Dwa tysiące lat historii w kilka
minut?
I to w różnych zakątkach świata?
Na podróż śladami św. Józefa
zaprasza nasz Redaktor Naczelny!
Zapnij pas! Odjeżdżamy...

O tym co w głębi męskiej duszy
“gra” porozmawiało dwóch
prawdziwych mężczyzn i prawdziwych ojców.
(Nie) tylko dla mężczyzn!

Przystanek Sandomierz. Rubinowe
słońce. Wiślana mgła. Pieprz i róże.
A to wszystko w kolejnej odsłonie
“Poradni Niebo”

unsplash.com

Ojciec Święty Franciszek w swoim liście „Patris Corde” napisał:
„Święty Józef przypomina nam, że Ci wszyscy, którzy są pokornie
ukryci lub na ’drugiej linii’ mają wyjątkowy czynny udział w historii
zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”.
Myślę, że gdyby dziś święty Józef zagrał w filmie, to za swoją rolę
powinien otrzymać Oscara. Można powiedzieć, że jego rola jest
niepozorna, drugoplanowa, ale okazuje się kluczowa, by mógł być
zrealizowany film. Tym „filmem” jest Zbawienie, a głównym bohaterem – Jezus Chrystus.
W tym numerze skupiamy się na Opiekunie naszego Zbawiciela
– świętym Józefie. Zachęcam Cię, do bliższego poznania tej postaci. Spróbuj porozmawiać ze świętym Józefem, a on na pewno nie
odmówi swego wsparcia w najważniejszych momentach Twojego
życia.
Redaktor Naczelny
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ks. Marcin Biegas
wykładowca
Starego Testamentu

Postać św. Józefa

Wnikliwa lektura tekstu Biblijnego
– uważnemu czytelnikowi – pozwala
wydobyć profil wielu ważnych figur,
które odgrywały różne role w Historii
Zbawienia. Nie brakuje tam dzielnych
i świętych kobiet jak: Judyta, Maryja itd.
Czytelnik tekstu natchnionego napotyka także historię życia różnych mężczyzn; są to patriarchowie (Abraham,
Izaak itd.), królowie (Dawid, Salomon
itd.), prorocy (Amos, Ozeasz itd.), apostołowie i wielu innych. Na tle tych figur
Starego i Nowego Testamentu bohater
niniejszego artykułu – św. Józef, choć
jest postacią na wskroś wielką, wypada
dość blado.
Zwykle – jak to widać na pobożnych
obrazkach i figurkach – jest on przedstawiany jako „dziadek” z siwymi
włosami, długą brodą, podobny do leciwych mnichów z Kościołów Wschodnich. Często trzyma na swoich rękach
małe Dzieciątko Jezus, innym razem
lilię – symbol czystości lub siekierę –
atrybut cieśli.
Czy tak wyglądał Józef? Czy taki obraz
kreśli nam Nowy Testament? Jaki wizerunek tej postaci możemy naszkicować
6
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w Biblii
w oparciu o tekst Biblii?
O Józefie dowiadujemy się wyłącznie
dzięki dwom ewangeliom: Mateusza
i Łukasza, w których autorzy zawarli
sceny związane z dzieciństwem Pana
Jezusa.
Imię
Wiadomo, że nosi on takie samo
imię jak jeden z synów Jakuba, zwany
Józefem Egipskim. Imię to pochodzi
z j. hebrajskiego i brzmi Josef i można
je tłumaczyć dosłownie: „oby Bóg dodał”, „niech Bóg doda”.
Pochodzenie
Według Łk 1,27; Mt 1,20 pochodził on
z „rodu Dawida”. Ewangeliści jednak
w prezentacji nie podają jego stanu społecznego, zawodu ani żadnych innych
szczegółów z Jego życia. Piszą jedynie
do jego genealogii, u podstaw której
stoi osoba króla Dawida. Ta uwaga okazuje się najbardziej istotna, ponieważ
nawiązuje do starotestamentalnych
obietnic mesjańskich. Tym sposobem
Syn Maryi, który prawnie będzie związany z Józefem, będzie związany także
z samym Dawidem, ponieważ w świecie semickim znaczenie miał rodowód
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mężczyzny. W ten sposób możemy
np. tłumaczyć powód, że ewangeliści
nie podają rodowodu Maryi.
Miejsce zamieszkania
Z treści ewangelii dzieciństwa wynika,
że Józef i Maryja żyli w Galilejskim mieście Nazaret (Mt 2,22-23; Łk 2,4).
Stan cywilny
W Łk 1,27, ewangelista stwierdza:
„do dziewicy poślubionej mężczyźnie
imieniem Józef z domu (rodu) Dawida”.
Otóż w czasach Jezusa małżeństwo
było zawierane w dwóch etapach.
Pierwszy z nich nosił nazwę qidduszin
albo erusin. Były to jakby zaręczyny, pewien kontrakt ślubny na mocy którego
ojciec panny młodej zrzekał się prawa
do rozporządzania nią na rzecz męża.
Od tego momentu młodzi stawali się
rzeczywistym małżeństwem, chociaż dalej mieszkali oddzielnie, każdy
u swoich rodziców. Drugi etap noszący
nazwę nissu’in lub chuppa odbywał się
mniej więcej rok później i był połączony
z ucztą weselną, od tego momentu małżonkowie rozpoczynali wspólne życie.

Wiek
Stary dziadek; nie do końca. Bez
wątpienia Józef był człowiekiem dojrzałym, jednak trzeba raczej przyjąć,
iż był to – w momencie zawarcia małżeństwa z Maryją – człowiek młody.
Poświadcza to podejście uczonych
w Piśmie z czasów Jezusa, którzy zalecali, by młodych kobiet, dziewczyn
nie wydawać za mąż za starców. Jak
twierdzą współcześni bibliści, tradycja
kreśląca obraz Józefa jako człowieka
w podeszłym wieku wynika z tego, iż
wydawało się to nieprawdopodobne,
aby młody mężczyzna mógł (jeszcze
w tamtych realiach) zaakceptować taki
stan rzeczy; pogodzić się z tym, by nie
zbliżał się do swojej młodej małżonki.
W jaki sposób Bóg komunikuje się
z Józefem?
Bóg komunikuje się z Józefem –
w bardzo trudnych dla niego chwilach
– poprzez sen. W literaturze biblijnej
mamy szereg przykładów, w których
Bóg urzeczywistnia ważne rzeczy podczas snu. W ten sposób, gdy Adam spał,
Bóg dokonuje aktu stwórczego kobiety
(Rdz 2,21). O Abrahamie jest powiedzia-
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ne, że o zachodzie słońca zmorzył go
głęboki sen i wtedy zostało mu przekazane Boskie objawienie (Rdz 15,12).
Najczęściej jednak czas snu jest wykorzystywany, by przekazać człowiekowi
jakieś pouczenie. Tak też dzieje się
w życiu Józefa. We snie zostaje on najpierw pouczony o tożsamości i imieniu
dziecka, które ma narodzić się z Maryi,
jego małżonki (Mt 1,20-23). Drugi sen,
który miał miejsce po wizycie Mędrców
ze wschodu dotyczy trudnej sytuacji,
w jakiej znalazła się Święta Rodzina,
gdy król Herod zaniepokojony przepowiednią o narodzinach Mesjasza, obawiając się, że zajmie jego miejsce postanowił go zabić. Józef zatem – we śnie
– otrzymuje nakaz ucieczki do Egiptu:
Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź
do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem;
bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je
zgładzić (Mt 2, 13). W końcu – poprzez
sen – po śmierci Heroda, Józef zostaje
poinstruowany przez Boga, by wrócił
z Egiptu do ziemi Izraela (Mt 2,19-20).
Cechy Józefa
Uważna lektura pierwszych rozdziałów św. Mateusza i św. Łukasza pozwala naszkicować obraz św. Józefa
jako człowieka bez reszty posłusznego
Bogu. Po drugie jest to człowiek odpowiedzialny, stający na wysokości zadania, by Maryja i Jezus byli bezpieczni.
Św. Mateusz daje nam pewien szczegół w odniesieniu do osoby Józefa.
Otóż pomiędzy rodowodem Jezusa
(Mt 1,1-17) a narracją o pierwszym śnie
znajduje się – w strukturze całego
rozdziału pierwszego – tzw. tło wydarzeń tj. sytuacja Maryi i sytuacja Józef
(w. 18b-19). W w. 19 ewangelista zano8
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tował: Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić
Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją
potajemnie. Z naszego punktu widzenia
istotny jest przymiotnik sprawiedliwy,
który w tekście oryginalnym brzmi
dikajos. Jest to przymiotnik, który wyraźnie odnosi się do hebrajskiego słowa
cadiq, pojawiającego się bardzo często
w księgach Starego Testamentu. Terminem tym określony jest Noe (isz cadiq),
który wyróżniał się nieskazitelnością
wśród współczesnych sobie ludzi i żył
z Bogiem w przyjaźni (Rdz 6,9). Następnie Abraham, który przyjął obietnicę Bożą i zostało mu to przez Boga
poczytane jako sprawiedliwość (Rdz
15,6). W Księdze Psalmów (np. Ps 1; 32;
33) sprawiedliwy (cadiq) oznacza wierzącego, gotowego przyjąć sprawiedliwość Bożą, czyli jego wolę ratowania
i wyzwalania z mocy prześladowców,
bądź ze śmiertelnego zagrożenia (Ps
22). Dla autora Księgi Przysłów sprawiedliwy to człowiek szczodry (21,26),
który nie kłamie (13,5), dba o ubogich
(29,7), a w sądzie przychodzi z pomocą uciśnionym (18,5; 24,23-24). Jak
twierdzą bibliści – także i ten, który
to pisze – greckie słowo dikajos, które
odnosi się do św. Józefa trzeba właśnie
interpretować w znaczeniu starotestamentalnym.
Co mówi do nas Józef w NT?
Nie mam dobrych wieści; Józef
w narracji Nowego Testamentu nie
wypowiada ani jednego słowa. Wydaje
się, iż jest to zabieg celowy ewangelistów, by pokazać tę postać jako figurę,
która nie tyle mówi, co działa dla dobra
Jezusa i Maryi.
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Kiedy Józef umarł?
Nie wiemy dokładnie, kiedy Józef
zmarł. Najprawdopodobniej dokonało
się to jeszcze przed publiczną działalnością Jezusa. Domniemany grób
św. Józefa można oglądać w grocie
w Nazarecie pod Bazyliką Zwiastowania. W Joinville w Szampanii (Francja)
krzyżowcy złożyli przywiezione ze
sobą w XII wieku rzekome ubrania św.
Józefa, uszyte podobno przez Maryję.
Rzeczy te przechowywane są w specjalnie wybudowanej w tymże celu
w 1154 r. kaplicy.
Gdzie możemy znaleźć więcej
informacji o św. Józefie?
Nowy Testament – jak widać wyżej
– jest bardzo powściągliwy w opisach
św. Józefa stąd w pierwotnym chrześcijaństwie redagowano teksty, które
dziś określane są mianem apokryfów.
Apokryfy Nowego Testamentu powstawały od II do V w, których celem
było przede wszystkim zaspokojenie
ciekawości co do okresów życia Jezusa
„nie dość szczegółowo opisanych”,
były więc niejako uzupełnieniem ewan-

gelii. Chodzi tu szczególnie o dzieciństwo Jezusa. Dalej, starano się też
uzupełnić informacje ewangeliczne
o życiu Maryi i Józefa. Drugim celem
były względy teologiczne. Z jednej
strony różne herezje usiłowały uzasadnić swoje poglądy danymi z Pisma
Świętego, z drugiej nauka ortodoksyjna
chciała odpowiedzieć na takie pytania,
jak macierzyństwo i dziewictwo Maryi.
Trzecim powodem tworzenia się tych
pism była „ludowa egzegeza” obu
Testamentów.
W przypadku św. Józefa powstał
apokryf zatytułowany „Legenda o
św. Józefie Cieśli”, który przetrwał
w j. koptyjskim, choć napisany został
pierwotnie w j. greckim, o czym świadczą – obecne w tekście – liczne grecyzmy. Apokryf ten, zredagowany około
400 roku, zawiera opowiadanie Pana
Jezusa skierowane do uczniów zebranych na Górze Oliwnej o dziejach św.
Józefa i jego śmierci. Więcej znajduje
się w apokryfie; można go przeczytać
z czystej przyjemności lub w ramach
umartwienia.
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Idźcie do
Adrian Trybulski
rok V

„Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za opiekuna…” – tymi słowami
rozpoczyna się jedna ze znanych pieśni
kościelnych. Śpiewamy ją, nie zastanawiając nad jej treścią. Tymczasem Święty Józef jest jednym z najważniejszych
i najbardziej znanych świętych Kościoła
Katolickiego. Czy zawsze tak było? Pozwól, że zabiorę Cię na małą wycieczkę
historyczną.
Dobrze się przygotuj. Załóż okulary
twojej uwagi i wytnij 5 minut z tortu czasu1. Ruszamy! Pierwszym przystankiem
będzie Ziemia Święta za czasów Chrystusa. Po Matce Bożej święty Józef był
najsilniej związany z Jezusem. Ewangelie podają tylko kilka szczegółów z jego
życia2. To oznacza, że w Słowie Bożym
możemy szukać podstaw kultu tego
świętego.
Przemykamy teraz przez starożytność Kościoła, kiedy co prawda wielu
ojców Kościoła, takich jak św. Ireneusz,
św. Ignacy Antiocheński, św. Efrem
Syryjczyk, czy św. Ambroży wspomina

Józefa!

w swoich pismach o świętym Józefie,
to jednak kult tego świętego nie był
wtedy rozpowszechniony.
Zatrzymujemy się w VII wieku,
w Egipcie. Wtedy Kościół Koptyjski
wprowadził wspomnienie świętego
Józefa. Pierwotnie było obchodzone 20
lipca. Na Wschodzie cześć oddawano
świętemu Józefowi dlatego, że służył
on Jezusowi I Maryi. Święto to stopniowo się rozszerzało.
Teraz wykonamy duży skok do leżącej
w pobliżu granicy szwajcarsko-niemieckiej miejscowości Reichenau. Tutejszy
klasztor benedyktynów, jako jedno
z pierwszych miejsc w Europie, wprowadził obchód święta ku czci Świętego
Józefa. Co ważne, w odkrytych rękopisach Martyrologium hieronimiańskiego, święto Świętego Józefa połączono
z dniem 19 marca.
Tematy o świętym Józefie w ciągu
średniowiecza podejmowali: św. Piotr
Damiani, św. Bernard z Clairvaux,

Mniej więcej tyle zajmie przeczytanie tego artykułu.
Odsyłam Cię do artykułu księdza profesora Marcina Biegasa. On wyjaśnia szerzej biblijne
szczegóły z życia świętego Józefa.
1

2

10

Powołanie nr 86

Józef Mistrz drugiego planu

św. Albert Wielki, św. Tomasz z Akwinu
i wielu innych.
Mam nadzieję, że nie jesteś zmęczony
naszym wędrowaniem. Przenieśmy się
teraz do krainy znacznie cieplejszej, do
Hiszpanii, do miasta Avila. Tutaj żyła
i działała św. Teresa od Jezusa, reformatorka zakonu karmelitańskiego. Uznała
ona świętego Józefa za niezwykle ważnego w rozwoju duchowym każdego
chrześcijanina. Zachęcała do „pobożnej
czci tego chwalebnego świętego”, który może wyprosić wiele łask. Twierdziła
ona wprost, że o cokolwiek prosiła
Pana Boga za jego przyczyną, zawsze
otrzymała i nie była nigdy zawiedziona.
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
W planie naszej podróży nie mogło
zabraknąć tego miasta. W 1479 roku
papież Sykstus IV wprowadził do
kalendarza diecezji rzymskiej święto
Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Przykład papiestwa
pociągał inne diecezje, które stopniowo zamieszczały to święto w swoich
kalendarzach liturgicznych. W 1621 roku
papież Grzegorz XV zatwierdził to święto dla całego Kościoła. W 1680 roku

hiszpańscy i włoscy karmelici otrzymali
pozwolenie na celebrację święta opieki
Świętego Józefa. Datę obchodu wyznaczono na trzecią niedzielę wielkanocną.
Papież Pius IX rozciągnął to święto na
cały Kościół. Także ten sam biskup Rzymu ogłosił Świętego Józefa patronem
Kościoła Powszechnego. Wydarzyło
się to 8 grudnia 1870 roku. Papież Leon
XII poświęcił Świętemu Józefowi encyklikę „Quamquam Pluries”. Papież
Pius X zatwierdził litanię ku jego czci.
Pius XII zniósł święto opieki Świętego
Józefa, a w jego miejsce ustanowił inne
– świętego Józefa Robotnika. Obecnie
obchodzimy je 1 maja w randze wspomnienia dowolnego. Jan XXIII ogłosił
opiekuna Jezusa i Maryi patronem
Soboru Watykańskiego II. Papież Jan
Paweł II w 1989 roku wydał adhortację
Redemptoris Custos. Obecny papież
Franciszek 8 grudnia 2020 roku ogłosił
rok świętego Józefa.
Uff! Chyba nie zgubiłeś się w gąszczu
dat, imion i nazw. Chcę Cię zabrać do
jeszcze jednego miejsca. Być może
byłeś w Sandomierzu. A jeśli nie, to
na pewno oglądałeś Ojca Mateusza.
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Co wspólnego ma Sandomierz z kultem
świętego Józefa? Po pierwsze jest tam
kościół pod takim wezwaniem. Dosłownie parę kroków od tej świątyni
znajduje się nasze Wyższe Seminarium
Duchowne. Jednym z patronów tego
miejsca jest właśnie Święty Józef. Dlaczego? Cofnijmy się do września 1939
roku. Wybuchła II Wojna Światowa.
W Sandomierzu został ostrzelany szpital, który znajdował się na Starówce. Do
seminarium tymczasowo przeniesiono
chorych i personel. W wyniku wielu
bombardowań i bitwy o most sandomierski do bram seminarium zastukało
wielu uciekinierów szukających schronienia. Zamknięto Niższe Seminarium
Duchowne. Część zabudowań seminaryjnych przejęło wojsko niemieckie.
To wszystko skłoniło biskupa Jana
Kantego Lorka, aby zawierzyć semi-

narium świętemu Józefowi. W kaplicy
zawieszono jego obraz i wprowadzono
modlitwy ku jego czci. Kult ten trwa do
czasów współczesnych3. Seminarium
jako jedno z dwóch w Polsce nie zostało
przez Niemców zamknięte i przyjmowało alumnów z całego kraju. Działało
przez cały okres okupacji4. Święty Józef, opiekun Kościoła Powszechnego,
zaopiekował się szczególnym miejscem
Kościoła sandomierskiego, jakim jest
Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu.
Dotarliśmy do końca naszej wędrówki. Była to zróżnicowana podróż przez
trzy kontynenty i dwa tysiące lat historii. Zachęcam Cię, drogi Czytelniku, do
prawdziwej wyprawy. Wybierz się do
najbliższego kościoła pod wezwaniem
świętego Józefa5 i skorzystaj z potężnego wstawiennictwa tego Świętego.

archiwum WSD

W każdą środę klerycy modlą się wspólnie litanią do Świętego Józefa.
Jedyna przerwa działalności była w 1944 roku z powodu walk i bliskości frontu.
5
W diecezji sandomierskiej kościoły pod wezwaniem Świętego Józefa znajdują się
w Biskupicach, w Chodkowie, w Klimontowie, w Kocudzy, w Kotowej Woli, w Nisku,
w Sandomierzu, w Woli Rusinowskiej i w Wydrzy.
3

4
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Rozmowa z...

Mężczyzna i
ojciec na 100%

Dwugłos
męża i ojca trójki dzieci
oraz ojca duchownego WSD
w Sandomierzu.
Rozmawiał: Bartosz Wawrzkiewicz
Adrian Pieniążek

ks. Rafał Kobiałka

Być mężczyzną to…
Adrian: Przez tydzień, przed naszą rozmową rozmyślałem nad tym tematem. Pierwsze, co mi się nasunęło: być mężczyzną to konkretne powołanie. Ja tak to odbieram,
że Pan Bóg powołał mnie jako mężczyznę i dał mi określone zadania, które się z tym
wiążą. Patrząc na moje małżeństwo, na różnice między mną a moją żoną, widzę, że
kiedyś te różnice rodziły sporo frustracji, nie zawsze umieliśmy je docenić i ze sobą
współpracować. Dziś z radością z nich „korzystamy”, a czasem się śmiejemy z tego,
jak bardzo różnie rozumiemy te same sprawy (śmiech). Uzupełniamy się po prostu.
Być mężczyzną to konkretne powołanie, jakieś konkretne zadania czy zbiór zadań
danych mi przez Boga.
ks. Rafał: Być mężczyzną to podejmować decyzję i brać za nie odpowiedzialność.
Tym mężczyzna różni się od chłopca. Mężczyzna podejmuje decyzję, bierze za nią
odpowiedzialność i potrafi przyjąć na siebie konsekwencje tych decyzji.
Funkcjonuje takie powiedzenie, że prawdziwy mężczyzna zasadził drzewo, wybudował dom i spłodził syna. W książce pt. „Dzikie serce” autor mówi, że facet musi
przeżyć przygodę, stoczyć bitwę i uratować damę. To są takie slogany? Czy jest w
nich ukryta prawda?
A: Pamiętam, jak pierwszy raz czytałem „Dzikie serce”. Nie tyle czytałem, co
smakowałem. Tętno mi przyspieszało. Faktycznie te stwierdzenia Edredge’a były mi
bliskie. Sam nie wybudowałem domu (kupiliśmy już gotowy, dużą część prac wykończeniowych zlecając innym osobom, które są w tym profesjonalistami). Dla mnie
ta przysłowiowa „budowa domu” to raczej chęć zaspokojenia potrzeby tworzenia,
ale też jest to jakiś rodzaj uratowania damy, kobiety, aby zapewnić jej byt i wziąć
odpowiedzialność za rodzinę. Szczególnie bliska jest mi potrzeba przygody i walki.
Mam dwóch synów i córkę, i widzę, że wraz z ich dorastaniem te nasze przygody,
wyzwania są coraz ciekawsze, coraz większe. Dla mnie to jest wielka radość. Szybsze
bicie serca przy lekturze książki „Dzikie serce” mogło być u mnie spowodowane też
tym, że to moja żona zrobiła mi taki prezent. Kupiła tę książkę, przeczytała i napisała na marginesach swoje doświadczenia, komentarze, przemyślenia odnośnie
budowania naszych relacji. Więc to było coś dodatkowego, co motywowało. Nie
byłem w stanie przeczytać na raz więcej niż jeden rozdział, bo trawiłem to, delektowałem się. Była we mnie dzika potrzeba przeżycia tej przygody. Myślę, że to jest
dobra droga dla mężczyzny.
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ks. R: Ja pozwolę się odnieść do tych pragnień, o których mówi John. Mam wrażenie, że ta książka napisana przez protestanckiego pastora dokonała prawie 20
lat temu w Polsce pewnego przełomu w myśleniu o duchowości mężczyzny. Wiele
publikacji późniejszych właśnie do niej się odwoływało. Wielu rekolekcjonistów, gdy
miało wygłosić naukę stanową do mężczyzn albo prowadziło jakiś dzień skupienia do
nich skierowany, sięgało do intuicji Eldredge’a. Sam pamiętam, z jakim przejęciem
słuchałem kilkanaście lat temu rekolekcji księdza Piotra Pawlukiewicza o duchowości mężczyzny odwołujących się właśnie do tej książki. Autor przekazał w niej jasne
przesłanie: każdy mężczyzna potrzebuje wyzwań. Niezależnie od tego, czy żyje
w małżeństwie, czy w celibacie potrzebuje czegoś, co go będzie bardzo pociągać.
I w takim znaczeniu tezy Eldredge’a są prawdziwe. Choć na pewno inaczej się je
przeżywa w małżeństwie, a inaczej w celibacie. Przeżycie przygody czy stoczenie
bitwy to ważne obrazy, jeśli chodzi o walkę wewnętrzną mężczyzny. Myśląc o tych
dwu obrazach w życiu kapłańskim, można je także odnieść do pasji, jaką każdy
wyświęcony powinien mieć w budowaniu Królestwa Bożego. Uratowanie pięknej,
to z kolei obraz, który we mnie jako kapłanie porusza pragnienie niesienia pomocy
ludziom, pragnienie prowadzenia ich do Boga. Więc ten wymiar też jest obecny
w życiu księdza. Myślę, że nie są to slogany, ale ukazują głębokie pragnienia zapisane przez Pana Boga w nas, niezależnie od tego, czy żyjemy w małżeństwie czy
w celibacie.
Św. Jan Paweł II naucza, że biblijny opis stworzenia mówi o „mężczyźnie” dopiero w odniesieniu do stworzenia kobiety. Wcześniej mamy do czynienia po prostu
z „człowiekiem”. Nauczanie papieskie wskazuje na istotną rolę kobiety w byciu
mężczyzną na 100%. Jak ma się to zrealizować w kapłaństwie?
ks. R: Jan Paweł II pięknie wyeksponował w swojej teologii ciała1, że obrazem
Boga jest człowiek w relacji. Nie pojedynczy, ale człowiek w odniesieniu do drugiego. Skoro Bóg jest relacją – tak możemy powiedzieć o Trójcy Świętej – podobnie

franciscanfriars.com.com

1
Terminem tym określa się nauczanie św. Jana Pawła II zawarte w katechezach środowych wygłoszonych
w latach 1979-84. Znane są także pod tytułem „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”.
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człowiek staje się w pełni człowiekiem, wtedy gdy przekracza swoją samotność
i jest skierowany ku drugiemu. Szczególną relacją jest relacja mężczyzny i kobiety
w małżeństwie, którą Jan Paweł II określił jako prasakrament. Ten pierwotny sakrament to pierwszy widzialny znak obecności Boga w świecie. Kapłan żyjący
w celibacie, choć nie tworzy takiej relacji, nie jest jednak bytem a-relacyjnym. Jego
relacja z kobietą jest inna niż żonatego mężczyzny. Wśród relacji, które ma kapłan
jako pasterz – (bo miłość pasterska jest podstawowym charyzmatem kapłana) –
są relacje z mężczyznami i kobietami. Jan Paweł II pokazał, że relacje z kobietami
kapłan powinien przeżywać jak z siostrą lub matką. Kapłan nie tworzy więc relacji
na wyłączność, co jednak nie znaczy, że ma nie tworzyć relacji i ma nie kochać.
W tym właśnie zawiera się esencja bycia na obraz i podobieństwo Boga. Kochające
się małżeństwo, jest obrazem Boga, prasakramentem. Kapłan wybiera Boga, oddaje
Jemu, a przez Niego ludziom. I przypomina w ten sposób, że ostatecznie to relacja
z Bogiem, do którego dążymy na ziemi, jest najważniejszym celem ludzkiego życia
i tworzonych w nim relacji, także tej małżeńskiej. I w taki sposób miłość i relacyjność
kapłana powinna się realizować.
W bycie mężczyzną naturalne wpisane jest bycie ojcem. Adrian, gdybyś mógł
powiedzieć o Twoim doświadczeniu ojcostwa. Co jest największą radością, a co
bywa trudne?
A: Radości nie brakuje i w to takich najdrobniejszych rzeczach – w tym, jak dzieciaki
cieszą się każdą chwilą, jak są wrażliwe i mają wielkie serce, jak jedno drugiemu
pomaga, jak wiele jest w nich takiego niezakłamanego dobra. Jako ojciec jestem
rozpieszczany przez moją żonę, która mnie wspiera w powołaniu ojcowskim. Zawsze
marzyłem o żonie, z którą będę się modlił, i przy której będę stawał się lepszym człowiekiem – i taką otrzymałem. Dzięki temu łatwiej mi być ojcem. A to, co dla mnie
jest najtrudniejsze, to moja pycha, z którą wchodzę czasem w relację z dziećmi. Ona
sprawia, że staję z wyższością nad nimi, by krytykować, zawstydzać, prawić długie
kazania. Później szybko przychodzi chwila refleksji, która sprawia, że przepraszam
dzieci za swoje zachowanie. Lekarstwem jest stawanie w pokorze wobec dziecka.
Staram się zatrzymać, patrzeć na nich, dostrzegać olbrzymie dobro. Widzę, jak dużo
mi brakuje w byciu prawdziwym chrześcijaninem. Kiedy patrzę na nich, to widzę,
że ja mogę się od nich uczyć. Te upadki w pychę są najtrudniejsze, bo dla dzieci
też jest to trudne, kiedy pouczam ich z wyższością, a nie z miłością. Widzę, jak to na
nich wpływa, i jest to dla mnie trudne. Często im powtarzam, że one mają większe
serce ode mnie. Karolcia – najmłodsza, gdy ją pytam, to mówi sama, że ma większe
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serce (śmiech). Śmiejemy się z tego, że ona jest malutka, ale ma większe serce. Dla
mnie radością jest to, że każdego dnia mogę otrzymywać od nich taką najszczerszą, przebaczającą miłość. Nawet gdy zawalę, to tego samego dnia mogę być
ich najlepszym tatą – przepraszam za swoje błędy i oni od razu o tym zapominają,
nie chowają w sercu urazy. Mój upadek jest szybko zmazywany – to jest ogromna
radość. Można napisać książkę o tych moich radościach, ale tutaj nie mamy na to
tyle miejsca (śmiech).
Teraz pytanie do kapłana. Mówi się, że kto nie jest w stanie być dobrym ojcem,
nie będzie dobrym księdzem. Jak to należy rozumieć i jak ksiądz ma realizować
ojcostwo?
ks. R: Zdecydowanie! W 100% zgadzam się z tym, że by być dobrym księdzem,
trzeba mieć predyspozycje do tego, żeby być dobrym ojcem. Ojcostwo to jest
przekazywanie życia i ochranianie tego życia. Jeśli tak popatrzymy na ojcostwo
kapłana niezależnie od tego, jaką ksiądz pełni funkcję – proboszcz, wikariusz, katecheta, wychowawca seminaryjny – ten wymiar rodzicielski jest obecny. Jednym
z głównych zadań kapłana jest bowiem prowadzenie do wiary, czyli rodzenie do
nowego, nieśmiertelnego życia, a potem ochranianie tego życia. Kapłan-ojciec
towarzyszy we wzroście, żeby to życie wiary, które jest ostatecznie życiem wiecznym dobrze się rozwijało. W takim znaczeniu ksiądz ma być ojcem – nie w sensie
fizycznym, ale w sensie duchowym – jak najbardziej.
Obecna kultura nie sprzyja temu, by chłopcy stawali się dojrzałym mężczyznami,
a co za tym idzie prawdziwymi ojcami. Co można w tej kwestii zrobić? Jak Kościół
może odpowiedzieć na to zjawisko?
A: Trudne pytanie. Jeśli chodzi o naszą rodzinę, to staramy się, żeby było jak najmniej
stykania się z ”popkulturą”. Wspólnie z żoną zdecydowaliśmy się na pracę, która
pozwala nam spędzać z dziećmi dużo czasu. Bawimy się razem, modlimy, gramy w
gry planszowe, czytamy książki i rozmawiamy o nich, chodzimy na spacery i dbamy
o wrażliwość dzieci, dobierając uważnie to, jakie książki czytamy czy jakie bajki oglądamy. Odpowiadamy im na ich pytania, rozmawiając też o różnych negatywnych
zjawiskach, które widzimy wokół siebie. Nasz najstarszy syn nie ma jeszcze 8 lat, ale
już od dawna rozmawiamy o telefonach, grach komputerowych, ewentualnych
zagrożeniach, które się z nimi wiążą. Dążymy do tego, żeby oni sami uważnie patrzyli
na to, jak duża ilość czasu przed ekranem wpływa na relacje pomiędzy nimi a ich
kolegami. Staramy się unikać tego, że my im „prawimy kazania” – bardziej zadajemy
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pytania, zachęcamy do refleksji, pytamy o to, jak się czują, kiedy przychodzą do
kolegi w odwiedziny, a ten siedzi z nosem w telefonie. Mam poczucie, że moje dzieci
są czasami bardziej dojrzałe niż ja. Dzieciaki mają nieraz trudne sytuacje w szkole.
Syn zapomniał zabrać książki do szkoły, ktoś nogę mu podłożył, ktoś powiedział coś
niemiłego, ale gdy klękamy wspólnie do modlitwy, to dzieci potrafią dziękować
z uśmiechem za cały dzień i za te trudne sytuacje również. Staramy się naszym
dzieciom tłumaczyć, że ważniejsze są rzeczy duchowe niż materialne. Franio – nasz
syn, stresuje się, mając 7 lat, bo jego rówieśnicy chcą być piłkarzami czy kimś innym,
a on jeszcze nie wie, co chce robić. Staramy się mu tłumaczyć, że kariera nie jest
najważniejsza. Ja swoje powołanie zawodowe odkryłem, mając 24 lata, Agnieszka
mając 30 lat i jesteśmy szczęśliwi (śmiech). Dajemy dzieciom czas i miłość. A kultura
i zagrożenia? One zawsze będą… Kiedyś w mojej klasie było dużo ministrantów,
mało kto był za aborcją, a dziś ktoś jest jeden w klasie przeciwny aborcji. My jako
rodzice możemy pomagać naszym dzieciom, dać im to, co najlepsze, być dla nich
świadectwem i pomagać zobaczyć, co jest dobre, a co złe. Ostateczne decyzje
w pewnym momencie będą podejmować same.
ks. R: To prawda, że obecna kultura nie tylko nie sprzyja temu, by chłopcy stali
się prawdziwymi mężczyznami, raczej chce utrzymywać ten dziwny stan niedojrzałości. Widocznie komuś to się opłaca. Kościół chce z kultury zachować to, co
w niej szlachetne i dobre, bo uważa, że jest to zawsze jakieś przygotowanie dla
Ewangelii, ale też musi nieraz tworzyć trochę takie kontrkulturowe środowisko. To jest
zadaniem i rolą Kościoła – tworzenie środowiska, w którym nasze wartości będą jak
najbardziej rozwijane, pielęgnowane, gdzie rodziny będą otrzymywały konkretne
wsparcie w postaci mądrych przewodników duchowych, mądrych kapłanów, by
w rodzinach odbywało się dojrzewanie do męskości, do dorosłości. Sądzę, że to,
co Kościół może i powinien robić to: nie bać się tworzenia wspólnot. To chyba jest
przyszłość Kościoła, o jakiej kiedyś mówił kardynał Ratzinger, że to kiedyś mogą być
małe wyspy chrześcijaństwa na ogromnym morzu pogaństwa. Ważne, żeby te wyspy były i żeby człowiek wiedział, że ma takie środowisko, w którym jego wartości
są pielęgnowane i mogą się rozwijać. Kościół ma tworzyć środowisko, które będzie
pociągało innych, które przez sam styl życia będzie zachęcać, zapraszać do wiary
w Chrystusa. Będzie takim, gdy ludzie będą w nim widzieli konkretne owoce tego
chrześcijańskiego stylu życia, np. dojrzałość ludzi tworzących te wspólnoty, wierność
małżeństw, radość dzieci i rodziców.
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A: Odnosząc się do tego, co ksiądz powiedział: czuję, że jestem zobowiązany,
i czuję powołanie, by zatroszczyć się w parafii o takie środowisko, w którym moje
dzieci będą funkcjonować. Może to nie będzie na takim poziomie, na jakim ja wzrastałem (ministranci, oaza), ale żeby powalczyć, by dzieci miały takie miejsca, dzięki
którym będziemy mogli o nie zadbać, by miały środowisko z dobrymi wartościami.
Czy macie jakieś wzory męskości, które są dla Was inspiracją?
A: Takim najpiękniejszym wzorem męskości, silnym, odważnym, stanowczym jest
Jezus Chrystus. Aczkolwiek Pan Bóg dał mi wiele osób na drodze życia, które są
wzorem męskości. Mój tata zginął, gdy miałem 9 miesięcy, więc w pewnym stopniu dziadek zastępował mi tatę. Po latach widzę, jakie to piękne i jak ważna była
dla mnie pomoc dziadka. Jego obecność wpłynęła na mnie i na to, jakim jestem
mężczyzną. Być może dlatego, że nie miałem ojca, naturalne we mnie było, że
poszukiwałem ojca duchownego. Pan Bóg postawił na mojej drodze formacji
wspaniałych kapłanów, za których jestem Mu wdzięczny. Uczyli mnie właściwego
podejmowania decyzji i zauważania tego, co jest ważne. Spotykałem takich mężczyzn, którzy pokazywali mi wymagającą miłość, która jest trwała, a nie „rozlazła”.
Mężczyzna powinien dawać przykład, ale też pokazywać, że warto się trudzić
i podnosić sobie poprzeczkę. Również moja mama w dużym stopniu zastępowała
mi ojca. Animatorzy w Ruchu Światło-Życie także bardzo się przyczynili do mojego
rozwoju jako moi „starsi bracia”. Pokazywali mi drogę do Jezusa. Wciąż utrzymuję
z nimi kontakt. Miałem również jakieś inspiracje biblijne – jako przykład powstawania z pomocą Boga. Również bardzo ważne są dla mnie relacje z innymi, więź z
przyjaciółmi. Każdy z moich przyjaciół ma coś, co mogę podziwiać i z czego mogę
się uczyć. Jeden jest pomysłowy, inny ma dobre podejście do finansowych spraw –
dużo zarabia, a porozdawałby potrzebującym wszystko. Wiadomo, że Jezus jest na
czele, On jest największą inspiracją. Gdy był na ziemi, to nie bał się mówić prawdy,
zawsze stawał w prawdzie – to zawsze mi w Jego wypowiedziach wybrzmiewało.
Jezus nie bał się mówić prawdy! Odnoszę to do dzisiejszych czasów, kiedy każdy
chce mieć swoją własną, subiektywną prawdę. Więc to właśnie te osoby przez całe
moje życie budowały we mnie po troszeczku, po cegiełce obraz męskości.
ks. R: Dla mnie wzorem męskości jest mój tato. Widzę, że im jestem starszy, tym
bardziej to odkrywam. Podobnie jak u Adriana miałem też grono mężczyzn w Kościele: kapłani, animatorzy z Oazy – tacy „starsi bracia”, którzy pokazywali co to
znaczy być młodym, wierzącym mężczyzną.
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Czy miałeś kiedyś wrażenie, że twoje
działanie nie przynosi żadnego efektu
i prowadzi donikąd? Jeśli tak, czytaj
dalej.
W tym krótkim artykule chciałbym
przypomnieć wartość tego, czego każdy z nas w życiu doświadczył. Chyba nie
mylę się, że nieraz wykonywałeś jakąś
pracę? Ludzie pracują od najdawniejszych czasów, więc myślę, że nikogo
to nie ominęło, nawet najmłodszych
(bo Wy pracujecie poprzez naukę czy
pomoc bliskim). Każda praca wiąże się
z jakimś celem i do niego prowadzi,
a myślę, że masz jakiś cel w życiu,
prawda? Sam Pan Bóg w ogrodzie Eden
postawił człowieka, aby ten uprawiał
go i doglądał. Dzisiaj wielu nie chce
pracować, ponieważ praca wymaga od nas wysiłku i zaangażowania.
W wielu zawodach brakuje rąk do
pracy, a powodem tego może być to,
co niejednokrotnie słyszałem: Ja bym
się wstydził tak pracować, Dla mnie to
żadna praca, To zawód dla tych, którym
się nie chce uczyć. Czy słyszałeś takie
powiedzenie: Żadna praca nie hańbi ?
Myślisz, że to jedynie puste słowa używane tylko po to, aby pocieszyć tych,

którym, zdaniem wielu, w życiu nie
wyszło, bo zarabiają najniższą krajową?
A może ten człowiek z niższymi standardami pracy jest naprawdę szczęśliwy, bo wkłada w nią całe swoje serce?
Nie jest ważne to, co robisz, ale po co,
dla kogo i z jak dużym oddaniem. Jeżeli
spełniasz swoje obowiązki z całkowitym zaangażowaniem i dajesz z siebie
wszystko, czy powiesz, że ci nie wyszło
w życiu albo jesteś gorszy od tych, którzy zarabiają więcej niż ty? Święty Paweł
w Pierwszym Liście do Koryntian przypomina: Przeto czy jecie, czy pijecie, czy
cokolwiek innego czynicie, wszystko na
chwałę Bożą czyńcie (1Kor 10,31).
Jako przykład człowieka pracy
chciałbym przedstawić św. Józefa,
„ziemskiego ojca Jezusa”. Święty Józef
był cieślą, który uczciwie i z wielkim
oddaniem pracował, aby utrzymać
Świętą Rodzinę, zarówno we własnym
kraju, jak i podczas kilkuletniego pobytu
w Egipcie. Właśnie od Świętego Józefa, jak pisze papież Franciszek w liście
apostolskim „Patris Corde”, Jezus nauczył się wartości, godności i radości,
i co znaczy móc spożywać chleb, który
jest owocem własnej pracy. Święty
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przypomina, że Bóg, który wcielił się w
człowieka, pracował i nie gardził pracą.
W dobie pandemii COVID-19 wielu
ludzi straciło pracę. Oddziałuje to
negatywnie na podstawową jednostkę społeczną, jaką jest rodzina. Ta,
w której nie ma pracy, narażona jest na
ogromne trudności i kryzysy. Konflikty
osiągają taki stopień, że wiele rodzin się
rozpada; a to wszystko spowodowane
jest tym, że ludzie nie pracują. Dlatego
musimy starać się o to, żeby każda
bliska nam osoba miała możliwość
godnego utrzymania.
Osobiście jestem bardzo wdzięczny
Panu Bogu, ponieważ dał mi dom,
w którym nigdy nie brakowało pracy.
Wychowałem się w rodzinie sadowniczej, gdzie praca ma ogromne znaczenie. Nieraz zarywamy nocki, aby wyprodukowane przez nas owoce były jak
najwyższej jakości. Dla mnie obrazem
św. Józefa w dzisiejszym świecie jest
20
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mój tata, człowiek zaangażowany,
uczciwy i pracowity. To on od dzieciństwa uczył mnie szacunku do pracy
i pokazywał, jak ją wykonywać. Często
denerwowałem się, gdy zwracał mi
uwagę, że robię coś źle albo krytykował, ale dziś wiem, że nie robił tego po
to, aby mnie urazić. Raczej, żeby mnie
czegoś nauczyć. Od zawsze byłem
pełen podziwu dla niego, że potrafił
poświęcać swój sen, aby zapewnić
nam utrzymanie na możliwie najwyższym poziomie. Tata, mimo ogromnej
liczby obowiązków, znajduje czas na
modlitwę, która jest najważniejsza
w jego życiu. Dla niego również praca
jest modlitwą. Nie ma znaczenia, ile jest
zajęć, zawsze gdy przychodzi niedziela,
świętujemy Dzień Pański. Od dzieciństwa moim marzeniem było iść w jego
ślady i robić to, co on. Pamiętam, jak
w szkole miałem wielokrotnie powtarzane, że sadownikami zostają tylko

Józef Mistrz drugiego planu

ci, którzy się nie uczą, a ja mam sobie
poszukać czegoś bardziej przyszłościowego. Oczywiście jest to nieprawda,
bo każdy sadownik musi nieustannie
zgłębiać wiedzę w swojej dziedzinie.
Jeśli ta praca daje nam szczęście i zbliżamy się przez nią do Boga, to jest to
piękne i życzę wszystkim, aby czerpali
taką radość z tego, co robią; właśnie jak
moja rodzina.
Chciałbym pokazać, co zyskałem
dzięki pracy, a zyskałem naprawdę
dużo. Przede wszystkim nauczyłem się
do niej szacunku – to jest podstawa.
Spędzając całe dnie w sadzie, zobaczyłem, że pieniądz wcale tak łatwo nie
przychodzi i trzeba posługiwać się nim
używając rozumu. Bardzo często, gdy
chcę kupić jakąś rzecz, która mi się nie
przyda, zastanawiam się, czy warto było
dla niej włożyć tyle wysiłku. Ta metoda
działa błyskawicznie. Praca w gronie
rodziny nauczyła mnie tworzenia relacji
i tego, że nie tylko ja mam potrzeby,
ale ludzie, których Pan Bóg stawia mi
na drodze, również je mają. Nauczyła
mnie ofiarności, bo nieraz musiałem

rezygnować ze spotkań ze znajomymi
z powodu licznych obowiązków. Dzięki
pracy potrafię lepiej organizować czas,
co niejednokrotnie pomaga mi funkcjonować w seminarium. Dzięki godzinom
spędzonym w samotności w traktorze
jestem tutaj, bo przez tę samotność
i ciszę, której doświadczałem, Pan
Bóg do mnie przemawiał i zapraszał
do wejścia na drogę ku kapłaństwu.
Każdy z nas został powołany przez
Boga do konkretnego zadania, które
dla każdego jest inne i właśnie w tym
jest największa wartość tego, co robię.
Spójrzcie na swoją pracę, zastanówcie
się, jaki jest jej cel, dokąd zmierza. Jeśli
nie do Boga, to pracujcie tak, aby do
Niego zmierzała.
Mam nadzieję, że moje doświadczenie pracy pokazuje, że jej rozumienie
nie jest powierzchowne. To nie tylko
zwykłe wypełnianie moich obowiązków, („...bo przecież muszę mieć na
utrzymanie”), ale również droga do
spełnienia, rozwijania swojej osobowości. Szanuj więc swoją pracę, bo może
właśnie do niej jesteś powołany.

archiwum prywatne
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Poradnia NIEBO:

Tekst: Dariusz Cichoń

Pieprz i róże

Świt latem w Sandomierzu to wyjątkowe zjawisko godne uwiecznienia przez
najwybitniejszych artystów. Rubinowe słońce leniwie wygląda zza horyzontu, roztaczając swoje promienie na nieboskłonie i ziemi, gdzie napełnia swoim blaskiem
wiślaną mgłę w taki sposób, że przypomina ona raczej niebiański, świetlisty obłok
niż zwykłe przyrodnicze zjawisko.
– Będzie padać – stwierdził Tymoteusz, patrząc na układ chmur na niebie – tak za
12 godzin…
Biegł wraz ze swoim przyjacielem w dół skarpy w kierunku Gór Pieprzowych; mijali
po drodze alejki pachnących kasztanów, otulanych przez słoneczną mgłę, a dostojne
lipy snuły aromat kwiatów, wokół których powoli zaczynały kłębić się roje pszczół
nucących swoją melodię. Poranny wiatr jedynie delikatnymi powiewami przypominał
o sobie z lekka muskając liście.
– Nie za 12, za 15 godzin – uściślił zdecydowanym, urzędniczym tonem Tymoteusz,
po czym zwrócił się do swojego towarzysza:
– Ciekaw jestem, kiedy zrobi się gorąco, bo musimy wrócić przed największym
skwarem.
– Myślę, że damy radę, to nie jest daleko – odparł spokojnie Filip.
Biegli niespełna kwadrans razem, wciąż mijając ludzi, budynki, samochody, przyrodę.
– Chciałbym być już na miejscu – mówił Tymoteusz, był już wyraźnie zmęczony
i zniecierpliwiony – a nie tyle biec i biec – dodał rozczarowany.
– A po co biegniesz? Tylko po to, żeby dobiec i czym prędzej wrócić; są wakacje,
Tymek. – skomentował z nieco zaczepnym, ale serdecznym uśmiechem Filip, prowokując do rozmowy.
– Nie wyjeżdżaj mi teraz z tą swoją filozofią życia; są wakacje… Jestem zmęczony,
chyba mam takie prawo. Czy mam chodzić zawsze uśmiechnięty, spokojny, pomocny? – mówił, jakby wyliczał, nazywał kolejne obowiązki, które go ciemiężyły.
Filip zmieszał się, a po chwili spojrzał na Tymoteusza mówiąc:
– Wydaje mi się, że to nie biegiem jesteś najbardziej zmęczony, przyjacielu.
Tymoteusz spojrzał w dół, a później przed siebie, zamyślił się, na jego twarzy widać
było grymas gniewu… Zaczął biec szybciej, zostawiając Filipa w tyle.
Biegł myśląc i myśląc, czuł agresję wobec teraźniejszości, przeszłości i przyszłości;
22
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uciekał, ale od czego, a raczej od kogo? W głębi wiedział, że od siebie. Tymoteusz
podążał pogrążony we własnych refleksjach wśród świata dyszącego latem – wyglądał jak martwy, zimny głaz pośrodku kwiecistej, pachnącej łąki.
Tymoteusz dotarł do podnóża Pieprzówek, chwilę odpoczął, jednak niezbyt długo,
gdyż chciał osiągnąć jak najlepszy czas. Wiedział, że tu właśnie rośnie unikatowy na
skalę świata gatunek róży1, ale nie zajmował się teraz nimi – zaczął wchodzić, wybrał
zbocze od południowej strony – najbardziej strome. Wtem zjawił się Filip, który znał
Tymoteusza i nie miał zwyczaju się na niego gniewać.
– Dobre masz tempo, ja jestem naprawdę zmęczony – powiedział dysząc i spoglądając nieco w górę na swojego towarzysza
– Dzięki, ale ty też nieźle dajesz sobie radę. Chodź ze mną na górę – w głosie Tymoteusza było czuć pragnienie doświadczenia ryzyka.
Filip zdziwił się na te słowa, gdyż postrzegał Tymoteusza inaczej – jako mniej
skłonnego do przygody – raczej melancholika niż wyczynowca. Otrząsnął się jednak
z tych myśli, gdy usłyszał dziwny szum, jakby ruch wielkiej masy.
– Tymek, uważaj! – krzyknął na cały głos Filip, widząc osuwający się spory fragment
zbocza, po którym wchodził jego kompan.
Tymoteusz jednak nie zdążył odskoczyć i siła błotnej lawiny ściągnęła go kilka
dobrych metrów. Kiedy zorientował się co się stało, Filip podbiegł czym prędzej do
Tymoteusza, ten oddychał, jednak był nieprzytomny.
***
3 dni później w szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu.
– Witaj, Tymku – powiedział radośnie i ciepło Filip, siedząc przy łóżku chorego
i kładąc mu rękę na ramieniu
– Witaj, Filipie, dzięki że ze mną byłeś – odpowiedział nieśmiało poszkodowany
– Jak się czujesz, czy coś cię boli? – zapytał z serdecznym uśmiechem Filip. Wiedział,
że jego kompan ma złamaną nogę i liczne urazy, i sińce na całym ciele.
archiwum WSD

1

To nie fikcja literacka.
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– Wiesz…– zamyślił się Tymoteusz – żałuję, po prostu żałuję – westchnął ze
smutkiem.
– Czego żałujesz? – delikatnie dopytał Filip.
– Nie chce mi się gadać, w ogóle nic mi się nie chce. Ciągle próbuję i próbuję, staram
się, szukam nowych rozwiązań, dróg, wszystko przynosi tylko stres i kłopoty… – Filip
patrzył mu prosto w oczy, które zaczęły napływać łzami.
– Wiesz, przyjacielu – kontynuował – ja chcę po prostu normalnie żyć, być młodym, cieszyć się, doświadczać, przeżywać, a czuję, jakby mnie coś non stop więziło,
trzymało w żelaznych sidłach, a jak staram się z nich wydostać, zmienić coś, to tym
bardziej się one zaciskają. Chciałem spędzić z tobą trochę czasu, zrelaksować się,
coś zdobyć, coś wygrać, coś udowodnić, tobie… sobie – a nie byłem, nie jestem
w stanie tego wszystkiego zrobić – niemal z płaczem, łamiącym głosem powiedział
Tymoteusz; czuć było w głosie smutek, agresję, złość, ale przede wszystkim ból.
Filip milczał, po chwili zwrócił się do niego z czułością i troską:
– Nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania, nie chcę cię pouczać, moralizować,
ale…
– Co ale, co ale – wrzasnął chory i gdy już miał wykrzyczeć z siebie wszystko, Filip
stanowczo kontynuował:
– …ale wiem jedno: nie jest najlepszym marynarzem ten, który ma najlepszy jacht
czy największe łodzie i żagle, ale ten, który potrafi każdy wiatr wykorzystać do tego,
aby dopłynąć do celu. Przyjacielu, dopóki walczysz jesteś zwycięzcą2, znasz to? – Filip
wpatrywał się w niego, a jego spojrzenie wskazywało na to, że czeka na odpowiedź.
– No znam – odparł niechętnie chory.
– Jakbyś się czuł, gdybyś pomimo całej swojej chęci czy ambicji nadal siedział
w pokoju i nie wychylił nosa za drzwi? Tak, trzeba mieć głowę na karku, tak, trzeba
być odpowiedzialnym, ale wszystkiego nie zaplanujesz, jak na przykład opadów na
skalę monsunu na Pieprzówkach, które powodują osuwiska – dodał z uśmiechem
Filip i kontynuował:
2

Cytat z świętego Augustyna.
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– Rozumiem twoją złość, ale zobacz, ile w tobie odwagi, determinacji – dokończył
z entuzjazmem.
– Ojcujesz mi, Filipie –skwitował Tymoteusz – ja nie chcę, żeby ktoś się nade mną
użalał, litował.
– A gdzie tu litość? – pytał z autentycznym niedowierzaniem Filip – nie jestem
twoim przyjacielem po to, żeby cię niańczyć, ale znam cię, wiem że jesteś wściekły
na to, co się stało, a najbardziej na siebie.
– Trudno lubić i szanować kogoś, kto jest nieudacznikiem – odparł smutno, ale
spokojnie Tymoteusz
– Powtórz to tysiąc razy i stanie ci się według twego słowa! – skonstatował Filip,
podnosząc głos.
Nastała niezręczna cisza, powietrze zgęstniało, czas zdawał się wyczekiwać reakcji…
Tymoteusz odwrócił się twarzą w stronę poduszki i tak leżał. Nie chciał kontynuować tej rozmowy, było już to dla niego zbyt wiele. Filip wstał z krzesła i wychodząc,
powiedział:
– Przyjacielu, gdybyśmy się zamienili miejscami, to też pewnie miałbym dość. Nie
jestem cudotwórcą, nie naprawię cię…, ale jest Ktoś kto może, wiesz o Kim mówię.
Nie wstydź się Go.
Filip został sam ze swoimi myślami, uczuciami; chciał żyć inaczej, ale nie wiedział jak
– wiedział, że zmiana musi się dokonać w nim głęboko, bo inaczej nic się nie zmieni.
***
Po jakimś czasie.
Filip siedział w swoim domu i oglądał mecz, leniwie spędzając czas przy lemoniadzie
i chipsach. Minęło już sporo dni od wypadku, który przydarzył się na Pieprzówkach…,
nagle rozległ się dzwonek telefonu.
– Ha…- nawet nie zdołał dokończyć, kiedy odezwał, a raczej wyrwał się jego
przyjaciel:

unsplash.com
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– Witaj, Filipie!
– Witaj, Tymku – odpowiedział.
– Myślałem o twoich słowach, trudna to mowa, ale tym bardziej powinienem jej
słuchać. Dzięki, dzięki za wyrozumiałość – powiedział Tymek tonem łagodnym,
pełnym wdzięczności.
– Cieszę się, że słyszę to od ciebie i to takim głosem, cieszę się, że w ogóle cię
słyszę. – równie łagodnie i z pokojem w sercu odpowiedział Filip
– Mam propozycję, co myślisz o wypadzie w Tatry tak na 4-5 dni? Może na Giewont,
moglibyśmy wejść na Kasprowy albo na Rysy?
– Nie wiem, czy to dla mnie nie za wysokie góry – odpowiedział zdezorientowany
Filip; spodziewał się po swoim przyjacielu raczej rozmowy o filozofii, poezji, ewentualnie propozycji partii w szachy czy gry w planszówkę.
– Jak będziesz leżał na kanapie i mecze oglądał, to i pierwsze piętro twojego
domu będzie dla ciebie zbyt wysokie – serdecznie, z nutą przyjacielskiej złośliwości
zripostował Tymoteusz i dodał:
– Poza tym za pół godziny będę u ciebie – stanowczo oznajmiając swoją wolę
– Co?! Nie mam nic przygotowanego – próbował wybronić się Filip
– Przyjadę spotkać się z tobą, nie z twoja lodówką czy spiżarnią – z uśmiechem
znów zripostował Tymoteusz – a, i bym był zapomniał, szykuj rower, wiesz, że na
Pieprzówkach rośnie unikatowy gatunek róży?
– Hmmm, teraz już wiem – odparł zagubiony Filip, nie widząc jasnego związku
logicznego między myślami Tymoteusza.
– Są pod ochroną, ale mam takie zwykłe – znaczy niezwykłe, bo piękne – róże
i chciałbym je komuś zawieźć – wytłumaczył pobieżnie Tymoteusz.
– Ale komu i po co mi rower? – pytał Filip, chcąc usłyszeć jakieś sensowne wytłumaczenie.
– No właśnie po to jedziemy do Leżajska, przyjacielu.

unsplash.com
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Interwencja
Chrystusa...

...w małżeństwo.
Rodzina Szczepańskich opowiada o Bogu obecnym w ich
rodzinie i łasce nowego życia.
Rozmawiał: Mateusz Kobylarz
Ania i Paweł
Jesteście rodziną, która u swoich początków przeżywała swego rodzaju krzyż,
z którego po dłuższym czasie zakwitło życie. Jak radziliście sobie z problemem
bezpłodności?
Mija 19 lat odkąd rozpoczęliśmy wspólną wędrówkę jako małżonkowie. Pobraliśmy
się jeszcze podczas studiów. Od początku nasze małżeństwo zawierzyliśmy Temu,
który jest Miłością i tej czasami trudnej miłości nas uczy. Pierwsze lata małżeństwa
były bardzo szczęśliwe, przyszedł jednak czas, że zapragnęliśmy tą naszą miłością
podzielić się z kimś jeszcze. Niestety mijały miesiące i lata a dzieci nie pojawiały
się w naszym domu. Staraliśmy się żyć normalnie, jednak jakiś smutek w naszych
sercach był, przecież modliliśmy się, zawierzaliśmy Bogu, byliśmy we wspólnocie
rodzin gdzie otaczały nas rodziny z dziećmi. Ważnym momentem okazały się dla
nas rekolekcje, na które pojechaliśmy do Niepokalanowa dla małżeństw mających
problem z płodnością. Tam przebaczyliśmy sobie nawzajem to, że nie możemy
począć dziecka. Ja jako kobieta miałam czasem myśli, że ludzie, którzy nie pragną
dzieci zaliczają często „wpadki”, wielu nie szanuje cudu jakim jest bycie w stanie
błogosławionym, uczestniczenie w dziele stworzenia, a my którzy zwierzyliśmy Bogu,
mimo wielu modlitw, nie możemy doczekać się tej łaski. Zrozumiałam w pełni, że
Bóg nie pragnie naszego cierpienia, On w tym cierpieniu jest z nami, a stawianie
siebie nad innych tylko dlatego, że zawierzyliśmy Bogu to pycha. Oczywiście od
strony medycznej robiliśmy badania, jeździliśmy do różnych specjalistów itd. Przyszedł
czas, że stanęliśmy w prawdzie i powiedzieliśmy Bogu – niech będzie wola Twoja,
jeśli jest nią niepłodność, również ją przyjmiemy – ta konkretna decyzja przyniosła
pokój serca i ukojenie. Po siedmiu latach przyjęliśmy nowe życie, w darze otrzymaliśmy syna. Obecnie jesteśmy rodzicami szóstki dzieci, najmłodsze z nich, straciliśmy
zanim się narodziło – a w sumie zyskaliśmy – orędownika w niebie. W trakcie naszego życia małżeńskiego spotkaliśmy wiele małżeństw, które równie jak my borykało
się z problemem bezpłodności. Duży wpływ na ten stan mają różne czynniki: stres
i pośpiech życia, zanieczyszczone środowisko, powietrze i zła jakość pożywienia itd.
Wśród naszych przyjaciół mamy takich, którzy czekali 10 lat na narodzenie dziecka,
ale mamy też i takich, którzy adoptowali dzieci i tworzą piękne rodziny. Są również
ci, którzy pomimo braku potomstwa dzielą się tym co mają z innymi, angażują
w życie społeczne. Najważniejsze aby przyjąć wolę Bożą i żyć również w zgodzie ze
sobą, odszukać szczęście w tym co mamy, co otrzymaliśmy.
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Jak dzisiaj wygląda Wasze codzienne życie? Czy we współczesnej rodzinie jest
jeszcze miejsce dla Pana Boga, modlitwę, angażowanie się w życie Kościoła przy
obecnym tempie życia i obowiązkach zawodowych? W jaki sposób współczesna
rodzina może podjąć się ewangelizacji sekularyzującego się społeczeństwa? Jak
to u Was wygląda?
Oczywistym faktem było dla nas to, że będziemy walczyć o to, aby Bóg był
w naszej rodzinie na pierwszym miejscu. Przez wiele lat formowaliśmy się w Domowym Kościele. Fundamentem dla nas jest modlitwa: osobista, małżeńska i rodzinna.
Regularnie jeździmy na różne rekolekcje. Staramy się być Domowym Kościołem:
celebrujemy święta i katolickie zwyczaje np. w adwencie mamy w domu wieniec
adwentowy, w poście podejmujemy rodzinne postanowienia. Jeśli nie możemy
uczestniczyć w jakimś nabożeństwie np. staramy się odprawić (odmówić) je w domu.
Jeśli chodzi o angażowanie się w życie Kościoła, był czas, że byliśmy aktywni, teraz
jest to trochę nasza słabość – przy piątce dzieci w domu – trudniej poświęcić czas
i siły. Zdarzają się jednak i takie chwile. Obecnie Paweł przygotowuje razem z Tato
Klubem Ojcowski Poligon Duchowy w Klasztorze Braci Kapucynów. Tak naprawdę
to staramy się świadczyć o Bogu w zwykłym, prostym życiu. Dzieci dają świadectwo w szkole np. piątkowym postem, co jest nieoczywiste w dzisiejszych czasach.
Przy większych uroczystościach modlimy się wraz z naszymi gośćmi. Nie ma u nas
w domu alkoholu. Żeby nie było idealnie, w związku z tym, że jest nas siedmioro,
często mamy rodzinne konflikty i dosyć często krzyczymy na siebie, jednak staramy
się szybko dojść do porozumienia i pogodzenia się oraz przebaczenia.
Jak odbieracie dzisiejszą zawieruchę wokół życia: marszów pro aborcyjnych itp.?
Czy wychowanie rodzinne, wartości wyniesione z domu mają wpływ na to, że młodzi
ludzie manifestują postulaty przeciw życiu, rodzinie?
Nasze dzieci od najmłodszych lat przesiąkają świadomością prawdy, że życie
ludzkie jest święte. My poprzez historię naszego życia jesteśmy na to życie otwarci.
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Rozmowa z...

Bardzo bliskie jest nam słowo z Listu św. Pawła do Filipian: „Umiem cierpieć biedę,
umiem i obfitować”. Był czas, że nie mieliśmy dzieci, teraz mamy je w obfitości
z czego bardzo się cieszymy. Nasze dzieci, czasami sprzeczają się kogo wolałyby
gdyby pojawił się nowy członek naszej rodziny: siostrzyczkę czy braciszka. My mamy
świadomość, że to nie tylko nasze chcenie, ale przede wszystkim z Miłości Bożej
powstaje nowy człowiek.
Mogliśmy doświadczyć niedawno jak zło potrafi być krzykliwe. Wartości na pewno
wynosi się z domu, z rodziny, ale czasami młodzi ludzie dają się zwieść pozorom.
Wydaje im się, że walczą o wolność, o samostanowienie – własną decyzję. Tymczasem ta wolność i decyzja są w momencie aktu stwarzania nowego człowieka,
potem są konsekwencje wolności wyboru. Czasem rozmawiamy z mężem o tym,
że jako katolicy nie zawsze potrafimy się zjednoczyć, aby pokazać co dla nas jest
wartością. Nie potrafimy wspólnie zawalczyć o szacunek dla życia. Natomiast bronią, której nie można jednak lekceważyć jest siła modlitwy w tej intencji, choćby
Dzieło Duchowej Adopcji.
Na koniec wspomnę, że od początku podjęliśmy decyzję aby wybrać patrona
naszej rodziny, jest nim św. Josemaría Escrivá de Balaguer. Oczywiście wzorem dla
nas jest również Święta Rodzina. Niech prowadzi Ona wszystkich, tych którzy swoje
życie pragną zawierzyć Temu, który jest Miłością.
Dziękuję za rozmowę.

archiwum prywatne
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Milcząca muzyka,
pixaby.com

s. Anna Maria od
Opatrzności Bożej,
karmelitanka bosa

dźwięczna samotność

Poprzez milczenie św. Józefa mówi
sam Bóg, intensywnie działający
w duszy skromnego cieśli z Nazaretu.
Czy chcemy, aby ta Boska symfonia,
którą św. Jan od Krzyża określił jako
soledad sonora – dźwięczną samotność
i música callada – milczącą muzykę1, odbiła się echem w naszej duszy?
W odczytaniu tajemniczego Bożego
przesłania wyrażonego w milczeniu
św. Józefa niech pomogą nam dzisiaj
teksty św. Jana od Krzyża. Choć nie
nawiązują one bezpośrednio do Oblubieńca Maryi i Opiekuna Wcielonego
Słowa, to – czyż ten niezwykle trafny
i uniwersalny opis komunikowania
się Boga z człowiekiem w samotności
i milczeniu, mógłby nie być prawdziwy
w odniesieniu do Męża Sprawiedliwego, który pozostawał w tak bliskiej
relacji z Jezusem i, wiernie wypełniając
wolę Boga, z pewnością cieszył się
łaską najwznioślejszego mistycznego
zjednoczenia, tyle że starannie ukrytego pod pozorami zwykłej, szarej
codzienności?

WŚRÓD ZGIEŁKU ŚWIATA
Św. Józef nie miał specjalnych warunków do praktykowania samotności
i milczenia. Zarówno Maryja, jak i dorastający Jezus potrzebowali przecież
jego obecności, czystej i czułej miłości
oraz serdecznej wymiany zdań. Praca
zawodowa i troska o materialny byt
rodziny oraz udział w życiu lokalnej
społeczności sprzyjały nawiązywaniu
wielu ludzkich relacji. Na czym zatem
polegało milczenie św. Józefa wśród
zgiełku świata – wprawdzie mniej hałaśliwego niż współczesny i wolnego od
pośpiechu, ale również naznaczonego
politycznymi przemianami, społecznymi niepokojami, różnymi formami
wyzysku i przemocy oraz niepewnością
jutra? Ewangelie, pozwalając w osłoniętych milczeniem „uczynkach” Józefa
odkryć klimat głębokiej kontemplacji,
pokazują, że odnalezienie i pielęgnowanie kontemplacyjnego milczenia
jest możliwe zawsze i w każdych warunkach. Józef obcował na co dzień
z tajemnicą „od wieków ukrytą w Bogu”,

Dosłowne tłumaczenie tych dwóch wyrażeń św. Jana od Krzyża z hiszp., choć nieco toporne, lepiej oddaje
ich istotę niż powszechnie znany piękny poetycki przekład o. Bernarda Smyraka OCD.
1
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która „zamieszkała” pod dachem jego
domu (por. Redemptoris custos 25).
Św. Jan od Krzyża z naciskiem przypomina, że milczenie jest niezbędnym
warunkiem prawidłowego słuchania
i odbioru Słowa Bożego, gdyż słowa
Mądrości, jak mówi Mędrzec, dają się
słyszeć jedynie w milczeniu (Koh 9,17,
zob. ŻPM2 3,67). Usłyszeć, słuchać,
przyjąć Słowo całym naszym istnieniem
– to jest możliwe jedynie w milczeniu,
ponieważ jedno Słowo wypowiedział
Ojciec, którym jest Jego Syn, i wypowiada Je zawsze w wiecznym milczeniu, w
milczeniu też powinna usłyszeć Je dusza
(Rady 2,21). Milczenie i Słowo są tutaj
współzależne. Słowo bierze początek
z milczenia, w Boskim milczeniu jest
zrodzone i ogłoszone. Milczenie jest
właściwym środowiskiem dla Słowa,
w którym może Ono wyrazić swoją istotę, żywotność i skuteczność. Jedynie
w milczeniu może zostać Ono przez
człowieka przyswojone i w pełni przy-

jęte w całkowitej dyspozycyjności całej
osoby.
Milczenie stanowi nie tylko wymóg
konieczny do przyjęcia Boskiej komunikacji, ale również jej owoc. Gdy dusza
znajdzie się już w stanie takiego milczenia i nasłuchiwania (ŻPM 3,35), wówczas
Bóg wprowadza w uśpienie i milczenie
(N 2,24,3) władze i pożądania duszy.
Faktycznie, niektóre z tych udzielań się
czysto wewnętrznych i tajemniczych
powodują w zmysłach i władzach wielkie uciszenie (N 2,23,4), tak iż dusza pozostaje smakując bezczynności pokoju
i ciszy duchowej, w której Bóg umieszcza
ją skrycie (ŻPM 3,66).
Dla Świętego Jana od Krzyża jednym
z kryteriów weryfikowania autentyczności doświadczenia duchowego jest
sprawdzenie, czy dana osoba naprawdę postępuje, integrując milczenie
– jako otrzymany dar – z własnym
życiem. Kiedy dusza jest zatopiona
w Bogu potem milczenie i chęć ucieczki

archiwum prywatne

Wyjaśniamy pojawiające się w artykule skróty dzieł św. Jana od Krzyża: ŻPM - Żywy płomień miłości,
N - Noc ciemna, DGK - Droga na Górę Karmel, PD - Pieśń Duchowa. I jednocześnie zachęcamy do lektury
tego Doktora Kościoła.
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od jakiejkolwiek rozmowy silnie pociągają ją od wewnątrz (List z 22.11.1587). Nie
chodzi tu więc o milczenie nałożone
z zewnątrz ani wypracowane ludzkim
wysiłkiem, lecz o wiele bardziej o wymóg wewnętrzny, owoc obecności
i działania Boga, który stopniowo obejmuje w posiadanie człowieka.
Karmelitański Święty nie preferuje
samotnej wędrówki człowieka samowystarczalnego, budującego swą
relację z Bogiem na własną rękę (zob.
DGK 2,22,12). Milczenie zakorzenione
w Bogu nigdy nie prowadzi do izolacji
i zamknięcia się w sobie.
SAMOTNOŚĆ ROZŚPIEWANA
Całkowita ofiara, jaką Józef złożył
ze swego istnienia, aby godnie przyjąć
Mesjasza we własnym domu, znajduje
wytłumaczenie „w niezgłębionym życiu
wewnętrznym, które kierowało jego
postępowaniem i było dlań źródłem
szczególnych pociech; to z niego czerpał
Józef rozwagę i siłę – właściwą duszom
prostym i jasnym – dla swych wielkich
decyzji (Redemptoris custos 26). Mamy
chyba prawo przypuszczać, że osnute
tajemnicą życie wewnętrzne św. Józefa
streszczało w sobie w jakiś sposób to
32
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doświadczenie, o którym pisze św. Jan
od Krzyża...?
W 14. i 15. strofie Pieśni duchowej
przedstawia on samotność jako
szczególną łaskę mistyczną – hojne
i obfite udzielanie się (komunikację)
Boga, przebłysk tego, czym jest On sam
w sobie, w czym dusza odczuwa całe to
dobro wszystkich rzeczy (PD 14-15,5).
Taka samotność stanowi jednoczesne
doświadczenie piękna Boga w stworzeniach i stworzeń w Bogu, percepcję
Bożej mądrości i doskonałości zawartej
w stworzeniach, dających świadectwo
stwórczej potędze Boga.
Poznanie światła Bożego, przedziwnej zgodności i ładu mądrości Boga
w całej różnorodności stworzeń i we
wszystkich Jego dziełach otrzymywane
w kontemplacji jest dla duszy música
callada – milczącą muzyką. Ponieważ
jest to poznanie radosne, spokojne
i bez hałasu, odczuwa się w nim jednocześnie słodycz muzyki i ukojenie ciszy.
To sam Umiłowany, czyli Jezus, jest ową
milczącą muzyką, gdyż w Nim dusza
smakuje słodyczy harmonii muzyki duchowej (por. PD 14-15, 25).

Józef Mistrz drugiego planu

Soledad sonora – dźwięczna samotność jest prawie tym samym co milcząca
muzyka. Bo chociaż ta muzyka jest ciszą
dla zmysłów i innych władz naturalnych,
to jednak dla władz duchowych jest
samotnością bardzo rozśpiewaną. Te
władze bowiem, będąc dalekie i wolne
od wszystkich form i pojmowań naturalnych, mogą nad wyraz wdzięcznie odebrać w duchu dźwięki duchowe płynące
z wielkości Boga w Nim samym i w Jego
dziełach (PD 14-15,26).
W tej samotności dusza otrzymuje poznanie chwały Boga podobne do tego,
którego doświadczył św. Jan w Apokalipsie (14,2-3), gdy w duchu usłyszał
głos licznych cytrzystów uderzających
w swe harfy. Nie był to bowiem dźwięk
cytr materialnych, lecz pewnego rodzaju
poznanie chwały, jaką każdy z błogosławionych – według stopnia własnej
chwały – bezustannie śpiewa Bogu, co
jest jakby muzyką. Również wszystkie
stworzenia, wyższe i niższe, każde na
swój sposób uwielbia Boga, mając Go
w sobie, według stopnia swej zdolności.
Wszystkie te głosy łączą się w jeden
potężny akord uwielbienia wielkości,

mądrości i przedziwnej wiedzy Boga (PD
14-15,26-27).
To Duch Święty łączy tę niesamowitą
różnorodność darów Bożych złożonych
w stworzeniach w jeden głos świadczący o tym, kim Bóg jest, i składający
Mu chwałę, cześć i uwielbienie. Wskazuje na to, zdaniem Mistyka Karmelu –
Księga Mądrości (1,7) w słowach: Duch
Pański napełnił okrąg ziemi, Ten, który
ogarnia wszystko, ma znajomość mowy,
czyli tej właśnie dźwięcznej ciszy.
W taki właśnie sposób w teologalnym
milczeniu i uważnym słuchaniu człowiek otwiera się na głęboki, przekraczający wszelkie wyobrażenia, dialog
z Bogiem. Z tym Bogiem, który jest
głosem nieskończonym, który komunikując Siebie duszy, wywołuje w niej ten
głos i napełnia duszę mocą i odwagą
(PD 14-15,9-11).
Czym dla ciebie jest samotność
i milczenie? Jeśli potraktujesz je głębiej
niż jako rzadką praktykę ascetyczną,
z pewnością zobaczysz, jak przekształca się ono w czysty i przejrzysty sposób
wyrażenia tego, czym jesteś jako człowiek przed Obliczem Boga.

pixaby.com
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Boska
Mateusz Kobylarz
rok V

Słowo odgrywa fundamentalną rolę
w życiu ludzkim. Dzięki niemu możesz
się porozumiewać z drugim człowiekiem, wyrazić swoją myśl, emocje,
przekazać istotną informację. Bez
słów nie byłaby możliwa skuteczna
komunikacja międzyludzka. Czy jesteś
w stanie sobie wyobrazić funkcjonowanie w obecnym czasie pandemii
koronawirusa bez możliwości porozumienia się fizycznego albo wirtualnego
z drugim człowiekiem? Bo ja nie! Świat,
nawet przyroda i wszelkie dziedziny, jakimi zajmuje się człowiek, nie mogłyby
funkcjonować bez jakiejkolwiek komunikacji. Nie mógłbyś tworzyć relacji rodzinnych, towarzyskich, zawodowych.
Nawet zwierzęta potrzebują jakiejś
formy komunikacji, aby przetrwać.
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że
w świecie roślin istnieje również jakaś
forma komunikacji z środowiskiem,
w którym żyją.
Na co dzień zapewne nie zdajesz
sobie sprawy, że każde słowo, które
wypowiadasz, ma swoją moc i oddziałuje na odbiorcę oraz otoczenie.
34
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komunikacja
Słowo ludzkie niesie ze sobą pewien
ładunek treściowy, który pobudza odbiorcę do odpowiedzi, zajęcia jakiegoś
stanowiska. Ba, nawet może wywołać
pewne reakcje biologiczne. Oto przykład. Stoisz na przystanku pełnym
ludzi. W tłumie spostrzegasz swojego
przyjaciela. Widzisz, że ma podarte
i pobrudzone spodnie. Co się stanie,
gdy powiesz mu w obecności wszystkich, że ma podarte i brudne spodnie?
Jaka będzie jego reakcja? Zdenerwuje
się, na jego twarzy pojawi się wstyd w
postaci zaczerwienionych policzków.
Brudne, dziurawe spodnie nie wywołały w nim takiego stanu. Przecież one
takie od dłuższego czasu takie były. To
twoje słowo sprawiło, że napotkany
przyjaciel został zawstydzony. Zobacz,
jaką moc ma wypowiedziane słowo.
A jak jest w przypadku komunikacji
Boga z człowiekiem? Czy w ogóle Bóg
może mówić do człowieka? Oczywiście,
że tak. W jaki sposób? Aby odpowiedzieć na postawione pytania, trzeba
sobie uświadomić, że komunikacja
Boga z człowiekiem odbywa się na
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całkiem dwóch różnych poziomach; nie
na równym, jak kolega z kolegą. Bóg
jest duchem, jest niematerialny, a więc
wymyka się naszym zmysłom. Stąd ta
nierówność poziomu rozmówców. Bóg
posługuje się nieco innymi niż ludzie,
powiedzmy „pośrednimi” formami
przekazu. Jednak te formy są uchwytne
i zrozumiałe dla człowieka. A więc jak ta
Boska komunikacja się dokonuje?
Po pierwsze, Bóg przemawia do
człowieka niezależnie od wyznawanej
religii, koloru skóry, miejsca zamieszkania przez piękno świata stworzonego,
jakim jest natura, kosmos. Cała przyroda, ukwiecone łąki, lasy, zwierzęta,
pory roku wprowadzają w zachwyt
i wołają: „Zobacz, jak potężny jest nasz
Stwórca!” Zwróć się do Niego sercem
przepełnionym wdzięcznością. To
wszystko jest pierwszą księgą Bożego

Objawienia, przez którą Bóg przemawia do każdej istoty ludzkiej na ziemi.
Po drugie, Bóg zwraca się do Ciebie
przez Słowo zawarte na kartach Biblii.
Może nie jeden raz w życiu czułeś, że
to Słowo, choć przeczytane, nic ci nie
mówi, jest jakoś dziwnie zamknięte.
Słuchasz, zastanawiasz się i nic. Pustka.
Dlaczego tak jest? Aby usłyszeć głos
Boży skierowany do Ciebie, musisz
dostosować swój ,,radioodbiornik” do
Bożych fal, które są nadawane na innej
częstotliwości. Jak się odpowiednio
do nich nastroić? Na początek znajdź
sobie ustronne miejsce, aby ci nikt nie
przeszkadzał. Zatrzymaj się, wycisz,
posłuchaj własnego oddechu i bicia
serca1. Następnie bez pośpiechu zacznij
czytać Boże Słowo. Spokojnie, zdanie
po zdaniu. Zatrzymaj się nad tekstem,
który cię jakoś pozytywnie lub nega-
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Odsyłam do artykułu s. Anny Marii od Opatrzności Bożej, Karmelitanki Bosej. Siostra wyjaśnia szerzej, jaką
rolę pełni milczenie w rozmowie z Panem Bogiem.
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tywnie poruszy. Zapytaj się, dlaczego
taka jest twoja reakcja? Jak się ona ma
do tego, co przeżywasz, do obecnej
sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Sięgnij
po komentarz biblijny. Wtedy na pewno
odkryjesz, co Bóg do Ciebie mówi.
Inną formą rozmowy Boga z człowiekiem są sakramenty święte. W nich
możesz szczególnie spotkać Zbawcę.
Co prawda jest to spotkanie pod zasłoną znaków liturgicznych. Dlaczego
w taki sposób? Bo gdybyś spotkał
się już teraz oko w oko z Bogiem, nie
zniósłbyś blasku świętości Boskiego
Majestatu. Podobnie jak nasza natura
nie jest stanie znieść palącego ognia, bo
najzwyczajniej nas spali na popiół. Podobnie gdyby doszło do bezpośredniego spotkania tu na ziemi z Bogiem. Stąd
Boże działanie w liturgii odbywa się pod
zasłoną znaków. Jednak Boże działanie
w sakramentach jest takie samo jak za
ziemskich dni Jezusa. Dlatego wejdź
w komunikację z Bogiem. Przekonasz

się, że Słowo Boga ma znacznie większą
moc działania niż nasze ludzkie słowo.
I to Słowo zacznie czytać Twoje życie.
Będzie uzdrawiać Twoje myśli, uczucia,
zranienia. Twoje życie nabierze sensu.
Każde twoje codzienne spotkanie z Biblią będzie swego rodzaju objawieniem
się Boga Tobie. Nawet nie spostrzeżesz,
że relacje rodzinne, szkolne, zawodowe
będą się zmieniać na lepsze. Codzienne
obowiązki, mimo trudności, zmęczenia
będą sprawiać Ci radość i przynosić satysfakcję. Bo takie są skutki komunikacji
Boga z człowiekiem. Otrzymujesz same
zyski, które są inwestycją w Twoje życie
wieczne. Warto więc wejść w dialog
z Bogiem. Gdy doświadczysz uzdrawiającej mocy tego dialogu, powiesz
za świętą Teresą od Dzieciątka Jezus,
że Twój Bóg – Jezus Chrystus jest Doktorem doktorów, który przemawia bez
hałasu słów.

archiwum prywatne
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Albert Bujak
rok III

Człowiek dostał od Stwórcy ogromny
dar, jakim jest język. Jest on narzędziem do komunikacji ze światem.
W Piśmie Świętym czytamy o Bogu, którego słowo ma moc. On je wypowiada
i zmienia rzeczywistość. Wystarczy, że
Bóg powie tylko słowo. Jako ludzie nie
posiadamy takiej mocy, to zrozumiałe,
ale…
Słowa człowieka mają moc zmieniać
rzeczywistość, wpływać na nasze
relacje z innymi i na myślenie ludzi,
z którymi przebywamy. Za pomocą
słów mamy możliwość komunikowania się ze światem, dzięki nim możemy opisać swoje stany emocjonalne,
poprosić o pomoc, udzielić wsparcia,
opowiedzieć historię – mowa daje
nam niesamowite możliwości, jednak...
Nieuważnie dobierając słowa, możemy
także krzywdzić, i to nie tylko innych,
ale także siebie. Mowa to też świetne
narzędzie do manipulacji.
Słowo w życiu człowieka jest nieodzownym elementem. To dzięki niemu
człowiek nawiązuje kontakt ze światem, z drugim człowiekiem. To ,,słowo’’
jest kluczowe w celu zbudowania relacji
z innymi ludźmi. Nieraz mówimy, że ro-

Daję słowo...
zumiemy się z kimś bez słów, ale żeby
to nastąpiło, musimy dobrze poznać
drugą osobę; właśnie dzięki rozmowie
z nią. To od słowa zaczyna tworzyć się
więź z drugim człowiekiem. Słowa,
które wypowiadamy, mogą budować
lub niszczyć, wspierać lub poniżać, koić
lub zadawać ból. Każda relacja międzyludzka ma jakiś wpływ na nasze życie,
mało kiedy jest ona neutralna. Każde
słowo niesie ze sobą pewne emocje, na
dodatek każdy człowiek może odebrać
je zupełnie inaczej, dlatego też pojawiają się w naszym życiu konflikty, które
powstają często w wyniku wzajemnego
niezrozumienia lub, co się zdarza, dwojakiego zrozumienia tych samych treści.
Zwykle, co jest normalne, dostosowujemy nasz język do sytuacji, w której
się znajdujemy. Inaczej rozmawiamy
z osobą, z którą żyjemy na co dzień,
inaczej ze znajomym, jeszcze inaczej
z panią w urzędzie. Odbiorca potrafi
rozpoznać nasz cel i motywacje, jakimi
się kierujemy.
W obecnych czasach kontakt interpersonalny diametralnie się zmienia
wraz z postępem technologii. Mamy
media społecznościowe. PorozumiePowołanie nr 86
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Józef Mistrz drugiego planu
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wamy się bez wstawania z fotela. Nasz
kontakt ciągle zamyka się w małym
okienku chatu na Facebooku. Niby
w porządku, ale czy wiesz, co rozmówca tak naprawdę czuje, jakie emocje nim
kierują? Widzisz przecież tylko litery.
Chcę powiedzieć, że komunikacja na
odległość nigdy nie zastąpi spotkania
dwojga ludzi twarzą w twarz. Wiele
możemy ukryć, nie mając realnego
kontaktu. W rozmowie ważne jest
patrzenie na drugą osobę. Widząc
wyraz jej twarzy, spojrzenie, możemy
odczytać znacznie więcej. Ważna jest
gestykulacja, to ona pokazuje co dana
osoba przeżywa – czy jest spokojna,
sfrustrowana, czy podekscytowana.
Wypowiadamy dziennie tysiące słów.
Przychodzi nam to tak naturalnie, że
często nie zastanawiamy się nad tym,
co mówimy. Zdarza się, że odpowiadamy automatycznie, zajmując się
czymś innym i być może nie zdajemy
sobie sprawy z tego, że słowo, które
38
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jest nośnikiem naszych uczuć, postaw,
przekonań i dzięki któremu możemy
komunikować się z innymi, otwierając
przed nimi nasz wewnętrzny świat —
naprawdę nie jest bez znaczenia.
Znane jest wyrażenie: „Daję słowo”.
To znaczy, że nie zawiedziesz. To „słowo”, które dałeś, będzie miało odniesienie do rzeczywistości, zamieni się
w czyn, niesie za sobą konsekwencje.
Kolejne wyrażenie ze „słowem” to:
„Nie rzucaj słów na wiatr”. Często nie
zdajemy sobie sprawy, jak słowa mogą
zranić. Przemoc słowna jest bardziej
bolesna i pamiętana dłużej niż jakiekolwiek czyny fizyczne. Nieraz mówimy, że
to tylko żart. Czasem jednak niewinne
docinki sprawiają najwięcej bólu. One
przeszywają na wylot. Nie muszą to
być obelgi, wyzwiska, ale mogą trafić
w czuły punkt drugiej osoby i ją zranić.
Z drugiej strony dobre słowo, pochwała dodają drugiemu wiary w siebie,
odwagi, chęci do działania. Dla potwier-
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dzenia słowa samego autora natchnionego: „Dobre słowa są plastrem miodu,
słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała.”
(Prz 16,24.)
Istotne jest poświęcenie uwagi drugiemu człowiekowi. Pewnie sami nieraz
przekonaliście się, jak denerwujemy
się, gdy rozmawiamy z drugą osobą,
a ona zajmuje się zupełnie czymś innym.
Nie możemy lekceważyć drugiej osoby, gdyż może ta konkretna rozmowa
mogłaby jej pomóc. Nieraz przez nasze
zaniedbanie osoba, która potrzebowała porozmawiać, może się już przed
nami nie otworzyć. Widzimy nieraz
ludzi zasmuconych, zmartwionych,
chcielibyśmy im pomóc, ale w sumie
nie wiemy jak. Często unikamy rozmów
z drugim człowiekiem, bo boimy się
tego, że nie będziemy mogli jej pomóc,
nie będziemy wiedzieć, co odpowie-

dzieć, jakie słowa dobrać. Nie chcemy
jej jeszcze bardziej zranić. Największą
pomocą będzie już samo wysłuchanie,
bo najczęściej tylko to jest potrzebne.
Istotny jest nasz wyraz twarzy; to on
może spowodować, że druga osoba
może się otworzy przed nami ze swoim
problemem. Czasem wystarczy dobre
słowo wypowiedziane z uśmiechem na
twarzy, wiele wysiłku to nie wymaga,
a może dodać otuchy.
Jak widać, zdolność korzystania ze
słowa to nie tylko przywilej, który
mamy jako ludzie, ale także wielka
odpowiedzialność. Słowo niszczy i buduje. To Ty masz nad nim władzę. Jeśli
wykorzystasz je, aby budować mosty,
a nie burzyć je, nie pozostanie ono
bezowocne, ale wróci do Ciebie, a Ty
dobrze przeżyjesz swoje życie.
Daję słowo…
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Łukasz Michalczyk
rok III

Byłeś kiedyś na pustyni? Z czym Ci
się ona kojarzy? Wiesz, ja właśnie tam
jestem i to sam. W sumie to ta pustynia
natchnęła mnie do napisania tych kilku
słów. Pociesza mnie fakt, że mój Pan
też przeżył swoją czterdziestodniową
pustynię. Czy myślałeś kiedykolwiek,
jak On tam się czuł? Przyznam Ci się,
że ja nie. Dopiero teraz – pierwszy raz
w życiu. Nawet nie byłem w stanie dokończyć różańca, bo chciałem zapisać
moje myśli. Wierz lub nie, ale na takiej
pustyni wiele myśli nurtuje człowieka, często w najmniej odpowiednich
momentach. Sam nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Masz prawo sobie teraz
pomyśleć: „O czym on w ogóle gada?”
Nie, nie opowiadam swoich fantazji ani
snów. Naprawdę jestem na pustyni,
nie kłamię. Co prawda nie na takiej
z piaskiem, skorpionami i wężami. Ja
jestem na bardziej ekstremalnej pustyni
– pustyni mojego serca.
Mój Drogi, przeżywam w seminarium
kilkudniowe rekolekcje w milczeniu.
Niby razem z braćmi, ale każdy osobno.
Tylko ja i Bóg, tylko ja i…ja. Czy oglądałeś „Szkołę Przetrwania”, gdzie wystę40
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Na pustyni
pował Bear Grylls? To coś podobnego.
Odkrywasz, powiedziałbym najbardziej
dzikie i nieznane zakątki swojego serca.
Poznajesz siebie, a to czasem nie jest
przyjemne. W ogóle odkrywasz, jak
bardzo jesteś zawiły i poplątany. Tak
naprawdę nie jest najważniejsze to,
co powie rekolekcjonista, ale to, co Ci
Pan powie – co wyjdzie z Twojego serca. W sumie to sam się boję, co siedzi
w moim. Różne lęki tam się kryją. Jednak jestem gotowy się z nimi zmierzyć.
To takie wychodzenie ze sfery komfortu. Nieprzyjemne, ale bardzo satysfakcjonujące, czasem nawet ekstremalne.
Wiesz, ławki w kaplicy seminaryjnej
nie są zbyt wygodne, ale to akurat
dobrze. Chcę, żeby było niewygodnie.
Wiem jedno – jak będzie łatwo, to nic
się w moim sercu nie zmieni, a po to są
rekolekcje – żeby się oczyścić, nawrócić, zmienić kierunek. Zapytasz, czy
nie ma innych sposobów niż pustynia.
Pewnie są, ale ja pragnę naśladować Mistrza. On też, zanim wyszedł nauczać,
przeżył pustynię i nie było Mu łatwo.
Nawet Jego kusił Szatan. Dlaczego więc
mnie miałby nie kusić?

Klerycki notes

Mam tyle różnych myśli, tak dużo
chciałbym Ci przekazać. Taka pustynia to też chyba dobry czas, żeby je
wszystkie pozbierać i uporządkować,
a trochę się ich nazbierało. Przeczytałem kiedyś mądre zdanie: „Aby żyć
życiem duchowym, musimy, przede
wszystkim, znaleźć w sobie odwagę,
by wyjść na pustynię naszego osamotnienia i zmienić ją, drogą łagodnych,
ale uporczywych wysiłków, w ogród
samotności”1. Osamotnienie i samotność to nie to samo – to przeciwieństwa. Osamotniony czuje się człowiek,
któremu w życiu nie wychodzi i myśli,
że jest niechciany i niepotrzebny.
W ogrodzie samotności możesz żyć dopiero wtedy, kiedy Ty sam siebie chcesz,

kiedy czujesz, że dobrze Ci samemu ze
sobą. Próbuję przemierzyć tę drogę
od osamotnienia do samotności, a te
rekolekcje to dla mnie wskazówka, jak
iść, aby trafić do celu.
Drogi Czytelniku, kiedy te notatki
przeczytasz, będziemy po świętach
Wielkiej Nocy. Zobacz, jaką drogę przeszedł Jezus – od pustyni, przez krzyż,
do zmartwychwstania. A to wszystko
dla mnie i dla Ciebie. Zachęcam Cię,
abyś każdą swoją trudną chwilę traktował jako taką pustynię. Przeżyj ją razem
z Jezusem, a stanie się nadzieją i szansą
na lepsze jutro.
To może teraz dokończę różaniec…

archiwum WSD

1

H.J.M Nouwen „Z samotności”
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Kartki z Adoracji
Jakże słodka jest chwila samotności w towarzystwie Boga.
Ludzie zagniewani krzyczą na siebie – podnoszą głos, by
się usłyszeć, ponieważ ich serca oddalają
się od siebie .
Ludzie zakochani szepczą sobie do
Mateusz
ucha – nie muszą głośno mówić, ponieważ
Wermiński
rok IV
ich serca są tak blisko siebie, że aż prawie
tworzą jedno.
Przyjaciele mówią do siebie, często śmiejąc się na głos, ponieważ ich serca doskonale się rozumieją.
Przychodzę na adorację. Cisza. Jezu, jesteś tak blisko mnie.
Jesteś w moim sercu. To najdoskonalsza bliskość. Tylko Ty
potrafisz mówić w ciszy. Błogosławione milczenie, przez które
przemawia Bóg.

Witaj Jezu, w Hostii białej skryty. Patrzę na Ciebie i zanurzam się w Tobie; swoimi myślami, swoim sercem - po prostu
- takim tylko trwaniem przy Tobie. Z Tobą mi dobrze. Czuję,
Damian Surowiec że wszystko mam i nic mi więcej już nie potrzeba. Więc już nic
rok V
nie mówię, tylko trwam, zanurzam się w milczeniu, abyś to Ty
mówił do mnie. Zwyczajnie zamykam oczy, czuję jak opromieniasz moje policzki.
Chcę tylko tak trwać przy Tobie.
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O Milcząca Biała Hostio, wpatruję się dzisiaj w Ciebie,
adoruję, wielbię… bo wierzę, że pod postacią Tego Chleba jest
Ten, od którego wszystko pochodzi. Przychodzę ze swoją nędzą
i upadam przed Tobą. Jakże to niepojęte,
jak ogromna jest Twoja miłość Panie Jezu
do nas. Zostałeś z nami pod postacią
Kamil Surma
Chleba, możemy Cię zobaczyć, adorować
rok V
i spożywać. Jest to największy z cudów, gdy
na słowo kapłana, zstępujesz dla nas na ołtarz jako Ofiara Nieskalana. Panie Jezu, oddal ode mnie wszelkie pokusy i rozproszenia, abym nigdy nie zwątpił w przedziwną moc Eucharystii.
Bądź uwielbiony Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie!

Panie Jezu, staję przed Tobą ukrytym
w tej małej Hostii. Przychodzę do Ciebie
utrudzony codziennością, zagubiony i słaby. Pragnę to wszystko, co mnie otacza, powierzyć Tobie Panie przez Twoją Matkę
Maryję oraz Jej Oblubieńca i Twojego opiekuna św. Józefa. Panie, Ty wszystko o mnie wiesz, przenikasz i znasz mnie całego.
Wiesz co mi potrzeba i czego pragnę. Dziękuję za to, że mnie
Konrad Bąk
wspierasz i przy mnie jesteś. Dziękuję za osoby, które do mnie
rok V
posyłasz, dziękuje za wszystko, co mnie spotyka, chociaż nie
zawsze proste.
Proszę, prowadź mnie dalej Twą drogą. Weź to co łatwe i pozorne, a daj mi trudne, lecz prawdziwe. Zabierz zwątpienie, a daj ufność. Weź pychę, a ofiaruj pokorę.
Wyniszcz egoizm, a stwórz miłość do Ciebie.
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Warto przeczytać coś ciekawego!

Mężczyzna to...
wojownik Pana!
Dariusz Cichoń
rok II

Dlaczego w Kościele generalnie bardziej angażują się kobiety? Dlaczego wielu mężczyzn
mówi, że to co głosi się w Kościele jest ,,mało
męskie”, ,,cukierkowate”? Czy istnieje w ogóle
męska duchowość?
John Eldredge, w książce ,,Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy”, stara się całościowo wyjaśnić te zjawiska zachodzące w Kościele…, także
polskim. W swoich refleksjach nie zatrzymuje
się na statystykach, obserwacjach, czy faktach,
ale idzie dalej. Zgłębia przyczyny tego, co się
dzieje w męskiej duszy, wskazując przy tym na
konkretne przykłady: swoich znajomych, postaci filmowych (William Wallace, Gladiator), którzy postępując w ten czy inny sposób, budowali
albo rujnowali swoje poczucie męskości. Choć
sam jest pastorem protestanckim, wysuwa
wiele wniosków nie tylko psychologicznych, ale
i duchowych (przydatnych każdemu facetowi),
o tym, jak z pomocą Pana Boga zawalczyć o własną męskość i jak budować relacje
na wzór Tego, który swoją (czyli m.in. emocje, płciowość, sprawczość) przeżywał
najlepiej jak to możliwe – Chrystusa.
Jest to także wartościowa lektura dla każdej matki, siostry i przyjaciółki, ponieważ pomoże Wam lepiej zrozumieć nas – facetów oraz to, co i jak przeżywamy.
Ta książka została mi pożyczona, ale wiem, że jeszcze trooochę pozwlekam
zanim zwrócę ją właścicielowi.
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