATELLI  TUTTI
                            
OJCA ŚWIĘTEGO
 FRANCISZKA
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CYWILIZACJA MIŁOŚCI

Ernest Bryll

BĄDŹMY DLA SIEBIE BLISCY BO NAS 
ROZDZIELAJĄ 

I co chwila nam ziemia pęka pod stopami 
A te okrawki 
Kraju na którym stoimy 
Z hukiem od siebie w ciemność odpływają
 
Bądźmy dla siebie bliscy kiedy się boimy 
Gdy byle kamyk może poruszyć lawiny 
Bądźmy dla siebie bliscy kiedy ciemne góry 
Odpychają nas nagle swoim ciałem zimnym
 
Bądźmy dla siebie wierni kiedy rosną mury 
Bo tyle w nas jest siebie ile ciepła tego 
Które weźmiemy od kogoś drugiego 
A drugi od nas weźmie i w sobie zatai

Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają
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Wybory dobrych polityków 
zależą od nas. W trosce o dobrą 

przyszłość warto być uważym. 

Święty Paweł w Liście do Rzy-
mian, przestrzegał: „Proszę was 

jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, 
który wywołują spory i zgorszenia na 
przekór nauce, którą otrzymaliście. 
Strońcie od nich. Tacy bowiem ludzie 
nie Chrystusowi służą a własnemu 
brzuchowi, a pochlebnymi słowami 
uwodzą serca prostaczków” (List do 
Rzymian 16, 17-18). 

List ten pisany przed wiekami jest ak-
tualny dziś, szczególnie dla nas Po-

laków, kiedy politycy w imię własnych 
korzyści promują nikczemność. 

Polityka można przyrównać do 
pogańskiego boga Janusa mającego 

kilka twarzy. Te wykorzystuje stoso-
wnie do sytuacji. Współczesny polityk 
ma różne oblicza. Jedni zachowują się 
jak posłańcy boży, są przykładnymi 
działaczami społecznymi – to ci mo-
ralni, charakterni. Inni kłamią i działają 
na swoją korzyść, nie dbając o ludzi, a 
nawet doprowadzając ich do trudnego 
położenia.

Obraz współczesnego człowieka 
dziś myli. Jest niewyraźny. 

Szczególnie wtedy, kiedy używa się 
specjalnych środków manipula-
cyjnych, aby przekonać wyborców 
do danego kandydata. Dzieją się 
wówczas „mistrzostwa świata” w 
marketingu politycznym. Kłamstwo 
lubi osiągać szczyty, przez co poli-
tykami zostaje wielu nieuczciwych 
ludzi. 

Wielu z nas głosuje na kandy-
datów do Samorządów, Sejmu i 

Senatu, opierając się o powierzchowną 
wiedzę o kandydatach. Najczęściej 
bez większego zastanowienia wybie-
ramy opcję polityczną z pierwszą lub 
drugą osobą na liście. 

W czasie przedwyborczym rusza 
potężna machina reklamowa 

oraz zawarta w nich manipulacja, 
mówiąc wprost: kłamanie, zatajanie 
kompromitujących faktów o kandy-

dacie, kim jest, jaką ma opinię, z 
kim jest powiązany etc. Kampa-
nia wyborcza z diabła robi anioła, 
przeinacza fakty, tworzy zamęt, wpro-
wadza w życie społeczne ordynarną 
atmosferę. Kiedy wszyscy bierzemy 
udział w atmosferze przedwyborczej 
– jesteśmy zmęczeni jej zjadliwością 
i agresywnością wypowiedzi poli-
tycznych, potwarzami rzucanymi 
publicznie i kiedy się chce, przez 
człowieka złego, który trafił do poli-
tyki z „przypadku”. Przez to wielu z 
nas nie interesuje się tym, co dzieje się 
w tym politycznym kociołku. Słynna 
demagogia czyli słowa bez pokry-
cia, osiągają w okresie przedwybor-
czym szczyty. Opcje nieuczciwe, bez 
programu, dokonują szaleńczych 
zachowań, aby spowodować zamęt 
i wpłynąć na decyzje wyborców 
– to bowiem rodzi nikczemną 
możliwość, że wywoływany zgiełk 
i wrzawa, rozhuśtana atmosfera w 
społeczeństwie wpłynie na wynik 
wyborów. 

Dobrzy kandydaci często nie 
mają siły i środków żeby dojść 

do głosu – przedstawić się jako pozy-
tywni działacze społeczni. 

Dlatego ludzie wierzący, o do-
brej opinii, obdarowani talen-

tami społecznymi i wiedzą, mogą 
zrobić wiele – prowadzić doradztwo 
przedstawiające, który z kandydatów 
na polityka jest uczciwy i jaka opcja 
polityczna zadba o najważniejsze 
nasze sprawy. Te inicjatywy są 
możliwe przy Kościele – to jedyna 
Instytucja nieustannie walcząca o 
Prawdę w naszym życiu.

Wykorzystujmy swoje talenty, 
aby w ten sposób uniknąć 

problemów w życiu społecznym i 
zapewnić dobry rozwój własnego 
otoczenia i kraju. Powołujmy do życia 
grupy, organizacje prześwietlające 
przyszłych polityków. Organizu-
jmy się w przyparafialnych klu-
bach, zakładajmy stowarzyszenia, 
organizacje sprawdzające uczciwość 
kandydatów. 

Wybierajmy świadomie, aby nie 
dochodziło do takich błędów, 

kiedy ludzie chodzący do Kościoła 
głosują przeciwko najważniejszym 
Jego wartościom. 

Jest to dziś KONIECZNE, ponieważ 
napływają do nas siły liberalne, 

opłacane za pieniądze bogatych 
tego świata. To one chcą zmieniać 
nam obyczaje i moralność w imię 
własnych interesów, licząc na naszą 
bezczynność. Dlatego brońmy zasad 
naszej wiary i tradycji, zdrowego oby-
czaju zagrożonego relatywizmem, bo 
propozycje liberałów zmieniają nam 
znaczenia i trzęsą ukształtowaną od 
wieków równowagą, licząc na upo-
wszechnienie się barbarzyństwa. 
To co jest ukształtowane w kulturze 
chrześcijańskiej ma ulec zmianie. Nie 
bierze się pod uwagę konsekwencji 
proponowanej przemiany, pomimo, 
że uderza ona silnie w człowieka, 
przyprawiając nawet o przedwczesną 
śmierć. 

Ludzie chodzący do Kościoła i 
czerpiący z niego siłę powinni 

dbać o wartości wskazane nam 
przez Chrystusa. Zdarza się wciąż, 
że ci sami ludzie głosują na liberalną 
opozycję. Są na stanowiskach, do 
których dzięki niej doszli. Mają 
możliwości pozyskiwania zleceń 
ekonomicznych i realizacji zawo-
dowej dzięki partii. Należy pamiętać, 
że: „Nie podcina się gałęzi na której 
się siedzi”. Partia ta idzie w marszu 
równości pod tęczową flagą, popi-
era LGBTQ, profanuje wartości 
najważniejsze dla Chrześcijan, ma-
nifestuje przeciw ustawie Trybunału 
Konstytucyjnego chroniącej życie 
od poczęcia do naturalnej śmierci, 
występuje bez programu przeciwko 
rządzącym w kraju – a w konsek-
wencji przeciwko temu, co dobrego 
dzieje się dla społeczeństwa. Glory-
fikuje ludzi bezwstydnych, ekscen-
trycznych, byłych komunistów z PRL 
–  moralnie nędznych, profanując 
Mszę Św., Matkę Bożą – sytuacje 

PRZEŚWIETLENIE
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dla nas Chrześcijan niedopusz-
czalne. Wchodzą oni w komitywę 
z zagranicą przeciwko Polsce, 
starając się dziwaczną i destrukcyjną 
działalnością spowodować zamiesza-
nie społeczne i posiąść upragnioną 
władzę. Przeszłość tych osób nie jest 
jasna i wyraźna, a często szara. Liczba 
afer ich autorstwa przeraża. Słowa, 
że na cele społeczne „pieniędzy 
po prostu nie ma”, wypowiedziane 
przez jednego z ministrów opozy-
cji – są powszechnie znane. Zabawa 
w państwo, jaką prowadzili jako 
rządzący, była wyrafinowaną grą, 
posługującą się oszustwem i słowami 
bez pokrycia, realizacją własnych 
interesów z całkowitym zaniedby-
waniem tych, dla których zostali 
wybrani. 

Wnioski, jakie nasuwają się 
przy nieprzyjemnym tema-

cie związanym z opozycją są takie, 
że jest to grupa ludzi w sporej części 
uposażonych we wczesnym okresie 
transformacji ustrojowej. Obecnie  
ludzie ci bronią tego, co zdobyli - 
często wielki majątek za symboliczne 
kilka złotych. Zależy im, aby chronił ich 
immunitet i wspólna przynależność. 
Trudno mieć inną motywację, bow-
iem partia liberalna przy tak licznych 
niepowodzeniach, według praw soc-
jologii, ulega rozejściu się. Tak więc 

prawy atmosfery w polityce, a przez 
to w każdym polskim domu. Jeden 
awanturnik mniej – to więcej dobrej 
atmosfery. Tego dziś chciałby od nas 
Chrystus. 

Wszyscy bowiem ponieśliśmy 
wysokie koszty wyborów, 

sprowadzających państwo do złego 
stanu, kiedy rządziła koalicja PO, 
PSL. Obecnie opozycja, ci sami 
ludzie, dodatkowo opowiadają się 
za zmianą obyczajowości w naszym 
kraju. Przypomnę, że nie mają pro-
gramu, więc czyj program realizują? 

Obecnie rządząca Polską Pra-
wica, choć nie jest doskonała, 

rządzi lepiej. Opiera się o wiele 
programów. Sytuacja budżetowa 
się poprawia, uruchamia się wiele 
świadczeń. Jest perspektywa  ro-
zwoju i dba się o wizerunek Polski 
na arenie międzynarodowej. 

Jedynie  opozycja dobre rozwiązania 
nazywa złymi. Kłamie, przeinacza 

fakty i zachowuje się jak bezpro-
gramowy i drżący o swoje oszust, 
„obracający kota ogonem”. Prowoku-
je - a my nie dajmy się sprowokować.

Wybory zależą od naszych de-
cyzji. Żeby obronić wartości 

najważniejsze, a „farbowane lisy” po-
lityczne – znikały z naszej rzeczywi-
stości. 

Krakus

chęć bycia opozycją liberalną bez pro-
gramu nie ma uczciwego oblicza. Me-
toda, jaką wybrali to zamęt w atmo-
sferze społecznej i huśtanie emocjami 
społecznymi. W perspektywie histo-
rycznej ci sami ludzie doprowadzili 
już państwo do złego stanu(rządy PO, 
PSL).

O tym, że łamana jest Konstytuc-
ja, z ust opozycji słyszymy zbyt 

często. W rzeczywistości jednak w 
Polsce mamy demokrację na wyższym 
poziomie od wielu krajów w Europie, 
np.: w Niemczech, czy Francji. 

Rodzi się potrzeba świadomego 
wyboru, a przez to wiedzy o 

kandydatach. 

Mogą pomóc parafialne oddziały 
pozytywnych ludzi, działaczy 

społecznych, komisje, zajmujące 
się prześwietlaniem kandydatów 
na polityków, sprawdzaniem ich 
życiorysów, skąd pochodzą i ja-
kie dobre czyny za nimi stoją. W 
przyszłości, kiedy otrzymają już ma-
ndat zaufania, czuli się zobowiązani, 
aby dbać o swoich wyborców,  a 
przez to przyczyniać się do pod-
noszenia poziomu naszego życia, z 
poszanowaniem kultury, obyczaju, 
wartości chrześcijańskich. Dlatego 
też warto wykorzystać możliwość 
zrzeszania się, inicjowanie dobrych 
wyborów i przyczynianie się do po-
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- Dlaczego nie odczuwam Bożej 
Obecności? 

Bo chodzę w o becności telewizora, 
seriali telewizyjnych, internetu, 

czy Facebooka wiele godzin dzien-
nie. Dlatego nie odczuwam Bożej 
Obecności, bo mój umysł i serce 
pochłania inna obecność, która jest 
dla mnie bardziej atrakcyjna. I to jest 
problem. Czasami jest tak, że już małe 
dzieci uczymy modlitwy Ojcze Nasz, 
Zdrowaś Mario. Jest to piękne, jednak 
dla dzieci jest to po prostu wierszyk do 
Bozi. Uczymy je mówić wierszyki do 
Bozi, tyle że one rosną i nie dojrzewają 
w modlitwie pozostając na poziomie 
tych wierszyków.

Ostatnio będąc w księgarni kato-
lickiej widzę podjeżdżającego 

pod sklep mercedesem mężczyznę. 
Wygląda jak All Kapone - długi czarny 
płaszcz, kapelusz i biały szal. Wchodzi 
do sklepu. Rzucają się w oczy  opale-
nizna z solarium i  włosy na żel. Ściąga 
kapelusz i zwraca się  do sprzedaw-
czyni, że  chciałby jakąś ładną Bozię na 
prezent. Ta zaś próbuje dopytać, czego 
konkretnie poszukuje -  Pana Jezusa, 
Matkę Bożą, jakiegoś świętego? W 
odpowiedzi słyszy to samo:  taką  
Bozinkę, żeby ładnie wyglądała. I 
właśnie to jest prawdziwy dramat - 50 
letni facet, który pewnie się w życiu 
dorobił, ale pozostał w nim na pozio-
mie Bozinki, wierszyka do Bozi. 

Małe dzieci powinniśmy już od 
początku uczyć, że są mieszka-

niem Boga. Jezus w nich mieszka 
i jest najlepszym przyjacielem. Jest 
tym, który je stworzył, mieszka w 
ich sercach i pragnie rozmawiać 
z nimi i najczulej  się opiekować. 
Pragnie, żeby dziecko o wszystkim 
Mu opowiadało, z wszystkiego się 
zwierzało,  przeżywało z Nim każdą 
radość, smutek, trud, czy cierpienie. 
Chodzi o to ,żeby miało ono z Jezusem 
nieustanną relację - wiedziało, czuło 
i pragnęło, zanim zwróci się do ro-
dziców, wpierw zwracać się do Jezusa 

mieszkającego w jego sercu. Od tego się 
zaczyna budowanie relacji z Bogiem u 
dziecka, a dopiero potem możemy 
uczyć je formuł modlitewnych. 

Niektórzy święci mówili o tym, że 
małe dzieci  będące po Chrzcie 

Świętym mają szczególną wrażliwość 
na Bożą Obecność. Niejednokrotnie 
widzą aniołów, Jezusa i  Matkę Bożą. 
Później, z biegiem lat,  świadomość ta 
maleje,  a dzieci jakby zapominają o tym. 
Mają jednak szczególną wrażliwość po 
Chrzcie Świętym,  kiedy są jeszcze tak 
niewinne, że nawet rodzice odnoszą 
wrażenie,że dziecko nie patrzy się 
na nich, ale  uśmiecha się do kogoś. 
Mają nieustanną wrażliwość na Bożą 
Obecność. I musimy to wykorzystać. 
Chrzest rozpoczyna się od życia pod 
otwartym Niebem, czyli życia w Bożej 
Obecności, która ma się stać dla nas 
priorytetem życia duchowego. Tu i 
teraz, w Bożej Obecności, pielęgnuję 
atmosferę Nieba, które jest we mnie. 

Drugą rzeczywistością, o której 
mówi Ewangelia w kontekście 

Chrztu Jezusa, jest głos Ojca, który 
patrząc na Jezusa mówi: Ty jesteś 
moim umiłowanym synem. Kochani 
moi! Bóg stwarza przez wypowie-
dziane słowo. Bóg stwarza coś z nicze-
go. Nawet jeśli czegoś nie było, to On 
wypowiada słowo i to się staje. Dlate-
go jest Bogiem. Wypowiada nieustan-
nie patrząc na ciebie i na mnie: mój 
umiłowany synku, moja umiłowana 
córeczko. To jest niesłychanie ważne.  
Słysząc głos Boga, który mówi do 
mnie: kocham cię, kocham cię, ko-
cham cię, stwarza mnie nieustannie 
w kolejnym przypływie Jego Miłości. 
On stworzył mnie dla siebie, więc 
będę prawdziwie szczęśliwy tylko 
wtedy, kiedy poznam Jego Miłość. 
Zacznę żyć prawdziwym życiem, 
kiedy dam się stwarzać z chwili na 
chwilę Jego Miłości objawiającej się w 
Jego słowie, które mówi do mnie. 
-Ale proszę księdza ja tego nie słyszę.

No pewnie, że nie słyszysz, bo od 
rana do wieczora jesteś w hałasie 

innych głosów, które ciebie bardziej 
ciągną niż głos Boga. Od rana do 
wieczora w masmediach: telewizji, 
facebooku, instagramie,  telefonie, 
radio, rozbrzmiewają tysiące głosów, 
tysiące słów, które zagłuszają głos tego 
Jedynego w nas. Dopóki nie zrobisz 
porządku z hałasem w twoim sercu, 
nie usłyszysz głosu Tego, który ma 
moc stwarzać ciebie, nie-ustannie 
z chwili na chwilę w swoim: Jesteś 
moim umiłowanym. To słowo ma 
moc twórczą. Twoim zadaniem jest 
więc minimalizować hałas głosów, 
które nieustannie bombardują twój 
umysł, żeby móc usłyszeć ten jeden 
jedyny, najważniejszy głos. Proble-
mem jest też kochani moi to, że jeśli 
pozwolimy, aby nasze serce odcięło się 
od tego głosu, to w ową pustkę wejdzie 
inny głos, głos drugiego człowieka i 
głos demona. Jeśli twoim imieniem od 
dnia Chrztu Świętego jest umiłowana 
córka Boga, umiłowany syn Boga, a  
nie jesteś podłączony do nieustannego 
słuchania tego słowa dla ciebie, zaczy-
nasz umierać w miłości, przestajesz ją 
odczuwać. Ten głos jest coraz dalszy, 
a coraz bliższe głosy tych, którzy dają 
ci inne imię, imię przeklęte, demon-
iczne. Być może wielu z was nosi te 
imiona. Jesteś beznadziejny, do nic-
zego, nie jesteś wart miłości, nic ci 
się w życiu nie uda, jesteś debilem, 
głupkiem, idiotą. Ten głos i słowa 
zaczynają oddziaływać w naszym 
życiu i niestety z tymi imionami za-
czynamy się identyfikować. Nawet 
nie zdajemy sobie sprawy, że jest to 
grzech bałwochwalstwa, który polega 
na tym, że stawiamy człowieka w mie-
jsce Boga. Całe nasze życie zaczyna 
obracać się wokół tego, co ludzie o 
mnie mówią,czy myślą. Opinia ludzka 
staje się najważniejsza. To co powie ten, 
którego darzę autorytetem, szanuję, 
czy kocham, jest dla mnie ważniejsze 
od tego, co mówi o mnie Bóg. Jednak 
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stawiając człowieka na pierwszym 
miejscu w moim życiu, nadaję mu 
autorytet boski, a jego słowom moc 
słów Boga.  Wtedy nie dziwmy się, 
że zaczynamy żyć według tego słowa 
ludzkiego, czy wręcz demonicznego. 
Szatan bardzo często lubi posługiwać 
się naszymi najbliższymi, aby nas na-
jbardziej ranić i nadawać nam imi-
ona przeklęte. Dlatego też, trzeba 
sobie uświadomić, że jeśli ktoś ma 
w moim życiu autorytet większy niż 
Bóg, a słowa tej osoby liczą się bardziej 
niż słowa Boga, to z tego trzeba się 
wyspowiadać, ponieważ na tronie mo-
jego serca jest człowiek, a nie Bóg. Nie 
dziwmy się, że wielu ludzi nieustan-
nie, całe swoje życie zabiega o to, żeby 
być lubianym i mieć dobrą opinię oto-
czenia. To jest dla nich najważniejsze 
i  zrobią wszystko, żeby ludzie dobrze 
o nich mówili. Mnie nie interesuje, co 
drugi człowiek o mnie mówi. Przecież 
on mnie nie zna, nie zna mojego serca.

Bardzo lubię czytać biografie, 
szczególnie trudnych osób. Cza-

sami zdumiewam się, kiedy czytam 
życiorysy osób, które świat całym ser-
cem potępił. Myślę np. o Hitlerze. W 
naszych oczach  jest bestią, ludobójcą, 
mordercą milionów. Jednak, czy wie-
cie, jak wyglądało jego dzieciństwo? 
Jak znęcał się nad nim ojciec? Noto-
rycznie, każdego wieczoru zamykał 
go w komórce ze szczurami na całą 
noc.  Nie dawał mu jedzenia przez 
wiele dni. Był psychopatą, a to dziecko 
było niewinne.  Niestety, psycho-
pata wychował psychopatę. Bardzo 
łatwo jest odruchowo osądzić: to 
jest morderca, zabójca, wstrętny, 
obrzydliwy człowiek. Jednak, kiedy 
poznasz bolesną historię życia tej 
osoby, to w miejsce oskarżenia za- 
czyna pojawiać się wielkie współczucie. 
Kiedy pracowałem w naszym po-
prawczaku salezjańskim, bardzo łatwo 
było zaszufladkować kogoś  na po-
dstawie samych akt przedstawiających 
historię przestępczą. Dopiero, kiedy 
chłopcy zaczynali się otwierać, cza-
sem z płaczem, zwierzać się, przez ja-
kie piekło i koszmary przechodzili w  
domu rodzinnym, przestawałem już 
w jakikolwiek sposób i kogokolwiek 
osądzać. Mówię o tym po to, żebyśmy 

uświadomili sobie, że nie możemy 
dawać człowiekowi autorytetu Boga, 
bo tylko On może osądzić drugiego 
człowieka. Zna ukryte intencje serca i 
zna jego rany. Naszym zadaniem jako 
Chrześcijan jest nie osądzać krzywd, 
które ktoś nam zadał. Przebaczyć 
i zostawić, zanurzyć w Bożym 
Miłosierdziu. Jest rzeczą niemożliwą, 
żeby żyć chrześcijańskim życiem 
nieustannie oglądając się wstecz na 
swoją trudną, bolesna historię. 
- Ale proszę księdza, mój tata mi to 
zrobił, moja mama..?

Zostaw to.

- Ale ja z takiego patologicznego 
domu…

Zostaw to. Dostałeś tyle od swoich 
rodziców, ile mogli ci dać. Pewnie 

nie mogli dać ci więcej, ponad to, co 
sami otrzymali od swoich rodziców. 
Tak kochali, jak sami byli kochani. 
Nie przeskoczyli samych siebie. Dali 
tylko to, co sami dostali od innych. 
Zostaw to. Przebacz i zostaw. Zanurz 
w Bożym miłosierdziu, ponieważ 
Chrześcijaństwo jest życiem tu i 
teraz,  relacją z Tym, który jest jedy-
ny i prawdziwy. Jest  moim Bogiem 
wszechmogącym, który jest moim Ta-
tusiem, najczulszym z Ojców, którego 
marzenie mam w moim sercu. Tu i 
teraz. Żyję wspaniałą miłością mo-
jego najwspanialszego Ojca, którego 
jestem najwspanialszym dzieckiem. 
Przeszłość zostawiam, odcinam. Za-
nurzam ją w przebaczeniu i nigdy 
już do niej nie wracam. Daję się 
Bogu stwarzać na nowo, w Jego 
Miłości, stwórczym słowie, miłującej 
Obecności, tu i teraz. Bóg nie może 
odwrócić się od ciebie i przestać Cię 
kochać, choćbyś wszedł w najgorsze 
grzechy, świństwa, podłości i zdrady. 
On nigdy nie zamknie swoich ust i 
nie odwróci od ciebie swojej twarzy.  
Będzie nieustannie cię szukał swoją 
Miłością, pragnieniem, bo jesteś Jego 
umiłowanym dzieckiem. Będzie cię 
ścigał nieskończenie słowami: mój 
umiłowany synu, moja umiłowana 
córko, kocham cię, wróć, błagam, 
wróć – taki jest On. Tak właśnie ko-
cha. Myślimy, że On kocha po ludz-
ku, bo my tak po ludzku kochamy. 

Stawiamy warunki. Myślimy, że 
Bóg też tak kocha, a tak nie jest. Im 
bardziej się od Niego oddalamy, im 
bardziej Go nie chcemy, odrzucamy 
Jego miłość, tym bardziej On ściga 
nas swoją Miłością. Taki właśnie jest 
On. Taki jest  On. I teraz jest kwestia 
i pytanie, czy każdego dnia jest dla 
ciebie atrakcyjne poznawać Jego 
Miłość? Czym dla ciebie każdego 
dnia jest żyć w Jego Obecności? 
Dać się stwarzać słowom pełnym 
miłości, które dają ci zupełnie 
nieprawdopodobną perspektywę 
życia? Czy może, tak jak zawsze 
wrócisz z  Kościoła do domu, odpa-
lisz telewizor, laptopa, filmy, neta, 
facebooka i będziesz  siedzieć do 
wieczora do 23:00, i jeszcze - o mój 
Boże -  trzeba się pomodlić. Po czym 
szybkie przeżegnanie się i spać do 
łóżka. I znowu przegrasz. Życie za-
cznie się walić, bo nie ma neutralnej 
przestrzeni. Jest Bóg w twoim życiu, 
albo szatan. Będziesz przybiegał tu-
taj do Boga, wołał: Za jakie grzechy, 
dlaczego Boże? Za to, że wszystko i 
wszyscy byli dla ciebie ważniejsi, atra-
kcyjniejsi niż On. I nie dlatego, że 
Bóg cię karze. Przychodzi szatan i on 
cię karze. I to jest problem.

Trzecia rzeczywistość Chrztu Je-
zusa Chrystusa to zstąpienie na 

Niego Ducha Świętego. Kim jest Duch 
Święty? Jest miłością Boga,  Ojca do 
Syna i Syna do Ojca. Słowo Boże mówi, 
że Duch Św. zstąpił na Jezusa i spoczął 
na Nim jakby gołębica. Bardzo ważnym 
jest, żeby odruchowo nie ulegać wi-
zualnym skrótom tj. mówiąc o Duchu 
Św. nie widzieć gołębia. Duch Św. nim 
nie  jest, tak jak  Chrześcijaństwo nie 
jest religią gołębiarzy. Duch Św. jest 
Osobą, Bogiem, nie zaś gołębiem. 
Trudno uczynić pasją swojego życia 
gołębia. Trudno byłoby otworzyć się 
na relację z nim. Natomiast relacja z 
Duchem Świętym jest wszystkim w 
Chrześcijaństwie, ponieważ to właśnie 
On uczy nas przyjmować stwórczą 
miłość Bożych słów: kocham cię, 
jesteś moim umiłowanym synem, 
umiłowaną córką. To właśnie On, 
w naszym imieniu, odpowiada na  
stwórczą moc Ojca wołając z głębi 
naszych serc Abba -  Abba, Abba, 
Tatusiu, Tatusiu.      cd. na str. 15
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KOD MIŁOSIERDZIA
KS.MAREK DZIEWIECKI

Dla każdego, kto chce żyć 
szczęśliwie i mieć poukładane 

i trwałe relacje z innymi ludźmi 
kluczowe jest zamykanie bolesnej 
przeszłości.

NIE MA SYTUACJI  BEZ WYJŚCIA
KS. MAREK DZIEWIECKI

Książka opisuje prawdziwe his-
torie osób i ścieżki wychodze-

nia z największych kryzysów, dając 
SKUTECZNĄ perspektywę radzenia 
sobie z sytuacjami beznadziejnymi.                 

EMOCJE
KS. MAREK DZIEWIECKI

Książka zabierze Cię w tournee 
dookoła emocji i pomoże Ci 

radzić sobie zarówno ze swoimi 
emocjami oraz najbliższych Ci osób. 

KOMUNIKACJA
KS. MAREK DZIEWIECKI

O tym jak 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 rozu-
miany i chroniony naszą miłością. 

Można zamawiać w księgarni: www.ksiazkikatolickie.pl

CYWILIZACJA MIŁOŚCI
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KOMUNIKACJA
KS. MAREK DZIEWIECKI

O tym jak 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 rozu-
miany i chroniony naszą miłością. 

Można zamawiać w księgarni: www.ksiazkikatolickie.pl

Wolność: 
„Jeśli kto chce pójść za Mną…” 

Jezus nikogo nie zmusza do pójścia 
za Nim. Nie jest możliwe pójście 

za Jezusem z przymusu, ze strachu 
przed potępieniem czy w oparciu 
o emocjonalne zauroczenie. Przy-
mus, strach czy emocje to czynniki, 
które działają na krótką metę. One 
nie prowadzą do trwałych więzi. 
Dojrzała decyzja o pójściu za Jezusem 
wynika z odkrycia, że On jest Jedy-
nym Zbawicielem człowieka i że to 
ode mnie zależy, czy zdecyduję się – 
jak Apostołowie – pójść za Nim. Bóg 
obdarzył nas prawdziwą wolnością, 
ale też prawdziwą rozumnością (por. 
Gal 5,1). Właśnie dlatego „wszystko 
mi  wolno, ale nie wszystko przynosi 
korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja 
niczemu nie oddam się w niewolę” (1 
Kor 6,12). Obecnie „ideałem” staje się 
człowiek, który panuje nad światem, 
ale nie potrafi zapanować nad samym 
sobą. Największym zagrożeniem 
wolności jest człowiek w swojej 
słabości i grzeszności. Nikomu nie 
da się odebrać wolności z zewnątrz. 
Nikogo też nie można zastąpić w 
podejmowaniu najważniejszych de-
cyzji życiowych. Za Jezusem jest w 
stanie pójść tylko ten, kto potrafi 
ochronić swoją wolność od uzależnień 
i nałogów, od zniewolenia złem i 
grzechem, a także od lęku przed pode-
jmowaniem decyzji na zawsze.

Altruizm: 
„…niech się zaprze samego siebie…”

Powyższe słowa Jezusa nie 
oznaczają, że kto decyduje się 

pójść za Nim, ten powinien wzgardzić 
sobą czy lekceważyć siebie. Jezus przy-

w ludzkiej naturze, to my przybiliśmy 
Go do krzyża, a nie On nas! Bóg nie 
zsyła nam żadnej choroby, żadnej 
próby, żadnego krzyża. Jedyne, co 
nam zsyła, to swego Syna, który przy-
nosi nam miłość i radość. Bóg czyni 
wszystko, by nikt z nas nie zadawał 
cierpienia ani sobie, ani bliźnim. W 
swoim Synu uczy nas miłości, z jaką 
mamy odnosić się do siebie nawza-
jem. Cierpienie jest efektem działania 
człowieka i złego ducha. Pojawia się 
wtedy, gdy nie słuchamy Boga, albo 
gdy współpracujemy z szatanem. 
Syn Boży stał się człowiekiem nie 
po to, by nasz krzyż był cięższy, lecz 
po to, by Jego radość była w nas i by 
nasza radość była pełna! Mówi, że kto 
chce być Jego uczniem, ten powinien 
wziąć krzyż, ale najważniejsze jest tu 
słowo: swój! Chodzi zatem o krzyż 
ucznia, a nie o krzyż Jezusa! Jezus 
nie ześle nikomu krzyża. Wyjaśnia 
natomiast, że kto chce pójść za Nim, 
ten powinien przyjść do Niego z całą 
swoją rzeczywistością, a więc także 
ze swoimi słabościami, cierpieniami 
i krzyżami. Warunkiem pójścia za 
Jezusem nie jest doskonałość, lecz re-
alizm, czyli pójście za Nim ze wszyst-
kim, co nosimy w sercu, a zatem 
również z tym, co nas boli i z krzyżami, 
jakie sami sobie nakładamy, albo jakie 
nakładają na nas inni ludzie. 

Miłość:
„…i niech Mnie naśladuje”

Naśladować Jezusa to naśladować 
Jego miłość. To kochać tak, jak 

On pierwszy nas pokochał. I w żaden 
inny sposób! To, co nas zaskakuje, 
gdy czytamy Ewangelię, to fakt, że 
Jezus, który wszystkich ludzi ko-

Warunki 
naśladowania 
Jezusa

pomina nam w Ewangelii, by kochać 
samego siebie. W sensie biblijnym 
zaparcie się samego siebie to prze-
jaw dojrzałej miłości do siebie, a nie 
wynik pogardy wobec siebie. Zaprzeć 
się siebie to nie skupiać się na sobie, 
na swoich subiektywnych przekona-
niach czy na swoich emocjonalnych 
przeżyciach. To nie być człowiekiem 
egocentrycznym jak dziecko, które 
w centrum świata stawia siebie i 
swoje potrzeby. Zaprzeć się siebie to 
skupiać się na Bogu i bliźnich po to, 
by kochać coraz  mocniej i mądrzej. 
Dojrzały uczeń Jezusa to ktoś, kto za-
pomina o sobie nie dlatego, że boi się 
kontaktu z samym sobą, lecz dlatego, 
że chce znaleźć w sobie jak najwięcej 
przestrzeni dla innych osób po to, 
by stać się dla nich świadomym i 
dobrowolnym darem. Warunkiem 
przyjaźni z Jezusem jest dojrzałość, 
która oznacza, że kocham siebie, 
ale nie skupiam się na sobie. Taka 
dojrzałość oznacza osiągnięcie inte-
gracji, czyli zdolności do harmonijne-
go łączenia miłości do Boga z miłością 
do człowieka, a miłość do samego sie-
bie z miłością do bliźniego. Człowiek 
niedojrzały troszczy się egoistycznie o 
siebie kosztem bliźnich, albo naiwnie 
poświęca się bliźnim, kosztem same-
go siebie.

Realizm: 
„…niech weźmie krzyż swój…”

Biblia upewnia nas o tym, że 
zostaliśmy stworzeni przez Boga 

z miłości. Stwórca nie jest nigdy 
źródłem cierpienia! Nie mamy 
żadnych podstaw, by obarczać Boga 
odpowiedzialnością za nasze cierpie-
nia! Gdy Syn Boży przyszedł do nas 

ks. Marek Dziewiecki

U nas zamówisz wszystkie dostępne na rynku książki: 
www.ksiazkikatolickie.pl
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cha nieodwołalnie i bezwarunkowo, 
każdemu okazuje tę miłość w inny 
sposób Ludzi szlachetnych przytula, 
rozgrzesza, stawia za wzór, chro-
ni, wspiera, wyróżnia. Okazuje im 
miłość z czułością i w sposób, który 
zwykle traktujemy jako jedyny prze-
jaw miłości. Gdy jednak spotyka lud-
zi błądzących, to nie uzdrawia ich, 
nie rozgrzesza, nie chwali, nie toleru-
je, nie akceptuje, lecz stanowczo 
upomina i wzywa do nawrócenia. 
Gdy spotyka krzywdzicieli, to oka-
zuje im miłość przez to, że stanow-
czo broni się przed nimi. Kilka razy 
nie dał się strącić ze skał, na których 
były położone miasta, w których 
nauczał. Stanowczo bronił się przed 
żołnierzem, który Go uderzył, przed 
Annaszem, Kajfaszem, Piłatem. 
Czynił tak dlatego, że kochał tych 
ludzi dojrzale i nie chciał, by stali się 
jeszcze większymi krzywdzicielami 
niż dotąd. Gdy spotykał ludzi faryze-
jskich i przewrotnych, wtedy ich 
publicznie demaskował, by w Jego 
obecności nie mogli manipulować 
naiwnym tłumem. Gdy natomiast 
spotykał tych, którzy kochali bardziej 
niż inni – jak Piotr – to okazywał 
im takie zaufanie, że zawierzał im 
Kościół, czyli ludzi, za których oddał 
życie na krzyżu.

Kochać jak Jezus

Jezus nie mylił miłości z 
naiwnością, z tolerowaniem zła, 

z akceptacją, z rozpieszczaniem 
czy z nadopiekuńczością. Warun-
kiem trwania w przyjaźni z Jez-
usem jest naśladowanie ofiarnej i 
mądrej miłości, jaką On pierwszy 
nas pokochał. Nie jest w stanie pójść 
za Jezusem ten, kto myli miłość z 
popędem, współżyciem seksual-
nym, z uczuciem, zakochaniem, z 
tolerancją, z akceptacją, z „wolnymi 
związkami” czy z naiwnością. Kochać 
na wzór Jezusa to wspierać kochaną 
osobę, a jednocześnie stawiać jej 
wysokie wymagania po to, by i ona 
uczyła się kochać. To być obecnym, 
ofiarnym i czułym. To dostosowywać 
słowa i czyny miłości do sytuacji i 
zachowania kochanej osoby. To – na 
wzór Jezusa - wspierać ludzi szla-

chetnych, by mieli siłę trwać w do-
bru, upominać błądzących, by się za-
stanowili i nawrócili, bronić się przed 
krzywdzicielami, by nie mieli jeszcze 
więcej ofiar na sumieniu, a swój 
los doczesny łączyć z tymi, którzy 
kochają bardziej niż inni. Człowiek 
trwający we wspólnocie z Jezusem 
stosuje dwie zasady, których On nas 
uczy. Zasada pierwsza brzmi: to, czy 
kocham ciebie, zależy ode mnie, ale 
to, w jaki sposób okazuję ci miłość, 
zależy od twojego postępowania. Za-
sada druga jest równie ważna: to, że 
kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś 
mnie krzywdził, a mnie nie odbiera 
prawa do tego, bym się przed tobą 
bronił. Uczeń Jezusa to ktoś dobry i 
mądry jednocześnie.

Naśladować Jezusa, czyli stawać 
się świętym

Bóg pragnie, byśmy stawali się 
coraz bardziej święci, podo-

bnie jak On jest święty. Wielu ludzi 
ma dziwne wyobrażenie o świętości 
i właśnie dlatego dorastanie do 
świętości nie jest ich największym 
pragnieniem. Niektórzy mylą świętość 
z doskonałością. Tymczasem ten, kto 
dąży do doskonałości, usiłuje być jak 
Bóg, natomiast człowiek, który dąży 
do świętości, pragnie naśladować 
Boga. Pragnie kochać Boga, samego 
siebie i bliźniego dojrzałą miłością, 
mimo że pozostaje niedoskonały w 
sferze cielesnej, emocjonalnej, intele-
ktualnej, moralnej czy społecznej. 
Świętość mylona z perfekcjonizmem 
i doskonałością nie pociąga, lecz 
słusznie przeraża. Błąd drugi to ko-
jarzenie świętości z cierpiętnictwem, 
z naiwnym dźwiganiem niezawin-
ionego krzyża, z nadstawianiem dru-
giego policzka. przekonanie, iż święty 
to jakiś dziwak, człowiek albo dewot, 
który niemal nie wychodzi z kościoła. 

Biblia ukazuje świętość jako 
najpiękniejszą normalność, do 

jakiej zdolny jest człowiek. Jest to 
normalność oparta na respektowaniu 
norm Ewangelii oraz na naśladowaniu 
Jezusa. Syn Boży w ludzkiej naturze 
wszystkim czynił dobrze. Swoją mocą, 
mądrością i dobrocią przemieniał 
tych, których spotykał. Ludzie szla-

chetni fascynowali się Jego słowami i 
czynami, a ludzie przewrotni wpadali 
w popłoch w Jego obliczu. Świętość 
Chrystusa nie odstrasza, lecz zdu-
miewa i pociąga. Bóg stworzył mnie 
z samego siebie. On dosłownie wy-
chodzi z siebie i staje się człowiekiem 
po to, żebym ja stawał się większym 
od samego siebie. Zwykle największy 
problem współczesnych ludzi nie polega 
na tym, że trudno im odkryć powołanie 
szczegółowe – do małżeństwa, 
kapłaństwa czy życia konsekrow-
anego – ale na tym, że nie realizują 
oni podstawowego powołania, czyli 
powołania do świętości. Świętość 
rodzi się z miłości. „Miłość jest duszą 
świętości” (KKK 826). 

Święty to ktoś, kto odkrył, że 
jest kochany przez Boga. Bez-

warunkowo i nieodwołalnie. I że – 
jeśli zechce – to z pomocą Boga może 
stać się podobny do Tego, który jest 
miłością. Święty wie, że Bóg stworzył 
świat z nicości, ale ludzi uczynił z 
miłości, czyli z samego siebie, na 
swój obraz i podobieństwo. 

Człowiek pragnący świętości to 
ktoś, kto uzgadnia z Bogiem 

wspólne pragnienia i cierpi z powo-
du tego, że nie jest jeszcze tak podo-
bny do Boga, jak Stwórca tego prag-
nie. Kto dąży do świętości, ten wie, że 
nie jest powołany do naśladowania 
największych nawet świętych, lecz 
do naśladowania Jezusa, bo nikt z 
nas nie został stworzony na obraz i 
podobieństwo człowieka – choćby 
najbardziej niezwykłego – lecz na 
obraz i podobieństwo Boga. Kto 
pragnie świętości, ten cieszy się ze 
świętych, bo oni upewniają nas o 
tym, iż z pomocą Boga człowiek 
jest w stanie stać się naprawdę 
kimś do Boga podobnym. Wie, że 
święci wspierają nas modlitwami 
oraz inspirują swoją heroiczną 
miłością, Jednak zdaje sobie sprawę 
również z tego, że żaden ze świętych 
– z przeszłości, teraźniejszości czy 
przyszłości - nie jest absolutnym 
ideałem. Absolutnym ideałem jest 
tylko Chrystus.. Im bardziej ktoś z 
nas staje się człowiekiem świętymi, 
tym bardziej staje się podobny do 
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Święty nie jest cierpiętnikiem. 
Przeciwnie, to ktoś podobny 

do Jezusa, który wyjaśnia, że jest 
radością i że przyszedł po to, aby Jego 
radość była w nas i aby nasza radość 
była pełna (por. J 15,11). Święty wie, 
że nawet jeśli czasem płacze czy 
jest prześladowany, to pozostaje na 
drodze błogosławieństwa i świętości, 
jeśli tylko kocha. Święty to twardziel 
w miłości. To ktoś, kto - podobnie 
jak Jezus - umacnia ludzi szlache-
tnych, upomina błądzących, broni się 
przed krzywdzicielami, publicznie 
demaskuje ludzi faryzejskich i prze-
wrotnych, a zażyłą przyjaźń buduje 
z tymi, którzy – jak Piotr – kochają 
bardziej niż inni. Święty jest kimś, kto 
bardziej kocha cierpienie niż Boga 
i ludzi. Przeciwnie, święty to ktoś, 
kto wie, że niebo nie jest wspólnotą 
cierpiących, lecz kochających. Także 
wtedy, gdy za miłość przychodzi 
w doczesności płacić wielką cenę 
cierpienia – jak potwierdza to los 
Ukrzyżowanej Miłości. 

Święty to ktoś, kim fascynują się 
ludzie dobrej woli i kogo chcie-

liby zabić ludzie przewrotni. To 
ktoś czysty i dobry jak gołębica, a 

Jezusa i tym mniej staje się podobny 
do innych świętych, gdyż naśladuje 
Syna Bożego na swój niepowtarzalny 
sposób i według swoich niepowta- 
rzalnych uzdolnień. To właśnie 
dlatego największe różnice w sposo-
bie bycia świętymi zauważamy wśród 
największych świętych. 

Święty żyje prawdą o sobie, czy-
li prawdą o swoim powołaniu 

do stawania się podobnym do 
Boga. Używa myślenia po to, by 
obserwować własne postępowanie 
i weryfikować, na ile zgodne jest 
ono z zasadami Ewangelii. Człowiek 
święty to człowiek promieniujący 
Bożą miłością. To ktoś związany z 
Bogiem na śmierć i życie, bo wie, 
że Bóg kocha go nieodwołalnie i że 
od Boga może nauczyć się miłości 
prawdziwej, która nie przemija i 
nie zawodzi. Święty to ktoś piękny 
w swoim sposobie przeżywania i 
wyrażania człowieczeństwa. Świętość 
zaczyna się od wrażliwości na piękno. 
Właśnie dlatego Maryja - najbardziej 
święta w historii ludzkości – słusznie 
jest nazywana Tota Pulchra, czyli 
Cała Piękna. 
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jednocześnie mądry i sprytny jak wąż. 
To ktoś mądrzejszy i sprytniejszy w 
czynieniu dobra i w komunikowaniu 
miłości niż ludzie przewrotni spry-
tni są w czynieniu zła i w komuniko-
waniu kłamstwa. Święty w każdej 
sytuacji potrafi komunikować miłość 
i potrafi kochać heroicznie. Jego 
miłość nie ma jednak nic wspólnego 
z rozpieszczaniem, tolerowaniem 
zła czy naiwnym miłosierdziem, 
gdyż święty wie, że kochane przez 
niego osoby nie staną się szczęśliwe, 
dopóki się nie nawrócą i same nie 
zaczną coraz bardziej kochać. Święty 
nigdy nie myli miłości z naiwnością. 
Święty to Boży mocarz, którego 
można zabić, ale którego nie można 
zastraszyć, złamać ani pokonać. To 
ktoś, kto swoim życiem doczesnym 
oraz swoim sposobem przechodze-
nia do wieczności potwierdza, że 
człowieka świętego nic i nikt nie 
może odłączyć od miłości Chrystusa 
(por. Rz 8, 35). Święty w twardej cza-
sem rzeczywistości wybiera drogę 
błogosławieństwa i życia, podczas 
gdy w tej samej rzeczywistości wielu 
ludzi wybiera drogę przekleństwa i 
śmierci. 

ks. Marek Dziewiecki

Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi na Jasnej Górze - 26 czerwca 2021r.  
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w większości odpowiadają, że jest 
to rozmowa z Bogiem. Zapytani 
dalej, o to, co słyszą od Boga pod-
czas tej rozmowy, odpowiadają 
milczeniem. Jest to chyba jedno z 
większych wyzwań dla współczesnego 
chrześcijanina: aby nie ograniczyć 
modlitwy tylko i wyłącznie do 
monologu: ja mówię, a Bóg słucha. 
Bez wątpienia Bożą radością jest 
człowiek opowiadający Jemu o swojej 
codzienności, problemach, troskach i 
sukcesach Świadectwa wielu mistyków 
potwierdzają, że pragnieniem Jezusa 
jest słuchanie człowieka. To dzieje 
się podczas modlitwy. Jednocześnie 
pragnieniem Jezusa jest aby człowiek 
Jego słuchał. „Kiedy Bóg mówi, nie 
gardź Jego słowem” śpiewamy w 
refrenie psalmu responsoryjnego 
w jedną z niedziel Wielkiego Po-
stu. Przyglądając się sobie samym 
z  pewnością zauważymy, że także 
naszym pragnieniem jest słuchanie 
pięknych, wartościowych, mądrych 
i budujących słów. Czy poza Bogiem, 
spotkamy kogokolwiek, kto byłby w sta-
nie przekazać nam tak wartościowe 
słowa jak On? 

Modlitwa jest mówieniem 
do Boga ale jednocześnie i 

przede wszystkim jest słuchaniem 
Boga. Mając tego świadomość, może 
nam się pojawić zasadnicze pytanie: 
co  zrobić, aby rzeczywiście Boga 
usłyszeć? Jak rozpoznać słyszany 
głos? Czy p chodzi on od Boga, czy 
nie? Rozpoznawania Bożego głosu 
uczymy się długo, generalnie przez 
całe życie, ale pierwszym krokiem, 
jaki możemy zrobić to wzbudzić pra-
gnienie i tęsknotę. Modlitwa, która 
z monologu przechodzi w dialog to 
fantastyczna przygoda. Modlitwa, 
która jest wsłuchaniem się w Boga, 
to wędrówka za Kimś, Kto prowa-
dzi w nieodkryte wcześniej krainy. 

ba dzisiaj wielu o tym zapomina. 
Choć z jednej strony obserwujemy 
trochę mniejsze zainteresowanie 
religią wspólnotową, czyli taką jaka 
należy do istoty chrześcijaństwa, 
to  jednak z drugiej, nadal jest ba-
rdzo wielu ludzi, którzy deklarują 
swoją, przynajmniej okazjonalną, 
indywidualną modlitwę. Nie brakuje 
takich, którzy swoje chrześcijaństwo 
przeżywają za zamkniętymi drzwiami 
własnego serca i duszy.  Zapytani co 
rozumieją pod  pojęciem modlitwy, 

Do jednej z najbardziej oso-
bistych i intymnych przestrzeni 

życia człowieka należy modlitwa. 
Rozpoczynając modlitwę wkra-
czamy w świat w pełni duchowy. 
Ten świat pozostaje naszym oso-
bistym tak długo, dopóki sami nie 
zdecydujemy, aby zaprosić do niego 
kogoś drugiego. Jednak bez względu 
na to, czy modlimy się indywidu-
alnie, czy  wspólnie, w modlitwie 
najbardziej liczy się nie moje „ja”, 
ale Boskie „Ty”. Wydaje się, że chy-

Modlić się czyli słuchać
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 cd. ze str. 7

Kiedy więc nie jestem podłączony 
do Ducha Świętego, do tej pięknej 

odpowiedzi na głos Ojca, Jego patrzenie 
i mówienie do mnie: kocham  cię, jesteś 
moim umiłowanym synem, to nigdy nie 
będę stwarzany w tej Miłości, do której 
tęskni moje serce. Duch Święty jest 
wszystkim. Jezus czynił wszystkie cuda 
mocą Ducha Św. Uzdrawiał chorych 
mocą Ducha Św. Otwierał oczy niewid-
omych i uszy niesłyszących mocą Ducha 
Św. Wyrzucał złe duchy i wskrzeszał 
zmarłych mocą Ducha Św. Chodził 
po wodzie, a  wszystko to czynił mocą 
Ducha Świętego. Można by powiedzieć, 
że był od Niego uzależniony. Kiedy 
Duch Święty wstąpił na Niego i spoczął 
na Nim, to mówiąc najprościej, Pan Je-
zus nie pozwolił już, żeby Ten oddalił 
się od Niego. W Chrzcie Św. został 
namaszczony. Czytamy w Piśmie Św., 
że Jezus przeszedł namaszczony przez 
Ducha dobrze czyniąc każdemu. Bo 
Bóg był z Nim i nigdy od Niego nie 
odszedł. Tłumacząc obrazowo, gdyby 
gołębica usiadła na twoim ramieniu 
i nie chciałbyś jej spłoszyć, to z jaką 
koncentracją, uwagą i wrażliwością 
czyniłbyś każdy ruch, żeby jej nie 
spłoszyć. Miejmy ten obraz z Chrztu 
Jezusa. Starajmy się być tak skoncen-
trowani na obecności Ducha Świętego 
na nas, żeby nie pozwolić Mu odejść. 
Bądźmy tak wrażliwi na Jego natch-
nienia, by nieustannie wsłuchiwać się 
w to, jak On chce nas prowadzić. Jeśli 
chcę być podłączony do ponadnatu-

ralnej mocy Ducha Świętego, muszę 
uwrażliwić serce na słuchanie Jego 
natchnień. Siostra Faustyna mówi, 
że najkrótszą drogą do świętości jest 
właśnie słuchanie natchnień Ducha 
Świętego. Jednak, jeśli we mnie i 
wokoło mnie jest hałas tysięcy innych 
głosów, to jak mam usłyszeć Ducha 
Św? To nie jest możliwe. Będę wówc-
zas, żyjącą w kłamstwie, marionetką 
w rękach diabła, która nie słyszy 
natchnień Ducha Św. i nie zna głosu 
Ojca, a daje prawdę tym głosom, 
które słyszy w otaczającym ją hałasie. 
Bezgranicznie wierzy we wszystko, 
co podają  masmedia. Poglądy osób 
wypowiadających się w radio, tel-
ewizji, czy  internecie są dla mnie 
bezsprzeczną prawdą. 

Jak naiwnym trzeba być, żeby w 
XXI wieku ufać, że telewizja mówi 

prawdę od początku do końca. Prawdą 
jest tylko Bóg. Ile jest Boga w telewizji, 
tyle jest prawdy. Ile jest tam Ewangelii, 
tyle jest prawdy. Tylko wtedy, kiedy 
zjednoczymy się w prawdzie, zjednoc-
zymy się z Nim. Możemy spoglądać na 
siebie i rzeczywistość wokół nas Jego 
oczami, sercem i umysłem.  Dopiero 
wtedy nie będziemy manipulowani 
przez rzeczywistość, którą inni chcą 
wykreować w naszych umysłach.  
Duch Święty jest mocą do ponad-
naturalnego życia. Chrześcijaństwo 
nie jest życiem, opartym tylko na 
ludzkich możliwościach i siłach. 
Chrześcijaństwo, do którego zaprasza 
nas Bóg, jest ponadnaturalnym życiem 

Świadkami takiego przeżywania 
modlitwy są m.in. bohaterowie 
Ewangelii ale też współcześni święci. 
Na kartach Nowego Testamentu 
odnajdujemy scenę odwiedzin Jezu-
sa w domu Marty i Marii. Wobec tej, 
która zasłuchała się w słowa Mistrza z 
Nazaretu, Jezus wypowiada znamie-
nne słowa: „wybrała najlepszą 
cząstkę, której nie będzie pozbawio-
na” (Łk 10, 42b). Z  pewnością nie 
chodzi tylko o moralną pochwałę 

postawy Marii, ale o ukazanie tego 
za  czym człowiek, w głębi duszy 
najbardziej tęskni, czyli za powie-
rzeniem siebie Słowu i pójściem za 
Nim bez żadnego „ale”. Dla Polaków 
świadkiem i wzorem takiej modlitwy 
z pewnością na długo pozostanie św. 
Jan Paweł II. Podczas ostatniej piel-
grzymki do  Ojczyzny, odwiedzając 
katedrę na Wawelu, papież „zatonął” 
w modlitwie, zatrzymując niejako 
świat wokół siebie. W podobnych 

opartym w pełni na ponadnaturalnej 
mocy Ducha Świętego. Jeśli nie żyjemy 
w ponadnaturalnej mocy Bożej, którą 
uruchamiamy przez wiarę i wrażliwość  
na moc i natchnienie Ducha Świętego, 
nie żyjemy według Jego Darów i 
wskazówek, nie uzbrajamy tą mocą z 
wysoka naszego życia, która potężnie 
może w nas działać – nie realizujemy 
prawdziwie Chrześcijaństwa. 

Chcemy być jedną z wielu chary-
tatywnych organizacji, czy in-

stytucji, która może pomoże biedne-
mu, przeprowadzi babcię na pasach 
przez ulicę, zrobi dobry uczynek, 
spotkamy się w kościółku, nie zjemy 
mięska w piątek - będzie miło i sym-
patycznie. Jednak nie o to chodzi 
w Chrześcijaństwie. Jeśli nie będzie 
nas wyróżniać ponadnaturalna moc 
Boga,widoczna w naszym życiu, to 
trudno mówić o Chrześcijaństwie. 
Dla Boga naturalne życie jest natu-
ralnym życiem.  Dla Niego naturalne 
jest wszystko to, co dla nas jest ponad 
naturalne. Dla Niego jest to normalne 
zwyczajne życie. I my musimy czynić 
kroki wiary, aby zacząć żyć w ponad-
naturalnej Mocy Bożej. Do tego On 
nas zaprasza. Zaprasza nas potęga i 
moc Chrztu Świętego. Dlatego, ko-
chani moi, dalej wejdziemy w kolejną 
niesamowitą przestrzeń odkry-
wania mocy Chrztu, po to żebyśmy 
zapragnęli żyć ponadnaturalnym 
życiem Boga w nas. 

słowach świadczyli o nim, ci którzy 
towarzyszyli mu na co dzień: kiedy 
zaczynał się modlić stawał się nie-
obecny, zatopiony i zasłuchany 
w Boga bez granic. Do takiej modl-
itwy, do tak rozumianego dialogu, 
Bóg zaprasza każdego i każdy może 
ten dialog podjąć. Modlitwa będąca 
słuchaniem to ukryte pragnienie 
człowieka, ale także i Boga.

ks. Marek Król

CHRYSTOTERAPIA
ks. Dominik Chmielewski SDB
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                            O MĘŻU NIEZŁOMNYM — 
                            na kanwie poezji o Kardynale Wyszyńskim

Wtapiając się w poetyckie 
,słowo czytelnicy nie zawsze 

są świadomi, że poza sprawnością 
języka, różnorodnością form lite-
rackich, stylu czy manier zwycza-
jowych, siłą rzeczy ulegają emocjom, 
pulsującym w przestrzeni egzystencji 
autorów. Czy nam się to podoba, czy 
też nie, taka otwarta komunikacja 
stwarza możliwości poznania pod-
miotu lirycznego ze względu  na 
zaspokojenie głodu tematycznego 
oraz potrzeb estetyczno-literackich. 
Stawiam więc pytanie: Czy dzisiejsza 
poezja spełnia warunki, które dyktuje 
obecny czas? Czego dzisiaj oczekuje 
czytelnik, sięgając po liryczne słowo? 
Dialog poezji ze współczesnością nie 
należy do łatwych, szczególnie kiedy 
hipokryzja staje się znakiem czasów. 

Jakaś „nieczysta siła” podrzuca nam 
konsumpcję taniej rozrywki, której 

dynamiczny rozkwit staje się su-
bstytutem — zastępującym bardziej 
wyrafinowane formy wyrażania 
myśli. Oczywiście są jeszcze wśród 
nas koneserzy pięknego słowa, lecz 
myślę, że więcej jest piszących niż 
odbiorców sztuki pisarskiej. 

Współczesny człowiek coraz 
częściej zaczyna się jawić jako 

podmiot materialny i w pewnym 
sensie anonimowy, chowając się w 
skorupie chorobliwego egoizmu, 
który staje się „łatwą w obsłudze” 
niejako „religią” obecnego czasu. De-
humanizacja współczesnej cywiliza-
cji niczym chimera zżera godność, 
gwałci podstawowe aspekty życia, 
konstytuując kulturowe bezprawie z 
popytem na „coraz więcej”. 

Na takie —  towarzyszące temu 
—konstrukcje myślowe próbują 

reagować mędrcy tego świata, 
ale jak dotąd niezbyt skutecznie. 
Rzeczywistość rodzi więc konster-
nacje i poważne obawy o dalsze losy 
ludzkości. 

Dzisiaj zbyt łatwo odchodzą 
z naszej pamięci prawdziwe 

wartości — fundamenty, na których 

bez wątpliwości można budować 
przyszłość. Niestety, żyjemy za szy-
bko. Z lekceważeniem omijamy znaki, 
by rozbić się o przydrożne drzewo, 
które nagle wyrosło nam przed nosem. 

Toteż poeci eksponują w wi-
erszach nie tylko piękno życia w 

całym jego wymiarze zewnętrznym. 
Sięgają po piękno duchowe, które-
go rozpiętość jest nieograniczona i 
pełna czujności. 

Wzruszającą wymowę obrazów 
duszy przedstawia książka 

poetycka zatytułowana „Zasłuchany 
w ciszę” (Prudnik 2012). Zalążkiem 
powstania tej publikacji stały się wie-
rsze prudnickich twórców, inspiro-
wane przymusowym pobytem Pry-
masa Tysiąclecia, Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Prudnickim kla-
sztorze w latach 1954 – 55. Książka ta 
jest wydaniem wyjątkowym spośród 
wielu innych:  tworzą ją poetyckie 
wersy nawiązujące do czasu odoso-
bnienia Kardynała i jego przemyśleń 
podczas uwięzienia. Np.: Tamte cienie/
pełzały po wypłowiałych ścianach/
rozszczepiając rzeczywiste światy/nic 
już nie było białe i czarne/był czas/
szary/ ocenzurowany//.

Publikacja gości wiersze po-
etów polskiego pochodzenia 

z Zaolzia, zaproszonych do jej 
stworzenia przez Prudnicki Klub 
Ludzi Piszących. Pozwolę sobie 

przypomnieć słowa Arcybiskupa 
Metropolity Wrocławskiego — Mar-
iana Gołębiewskiego, zamieszczone 
w słowie wstępnym do książki:

Nie jest rzeczą łatwą pisać o 
ludziach wielkich, niezwykłych, 

którzy odegrali wyjątkową rolę w 
historii narodu, kraju czy Kościoła. 
(…) Z radością i satysfakcją witam 
książkę, która językiem poezji odmal-
owuje czas pobytu Prymasa Polski w 
Prudniku Śląskim (…)

A zaczęło się to od momentu, w 
którym zainteresowałam się 

książką wydaną przez Wydawnictwo 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
„Soli Deo”, opatrzonej tytułem „Za-
piski więzienne” (Warszawa 2006). 
Podczas wczytywania się w tę 
wyjątkową lekturę zrozumiałam, 
że jest ona nie tylko świadectwem 
wierności Bogu i Kościołowi. To 
spowiedź duszy i wewnętrzne rozter-
ki człowieka zagrożonego ludzkim 
okrucieństwem i bezdusznością. Są 
tam też listy. Każdy kolejny zamie-
szczo-ny tam list to strony zapisane z 
nadzieją na lepsze jutro ludzi, na ich 
wolność osobistą i duchową. 

Czytając listy Prymasa czułam, że 
dotykam czegoś bardzo ważnego, 

istotnego w dziejach Kościoła, Pru-
dnika i Kraju. Liczne rozważania 
nt. praworządności zmierzały do 
porozumienia i złagodzenia skon-
fliktowanej rzeczywistości naszego 
narodu. W owych zwierzeniach nade 
wszystko uderzył mnie spokój i ro-
zwaga przenikające każde zapisane 
słowo, mimo że okoliczności nie 
sprzyjały takiej roztropności. 

Pisząc o Tym Wielkim Mężu, czuję 
na sobie ciężar odpowiedzialności 

i własną małość. Jednak potrzeba 
pisania o Nim już drugi raz wyzwala 
we mnie odwagę,  szczególnie gdy 
czytam Jego słowa, mówiące o sytu-
acji w jakiej się znalazł: (…) Bóg, 
nieskończenie miłujący dzieła swoje, 
wszystko czyni według swej natury. 
We wszystkim więc, co człowieka 
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w życiu spotka, trzeba dopatrzeć się 
śladów tej Bożej miłości (…)

Cytowane słowa nadziei wiele 
tłumaczą, pozwalają zrozumieć 

istnienie. Warto w tym miejscu 
zatrzymać się, by zajrzeć w głąb sie-
bie, gdyż słowa Prymasa znajdują 
odbicie szczególnie w sytuacjach 
ludzkiego zagubienia. Zawsze wte-
dy, gdy niełatwo pogodzić się z 
niechcianą rzeczywistością. Są nic-
zym znak informacyjny —  jednak 
by móc czerpać z ich sensu, należy 
sięgnąć do wartości duchowych.

Wiersze zamieszczone w tej 
książce rejestrują niejako po-

byt Prymasa w prudnickim klasztorze. 
Jest to jednak studium poświęcone 
wartościom duchowym i myślom 
powstałym w okolicznościach ważnych 
momentów życia wewnętrznego 
twórców. Indywidualne migawki liry-
czne są świadectwem o czasie mi-
nionym, próbą pójścia po śladach, 
by w pełni zrozumieć katastroficzne 
położenie, w jakim znalazł się Pry-
mas Stefan Wyszyński. Tym samym 
były to również próby zbliżenia się 
do kazuistycznych chwil, wrażeń 
oraz ciężaru odpowiedzialności, jaki 
dźwigał odcięty od świata — Pasterz 
Polskiego Narodu. Myśl społeczna 
Prymasa Tysiąclecia sprzyjała 
zamysłom dotyczącym Ślubów Ja-
snogórskich, które Prymas ukończył 
w Komańczy.

Wiersze pomieszczone w książce 
są hołdem Osobie Kardynała 

i znakami pamięci, będącej budul-
cem czegoś istotnego, history-
cznego, a nade wszystko dowodem 
na zachowanie godności, honoru 
i męstwa człowieka. Jawią się jako 
obiekt wybitny na kulturalnej mapie 
mojego miasta. Cieszę się, że prud-
nickie wydanie poetyckie zaistniało, 
podobnie jak z udziału w nim po-
etów zaolziańskich i że owa twórc-
za całość znajdzie swoistą „kodę”, 
jaką będzie beatyfikacja Prymasa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
we wrześniu 2021 roku.  

Zofia Kulig Prudnik
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Sanktuarium św. Józefa - Prudnik Las Prudnik – Trzecie miejsce 
uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Cela, w której Kard Stefan Wyszyński był więziony. 

                                                       Widok z okna celi.

Obraz znajdujący się w Sanktu-
arium św Józefa

Uroczystość beatyfikacji Kard. 
Stefana Wyszyńskiego  

odbędzie się w dniu 12 września 
2021r. o godzinie 12:00  

w Świątyni Opatrzności Bożej w 
Warszawie.
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KŁAMST WO A WOLNOŚĆ SŁOWA
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Istnieje wiele sfer myślenia, a 
zwłaszcza tematów wypowiedzi, co 

do których paraliżowani jesteśmy przez 
tzw. poprawność — nie tylko polityczną. 
Boimy się wów-czas masowego zakrzy-
czenia przez oburzonych oponentów, 
a zarazem często niemal automaty-
cznego „zaszufladkowania” jakąś 
negatywną, stygmatyzującą etykietką. 
Jedną z takich sfer jest problem 
wolności słowa, a ta wolność, para-
doksalnie, bywa naruszana właśnie 
pod pozorem obrony wolności słowa, 
o czym napisałem wyżej. 

Utarło się przekonanie, świadome lub 
podświadome, że w sferze wolności  

słowa WOLNO WSZYSTKO. A to prze-
konanie mylne i stanowiące część pro-
blemu wolności jednostki. Otóż jedno-
stce nie wszystko wolno, co wynika 
chociażby z prawa stanowionego, a 
przede wszystkim z prawa moralne-
go, ponieważ jedne i drugie, kodyfikując 
systemy wartości, są niezbędnymi czy-
nnikami regulacji struktury społecznej 
i społecznego ładu.  Alternatywą jest 
program anarchii, o tyle z natury rzec-
zy głupi, że takie „czynniki” lub inaczej 
„programy” regulacji (w cudzysłowie) 
mają nawet zwierzęta stadne; są to pro-
gramy-dyrektywy zachowań wpisane im 
przez naturę w instynkt — poprzez geny. 
Zatem anarchia w świecie ludzkim to de 
facto byłoby zejście na poziom niższy 
niż zwierzęcy; anarchia taka obrażałaby 
rozum.

Wg teorii informacji wszystko 
jest informacją, nawet jej brak. 

A każda informacja jest albo prawdzi-
wa, albo fałszywa. Logika zaś uczy, że 
dwie informacje sprzeczne nie mogą 
być jednocześnie prawdziwe. Mówiąc 
najprościej, zawsze mamy do czynienia 
z informacjami prawdziwymi i/lub 
fałszywymi.

Spróbujmy zdefiniować, bardzo 
realistycznie i pragmatycznie, 

kłamstwo. Kłamstwem jest, jak 
uważam, intencjonalne (i zarazem 
świadome) mijanie się z prawdą. To 
mijanie się z prawdą może mieć różne 
formy, np.: umieszczanie prawdy 
w nieprawdziwym kontekście; 
przemilczanie istotnej części prawdy 

(gdy mamy do czynienia z prawdą 
złożoną, np. w szerszej wypowiedzi); 
wreszcie podanie jakiejś informacji 
jako prawdziwej, podczas gdy wiemy, 
że to nieprawda albo powtarzamy 
informację bezkrytycznie, nie  mając 
pewności, czy jest, czy nie jest pra-
wdziwa, albo formułujemy informację 
wadliwie w sensie językowym. Tego 
rodzaju wadliwa informacja może być 
podawana bez zamiaru wprowadza-
nia odbiorców komunikatu w błąd; 
wówczas będzie to jedynie mijanie się 
z prawdą, nierzadko będące — np. w 
dziennikarstwie — wynikiem braku 
kompetencji językowych (i zarazem 
zawodowych). Lecz czynienie tego 
świadomie i z zamiarem wprowadzenia 
w błąd — będzie kłamstwem.

W nakazach i zakazach Dekalogu 
nie znajdziemy nakazu: „nie 

kłam”. Nie wiemy dlaczego. Być może 
dlatego — domysł — że problem 
prawdy i fałszu bywa dla niedoskonałej 
istoty ludzkiej (i ułomnie budowanego 
przezeń świata) niekiedy trudny do ro-
zpoznania, a niekiedy nie jest możliwe, 
aby sprostać nakazowi „nie kłam”. 
Jedyny moralny aspekt kłamstwa 
— ujęty w Dekalogu kategorycznie 
— dotyczy naszych bliźnich: „Nie 
mów fałszywego świadectwa przeciw 
bliźniemu swemu”. 

Niemniej w różnych czasach i 
różnych kulturach jakaś ponad-

czasowa intuicja moralna wytworzyła 
normę i przekonanie, że w ogóle 
kłamstwo jest złem, że jest naganne. 
Dość wyraziste,  chociaż najczęściej 
pośrednie, potępienie dla kłamstwa 
znajdziemy też w Nowym Testamencie, 
przypisane zwłaszcza osobie szatana. I 
teraz pytanie: czy, zatem, człowiek ma 
prawo do kłamstwa? 

Znamy przykład takiego prawa — 
zresztą ujęty również w kodeksach 

prawa stanowionego: człowiek (jako 
jednostka) ma prawo do kłamstwa 
w obronie własnej (ale dosłownie 
„własnej”, czyli gdy np. jest w sytu-
acji prawnej oskarżonego, bo jako 
świadek — już takiego prawa nie 
ma). Oczywiście istnieją też sytu-
acje wyjątkowe, będące niejako ro-

zszerzeniem rozumienia tej „obrony 
własnej”. Trudno np. oczekiwać, aby 
w imię formuły moralnej „nie kłam” 
(czy inaczej: „zawsze mów prawdę”) 
powiedzieć prawdę śmiertelnemu 
wrogowi o tym, gdzie się ukrywają pos-
zukiwani przez tego wroga partyzanci. 
Można by zresztą wskazać więcej sytu-
acji analogicznych, gdy prawdy nie da 
się przemilczeć, a jednocześnie nie 
można i nie wolno tej prawdy podać 
(powiedzieć).

Jednak formułowane o kimś i ro-
zpowszechniane kłamstwa są już 

— nie tylko wedle zakazu Dekalogu — 
oszczerstwami i mogą za sobą pociągać 
konsekwencje prawne. Podchodząc 
do problemu skrajnie realistycznie —  
i bez uwzględniania nakazów ety-
cznych —  można by rzec: człowieku, 
jeśli chcesz kłamać, to kłam, wolno ci, 
ale poniesiesz za to odpowiedzialność. 
I tu pojawia się wielkie „ALE”. 
Jak praktycznie egzekwować tę 
odpowiedzialność? W większości przy-
padków —  zważywszy na ich ogromną 
liczbę — to niemożliwe. 

Dopóki więc zakaz kłamstwa jest 
normą etyczną, uwewnętrznioną 

w jednostce przez wychowanie, istnie-
je naturalny ogranicznik kłamstwa, 
zmniejszający liczebność jego manifestacji 
i zmniejszający prawdopodobieństwo 
powstawania kłamstwa. Tak więc to za-
kaz moralny, dezaprobata moralna, po 
części utrwalana w obyczaju i kulturze, 
niegdyś istniejąca, była naturalnym i w 
jakiejś mierze skutecznym regulatorem 
krążenia w społeczeństwie informacji 
prawdziwych i fałszywych. Kłamstwo, 
jednak, było czymś wstydliwym; opinia 
„kłamcy” pociągała za sobą dyshonor, 
stawała się odium, w jakimś sto-
pniu naznaczała i wykluczała kłamcę z 
określonych kręgów środowiskowych. 

Jakkolwiek więc kłamstwo jest stare jak 
ludzkość i nigdy nie zaprzestano jego 

stosowania tak w celach jednostkowych, 
jak społecznych, politycznych (propa-
gandwych), ekonomicznych czy mili-
tarnych — niegdyś starano się je ukrywać, 
szczególnie jego autorstwo, i jednak 
stosować wybiórczo. 

Harry Duda
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Dodajmy tu koniecznie, że do 
czasu zaistnienia ery masowych 

środków przekazu możliwości, czyli 
„kanały transportu” kłamstwa, info-
rmacji fałszywych, były bardzo ogra-
niczone; nie można ich było, poza 
tzw. plotką i jej zniekształceniami, 
kolportować masowo i w sposób 
zmasowany. I nazywano je jednozna-
cznie: to kłamstwo. 

Dziś mamy określenia zastępcze i 
dokładnie zamazujące etyczny 

sens pojęcia „kłamstwo”. Oto mówimy: 
fakenews, fakt medialny, hejt itd., itp. 
I wygląda na to, że już mało kto się 
dzisiaj kłamstwa wstydzi i niemal nikt 
go już stanowczo nie piętnuje. Powoli 
stało się ono normalnością, której 
się nikt już specjalnie nie dziwi, nie-
stety. A przecież jako wprost sprzec-
zne z Dekalogiem króluje w Interne-
cie oszczerstwo — enigmatycznie i 
obcojęzycznie nazywane „hejtem”. 
Królują tam też, podobnie jak w pra-
sie, radiu i TV, wszelkie inne postacie 
kłamstwa. 

Obecna dziś w globalizującej się cy-
wilizacji sfera informacji, nazywa-

jmy ją infosferą, to, metaforycznie rzecz 
ujmując, ogromny rozdęty balon, stale 
dodmuchiwany i rosnący, wypełniony 
informacjami. I czy chcemy, czy nie, 
te informacje w całym ich nadmi-
arze i często zbędności, ze wszystkich 
stron przez 24 godziny na dobę atakują 
nasz umysł w stopniu nieporównywa-
lnym z niczym wcześniejszym. A są 
to info-rmacje prawdziwe i informa-
cje fałszywe. Ich nadmiar, a zarazem 
szybkość oraz chaotyczność podawania 
przez prasę, radio, telewizje i źródła inte-
rnetowe, zwane też społecznościowymi, 
wszystko to sprawia, że praktycznie za-
tracamy możność weryfikowania tych 
informacji wedle klucza prawda-fałsz.
Natomiast zjawisko tzw. zaufania jako 
wartość społeczna, niegdyś w różnych 
sferach życia istniejąca, obecnie — 
z wielu powodów — zanika, a więc 
nawet klucz zaufania w niewielkim 
już stopniu pozwala się nam odpo-
wiedzialnie odnosić do informacji 
podawanych nam przez różnych na-
dawców komunikatów.

A to znaczy, że drastycznie maleje 
nasza zdolność do odróżniania 

prawdy od fałszu. W ślad za tym idzie 
upośledzenie rozróżniania dobra i 
zła, a zatem — coraz powszechniejsza 
degrengolada moralna na wszy-

stkich piętrach życia społecznego i 
jednostkowego. Do tego doprowadzają 
manipulacje dokonywane na słowach 
oraz relatywizacja pojęć „prawdy” i 
„fałszu”. 

Istnieją tego dwie przyczyny. Jedna 
to owoc świadomego działania. 

Druga — to owoc głupoty, ślepoty 
etycznej i nieumiejętności wykorzy-
stywania przez ludzkość własnych wy-
nalazków  w celu czynienia dobra, a 
nie szkodzenia samej sobie. Temat 
jest tak rozległy, że trzeba by co naj-
mniej wielkiego eseju, aby go uchwycić 
choćby w zarysach, a nie felietonu. 

Proponuję jednak na koniec, pod 
Państwa rozwagę, jeden przykład, 

do jakiego stopnia bezczelności i do ja-
kiego stopnia szkodliwości dochodzi 
się w sytuacji anarchicznej wolności 
słowa rozumianej też jako wolność 
kłamstwa. Oto pewien film rzekomo 
popularnonaukowy rozpowszechni-
any przez telewizję. Przypadek sprawił, 
że niestety nie mogę podać jego au-
torów ani macierzystej stacji produ-
centa. I oto jego najkrótsze streszczenie. 
W Pompejach (zgładzonych razem z 
mieszkańcami w 79 r. n. e. przez wu-
lkan Wezuwiusz) pewien badacz Po-
mpejów, tknięty geniuszem, opracował 
metodę wypełniania gipsem wnętrza 
grubej warstwy popiołów, pod którymi 
w czasie kataklizmu zginęli ludzie. Po 
tych ludziach, w zalanych i zasypanych 
tzw. spływem piroplastycznym o tem-
peraturze 1000 stopni C, zostały jedynie 
puste przestrzenie. Jednak wypełnione 
gipsem — dały w efekcie wierne odlewy 
kształtów ciał zabitych ludzi, niekiedy 
nawet z zachowaniem ich rysów twarzy.  
To jedyny obiektywny i prawdziwy fakt, 
punkt wyjścia do filmu, o którym mowa. 

Następnie twórcy filmu informują 
i pokazują, że przy pomocy te-

chnologii obrazowania laserowego, a 
następnie drukarki 3D, wykonuje się 
wierne kopie tych pierwotnych kopii-
odlewów, co jest oczywiście możliwe 
do wykonania i przyjmujemy, że takie 
kopie nr 2 wykonano. Z kolei kopie 
te, nr 2, podobno, wg filmu, trafiły do 
jakiegoś laboratorium w Kanadzie. 

I tu się zaczyna stek bezczelnych 
kłamstw, robiących widzom, odbio-

rcom, mówiąc potocznie — wodę z 
mózgów. Po pierwsze: poddaje się te 

kopie z drukarki 3D (czyli kopie nr 
2) badaniu tomografem kompute-
rowym, co rzekomo pozwala zbadać… 
strukturę kości ludzi, którzy zginęli. 
Po drugie, uważcie sobie, Państwo, 
POBIERA SIĘ PRÓBKI DNA (kwasu 
dezoksyrybonukleinowego, czyli kodu 
genetycznego) i dokonuje analizy tych 
próbek DNA, wyciągając wnioski co 
do stopnia pokrewieństwa między 
osobami, które zginęły grupowo w 
jednym z pomieszczeń któregoś domu 
w Pompejach. Ostateczna diagnoza: 
nie były to osoby spokrewnione. 

Po pierwsze i po drugie są to hor-
rendalne kłamstwa; absurdem jest 

badanie tomografem struktury kości na 
kopii nr 2 wykonanej z kopii pierwo-
tnej, a jeszcze większą obrazą rozumu 
— rzekome pobieranie próbek DNA z 
kopii kopii, czyli z kopii nr 2, podobnie 
jak w ogóle nawet z pierwotnej (nr 1) 
kopii. Przecież de facto były to tylko ko-
pie pustej przestrzeni po ciałach, które 
wyparowały w pokładach popiołu po 
spływie piroplastycznym. Zresztą przy 
działaniu temperatury 1000 stopni C 
tak DNA, jak każda inna substancja  
organiczna, w żadnym razie nie może 
się zachować.  

Do czego więc dochodzi, szanowni 
Państwo, w naszym świecie anar-

chicznej wolności słowa? To tak trudne 
do uwierzenia, że, zapewniam, sam rad 
bym był wątpić, lecz początek i większą 
część tego filmu widziałem na własne 
oczy. Do czego jeszcze może się więc 
posunąć nasz bliźni, kłamiąc nam w 
żywe oczy na temat rzeczywistości, 
która nas otacza, skoro nawet zadaje 
sobie trud stworzenia filmowej bzdury 
opartej na kłamstwie? I nikt nie prote-
stuje, a ktoś, chyba nieuk albo wprost: 
głupiec, taki film kupuje i rozpowszech-
nia? Przerażające.

Ludzkość potrzebowała aż ponad 50 
lat, by do świadomości decydentów 

w końcu dotarła, a prawdopodobnie i 
tak zbyt późno, konieczność ochrony 
środowiska i klimatu. Ile trzeba będzie 
czasu, i czy zdążymy, by decyden-
ci zrozumieli, że trzeba też chronić 
infosferę przed kłamstwem, podobnie 
jak środowisko przed zalewem produk-
tów własnej przemiany cywilizacyjnej 
materii? Alternatywą w jednym i dru-
gim przypadku, jest, moim zdaniem, 
możliwość samozagłady dokonanej 
przy pomocy własnych rąk i umysłów. 
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Religijne wspólnoty świeckie 
łączą chrześcijan pragnących 

razem wielbić Boga. Taką szansę 
daje wspólnota ludzi, która tworzy 
najlepsze warunki do rozwoju 
człowieka w ludzkim wymiarze 
dobrej i potrzebnej, z racji natury, 
społecznej wzajemności.  Zalety 
wspólnoty, w której wartości mo-
ralne wytyczają kierunek działania 
są nie policzalnie duże: umacniają 
tożsamość wierzących, dają po-
czucie bezpieczeństwa, pobudzają 
do działań, spełniają optyma-
lnie potrzebę życia społecznego, 
są drogowskazami uczciwego 
postępowania. Proponują więc 
życie w równowadze. Takie wspól-
noty mogą być źródłem szczególnej 
satysfakcji. Zauważył to włoski 
ksiądz Luigi Giussani.

Katolicki ruch Communione 
e Liberazione – jaki założył 

w 1954r. – odkrywa walory życia 
chrześcijańskiego we wspólno-
cie. Celem Ruchu Communione 
e Liberazione jest wychowanie 
swoich członków do dojrzałego 
chrześcijaństwa i  aktywnego 
uczestnictwa w misji Kościoła 
Katolickiego we współczesnym 
świecie. Ruch jest aktywny w 80- 
ciu państwach. Zrzesza: młodzież, 
ludzi dorosłych, świeckich i 
duchownych oraz reprezent-
antów wszystkich środowisk 
społecznych. Jest obecny we 
Włoszech, innych krajach Eu-
ropy,  obu Amerykach i Afryce. 
Formowanie chrześcijańskiej 
osobowości człowieka ma miejsce 
w różnych środowiskach i stanowi 
przedłużenie normalnej formacji, 
jaką zapewnia wspólnota para-
fialna. Uczestnictwo we wspólnocie 
ludzi złączonych wydarzeniem 
spotkania w imię Chrystusa 
pozwala przeżyć jej członkom 

świecie nie po to, by być kontra 
kulturze dominującej, by ją diale-
ktycznie zwalczać, ale jawi się jako 
obecność, która staje się spot-
kaniem dla tych, których wybiera 
sobie Tajemnica Ojca"3. 

Luigi Giussani zwraca uwagę 
na znamienne w dzisie-

jszych, nowoczesnych czasach 
wywyższenie człowieka, co jawi 
się oderwanym od prawdy realizmem 
współczesnych społeczeństw. 
Wspólnota ludzka „....jest stanem, 
do zaistnienia którego przyczynia 
się każdy z nas przez stosunek, 
jaki ma pojedynczy człowiek do 
innych ludzi”4. Rzeczywistość 
ludzka może stać się każdemu 
człowiekowi bliska, jeżeli zaistnieje 
relacja miłości we wzajemnych 
kontaktach, a każda inna koncepcja 
będzie redukcją osobowości dążącą 
do ujednolicania człowieka. Aby 
przeciwstawiać się uniformizacji, 
atomizacji, depersonalizacji i braku 
miłości: „Trzeba myśleć jako osoba, 
włączyć do gry „ja”, bez którego 
nie można uczestniczyć w żadnej 
innej rzeczywistości osobowej, czy 
będzie to człowiek, czy Bóg”5. Teil-
hard de Chardin zwraca uwagę, że: 
„Współczesny człowiek opanowany 
jest obsesyjną potrzebą deperson-
alizacji (czynienia nieosobowym) 
tego, co podziwia najbardziej”6. 
Pozbawia się w rzeczy samej funda-
mentu własnego człowieczeństwa, 
dąży do pozornego dobra, bo świat 
takowe oferuje, więc należy to 
przyjąć. Żyjąc nieświadomie, nie 
wie o tym, że wzajemna interakcja 
czyni go takim samym człowiekiem 
– jak partner interakcji - na którego 
patrzy bezosobowo, ulegając obce-
mu ludzkiej naturze postępowaniu. 
Jedynie życie w świadomości 
własnego „ja” i personalna relacja w 
odniesieniu do drugiego człowieka 
w kontekście prawa moralnego – 

doświadczenie jedności, w as-
pektach religijnym i społecznym. 
Jest to wspólnota oparta na 
posłuszeństwie przełożonym, gdzie 
są prowadzący i odpowiedzialni, 
na praktyce Sakramentów Św. i 
słuchaniu Słowa Bożego, gdzie 
człowiek poznaje zasadnicze 
wymiary wydarzenia kościelnego: 
kulturę, miłość, misyjność1. 
Znamienną cechą Ruchu CL jest to, 
że jest on blisko życia i jego spraw. 
Ruch Communione e Liberazi-
one, zwany również Komunia 
i Wyzwolenie, realizuje jedną, 
zasadniczą ideę: ”chrześcijaństwo 
jest rzeczywistością, która obejmuje 
całe życie, a wiara jest więc źródłem 
i kryterium działania” 2. 
W Biuletynie "Ślady" – pismo 
Ruchu Communione e Liberazione 
- czytamy: "Jesteśmy razem po to, 
by pomagać sobie żyć pamięcią o 
Chrystusie, by pamiętać, że Chry-
stus jest Obecnością, wydarzeniem, 
że rozpoznanie Jego Obecności 
daje nam świadomość krytyczną 
(tzn. zdolną do osądu wszystk-
iego) i czyni nas chrześcijanami. 
Chrześcijaństwo powstaje w 

RUCH W KOŚCIELE
Wacław  Maślanka

Luigi Giussani klęczący przed Janem 
Pawłem II na Placy św. Piotra w Rzymie
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daje rozwiązanie współczesnemu 
człowiekowi. Rozwój takiej 
postawy odbywa się we wspólno-
cie, mającej skutki formacyjne, 
i zbliża do Prawdy, co wywołuje 
zmiany w myśleniu, reagowaniu i 
odczuwaniu. Rezultatem realiza-
cji postawy wiernej Prawdzie jest 
szacunek do człowieka jako całości 
– bez różnic - które jedynie dzielą. 
Drogą postępowania człowieka 
wiernemu Prawdzie jest ekumen-
izm w zaangażowanej postaci. Jest 
on wyrazem wierności wartościom, 
jakie człowiek odkrywa w 
wydarzeniu wspólnego spotkania, 
w ekumenicznym codziennym dia-
logu. Ważne jest, aby nie stwarzać 
poczucia wyższości siebie w dia-
logu z innymi ludźmi, ponieważ 
wprowadza to podziały. 

Propozycja „…wyklucze-
nia ludzkiego „ja” w imię 

ludzkości będzie uzasadnieniem 
- historycznie najmocniejszym i 
najstraszliwszym – zniszczenia 
człowieka”7. Jest to wskazanie 
i jednocześnie przestroga dla 
nadchodzących nowych czasów, 
gdzie życie w państwach global-
nych jest z założenia sterowane, a 
powszechna atomizacja deperson-
alizuje człowieka. Ludzkie „ja” w 
aspekcie globalizmu jest teorety-
cznie zagrożone. Bliskość globaliza-
cji może budzić coraz większy 
niepokój o wartości, których nie 
wypowie człowiek pozbawiony 
ludzkiego „ja”, bo pozbawiony siły 
do wypowiedzenia go. Giussani 
stwierdza z całą mocą, że nikt nie 
posiadł doświadczenia całej historii 
ludzkości, które doprowadziłoby 
do wniosku: „wiem wszystko”. Nie 
istnieje taka świadomość. Człowiek 
bombardowany informacjami 
z różnych dziedzin życia, ulega 
własnej wyobraźni po-
ddanej oddziaływaniu i buduje 
świadomość, której podłożem jest 
iluzja. Iluzja posiadania wielu dóbr, 
ludzi, możliwości, i iluzja sensu 
życia. Ta postawa wywyższenia 
człowieka, pozbawia go ważnych 
elementów, aby w konsekwencji 

doprowadzić do upadku. Tworzy 
człowieka, który padł ofiarą lu-
dzkich gier i władzy8. „Jesteśmy 
schwytani w dwuznaczności kolos-
alnego poczucia klęski dokładnie 
w momencie najbardziej fenom-
enalnego sukcesu. Mamy wszystko, 
czego, jak twierdziliśmy, było 
nam potrzeba, a jednak jesteśmy 
bardziej niezadowoleni niż 
kiedykolwiek. Ludzie zżerają się 
od wewnątrz z furią i  nienawiścią 
do samych siebie, dokładnie wte-
dy, gdy mają pieniądze, wszelką 
swobodę i jak się zdaje, wszel-
kie możliwości, by naprawdę żyć. 
Odkrywają, że w rzeczywistości 
ten rodzaj życia, o którym wszyscy 
marzą, jest niemożliwy9. Budują 
obraz własnej katastrofy, w absu-
rdzie, bo autorem są sami przeci-
wko sobie. I choć trudne do 
pogodzenia zjawisko autodestru-
kcji jest obserwowalne, to nie ma 
nikogo, kto wystąpiłby w obronie 
takiego stanu. 

Dlaczego Kościół” –  tłumaczy 
Luigi Giussani - z całym 

wielkim potencjałem wartości mor-
alnych, w środowisku sprzyjającym 
rozwojowi, we wspólnotach – ode-
gra rolę przewodnika postępowania 
– w drodze do ochrony wartości. 

Wspólnoty chrześcijańskie w 
zderzeniu z nowoczesnością 

– bo tak należałoby określić kon-
takt z wysoce rewolucyjnym 
i progresywnym postępem – 
odegrają najważniejszą rolę w 
krzewieniu wartości moralnych 
i ochrony podmiotu wartości, 
człowieka. Są to „najpewniejsze” 
środowiska, spotykające się w 
atmosferze chrześcijańskiej miłości. 
Wnioskiem, jaki się nasuwa po 
lekturze tego tekstu jest, że lata 
przyszłe będą czasami religijnymi, 
a niektórzy myśliciele współcześni 
mówili nawet o urzeczywistnianiu 
ideału prawdy, piękna i dobra. 
Szwajcar Ferier – filozof i pedagog, 
wspominał o potrzebie zmiany 
kierunku rozwoju ludzkości na 
moralny; Arnold Toynbee mówił, 
że dwudziesty pierwszy wiek będzie 

wiekiem religii; Andre Malraux 
mówił, że wiek XXI będzie wiekiem 
mistycyzmu – temat podjęli An-
dre Frosard, Karl Rahner; Biskup 
Stanisław Dziwisz o czasach 
przyszłych mówi: „..Wydaje się, że 
wiek XXI będzie epoką wielkich 
przemian religijnych. Chrześcijanie 
mogą na nie wpłynąć w istotny 
sposób, ale pod warunkiem, że 
obudzą świadomość religijną 
swoich współczesnych oraz 
pomogą im odkryć i zrozumieć sie-
bie samych”10.  Communione e 
Liberazione – to Ruch w Kościele, 
jak jeden z wielu współczesnych, 
chroniący wartości moralne dla 
przyszłości, i odgrywający znaczącą 
rolę w krzewieniu moralności 
społecznej. Luigi Giussani, w 
książce „Dlaczego Kościół”, opisuje 
problemy nowoczesnej egzystencji 
dotykając najistotniejszego prob-
lemu współczesnego człowieka, 
jakim jest kryzys ludzkiego 
„ja”. Przeciwwagą dla tego jest 
wywyższenie kochającego Boga w 
doświadczeniu wspólnoty. To tam 
można zrozumieć prawdę, przeżyć 
piękno, doświadczyć dobra i być 
szczęśliwym ciesząc się z posiada-
nia sensu życia. Posiadanie sensu 
życia zabezpiecza ludzkie ”ja”, a to 
utwierdza wartości – dając siłę do 
osądu moralnego. 

1  http://www.cl.opoka.org.pl/czymjest.php
2 tamże.
3 tamże. 
4 Luigi Giussani – Dlaczego Kościół. Pal-
lotinum. Poznań 2004. s. 79
5 Tamże. S. 79.
6 P. Teilhard de Chardin – Le phenomene 
humain. Editions du Seuil. Paris 1955. s. 
286. [w:] Op.Cit. s. 79.
7 Op.Cit. s. 81. L.Giussani. Dlaczego Kościół
8 Op.Cit. s. 81. L.Giussani. Dlaczego Kościół.
9 Tomasz Merton - Akceptacja, życie, śmierć.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/ak-
ceptacja_merton.html
10 Kard. Stanisław Dziwisz [w:] Luigi Gius-
sani – Zmysł Religijny. Pallotinum. Poznań. 
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Awangarda
W wielu dziedzinach próbowałem osiągnąć w życiu to i owo,

imałem się przeróżnych zajęć i pracowałem zawodowo
raz z gorszym, to znów z lepszym skutkiem, lecz jedną kartę miałem czystą,
pragnienie i marzenie skryte żeby uznanym być artystą.
I nieistotne w jakiej branży czy artystycznej specjalności,
ważne by być człowiekiem sztuki, zdobyć uznanie publiczności.
Kupiłem zatem płótna, pędzle, sztalugi i olejne farby
i poświęciłem się malarstwu w zaciszu cichej swej mansardy,
lecz na twórczości mej plastycznej widać się ludzkość nie poznała,

bo gdy zrobili mi wernisaż, stwierdzili zgodnie: kicz i chała.
Nabyłem więc atrament, papier i ze stalówką złotą pióro,
by sprawdzić się w dziedzinie nowej i zająć się literaturą.
Mą powieść znawcy ocenili jako totalny knot i bzdurę
i doradzili bym czym prędzej sprzedał ją na makulaturę. 
Postanowiłem wystartować w kolejnej artystycznej opcji -
w rzeźbiarstwie, więc kupiłem marmur, bo ten akurat był w promocji,
ale gdy odsłoniłem posąg, mistrz dłuta mi udzielił rady,
że jak już muszę, mogę rzeźbić krasnale albo balustrady.
Mimo porażki i blamażu nie zamierzałem rezygnować,
sprawiwszy sobie wiolonczelę zawziąłem się by komponować.
Jednak nie było prapremiery mojej kantaty w filharmonii,
bowiem orkiestra odmówiła zagrania takiej kakofonii.
Został mi jeszcze kunszt aktorski, fenomenalny (w mej ocenie),
którym pochwalić się pragnąłem w teatrze na klasycznej scenie.
Na mój sceniczny debiut, owszem, publiczność nawet licznie przyszła,
lecz gdy zacząłem grać Hamleta ostentacyjnie tupiąc wyszła.
Wszyscy wydali na mnie wyrok z konkluzją nader oczywistą,
że takie zero i miernota nigdy nie może być artystą. 
A ja im na to: - zobaczymy! Tu wykazałem się odwagą
i jąłem klnąc, bluzgając, bluźniąc po deskach sceny biegać nago.
Dziś mnie przyjmują na salonach, krytycy sztuki chylą głowy,
głosząc,  że jestem nowatorski, odkrywczy i awangardowy!

Dziś będą żarty z cyklu „Mały Jasio”
Idzie mały Jasio z mamą ulicą, mama go strofuje:
- Jasiu, dlaczego nie ukłoniłeś się swojej pani wychowawczyni?
Jasio na to:
- mamo, przecież są wakacje.
Mały Jasio pisze z koloni: 
- „Kochani Rodzice! Dziękuję za długi list. Wkrótce odpiszę, 
jak tylko go przeczytam”.

                                                                                                

KAWAŁY Z BRÓDKĄ 

Jerzy Skoczylas
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CYWILIZACJA MIŁOŚCI

ZAMÓWIENIA: www.ksiazkikatolickie.pl
lub Tel: +48 693 043 912 
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WYDAWNICTWO CM
WYDAJEMY KSIĄŻKI W DOBREJ JAKOŚCI

WG NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII

KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI.

KONTAKT: Opole, Pl.Kopernika 4/6 Tel. +48 693 043 912
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
U NAS MOŻNA ZAMÓWIĆ WSZYSTKIE

 DOSTĘPNE NA RYNKU TYTUŁY  

www.ksiazkikatolickie.pl
  Zamówienia telefoniczne: +48 693 043 912


