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Przedmowa

Tom ósmy, który obecnie oddajemy do rok czytelników, zawiera
teksty Konwersatoriów, które już od ośmiu lat odbywają się regularnie, 
w odstępach comiesięcznych w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin 
w Warszawie (ul. Grzegorzewskiej 10, na Ursynowie). Każdy tekst
Konwersatorium poprzedzony jest cytatami z wypowiedzi na dany temat,
szczególnie Ojca świętego Jana Pawła II.

W podziękowaniu Bożej Opatrzności za siedem poprzednich lat, rok
ósmy postanowiliśmy poświęcić Ośmiu Błogosławieństwom. Podobnie
jak tomy poprzednie, ósmy tom „Odpowiedzi…” opiera się na
osobistych świadectwach osób zapraszanych do panelu, uczestników
spotkań, jak i na wypowiedziach przesyłanych drogą korespondencyjną.
Wszystkim serdecznie dziękuję w imieniu własnym, jak i stale rosnącego
grona odbiorców tekstów Konwersatoriów na całym świecie. Obecnie
jest już ponad 500 stałych czytelników naszych Konwersatoriów. Wielu 
z nich, za co szczególnie jestem im wdzięczna, rozsyła nasze teksty dalej,
uznając je za warte tego. Bóg im zapłać.

Na końcu ósmego tomu został zamieszczony spis treści wszystkich
tomów poprzednich. Uniwersalność tematów oraz żywość i auten-
tyczność wypowiadanych świadectw powoduje, że nie tracą one na
aktualności i stale znajdują nowych czytelników.

Szczególne podziękowanie kieruję do Księdza Adama Zelgi, który,
podobnie jak w latach poprzednich, prowadził nasze spotkania,
poprzedzając je często własnym świadectwem. Dziękuję również Księdzu
dr Henrykowi Małeckiemu, który zastąpił Księdza Adama, gdy ten
jednorazowo musiał nas opuścić.

7
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W bieżącym roku przepisywania tekstów z nagrania podjął się
Marcin Borzęcki, któremu serdecznie dziękuję za sprawne i terminowe
wykonywanie tego zadania.

Korektę wszystkich tekstów Konwersatoriów, jak i złożonej już
książki, wykonała, podobnie jak w latach poprzednich, dr Urszula
Kossowska-Cezak. Jej ogromnemu doświadczeniu i skrupulatności
zawdzięczamy wysoki poziom edytorski publikowanych kolejnych
tomów „Odpowiedzi…” Serdecznie jej za to dziękuję.

Piękną jak zawsze szatę graficzną zawdzięczamy dr. Markowi
Angielowi, o którego talencie świadczą okładki książek publikowanych 
w naszym Wydawnictwie.

Obecny ósmy tom „Odpowiedzi…”, podobnie jak i tomy po-
przednie, nie mógłyby się ukazać bez wsparcia finansowego pana Jacka
Waksmundzkiego. Jemu zawdzięczamy, że książki docierają do osób,
których nie stać by było na ich zakup. Bardzo serdecznie mu za to
dziękuję.

Wszystkie informacje dotyczące Konwersatoriów i wydawanych u
nas książek można znaleźć na naszej stronie internetowej
(www.swpr.edu.pl). Książki można nabywać za pośrednictwem internetu
(swpr@swpr.edu.pl), zaliczenia pocztowego lub bezpośrednio w se-
kretariacie Uczelni (ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa, tel. 
22 644 07 97).

W trzecią sobotę października 2013 roku rozpoczynamy kolejny,
dziewiąty rok spotkań. Serdecznie zapraszam wszystkich
zainteresowanych. Osoby, które chciałyby otrzymywać drogą mailową
teksty Konwersatoriów proszę o przesłanie na adres Uczelni
(swpr@swpr.edu.pl) swojego adresu z adnotacją: „przesyłanie tekstów
Konwersatoriów”

Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Warszawa, lipiec 2013 r.

8
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Bło go sła wie ni ubo dzy w du chu, 

al bo wiem do nich na le ży kró le stwo nie bie skie

9
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Cy ta ty

Jan Pa weł II. Uwie rzyć wszyst kie mu, co mó wi Je zus 
Msza św. dla mło dych na Gó rze Bło go sła wieństw (frag ment)

Dzie sięć Przy ka zań z Sy na ju zda je się mieć wy mo wę ne ga tyw ną:
«Nie bę dziesz miał bo gów cu dzych przede Mną; (...) nie za bi jaj, nie
cu dzo łóż, nie krad nij, nie mów fał szy we go świa dec twa» (por. Wj 20,
3. 13-16). W rze czy wi sto ści jed nak ma ją one sens w naj wy ższym
stop niu po zy tyw ny. Nie ogra ni cza ją się bo wiem do na zy wa nia zła po
imie niu, ale pro wa dzą do pra wa mi ło ści, któ re jest pierw szym i naj -
więk szym przy ka za niem: «Bę dziesz mi ło wał Pa na Bo ga swe go ca -
łym swo im ser cem, ca łą swo ją du szą i ca łym swo im umy słem. (...)
Bę dziesz mi ło wał swe go bliź nie go jak sie bie sa me go» (Mt 22, 37.
39). Sam Je zus stwier dza, że nie przy szedł znieść Pra wa, ale je wy -
peł nić (por. Mt 5, 17). Je go orę dzie jest no we, nie nisz czy jed nak te -
go, co już ist nia ło, lecz po zwa la te mu dzie dzic twu ujaw nić ca ły swój
po ten cjał. Je zus na ucza, że dro ga mi ło ści pro wa dzi do cał ko wi te go
wy peł nie nia Pra wa (por. Ga 5, 14). I tej nie zwy kle do nio słej praw dy
na uczał tu taj, na tym ga li lej skim wzgó rzu.

«Bło go sła wie ni je ste ście – mó wi Je zus – wy wszy scy ubo dzy 
w du chu, ci si i mi ło sier ni, któ rzy się smu ci cie, któ rzy pra gnie cie
spra wie dli wo ści, któ rzy je ste ście czy ste go ser ca, wpro wa dza cie po -
kój i cier pi cie prze śla do wa nia! Bło go sła wie ni je ste ście!» Te sło wa
Je zu sa mo gą się jed nak wy da wać dziw ne. Dziw ne jest, że Je zus wy -
chwa la tych, któ rych świat zwykł uwa żać za sła bych. Je zus mó wi
do nich: «Bło go sła wie ni je ste ście wy, któ rzy zda je cie się prze gry -
wać, bo w rze czy wi sto ści zwy cię ża cie: Kró le stwo nie bie skie na le ży
do was!» Te sło wa, wy po wie dzia ne przez Te go, któ ry jest «ci chy 
i po kor ne go ser ca» (por. Mt 11, 29), są wy zwa niem, do ma ga ją się
głę bo kiej i trwa łej me ta noi du cha, wiel kiej prze mia ny ser ca.

Wy, lu dzie mło dzi, na pew no ro zu mie cie, dla cze go ta prze mia -
na ser ca jest ko niecz na! Je ste ście bo wiem świa do mi, że w wa szym
wnę trzu i wszę dzie wo kół was roz brzmie wa in ny głos, za prze cza ją -

10
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cy tam te mu. Ten głos mó wi: «Bło go sła wie ni są pysz ni i gwał tow ni,
dą żą cy do suk ce su za wszel ką ce nę, po zba wie ni skru pu łów, bez li -
to śni, nie uczci wi, któ rzy wsz czy na ją woj ny, miast usta na wiać po kój
i prze śla du ją tych, któ rzy sta ją im na dro dze». Ten głos wy da je się
mieć ra cję w świe cie, w któ rym gwał tow ni czę sto zwy cię ża ją, a nie -
uczci wi zda ją się od no sić suk ces. «Tak – mó wi głos zła – to oni wy -
gry wa ją. To oni są szczę śli wi!»

Je zus przy no si zu peł nie in ne orę dzie. Nie da le ko stąd Je zus po -
wo łał swo ich pierw szych uczniów, jak dzi siaj po wo łu je was. Je go
po wo ła nie za wsze zmu sza ło do do ko na nia wy bo ru mię dzy dwo ma
gło sa mi, któ re na wet w tej chwi li, na tym wzgó rzu wal czą o rząd
wa szych serc – wy bo ru mię dzy do brem i złem, mię dzy ży ciem a
śmier cią. Za któ rym gło sem po sta no wią pójść mło dzi dwu dzie ste -
go pierw sze go wie ku?

Ks. Zyg munt Pod lej ski. Ubo dzy w du chu
(frag ment)

Czło wiek praw dzi wie ubo gi w du chu po tra fi zdy stan so wać się
do wszyst kich po sia dło ści, przy wi le jów i in nych za sług da ją cych po -
wód do pre sti żu i chwa ły. Ubo gi w du chu po zna je sie bie ta kim, ja -
kim w isto cie jest przed Bo giem; wie, że Bóg jest wszyst kim, czło -
wiek zaś nie ma po wo du do chwa ły, a już zu peł nie do sa mo chwa ły.
Czło wiek ubo gi w du chu otwie ra ser ce, czy niąc je wra żli wym na mi -
łość Bo ga. Czło wiek ubo gi w du chu ro zu mie, że naj głęb szy sens je -
go ży cia po le ga na przy ję ciu kró le stwa Bo że go, dla któ re go jest
stwo rzo ny i prze zna czo ny. Czło wiek ubo gi w du chu jest czło wie -
kiem po kor nym, prze ko na nym, że tyl ko dzię ki Bo gu mo że za mie nić
wła sną mi ze rię na owo ce mi ło ści. Czło wiek ubo gi w du chu po kła da
ca łą uf ność w Bo gu, bo wie, że wszyst kie in ne gwa ran cje za wo dzą.

Ks. Jan Sa wic ki. Osiem i czte ry (frag men ty) 
23 VI 2013 r. „Idzie my”

Cho ciaż Osiem Bło go sła wieństw (Mt 5,3-12) w ści słym sen sie
nie na le ży do zbio ru ka te chi zmo wych prawd wia ry, jest jed nak

11

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:01  Page 11



12

kon sty tu cją mo ral no ści No we go Te sta men tu. Bło go sła wień stwa
uzna je się za źró dło chrze ści jań skiej na dziei i opty mi zmu; by ły
wio dą cym te ma tem VII piel grzym ki apo stol skiej bł. Ja na Paw ła II
do Pol ski w 1999 ro ku. Dla te go war to przy po mnieć so bie ich treść
i zna cze nie.

Bło go sła wień stwa roz po czy na ją Je zu so we tzw. Ka za nie na Gó -
rze (Mt 5-7). Miej scem je go wy gło sze nia by ło jed no ze wzgórz w
oko li cy Ka far naum – mie rzą ce oko ło 150 m wy so ko ści, po ło żo ne 3
km na za chód od Ka far naum. Cho ciaż by ło skie ro wa ne głów nie
do apo sto łów, jed nak wa żnym je go słu cha czem był ca ły lud.

Sło wo „bło go sła wie ni” po cho dzi od grec kie go sło wa Ma ka rios
(szczę śli wi). Ma my tu do czy nie nia z for mą za chę ty re li gij no -mo -
ral nej. Skła da się ona z dwóch ele men tów: pierw szy po da je wy ma -
ga nia, a dru gi opi su je na gro dę, ja ką otrzy ma za cho wu ją cy mo ral ny
po stu lat. Ina czej mó wiąc, dru gi ele ment mó wi, gdzie jest szczę ście
(nie bo, mi ło sier dzie, po kój, po cie sze nie, ra dość, oglą da nie Bo ga),
a pierw szy wy mie nia wa run ki je go osią gnię cia (ubó stwo, po ko ra,
czy stość, spra wie dli wość, mi ło sier dzie). Bło go sła wień stwa wy mie -
nia ją więc ró żne do bra du cho we, za chę ca ją do uf no ści Bo gu,
wska zu ją dro gę, mo ty wu ją do szla chet ne go wy sił ku, przy po mi na -
ją cha rak te ry sty kę sa me go Chry stu sa.
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KON WER SA TO RIUM LVII

(20 paź dzier ni ka 2012)

Bło go sła wie ni ubo dzy w du chu, 

al bo wiem do nich na le ży kró le stwo nie bie skie

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga, pro boszcz pa ra fii p.w. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go; Ma ria Płot czyk, psy cho log po rad ni psy cho lo gicz -
no -pe da go gicz nej, wy kła dow ca na Aka de mii Sztuk Pięk nych;
Woj ciech Pu zy na, dr.n.med., dyr. szpi ta la im. Św. Zo fii w War sza -
wie; An drzej Sko czek, eme ry to wa ny puł kow nik WP, dok tor na uk
we te ry na ryj nych, red. „Wia do mo ści Pa ra fial nych” pa ra fii p.w. św.
To ma sza w War sza wie. 

Ks. Adam Zel ga
Roz po czy na my no wy cy klu Kon wer sa to riów, w tym ro ku po -

świę co nych Ośmiu Bło go sła wień stwom. Mo że na po czą tek aneg -
do ta. Rzecz się dzie je w mo skiew skim te atrze w ZSRR. Ak tor ma
prze czy tać tekst Ewan ge lii o Ośmiu Bło go sła wień stwach w ce lu
ich wy kpie nia. Wy cho dzi na sce nę. Za czy na czy tać... Kpią co... Na -
gle ton je go gło su po wa żnie je, za czy na mó wić ze wzru sze niem 
i po wa gą. Do tknię ty ła ską głę bo kie go wej rze nia w to prze sła nie, 
w unie sie niu wy po wia da sło wa: „to mu si być praw da, to mu si być
praw da”. Po nich scho dzi ze sce ny, onie mia li wi dzo wie mil czą,
wstrzą śnię ci. Po ak to rze – ślad gi nie.

Mo żna z tej aneg do ty wy cią gnąć wnio sek, że rze czy wi stość
Bło go sła wieństw jest trud na do po ję cia, zwłasz cza dla lu dzi, któ rzy
uwa ża ją za cel ży cio wy, by jak naj wię cej mieć i zdo być. Rze czy wi -
stość bło go sła wieństw jest prze ka za na dla lu dzi, któ rzy do świad -
czy li utra ty i ocze ku ją w tej utra cie ja kie goś sen su. Bło go sła wień -
stwa mo gą dać od po wiedź na sens stra ty.
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Je że li mó wi my o pierw szym bło go sła wień stwie „ubo dzy w du -
chu”, to wy da je mi się, że mo żna je zin ter pre to wać dwo ja ko. Po
pierw sze, cho dzi o dy stans do te go, co się ma, że by nie stać się nie -
wol ni kiem te go, co się po sia da, że by być go to wym od dać to i że by
za bra nie te go nie za bi ło. Kie dy w 1997 roku by ła w Pol sce strasz na
po wódź, wie lu lu dzi utra ci ło ca ły swój do by tek. Sta nę li przed py ta -
niem, czy wa żniej sze jest ich dal sze ży cie i czy są go to wi zma gać się
z da lej, czy też stra ta do rob ku spra wi ła, że nie chce im się da lej żyć.

Po dru gie, mo żna spy tać, co mo że dać czło wiek, któ ry nie ma
nic. Mo że dać wszyst ko, co ma, czy li dać sie bie. Szczę ścia da wa nia
sie bie do świad czy ła Mat ka Te re sa z Kal ku ty, cho ciaż – jak pi sa ła o
so bie – „je stem pa tron ką od ciem no ści, bo szłam wier na Pa nu Bo -
gu, mi mo że nie mia łam żad nych olśnień”. 

Pa ne li ści: od le wej An drzej Sko czek, Ma ria, Płot czyk, 
Woj ciech Pu zy na, ks. Adam Zel ga

Tak więc ser decz nie pań stwa wi tam i pro szę o po dzie le nie się 
z na mi do świad cze niem bło go sła wień stwa1 „ubo dzy w du chu, bo
do nich na le ży Kró le stwo Nie bie skie”. 

1 W najnowszych wydaniach Pisma Świętego (np. Wydawnictwa Święty Paweł, 2005,
przekład z języków oryginalnych) dotychczasowe tłumaczenie fragmentu Ewangelii

14
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Ma ria Płot czyk
Z wy kształ ce nia je stem psy cho lo giem, pra cu ję od 35 lat w po -

rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej na wszel kich mo żli wych sta -
no wi skach. Od  39 lat je stem mę żat ką, mam dwo je dzie ci i dwo je
wnu cząt. 

Ma ria Płot czyk i Woj ciech Pu zy na 

Pa mię tam, jak przed wie lu la ty, kie dy by łam jesz cze w li ceum,
ude rzy ło mnie czy ta nie w cza sie Mszy świę tej Ewan ge lii o Ośmiu
Bło go sła wień stwach. Wte dy, mo żna po wie dzieć, prze ra zi łam się,

Świętego Mateusza 5, 3-12, „Błogosławieni…” jest zastąpione słowem „Szczęśliwi…”
jako bardziej odpowiadającym duchowi oryginału. Jednakże w dotychczasowych
tłumaczeniach Pisma Świętego na język polski, poczynając od najwcześniejszego Jakuba
Wujka z 1596 roku (tłumaczenie z Wulgaty, tj. z łaciny), przez Biblię Tysiąclecia (1965,
tłumaczenia z języków oryginalnych), tłumaczenie Seweryna Kowalskiego (z języka
greckiego, 1976), do Biblii publikowanej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo
Biblijne (tłumaczenie z hebrajskiego i greckiego) czy kieszonkowego Nowego
Testamentu Towarzystwa Biblijnego w Polsce (tłumaczenie z języka greckiego) wszędzie
konsekwentnie jest używany zwrot „Błogosławieni…”. Tytuł tego fragmentu Ewangelii
też wszędzie brzmi „Błogosławieństwa”. Dlatego też, mimo współczesnej tendencji do
zmiany „Błogosławieni…” na „Szczęśliwi”, pozostajemy przy tej pierwszej formie,
uświęconej wielowiekową tradycją.
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że nie pa su ję do żad ne go bło go sła wień stwa. Usil nie pró bo wa łam
się do pa so wać, że mo że cho ciaż z po wo du ja kiejś jed nej ce chy,
któ ra by pa so wa ła, zo sta nę kie dyś bło go sła wio na, ale jej nie zna la -
złam. Naj bli ższym mi bło go sła wień stwem by ło o tych, „któ rzy łak -
ną spra wie dli wo ści”, ale uzna łam wte dy, że to ma ło. Ewan ge lia o
Ośmiu Bło go sła wień stwach za sia ła w mo jej du szy du żo nie po ko ju.
Ca ły czas za sta na wia łam się, czy pa su ję do któ re go kol wiek z bło -
go sła wieństw. Naj mniej pa so wa łam, mo im zda niem, do „ubo dzy 
w du chu”. Zda wa łam so bie spra wę, że nie cho dzi tu taj o pro ste
prze ło że nie, że kto jest bied ny, ten jest bło go sła wio ny, ale rów no -
cze śnie nie w peł ni ro zu mia łam prze sła nie te go bło go sła wień stwa.
Szcze rze mó wiąc, ni gdy nie przy wią zy wa łam wa gi do sfe ry ma te -
rial nej. Bo ga ta nie by łam ni gdy, pie nię dzy nam za zwy czaj bra ko -
wa ło, a jak mie li śmy nad miar, to na tych miast by ły na coś zu ży wa -
ne, w związ ku z czym żad nych za pa sów nie by ło. Je śli cho dzi 
o wła dzę, to ow szem, peł ni łam i peł nię wie le funk cji, ale mia łam
też ta kie do świad cze nie, że w po ło wie  ka den cji dy rek tor skiej 
w po rad ni olśni ło mnie, że mar nu ję na tym sta no wi sku swo je
praw dzi we po wo ła nie, więc zło ży łam re zy gna cję z tej funk cji. Nie -
mniej jed nak cią gle się w tym bło go sła wień stwie od na leźć nie mo -
głam, a głów nie prze szka dza ła mi myśl, któ ra w mo im od czu ciu
jest nie zwy kle wa żna, że czło wiek to jest wiel ka god ność, że my je -
ste śmy dzieć mi Bo ży mi i że by cie czło wie kiem to jest by cie kimś
wiel kim i jak tu być jed no cze śnie  kimś ubo gim w du chu? Jak to
się ma do sie bie, sko ro my je ste śmy tak wa żni.

By łam kie dyś na spo tka niu jed ne go z ru chów ka to lic kich, gdzie
wszy scy, któ rzy za bie ra li głos, mó wi li „je stem ze rem, je stem ni kim,
sam nic nie mo gę, nie mam na nic wpły wu”. Wy szłam z te go spo -
tka nia ab so lut nie zdru zgo ta na, po my śla łam, że to nie jest dla mnie,
po nie waż ja nie czu ję się ni kim, mam swo ją god ność. Zasz cze pi ła
mi to mo ja ma ma. Da lej nie ro zu mia łam, jak po go dzić mo ją god -
ność z by ciem ubo gim w du chu. Póź niej, kie dy już zo sta łam psy -
cho lo giem, to „ubo gość” w du chu za czę ła mi się ko ja rzyć z nie do -
ro zwo jem du cho wo -emo cjo nal nym, ale znów by łam pew na, że
Pan Bóg nie chce, że by śmy ta cy by li. Chce, że by śmy doj rze wa li i
by li co raz bar dziej bo ga ci w du chu, a nie ubo dzy. 

Te mo je po szu ki wa nia zo sta ły na gro dzo ne. Kil ka lat te mu Bóg
ze słał mnie i mo je mu mę żo wi do świad cze nie, wo bec któ re go by li -
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śmy kom plet nie bez rad ni, a mia no wi cie mo ja cór ka za czę ła prze -
cho dzić kry zys wia ry. By ła wte dy stu dent ką, no i pod wpły wem
chło pa ka, z któ rym się wte dy spo ty ka ła, za czę ła od cho dzić od Ko -
ścio ła. Pod da nie się ta kiej sy tu acji nie jest w mo im sty lu, więc wsz -
czę łam ak cję na wra ca ją cą, roz mo wy, wy sy ła nie cór ki do ró żnych
księ ży, za ła twia nie jej spo tkań, czy ta nie frag men tów ró żnych ksią -
żek i na stęp nie  pod sy ła nie jej tych ksią żek i „mo le sto wa nie” mo -
je go mę ża, że by też z nią roz ma wiał.  Spra wą oczy wi stą by ła co -
dzien na mo dli twa w in ten cji cór ki. Uwa ża łam, że to szyb ko mi nie
i że bę dzie jak daw niej. Nie ste ty, mi mo na szych za bie gów na sza
cór ka mia ła ko lej ne go chło pa ka, któ ry w dal szym cią gu utwier dzał
ją w jej prze ko na niach i od Ko ścio ła by ła co raz da lej. W ja kimś
mo men cie po czu li śmy się bez rad ni. To jest chy ba to, co trze ba
prze żyć, że by po czuć, co zna czy „ubo gi w du chu”. To uczu cie by -
ło dla mnie okrop ne. Bez rad ność jest dla czło wie ka rze czą strasz -
ną. W tej bez rad no ści po sta no wi li śmy z mo im mę żem, że bę dzie -
my wspól nie przez sześć dzie siąt dni od ma wia li ca ły ró ża niec. To
nam zaj mo wa ło pra wie go dzi nę dzien nie. Cza sa mi uma wia li śmy
się, że ja kąś część od mó wi my od dziel nie, ale ge ne ral nie spę dza li -
śmy ze so bą czter dzie ści mi nut do go dzi ny dzien nie na wspól nej
mo dli twie. Sta ło się coś bar dzo dziw ne go. Od czu li śmy, że to do -
świad cze nie ma ja kiś sens. Ono jest da ne po coś na szej bar dzo ka -
to lic kiej ro dzi nie, za an ga żo wa nej w ró żne ak cje i  dzia ła nia zwią za -
ne z Ko ścio łem. W cza sie tej mo dli twy po czu li śmy się z mę żem
bar dzo bli sko sie bie, to by ło do świad cze nie na szej jed no ści, po -
czu cie nie zwy kłej wię zi. W cza sie mo dli twy mie li śmy obo je świa -
do mość, że Bóg jest z na mi.  To nas uspo ko iło i prze sta li śmy tak
ner wo wo na wra cać na szą cór kę. 

Cór ka dwa mie sią ce te mu wy szła za mąż za zu peł nie in ne go
chło pa ka i jest ab so lut nie na wró co na. Mu szę po wie dzieć, że ja ko
znak trak tu ję to, że wy bra ła so bie ja ko czy ta nie na swo im ślu bie
„Osiem Bło go sła wieństw”, a mnie, mo je mu mę żo wi i swo je mu
bra tu „ka za ła” na uczyć się śpie wać „Osiem Bło go sła wieństw”,
utwo ru, któ ry wy ko nu je Nie men, Szcze śniak i Na ta lia Ku kul ska,
że by śmy jej to za śpie wa li na ślu bie. Je ste śmy śpie wa ją cą ro dzi ną,
więc zgod nie z jej ży cze niem na uczy li śmy się go i za śpie wa li śmy.

Nie jest to ko niec mo ich po szu ki wań. Ostat nio ze zdu mie niem
od kry łam, czy ta jąc jed ną ksią żkę o ma łżeń stwie, że cią gle jed nak
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ta ka cał kiem ubo ga nie je stem, po nie waż mam po trze by zwią za ne
cho cia żby z mo im ma łżeń stwem i je stem do tych po trzeb bar dzo
przy wią za na. Przy szło mi do gło wy, czy mo gę od nich od stą pić i w
tym za kre sie stać się świa do mie „ubo ższa”. Dla mnie po szu ki wa -
nie sen su, roz wią zań to jest sta ły pro ces. Ni gdy chy ba nie bę dę do
koń ca ubo ga, ale być mo że cią gle bę dę od kry wa ła coś no we go w
ja kiejś  dzie dzi nie, gdzie mo gę się stać ubo ższa. 

An drzej Sko czek
Przez po przed nie sie dem lat Kon wer sa to riów sie dzia łem na sa -

li, wśród słu cha czy, gdzie krze sła wy da ją się być wy god niej sze niż
tu taj, za sto łem pre zy dial nym. Tu taj tro chę mniej wy god nie się sie -
dzi. Jed nak pa ni Rek tor się nie od ma wia, więc zmo bi li zo wa łem się
i zgod nie z kon wen cją na szych spo tkań za da łem so bie py ta nie, czy
je stem ubo gi w du chu? Aby na nie od po wie dzieć, mia łem po ku sę,
aby się gnąć do in ter ne tu, ze brać wszyst kie in for ma cje, któ re tam
są na ten te mat, i skom pi lo wać ja kąś zgrab ną wy po wiedź. Wie dzia -
łem jed nak, że si łą i war to ścią na szych spo tkań są wła sne świa dec -
twa i że  znacz nie le piej bę dzie, je śli szcze rze wy po wiem to, co
mnie spo tka ło w mo im ży ciu. 

An drzej Sko czek 
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Sta ra łem się w ży ciu wy ko ny wać pew ne rze czy in tu icyj nie, bez -
wied nie, stop nio wo i bez zbyt nie go po śpie chu. Kie ro wa łem się za -
wsze bar dziej ser cem niż ro zu mem. Je stem czło wie kiem w wie ku
doj rza łym. Szczę śli wym mę żem, oj cem i dziad kiem. W mo ich
wspo mnie niach się gnę do ro ku 1964. Był to rok zna mien ny dla
mnie, po nie waż w tym ro ku skoń czy łem stu dia, otrzy ma łem we
Wro cła wiu dy plom le ka rza me dy cy ny we te ry na ryj nej, a ra zem z
nim czer wo ną le gi ty ma cję człon ka par tii, któ ra w mo im ów cze -
snym śro do wi sku by ła rów nie wa żna jak dy plom ukoń cze nia stu -
diów. Wresz cie 26 grud nia te goż ro ku przy ją łem sa kra ment ma -
łżeń stwa w ko ście le św. Woj cie cha na war szaw skiej Wo li. Rok póź -
niej uro dzi ła się nam cór ka Mał go rza ta -An na, któ ra w kil ka mie -
się cy po uro dze niu przy ję ła sa kra ment chrztu, a po la tach pierw szą
Ko mu nię Świę tą i sa kra ment bierz mo wa nia, rów nież w tym sa -
mym ko ście le. Po ślu bie roz po czę ła się mo ja pię cio let nia tu łacz ka
po Pol sce w po szu ki wa niu mo je go miej sca w za wo dzie, któ ry nie
oka zał się mo im ma rze niem. Sko rzy sta łem więc z nada rza ją cej się
oka zji i wstą pi łem do za wo do wej słu żby woj sko wej w kor pu sie ofi -
ce rów – le ka rzy we te ry na rii. 

Tym, któ rzy tam te cza sy pa mię ta ją, po wiem, że roz po czął się
dla mnie wte dy okres zu peł nej du cho wej ciem no ści. Prze sta łem
cho dzić do ko ścio ła, nie ży łem zgod nie z Ewan ge lią i, co gor sza,
nie od czu wa łem na wet z te go po wo du wy rzu tów su mie nia. 

To  od su nię cie się od Ko ścio ła trwa ło do cza su, kie dy to „pa lec
Bo ży” (jak to się u nas w ro dzi nie mó wi ło) skie ro wał mnie do kra -
tek kon fe sjo na łu w ko ście le Naj czyst sze go Ser ca Ma ryi na pla cu
Szem be ka. To był pa mięt ny dla mnie sier pień 1979 ro ku. Wte dy
zo sta łem słu żbo wo prze nie sio ny do War sza wy i cze ka łem na
miesz ka nie w in ter na cie dla per so ne lu me dycz ne go przy uli cy
Gar wo liń skiej. Był to in ter nat szpi ta la na Sza se rów, bli sko pla cu
Szem be ka i ko ścio ła Naj czyst sze go Ser ca Ma ryi. Tak roz po czął się
pro ces mo je go po wol ne go po dą ża nia w kie run ku świa teł ka w
ciem nym tu ne lu, któ ry mnie do tych czas ota czał. Wraz z prze nie -
sie niem otrzy ma łem awans do stop nia ma jo ra, wcze śniej obro ni -
łem pra cę dok tor ską i szczę śli wie za koń czy łem mi sję po ko jo wą
pod błę kit ną fla gą  ONZ w Egip cie. Prze nie sio ny do du że go śro -
do wi ska woj sko we go, w sze fo stwie Słu żby Zdro wia w re sor cie
Obro ny Na ro do wej sta łem się czło wie kiem bez i mien nym, wto pio -
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nym w licz ne gro no ka dry woj sko wej. Za czą łem ćwi czyć ty po wą 
w owych cza sach dwu li co wość. Z jed nej stro ny zdy scy pli no wa ny
ofi cer i fa cho wiec, a z dru giej stro ny, już w do mu, wie rzą cy i prak -
ty ku ją cy mąż, zięć i oj ciec. Pa mię tam, że uczęsz cza li śmy wów czas
do ko ścio ła św. Ka ta rzy ny na Słu że wie, po nie waż na Ur sy no wie,
któ ry miał być w za my śle ów cze snej wła dzy dziel ni cą bez Bo ga, nie
by ło jesz cze ko ścio łów. W ko ście le św. Ka ta rzy ny spo ty ka li śmy
jed ne go z mo ich ko le gów z pra cy, któ ry miesz kał i wciąż zresz tą
miesz ka w tym sa mym do mu. Cho ciaż pra co wa li śmy wspól nie 
w sze fo stwie słu żby zdro wia, to uda wa li śmy, że się nie zna my. Ta -
ka peł na kon spi ra cja bez słów. Tam też po zna łem ów cze sne go wi -
ka riu sza ko ścio ła św. Ka ta rzy ny – księ dza Ste fa na Ko twiń skie go, 
z któ rym się za przy jaź ni li śmy. By wa li śmy u sie bie, da wa li śmy so bie
ja kieś drob ne pre zen ty. Wów czas nie by ło cie ka wych ksią żek w
ofi cjal nym obie gu, a u księ dza za wsze mo żna by ło spo tkać ksią żki,
któ rych nie by ło na ryn ku. I pod czas jed ne go ta kie go spo tka nia,
przy ko la cji i w cza sie dłu ższej po głę bio nej roz mo wy, wy ra zi łem
się, że „je stem czło wie kiem głę bo ko wie rzą cym”. Te raz, z per spek -
ty wy lat, wi dzę miał kość, wręcz śmiesz ność tej wy po wie dzi i płyt -
kość mo jej ów cze snej du cho wo ści. W owym cza sie do pie ro po -
wró ci łem na ło no Ko ścio ła i wciąż jak  trzci na na wie trze by łem
pod da wa ny ka pry som wła dzy lu do wej, rów no cze śnie ukry wa jąc
swo ją wia rę. By ła to wy po wiedź z mo jej stro ny zu peł nie nieprze -
my śla na i lek ko myśl na. 

Czas pły nął. W tym za kła ma niu i dwu li co wo ści ży łem aż do
1989 ro ku. Zda wa łem so bie spra wę, że bio rę na sie bie wiel ką od -
po wie dzial ność, uczest ni cząc w kłam stwie i złych prze ja wach te go
sys te mu, ale w ten spo sób chcia łem chro nić ro dzi nę. W 1989 ro ku
roz po czął się no wy okres. Rok póź niej awan so wa łem aż sie dem
szcze bli w gó rę, na sta no wi sko sze fa słu żby we te ry na ryj nej Woj ska
Pol skie go. Mo gli śmy już uczest ni czyć w uro czy sto ściach re li gij -
nych w mun du rach, w Ka te drze Po lo wej Woj ska Pol skie go,
wspól nie z mo imi ko le ga mi z ka dry kie row ni czej, jak rów nież w
pro ce sjach pa trio tycz no -re li gij nych. Roz po czął się spon ta nicz ny
po wrót woj ska do Ko ścio ła. Na ró żnych uro czy sto ściach przy stę -
po wa łem do Sto łu Pań skie go wraz z  ko le ga mi, któ rych ni gdy nie
po dej rze wał bym o to, że po dob nie jak ja ukry wa li swo ją wia rę. 
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Ten pro ces zrzu ce nia ma ski dwu li co wo ści nie był ła twy i pro -
sty. Dla wie lu ko le gów koń czył się bo le śnie, a na wet tra gicz nie. Po -
dam trzy przy kła dy z wie lu, któ re w swo im ży ciu prze ży łem. 

Pierw szy to był po grzeb mo je go pod wład ne go, puł kow ni ka
Zyg mun ta, z udzia łem ka pe la na i z asy stą woj sko wą. Z ra cji sta no -
wi ska wy gło si łem nad trum ną cie płą mo wę po że gnal ną, ale bez ak -
cen tów re li gij nych. Po po grze bie pod szedł do mnie pan, któ ry
przed sta wił się, że jest księ dzem, krew nym zmar łe go, i po wie dział
„pro szę pa na, ja z Zyg mun tem wie le go dzin roz ma wia łem o Bo gu.
Zyg munt był czło wie kiem wie rzą cym i prak ty ku ją cym, ale bar dzo
bo lał, że nie mo że tej wia ry ujaw nić, że na wet nie mo że pójść do
ko ścio ła”. Zdzi wi łem się, gdyż by łem w dość za ży łych sto sun kach
ze zmar łym. Był to do wód, że na wet za przy jaź nie ni lu dzie tak do
koń ca nie ufa li so bie.

Dru gi przy kład to in ny po grzeb, znacz nie star sze go ode mnie
puł kow ni ka, rów nież Zyg mun ta, w ko ście le sióstr Wi zy tek. Że gna -
łem zmar łe go bar dzo dłu gą mo wą nad trum ną. Był to bo wiem za -
słu żo ny ofi cer, Syn Puł ku, za li czo ny do gro na Spra wie dli wych
Wśród Na ro dów Świa ta. Mi mo że wy po wiedź ta by ła dłu ższa,
rów nież nie uży łem ak cen tów re li gij nych, po nie waż z tym star szym
ko le gą pra co wa łem kil ka lat biur ko w biur ko i wie dzia łem, że nie
ukry wał swo jej an ty re li gij no ści. Nad otwar tym gro bem je go do ro -
sły syn Wik tor po in for mo wał nas, że oj ciec w ostat nich dniach
przed śmier cią, a umie rał w szpi ta lu na Sza se rów, po pro sił o ka pła -
na i przy jął sa kra men ty.

Trze ci przy kład do ty czy mo je go nie odża ło wa ne go przy ja cie la,
świę tej pa mię ci puł kow ni ka Ta de usza, któ ry przez pół ro ku umie -
rał na ra ka z peł ną świa do mo ścią nad cho dzą cej śmier ci. Przy je -
żdża łem do je go do mu, kil ka krot nie roz ma wia łem z nim, prze ko -
ny wa łem, że by po jed nał się z Bo giem. By łem też u miej sco we go
księ dza, któ ry za cho wał się wspa nia le, udzie la jąc wszel kiej po mo -
cy, ale nie ste ty mój bied ny ko le ga wciąż  po wta rzał „a co na to po -
wie dzą są sie dzi?” Zmarł w  miej sco wym szpi ta lu. Ze łza mi w
oczach i ści śnię tym gar dłem że gna łem się z nim w ko ście le gar ni -
zo no wym. W swo jej  emo cjo nal nej wy po wie dzi zwra ca łem się ku
Bo gu, pro sząc o mi ło sier dzie dla mo je go bied ne go przy ja cie la, któ -
ry wie lu in nym oso bom po ma gał, a so bie nie po tra fił po móc. To
był ósmy  dzień stycz nia, pięk na i mroź na po go da, ale ko ściół mu -
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siał być otwar ty, aby po mie ścić wszyst kich lu dzi zgro ma dzo nych
nad trum ną. Mo dlę się za du szę zmar łe go przy ja cie la co dzien nie.
Ty mi przy kła da mi chcia łem zi lu stro wać du cho we trans for ma cje,
któ re nie by ły wca le ła twe, a cza sa mi koń czy ły się na wet  śmier tel -
ny mi ra na mi du szy.

W 1999 ro ku od sze dłem na wcze śniej szą eme ry tu rę, ma jąc 57
lat, aby umo żli wić awans jed ne mu z ko le gów, któ ry po mnie miał
ob jąć sta no wi sko. Po sta no wi łem, że nie po dej mę żad nej pra cy za -
rob ko wej, tyl ko zaj mę się ro dzi ną, dzia łal no ścią w pa ra fii, roz wo -
jem wła snej du cho wo ści, do kształ ca niem re li gij nym, bo na le żę do
po ko le nia, któ re nie uczy ło się w szko le re li gii. W tym też cza sie
roz po czą łem ra zem z na szym woj skiem pie sze piel grzym ki na Ja sną
Gó rę. Pa mię tam te mo men ty, kie dy prze cho dzi li śmy przez wsie i
go spo dy nie ze łza mi w oczach wi ta ły nas, wy no si ły żoł nie rzom naj -
lep sze, ja kie mia ły je dze nie, na po je, owo ce, gła dzi ły żoł nie rzy po
mun du rach. To by ły pięk ne i wzru sza ją ce chwi le. Dla nas,  star -
szych ofi ce rów by ło to au ten tycz ne świa dec two, że Bóg w ludz kich
ser cach nie umarł, a Pol ska na dal ży je wia rą i trwa bli sko Ko ścio ła.

W swo im ty go dnio wym roz kła dzie za jęć za re zer wo wa łem je -
den dzień, aby w ra mach wo lon ta ria tu uczęsz czać do do mu opie -
ki spo łecz nej na za ple czu klasz to ru Do mi ni ka nów na Słu że wie i
opie ko wać się pa nem Ta de uszem, cho rym na stward nie nie roz sia -
ne. Był to mę żczy zna w si le wie ku, przy ku ty do wóz ka in wa lidz kie -
go. Po ja kimś cza sie za czą łem tam cho dzić co dzien nie. Ta dzio tak
się przy zwy cza ił do mnie, że igno ro wał sa lo we i tyl ko mnie po zwa -
lał się ką pać. Sa ma ką piel nie by ła dla mnie pro ble mem, pro ble -
mem by ło na chy le nie się do je go stóp zmie nio nych grzy bi cą i ob ci -
na nie pa znok ci bar dzo znie kształ co nych cho ro bą. Nie mo głem te -
go ro bić w rę ka wicz kach, po nie waż Ta dzio był czło wie kiem bar -
dzo wra żli wym i in te li gent nym i czuł by się ura żo ny. Mó wię był,
po nie waż po kil ku la tach nie ste ty zmarł.

Od cza su przej ścia na eme ry tu rę roz po czął się dla mnie pro ces
od no wy du cho wej. Za czą łem co raz wię cej się mo dlić. Ró ża niec
prze stał być mo dli twą po le ga ją cą na bez myśl nym od kle py wa niu
pa cior ków, stał się dla mnie da rem Mat ki Bo żej. Włą czy łem ró ża -
niec w co dzien ną mo dli twę. Tak sa mo Psal my Da wi do we, któ rych
mą drość, głę bię i pięk no od kry wa łem stop nio wo. Po ja kimś cza sie
25 z nich, dla mnie naj pięk niej szych, na uczy łem się na pa mięć. Za -
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czą łem przy go to wy wać ar ty ku ły do „Wia do mo ści Pa ra fial nych”,
do „Na szej Słu żby” i do „Ży cia We te ry na ryj ne go”. Te pu bli ko wa -
ne w „Ży ciu We te ry na ryj nym” by ły za in spi ro wa ne piel grzym ka mi
do Czę sto cho wy. Tam przy ob ra zie Mat ki Bo żej, pod czas Eu cha ry -
stii, a póź niej po wy słu cha niu bo ga tych w treść na uk na sze go
wspa nia łe go oj ca du cho we go księ dza dr. Je rze go Bru si ły, a ta kże
po re ko lek cjach na wa łach ja sno gór skich, przy roz wa ża niach Dro -
gi Krzy żo wej, Bóg po zwo lił mi do świad czyć wie lu nie za po mnia -
nych prze żyć du cho wych. 

W ostat nim cza sie do świad czam szcze gól nie smut nych prze żyć
spo wo do wa nych trud no ścia mi w na szej wspól no cie pa ra fial nej,
któ ra jest dla mnie szcze gól nie dro ga. Sta ra łem się  bo wiem, jak
tyl ko po tra fi łem, wpły wać i przez 17 lat po głę biać jej du cho wość,
pu bli ku jąc po nad 400 ar ty ku łów re li gij nych w „Wia do mo ściach
Pa ra fial nych”. Du żo się mo dlę, od da jąc Bo gu to ko lej ne do świad -
cze nie w mo im ży ciu. 

Wra cam te raz do mo jej wy po wie dzi sprzed 30 lat, kie dy to po -
wie dzia łem, że „je stem czło wie kiem głę bo ko wie rzą cym”. Te raz
wiem, że tak nie jest. Mo je obec ne ży cie to cią głe dą że nie, dro ga,
któ rą bę dę kro czył do koń ca mo ich dni. Na py ta nie „czy je stem
ubo gi w du chu” mo gę od po wie dzieć, po spoj rze niu na do bro, ja -
kim mnie Bóg ob da rzył, i mo ją  bier ną po sta wę, że nie je stem i że
nie bę dę, za pew ne do koń ca ży cia. Swo ją du cho wość by cia ubo gim
w du chu bę dę za tem kształ to wał do ostat nich chwil ży cia, pro sząc
Stwór cę, aby Je go mi ło sier dzie by ło więk sze od mo ich win. 

Woj ciech Pu zy na
Chciał bym przed sta wić pań stwu frag men ty pa mięt ni ka mo je -

go oj ca – Cze sła wa Pu zy ny. Świa dec two je go ży cia jest wspa nia łą
ilu stra cją te ma tu dzi siej sze go spo tka nia i bez po śred nio ko re spon -
du je z przy go to wa nym na nie cy ta tem z tek stu księ dza Zyg mun ta
Pod lej skie go.

Cze sław Ma ria Pu zy na uro dził się 8 grud nia 1920 ro ku. Je go
pierw szy pra wnuk – Szy mon Ma ria – przy szedł na świat 8 grud nia
2003 ro ku, trzy dni przed odej ściem pra dziad ka do Pa na. 
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Woj ciech Pu zy na

Wspo mnie nia, la ta 1920-2003 
Ko cha ni, pro si cie o wspo mnie nia. Czy po tra fię opi sać to, co

by ło już tak daw no? …
Jest rok 1921. Woj na się już skoń czy ła. Na Pol sce za trzy ma ła

się krwa wa re wo lu cja. Moi ro dzi ce po tam tej stro nie po zo sta wi li
wszyst ko, co by ło im dro gie, bez kre sne po la i la sy, gniaz da ro dzin -
ne bu do wa ne przez po ko le nia, ca łą wie lo wie ko wą tra dy cję, za ko -
rze nio ną w zie mi i we wspól no cie ro dzin nej. Tam po zo sta ły ich
ma rze nia o świe tla nej przy szło ści i gro by naj bli ższych: uko cha ne -
go kil ku let nie go Włod ka i Ma ry si, jesz cze nie mow lę cia, ro dzi ców
i dziad ków…

W pa mię ci po zo sta ło mi zu peł nie przy pad ko we spo tka nie z mo -
im oj cem na kil ka ty go dni przed je go śmier cią. Mi ja li śmy się wła śnie
w wą skim ko ry ta rzu pro wa dzą cym do kuch ni. Wi dząc mnie, ock nął
się jak by z za my śle nia, za pew ne nad tym, co sta no wi ło sta łą treść te -
go, czym żył, na czym naj bar dziej mu za le ża ło. Wy so ki, wpa tru jąc się
po nad mo ją gło wą w ciem ną prze strzeń ko ry ta rza, po wie dział, pe łen
nie po ko ju: „co z cie bie wy ro śnie, mój sy nu...” 

Kie dy umie rał, miał 58 lat. Do pie ro po wie lu la tach za czą łem
ro zu mieć, co chciał mi po wie dzieć w tym py ta niu -te sta men cie. Czy
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dziś, cho ciaż mam już 82 la ta, mógł bym od po wie dzieć po zy tyw nie
na nie po kój, ja kie ono kry je? My ślę, że ka żdy z nas ro śnie do koń -
ca  – za wsze więc ma my jesz cze szan se, że by przy no sić owo ce…

Rok po śmier ci me go oj ca zo sta li śmy za pro sze ni na wa ka cje do
Na ro la. Zaw dzię cza li śmy ten wy jazd na szej krew nej, sio strze Lu -
dwi ce Bie liń skiej – sza ryt ce, któ ra, zna jąc na szą ma te rial ną sy tu -
ację, na pi sa ła do cio ci Ti ty (Ja dwi gi Kro tow skiej), czy nie ze chcia -
ła by nas przy jąć. Cio cia by ła bez dziet ną już wdo wą, cór ką bar dzo
da le kie go na sze go krew ne go – Ju lia na Pu zy ny, wła ści cie la Na ro la.
Gdy śmy przy je cha li, przy wie zie ni ze sta cji ele ganc kim po wo zem
za przę gnię tym w pa rę cu go wych pięk nych ko ni, ze stan gre tem w
li be rii na koź le, po wi ta ła nas bar dzo ser decz nie, w oto cze niu słu -
żby wno szą cej na sze licz ne ba ga że do prze zna czo ne go dla nas go -
ścin ne go po ko ju na pię trze…

Po stra cie mę ża, nie ma jąc dzie ci, mu sia ła być bar dzo dziel na,
by nie osła biać sił dla obro ny odzie dzi czo ne go bo gac twa, któ re jak
umia ła, sta ra ła się po mna żać ró żny mi licz ny mi do bry mi uczyn ka mi.
Za sta na wia łem się tyl ko, jak z ta kim bo gac twem dóbr ma te rial nych
bę dzie mo gła wejść do kró le stwa z przy po wie ści o uchu igiel nym i
wiel błą dzie. Kie dy więc do wie dzia łem się już wie le lat póź niej, że jej
cia ło okry te w łach ma ny wy rzu co no w dro dze z trans por tu ja dą ce -
go w 1942 ro ku na Sy be rię, po my śla łem, że rze czy wi ście nie zba da -
ne są dro gi, ja ki mi Bóg do te go kró le stwa nas pro wa dzi…

W no cy 19 kwiet nia 1940 ro ku obu dzi ło nas gwał tow ne ło mo -
ta nie do drzwi. Miesz ka li śmy wów czas w trój kę z ma mą i bra tem
w wil li „Sło necz na”, na le żą cej do sa na to rium „Od ro dze nie”. We -
szło dwóch ro słych ge sta pow ców z tłu ma czem. W drzwiach je den
z nich, kil ka krot nie czy ta jąc z kart ki, sy la bi zo wał na zwi sko „pu -ci -
-na”. Szyb ko się ubie ra łem, a oni ro bi li re wi zję. Szczę ściem po -
przed nie go dnia wy nio słem ra dio, któ re by ło scho wa ne na dnie
sza fy z ubra nia mi, bo by nas wszyst kich za bra li.

Sie dzi ba Ge sta po w Za ko pa nem mie ści ła się w na zy wa nym
póź niej „ka tow nią” Pod ha la pen sjo na cie „Pa la ce”. Po przy jeź dzie
i po wstęp nym prze słu cha niu, na któ rym, jak się coś nie po do ba ło,
do sta wa łem po twa rzy, przy pro wa dzo no Stasz ka. Był bla dy, wy -
stra szo ny, zmal tre to wa ny. Śled czy wy py ty wał, co nas łą czy, ja ki był
cel prze cho dze nia przez gra ni cę, gdzie go zła pa no, czy by ło to zor -
ga ni zo wa ne. Nad ra nem za pro wa dził mnie do piw ni cy. Nie by ło
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wte dy jesz cze przy sto so wa nych na wię zie nie cel, by ła tyl ko nie -
wiel ka ko mór ka o po wierzch ni 10, mo że 12 me trów kwa dra to -
wych, bez okien, chy ba po wę glu, mo że kar to flach, w któ rej przy
ścia nach, na be to no wej pod ło dze sta ły trzy me ta lo we łó żka i w ką -
cie ku beł. Na pod ło dze le ża ła ja kaś brud na szma ta, chy ba wa to wa -
na, po dar ta koł dra. Gdy śmy we szli, otwo rzył drzwi klu czem i za -
pa lił wi szą cą pod su fi tem lamp kę. Za skrzy pia ły trzy łó żka obu dzo -
nych, za spa nych sze ściu po sta ci. On na po że gna nie za ci snął mi
jesz cze moc niej za ło żo ne na rę kach kaj dan ki, zga sił lamp kę, klucz
za zgrzy tał w zam ku, a na ko ry ta rzu sły chać by ło je go od da la ją ce się
kro ki. Pró bo wa łem uło żyć się ja koś na pod ło dze, trud no by ło jed -
nak za snąć z rę ka mi na ple cach i z reszt ka mi do mo we go cie pła
sprzed kil ku go dzin. Ale, rzecz dziw na, wła śnie wte dy, tak krań co -
wa ró żni ca sy tu acji wy wo ła ła we mnie ja kiś we wnętrz ny wstrząs,
prze mia nę, któ rą bym po rów ny wał do sy tu acji, kie dy roz grza ne do
czer wo no ści mięk kie że la zo wkła da się do zim nej cie czy, że by się
za har to wa ło. Cho ciaż to wa rzy szy te mu syk, jak by sty gną ce go na -
gle, ale kry sta li zu ją ce go się we wnętrz nie me ta lu, to sta je się on w
sku tek te go za bie gu twar dy jak stal.

W tej sy tu acji, w któ rej się zna la złem, otwie ra ła się przede mną
dro ga oczysz cze nia ze wszyst kich przy wią zań me go „ja”, któ rą
opi sał w swo im mi stycz nym dzie le „Dro ga na gó rę Kar mel” św.
Jan od Krzy ża pod czas swe go po by tu w wię zie niu w To le do. Nie
zda wa łem so bie wów czas z te go spra wy, że Ten, któ ry mnie po niej
pro wa dzi, jest tak bar dzo bli sko. 

Kie dy ra no za pa li ła się lamp ka za wie szo na pod su fi tem, za czą -
łem po zna wać mo ich współ to wa rzy szy. Spo śród nich naj le piej za -
pa mię ta łem Stasz ka Ma ru sa rza, mi strza olim pij skie go w sko kach
nar ciar skich. Do my śla łem się, że ta kże brał udział w prze pro wa -
dza niu na Sło wa cję i Wę gry…

Do wię zie nia Mon te lu pich w Kra ko wie do je cha li śmy w po łu -
dnie. Czy mo że cie so bie wy obra zić: po mie sią cu za mknię cia w
ciem niej ko mór ce bez świa tła na gle otwar ta prze strzeń bez gra nic,
świe że po wie trze, po dro dze ma jo wa zie leń, kwit ną ce sa dy, a w no -
wym wię zie niu ogrom na ce la na dru gim pię trze z kil ko ma du ży mi
okna mi wy cho dzą cy mi na ru chli wą uli cę mia sta, in dy wi du al ne łó -
żka i ma sa no wych twa rzy. By łem oszo ło mio ny i wręcz szczę śli wy. 

Kil ka dni póź niej, wcze śnie ra no wy pro wa dzo no nas na po dwó -
rze wię zie nia. Był 20 czerw ca. Sa mo cho dy cię ża ro we cze ka ły, że by
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nas za wieźć na dwo rzec. Zo ba czy łem, że Sta szek Ma ru sarz ma cha
do mnie rę ką na po że gna nie z okna ce li na dru gim pię trze, w któ rej
by łem po przy jeź dzie z Za ko pa ne go. Nie wie dzia łem wte dy, że by -
ła to te raz ce la śmier ci, z któ rej naj bli ższej no cy uda ło mu się uciec.
Na dwor cu do łą czo no nas do więź niów ja dą cych z wię zie nia w Wi -
śni czu. Ra zem by ło nas 313. By li śmy już dru gim trans por tem ja dą -
cym do no wo or ga ni zo wa ne go obo zu. Pierw szy, z wię zie nia w Tar -
no wie, li czył 729 osób i przy je chał tam ty dzień wcze śniej. Na miej -
scu znaj do wa ło się też już wte dy 30 Niem ców, więź niów kry mi nal -
nych przy wie zio nych z in nych obo zów, prze wi dzia nych do peł nie -
nia ró żnych funk cji obo zo wych. Kie dy wy je żdża li śmy z Kra ko wa,
nie wie dzie li śmy jesz cze, do kąd je dzie my, po wie dzia no nam tyl ko,
że je dzie my do pra cy. Wpraw dzie któ ryś ze stra żni ków z pal cem na
ustach wy mie nił na zwę „Oświę cim”, ale mo gła się ona ko ja rzyć co
naj wy żej z pro win cjo nal nym mia stem gdzieś na Ślą sku, a nie, jak
póź niej, obo zem śmier ci, jed nym z naj więk szych w Eu ro pie. Wte -
dy, kie dy przy je cha li śmy na miej sce, nie by ło ani dru tów kol cza -
stych i wie ży czek stra żni czych wo kół obo zu, ani bra my z na pi sem
„Ar be it Macht Frei”. Mia łem dzie więt na ście lat i wia rę, że pra cu -
jąc, roz wi nę się fi zycz nie i dam so bie ra dę. Pa mię tam, jak dwa dni
po przy jeź dzie sta li śmy ro ze bra ni do na ga wzdłuż dłu gie go sto łu, a
sto ją cy po je go dru giej stro nie SS -man za bie rał nam wszyst kie po -
sia da ne rze czy i za pi sy wał na li ście na zwi sko, a obok ko lej ny nu mer.
Ja zo sta łem za pi sa ny pod nu me rem 928. Nie zda wa łem so bie wów -
czas spra wy z sym bo licz nej wy mo wy te go na po zór drob ne go zda -
rze nia. Do pie ro póź niej, ubra ny w bia ło -nie bie ski pa siak z na szy -
tym od stro ny ser ca czer wo nym trój ką tem więź nia po li tycz ne go 
i tym wła śnie nu me rem, zro zu mia łem, że tu nie je stem już oso bą 
o nie po wta rzal nych, in dy wi du al nych ce chach wol ne go czło wie ka,
ale ano ni mo wą, po zba wio ną wszel kich praw rze czą.

Jed ne go z pierw szych dni po by tu szli śmy po lną dro gą, nio sąc
ce gły, jed ni w rę kach po sześć ce gieł ka żdy, in ni po dwóch w bar -
dzo cię żkich tzw. tra gach z drew nia nych, z gru bych de sek. Pa mię -
tam, że idą cy za mną sta ru szek ksiądz, jak się póź niej oka za ło Ma -
rian Mo raw ski, pro fe sor Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, wy bit ny
teo log, czło nek wie lu to wa rzystw na uko wych, kra jo wych i za gra -
nicz nych, sła nia jąc się, nie mógł ich na wet pu stych udźwi gnąć, 
a dro ga przed na mi by ła dłu ga i nie wol no się by ło za trzy my wać. 
O jej ucią żli wo ści de cy do wał nie tyl ko wy si łek fi zycz ny, upał czy
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krzy ki SS -ma nów. Ce gły, któ re nie śli śmy, by ły prze zna czo ne na bu -
do wę pierw sze go pod ręcz ne go kre ma to rium. By ła to pil na po trze -
ba chwi li, za nim za dy mi ły te więk sze. Ksiądz pro fe sor Mo raw ski
zmarł już w dwa i pół mie sią ca od przy by cia do obo zu. Ale nie on
był pierw szy… 

W mia rę jak przy by wa ły do obo zu co raz to no we trans por ty
(naj licz niej sze z War sza wy), na pla cu ape lo wym usta wia ły się
czwo ro bo ki lu dzi z no wych blo ków, a ape le sta wa ły się co raz dłu -
ższe. Cze ka jąc, aż wszyst kich więź niów po li czą, a by ło nas z cza -
sem kil ka ty się cy, nie raz w desz czu, czy przy tu pu jąc, kie dy by ło już
bar dzo zim no, sta li śmy tak wsłu cha ni w od gło sy nie miec kich ko -
mend. Na tym tle krót ka, szep ta na mo dli twa, z cza sem już sa ma in -
ten cja, kie dy już sił bra ko wa ło, wią za ła to, co tu, z tym, co mi nę ło
i mia ło miej sce dwa ty sią ce lat te mu. To był naj wa żniej szy mo ment
dnia, na da ją cy sens te mu wszyst kie mu, co mia ło na stą pić. Chry stus
był wte dy tak bar dzo bli sko nas, tak z na mi zjed no czo ny. 

Wie czo rem przed ostat nie go dnia li sto pa da wra ca li śmy wła śnie
po ca ło dzien nym krą że niu w oko li cach obo zu i cie szy li śmy się, że
już tyl ko apel i po wrót do blo ku, że by wresz cie od po cząć, kie dy za -
wró co no na szą rol wa gę (plat for ma) sprzed bra my obo zu i za pę dzo -
no do po mo cy ja kiejś za póź nio nej gru pie w no sze niu be to no wych
kra wę żni ków. Wa ży łem wte dy nie wie le po nad czter dzie ści ki lo gra -
mów, kra wę żnik oko ło dwu dzie stu. Ani rusz pod nieść go z zie mi.
Wresz cie nio sę, ktoś mi ło sier ny po ma ga, że bym nie upadł, roz -
wście cze ni SS -ma ni krzy cząc, roz dzie la ją ra zy na le wo i pra wo, bo
chcą już wró cić na ko la cję do ko szar. Wresz cie ko niec, wra ca my,
apel. Wóz rol wa gi na swo je miej sce od sta wio ny. Izba, w któ rej sy -
piam. Szu kam wzro kiem na ścia nie, tuż nad pod ło gą, zna ku me go
miej sca, że by się po ło żyć. Je stem krań co wo wy czer pa ny. Jak przez
mgłę do mo jej świa do mo ści za czy na do cie rać, że ko goś szu ka ją. W
gwa rze roz mów, któ re na chwi lę jak by przy ci cha ją, co raz wy raź niej
sły szę mój nu mer obo zo wy – 928. Przede mną stoi blo ko wy: „ju tro
za raz po ran nym ape lu zgło sisz się do Rap port Führe ra. Pa mię taj!”.
Co to mia ło zna czyć? Jesz cze wte dy nie wie dzia łem…

Cię ża rów ka ru szy ła nie ba wem – wte dy by ły jesz cze za kry te
szcze gó ły dal szej mo jej dro gi przez ży cie. Dziś, kie dy pi szę dla was o
jej szcze gó łach, wi dzę, jak speł nia ły się w cu dow ny spo sób ma rze nia,
któ re snu łem, le żąc na bar ło gu na obo zo wym re wi rze. Jak bar dzo
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ak tu al ne są dla tam tej chwi li, kie dy opusz cza łem obóz, sło wa psal -
mu z nie dziel nej bre wia rzo wej kom ple ty: „A choć by ty siąc pa dło u
bo ku twe go, i dzie sięć ty się cy u two jej pra wi cy, cie bie to nie spo tka,
bo Pan jest two ją uciecz ką, za obroń cę wzią łeś Naj wy ższe go”.

Z miej sco wo ści, któ re mi ja li śmy, wy ni ka ło, że je dzie my do Kra -
ko wa. Jak w fil mie pusz czo nym w od wrot nym kie run ku, po go dzi -
nie jaz dy sta nę li śmy przed bra mą wię zie nia Mon te lu pich. W kan -
ce la rii wpi sa no na sze per so na lia – prze pi su ję frag ment do ty czą cy
mo jej oso by. Jest to je dy ny do ku ment, któ ry oca lał i któ ry sta no wił
pod sta wę we ry fi ka cji, że by łem w Oświę ci miu: „Pu zy na Cze sław,
uro dzo ny 8.12.1920, War sza wa. Był w wię zie niu ...... Kra ków,
Mon te lup pich. Nu mer więź nia 928 zo stał nada ny więź nio wi w
obo zie kon cen tra cyj nym Oświę cim dnia 20.6.1940 r. Trans port
Kra ków -Tar nów”.

11 kwiet nia, był to Wiel ki Pią tek, przy szedł po mnie je den z
tłu ma czy. Przy biur ku sie dział We is smann, ko men dant Ge sta po
ca łe go ob sza ru pod ha lań skie go. Przed nim se gre ga tor li czą cy chy -
ba kil ka set stron ró żnych do ku men tów, któ ry prze glą dał. Zo ba -
czy łem w kil ku miej scach pi smo od ręcz ne ma my, gdzie in dziej bra -
ta. Spo glą da jąc na mnie, w pew nym mo men cie za py tał: „Jak by ło
w Oświę ci miu?” Sprę ży łem się ca ły, jak przed ude rze niem. Po na -
my śle od po wie dzia łem jed nym sło wem: „Cię żko”. Po tem da li mi
do pod pi sa nia przy rze cze nie, że nie bę dę ni ko mu mó wił, co tu sły -
sza łem i wi dzia łem. Zsze dłem do ce li po rze czy, nie wol no mi już
by ło z ni kim się po ro zu mie wać. 

Wy sze dłem przez ni ko go nie za trzy my wa ny z te go bu dyn ku,
do któ re go mnie przy wie zio no przed nie ca łym ro kiem. Skrę ci łem
w pra wo, po za bra mę ogro dze nia. Z prze ciw ka wra cał wła śnie ze
spa ce ru z żo ną mój śled czy, któ ry pod czas pierw sze go prze słu cha -
nia bił mnie po twa rzy. Pro wa dził przed so bą wó zek z dziec kiem.
Wy da wa li się do bra nym i szczę śli wym ma łżeń stwem. Nie wie dząc,
jak się za cho wać, mi ną łem ich pręd ko.

Mo je my śli kłę bi ły się w gło wie pod nad mia rem wra żeń. Mi ną łem
ko ściół na Kru pów kach, a po wi nie nem był tam po dzię ko wać za cud
oca le nia, ale nie mo głem się za trzy mać, jak bym przed czymś ucie kał.
Wła śnie był Wiel ki Pią tek, po łu dnie, Chry stus zo stał już osą dzo ny i
pro wa dzo no go na Gol go tę. A Ba ra basz ucie kał, nie oglą da jąc się za
sie bie, uno sząc w swo im ser cu ob raz Je go krzy ża.
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Wresz cie no we miej sce po by tu dla mnie zna la zło się na wsi, 
w spo rym ma ją tecz ku Ża bia Wo la, bli sko tra sy z War sza wy do Ka -
to wic. Mój po byt w Ża biej Wo li nie trwał jed nak dłu go, a prze rwa -
ły go nie prze wi dzia ne oko licz no ści. W od le gło ści kil ku dzie się ciu
ki lo me trów od Ża biej Wo li, w Gró jec kiem, le żał ma ją tek Wo la Po -
gro szew ska, na le żą cy do pań stwa Ja ru zel skich, a He le na, żo na
Wła dy sła wa Ja ru zel skie go by ła cór ką dok to ra Śla skie go. Prócz żo -
ny Wła dy sła wa – He le ny Ja ru zel skiej, miesz ka ła na sta łe jej sio stra
Zo fia – Zo nia. Miesz kał tam też da le ki ich krew ny, któ re go uczy -
łem ma te ma ty ki i fi zy ki – Zby szek Cy bul ski, póź niej szy ak tor. 

W ma jąt ku du żo też by ło osób, któ re – tak jak ja – ukry wa ły się,
oraz mło dzie ży, któ ra w spo sób mniej lub bar dziej zor ga ni zo wa ny
uczest ni czy ła w zbroj nej dzia łal no ści sa bo ta żo wej. Wte dy mię dzy
in ny mi w są sia du ją cej z Wo lą Po gro szew ską Ma łej Wsi po zna łem
za an ga żo wa ne go w ta ką dzia łal ność Edwar da Po two row skie go, po
woj nie me go ko le gę z Po li tech ni ki Gdań skiej, a póź niej pro win cja -
ła pol skich do mi ni ka nów. Za je go po śred nic twem te go ro dza ju
dzia łal ność dy wer syj na ob ję ła i mnie. Pro boszcz na szej pa ra fii, któ -
ry był sze fem wy wia du AK na ten te ren, wy zna czył mnie swo im za -
stęp cą, z za da niem ob ser wa cji dzia łal no ści Ge sta po, w związ ku z
przy go to wy wa ną li kwi da cją nie któ rych je go człon ków…

Ale też ćwierć wie ku mi ja ło od po wsta nia za kła du aku sty ki,
któ ry zor ga ni zo wa łem od pod staw. Ca ły ten czas by łem je go kie -
row ni kiem. Od zna czo no mnie, co praw da, Krzy żem Ka wa ler skim
w uzna niu osią gnięć za kła du, ale mnie co raz trud niej by ło opa no -
wać no wą tech ni kę po mia rów, opar tą na co raz po wszech niej sto -
so wa nej apa ra tu rze elek tro nicz nej, umo żli wia ją cej sta ty stycz ną ob -
rób kę wy ni ków, a więc i więk szą ich do kład ność. 

I wła śnie wte dy zda rzy ło się coś, co wy wró ci ło to wszyst ko, co
by ło do tych czas, prze war to ścio wa ło mo je po glą dy na ży cie, któ re
do tąd pro wa dzi łem, uak tyw ni ło mo ją dzia łal ność zu peł nie w in nym
niż do tąd kie run ku. Zro zu mia łem, że trze ba odejść, bo mo ja mi sja
skoń czo na i swo je za da nie na mo ją mia rę wy ko na łem, nie je stem już
po trzeb ny. Trze ba odejść, cho ciaż tę swo ją pra cę tak bar dzo po ko -
cha łem, cho ciaż zży łem się z dzie się cio oso bo wym ze spo łem me go
za kła du pra wie od po cząt ku. Trze ba odejść, bo już cze ka na mnie
no we po wo ła nie, bo już błysz czą no we ce le i wy ra sta ją no we obo -
wiąz ki. Że bym tyl ko chciał gło wę od wró cić, że by tam iść.
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Był rok 1982, kie dy wy ru szy łem w dro gę. Nie wiem, czy po tra -
fię o tym opo wie dzieć dziś, ale wte dy ktoś, jak by wo dząc mo ją rę -
ką, spi sy wał szcze gó ły tej dro gi ję zy kiem nie dzi siej szym. Spró bu ję.
Niech wy bra ne frag men ty z tam tych za pi sków, uło żo ne chro no lo -
gicz nie, zna czą jej eta py. 

By ła wio sna. Mia łem wy je chać z An ną Ma rią, naj star szą, wów -
czas czte ro let nią wnucz ką, że by się nią opie ko wać. W tym ro ku mie -
li śmy je chać na kil ka ty go dni do Pniew. Mat ka Gór ska, któ ra by ła
wów czas Mat ką ge ne ral ną za ko nu, mu sia ła na to wy ra zić zgo dę, bo
klasz tor w Pnie wach był do mem for ma cyj nym, za miesz ka łym tyl ko
przez sio stry. Sióstr by ło kil ka dzie siąt, a na roz le głym te re nie ich
ogro du, po ło żo ne go nad je zio rem, by ły upra wia ne wa rzy wa oraz
kwia ty na sprze daż i na na sio na, jak rów nież znaj do wa ło się go spo -
dar stwo ma ją ce za pew niać sa mo wy star czal ność żyw no ścio wą do mu.

Był wie czór. An na Ma ria w swo im łó żecz ku już śpią ca – i spo -
tka nie w ogro dzie na ście żce wzdłuż pło tu. „Sio stro – spy ta łem – i
co da lej?” „Trze ba bliź nim słu żyć”.  To by ło wszyst ko.

Już dwa mie sią ce póź niej zro bi łem pierw szy krok. Z po śpie -
chem wy ru szy łem pie szo w dro gę do Czę sto cho wy, mi mo że ta ką
for mę po bo żno ści uwa ża łem do tąd za zbyt de wo cyj ną. Ta dro ga
sta ła się dla mnie wiel kim prze ży ciem. Roz śpie wa ny ży wy ró ża niec
zło żo ny z pa cior ków – z grup ozna czo nych wszyst ki mi ko lo ra mi
tę czy, uśmiech, życz li wość, wy cho dze nie na prze ciw dru gie mu,
świat wspól no ty rzą dzą cej się pra wa mi kró le stwa, ja kże in ny od
ma ni pu lo wa nej pro wo ka cja mi i kłam stwem at mos fe ry skłó ce nia,
wza jem nych nie chę ci i wal ki w ota cza ją cej rze czy wi sto ści.

Dla mnie naj trud niej sze by ło co dzien ne ran ne wsta wa nie. Jesz -
cze by ło sza ro – zwi ja nie na mio tów jesz cze we wnątrz cie płych, ale
po tem, jed ne go z na stęp nych dni, spo tka nie na ścier ni sku po
sprząt nię tym już zbo żu, gdzie po środ ku stał już pro sty stół, a wo -
kół nie zmie rzo ne mo rze głów. Na ho ry zon cie czar ne pa smo la su i
Ho stia pod nie sio na ku gó rze wy so ko na tle wscho dzą ce go słoń ca,
i głów po chy le nie tam, gdzie już wszy scy na kar mie ni szy ku ją się,
że by ru szyć da lej w dro gę. 

Pro ble mem ka żde go dnia dro gi by ły, oprócz śpie wu i mo dli twy,
wy gła sza ne pre lek cje o ró żnym cha rak te rze, do sto so wa ne swo ją
tre ścią do za in te re so wań da nej gru py osób. W mo jej gru pie wy po -
wia dał się mię dzy in ny mi dość zna ny po li tyk ka to lic ki, obec nie se -
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na tor, An drzej Wie lo wiey ski, któ ry mó wiąc o wy cho wa niu mło -
dzie ży, za cy to wał cie ka wy test, ma ją cy wy ka zać, że sto sun ki po mię -
dzy dwoj giem mło dych lu dzi doj rza ły już do de cy zji za ło że nia ro -
dzi ny. Po nie waż nie któ rym z Was mo że on się przy dać, cy tu ję trzy
py ta nia te go te stu, któ re za pa mię ta łem: Czy bez obrzy dze nia bę dę
jadł ra zem z te go sa me go ta le rza i tą sa mą ły żką? Czy bę dę się cie -
szył, je śli dzie ci z na sze go ewen tu al ne go ma łżeń stwa bę dą po dob ne
do me go współ ma łżon ka? Czy nie przyj dzie mi na myśl, aby otwie -
rać i czy tać ko re spon den cję, któ rą on bę dzie otrzy my wał?

Pod czas in ne go z eta pów piel grzym ki i ja za bra łem głos. Opo -
wia da łem o mo ich prze ży ciach oświę cim skich, sta ra jąc się wy do być
z me go – i nie tyl ko me go – tam po by tu głęb szy, nie prze mi ja ją cy sens
ludz kie go cier pie nia. Na zy wa jąc Oświę cim mo ją mi ło ścią, chcia łem
dać świa dec two, że mój udział w piel grzym ce jest po dzię ko wa niem
za to, że stam tąd wy sze dłem, ale też rów no cze śnie po dzię ko wa niem
Bo gu, że tam by łem, że cier pie nie sta ło się i mo im udzia łem.

Do Czę sto cho wy piel grzy mo wa łem przez ko lej ne trzy la ta. 
Rów no le gle do piel grzy mek, ko lej nym eta pem dro gi, któ rą za -

czą łem re ali zo wać, by ły co rocz ne dni sku pie nia. Trze ba by ło się
po wa żnie za sta no wić, co da lej. Jesz cze by łem pe łen sił, a cel, któ ry
so bie po sta wi łem, wy ma gał bar dzo za sad ni cze go prze war to ścio -
wa nia mo ty wa cji me go po stę po wa nia, prze kwa li fi ko wa nia do no -
wych za dań. Po je cha łem więc na kil ka dni do be ne dyk ty nów, do
Tyń ca. Tam, włą czo ny w rytm co dzien nej mo dli twy, bio rąc udział
we wspól nych po sił kach tej wspól no ty, mia łem też czas na in dy wi -
du al ne roz mo wy z oj cem Waw rzyń cem – opie ku nem go ści, w cza -
sie da le kich spa ce rów w oko li cach klasz to ru. Kie dy tam by łem,
tro chę też pi sa łem o tym, co się ze mną dzie je. Niech frag men ty
tych za pi sków od da dzą at mos fe rę dni tam spę dzo nych i bę dą
świa dec twem te go, co wów czas za szło.

„Pa nie, czu ję, że mnie wo łasz po imie niu. Pra gnę się wsłu chi -
wać na wet w naj cich sze brzmie nie Twe go gło su. Dla te go tu je stem,
bo wła ści wie Ty mnie tu przy pro wa dzi łeś, że bym zdał so bie spra -
wę z mo je go sto sun ku do Cie bie, usły szał i zro zu miał, co mam czy -
nić da lej. Prze cież Ty je steś nie skoń czo ny, prze ra sta ją cy wszyst ko,
co mo żna so bie wy obra zić, a ja – py łek nic niezna czą cy. Gdy spoj -
rzę wstecz na swo je ży cie, dro gę, któ rą mnie pro wa dzi łeś 
w bla sku Two ich łask ty sią ca – sze dłem w tra dy cyj nym sza blo nie

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:01  Page 32



33

by cia w nie dzie lę w ko ście le, wy cho wa nia dzie ci, żo ny, do mu.
Wszyst ko, jak Pan Bóg przy ka zał. I go spo sia – ni to go rą co, ni zim -
no – ja koś to by ło, ja koś to czy ło się da lej. Ale te raz, wo bec te go co
we mnie się dzie je, wo bec ziar na, któ re za sia ne chy ba tyl ko Two ją
rę ką, ja kieś to wszyst ko, co do tych czas by ło, wy da je mi się bez -
barw ne, co raz mniej zna czą ce. Pa nie, Ty wi dzisz wszyst ko, Ty
wszyst ko wiesz i to też, że przy sze dłem, że by szu kać Cie bie. My ślę,
że przede wszyst kim po wi nie nem mo dlić się i zło żyć przed To bą
wszyst ko, co po sia dam: sie bie, mo ją dro gę i wszyst kie swo je spra -
wy i uczu cia ta kże. Wszyst ko to Two je – ze chciej pro wa dzić, weź.
Cóż mo że wię cej po wie dzieć pył wo bec nie skoń czo no ści? Jak to
cu dow nie, że jest nią mi łość wła śnie.

Go dzi ny mi ja ją na roz mo wie z To bą i co raz spo koj niej sze ser -
ce, gdy od da łem wszyst ko. To chy ba wiecz ność sły szę, kie dy klę czę
przed To bą, łza szczę ścia spa da ci cho na po sadz kę. A w no cy, w
mrocz nym, już pu stym ko ście le, echo mo dlitw tych, co tu przed -
tem by li, łą czy się z rów nym ryt mem bi cia me go ser ca. 

Ten brak rów no wa gi pierw sze go dnia, nie upo rząd ko wa nej
jesz cze żar li wo ści uczu cia, prze cho dzi po wo li pod czas ko lej nych
dni w od wie dza nie Te go, dla któ re go ży ję, wte dy, kie dy od czu wam
po trze bę ser ca, w ryt mie tej wła śnie po trze by. A cią gle chcę Mu
coś po wie dzieć. Na prze mian więc czy tam Ron sar da, krót ki spa cer
po ogro dzie – i znów ta roz mo wa, pro wa dzo na gdzieś po nad cza -
sem i miej scem, gdzie klę czę. I tyl ko za rys syl wet ki oł ta rza, lamp -
ka się świe ci wy so ko nad gło wą, za skrzy pi klęcz nik, a ja na gra ni cy
te go cie pła, w bla sku – i w co raz czar niej szej cze lu ści mrocz ne go
ko ścio ła, któ ra ota cza mnie ze wsząd. Tej ciem no ści się bo ję... Daj
mi uf ność, Pa nie, wia rę i si łę, bym nie zbłą dził, bym szedł ka żde go
dnia od po cząt ku”.

Cha rak te ry stycz nym, bar dziej uro czy stym frag men tem dnia 
w klasz to rze był wspól ny obiad. Wiel ka go tyc ka sa la, jak w śre -
dnio wiecz nym zam ku, wzdłuż ścian kil ku dzie się ciu oj ców i bra ci
sie dzą cych na ła wach przy pro stych, du żych sto łach, po środ ku sa li
stół dla go ści, pod ścia ną szczy to wą stół dla opa ta. Oto frag ment
wspo mnie nia:

„Wszy scy mil czą. Chór mo dli twy je dze nie za czy na. Opat u
szczy tu sa li ude rze niem drew nia ne go młot ka dzie li czas po sił ku
sple cio ny trze ma czy ta nia mi z Pi sma Świę te go, wy bra nej lek tu ry
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du cho wej (Świ der ków na) i  re gu ły świę te go Be ne dyk ta. Nikt nie
za czy na je dze nia, pó ki Opat nie za cznie. Wszy scy po grą że ni w za -
du mie, po wa żni, ci si, wszy scy w czar nych ha bi tach, sie dzą mil czą -
cy mni si. On jest oj cem wspól no ty – pierw sze po słu szeń stwo i sza -
cu nek. Przed je dze niem obia du by wa na bo żeń stwo, a przed wej -
ściem do sa li go ście są przed sta wia ni. Póź niej sie dzą przy od dziel -
nym sto le i cho ciaż ca ły ry tu ał jak w dy plo ma tycz nym pro to ko le, w
za du mie po mię dzy da nia mi sa ma mo dli twa na usta się ci śnie, mi -
mo że mno gość i ro dzaj po traw nie jest z przy dzia ło wych kar tek
oczy wi ście. Re żim wspól no ty ostry, jak by ło to w VI wie ku, kie dy
to „módl się i pra cuj, czło wie ku” by ło (a i jest do tąd) głów ną re gu -
łą i za sa dą. Cho ciaż aniel skie spoj rze nie cza sem bły śnie za tej po -
wa gi fa sa dą”…

I ostat ni frag ment z po by tu w Tyń cu:
„W koń cu ostat ni dzień, ostat nia roz mo wa z oj cem Waw rzyń -

cem, opie ku nem go ści. I tak, jak to wszyst ko, ja kieś dziw ne, zu peł -
nie w in nym niż nor mal nie wy mia rze. Pa dło py ta nie: jak być po -
kor nym? Ja go o to spy ta łem, co ro bić, jak osią gnąć po ko rę, bo jest
ona fi na łem mo ich dni sku pie nia. Ale on się spie szył, ja ta kże, tym -
cza sem prze cież ca ły trak tat mo żna by spi sać o po ko rze, a czas na -
glił. Sta li śmy więc w mil cze niu, on mi wrę czył świę te go Be ne dyk ta
re gu łę za kon ną, chciał mnie w rę kę po ca ło wać, a gdy śmy się uści -
snę li, pro sił o mo dli twę. Tak się roz sta li śmy. Tak się też roz sta łem
z Tyń cem, któ re go ka pli ca w du żym ko ście le, su ro wość re fek ta rza
i śpiew gre go riań ski zo sta ną w mej pa mię ci za wsze. I ta 
o po ko rze roz mo wa ta kże, cho ciaż jak by jej nie by ło”.

W ro ku na stęp nym, w ad wen cie, a póź niej w ko lej nych pię ciu
la tach od by wa łem kil ku dnio we in dy wi du al ne za mknię te dni sku -
pie nia, tym ra zem już nie w Tyń cu, ale u do mi ni ka nów na Fre ta, 
w War sza wie. Tu by ło bli żej do do mu, zna łem też oj ca Krzysz to fa
Kasz ni cę, ka pe la na war szaw skie go KIK -u, a przede wszyst kim oj -
ca Wa len te go, Edzia Po two row skie go, me go ko le gę z Po li tech ni ki
Gdań skiej, któ rą koń czy li śmy ra zem, a któ ry te raz był pro win cja -
łem do mi ni ka nów w Pol sce. 

W po rów na niu z Tyń cem tu, na Fre ta, by ła zu peł nie in na at -
mos fe ra. Nie by ło ta kiej be ne dyk tyń skiej ob rzę do wo ści i kon tem -
pla cji prze szło ści, zwią za nej z za da nia mi, któ re ten za kon peł nił. 
U be ne dyk ty nów by ło to tłu ma cze nie z ję zy ków ory gi na łów ksiąg

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:01  Page 34



35

li tur gicz nych – mię dzy in ny mi msza łów i bre wia rzy – czy śpiew
gre go riań ski. U do mi ni ka nów, bę dą cych za ko nem ka zno dziej -
skim, był to ży wy in te lek tu al ny kon takt ze świa tem współ cze snym.
Te ró żni ce świet nie by ło wi dać na wet ze wnętrz nie, na przy kład w
re fek ta rzu, któ ry na Fre ta przy po mi nał ra czej sto łów kę, w któ rej
wzdłuż jed ne go po dłu żne go sto łu sie dzie li ra zem i prze or, a na wet
pro win cjał, a po za od ma wia ną wspól nie mo dli twą za rów no oj co -
wie, jak i go ście ob słu gi wa li się sa mi, roz ma wia jąc i dys ku tu jąc na
ró żne te ma ty bie żą ce. Pa mię tam, że po ru szy łem kie dyś spra wę
teo lo gicz nej po praw no ści słów mo dli twy: „A Sło wo cia łem się sta -
ło” – czy da lej  po win no być „za miesz ka ło mię dzy na mi” – a więc
na dal miesz ka, czy „miesz ka ło” –  więc tyl ko kie dyś, daw niej by ło
z na mi. Zda nia na ten te mat by ły po dzie lo ne. (We dług mnie po -
win no  być „za miesz ka ło”).

Dni sku pie nia u do mi ni ka nów na Fre ta za owo co wa ły kon kret -
ny mi usta le nia mi. Do sze dłem do wnio sku, że naj wy ższy już czas
odejść z In sty tu tu, w któ rym przez prze szło trzy dzie ści lat mo je ży -
cie to czy ło się we dług pew ne go usta lo ne go, sta łe go ryt mu przy zwy -
cza jeń i wza jem nych po wią zań. No we ce le i obo wiąz ki, któ re chciał -
bym re ali zo wać, wy ma ga ją po mo cy z ze wnątrz, że by nie stra cić przy
ta kiej zmia nie rów no wa gi i wła ści we go kie run ku. Dla te go też na rę -
ce oj ca Krzysz to fa zło ży łem po da nie o przy ję cie mnie do no wi cja tu
świec kie go za ko nu do mi ni ka nów. Ocze ku jąc na od po wiedź, za czą -
łem się roz glą dać za te ma tem od po wied nio po wa żnym, któ ry mógł -
bym pod jąć na za koń cze nie mo jej pra cy w In sty tu cie.

W ostat nich la tach co raz bar dziej in te re so wa ły mnie za gad nie -
nia zwią za ne z wpły wem śro do wi ska na sa me go czło wie ka. Kon -
tak ty z za kła dem dla nie wi do mych w La skach zwró ci ły mo ją uwa -
gę na wy jąt ko wą spraw ność i orien ta cję nie wi do me go w po ru sza -
niu się w te re nie, a za po zna nie się z li te ra tu rą z tej dzie dzi ny
utwier dzi ło w prze ko na niu, że aku styk mo że tu mieć coś do po -
wie dze nia. Po nie waż wy ja śnie nie me cha ni zmów zwią za nych ze
spo strze ga niem prze szko dy przez nie wi do me go wy ma ga ło wie lu
eks pe ry men tów, pod ję cie ta kie go te ma tu wła śnie mi od po wia da ło.
Roz po czą łem ba da nia. Prze pro wa dzi łem bar dzo du żą ilość eks pe -
ry men tów z od po wied nio do bra ny mi gru pa mi nie wi do mych, ba -
da jąc ró żne ro dza je prze szkód w ró żnych wa run kach od bio ru sy -
gna łu aku stycz ne go, sta no wią ce go źró dło in for ma cji o obec no ści
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prze szko dy. Wy ni ki prze szły naj śmiel sze mo je ocze ki wa nia. Na
wszyst kich wy kre sach li nia pro sta wska zy wa ła na peł ną zgod ność
wy ni ków z prze pro wa dzo nych ba dań z pra wem We be ra -Fech ne -
ra. Opra co wa łem je na 245 stro nach ksią żki pod ty tu łem „Wpływ
wła sno ści aku stycz nych śro do wi ska na orien ta cję prze strzen ną”
(PWN 1983) i na pi sa łem na ten te mat kil ka  ar ty ku łów w „Ar chi -
wum Aku sty ki” (1983). Po nie waż uzna łem, że uzy ska ne wy ni ki
po zwa la ją na wy ja śnie nie i upo rząd ko wa nie nie któ rych ma ło zna -
nych zja wisk na po gra ni czu od bio ru fal dźwię ko wych przez czło -
wie ka, zło ży łem wy mie nio ną ksią żkę w In sty tu cie Pod sta wo wych
Pro ble mów Tech ni ki Pol skiej Aka de mii Na uk ja ko pra cę dok tor -
ską. Pro mo to rem pra cy zgo dził się być pro fe sor Igna cy Ma lew ski,
a re cen zen ta mi pro fe so ro wie Ryf fert z Po zna nia, Ra kow ski z War -
sza wy i Pa lusz kie wicz też z War sza wy. Obro na od by ła się w 1983
ro ku, ale dla mnie już wte dy ona, ra zem z ca łą mo ją do tych cza so -
wą pra cą, by ła ma ło wa żna. Po słu chaj cie, co te go dnia wie czo rem
za pi sa łem w mo ich oso bi stych no tat kach:

„Dziś obro ni łem pra cę dok tor ską. Znów ko lej ny pa pie rek nic nie
zna czą cy, nie zmie nia ją cy w ni czym te go, czym je stem, mo jej wie dzy,
a tym bar dziej me go ja przed Bo giem. To jesz cze jed no przed sta wie -
nie. Sta ra łem się w nim do brze za grać swo ją ro lę. Nie cho dzi ło mi o
okla ski, ale o po zo sta wie nie w pa mię ci na szych dzie ci pew nej po sta -
wy i wzor ca za cho wań, mo że też me go spo so bu pa trze nia na świat.
Czy od czy ta ły, że to wszyst ko jest tak ma ło war te, a rów no cze śnie, że
aby osią gnąć praw dzi wą wie dzę, trze ba nie raz ca łe go ży cia?...”

Dwa ty go dnie po tem dy rek tor na czel ny uro czy ście po że gnał
mnie, dzię ku jąc za wie lo let nią pra cę w in sty tu cie i gra tu lu jąc uzy -
ska nia stop nia dok to ra na uk tech nicz nych. Na to miast z Fre ta od
do mi ni ka nów do sta łem po zy tyw ną od po wiedź na mo je po da nie 
w spra wie przy ję cia do no wi cja tu.

Klęcz ni ki by ły po kry te na bia ło jak do ślu bu. Przed sa mym oł -
ta rzem oj ciec po świę cił szka plerz, pa sek i świe cę. Kie dy klę cząc,
trzy ma łem ją za pa lo ną, jej pło mień od bi jał się aku rat od Two jej
twa rzy, Ostro bram ska Pa ni z ob raz ka, któ ry otrzy ma łem, a któ ry
le żał przede mną na opar ciu klęcz ni ka, i na za wsze po zo sta nie 
w mo jej pa mię ci Twój wzrok we mnie utkwio ny w ży wym pło mie -
niu świa tła. To by ło wte dy, kie dy na py ta nie, czy chcę być przy ję ty,
od po wie dzia łem: tak.
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Dro gi Two je, Pa nie, ja kże są ta jem ni cze, jak bar dzo in ne od te -
go, co mo że my so bie wy obra zić. Pro si łem o dro gę, że by iść za To -
bą, pro si łem o to, byś mnie na uczył po stę po wa nia zgod ne go z for -
ma cją bia łe go ha bi tu, a ten mój no wi cjat do mi ni kań ski zna czysz
słu żbą w szpi ta li ku w La skach u pa ni Sta ni sła wy i da jesz ła skę
opie ki nad Alu siem, któ ry tak bym pra gnął, że by zna lazł dro gę do
Cie bie.

I tak od by wam mój no wi cjat. Ja, świec ki czło nek Two je go ko -
ścio ła w mie sią cach sy no du po świę ca ne go la ika to wi. Od by wam
no wi cjat, prze ży wa jąc to, co by ło w Two im do mu w Na za re cie. By -
ło tak, jak po Two im uro dze niu – by ło pra nie i su sze nie pie lu szek,
prze wi ja nie, kar mie nie, go to wa nie i za ku py, i Ania cho ra, cier pią -
ca i bez rad na jak dziec ko. I Ty obec ny z na mi w ser cu. A kie dy
przy szła nas od wie dzić two ja, Alu siu, mat ka chrzest na, sio stra Te -
re sa – ur szu lan ka, sie dzie li śmy po obu stro nach two je go łó żecz ka
i zmó wi li śmy, kie dy spa łeś, dru gą ra do sną ta jem ni cę ró żań ca – od -
wie dzi ny u świę tej Elżbie ty, że byś wy rósł na do bre go, mą dre go,
dziel ne go czło wie ka.

Ale bia ły ha bit to też po sia da nie i sta łe po głę bia nie wie dzy teo -
lo gicz nej, aby móc się nią po słu gi wać w spo tka niach z in ny mi. Za -
pi sa łem się więc na wy kła dy, stu dium teo lo gii ka to lic kiej dla świec -
kich przy Pa pie skim Wy dzia le Teo lo gii UKSW w War sza wie. By ło
to cen ne uzu peł nie nie dla mo jej for ma cji no wi cjac kiej. Kie dy po
raz pierw szy przy sze dłem na wy kład, sa la by ła peł na – by ło nas
wte dy oko ło stu osób. Usia dłem w ostat nim rzę dzie mię dzy dwie -
ma pa nia mi. Jed na by ła kraw co wą od przy mia rek w do mach
„Cen trum”, dru ga in struk to rem kul tu ral nym z któ re goś z pod war -
szaw skich osie dli. Cóż mo gę po wie dzieć po trzech la tach stu diów
i uzy ska niu dy plo mu ukoń cze nia? Że chy ba naj bar dziej dla mnie 
z pro wa dzo nych tam wy kła dów in te re su ją cy był ciąg hi sto rycz ny
obej mu ją cy ana li zę i in ter pre ta cję po szcze gól nych ksiąg Pi sma
Świę te go, zwłasz cza Sta re go Te sta men tu (Ksiąg Mą dro ścio wych)
oraz – w cią gu fi lo zo ficz nym – chrze ści jań ska wi zja świa ta i chrze -
ści jań ska fi lo zo fia czło wie ka, an tro po lo gia. Resz ta przed mio tów,
zwłasz cza teo lo gicz nych, po rząd ko wa ła co praw da ogól ne po ję cia
dok try nal ne zwią za ne z na ucza niem Ko ścio ła, jed na kże w mo im
od czu ciu by ła trud na do ro zu mo wej ak cep ta cji i zbyt ode rwa na od
ziem skiej rze czy wi sto ści. Bra ko wa ło też tak na owe cza sy po trzeb -
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nej wie dzy o spo łecz nej na uce Ko ścio ła. Ale ogól nie rzecz bio rąc,
nie był to czas stra co ny, a wia do mo ści zdo by te na stu dium czę sto
mi się przy da ją. Je że li piel grzym ki, dni sku pie nia, no wi cjat, stu -
dium trak to wać ja ko przy go to wa nia do zmia ny, a przy kład, na śla -
do wa nie osób, któ rych po sta wa i świę tość ży cia po bu dzi ły do te go,
że by in nym słu żyć, to re ali za cję tych no wych za dań za po cząt ko wał
mój te le fon na Piw ną: „pro szę sio stry, mam tro chę wol ne go cza su,
mo że mógł bym się na coś przy dać?” Na od po wiedź cze ka łem bar -
dzo dłu go, nie mal za po mnia łem, że jesz cze na nią cze kam, ucie szy -
łem się więc, kie dy jed na z sióstr z Piw nej da ła mi te le fo nicz nie
znać, że nie wi do my – był nim An drzej Adam czyk, któ ry ukoń czył
szko łę w La skach – po trze bu je lek to ra. 

Mu szę przy znać, że idąc po raz pierw szy na spo tka nie z pa nem
An drze jem, mia łem tro chę tre my, zwią za nej z nie pew no ścią co do
te go, jak uło ży się na sza współ pra ca. To by ło dla mnie bar dzo cen -
ne do świad cze nie, kie dy pod czas na szych pierw szych spo tkań pan
An drzej ro bił ko rek ty tek stów braj low skich opar tych na czar no -
dru ko wych pod ręcz ni kach szkol nych, któ re czy ta łem. Z cza sem,
kie dy się bli żej po zna li śmy, co raz wię cej cza su po świę ca li śmy lek -
tu rom bie żą cych cza so pism, ksią żek. Po nie waż po za koń cze niu
pra cy dok tor skiej w In sty tu cie Ba dań Ją dro wych PAN pan An -
drzej za mie rzał roz po cząć pra cę w La skach na sta no wi sku dy rek -
to ra szko ły, w na szych spo tka niach za czę ły prze wa żać spra wy
zwią za ne z ró żny mi pro gra ma mi szkół i ana li zy ró żnych pro jek tów
ich roz bu do wy w La skach. W ten spo sób zbli ży łem się do La sek,
któ re też za czą łem czę ściej od wie dzać.

W tym cza sie w szpi ta li ku la skow skim miesz ka ła naj bli ższa na -
sza krew na, mo ja ciot ka Kry sty na Skrzy dlew ska, cór ka me go stry -
jecz ne go dziad ka, z do mu Pu zy nian ka, mat ka sio stry Al my. Ko -
cha na, peł na ży cia, star sza już pa ni. Kie dy ją od wie dza łem, swo imi
opo wia da nia mi sprzed pierw szej woj ny świa to wej wpro wa dza ła
mnie, uro dzo ne go prze cież po jej za koń cze niu, w nie po wta rzal ną
at mos fe rę z ży cia dwo rów li tew skich – świa ta, któ ry – ja kże in ny
od dzi siej sze go – już bez pow rot nie prze mi nął. Ona z ko lei lu bi ła,
kie dy w cza sie tych od wie dzin czy ta łem jej gło śno.

Zo sta ła mi w pa mię ci, nie dłu go przed jej śmier cią, ostat nia na -
sza lek tu ra, ja ką by ła „Pieśń nad pie śnia mi” – za chwy ca ją cy, ja kże
pięk ny hymn mi ło ści i tę sk no ty. Gdy ode szła – był to rok 1984 –
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uświa do mi łem so bie, że nie mo żna so bie by ło wy obra zić lep sze go
po że gna nia przed spo tka niem z Ob lu bień cem, tam, po dru giej
stro nie, gdzie na nas cze ka.

W szpi ta li ku ten sam po kój za ję ła cho ra na SM pa ni Sta ni sła wa
Myr tek, wie lo let nia wy cho waw czy ni la skow skie go przed szko la.
Gdy ją po zna łem, ta strasz na cho ro ba nie by ła jesz cze tak za awan -
so wa na. Pa ni Sta ni sła wa, choć z tru dem, ale po ru sza ła się po po -
ko ju. W cią gu na stęp nych kil ku lat po stę py tej cho ro by do pro wa -
dzi ły jed nak do cał ko wi te go pa ra li żu, któ ry – mi mo swe go im pul -
syw ne go cha rak te ru – z cier pli wo ścią zno si ła. W cza sie już te raz
re gu lar nych spo tkań, któ re z bie giem cza su prze ro dzi ły się w przy -
jaźń, opo wia da ła mi o swo jej mło do ści, o ro dzin nym Kło buc ku, a
sta ra jąc się mi  od wdzię czyć, da rzy ła uprze dza ją cą tro skli wo ścią,
co by ło przy czy ną śmiesz ne go in cy den tu. Mia no wi cie, kie dy za jej
po śred nic twem z da rów, któ re wów czas na pły wa ły do La sek, do -
sta łem bar dzo pięk ny płaszcz i je cha łem w nim tram wa jem, ja kiś
pan sto ją cy obok spy tał mnie z uśmie chem, czy to nie ja pa ło wa łem
go na Pla cu Zam ko wym. Oka za ło się, że płaszcz, któ ry do sta łem,
był płasz czem po li cyj nym.

Pa nią Sta ni sła wę od wie dza łem do koń ca jej ży cia. Zmar ła w
śro dę po piel co wą 1989 ro ku.

W szpi ta li ku, oprócz osób świec kich zwią za nych wie lo let nią
pra cą z Za kła dem, prze by wa ło dość du żo star szych lub prze wle kle
cho rych sióstr, któ re w świe tli cy szpi ta li ka, a przy ład nej po go dzie
na po wie trzu, w le sie ko ło szpi ta li ka mo dli ły się ra zem lub słu cha -
ły czy ta nej lek tu ry. Po my śla łem wte dy, że ja mo że mógł bym coś od
sie bie po wie dzieć.

Te ma tem ta kie go pierw sze go spo tka nia był Oświę cim. Wy bra -
łem go dla te go, że jest to dla mnie sym bol ludz kie go cier pie nia,
któ re mo że wy stę po wać w ró żnej po sta ci; mo że nim być rów nież
cho ro ba czy nie do łę żność sta ro ści. Cho ciaż bro ni my się przed
nim, ka żdy w ja kimś stop niu prze ży wa swój wła sny Oświę cim.
Wte dy Chry stus na krzy żu tu, w szpi ta li ku jest tak bar dzo bli ski,
jak był tam, w obo zie.

A po tem po wo li by łem już sta łym go ściem spo tkań szpi ta li ko -
wych, któ re co ty dzień gro ma dzi ły przez sze reg lat po kil ka na ście
osób. Tre ścią tych spo tkań by ły przede wszyst kim lek tu ry o te ma -
ty ce do sto so wa nej do za in te re so wań lub pro po no wa nej przez słu -
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cha czy. W pierw szym okre sie by ły to ży cio ry sy za rów no świę tych
lub bło go sła wio nych, ak tu al ne dla da ne go ty go dnia ro ku li tur gicz -
ne go lub imien ni ków z krę gu osób uczest ni ków spo tka nia, jak i
też ży cio ry sy ta kich lu dzi, jak Schwe it zer czy też Kor czak, któ rzy
for mal nie nie zo sta li wy nie sie ni na oł ta rze. Du żym za in te re so wa -
niem cie szy ła się też za wsze te ma ty ka wschod nia ta kich au to rów,
jak Czap ski,  Sio stra Ci szek czy ks. Fe do ro wicz. Uroz ma ice niem
spo tkań sta ła się mu zy ka po wa żna, od twa rza na na spe cjal nie dla
szpi ta li ka za ku pio nym sprzę cie, po świę co na wy bit nym kom po zy -
to rom lub od twór com. 

Piel grzym ka Oj ca Świę te go i po niej po wsta nie KOR i „So li -
dar no ści” spo wo do wa ły, że pod czas na szych spo tkań nie by ło koń -
ca py ta niom i dys ku sjom na ak tu al ne te ma ty zwią za ne 
z sy tu acją w kra ju i na świe cie. Zmie nia ła się też te ma ty ka czy ta -
nych lek tur, a woj nom na gó rze za czę ły to wa rzy szyć wzor ce mi ło -
ści oj czy zny głów nych bo ha te rów „Try lo gii” czy też stro fy „Pa na
Ta de usza”. Z cza sem jed nak co raz wię cej sta łych uczest ni ków na -
szych spo tkań uby wa ło, a za peł niał się ni mi la skow ski cmen ta rzyk.
Te raz, kie dy już rzad ko by wam w La skach, sta ram się za wsze od -
wie dzić mo ich Przy ja ciół z tam tych szpi ta li ko wych spo tkań – i
tych, co ży ją, i tych, któ rych gro by zna czą krzy że na la skow skim
cmen ta rzu. I za wsze wra cam ser decz ną my ślą do tych spo tkań, co
nie prze mi nę ły, ale trwa ją w wiecz no ści, bo jak pi sze Nor wid: „I
żad na łza i żad na myśl, i chwi la, i rok nie prze szły, nie prze pa dły,
ale idą wiecz nie. I nie ma gro bów... oprócz w ser cu lub w su mie -
niu, I nie ma krzy żów... oprócz na zim nym ka mie niu, Al bo wiem
krzyż jest  ż y c i e...”.

I ty le jesz cze in nych spo tkań z ty mi, któ rzy już ode szli: sio stra
Bo ni fa cja, z któ rą mó wi li śmy bre wiarz, Je rzy Ol szań ski, sio stra Ce -
cy lia z la skow skie go szpi ta li ka. 

Czy to już ko niec wspo mnień? Niech stru mień cza su trwa, to -
czy się da lej. Jed ni od cho dzą, dzie ci ro sną, sta ją się ro dzi ca mi, ro -
dzą się wnu ki, pra wnu ki, przy cho dzi czas roz li czeń i rocz nic. Jak
to cu dow nie, że jest nam da ne być jed nym z ogniw te go nie koń czą -
ce go się łań cu cha ży cia tę jed ną chwil kę. 

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:01  Page 40



41

Za koń cze nie wspo mnień

Upły nę ło kil ka na ście lat od cza su, kie dy pi sa łem ostat nie stro -
ni ce mo ich wy znań. Ta jem ni czy tekst pi sa ny tak jak by pod dyk tan -
do, z po trze by ser ca – we wspo mnie niach stresz cza ją trzy sło wa:
trze ba bliź nim słu żyć…

Czas jest co raz krót szy. Jak wy raź nie sze dłeś w mo im ży ciu nie
obok, ale prze ni ka jąc tak głę bo ko, po zo sta wia jąc ślad nie za po mnia -
ny Two jej obec no ści. Oświę cim i spo tka nie z To bą, Uko cha na, mój
Skar bie, mo ja Mi sień ko... Nic to, że po dro dze po ka zał mi, że tyl ko
On jest mi ło ścią.  Bo mi ło ścią jest tyl ko On, peł ną, nie ogar nio ną.

Czas ucie ka. Ten czas tu, gdzie lam pa przy sła nia peł ne słoń ca
szpi tal ne okna. Zo sta ła jesz cze tyl ko szpa ra nie bie skie go nie ba,
nie bie skie go tak, jak nad Ta tra mi czy nad oce anem, 
a kro plów ka tak wol no ście ka do ży ły. Trud no do cze kać koń ca ko -
lej nej bu tel ki. Ja kże mu sia łeś cier pieć na krzy żu w spie ko cie słoń -
ca, przy bi ty, nie mo gą cy się ru szyć. Wie lo krot nie od kła da łeś to spo -
tka nie, kie dy tyl ko pro si łem o to. Zaw sze do trzy mu jesz sło wa.
Dzię ku ję za cud ży cia – ja kże je stem szczę śli wy i wdzięcz ny za dar
ży cia wszyst kich bez wy jąt ku, tych, któ rych mi da łeś. To mo ja naj -
więk sza ra dość i na dzie ja. A co da lej? Ty je steś mi ło ścią i mi ło sier -
dziem. W To bie mo ja ca ła uf ność i na dzie ja.

Czym jest wia ra, to, że wie rzę?
To prze cież ta kie wa żne, to prze cież klucz do ży cia, a nie raz w

uprosz cze niu wy da je się, że wy star czy mó wić: „Chry ste, Ty je steś
sy nem Bo ga ży we go”, że by żyć. Przy cho dzą po ku sy, ty le ra zy upa -
dam, ob ra żam Cię, Pa nie. Przy cho dzi cho ro ba, cier pie nie, prze -
ciw no ści, ciem ność, w któ rej nie czu ję Two jej obec no ści. Ten
świat, je dy ne źró dło mo ich do znań zmy sło wych, przy tła cza, przy -
sła nia wszyst ko do oko ła, uwie ra bez wład no ścią ma te rii, z któ rej
prze cież je stem ule pio ny. I wła śnie wte dy, kie dy się wy da je, że nie
ma naj mniej szej na dziei, w ciem no ści, kie dy „Oj cze mój, Oj cze,
cze muś mnie opu ścił” chcą za wo łać usta, wła śnie wte dy Ty je steś
naj bli żej, cze ka ją cy na to jed no mo je sło wo: wie rzę. Że wie rzę, to
zna czy, że ufam To bie bez gra nic, że wie rzę, bo je stem ni czym, a Ty
mo żesz wszyst ko. Wie rzę, że je steś mi ło ścią, w To bie ca ła mo ja na -
dzie ja i pew ność spo tka nia. Zaw sze, mi mo wszyst ko, mi mo ciem -
no ści i upad ków, wie rzyć – to zna czy wy trwać i za ufać
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Dys ku sja

Ur szu la Pu zy na
Je stem żo ną Woj cie cha Pu zy ny, dzi siej sze go pa ne li sty. Mąż,

czy ta jąc frag men ty wspo mnień swo je go oj ca, pod kre ślił zna cze nie
ko rze ni w na szym ży ciu. Dla mnie znać swo je ko rze nie, wie dzieć,
skąd po cho dzi my, ozna cza le piej zro zu mieć sie bie. Znać ko rze nie
swo je go mę ża, to zna czy le piej ro zu mieć je go, ła twiej przy jąć go ta -
kim, ja ki jest, ja ko dar, po pro stu ła twiej go po ko chać. Że by dojść
do ta kich re flek sji, po trze bo wa łam kil ku na stu lat na sze go wspól -
ne go ma łżeń skie go ży cia.  

Ur szu la Pu zy na 

Dziś chcia ła bym po dzie lić się z pań stwem re flek sją, co dla
mnie zna czy być ubo gim w du chu. Być ubo gim to być wdzięcz -
nym. Po pro stu dzię ko wać Bo gu za wszyst ko. Świa do mość, że tak
nie wie le od nas lu dzi za le ży, spra wia, że wszyst ko, cze go w na szym
ży ciu do świad cza my, przyj mu je my jak dar. Aby dać się ob da ro wać,
trze ba mieć świa do mość, że jest się bied nym. „Bo ga ty” nie po trze -
bu je Dar czyń cy. „Ubo gi” wie, że wszyst ko, co ma, jest da rem. I
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dla te go jest wdzięcz ny. Nie raz do pie ro po la tach uświa da mia my
so bie wszyst ko to, czym zo sta li śmy ob da ro wa ni.  

Chcę jesz cze po dzie lić się my ślą o ma łżeń stwie. Po 20 la tach
ma łżeń stwa uświa do mi łam so bie, że wspól ne ży cie z dru gim czło -
wie kiem pod jed nym da chem jest bar dzo trud ne. Kie dy wy cho dzi -
my za mąż, to je ste śmy „w siód mym nie bie”, szczę śli we przy bo ku
uko cha ne go mę żczy zny – ide al ne go mę ża. A po tem, cza sem już po
kil ku ty go dniach, chce my zre for mo wać mę ża, któ ry już nie jest ta -
ki, ja kie go so bie wy obra ża ły śmy. Ja pa rę lat pró bo wa łam re for mo -
wać mo je go mę ża, ale on jest twar dy i trud ny do re for mo wa nia.
Mo je do świad cze nie po ka zu je, że prze by wa nie z jed nym czło wie -
kiem w dzień i w no cy, wspól na pra ca, wspól ny od po czy nek, by cie
ze so bą ka żde go dnia jest bar dzo trud ne. Bez Bo ga, bez ła ski Sa -
kra men tu, dla mnie jest to nie mo żli we. Tyl ko z Nim, z ła ską mo żna
prze trwać wszyst kie kry zy sy, być szczę śli wym i umieć ko chać. A
de fi ni cję mi ło ści chy ba naj traf niej ujął  ks. Ma rek Dzie wiec ki:
„Ko chać ko goś to być w ta ki spo sób obec nym w je go ży ciu, aby
mógł stać się naj pięk niej szą wer sją sa me go sie bie”.

I chcia łam po wie dzieć mło dzie ży, że przed wa mi cud ny czas na -
rze czeń stwa i ma łżeń stwa, do któ re go bar dzo was za chę cam. Przy -
lgnij cie do Chry stu sa, a On da wam ła skę. On da wam mi łość. Mó -
dl cie się do Du cha Świę te go o Je go da ry i bądź cie wdzięcz ne za te -
go mę żczy znę, któ ry obok was stoi lub sta nie. Po dwu dzie stu la tach
ma łżeń stwa dzię ku ję Bo gu za mo je go mę ża, za to, co otrzy ma łam.

Cza sem trze ba wie le lat, że by zo ba czyć, jak Bóg re ali zu je w na -
szym ży ciu na sze mo dli twy, proś by i ma rze nia. Czę sto po la tach
wi dzi my, że to, cze go nie ma my, cze go nie otrzy ma li śmy, to był naj -
więk szy dar, ja ki Bóg mógł nam dać w pro ce sie kształ to wa nia na -
szej oso bo wo ści. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Po wiem pa rę słów o mo im po my śle na „ubo gich w du chu”.

Na cho dzą nas cza sem wąt pli wo ści, czy wol no nam dą żyć do te go,
że by mieć pie nią dze, że by zro bić ka rie rę, że by być do brym w ja -
kiejś dzie dzi nie, mieć sze ro ką wie dzę i wy so kie sta no wi sko, w na -
uce, po li ty ce lub w biz ne sie. Czy mi to wol no w świe tle po ję cia
„ubo gi w du chu”? 
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Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło 

Bóg dał nam ta len ty i przy ka zał, aby śmy je roz wi ja li. Mu si my w
ra mach tych ta len tów zro bić wszyst ko, co mo że my, naj le piej, jak
umie my. Rów no cze śnie  by cie „ubo gim w du chu” ro zu miem w ten
spo sób, że swo imi osią gnię cia mi mam się dzie lić z in ny mi. Dla wie -
lu jest to bar dzo trud ne. Są przy wią za ni do te go, co zdo by li, wy -
pra co wa li i nie chcą się tym dzie lić. Ma ją pie nią dze, czę sto du że,
ale ma ją oczy i uszy za mknię te na po trze bu ją cych na wet z naj bli -
ższe go oto cze nia. W dzie dzi nie na uki (ale pew nie nie tyl ko) ob ser -
wu je się lu dzi za zdro snych o swo ją wie dzę i do świad cze nie, któ rzy
nie dzie lą się ni mi z młod szy mi ko le ga mi, bo się bo ją, że ci ich
prze ro sną. Lub mó wią „bo mi ukrad ną”. Nie zda ją so bie spra wy,
ja ką ra do ścią jest, ma jąc pie nią dze, po dzie lić się ni mi z in ny mi, a
ma jąc wie dzę i po my sły w ja kiejś dzie dzi nie na uki czy biz ne su, słu -
żyć ni mi in nym, młod szym, któ rym mo że się to przy dać. Mo żna
mieć z te go ra dość do naj póź niej szych lat swe go ży cia. Ci lu dzie są
wła śnie przy kła dem dla mnie „ubo gich w du chu”. 

Lu cy na Pią tek
Gdy słu cha łam uwa żnie wszyst kich wy po wie dzi, przy po mnia -

ła mi się mo ja bab cia, któ ra za fa scy no wa na św. Fran cisz kiem z
Asy żu po wta rza ła je go sło wa: „gdy ma się Bo ga, po sia da się
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wszyst ko”. Ja wte dy, w 1968 ro ku, tuż przed ma tu rą  te go nie ro -
zu mia łam. 

Na wią żę do te go, co Pan mó wił o swo im oj cu. Wy da je mi się,
że trze ba do świad cze nia ży cia, aby po tra fić w spo sób doj rza ły
kształ to wać swo ją oso bo wość i więź z Tym, któ ry jest daw cą i źró -
dłem mi ło ści. W wie ku doj rze wa nia, a na wet stu denc kim czło wiek
nie za wsze zda je so bie z te go spra wę. 

Lu cy na Pią tek 

Dziś, ma jąc po nad 50 lat, do pie ro po dra ma tycz nych sy tu -
acjach, któ re mia ły miej sce w mo im ży ciu, mo gę po wie dzieć, że św.
Fran ci szek miał ra cję: „gdy ma się Bo ga, po sia da się wszyst ko”. I
cho ciaż by ły dni, kie dy nie mia ło się nic. Nie by ło co zjeść, by ło
bar dzo ubo go, ale by ła ta ra dość, ta na dzie ja, któ rej nikt nie mo że
ode brać. Czas ży cia po to jest nam da ny, że by śmy od kry wa li je go
war tość, a póź niej, tak jak cu dow nie pa na oj ciec opi sy wał,  na koń -
cu dro gi, kie dy nasz sta te czek bę dzie się zbli żał do dru gie go brze -
gu, zo ba czy my bo gac two w tym na szym ubó stwie.
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Stu dent ki z pe da go gi ki na Kon wer sa to rium. 
Na ścia nie por tret fun da tor ki Szkół Przy mie rza Ro dzin 

– Elżbie ty Ru fe ner -Sa pie hy 

So fi ja Okol ko
Je stem stu dent ką z Ukra iny i stu diu ję na tej Uczel ni pe da go gi -

kę. To, że mo gę być tu taj,   jest dla mnie da rem Du cha Świę te go.
Na wią żę do te go, co po wie dzia ła mo ja przed mów czy ni. Trud no mi
od po wie dzieć, czy je stem „ubo ga w du chu”. Mam do pie ro 21 lat.
Sta ram się ka żde go dnia py tać Bo ga, co mam ro bić. Lu bię wszyst -
ko pla no wać i ro bić cią gle coś no we go i cza sem się za sta na wiam,
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po co to wszyst ko? Czy ro bię to wszyst ko wy łącz nie dla sie bie?
Ka żde go dnia sta ję przed wy bo ra mi, cze mu mam po świę cić czas,
czy na przy kład pójść na spa cer, czy po świę cić go dla cze goś, co
mnie wię cej wzbo ga ci. Wie rzę, że co dzien nie Pan Bóg da je mi si ły,
by wszyst ko ro bić nie dla swo jej wo li, ale dla wo li Bo żej.  Dzię ku -
ję wszyst kim za bo gac two prze ka za nych my śli. Ta ka je stem szczę -
śli wa i za do wo lo na, że mo gę tu być.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Bar dzo dzię ku ję pa ne li stom i wszyst kim uczest ni kom i ser -

decz nie za pra szam na na stęp ne Kon wer sa to rium za mie siąc, 17 li -
sto pa da.
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Bło go sła wie ni, któ rzy się smu cą, 

al bo wiem oni bę dą po cie sze ni
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Cy ta ty

Jan Pa weł II, Orę dzie do Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski
(War sza wa 11 VI 1999 r., frag ment)

Ka za nie na Gó rze jest pro gra mem dla ca łe go Ko ścio ła. Wspól -
no ta No we go Przy mie rza urze czy wist nia się, gdy opie ra się na pra -
wie mi ło ści wpi sa nym w ka żde ludz kie ser ce (por. Jr 31, 31-33; Hbr
10, 16-17). Ewan ge licz ne bło go sła wień stwa sta no wią nie ja ko kon -
kre ty za cję te go pra wa, a za ra zem da ją gwa ran cję praw dzi we go i
trwa łe go szczę ścia wy ni ka ją ce go z czy sto ści i po ko ju ser ca, któ re są
owo ca mi po jed na nia z Bo giem i ludź mi.

Sta ni sław Wit kow ski MS, Ka za nie na gó rze: Uto pia? 
(frag ment)

W Pa nu Bo gu jest współ cier pie nie. W Księ dze Wyj ścia czy ta -
my: „Do syć na pa trzy łem się na udrę kę lu du me go w Egip cie i na -
słu cha łem się na rze kań je go (...) znam więc je go ucie mię że nie” (Wj
3, 7). W tek ście ory gi nal nym ma my tu sło wo ja da – „znać”. Ozna -
cza ono za an ga żo wa nie my śli, wo li, ser ca. Pan Bóg jest więc za an -
ga żo wa ny w ucie mię że nie swe go lu du. To, co my prze ży wa my,
rów nież On no si w so bie. Cza sem ktoś py ta: sko ro Bóg jest ta ki
do bry, to gdzie był wte dy, gdy mnie gwał co no? Są ta kie bar dzo
trud ne dia lo gi. Co wte dy mo że my od po wie dzieć? Od po wiedź da -
je Pi smo Świę te: Bóg współ cier piał z to bą, bo lał nad two im nie -
szczę ściem i już my ślał, jak cię po cie szyć, że by wy na gro dzić two je
cier pie nie. W No wym Te sta men cie przy czy na mi in ten syw ne go
smut ku są śmierć dru giej oso by al bo grzech, za rów no oso bi sty, jak
i in nych. Na le ży za py tać, dla cze go smu tek jest bło go sła wio ny?
Dla cze go smu tek ro dzi szczę ście? Wy ra że nie „bło go sła wie ni”,
któ re wra ca w Ka za niu na Gó rze, po cho dzi z grec kie go ma ka rioi –
szczę śli wi. Smu tek za kła da oso bo wą re la cję. Im więk sza jest więź z
kimś, tym więk szy smu tek po je go stra cie. Smu tek jest więc zna -
kiem mi ło ści bliź nie go, zaś smu tek z po wo du grze chów za kła da
więź z Bo giem.
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Na ucza nie Je zu sa sprze ci wia ło się po glą dom sto ików, któ rzy
na ból za le ca li apa tię. Grec ka apa the ia ozna cza nie czu łość, obo jęt -
ność, ce chu je czło wie ka zim ne go jak stal. Gre cy gło si li, że apa tia
ma wy ró żniać mę dr ca. Spo strze ga my ró żni cę w poj mo wa niu te go
sło wa przez Je zu sa i świat. Sto icy uwa ża li smu tek za naj gor szy z
afek tów; rów nież smu tek z po wo du cu dze go zła, czy li współ czu cie
uzna wa li za nie wła ści wy. Są jed nak lu dzie, któ rzy bo le ją nad cier -
pie niem na wet przy pad ko wo spo tka nych osób. Jest to na praw dę
wiel ki dar. Bło go sła wio na Anie la Sa la wa spo tka ła kie dyś czło wie -
ka, któ ry miał twarz znisz czo ną przez ra ka. Pro si ła Pa na Bo ga:
zdej mij z nie go ten krzyż, a daj go mnie. Czło wiek ten wy zdro wiał,
a Anie la za pa dła na ra ka żo łąd ka.

Be ne dykt XVI. Bło go sła wień stwa są no wym pro gra mem ży cia
(30 I 2011 r., frag men ty) 

W Ewan ge lii dzi siej szej czy ta my pierw sze wiel kie prze mó wie -
nie, któ re Pan kie ru je do lu dzi, zgro ma dzo nych na ła god nych
wzgó rzach wo kół Je zio ra Ga li lej skie go. Je zus, ja ko no wy Mo jżesz,
«zaj mu je miej sce na ‘ka te drze’, ja ką jest Gó ra»  i na zy wa «bło go -
sła wio ny mi» lu dzi ubo gich du chem, za smu co nych, mi ło sier nych,
od czu wa ją cych głód spra wie dli wo ści, czy stych ser cem, prze śla do -
wa nych (por. Mt 5, 3-10). Nie jest to ja kaś no wa ide olo gia, ale na -
ucza nie, któ re po cho dzi z wy so ka i do ty czy kon dy cji ludz kiej, wła -
śnie tej, któ rą Pan, wcie la jąc się, ze chciał przy jąć, aby zba wić czło -
wie ka. Dla te go «Je zus kie ru je swe Ka za nie na Gó rze do ca łe go
świa ta, ku te raź niej szo ści i przy szło ści (...) i mo żna je zro zu mieć i
prze ży wać tyl ko przez na śla do wa nie Je zu sa i to wa rzy sze nie Mu w
dro dze». Bło go sła wień stwa są no wym pro gra mem ży cia, po ma ga -
ją cym uwol nić się od fał szy wych war to ści świa ta i otwo rzyć się na
praw dzi we do bra, te raź niej sze i przy szłe. Gdy bo wiem Bóg po cie -
sza, za spo ka ja głód spra wie dli wo ści, ocie ra łzy smut ku, ozna cza to,
że po za od czu wal nym wy na gra dza niem ka żde mu otwie ra kró le -
stwo nie ba. 
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KON WER SA TO RIUM LVIII
(17 li sto pa da 2012) 

Bło go sła wie ni, któ rzy się smu cą, 

al bo wiem oni bę dą po cie sze ni

Pro wa dzą cy: ks. dr Hen ryk Ma łec ki, pro boszcz pa ra fii p.w. św.
To ma sza w War sza wie, na Ur sy no wie; Adam Pie trzak, wi ce pre zes
Sto wa rzy sze nia Przy mie rze Ro dzin; Jo an na Krup ska, prze wod ni -
czą ca Związ ku Du żych Ro dzin Trzy Plus; Ka zi mierz Sza ła ta, fi lo -
zof, etyk, na uczy ciel aka de mic ki UKSW, kie row nik Uni wer sy te tu
Otwar te go UKSW, za ło ży ciel i pre zes fun da cji pol skiej Ra oula Fol -
le re au.

Ks. dr Hen ryk Ma łec ki
Dzi siaj roz wa ża my ko lej ne bło go sła wień stwo: „Bło go sła wie ni,

któ rzy się smu cą”. Mo im za da niem jest wpro wa dzić wszyst kich
słu cha czy w kon tekst te go sfor mu ło wa nia. 

W sta ro żyt no ści he braj skiej by ło tak, że za szczę śli we go uwa ża -
no czło wie ka bo ga te go, cie szą ce go się uzna niem spo łecz nym, pia -
stu ją ce go wła dzę, lub czło wie ka, któ ry ma do bre mnie ma nie o so -
bie, do brą sa mo świa do mość i prze ko na nie, że jest kimś bar dzo
war to ścio wym. Czło wiek cho ry, czło wiek bied ny był za wsze w krę -
gu po dej rze nia, o to, że brak mu bło go sła wień stwa Bo że go. My ślę,
że ta ka opi nia na wet do dziś tkwi w na szej men tal no ści. Nie raz
ma my pre ten sje do Pa na Bo ga, że nam nie po bło go sła wił, tak jak
in nym, któ rzy są szczę śli wi, bo ga ci, pięk ni, cie szą cy się au to ry te -
tem, uzna niem spo łecz nym, a mnie to wszyst ko ja koś omi ja.  
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Pa ne li ści: od pra wej ks. dr Hen ryk Ma łec ki, Adam Pie trzak
i Jo an na Krup ska 

Men tal ność i du cho wość Izra ela za czę ła się zmie niać w VI wie -
ku przed na ro dze niem Chry stu sa, od cza su pro ro ka So fo nia sza. 
O tej du cho wo ści, któ ra roz wi ja ła się przez sześć wie ków do przyj -
ścia Chry stu sa, mó wi my, że jest to du cho wość ana dim Jah we. Ana -
dim to jest ubo gi, czło wiek, któ ry z wiel ką po ko rą wy sta wia się na
cio sy ży cia, ale nie ma z te go po wo du pre ten sji do Bo ga. On pró -
bu je po zy tyw nie po trak to wać to ży cio we do świad cze nie. 

Przede wszyst kim ana dim Jah we to jest czło wiek, któ ry ma do -
brze usta wio ną hie rar chię war to ści, to zna czy, że Bóg jest dla nie -
go naj wy ższą war to ścią, a jak mó wi św. Au gu styn „je śli Bóg jest na
pierw szym miej scu, to wszyst ko jest na swo im miej scu i wszyst ko
znaj du je swój sens”. Tak więc ana dim Jah we to czło wiek, któ ry się
po pro stu pod da je wo li Bo ga, któ ry po tra fi od czy tać wo lę Bo ga. 

Oczy wi ście, to nie by ło pro ste. Na wet apo sto ło wie idą cy za Je -
zu sem cią gle spo dzie wa li się, że bę dą mie li pew ne gra ty fi ka cje, na -
gro dę za to, że oni pod ję li ta ką słusz ną de cy zję, że tak się po świę -
ci li: „oto my zo sta wi li śmy wszyst ko i po szli śmy za To bą”, „i co my
bę dzie my z te go mie li?”, py ta ją w pod tek ście.  Pan Je zus wi dząc,
że oni nie są w sta nie na tym eta pie zro zu mieć, o co cho dzi w Kró -
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le stwie Bo żym, że oni poj mu ją Kró le stwo Bo że bar dzo po ludz ku,
pa trzy im głę bo ko w oczy, ma jąc świa do mość, że po zmar twych -
wsta niu wszyst ko bę dzie dla nich ja sne i pro ste. Do sta ną dar Du -
cha Świę te go i zo ba czą wszyst ko w in nym świe tle, głę biej zro zu -
mie ją to wszyst ko i mó wi: „sto kroć wię cej otrzy ma cie bra ci, sióstr
i pól, a nad to ży cie wiecz ne odzie dzi czy cie”. Więc po wo li jak by
kształ tu je się ta du cho wość ana dim Jah we.

To jest pe wien nurt w ży ciu re li gij nym i spo łecz nym Izra ela. To
jest du cho wość, któ ra, mo żna by po wie dzieć, jest dla elit, jest dla
tych, któ rzy du żo cza su po świę ca ją na wni kli we czy ta nie zwo jów
Pi sma Świę te go, któ rzy w du chu mo dli tew nym od czy tu ją Ob ja -
wie nie Bo że. Me sja sza za czy na ją po strze gać nie ja ko kró la, któ ry
przyj dzie, wznie ci po wsta nie i da im pa no wa nie nad ca łą Zie mią,
bo ta kie mie li am bi cje, ale tak jak mó wił pro rok Iza jasz, ja ko Słu -
gę Cier pią ce go Jah we, któ ry przyj mie na sie bie cier pie nia ca łej
ludz ko ści po to, że by po jed nać ją z Bo giem. Po wo li, eta pa mi doj -
rze wa ta du cho wość i szczy tem, czy ko ro ną, te go wiel kie go, du -
cho we go, zbio ro we go wręcz wy sił ku jest oso ba i po słu ga Je zu sa.
On jest naj lep szym wy ra zi cie lem tej du cho wo ści. 

Pierw sze bło go sła wień stwo mó wi „bło go sła wie ni ubo dzy w du -
chu”, czy li bło go sła wie ni są ci, któ rzy na pierw szym miej scu sta wia -
ją Pa na Bo ga, a do pie ro dru gie jest bło go sła wień stwo: „bło go sła -
wie ni, któ rzy się smu cą”. Co to zna czy ło wte dy smu cić się? Nie
cho dzi ło o smu tek sen ty men tal ny, ja ki ma my z po wo du, na przy -
kład, utra ty ja kiejś rze czy, czy ko goś ko cha ne go, któ ry od cho dzi do
wiecz no ści. Cho dzi ło o smu tek, któ ry jest spo wo do wa ny tym, że
czło wiek od kry wa w so bie nie do sta tek, sła bość, grzech, ma ło te go,
od kry wa, że na ze wnątrz, wo kół nie go jest wie le te go grze chu i zła.

Izra eli ci mó wi li o so bie „je ste śmy na ro dem o twar dym kar ku,
bez czel ne go ob li cza i ła mie my Przy mie rze z Bo giem” i z te go po -
wo du od czu wa li smu tek. Po nie wo li ba bi loń skiej Izra eli ci uświa -
do mi li so bie, że więk szym dra ma tem niż nie wo la po li tycz na jest
nie wo la grze chu. Wyj ście z zie mi Go szen, z nie wo li egip skiej sta ło
się pew nym sy no ni mem, sym bo lem, ob ra zem wy zwo le nia, sta ło się
zna kiem, że Bóg wy pro wa dza ich z tej nie wo li i wpro wa dza ich w
Kró le stwo Bo że.

Pan Je zus po wie, że to Kró le stwo Bo że to jest wła śnie On sam,
że jest po śród nich, ale do te go mu szą jesz cze spo ro doj rze wać. 
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W dru gim bło go sła wień stwie cho dzi ło Pa nu Je zu so wi, że by po -
wie dzieć, że bło go sła wie ni są ci, któ rzy się smu cą z po wo du zła 
w świe cie, któ rzy się nie go dzą na nie, któ rzy nie go dzą się na zło 
w so bie. 

Adam Pie trzak
Bło go sła wie ni, czy li szczę śli wi. Kie dy czy ta my u św. Ma te usza,

że szczę śli wi są ci, któ rzy się smu cą, a u św. Łu ka sza, że szczę śli wi
są ci, któ rzy pła czą, to  za uwa ża my ja kiś pa ra doks. Nie ro zu mie my,
o co cho dzi. Jak mo żna być szczę śli wym, bę dąc smut nym lub pła -
czą cym. Nie mo że my te go po ludz ku zro zu mieć.  Św. Pa weł w dru -
gim li ście do Ko ryn tian da je klucz do zro zu mie nia te go, wy da wa -
ło by się, pa ra dok su. Wy ró żnia dwa ro dza je smut ku. Pi sze mia no -
wi cie tak: „Bo smu tek, któ ry jest z Bo ga, do ko nu je zba wien ne go
na wró ce nia, smu tek zaś te go świa ta spra wia śmierć”. Smu tek po -
cho dzą cy od Bo ga, któ ry po tra fi nas prze mie niać, któ ry kie ru je na -
szym ża lem za grze chy, na szym ra chun kiem su mie nia, sta je się bło -
go sła wień stwem. 

Adam Pie trzak 
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Bło go sła wień stwa, któ re są czę ścią Ka za nia na Gó rze, są na -
zwa ne Kon sty tu cją Kró le stwa Bo że go, bo Pan Je zus po ka zu je w
nich, jak żyć, że by być szczę śli wym. Dla te go Ko ściół, prze czu wa -
jąc py ta nie, któ re po wsta je w nas, w uro czy stość Wszyst kich Świę -
tych da je do czy ta nia wła śnie tę Ewan ge lię z bło go sła wień stwa mi.
Je ste śmy cie ka wi, skąd wzię li się ci świę ci, któ rych czci my, któ rych
kult prze ży wa my. Ko ściół da je prze pis na ży cie, któ ry pro wa dzi ku
szczę ściu wiecz ne mu. Po sia da nie ró żne go ro dza ju ma jąt ku i dóbr
nie za wsze da je nam szczę ście. Do pie ro per spek ty wa szczę ścia
wiecz ne go roz strzy ga tę spra wę i w efek cie mo że być prze pi sem na
szczę śli we ży cie, rów nież do cze sne. Pierw sze z bło go sła wieństw
mó wi, że bę dziesz bło go sła wio ny, kie dy Bo ga bę dziesz miał na
pierw szym miej scu, a dru gie po ka zu je, kie dy smu tek prze mie nia
nas i skła nia do pra cy nad so bą.

I mo że jesz cze je den przy kład bi blij ny. Pa mię ta cie pań stwo,
uzdro wie nie nad sa dzaw ką czło wie ka, któ ry trzy dzie ści osiem lat
cho ro wał na swo ją cho ro bę, nie wie my na ja ką. Cze kał na to, że by
mógł wejść do wo dy, bo mia ła ona moc uzdra wia ją cą ze wszyst kich
cho rób. Pod cho dzi do nie go Je zus i py ta „czy chcesz być zdro wy?”
Dziw ne py ta nie do czło wie ka, któ ry ty le lat cho ru je, ale Pan Bóg
zo sta wia mu wol ność, nie na rzu ca mu się ze swo ją mo cą. A ten
czło wiek mó wi, że „nie ma czło wie ka, któ ry by go tam, do tej wo dy
do pro wa dził”. Pan Je zus mó wi mu wte dy „wstań weź swo je ło że i
chodź.” W tym ło żu za wie ra ła się ca ła je go nie moc i Pan Je zus nie
mó wi mu „zo staw te ło że i chodź”, tyl ko „weź swo je ło że i chodź”.
Cho dzi o to, że by ten smu tek nas nie pa ra li żo wał, że by śmy mi mo
te go zmar twie nia po tra fi li tak dzia łać, że by się zba wić, że by in ne
bło go sła wień stwa by ły rów nież przez nas wy peł nia ne, że by śmy we -
szli w tę lo gi kę, ety kę Bo że go dzia ła nia. „Weź swo je ło że i chodź”.

Jest też in ny pa ra li żu ją cy nas smu tek, któ ry wy ni ka z ża ło by.
Znam ta ką ko bie tę, któ ra już od trzy dzie stu lat co dzień cho dzi na
grób swo je go mę ża, zmie nia już czwar ty po mnik i ni cze mu się już
w ży ciu nie od da je, tyl ko te mu, że by zmia tać te spa da ją ce li ście z
gro bu i że by tam tkwić. Za pa dła się w swo im smut ku, nie po tra fi
nic zro bić i to jest smu tek, któ ry pa ra li żu je, nie jest twór czy, ten
smu tek  nie po cho dzi od Bo ga. To jest smu tek ego istycz ny, w któ -
rym „Ja je stem naj wa żniej szy. Pa trz cie, jak ja cier pię”. 
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In ny przy kład, o któ rym chcę po wie dzieć, do ty czy ro dzi ców,
któ rych dzie ci ode szły z do mu. Czę sto prze ży wa ją strasz ny smu -
tek, któ ry po wo du je, że uży wa ją pew ne go szan ta żu prze ciw swo im
dzie ciom. „Nie przy cho dzisz do ma mu si, to nie ko chasz jej”. Ja
sam te go  kie dyś do świad czy łem, na szczę ście trwa ło to bar dzo
krót ko. Gdy syn dwa dzie ścia sześć lat te mu oże nił się, to pierw sze -
go dnia po je go ślu bie my śla łem, że osza le ję, bo „nie ma go tu, w
do mu, tak go wszę dzie by ło peł no i co ja te raz zro bię”. Przy szło
wte dy opa mię ta nie, że nie po wi nie nem się smu cić, lecz się cie szyć
i po sta no wie nie „zo staw go w spo ko ju”. 

Mo le sto wa nie uczu cio we ro dzi ców jest spo wo do wa ne smut -
kiem, któ ry nie po cho dzi od Bo ga. Kie dy mat ka dzwo ni do cór ki i
mó wi jej, że jest jej smut no i chce, że by ją od wie dzi ła, a ona jej od -
po wia da, że się umó wi ła z mę żem na ten dzień do te atru, to ja za -
wsze mó wię „idź do te atru, mat ka ma pra wo tę sk nić, ale nie mu sisz
jej tę sk not na tych miast za spo ka jać”. Mat ka swój smu tek po win na
po ko nać, gdyż, jak po wie dział św. Au gu styn, „Ten, któ ry cię stwo -
rzył, nie chce cię zba wić bez Cie bie”. To współ dzia ła nie z Bo giem
jest nam ko niecz nie po trzeb ne i nie mo że być prze rwa ne smut kiem,
któ ry nas wpro wa dza w ob sza ry ego izmu nie do prze bi cia.

Ks. dr Hen ryk Ma łec ki
Ta ki smu tek mo że być przed sion kiem wiel kiej ra do ści. Trze ba

go prze ży wać w kon tek ście re la cji z Pa nem Je zu sem. Ja nie ustan -
nie no szę w so bie smu tek z te go po wo du, że do strze gam, jak ma -
łym je stem czło wie kiem, jak wie lo krot nie za wo dzę sie bie, in nych,
Pa na Bo ga, ale przy oka zji te go smut ku i ro bie nia so bie ra chun ku
su mie nia z tej swo jej nie do sko na ło ści, w mia rę upły wu cza su co raz
bar dziej od kry wam, jak bar dzo je stem ko cha ny przez Bo ga, nie za -
le żnie od te go, ja ki je stem. To mnie na krę ca, że by pra co wać nad
so bą. Nie po pa dam w apa tię, nie ma cham rę ką, nie mó wię: „Pa nie
Bo że, ta kim mnie stwo rzy łeś, to ta kim mnie masz”. Jest we mnie
dy na mi ka i za to nie ustan nie Pa nu Bo gu dzię ku ję. Zma gam się ze
swo ją sła bo ścią. Ten smu tek w mo im ży ciu cza sa mi wy raź nie za -
mie nia się w ra dość. Po nie waż mo im ide ałem jest Je zus, wiem, ja -
ki po wi nie nem być, i wi dzę, ja ki je stem i z te go po wo du jest mi
smut no, ale cią gle mam na dzie ję na by cie lep szym, po nie waż On
mnie ko cha i On jest Pa nem mo jej hi sto rii.
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Adam Pie trzak i ks. dr Hen ryk Ma łec ki 

Adam Pie trzak
Ksiądz po wie dział, że my czę sto my śli my, iż je śli je ste śmy za -

smu ce ni, to zna czy, że Bóg nas opu ścił. Wte dy py ta my „dla cze go
Pan Bóg nas do świad czył ta kim nie szczę ściem”. To py ta nie mo żna
od wró cić i spy tać: „czy w tym nie szczę ściu do świad czy łeś Bo ga”?

Gdy klę czy my w ko ście le przed kon fe sjo na łem, wy zna je my
grze chy i za nie ża łu je my,  to do świad cza my smut ku, że ob ra zi li -
śmy Pa na Bo ga. Z te go wy ni ka moc ne po sta no wie nie po pra wy, a
od czu wa ny smu tek po wo du je, że zbli ża my się ku Bo gu. Tej dwo -
isto ści smut ków do świad cza my na co dzień i trze ba umieć oczy ścić
się z tych smut ków, któ re nas za bi ja ją. 

Jo an na Krup ska
We współ cze snym, ale chy ba nie tyl ko we współ cze snym świe -

cie ce chy wy mie nio ne w bło go sła wień stwach nie są w ce nie. Ra czej
od wrot nie, wy da je się, że po klask znaj du ją oso by we so łe, za wsze
uśmiech nię te, gło śne, wy raź nie wi docz ne, śmia łe, skon cen tro wa ne
na swo jej ka rie rze, swo im in te re sie, od no szą ce suk ce sy oso bi ste.
Wy star czy ro zej rzeć się po mie ście: roz ra do wa ne, uśmiech nię te
twa rze, bia łe, błysz czą ce w uśmie chach zę by są nie odzow nym ele -
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men tem wszę dzie obec nych re klam. Ci chość, smu tek bu dzą po -
dej rze nia o nie śmia łość, wy co fa nie, de pre syj ność, ko ja rzą się ne ga -
tyw nie. Smu tek, we dług wszech wie dzą cej Wi ki pe dii, to „ne ga tyw -
ny stan emo cjo nal ny, cha rak te ry zu ją cy się po czu ciem krzyw dy i
cier pie nia. Ob ja wia się on po przez tym cza so we przy gnę bie nie
oraz mniej szą ener gię. Smu tek jest uwa ża ny za prze ci wień stwo
szczę ścia. By wa uto żsa mia ny z ża lem, nę dzą i me lan cho lią. Bar dzo
czę sto to wa rzy szy mu płacz i za mknię cie w so bie. Uczu cie to mo -
że sta no wić tym cza so we ob ni że nie na stro ju bądź też być ob ja wem
de pre sji, cha rak te ry zu ją cej się sta łym i znacz nym ob ni że niem sa -
mo po czu cia, pro wa dzą cej do za kłó ce nia zdol no ści funk cjo no wa -
nia w co dzien nym ży ciu”.

Jo an na Krup ska 

Frag ment Ka za nia na Gó rze do ty czą cy bło go sła wieństw od sła -
nia jak by cał ko wi cie no wą, in ną per spek ty wę. Za ska ku je po chwa -
łą te go, co przy wy kli śmy uwa żać za nie po żą da ne i wsty dli we.

Wie le ob ra zów smut ku oraz po cie sze nia od naj du je my w psal -
mach: „ja je stem nędz ny i zbo la ły”, „…wo da mi się ga po szy ję,
ugrzę złem w mu le to pie li i ni gdzie nie mam opar cia… zmę czy łem
się krzy kiem i ochry pło mi gar dło, osła bły mo je oczy…”, „…du sza
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mo ja jest na sy co na nie szczę ścia mi… umie ści łeś mnie w do le głę bo -
kim, w ciem no ściach, w prze pa ści… Je stem za mknię ty i bez wyj -
ścia”, „…mo je ser ce wy sy cha spa lo ne jak tra wa…. od gło su mo je -
go ję ku mo je ko ści przy war ły do skó ry… z pła czem mie szam mój
na pój…”.

Smu tek ten w psal mach za wsze jest po łą czo ny z wo ła niem do
Bo ga, jest wy ra zem du cho wo ści „an na vim” – czło wie ka ubo gie go:
„Pa nie, mój Bo że, za dnia wo łam, no cą ża lę się przed To bą, niech
doj dzie do cie bie mo ja mo dli twa…”, „…skłoń ku mnie ucho…”,
„…na mo je łzy nie bądź nie czu ły…”. Jest też w psal mach wie le ob -
ra zów po cie sze nia, któ re przy cho dzi od Bo ga: „On schy lił się na -
de mną i wy do był mnie z do łu za gła dy, z ka łu ży bło ta…”, „…du -
sza mo ja się sy ci ni by sa dłem i tłu sto ścią…”, „…ja zaś jak oliw ka,
co kwit nie…”, „Pan…  po zwa la mi le żeć na zie lo nych pa stwi -
skach,… orzeź wia mą du szę…”. Przy to czę psalm 125 (we dług Bi -
blii Ty siąc le cia), któ ry w ca ło ści bar dzo moc no współ brz mi z bło -
go sła wień stwem smut ku: 

Gdy Pan z po wro tem wiódł jeń ców Sy jo nu, 
by li śmy jak we śnie, 
wte dy usta na sze by ły peł ne by ły śmie chu, 
a ję zyk nasz ra do ści. 
Wte dy mó wi li mię dzy so bą po ga nie: 
„Wspa nia le Pan z na mi po stą pił!” 
Wspa nia le po stą pił Pan z na mi: 
my śmy się roz ra do wa li! 
Od mień nasz  los, o Pa nie, 
jak stru mień w zie mi po łu dnio wej. 
Któ rzy we łzach sie ją, 
żąć bę dą w ra do ści. 
Idą cy idą i pła czą, 
nio sąc ziar no na za siew: 
przy cho dząc przyj dą z ra do ścią, 
nio sąc swe sno py. 

Po szu ku jąc w my ślach sen su bło go sła wieństw, się gnę łam po ma -
łą bro szur kę Oj ca Tho ma sa Phi lip pe, któ re go du cho wość jest mi
bli ska od lat. Oj ciec Phi lip pe zwra ca uwa gę, że na po cząt ku Ewan -
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ge lii św. Łu ka sza (Łk 1, 45) Elżbie ta, spo ty ka jąc Ma ry ję w dniu Na -
wie dze nia, wy da je okrzyk: „bło go sła wio naś, któ ra uwie rzy ła” – nie
dla te go, że jest pięk na, ra do sna, ale po nie waż uwie rzy ła. Bło go sła -
wień stwa, któ re Je zus ogło si póź niej, na gó rze wo bec tłu mów
uczniów, są w pew nym sen sie roz wi nię ciem te go bło go sła wień stwa
wia ry  wy ra żo ne go wcze śniej przez Elżbie tę wo bec Ma ryi.

„Bło go sła wie ni smut ni, bo oni bę dą po cie sze ni” (Mt 5,3-12). 
W Ewan ge lii we dług Łu ka sza za pis jest tro chę in ny: „bło go sła wie -
ni wy, któ rzy te raz pła cze cie, al bo wiem śmiać się bę dzie cie”. Uję cie
Łu ka sza jest bar dziej ob ra zo we: płacz wi dać, jest uze wnętrz nie -
niem, wy ra że niem smut ku, wy pły wa z nie go. Za miast po cie sze nia
ma my tu śmiech – sły szal ny, gło śny lub ci chy, jest wy ra zem, uze -
wnętrz nie niem ra do ści. Roz wa żmy jed nak wer sję Ma te usza. Je zus
nie mó wi tyl ko „bło go sła wie ni smut ni”. Sam smu tek nie jest sta -
nem bło go sła wio nym. „Bło go sła wie ni smut ni, bo oni bę dą po cie -
sze ni”. Do pie ro  w świe tle wia ry smu tek jest za po wie dzią po cie sze -
nia, otwie ra na na dzie ję po cie sze nia. Jest to  dar ro dzą cy się z wia ry
–  żad na z ludz kich sy tu acji nie jest aż tak ciem na, smut na i bo le sna,
że by nie mo gła do niej prze nik nąć na dzie ja. Smu tek mo że my trak -
to wać nie ja ko „brak”, ale ja ko oka zję do zwró ce nia się do Bo ga z
proś bą o po moc, o po cie sze nie, do Du cha Świę te go, zwa ne go prze -
cież Po cie szy cie lem. Smu tek mo że stać się źró dłem ła ski. Ka żde
cier pie nie za wie ra w so bie za lą żek ży cia i na dziei, tak jak nie roz -
dziel ne jest ukrzy żo wa nie Chry stu sa od Je go zmar twych wsta nia.
Gdy czu je my się naj głę biej smut ni i do świad cze ni, nie uwa żaj my te -
go za nie szczę ście, ro biąc wszyst ko, by tyl ko unik nąć cier pie nia, ale
od wrot nie, umiej my przy jąć to ja ko bło go sła wień stwo.

W ży ciu ka żde go z nas nie trud no zna leźć roz ma ite smut ki. Kie -
dy my ślę o swo ich, w pierw szej ko lej no ści przy cho dzą mi na myśl
smut ki zwią za ne z ży ciem ro dzin nym – po czy na jąc od smut ku ro -
dze nia, o któ rym pięk nie wspo mi na Pi smo „Ko bie ta, gdy ro dzi, do -
zna je smut ku, bo przy szła jej go dzi na. Gdy jed nak uro dzi dzie cię,
już nie pa mię ta o bó lu z po wo du ra do ści, że się czło wiek na ro dził
na świat” (J 16, 22). Smu tek prze wi ja się po przez wszyst kie nie -
unik nio ne we wspól no cie kon flik ty, roz cza ro wa nia, zra nie nia, za -
wie dzio ne ocze ki wa nia, od cho dze nie dzie ci – za rów no to fi zycz ne,
wy fru wa nie z gniaz da, jak i psy chicz ne i du cho we: po szu ki wa nie
swo ich dróg nie za wsze zgod ne z na szy mi pra gnie nia mi i wy obra że -
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nia mi. Dla ro dzin wie lo dziet nych szcze gól ny jest smu tek nie wy star -
czal no ści ro dzi ców wo bec po trzeb dzie ci. Kie dy jest ich kil ko ro,
by wa, że nie wy star cza dla wszyst kich cza su, ener gii, cza sem środ -
ków fi nan so wych. Te roz ma ite co dzien ne smut ki mo gą być oka zją
pro sze nia o po moc, ra tu nek. Na co dzień uświa da mia ją na szą sła -
bość, nie wy star czal ność, po trze bę kon tak tu z Kimś, kto po cie sza. 

My ślę, że je den z naj głęb szych smut ków wią że się z roz sta niem
ze współ ma łżon kiem. Mój mąż, Ja nusz, od szedł po pra wie trzy -
dzie stu la tach wspól ne go ży cia. Był oso bą, któ ra da wa ła mi ogrom -
ne opar cie swo ją nie wzru szo ną na dzie ją, na dzie ją, któ ra w sy tu -
acjach trud nych po ma ga ła wy trwać, po szu ki wać roz wią zań i wie -
rzyć, że smu tek jest przej ścio wy, a po cie sze nie przyj dzie. Ja nusz
zgi nął w ka ta stro fie smo leń skiej. To dra ma tycz ne wy da rze nie,
oprócz wy mia ru oso bi ste go, ma ta kże wy miar na ro do wy. Wie lo -
krot nie spo ty ka łam oso by, któ re pod cho dzi ły do mnie, pła cząc,
mó wiąc o swo im cier pie niu zwią za nym z prze ży wa niem ka ta stro -
fy. Bo le sne i smut ne sta ły się głę bo kie po dzia ły w pol skim spo łe -
czeń stwie, brak sza cun ku i za ufa nia, nie zro zu mie nie i agre sja. W
ta kiej at mos fe rze trud no od na leźć sens te go wy da rze nia. Niech
nam jed nak nie za brak nie na dziei, któ ra po zwa la wi dzieć, że w głę -
bo kim smut ku ukry te są kieł ku ją ce ziar na po cie sze nia.                                                     

Ka zi mierz Sza ła ta
Dzię ku ję bar dzo za za pro sze nie do tej wspól nej re flek sji nad

czymś bar dzo wa żnym z punk tu wi dze nia eg zy sten cji czło wie ka,
ale rów nież z punk tu wi dze nia na szej wia ry chrze ści jań skiej. „Bło -
go sła wie ni, któ rzy pła czą”. Ja ka jest ró żni ca mię dzy smut kiem,
pła czem, roz pa czą, cier pie niem. Trze ba so bie wciąż od po wia dać
na te py ta nia i sta rać się coś z te go zro zu mieć. Przez pięt na ście lat
wy kła da łem ety kę na Aka de mii Me dycz nej, póź niej mia łem dra -
ma tycz ne prze ży cia zwią za ne z cho ro bą mo jej có recz ki, a po tem z
jej gwał tow ną śmier cią. Mo że wła śnie dla te go czę sto pro szo no
mnie, abym w ra diu lub te le wi zji opo wia dał o cier pie niu, jak bym
miał być w tym wzglę dzie spe cja li stą. Nie je stem te go pe wien, choć
mia łem, jak wi dać, spo ro trud nych oka zji i du żo cza su, że by aku -
rat nad tym bło go sła wień stwem się za sta no wić. 
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Ka zi mierz Sza ła ta

Przed na szym spo tka niem zaj rza łem do in ter ne tu, aby zo ba -
czyć, jak dziś mó wi się o cier pie niu. Wśród ró żnych tek stów zna -
la złem wy po wiedź oj ca Jac ka Sa li ja, któ rą po zwo lę so bie za cy to -
wać: „Za czął bym od pró by zwró ce nia uwa gi na nie sto sow ność wy -
mą drzań się na te mat zda nia »bło go sła wie ni, któ rzy pła czą«. W
koń cu zda nie to ma swój kon tekst, któ ry na le ży usza no wać. Jest
ono jed nym z ośmiu bło go sła wieństw i wy star czy nie co wczy tać się
w ich du cho wy na strój, że by wie dzieć, że bło go sła wień stwo do ty -
czy tyl ko pła czu mą dre go i sen sow ne go:

– bło go sła wie ni, któ rzy pła czą nad nę dzą lub krzyw dą bliź nie -
go, je śli płacz ten skła nia ich do oka za nia im so li dar no ści; 

– bło go sła wie ni, któ rzy pła czą nad swo im grze chem, je śli płacz
ten jest po cząt kiem ich na wró ce nia;

– bło go sła wie ni, któ rzy pła czą w ob li czu pa no sze nia się zła, je -
śli płacz ten umac nia ich do od wa żne go trwa nia przy Bo żych
przy ka za niach. 

Otóż ten mą dry płacz za wsze koń czy się ra do ścią. Wy raź nie
zresz tą na pi sa no: „al bo wiem oni bę dą po cie sze ni”.

Ta ostat nia uwa ga wy da je się być szcze gól nie cen na, je śli chce -
my coś zro zu mieć i coś wnieść w na sze ży cie z te go aku rat bło go -
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sła wień stwa, po dej mu jąc re flek sję nad bło go sła wień stwem „bło go -
sła wie ni, któ rzy pła czą”. W tym bo wiem bło go sła wień stwie do ty -
ka my naj głęb szej ta jem ni cy czło wie ka i naj głęb szej ta jem ni cy je go
związ ku z Bo giem. Za nim za cznie my mó wić o cier pie niu, trze ba
naj pierw za sta no wić się, jak mó wić o czymś, co jest tak wa żne, o
czymś, co do ty ka te go, co ludz kie i za ra zem Bo że. 

Wie lo krot nie po wta rza łem to już przy ró żnych oka zjach, ale
przy po mnę jesz cze raz, że aby mieć coś do po wie dze nia na te mat
cier pie nia, to trze ba naj pierw mieć od wa gę dłu go mil czeć na ten
te mat. Trze ba do świad czyć ga sną ce go spoj rze nia ko goś, kto od -
cho dzi, że by móc po wie dzieć coś na te mat smut ku i pła czu po
śmier ci ko goś bli skie go. 

Je den z bi sku pów fran cu skich ubie głe go stu le cia po wie dział
kie dyś, że ro biąc ra chu nek su mie nia, po win ni śmy so bie uświa do -
mić, że w Ko ście le ka to lic kim na uczy li śmy  się pięk nie, du żo i ła -
two mó wić o cier pie niu, tak jak by da ło się je ująć w zgrab ne teo lo -
gicz ne for mu ły. A to prze cież nie jest ta kie pro ste, na wet dla czło -
wie ka głę bo ko wie rzą ce go.

Kie dyś by łem z mo imi stu den ta mi 14 lip ca w Pa ry żu. Wra ca li -
śmy ze świę ta sztucz nych ogni na Champs de Mars. Po dro dze w
Dziel ni cy Ła ciń skiej, mi mo póź nej po ry, zo ba czy li śmy otwar ty me -
czet. W wej ściu by ło spo ro mło dych lu dzi. Chcie li śmy się do wie -
dzieć, co się dzie je o tej po rze, na wią za li śmy cał kiem sym pa tycz ną
roz mo wę, któ ra trwa ła aż do świ tu. To by li bar dzo faj ni lu dzie,
ogrom nie życz li wi i otwar ci. Py ta li nas o rze czy, któ rych nie po tra fią
zro zu mieć w chrze ści jań stwie. Wśród tych spraw po ja wił się pro -
blem cier pie nia. Pa trząc z ze wnątrz, od no si li wra że nie, że chrze ści -
jań stwo glo ry fi ku je cier pie nie i two rzy kul tu rę, w któ rej wszyst ko
jest na od wrót. To co do bre – jest złe, a to co złe – jest do bre. Je śli
bo wiem chrze ści ja nie skłon ni są mó wić, że wa run kiem szczę ścia jest
cier pie nie, to prze cież ta ka te za prze czy zdro we mu roz sąd ko wi. Za -
nim spró bo wa łem wy ja śnić, że przed sta wio na przez nich wi zja cier -
pie nia w chrze ści jań stwie jest gru bym i nie upraw nio nym uprosz cze -
niem, za py ta łem, jak oni ro zu mie ją cier pie nie, al bo mó wiąc jesz cze
do kład niej, jak oni po tra fią roz wią zać pro blem cier pie nia, któ re go
czło wiek do świad cza,  a któ re go nie da się unik nąć. Są ta kie sy tu -
acje, w któ rych czło wiek mu si do świad czyć bó lu wła snej eg zy sten cji,
po sta wić so bie naj trud niej sze py ta nia i wte dy nie ma uciecz ki. 
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Od po wiedź, ja ką usły sze li śmy, cał kiem nas za sko czy ła. Oto bo -
wiem je den z mło dych mu zuł ma nów z wiel kim prze ko na niem za -
czął nam tłu ma czyć, że pro blem cier pie nia to kwe sta złu dze nia.
Prze cież cier pie nia nie ma, bo na sze cia ło jest tyl ko pro chem,
chwi lą, złu dze niem. My je ste śmy du szą od da ną w rę ce Pa na Bo ga.
A je że li je ste śmy du szą od da ną w rę ce Pa na Bo ga, to tej du szy nic
złe go się nie dzie je. Wszyst ko, co dzie je się w świe cie ma te rial nym,
bio lo gicz nym, jest złu dze niem.

Jest to jed na z po staw, któ ra wy ni ka z bra ku od wa gi zmie rze nia
się z tym, co ludz kie, z tym, cze go unik nąć się nie da. Złu dze niem
bo wiem nie jest cier pie nie, ale złu dze niem jest wia ra, że cier pie nia
nie ma i w ten spo sób mo żna go unik nąć. A to nie jest praw da.
Nikt cier pie nia nie unik nie. Jest to wpi sa ne w na tu rę czło wie ka.
Chrze ści jań stwo nie wy eli mi no wa ło cier pie nia z ży cia czło wie ka,
ale po zwo li ło nam zro zu mieć je go isto tę po przez praw dę o grze -
chu pier wo rod nym, któ ra od ci snę ła się na na tu rze czło wie ka, któ -
ra jest po dat na na cier pie nie. Chrze ści jań stwo nie da ło nam re cep -
ty na unik nię cie cier pie nia, ale po ka za ło je go sens, wpi su jąc cier -
pie nie w lo gi kę re la cji oso bo wych, wpi su jąc je w lo gi kę mi ło ści. To
praw da, że od po wiedź nie jest pro sta, tak jak chrze ści jań stwo wca -
le nie jest pro stą i ła twą dro gą, ale jest dro gą ra cjo nal ną, na któ rej,
li cząc się z na szą ułom ną na tu rą, otwie ra my się na Ła skę, by śmy
by li zdol ni z ka żde go cier pie nia, z ka żde go do świad cze nia, z ka -
żde go bra ku wy pro wa dzić ja kieś do bro i być bli żej Pa na Bo ga.

Po ludz ku płacz jest wy ra zem cze goś głę bo kie go w czło wie ku.
Oczy wi ście płacz praw dzi wy, a nie ja kieś cho re, hi ste rycz ne szlo -
cha nie. Pła cze bo wiem ze zło ści roz ka pry szo ne dziec ko, ale też
pła cze na wró co ny grzesz nik, pła cze ca ła w smut ku po grą żo na mat -
ka że gna ją ca sy na i pła cze ktoś z ra do ści, ko mu przy szło wi tać
przy ja cie la po dłu gim roz sta niu. Pła cze, bo ma od wa gę ujaw nić
coś bar dzo in tym ne go, coś, cze go na co dzień nie ujaw nia my. Płacz
jest wy ra zem do świad cze nia pust ki, jest wy ra zem do świad cze nia
cze goś, co mnie prze ra ża i prze ra sta. U pod staw pła czu jest za wsze
szcze rość, po ko ra, ja kaś szcze gól na au ten tycz ność, któ re są wa run -
ka mi na wró ce nia i na pra wy re la cji mię dzy ludz kich. Z teo lo gicz ne -
go punk tu wi dze nia płacz jest za wsze zwią za ny z na tu rą ludz ką.
Wy ni ka z lę ku zwią za ne go z od czu wa niem nie obec no ści Bo ga w
na szym ży ciu w trud nych spra wach, z do świad cze nia bra ku Bo ga
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w na szym ży ciu, jest wy ra zem wo ła nia z głę bi bez rad no ści o mi łość
Bo ga. W tym sen sie płacz mo że nas uczyć po ko ry, mo że nas oczy -
ścić z py chy i otwo rzyć na Pa na Bo ga, bo czło wiek wie, że mi łość
Bo ga jest naj wa żniej sza. A czło wiek, któ ry ma te go świa do mość,
jest już bli sko Bo ga, któ ry jest po cie sze niem i zba wie niem. 

Chciał bym od wo łać się do swo ich wła snych do świad czeń, któ re
ukła da ją się w pe wien ciąg wy da rzeń. Pa mię tam ta ki mo ment, kie dy
w La sku Bie lań skim spo tka łem księ dza Jar ka Bu dzi sza.  By ło to wte -
dy, gdy do wie dzie li śmy się wszy scy, że zgi nął ksiądz Po pie łusz ko.
Sta nę li śmy na prze ciw ko sie bie i wte dy ksiądz Ja rek po wie dział mi
tak: „Trze ba to zo sta wić. Wszyst ko już zo sta ło po wie dzia ne. Nie po -
win ni śmy już o tym mó wić. Te raz po win ni śmy od po wie dzieć so bie
na py ta nie, ja ki sku tek to strasz ne wy da rze nie po win no wy wo łać we
mnie. Czy ja po tra fię z te go coś do bre go wy pro wa dzić”.

To krót kie spo tka nie, a zwłasz cza sło wa księ dza Bu dzi sza, bar -
dzo po mo gły mi, gdy przy szły trud ne chwi le w mo im ży ciu. Naj -
pierw wte dy kie dy na sza có recz ka Ania cię żko za cho ro wa ła, mu -
sia ła przejść cię żką ope ra cję i dłu go trwa łe le cze nie, pod czas któ re -
go otar ła się nie mal o śmierć. Mi mo bar dzo trud nej sy tu acji, na sza
có recz ka wró ci ła do zdro wia, co sa ma uzna ła w swo im pa mięt ni ku
za cud uzdro wie nia. Jeź dzi ła, co praw da, od naj młod szych lat na
wóz ku in wa lidz kim, ale by ła bar dzo ak tyw na. Za raz po po wro cie
ze szpi ta la zo sta ła prze wod ni czą cą kla sy i wi ce prze wod ni czą cą sa -
mo rzą du szkol ne go. An ga żo wa ła się w har cer stwo i pra cę na rzecz
mi sji w Fun da cji Pol skiej Ra oula Fol le re au.

Kil ka mie się cy póź niej Ania gi nie na przej ściu dla pie szych. Mo ja
żo na, któ ra by ła z na szą có recz ką, zo sta ła od wie zio na w cię żkim sta -
nie do szpi ta la.  Zna la złem się w sy tu acji tra gicz nej. W szpi ta lu umie -
ra ją ca żo na, a ja mam przy go to wać po grzeb cór ki. Ca łe szczę ście, że
zo sta ła ze mną dwój ka star szych dzie ci, któ re z dnia na dzień sta ły się
do ro sły mi ludź mi.  Wte dy jak w ka lej do sko pie prze wi ja li się ró żni lu -
dzie sta ra ją cy się za wszel ką ce nę mi po móc, a to jed ni mó wi li mi,
bym spoj rzał na to, co się wy da rzy ło z in nej stro ny, że bym zo ba czył,
ja kiej do świad czam ła ski od Pa na Bo ga… i to jest praw da, ale do niej
trze ba doj rzeć. By li też psy chia trzy, psy cho lo go wie, któ rzy mó wi li
„słu chaj, my się za opie ku je my to bą, wy eli mi nu je my to, co cie bie cze -
ka, w cią gu kil ku na stu dni”. By ła by to uciecz ka od cier pie nia i wcze -
śniej czy póź niej czło wiek mu siał by to do świad cze nie skon su mo wać. 
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Kie dy na za jutrz po wy pad ku wra ca łem do do mu, w miej scu, w
któ rym zgi nę ła Ania, zo ba czy łem pa lą ce się zni cze. Pa mię tam, że
wte dy pa dał ulew ny deszcz i w tym desz czu zo ba czy łem dwój kę
mło dych har ce rzy, któ rzy chcie li coś zro bić, bo zgi nę ła ich ko le żan -
ka. Wło ży li więc mun du ry i mi mo zim na i desz czu sta nę li tam na
war cie. Za pro si łem ich na her ba tę do do mu, bo wi dzia łem, jak by li
zzięb nię ci. Oni przy szli, usie dli przy sto le, ale ża den nie miał od wa -
gi, by co kol wiek po wie dzieć, bo tak sa mo jak ja by li bez rad ni i za -
gu bie ni. Dzi siaj wszę dzie, gdzie kol wiek mam oka zję mó wić o cier -
pie niu, za wsze przy wo łu ję tę mą drość mło dych lu dzi, któ rzy mie li
od wa gę nic nie po wie dzieć. Cier pie nie jest bo wiem tak głę bo ką ta -
jem ni cą, że żad ne sło wo nie przy sta je. A sło wa lek kie za wsze ra nią.

Eg zy sten cja li ści w swo jej teo rii sy tu acji gra nicz nych mó wią, że
ten mo ment, kie dy pła cze my, ujaw nia ja kąś głę bo ką praw dę o nas
sa mych. Pła cząc, przy zna je my się do na szej bez rad no ści, sła bo ści.
Uwal nia my się z ego izmu. Płacz oczy wi ście mo że nas spa ra li żo wać
cał ko wi cie, ale je śli ma my obok sie bie ko goś, kto nam po mo że wy -
pro wa dzić z te go coś do bre go, mo że my stać się tro chę doj rzal si.
Ow szem, w spo sób far ma ko lo gicz ny mo żna bar dzo szyb ko i ła two
uśmie rzyć ból, mo żna czło wie ko wi po dać spe cy fik o efek cie „głu -
pie go Ja sia”, któ ry spra wi, że czło wiek mi mo tra gicz nej sy tu acji
bę dzie prze ży wał sta ny eu fo rii, ale bę dzie to tyl ko uciecz ka od
świa do mo ści, któ ra wcze śniej czy póź niej wpro wa dzi nas w jesz cze
głęb sze, być mo że już nie do znie sie nia, cier pie nie.

Tak, cier pie nia nie da się unik nąć, cier pie nie trze ba przy jąć. Je -
że li jed nak cier pie niu to wa rzy szy praw dzi wy płacz, to ta ki stan mo -
że nas otwo rzyć na ła skę Bo ga. W cier pie niu bo wiem do świad cza my
ja kie goś ogrom ne go bra ku, któ ry mo że nam za spo ko ić tyl ko Bóg. 

Na ko niec uro czy sto ści po grze bo wych ks. Pa trick Lau bier, któ -
ry na tę oka zję przy je chał aż z Ge ne wy, po wie dział: „Ania by ła nie -
peł no spraw nym dziec kiem, mia ła sła be cia ło, nie mo gła wie le zro -
bić. Te raz, gdy uwol ni ła się od sła bo ści fi zycz nych, do pie ro za cznie
dzia łać – z cu da mi włącz nie. Za in try go wa ny ty mi sło wa mi, za py ta -
łem, co ja po wi nie nem w tej sy tu acji ro bić. Na to ksiądz Pa trick od -
po wie dział mi po pro stu – nic, ty nic nie mu sisz ro bić. I w ten spo -
sób już od dzie się ciu lat roz wi ja się za in spi ro wa ne przez Anię Mi -
syj ne Apo stol stwo Nie peł no spraw nych Dzie ci, re ali zu ją się wy ma -
rzo ne Fe sti wa le Mi syj ne w Zie lon ce z udzia łem mi sjo na rzy i ich do -
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bro czyń ców. To praw da, że jesz cze za ży cia Ania mi pod po wia da ła,
by śmy coś ta kie go zor ga ni zo wa li, ale wte dy brak mi by ło jesz cze te -
go, co Jan Pa weł II na zy wał wy obraź nią mi ło sier dzia.

Z cier pie nia mo żna wy pro wa dzić coś do bre go przez otwar cie
na Ła skę, bo to Bóg, a nie ja/ty wy pro wa dzi z cier pie nia coś do bre -
go. To w świe tle Pa na Bo ga ma sens. Bez Pa na Bo ga płacz jest ab -
sur dal ny, bez sen su, pro wa dzi nas do roz pa czy, a roz pacz to rów -
nia po chy ła, na któ rej czło wiek wy nisz cza swo je ży cie in te lek tu al -
ne, psy chicz ne, wo li tyw ne, pro wa dząc wprost do sa mo de struk cji. 

69
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Dyskusja

Bog dan Mo tel ski
Chciał bym zwró cić uwa gę na dwa nie za le żne ele men ty. Pierw -

szy to sta re be ne dyk tyń skie mot to, któ re mó wi: „módl się, pra cuj i
bądź ra do sny”, a dru gi to spo sób prze ka zu pu bli ka to rów. Wy stę -
pu ją w nich lu dzie, któ rzy wy glą da ją na ra do snych, uśmiech nię -
tych, ale oni prze ka zu ją in for ma cje rów nież o nie szczę ściach, bo
ta kie in for ma cje po dob no le piej się sprze da ją. Trze ba so bie zda -
wać spra wę, że ta ka ma ni pu la cja nas osła bia.

Bog dan Mo tel ski 

Smu tek te go świa ta, któ ry do nas do cho dzi, po wo du je, że in -
for ma cje po zy tyw ne sto sun ko wo wol niej do nas do cie ra ją, gdyż
wy da ją się nam nie obiek tyw ne. To dzia ła nie, osła bia nie spo łecz ne
wy da je się być ro bio ne z pre me dy ta cją. Ta ki mi ludź mi jest ła twiej
ste ro wać i wy wo ły wać dzia ła nia zgod ne z ocze ki wa nia mi tej ma ni -
pu la cji. Chcia łem zwró cić na to uwa gę. Je śli na to miast ktoś jest
smut ny w Bo ży spo sób, czy li bu du ją cy, tak jak mó wi li pa ne li ści, to
oczy wi ście te mu nie pod le ga. 

70
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Wan da Za jąc
Bło go sła wień stwa nie mó wią o złych rze czach, ale o rze czach,

któ re wy da ją się nam trud ne. Wiem ze swo je go przy kła du, że do -
pó ki my śla łam, że są to złe rze czy, to bun to wa łam się prze ciw ko
nim. Mam już tro chę lat i nie ukry wam, że kil ka krot nie do tknął
mnie wiel ki smu tek. Kie dy zda rza ją się ta kie rze czy trud ne, któ -
rych nie po tra fi my na zwać, wo bec któ rych czu je my tyl ko bez rad -
ność, do pó ki nie zro zu mie my, że to jest bło go sła wień stwo, to trud -
no nam się prze ciw ko te mu nie bun to wać. Je że li na to miast od czy -
ta my, co to zna czy bło go sła wień stwo, to zna czy ży czyć do brze dru -
gie mu i że bło go sła wień stwo to po cho dzi od Bo ga, to zna czy, że są
to prze ży cia czy spra wy, któ rych mam do świad czyć, któ re są mi
po trzeb ne i mam je prze żyć. 

Wan da Za jąc 

By ła tu też po ru szo na spra wa doj rza ło ści do przy ję cia cier pie -
nia, do spo tka nia się z Bo giem, mo że na wet z dru gim czło wie kiem,
bo nie szczę ścia cza sem zbli ża ją nas do sie bie.  Pa ni Jo an na opo wia -
da ła o ka ta stro fie smo leń skiej, w któ rej zgi nął jej mąż. Przy po mnia -
łam so bie mo ment, kie dy do wie dzia łam się o ka ta stro fie. By łam
wte dy na za ję ciach dla wo lon ta riu szy w ośrod ku ho spi cyj nym na
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Tar gów ku. Uczo no wo lon ta riu szy, jak po słu gi wać lu dziom cho rym
ter mi nal nie. W pew nym mo men cie ktoś z pra cow ni ków wszedł na
sa lę i po wie dział, że spadł sa mo lot, praw do po dob nie wszy scy zgi -
nę li. Ksiądz, któ ry pro wa dził to ho spi cjum, za pro po no wał mo dli -
twę. Chwi lę po wspól nej mo dli twie ksiądz po wie dział „wszy scy
pro wa dzi my da lej za ję cia”. Dla mnie to by ło bar dzo trud ne, bo po -
ja wi ły się we mnie my śli, dla cze go nas do tknę ła ta ka ta stro fa i co się
wła ści wie dzie je. Po tem po my śla łam, że ksiądz jest bar dzo doj rza ły.
Dla mnie to by ło za trud ne tak szyb ko przejść do po rząd ku dzien -
ne go, dla mnie to by ło za szyb ko. Te raz wiem, że on był doj rza ły, bo
na co dzień pra cu je z ludź mi ter mi nal nie cho ry mi, dla nie go śmierć
to co dzien ność, na uczył się ją przyj mo wać.

Adam Pie trzak
Chciał bym od nieść się do jed ne go wąt ku tu po ru szo ne go. Pan

Krzysz tof po wie dział, że  wo bec cu dze go nie szczę ścia czę sto sta je -
my bez rad ni, ale nie ak cep tu je my tej bez rad no ści. Ona mo bi li zu je
nas do te go, że by po cie szać, że by wy peł niać obo wiąz ki mi ło sier ne
wo bec du szy: po cie szać stra pio nych. Cza sem le piej nic nie ro bić,
ale wspól nie po mil czeć. 

Ostat nio za ją łem się w swo jej dzia łal no ści w Ko ście le pro pa go -
wa niem świa do mo ści, ile nie szczę ścia przy no szą roz wo dy, któ re są
już w tej chwi li spo łecz nie ak cep to wa ne. Nie ma my już opo rów,
nie dra żnią nas już mę żczyź ni, któ rzy mó wią, że ma ją trze cią czy
czwar tą żo nę, al bo part ner kę. Mę żczyź ni, któ rzy chcą się uspra -
wie dli wić i uci szyć swo je su mie nie, mó wią, że nie zro bi li żad nej
krzyw dy ni ko mu. My ślę so bie wte dy, że trze ba by tych mę żczyzn
wy słać do szpi ta la dla psy chicz nie cho rych, nie po to, że by oni się
tam sa mi le czy li, tyl ko po to, że by zo ba czy li tam swo je dzie ci, któ -
rym świat się za wa lił. Zo ba czy li, że są nie ko cha ne, że ro dzi ce się
nie ko cha ją. Wo bec ich smut ku i łez nie po tra fi my zro bić nic po za
jed nym – pła kać z pła czą cy mi, nie uży wać słów, któ re ni cze go nie
zmie nia ją, umieć wejść w nie szczę ście dru gie go czło wie ka i współ -
czuć. Nie ste ty czę sto nie umie my te go ro bić. 

Kie dy za bie ra my ko goś do sa mo cho du, to od czu wa my przy -
mus mó wie nia, bo gdy mil czy my, oba wia my się, że nasz gość po -
my śli, że go nie ak cep tu je my. Po dob nie czu je my ko niecz ność „za -
ga da nia” nie szczę ścia dru gie go czło wie ka. 
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Ka zi mierz Sza ła ta
Chciał bym na wią zać do bar dzo cie ka we go roz ró żnie nia, któ re

przed sta wi ła nam pa ni Wan da, mię dzy tym, co złe, a tym, co trud -
ne. Otóż je że li spo ty ka nas ja kaś trud na sy tu acja, to ma my za wsze
skłon ność oce nia nia i mó wi my od ra zu, że spo tka ło nas ja kieś zło.
A ze zła nie da się prze cież wy pro wa dzić do bra. Nie nam oce niać,
czy to, co nas spo tka ło, jest do bre czy złe. Bóg da je nam czas, li czy
się z  na szą psy chi ką, któ ra doj rze wa. 

Od kil ku na stu lat cho dzi my ra zem z har ce rza mi w dzień cho -
rych do szpi ta la przy uli cy Nie kłań skiej, gdzie or ga ni zu je my dla
cho rych dzie ci gry, kon cer ty, za ba wy. W tym ro ku, kie dy mie li śmy
już wy je żdżać do szpi ta la, do tar ła do nas strasz na wia do mość. Zgi -
nął Ka mil Kul czyc ki, któ ry od lat or ga ni zo wał z na mi to praw dzi -
we świę to cho rych dzie ci. Ka mil miał 24 la ta. Był na rze czo nym
mo jej cór ki. Ra zem za kła da li Zwią zek Har cer stwa Rzecz po spo li -
tej. Przez dzie sięć lat co dzien nie sta ra li się zro bić coś do bre go. Mi -
mo wszyst ko po je cha li śmy do szpi ta la, tym bar dziej że cze ka li na
nas umó wie ni mu zy cy. Co praw da, ka pe lan szpi tal ny po wie dział,
że nie na le ży nic mó wić dzie ciom i jak zwy kle urzą dzić dla nich
kon cert i za ba wy, by nie po psuć im świę ta. Kie dy jed nak prze ka za -
łem tra gicz ną wia do mość mu zy kom, któ rzy prze cież od lat przy -
cho dzi li tu z Ka mi lem, po wie dzie li, że nie są w sta nie za grać. Ow -
szem, za gra li tyl ko jed ną spo koj ną pio sen kę „Ma ła błę kit na chu s -
tecz ka” i wi dzia łem, że nie po tra fi li grać da lej. Mie li łzy w oczach.
Oczy wi ście po wie dzia łem dzie ciom, dla cze go nie zro bi my dzi siaj
świę ta i dzie ci przy ję ły to z doj rza łym zro zu mie niem.

Przy po mi nam so bie też in ną hi sto rię. Kie dy mój oj ciec w za -
awan so wa nej cho ro bie no wo two ro wej tra fił do szpi ta la, le żał na
sa li z rów nie cho rym czło wie kiem, któ ry się strasz nie bun to wał. I
kie dy na sa li po ja wił się ksiądz, za czął go py tać „dla cze go Pan Bóg
nas oszu ku je…  to jest nie spra wie dli we”. Ksiądz go wte dy zbesz -
tał „Ty bluź nisz Pa nu Bo gu, a prze cież za chwi lę skoń czy się Two -
je ży cie”. To by ło strasz ne.

Pa mię tam też in ny przy kład ze szpi ta la w Za mo ściu. Czu wa li -
śmy  przy cię żko cho rym, któ ry ca ły czas po wta rzał, że jesz cze nie
czas, jesz cze nie te raz, gdy wszy scy prze ko ny wa li go, że po wi nien
się na tych miast wy spo wia dać. Wi dząc to i sły sząc na sze roz mo wy,
obec ny tam ksiądz ka pe lan po wie dział: „zo staw cie go, daj cie mu
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czas”. Zre zy gno wa li śmy. Mo ja żo na ca łą dro gę wy rzu ca ła nam i so -
bie, że nic nie zro bi li śmy, by się przy go to wał do śmier ci. Na stęp ne -
go dnia po je cha łem do szpi ta la i na sto li ku obok łó żka cho re go
zna la złem kart kę, na któ rej by ło na pi sa ne: „cho ry wy spo wia dał się,
zo stał za opa trzo ny w Naj święt sze Sa kra men ty. Go dzi na 0.40”. 

Jest czas, któ ry da je nam Bóg, aby śmy mo gli doj rzeć. To czas,
któ re go nie mie rzy się ani w mi nu tach, ani w go dzi nach. Ka żdy doj -
rze wa ina czej. Je den szyb ciej, dru gi wol niej, a kie dy pa trzy my na
ca łą tra dy cję ju de ochrze ści jań ską, wi dzi my, że Pan Bóg da je nam
czas i li czy się z tym, że ka żdy czło wiek jest in ny, ka żdy po trze bu je
swo je go cza su. Przy na gla nas, ale nie znie wa la. Da je nam czas. 

Po nie waż na sa mym po cząt ku po ja wi ła się wi zja, jak to jest 
z chrze ści jań stwem – czy ono jest ra do sne, czy glo ry fi ku je po sta wy
smut ku i pła czu, przy to czę sło wa Ra oula Fol le rau, któ re mu wie le
za wdzię czam: „by cie chrze ści ja ni nem to rzecz wspa nia ła, chrze ści -
ja nin ma rzy i re ali zu je ma rze nia. Ate ista zaś pla nu je i cią gle mu nie
wy cho dzi, ca łe ży cie jest smut ny”.

W tym ro ku bra łem udział w Kon gre sie Ro dzi ny z oka zji
otwar cia Ro ku Wia ry, w Pa ry żu, przy Ba zy li ce Naj święt sze go Ser -
ca Je zu sa na Mont mar tre. Roz ma wia li śmy m.in. o tym, jak dzi siaj
przed sta wia się w me diach ro dzi nę ka to lic ką. Naj czę ściej jest ona
przed sta wia na w spo sób ka ry ka tu ral ny, ja ko po ra żka czło wie ka ży -
ją ce go cią gle z tą sa mą żo ną i w znie wo le niu obo wiąz ków ro dzi -
ciel skich. To jest smut ne. 

Trze ba za tem zmie nić spo sób pre zen ta cji ro dzi ny, spo sób pre -
zen ta cji chrze ści jań stwa. To praw da, że ro dzi ny wie lo dziet ne ma ją
ogrom ne pro ble my, ale to jest rów no cze śnie ogrom ne szczę ście.
Coś na ten te mat wiem. Mam trój kę dzie ci, w tym na szą Anię, któ -
ra od naj młod szych lat jeź dzi ła na wóz ku in wa lidz kim. Wiem, że
opie ka nad nie peł no spraw nym dziec kiem to rzecz trud na, ale
wiem też do brze, ile da je ra do ści. Nam czę sto bra ku je cza su dla
dzie ci. Dziec ko nie peł no spraw ne wy mu sza na nas ten czas, bo
trze ba mu sta le po ma gać, trze ba być przy nim ca ły czas – ma my
oka zję od kry wać ka żde go dnia ra dość by cia ro dzi cem. A to jest
praw dzi we, nie kła ma ne szczę ście, tyl ko mu si my jesz cze na uczyć
się dzie lić z in ny mi na szą ra do ścią. 

Mam zna jo me go, któ ry oże nił się i kil ka lat po ślu bie je go żo na
zo sta ła spa ra li żo wa na. Ca łe ży cie opie ko wał się tą, jak to czę sto
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mó wi my, „ro ślin ką”. Ni gdy jed nak nie przy szło mu do gło wy, by ją
zo sta wić. Mó wi łem: „słu chaj, Ma rian, za wie zie my gdzieś do sióstr
two ją żo nę, że byś miał cho ciaż ty dzień od po czyn ku”. Ni gdy jej nie
zo sta wił sa mej. Kar mił ją, prze wi jał, mył. Tyl ko tym się zaj mo wał 
w cią gu dnia, a no cą jeź dził tak sów ką. Kie dy po dwu dzie stu pię ciu
la tach zmar ła je go żo na, uświa do mił so bie, że je go ży cie na praw dę
by ło szczę śli we, bo miał dla ko go żyć. Na po grze bie wszy scy mó -
wi li: „no, na resz cie, ale się na mę czy łeś”. A on bez rad nie py tał: „co
ja te raz zro bię? Prze cież ca łe ży cie po świę ci łem mo jej żo nie”. 

Pa ne li ści: od le wej Ka zi mierz Sza ła ta, Jo an na Krup ska, Adam
Pie trzak, ks. Hen ryk Ma łec ki

Być mo że, ktoś po wie, że to jest ja kiś świat na od wrót, ale to
jest praw dzi wy świat. Ile ra zy przy cho dzi li do mnie dzien ni ka rze,
by roz wa żać za i prze ciw eu ta na zji w trud nych ży cio wych sy tu -
acjach. Zwy kle od sy ła łem ich do mo je go zna jo me go, któ ry ta kich
wąt pli wo ści nie miał. Nie ste ty, nikt się nie zde cy do wał, a mo że nie
miał od wa gi po je chać i po roz ma wiać z tym czło wie kiem, któ ry jest
wzo rem mę ża. On miał wszyst kie po wo dy, by wziąć so bie dru gą
żo nę, zor ga ni zo wać so bie ży cie, od dać spa ra li żo wa ną żo nę pod
opie kę pań stwa. 
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Ta kich świad ków nam trze ba, ale na szym za da niem jest po ka -
zy wać ich praw dzi wie, ta kich ja cy są – lu dzi szczę śli wych, choć to
szczę ście oku pio ne jest praw dzi wą ofia rą. To sa mo do ty czy ro dzin
wie lo dziet nych, w któ rych ży je się co raz trud niej i bied niej, ale
szczę śli wiej.

Jo an na Krup ska
Czu ję się tro chę wy wo ła na przez pa na, bo je stem pre ze ską

związ ku ro dzin wie lo dziet nych. Sa ma też mam sió dem kę dzie ci.
W na szym sta tu cie jest wal ka z ta kim ste reo ty pem ro dzi ny wie lo -
dziet nej. W wie lu me diach ro dzi ny wie lo dziet ne są przed sta wia ne
ja ko ro dzi ny pa to lo gicz ne. Czu je my się nie spra wie dli wie trak to wa -
ni przez spo łe czeń stwo, któ re nas tak od bie ra. Je ste śmy nor mal ny -
mi ro dzi na mi, w któ rych jest mnó stwo ży cia, mnó stwo in ten syw -
nych do znań, ra do snych i smut nych, ale my ślę, że po mi mo tych
wszyst kich tru dów, któ re spo ty ka ją ro dzi ny wie lo dziet ne,  prze wa -
ża ra dość z roz wo ju dzie ci, z te go ży cia, któ re tak in ten syw nie to -
czy się w na szych do mach. 

Chcia łam też od nieść się do te go, co pa ni mó wi ła na te mat doj -
rza łej re ak cji na trud ną sy tu ację, z któ rą spo tka li śmy  się, na roz sta -
nie, na śmierć naj bli ższych. Ba ła bym się ta kiej oce ny, czy ja kaś re -
ak cja jest doj rza ła czy nie doj rza ła. Ka żdy re agu je ina czej i ka żdy
ma pra wo re ago wać tak, jak re agu je. Nie któ rzy po trze bu ją się wy -
łą czyć, nie któ rzy pła czą, nie któ rzy po tra fią grać i śpie wać. My ślę,
że nie ma nic złe go w tych re ak cjach. To co się wy da je nie bez piecz -
ne, to pró ba wy par cia smut ku w sy tu acji, kie dy się sta ło coś złe go,
coś trud ne go. Wy przeć smu tek, nie czuć go. To jest nie bez piecz ne.
Re agu je my bar dzo ró żnie i my ślę, że nie oce niaj my, czy to jest doj -
rza łe czy nie, bo te go na praw dę nie wie my. 

Jan Zmy ślo ny
Przy je cha łem tu taj ze szpi ta la uzdro wi sko we go. Je stem na

prze pu st ce.  Tak się zło ży ło, że po rocz nej cho ro bie tra fi łem do
miej sca, gdzie przy je żdża ją lu dzie z ca łej Pol ski. Mo żna po wie -
dzieć, że są to lu dzie, któ rzy się smu cą, bo cier pią. Ży cie tam na -
rzu ca pe wien ry gor. Wszy scy je ste śmy pod da ni re ha bi li ta cji. Mu si -
my zmie rzyć się z tym swo im smut kiem i dzia łać, być ak tyw ni. 
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Jan Zmy ślo ny, w pierw szym rzę dzie, z mi kro fo nem 

Po tym dzi siej szym spo tka niu ju tro tam wró cę i po sta ram się
tych lu dzi po cie szać. Być z ni mi i ra zem z ich pro ble ma mi. Po pro -
stu im po ma gać i zgod nie z Bo żym na ka zem – smut nych po cie -
szać. 

Adam Pie trzak
Mia łem zna jo mą, któ ra już nie ży je. By ła cho ra on ko lo gicz nie.

Le ża ła w szpi ta lu na Wa wel skiej, w sa li ośmio oso bo wej. By ła je dy -
ną oso bą wie rzą cą w tym gro nie. By ła co dzien nie na Eu cha ry stii i
od ma wia ła co dzien nie bre wiarz. By ła zu peł nie in na, bo nie oka zy -
wa ła cier pie nia, choć pew no tak jak in ni od czu wa ła ból i wszyst kie
stra pie nia oraz  świa do mość, że już nie wie le ży cia jej zo sta ło. Kie dy
ją wy pi sa no z od dzia łu, ko bie ty, z któ ry mi le ża ła, pro si ły ją, by przy -
cho dzi ła do nich i się z ni mi mo dli ła. Przy cho dzi ła tam po tem przez
kil ka mie się cy i na uczy ła je mo dlić się bre wia rzem, bo one by ły nie -
wie rzą ce z za nie dba nia. By ły to oso by ochrzczo ne, ale ta kie, któ re
za po mnia ły, że jest Bóg, że jest mo dli twa, że jest mo żli wość do -
tknię cia Go, a ona to ro bi ła swo ją po sta wą. Na sza obec ność wo bec
cier pie nia dru gie go czło wie ka mu si być ro zum na i mo ja zna jo ma tę
ro zum ność wy ka za ła w mak sy mal nym stop niu. War to się nad tym
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za sta no wić, po nie waż cza sem cier pie nie do ty ka nas sa mych, a cza -
sem je ste śmy świad ka mi cier pie nia i po win ni śmy zda wać so bie
spra wę, że na sze chrze ści jań stwo jest po wo ła niem do te go, że by zaj -
mo wać wo bec te go cier pie nia sta no wi sko, że by sto so wać mi łość,
któ ra jest pra gnie niem do bra dla dru gie go czło wie ka. 

Pa ne li ści i słu cha cze 

C.d. dys ku sji uzy ska ny dro gą ko re spon den cyj ną

So fija Okol ko 
(Ukra ina, obec nie stu diu je na SWPR w War sza wie)

Na na szej ziem skiej dro dze jest bar dzo du żo tę sk not. Mo żna
tę sk nić za utra co ną bli ską oso bą, za utra co nym mie niem, zdro -
wiem, ale też ist nie je tę sk no ta du szy do nie ba. Tę sk no ta ta gry zie
ser ce lu dzi na wet po śród ra do ści i za baw na tym świe cie.

Obec nie je stem da le ko od do mu, od bli skich… i jest to no wy
etap w mo im ży ciu, chy ba naj trud niej szy z do tych cza so wych. Mi -
mo że je stem oso bą nie za le żną i opty mi stycz nie na sta wio ną, ada -
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pto wa nie się do in ne go spo so bu ży cia jest trud nym do świad cze -
niem. Brak mi ro dzi ny, przy ja ciół, bli skich mi osób du chow nych,
któ rzy za wsze mo gli mi coś do ra dzić czy po cie szyć. Te raz mam tyl -
ko ich uśmiech i mą dre sło wa w mo im ser cu.

Mi mo wszyst ko ro zu miem i czu ję, że mam si ły na ka żdy dzień
do pra cy, roz wią zy wa nia ró żnych pro ble mów i zdo by wa nia wie -
dzy. Tę sk no ta, któ ra głę bo ko ukry ta jest w mo im ser cu, to tę sk no -
ta za świę tym i czy stym ży ciem. Aby pro wa dzić je nie we dług mo -
jej wo li, ale wo li Bo żej.
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Bło go sła wie ni ci si, 

al bo wiem oni na wła sność po sią dą zie mię

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 81



tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 82



83

Cy ta ty

Ks. Jó zef Pierz chal ski, SAC 
Bło go sła wie ni ci si, al bo wiem oni na wła sność po sią dą zie mię 

(frag men ty)

Trze cie bło go sła wień stwo do ty czy „ci cho ści” i wy da je się rze -
czą szcze gól nie in try gu ją cą zgłę bie nie tej po sta wy, któ rą dzi siaj
uwa ża my za ma ło po pu lar ną. Istot nie, sło wo „ci chość” rzad ko jest
dziś uży wa ne, ale je śli już się go uży wa, to z ja kimś od cie niem ne -
ga tyw nym: al bo ja ko sła bość, szyb kie ustę po wa nie in nym, al bo,
prze ciw nie, ja ko nie wzru szo ność, obo jęt ność, wła ści wa czło wie ko -
wi, któ ry kie ru je się zim nym wy ra cho wa niem al bo ce la mi po li tycz -
ny mi. Naj czę ściej jed nak „ci chość” przy wo dzi nam na myśl czło -
wie ka, któ ry da je się ła two na brać i ni gdy nie po tra fi po sta wić
na swo im.

We dług Bło go sła wieństw ten jest czło wie kiem ci chym, kto mi -
mo na tę że nia swo ich emo cji po zo sta je ela stycz ny i nie skrę po wa ny,
nie za bor czy, we wnętrz nie wol ny i za wsze w naj wy ższym stop niu
sza nu ją cy ta jem ni cę wol no ści swo ich bliź nich. Przy po mi na w tym
Bo ga, któ ry dzia ła z naj wy ższym sza cun kiem dla czło wie ka i po bu -
dza go do po słu szeń stwa i mi ło ści, nie uży wa jąc ni gdy prze mo cy.

Ci chość sta je się więc prze ci wień stwem wszel kiej for my prze -
mo cy fi zycz nej czy mo ral nej; sta je się zwy cię stwem po ko ju nad
woj ną, dia lo gu nad gwał tem. „Ci chość” z Bło go sła wieństw nie jest
ni czym in nym, jak tym aspek tem po ko ry, któ ry za zna cza się ja ko
uprzej mość świad czo na bliź nie mu. Przy kła dem ta kiej ci cho ści i jej
do sko na łym wzo rem jest oso ba Je zu sa, ci che go i po kor ne go ser -
cem. W grun cie rze czy tak ro zu mia na ci chość oka zu je się for mą
mi ło ści, któ ra jest cier pli wa i sub tel na wo bec dru gie go czło wie ka. 

Co na le ży czy nić:
Nie ro ścić so bie pre ten sji do ostat nie go sło wa w ka żdej dys ku sji.

Nie kie dy nie po tra fi my się zgo dzić, że by to ktoś in ny za koń czył dys -
ku sję; chce my, że by ostat nie sło wo na le ża ło za wsze do nas. By ło by
rze czą bar dzo pięk ną, gdy by śmy się prak tycz nie na uczy li te go bło -
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go sła wień stwa i po tra fi li rów nież w pew nym mo men cie po kor nie
za milk nąć, go dząc się, że prze wa ży ra cja ko goś in ne go, bo w grun -
cie rze czy to nie jest aż ta kie wa żne za wsze mieć ostat nie sło wo.

Nie od po wia dać złem na zło. Przez „zło” nie ro zu miem tu taj
tyl ko prze mo cy fi zycz nej, ale rów nież te ma leń kie zło śli wo ści
w roz mo wach, na któ re czę sto ma my ocho tę od po wia dać rów nie
ma leń ki mi zło śli wo ścia mi; te wszyst kie po mó wie nia, na któ re re -
agu je my po dob ny mi po mó wie nia mi; czy te wszyst kie ob raź li we
alu zje, w któ re ob fi tu ją wy po wie dzi na sze i bliź nich, od pła ca ne
rów nie ob raź li wy mi alu zja mi. To wszyst ko sprze ci wia się chrze ści -
jań skiej ła god no ści – „ci cho ści” z Je zu so wych Bło go sła wieństw. 

Sta ni sła wa Grab ska
Bło go sła wie ni ci si

(frag men ty)

Co to zna czy ło „ci chy” dla słu cha ją cych Je zu so wych bło go sła -
wieństw? Gło śny mi w ży ciu Izra ela by li lu dzie mo żni – kró lo wie 
i ksią żę ta, lu dzie sław ni – na uczy cie le i ucze ni w Pi śmie. Gło śny mi
by li też kup cy na tar go wi sku, spie ra ją cy się o zysk.

Ci chy mi by li ry ba cy na je zio rze, rol ni cy sie ją cy ziar no, ko bie ty w
ich do mach, pod da ne wła dzy mę ża i nie ma ją ce pra wa do żad nych
funk cji w spo łecz no ści. Ci si to ci, któ rzy pra cu ją, słu żą i nie za bie ga ją
o wła sne wy wy ższe nie. Ci si to w ży ciu te go świa ta ci, do któ rych zie -
mia nie na le ży, choć oni ją czy nią ludz ką i do za miesz ki wa nia zdat ną.

Je zus był ci chy i po kor ne go ser ca – On, któ ry bę dąc Sy nem Bo -
żym przy szedł słu żyć, a nie po to, by Je mu słu żo no, któ ry prze szedł
przez zie mię, czy niąc do brze, a wie dzio ny na śmierć jak ba ra nek,
ust nie otwo rzył w swej obro nie.

Bo ża zie mia – przez Pa na stwo rzo na i na peł nio na ży ciem – nie
na le ży do kró lów ani do wojsk, ani do gwiazd fil mu czy spor tu, ale
do tych ci chych, do brych lu dzi, któ rych nikt nie do strze ga, a z któ -
rych pra cy i tro ski, i serc wie lu ko rzy sta.

To, co krzy kli we, mi nie i zga śnie, jak szyb ko ga śnie pło ną ca sło -
ma, a ci, ni ko mu nie zna ni, zo sta ną ze swym dzie łem na wiecz ność.
To wła śnie ta zie mia, któ rą two rzy ci cha pra ca, ci cha po moc bliź -
nim, do bre, ci che sło wo, spoj rze nie, życz li wy uśmiech, a cza sem
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moc ne i upar te, choć nie krzy kli we i bez re kla my po zo sta wa nie
przy praw dzie, do bru i spra wie dli wo ści wbrew ha ła śli wej re kla mie
zła – jest już te raz „no wą zie mią”, zie mią Kró le stwa Bo że go, gdyż
wpro wa dza in ną orien ta cję od po wszech nie sto so wa nej.

Ks. Zyg munt Pod lej ski
Bło go sła wie ni ci si

(frag men ty)

Trze cie bło go sła wień stwo ob na ża pe wien ste reo typ obec ny w
ludz kiej men tal no ści, któ ry po le ga na prze ko na niu, że zło te go świa -
ta mo żna i trze ba zwal czać przy po mo cy si ły; bić do utra ty tchu, gdy
się sa me mu obe rwa ło. Ta ka me to da „na pra wia nia” świa ta jest zu -
peł nie nie sku tecz na, bo pa ła ją cy chę cią od we tu i ze msty upo dab nia
się do agre so ra, sam się nim sta je i do już ist nie ją ce go zła do da je ko -
lej ne. Gniew ro dzi się ze stra chu, z ego izmu. Cno ta ci cho ści, ła god -
no ści wzmac nia wol ność czło wie ka, a rów no cze śnie uczy go umia ru.
Czło wiek ci chy pa nu je nad uczu cia mi gnie wu i ze msty.

Ma hat ma Gan dhi na zwał póź niej ta ką po sta wę bier nym opo rem
i udo wod nił, że jest ona tak sku tecz na, że sto su jąc ją, mo żna zmu sić
do ka pi tu la cji na wet po tę żne im pe rium. Przy wód ca in dyj ski po wie -
dział, że nie uży wa nie prze mo cy nie jest bro nią sła bych, lecz moc nych
serc. I do dał: „Kto nie chce uży wać prze mo cy, nie mo że się gnie wać
na te go, kto go ob ra ża. Nie mo że mu ży czyć źle. Mu si mu ży czyć do -
brze (...). Nie uży wa nie prze mo cy jest czy stą for mą mi ło ści”.

Chry stus obie cał ci chym, że po sią dą zie mię. Rów nież hi sto ria
do star cza wie lu cen nych przy kła dów, że na le ży Je go obiet ni cę
trak to wać po wa żnie. Jed nym z nich jest upa dek re żi mu ko mu ni -
stycz ne go. Przy czy nił się do nie go ci chy pa pież i lu dzie, któ rzy
uwie rzy li Je zu so wej obiet ni cy. 

Duch ci cho ści jest sil niej szy od prze mo cy i nie spra wie dli wo ści.
Po tra fi dla kró le stwa nie bie skie go zro bić o wie le wię cej niż Ko -
deks pra wa ka no nicz ne go, dzia ła nia ad mi ni stra cyj ne czy po li tycz -
ne. Je zus rzą dzi świa tem przy po mo cy mi ło ści. Sza nu je jed nak
czło wie czą wol ność. Na śla do wa nie Je zu sa jest je dy ną sku tecz ną
dro gą do po ko na nia wszel kiej agre sji, prze mo cy, fał szu i nie spra -
wie dli wo ści.
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KON WER SA TO RIUM LIX

(15 grud nia 2012)

Bło go sła wie ni ci si, 

al bo wiem oni na wła sność po sią dą zie mię

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga, pro boszcz pa ra fii p.w. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go; Ka ro li na Pie truk, dok tor na uk o zdro wiu, wy kła -
dow ca na WUM i prze ło żo na pie lę gnia rek w Ho spi cjum On ko lo -
gicz nym im. św. Krzysz to fa na Ur sy no wie w War sza wie; brat Ka zi -
mierz Dmi trzak, ze zgro ma dze nia Ma łych Bra ci Je zu sa; Aloj zy Wi -
te ska, pro fe sor dr hab. na uk med., uro log; Mał go rza ta Ja błoń ska,
teo log, pra cow nik ad mi ni stra cyj ny UKSW; oj ciec dia kon Woj ciech
Mo jec ki, ze zgro ma dze nia Ka mi lia nów. 

Ks. Adam Zel ga
Dzi siaj spo ty ka my się, aby mó wić o ci szy. Ci szy trze ba słu chać,

ci szą trze ba żyć, w ci szę trze ba ucie kać, po nie waż ci sza jest nie -
zwy kłym, cen nym do świad cze niem bu du ją cym czło wie ka. My ślę,
że ci sza na świe tlo na jed nym re flek to rem ro bi wiel kie wra że nie, ale
na świe tlo na pię cio ma re flek to ra mi, przez pię ciu zna ko mi tych pa -
ne li stów, po zwo li spoj rzeć na nią znacz nie sze rzej, niż mo że to zro -
bić ka żdy z nas. 

Ka ro li na Pie truk
Pra cu ję w ho spi cjum sta cjo nar nym. Swój pierw szy dzień pra cy

wspo mi nam ja ko bar dzo trud ny. To by ło jesz cze w cza sie mo ich
stu diów, na któ rych uczo no nas, że ma my wal czyć o ży cie, że ma -
my ra to wać ży cie za wszel ką ce nę. Uczo no nas, jak  roz sze rzać no -
we tech no lo gie dia gno zo wa nia i uczyć się no wych me tod le cze nia.
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Kie dy pew ne go dnia zna la złam się na prak ty kach w ho spi cjum sta -
cjo nar nym, skon fron to wa łam z tym wszyst kim to, cze go mnie
uczo no. Trud no by ło mi się po go dzić z tym, że w ho spi cjum już
nie wal czy się o ży cie. 

Pa ne li ści i słu cha cze 

Za czę łam wte dy ob ser wo wać per so nel pra cu ją cy w ho spi cjum
sta cjo nar nym. By ły to oso by bar dzo otwar te, spo koj ne, któ re po -
tra fi ły z sza cun kiem po dejść do dru gie go czło wie ka, a w cier pie niu
i umie ra niu wi dzieć nie błąd me dy cy ny – tyl ko czło wie ka, któ ry
od cho dzi. Kie dyś po wie dzia łam jed nej z pie lę gnia rek, że wy ko nu -
je bar dzo trud ną pra cę. Ona zgo dzi ła się ze mną, ale do da ła: „pa -
mię taj, że je że li na uczysz się tej pra cy i zro zu miesz jej sens, to so bie
po ra dzisz w wie lu dzie dzi nach swo je go za wo du”. W cza sie ostat -
nie go ro ku mo ich stu diów za czę łam bić się z my śla mi, że by mo że
jed nak spró bo wać tej pra cy w ho spi cjum. Te raz, po pię ciu la tach
pra cy w ho spi cjum, mo gę po wie dzieć, że nie wi dzę ni gdzie in dziej
dla sie bie miej sca. Ta pra ca ma dla mnie sens.
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Ka ro li na Pie truk 

W ho spi cjum śmierć jest zja wi skiem co dzien nym. Ona przy -
cho dzi w dzień i w no cy, co dzien nie i je dy ne, co mo że my o niej po -
wie dzieć, to – że przy cho dzi zwy kle za wcze śnie. Ka żde go dnia ho -
spi cjum uczy mnie cier pli wo ści, spo ko ju, zro zu mie nia dla cier pie -
nia. Po ka zu je, że mam się po zbyć po sta wy udo wad nia nia, że mo je
jest na wierz chu i chę ci po ka za nia swo ich am bi cji w za wo dzie, bo
pod sta wą pra cy z pa cjen tem umie ra ją cym są je go po trze by i je go
ocze ki wa nia. Mi mo że pa cjent jest u kre su swo je go ży cia, to on też
ma swo je po trze by i my je ste śmy po to, że by je re ali zo wać. 

W ho spi cjum nie ka żdy pa cjent jest spo koj ny, życz li wy i otwar ty
na nas – a z ta kim pa cjen tem ła two się nam pra cu je i po ro zu mie wa.
Zda rza ją się na to miast pa cjen ci nie przy jem ni, zło śli wi i ma rud ni. W
ży ciu ma my mo żli wość wy bo ru, czy my chce my z ta ki mi oso ba mi
prze by wać, ob co wać, czy nie. Je że li ma my ta kie go pa cjen ta w ho spi -
cjum, to wiel ką sztu ką jest, że by zo ba czyć w tym zło śli wym, prze kli -
na ją cym do nas i na nas pa cjen cie też czło wie ka. Jest to du ża war tość
i du ża ła ska, że by go nie okre ślać mia nem trud ne go pa cjen ta, nie
dać mu ta kiej ety kiet ki i omi jać go sze ro kim ką tem, tyl ko wi dzieć w
nim czło wie ka, jak w ka żdym in nym pa cjen cie. To jest po ko ra, spo -
kój i ta otwar tość, któ rych uczę się przy tych pa cjen tach. 

89
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W ho spi cjum bar dzo czę sto pa cjen ci, któ rych ma my, to pa cjen -
ci bez kon tak tu, umie ra ją cy, któ rzy ma ją za mknię te oczy i wi dać
tyl ko, że od dy cha ją. Jest bar dzo wa żne, że by nie trak to wać tych lu -
dzi jak słu py te le gra ficz ne. Co to zna czy? Wy obraź my so bie słup
te le gra ficz ny przy dro dze – ca ły oka blo wa ny, a rów no cze śnie za -
sta nów my się, czy mi ja jąc go,  zwra ca my na nie go uwa gę. Tak sa -
mo na si pa cjen ci. Oni też bar dzo czę sto są oka blo wa ni,  ma ją  dre -
ny od kro pló wek i ró żne go ro dza ju cew ni ki, son dy. I ro dzi się py -
ta nie: czy my, wcho dząc na sa lę z ta ki mi pa cjen ta mi, bę dzie my tyl -
ko spraw dzać, czy prze pływ w pom pie jest pra wi dło wy, czy dren
nie jest za gię ty, czy wszyst ko do brze funk cjo nu je – za po mi na jąc o
na szym pa cjen cie. To, że on do nas nie mó wi, nie zna czy, że on nas
nie czu je. Jest bar dzo wa żne, że by ka żde go dnia po my śleć o tym,
że mo że to, cze go nasz pa cjent po trze bu je, to bli skość i cie pło dru -
giej oso by i to jest te pięć se kund, na któ re mo że my przy sta nąć
przy pa cjen cie i po pro stu z nim po być. To mo że być w tych ostat -
nich chwi lach ży cia dla nie go naj wa żniej sze. War to, by te ostat nie
chwi le by ły jak naj lep sze dla te go pa cjen ta.

I mo że te raz trosz kę po wiem, jak od no szę się w tej pra cy do ci -
szy i co ona mi da je za wo do wo i pry wat nie.

Ci cho ści w ho spi cjum uczę się ka żde go dnia. Z jed nej stro ny,
mo żna mieć ty tu ły na uko we, mo żna być eks per tem w dzie dzi nie,
w któ rej się pra cu je, na to miast nikt nie jest eks per tem od ży cia pa -
cjen ta, od umie ra nia da ne go pa cjen ta, nie je stem eks per tem od
śmier ci. Nie mo gę dać re cep ty, nie mo gę na rzu cić ani na ka zać, jak
da na ro dzi na czy da ny pa cjent ma się za cho wy wać po to, że by by -
ło jak naj le piej. Bo ka żda śmierć jest in na, ka żde umie ra nie jest in -
ne i to pa cjent ma pra wo wy bo ru, jak to bę dzie wy glą dać. To co
jest ro lą ze spo łu, któ ry pra cu je w ho spi cjum, to jest po dą ża nie za
pa cjen tem, za je go po trze ba mi i ta kie na kie ro wa nie opie ki, że by te
ostat nie chwi le by ły jak naj bar dziej au ten tycz ne dla pa cjen ta, jak
naj bar dziej cie płe i w at mos fe rze bli sko ści z dru gim czło wie kiem. 

Ja nie za wsze je stem wzo rem ci cho ści w ho spi cjum, bo są ró żne
sy tu acje, na to miast za ka żdy mo ment czy w ho spi cjum, czy w ży ciu
pry wat nym ta kiej ci cho ści, czy li otwar to ści na dru gie go czło wie ka,
sza cun ku do dru gie go czło wie ka, wi dze nia wbrew wszyst kie mu
czło wie ka w dru gim czło wie ku, je stem wdzięcz na Bo gu. My ślę, że
o tę ła skę ci cho ści wzglę dem dru gie go czło wie ka war to się mo dlić. 
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Mał go rza ta Ja błoń ska
Je stem teo lo giem. Kie dy mnie tu za pro szo no, od ra zu zer k nę -

łam do Pi sma Świę te go, że by zo ba czyć, ja kie są ko men ta rze: „ci -
chy” to zna czy de li kat ny, ła god ny, co wca le nie jest bez zna cze nia
w związ ku z tym, o czym bę dę da lej mó wić. To sa mo sło wo „ci -
chy” jest uży te ta kże u Św. Ma te usza (11,28-29), gdzie Je zus mó wi
o so bie: „je stem ci chy i po kor ne go ser ca”. W ostat nim tłu ma cze -
niu Ewan ge lii sło wo „ci chy” jest przy ję te ja ko ła god ny.

Mał go rza ta Ja błoń ska (z mi kro fo nem). Obok Ka ro li na Pie truk 
i brat Ka zi mierz Dmi trzak 

Chcia ła bym od nieść to bło go sła wień stwo do osób po grą żo nych
w głę bo kim kry zy sie. My ślę o zda rze niach gra nicz nych, ja ki mi są
utra ta bli skiej oso by, bar dzo cię żka cho ro ba, śmierć bli skiej oso by,
roz wód, po rzu ce nie czy od rzu ce nie przez bli ską oso bę, ska za nie na
nie chcia ną sa mot ność czy wy klu cze nie. Jest to do świad cze nie, któ -
re go my  nie chce my przy jąć, któ re jest dla nas bar dzo trud ne, a jed -
no cze śnie bar dzo czę sto wpły wa na ca łe na sze dal sze ży cie. Pierw -
szym na szym od ru chem jest re ak cja obron na, że by te go nie przy jąć. 

Zacz nę od wła sne go świa dec twa. Ta kie bar dzo trud ne do świad -
cze nie gra nicz ne prze ży łam 20 lat te mu. Nie mal wszyst kie te do świad -

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 91



92

cze nia zda rzy ły się w jed nym cza sie. Umie ra nie mo jej ma my, wy klu -
cze nie, utra ta bli skiej oso by i in ne trud ne do świad cze nia. Był to dla
mnie mo ment tak trud ny, że wy da wa ło się, że jest to nie do prze ży cia. 

Od ru cho wo włą cza my wszyst kie me cha ni zmy obron ne, czy li
od rzu ca my, in ter pre tu je my zu peł nie ina czej, wy da je się nam, że to
nie jest mo żli we. Bie ga my od jed ne go le ka rza do dru gie go. Ta ka
wal ka mo że trwać bar dzo dłu go, gdy nie je ste śmy w sta nie przy jąć
za ist nia łej sy tu acji. W pew nym mo men cie na stę pu je pod da nie,
przy ję cie do wia do mo ści te go, co tak się na praw dę dzie je, ada pta -
cja za ist nia łych wy da rzeń. To jest czas, w któ rym ro dzi się ci sza,
któ ra za czy na ukła dać na no wo ży cie po cię żkim kry zy sie, któ ra
po ma ga nam prze trwać i ro dzi w nas si łę. Ja tak ro zu miem bło go -
sła wio nych ci chych, któ rzy do świad cza ją sy tu acji gra nicz nych i po -
tra fią nie bun to wać się, tyl ko przy jąć cier pie nie, gra nicz ne sy tu acje
w po ko ju. To jest pro ces, któ ry trwa bar dzo dłu go. My ślę, że jest to
dar Du cha Świę te go. Bę dzie owo co wał tą dal szą czę ścią zda nia,
czy li oni „po sią dą zie mię”. 

Lu dzie ci si cha rak te ry zu ją się tym, cze go nie czy nią, czy li
wstrzy mu ją się od ze msty, od gnie wu, od zło ści. To jest wej ście w
bar dzo głę bo ką ci szę i wte dy po ja wia się po ko ra, któ ra jest sio strą
ci szy. Dla te go na wią za łam do Ewan ge lii św. Ma te usza, gdzie Je zus
mó wi, że jest „ci chy i po kor ne go ser ca”. Po ko ra jest sio strą ci szy.
Po ko ra to nie jest wzgar dze nie sa mym so bą. Ma my dwa aspek ty
po ko ry: pierw szy, to jest ta ka świa do mość, po zna nie sa me go sie -
bie, kim je stem, czy li wła snej sła bo ści, kru cho ści, tym, że nie nad
wszyst kim pa nu ję, że nie mam na wszyst ko wpły wu, ale po ko ra
jest też god no ścią dziec ka Bo że go. Jest we mnie za pi sa ny kod Bo -
ga. Je stem dzie dzi cem Bo ga i to, co zo sta ło da ne na tym świe cie,
na le ży rów nież do mnie. I kie dy obok ci szy ro dzi się ta ka po ko ra,
jest to po czą tek na ro dzin no we go czło wie ka. 

We mnie okres tej wal ki trwał pół to ra ro ku i po tem przy szła ci -
sza. By łam zdu mio na, bo ta ci sza by ła i we mnie, i na ze wnątrz. Zo -
sta łam wy rzu co na w dru gi ko niec Pol ski, w za bi tą wieś, gdzie na -
wet te le fon był jesz cze na korb kę, zo sta łam odłą czo na od wszyst -
kich bli skich i  przy ja ciół. Ci sza sta ła się mo im bło go sła wień stwem.
Prze sta łam tę sk nić za kim kol wiek. Wiem, że kie dy po ro ku po je -
cha łam do mo ich bli skich, by łam zu peł nie in nym czło wie kiem.
Na ro dzi ły się we mnie no we war to ści. Je zus mó wi, że oni na wła -
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sność po sią dą zie mię. W mo im przy pad ku sta ło się tak do słow nie.
W rok póź niej jeź dzi łam po ca łym świe cie, la ta łam sa mo lo ta mi,
Azja, Afry ka, zo ba czy łam wie le rze czy, po zna łam no wych lu dzi i z
te go kry zy su wy szłam bar dzo ubo ga co na.  

Cie szę się, że jest tu wie lu mło dych lu dzi. Zaj mu ję się pro fi lak -
ty ką uza le żnień i chcia łam po wie dzieć, że wszyst kie kry zy sy, któ re
wy, mło dzi, bę dzie cie kie dyś prze ży wa li, po sta wią przed wa mi mo -
żli wość wy bo ru – al bo wy bie rze cie ci szę, któ ra po zwo li wam wzra -
stać, al bo, nie mo gąc po ra dzić so bie z sil ny mi na pię cia mi, wpad -
nie cie w uza le żnie nia.  Mu si my zda wać so bie spra wę, że pro ces
wcho dze nia w ci szę jest czę sto bar dzo trud ny, do pó ki ta ci sza do
nas nie do trze. Te raz pra wie w ka żdej ro dzi nie jest ktoś uza le żnio -
ny. My ślę, że jest to wy ni kiem bra ku od por no ści na prze ży wa nie
cier pie nia i mo men tów kry tycz nych. 

Aloj zy Wi te ska
Chwi la ci szy mo że za de cy do wać cza sa mi o ca łym ży ciu. Pa mię -

tam, że wy bie ra łem się na cał kiem in ne stu dia. Je cha łem na wi gi lię
z Le gio no wa do sio stry, któ ra mia ła dy żur w szpi ta lu. Na stęp ne go
dnia po wie dzia łem jej, że pój dę na me dy cy nę, a ona za czę ła się
śmiać. Po sze dłem na me dy cy nę i pierw sze go kop nia ka do sta łem
na trze cim ro ku, kie dy zmar ła mo ja ma ma, ma ją ca 42 la ta. Wte dy
uwa ża łem, cho dząc do cho rych, że me dy cy na mo że zro bić wszyst -
ko.  Nie ste ty, prze gra łem. Mia łem jesz cze jed ną pre ten sję do Bo ga,
że nie po zwo lił mi się nią za opie ko wać.

Póź niej z tą ci szą by ło u mnie ró żnie. Trud no jest wy ma gać ci -
szy od trzy let niej dziew czyn ki, któ rej prze szcze pia się mo czo wo dy,
a ona na stęp ne go dnia mó wi: „zo bacz, wu jek, zdą ży łeś tyl ko wyjść,
jak mi zro bi li brzyd ki opa tru nek”, a na stęp ne go dnia do mat ki ser -
wu je tekst: „ty nie do bra mat ko, nie chcia łaś przy nieść mi ka pu -
sty”. Pro szę pań stwa, trud no wy ma gać ci szy od wie śnia ka, któ re -
go przy wie zio no gdzieś z głę bo kiej pro win cji i któ ry chwa li się, że
ma dzie ci, któ re go od wie dza ją. Ow szem, przy je żdża ją dwie cór ki,
jed na przy wo zi man da ryn ki, dru ga po ma rań cze, o któ re wte dy by -
ło cię żko, ale za raz za ni mi wcho dzi no ta riusz, a syn, któ ry przy -
szedł, włą czył so bie te le wi zor. Trud no wy ma gać ci szy od czło wie -
ka, któ ry wie, że ju tro, ra tu jąc mu ży cie, oka le czę go, bo mu mu szę
przy cze pić mo czo wo dy do skó ry, bę dzie się za ła twiał przez wo rek. 
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Mia łem świet ne go na uczy cie la, któ ry mnie na uczył, że by ra no
w so bo ty i w nie dzie le być u pa cjen tów. Przez ostat nie 24 la ta, kie -
dy pro wa dzi łem kli ni kę MSW, ra no przy cho dzi łem do cho rych,
aby spraw dzić wy ni ki i wte dy by ła mi nu ta na ci szę. Przy cho dził
ksiądz i wi dać był wa ha nie u pa cjen tów: wy spo wia dać się czy nie,
co pan le karz ra dzi. Ja ko wie rzą cy za wsze do ra dza łem spo wiedź.
Nie któ rzy spo wia da li się po kry jo mu. Ta kie by ły cza sy.

Naj wię cej ci szy prze ży łem, cho dząc do Czę sto cho wy. Tam po -
zna łem swo ją żo nę, któ ra nie ste ty ode szła w tym ro ku. Kie dy ksiądz
kar dy nał Wy szyń ski był w wię zie niu, war szaw ska piel grzym ka cho -
dzi ła w mil cze niu. To by ła naj lep sza lek cja ci szy. Wte dy by łem jesz -
cze mło dym czło wie kiem. Za pa mię ta łem to na ca łe ży cie.

Ka zi mierz Dmi trzak
Mam na imię Ka zek. To jest istot ne, bo nie je stem ani wiel kim

pro fe so rem, ani dok to rem. Po pro stu mam chrzest i ten chrzest
mnie do cze goś zo bo wią zu je – do głę bo kiej re flek sji i do wiel kiej ci -
szy. Ka żdy chrzest pro wa dzi do te go, że by zo stać dziec kiem Bo żym. 

Mam 68 lat i po ło wę swo je go ży cia prze ży łem w zgro ma dze niu
Ma łych Bra ci Je zu sa. By łem czło wie kiem bar dzo gwał tow nym.
Uro dzi łem się pod Prze my ślem, tam mnie na uczo no, że war to

Aloj zy Wi te ska
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mieć sie kie rę pod po dusz ką, a na stry chu ka ra bin. Po sze dłem do
szko ły bu dow la nej, uczy łem się na mu ra rza i tyn ka rza. Za czą łem
ćwi czyć w klu bie sa mo obro ny, gdzie na uczy łem się ró żnych chwy -
tów. Póź niej by ły za pa sy, trzy la ta ćwi czy łem w Sta li Rze szów, zno -
wu tyl ko wal ka. Ten jest do bry, kto jest sil ny. Przy szły stu dia, zno -
wu by ło ju do, ka ra te. I wresz cie mia łem te go do syć. Wte dy od kry -
łem wy so kie gó ry. Ci sza, błę kit, spo kój. Od kry łem też świat ża gli.
Ci sza, wiatr i ży wioł. Wo da i po wie trze. Wal czyć z ży wio łem, zna -
czy prze gry wać. Ży wioł na le ży wy ko rzy sty wać. Zda łem so bie spra -
wę, że mu szę coś zro bić ze swo ją gwał tow no ścią. Prze rzu cić ją na
in ne to ry. 

Brat Ka zi mierz Dmi trzak 

Wte dy do tar ło do mnie prze sła nie, któ re jest od dwóch ty się cy lat.
Tym prze sła niem jest po pro stu Be tle jem i Na za ret. Je zus się ro dzi w
ci cho ści. Je zus miesz ka w ci cho ści, w Na za re cie. W ży ciu cał ko wi cie
nor mal nym, zwy czaj nym, co dzien nym. Je go si ła jest w tym ży ciu. On
po ka zu je, że tam są na sze ko rze nie. Ro dzi na, pra ca, spo kój.

Przy szedł czas, że mu sia łem zde cy do wać, co da lej. Szu ka łem
zgro ma dze nia za kon ne go, bo ma jąc 33 la ta, jesz cze się nie oże ni -
łem. Uzna łem, że je śli się nie oże ni łem do te go wie ku, a mam pięć
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sióstr za mę żnych i trzech bra ci żo na tych, to wi dać zna czy, że mo ja
dro ga bę dzie in na. Wte dy od kry łem zgro ma dze nie Ma łych Bra ci
Je zu sa. Tu nie miej sce, że by mó wić o hi sto rii Zgro ma dze nia i je go
za ło ży cie lu. Wy star czy po wie dzieć, że na sze ży cie ma być ta kie jak
Je zu sa Na za rej czy ka – ci che, spo koj ne, zwy czaj ne, nor mal ne. Tak
jak ogrom na więk szość lu dzi ży je na ca łym świe cie. Dla lu dzi istot -
ne jest mieć ro dzi nę, mieć na jej  utrzy ma nie i mieć gdzie miesz kać.
Si ła ta kie go ży cia jest po wa la ją ca, ogrom na. To jest ogrom na si ła
ci chych i sła bych. Oni po pro stu są, a ja kość ich ży cia mó wi o tym,
czy oni są sil ni czy sła bi. Pa pież Jan Pa weł II mó wił: „mu si cie być
sil ni”. Mo żni te go świa ta po ka zu ją, że si ła to jest wła dza, pie niądz,
zna cze nie. Otóż u Ma łych Bra ci nie ma ani wła dzy, ani pie nię dzy,
ani zna cze nia. Ma my co dzien ną, zwy czaj ną pra cę. Pra cu je my ja ko
zwy czaj ni lu dzie. Sam pra co wa łem 25 lat ja ko mu rarz. W tej chwi li
ży ję wśród bra ci, z któ rych je den pra cu je w ser wi sie ze gar ko wym,
in ny ja ko sa lo wy w szpi ta lu, ko lej ny w szko le spe cjal nej ja ko po -
moc nik na uczy cie la dla nie peł no spraw nych umy sło wo dzie ci, 
a jesz cze in ny w Li dlu jest wy kła dow cą che mii. Na sze ży cie co -
dzien ne jest zwy czaj ne. A gdzie jest ci sza? Ci sza jest tam, gdzie za -
wsze jej szu ka my. Ci sza jest w na szej ka pli cy. Ka żda na sza wspól -
no ta ma ka pli cę. Na uli cy Brze skiej, gdzie te raz miesz ka my, je den
z po koi jest ka pli cą, kil ka ikon, obec ność Naj święt sze go Sa kra -
men tu. Po pra cy idę, sia dam lub klę czę, i w ci szy pa trzę na Ta ber -
na ku lum i Ktoś pa trzy na mnie. Nie osą dza, nie po ucza. Pa trzy. Ja
pa trzę na Nie go. Ja wiem, że On mnie ro zu mie i cze ka.

Gdy wpro wa dza li śmy się na uli cę Brze ską, był to rok 1990, by -
ła to uli ca, gdzie nie stał wie czo rem ani je den sa mo chód, nie świe -
ci ła się ani jed na la tar nia. Chod nik był ta ki, że ka żdy, kto był nie co
star szy, mógł się wy wró cić po kil ku me trach. Dzi ki bruk. Co dzien -
nie by ło kil ka do kil ku na stu na pa dów i wszy scy na zy wa li uli cę
Brze ską trój ką tem ber mudz kim. Lu dzie, któ rzy tu miesz ka li, by li
nor mal ni, zwy czaj ni, tyl ko ci, któ rzy by li i za cho wy wa li się od -
mien nie, na rzu ca li rytm ży cia czy opi nię o tej uli cy. Na sze miesz ka -
nie mu sie li śmy sa mi wy re mon to wać po dzi kich lo ka to rach i po po -
ża rze na stry chu. Od sa me go po cząt ku by ła ka pli ca. My uwa ża my,
że obec ność Je zu sa zmie nia wie le. Dzi siaj uli ca Brze ska jest po kry -
ta as fal tem, chod nik jest wy rów na ny, la tar nie wszyst kie się świe cą,
są cał kiem ina czej skon stru owa ne, nie mo żna po wy ry wać ka bli, 
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a miesz ka ją cy lu dzie na dal są zwy czaj ni. Nie ma na pa dów. Ktoś
po wie, że zmie ni ły się cza sy, zmie nił się sys tem, zmie ni li się lu dzie.
Mo żli we. Ja, ja ko wie rzą cy, mo gę po wie dzieć, że zmie ni ło się to
wszyst ko od cza su, kie dy tam za miesz ka li śmy. 

Kie dy jesz cze ta ci sza jest we mnie? Mo że być na wet tam, gdzie
jest naj wię cej zgieł ku. Na przy kład, idę w mar szu, są skan do wa ne
ha sła. Je stem tam w ci szy. Pró bu ję się mo dlić. Mo że mi to nie wy -
cho dzi, ale je stem. Sta ram się mieć ci szę w so bie.

Tu jest tro chę mło dych, któ rzy pew nie czy ta li Ki plin ga „Księ -
gę Dżun gli”. Tam jest ta kie zda nie: „I by ła ta ka ci sza, aż się ją sły -
sza ło”. Mo żli we, że bę dzie cie kie dyś w ko ście le, na je zio rze, na ka -
ja ku, w gó rach, i usły szy cie ci szę. I jak bę dzie cie czy tać Ro gow skie -
go o je go cho dze niu po gó rach, to on po wie, że w ci szy miesz ka
Pan Bóg. 

O. Woj ciech Mo jec ki
Jak wszy scy wi dzą, je stem za kon ni kiem. Nie któ rzy mó wią na

nas „Krzy ża cy”, a ja tro chę się śmie ję, bo al bo są dal to ni sta mi, al -
bo są nie do ucze ni, bo Krzy ża cy wy glą da ją tro chę ina czej.

Oj ciec Woj ciech Mo jec ki 
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Na po cząt ku mu szę wy znać, że ni gdy nie chcia łem być za kon -
ni kiem, a już na pew no, broń Bo że, ka mi lia ni nem. Za sta na wiam
się, jak Pan Bóg to zro bił, że ja je stem tu taj przed wa mi ja ko za kon -
nik, po ślu bach wie czy stych i już po pierw szych świę ce niach.

Ja ko zbun to wa ny na sto la tek, tro chę po nad dzie sięć lat te mu,
oglą da jąc te le wi zję, tra fi łem na pro gram o bez dom nych na Dwor -
cu Cen tral nym, gdzie wy po wia dał się, już świę tej pa mię ci, mój
współ brat Oj ciec Bo gu sław Pa lecz ny. Był to czło wiek, któ ry po -
świę cił ca łe swo je ży cie dla bez dom nych. Oglą da jąc ten pro gram,
po wie dzia łem so bie: „Pa nie Bo że, ja je stem w sta nie zro bić wszyst -
ko w swo im ży ciu, ale na pew no nie to”. Z te go wzglę du, że od rzu -
ca ło mnie od oso by bez dom nej, nie po tra fi łem zro zu mieć, jak mo -
żna mieć kon takt z kimś, po któ rym cho dzą wszy i nie przy jem nie
pach nie. Ale ży cie mo je tak się uło ży ło i Pan Bóg tak za dzia łał, że
dwa la ta póź niej po je cha łem na ta kie wcza so -re ko lek cje, też nie
wiem dla cze go, ni gdy nie chcia łem być za kon ni kiem. W wie ku 18
lat po je cha łem na te re ko lek cje, gdzie pa trzy łem na nie peł no -
spraw nych lu dzi, wie zio nych na wóz kach przez ich bli skich, i po -
my śla łem: „Pa nie Bo że, chy ba po ja dę do do mu, bo nie je stem w
sta nie za jąć się oso bą nie peł no spraw ną. Nie dam so bie ra dy przez
ca łe dwa ty go dnie, 24 go dzi ny na do bę. Tyl ko ca ły czas, ja i mój
pod opiecz ny, któ ry jest nie peł no spraw ny na wóz ku”. Ale po zna -
łem tam od po wied nie to wa rzy stwo, m. in. by li to księ ża, kle ry cy 
i coś mnie za fa scy no wa ło w ich po sta wie. 

Na tych wcza so -re ko lek cjach był też czas prze wi dzia ny na me -
dy ta cję w ci szy. Ka pli ca by ła o wie le mniej sza niż ta au la. Na pod -
ło dze by ła wy kła dzi na, tak że mo żna by ło się na wet po ło żyć przed
Naj święt szym Sa kra men tem i w ci szy, w pół mro ku przy za pa lo nej
świe cy, ad o ro wać Naj święt szy Sa kra ment. Tak mnie urze kło to
miej sce, ta ka pli ca i ta ci sza, że w na stęp nym ro ku po je cha łem już
na dwa tur nu sy. 

Póź niej wstą pi łem do se mi na rium du chow ne go, co by ło też pa -
ra dok sem, bo wte dy za czą łem w so bie od kry wać po wo ła nie do ży -
cia za kon ne go – nie na da ję się do pra cy na pa ra fii, bo to by ło by dla
mnie ogra ni cza ją ce; mu szę być ca ły czas w bie gu i  mieć du ży za -
sięg dzia ła nia. Wstą pi łem do se mi na rium, po nie waż to wy da wa ło
się naj prost sze. Po je cha łem na re ko lek cje igna cjań skie – dzie więć
dni w cał ko wi tej ci szy. Mo żna by ło roz ma wiać ze swo im kie row ni -

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 98



99

kiem du cho wym chy ba tyl ko przez pół go dzi ny. Wię cej się czło -
wiek nie od zy wał. Roz ma wia łem z nim i po wie dzia łem mu, że ro -
dzi się we mnie chęć pra co wa nia z cho ry mi i że wcze śniej już tro -
chę współ pra co wa łem z ro dzi na mi dys funk cyj ny mi, oso ba mi nie -
peł no spraw ny mi i chciał bym zo stać ka mi lia ni nem. On się
uśmiech nął i po wie dział do mnie sło wa, któ re uwa żam, wy po wie -
dział do mnie Chry stus usta mi te go ka pła na: „wiesz, Woj tek, ja za -
wsze chcia łem być al ber ty nem, ale je den ksiądz mi po wie dział, że
mo gę być w die ce zji, a ja ci mó wię, że tak się nie da. Trze ba wy bie -
rać!”. Do koń ca re ko lek cji by łem bar dzo ci cho i po za koń cze niu
za bra łem pa pie ry z se mi na rium i  wstą pi łem do Za ko nu Oj ców
Ka mi lia nów Po słu gu ją cych Cho rym. W cza sie gdy od by wa łem no -
wi cjat, zmarł Oj ciec Pa lecz ny, czło wiek,  któ ry wska zał, że ja mam
być ka mi lia ni nem.

No wi cjat, któ ry prze ży łem w Ta ci szo wie, był, jak sa ma na zwa
wska zu je, miej scem ci szy. Mie li śmy nor mal nie go spo dar stwo, bo to
nie jest tak, że ma my oso by nam usłu gu ją ce. My wszyst ko ro bi my
sa mi, po cząw szy od go to wa nia, skoń czyw szy na wet na ma lo wa niu
czy ce ro wa niu. W tej miej sco wo ści na Ślą sku, w ota cza ją cej mnie
ci szy, co raz bar dziej od kry wa łem jed ność z Bo giem, co raz bar dziej
sta ra łem się do strzec to, co On do mnie mó wi. Pan prze ma wiał
kon kret nie przez oso by i wy da rze nia. Po no wi cja cie na stę pu je bar -
dzo uro czy sty mo ment –  ob łó czy ny. Otrzy mu je się ha bit ja ko strój
za kon ny i skła da się pierw sze ślu by za kon ne. Dla mnie był to wa żny
mo ment, bo przez ca ły rok sta ra łem się prze ana li zo wać, co zna czą
dla mnie sło wa czwar te go ślu bu za kon ne go, któ ry skła da my: „bę dę
słu żył cho rym na wet z na ra że niem wła sne go ży cia”.

Ten rok ci szy uświa do mił mi, co to w rze czy wi sto ści zna czy. Od
mo men tu, kie dy so bie to uświa do mi łem, sta łem się cał ko wi cie in -
nym czło wie kiem. Na pew no je stem spo koj niej szy. Nie wiem, czy
pa ni dok tor Ka ro li na mo że to po twier dzić z cza su, kie dy ra zem
współ pra co wa li śmy. Naj pierw by ła ko le żan ką z tak zwa ne go sze re -
gu, a po tem od dzia ło wą. Tra fi łem do ho spi cjum na prak ty ki dusz -
pa ster skie ja ko wo lon ta riusz i ja ko ka mi lia nin, któ ry po wi nien być
łącz ni kiem mię dzy teo lo gią a me dy cy ną. W ho spi cjum mia łem nor -
mal ne za da nia pie lę gna cyj ne. Bez we wnętrz ne go opo ru ką pa łem
czy prze bie ra łem cho rych. Na wet asy sto wa łem przy opa trun kach,
mi mo że wcze śniej od czu wa łem wstręt do ja kich kol wiek rze czy
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zwią za nych z roz kła dem cia ła czy z cho ro ba mi. To mnie wcze śniej
prze ra ża ło, te raz nie mam z tym pro ble mu, a na wet bar dzo lu bię
wy ko ny wać ta kie czyn no ści me dycz ne. By łem też oso bą, któ ra słu -
cha ła lu dzi prze by wa ją cych w ho spi cjum i osób  umie ra ją cych.

Chciał bym po dzie lić się krót ką re flek sją na te mat mo ich ob ser -
wa cji ja ko czło wie ka, któ ry stoi z bo ku czło wie ka umie ra ją ce go, je -
go ro dzi ny i ca łe go per so ne lu me dycz ne go.

Zacz nę od per so ne lu me dycz ne go. Sy tu acja jest bar dzo skom -
pli ko wa na. W śro do wi sku me dycz nym pra cu ją cym w ho spi cjum
jest bar dzo cię żko o zna le zie nie chwi li ci szy. Pa nu je cią gły po -
śpiech i za bie ga nie. Wie my do sko na le, że jest co raz mniej sza licz -
ba pie lę gnia rek i pie lę gnia rzy na ró żnych od dzia łach szpi tal nych.
To sa mo  dzie je się w ho spi cjum. By ły na wet sta ra nia, że by zwięk -
szyć licz bę per so ne lu me dycz ne go, ale oczy wi ście nie ma pie nię -
dzy. Pie lę gniar ki, któ re we trzy ob słu gu ją 26 pa cjen tów, z cze go 24
jest le żą cych, nie są w sta nie zro bić nic kon kret ne go. Kto z pań -
stwa był by w sta nie wy ką pać przy naj mniej po ło wę tych osób? Są -
dzę, że nikt. Nie wspo mi nam już o czyn no ściach pie lę gniar skich,
któ re wy ko nu ją. Nie jest ła two za ło żyć we nflon. Pie lę gniar kom
cię żko jest zna leźć ci szę i spo kój. Ży ją ca ły czas w bie gu, czę sto w
pa ru miej scach pra cy, bo z jed nej trud no wy żyć. 

In ną sy tu ację od naj dy wa nia ci szy i jej zna cze nia ob ser wu ję 
u ro dzin pa cjen tów. Ob ser wu jąc człon ków ro dzi ny, sta ram się zro -
zu mieć, ja kie prze sła nie nie sie ich ci sza. Uwa żam, że w 90% al bo
na wet w 95% wy ni ka z bez rad no ści, z nie umie jęt no ści po go dze nia
się z sy tu acją, że czło nek ich ro dzi ny, naj bli ższy, dla któ re go wie lo -
krot nie nie mie li cza su, by li dla nie go nie do stęp ni nie kie dy przez
kil ka dzie siąt lat, te raz od cho dzi. Drę czy ich py ta nie, jak ma ją nad -
ro bić ten stra co ny czas. Ci sza jest wy ra zem ta kiej cał ko wi tej bez sil -
no ści. Czę sto ne ga tyw nie  wpły wa to na re la cje mię dzy ro dzi ną 
a per so ne lem. Do cho dzi do kłót ni, bo ro dzi na cho re go pró bu je
sie bie uspra wie dli wić. Na rzu ca pie lę gniar ce na kar mie nie w da nej
chwi li ma my czy ta ty, zmia ny pam per sa czy po pra wie nia po dusz ki,
gdyż sa ma nie umie te go wy ko nać. 

Naj pięk niej szą ci szą jest ci sza sa me go pa cjen ta. Pro szę so bie
wy obra zić czło wie ka le żą ce go na łó żku, któ ry pa trzy nie ru cho mo
w su fit czy w ścia nę. Cza sem na je go twa rzy po ja wia się uśmiech
lub łzy. Ja ko za kon nik i oso ba du chow na py ta łem śmia ło, o czym
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my śli, co się z nim dzie je. Do wia dy wa łem się czę sto, że ci sza, 
w któ rej się obec nie znaj du je, to czas in ten syw nej re flek sji nad
swo im ży ciem. Ana li zu je swo je ży cie od naj wcze śniej szych lat, to,
co ro bił, jak żył, jak po stę po wał, i my śli też nad tym, co zro bić, że -
by mo żna by ło jesz cze coś zmie nić. 

Ja ko za kon nik je stem dla tych osób czło wie kiem za ufa nym 
i wie lo krot nie sły sza łem sło wa, któ rych ni gdy nie po win no się po -
wie dzieć. Naj bar dziej bo le sne i wstrzą sa ją ce by ły: „ża łu ję, że się 
w ogó le uro dzi łem, ża łu ję za swo je ży cie. Je że li się jesz cze da, to
chciał bym to zmie nić”. Wie my do sko na le, że ci umie ra ją cy lu dzie
to lu dzie w ter mi nal nej fa zie cho ro by, ma ją cza sem mniej niż dwa
ty go dnie ży cia przed so bą. Nie da się wszyst kie go nad ro bić. Nie da
się na pra wić ca łe go zła. Nie daw no mia łem ta kie zda rze nie, że ro -
dzi na trzy oso bo wa znisz czy ła so bie łącz nie 165 lat ży cia. To jest pa -
ra doks. Oj ciec umie ra ją cy, mat ka scho ro wa na, cór ka wy klę ta przez
mat kę i od kąd się uro dzi ła, by ła dziec kiem nie chcia nym. To są bar -
dzo trud ne, tra gicz ne hi sto rie. W ta kiej sy tu acji ja, ja ko za kon nik,
mo gę tyl ko słu chać w ci szy, by w peł ni wy słu chać tych lu dzi.

Sta ram się dzia łać na ka żdej płasz czyź nie, czy li wśród pa cjen -
tów, wśród per so ne lu, a ta kże wśród ro dzi ny. Je stem oso bą, od
któ rej czę sto za le ży, czy bę dzie mię dzy ni mi ja ki kol wiek kon takt.
Sta ram się za ła go dzić wszel kie kon flik ty, kie ru jąc się za wsze do -
brem pa cjen ta, któ ry nie dłu go odej dzie. Mi mo że pra co wa łem w
ho spi cjum tyl ko dwa i pół ro ku, by łem już przy oko ło 50 zgo nach.
Pra ca w ho spi cjum jest bar dzo cię żka, ale da je czło wie ko wi du żo
sa tys fak cji i wie le zmie nia w je go ży ciu. Cza sa mi sły sza łem od swo -
ich ko le ża nek –  pie lę gnia rek, że je stem zwa rio wa ny, ta ki po zy tyw -
ny świr. Rze czy wi ście, peł no mnie wszę dzie, du żo mó wię, je stem
spon ta nicz ny, ale chy ba też je stem czło wie kiem spo koj nym, któ ry
lu bi wie czo rem siąść w ka pli cy przy zga szo nym świe tle i trwać na
mo dli twie, krót szą lub dłu ższą chwi lę, kon tem plu jąc Je zu sa ukry -
te go w Naj święt szym Sa kra men cie. Po tra fię też po pro stu słu chać
i to jest naj wa żniej sza umie jęt ność, ja ką mam. Jest mi ona ogrom -
nie przy dat na. Dzię ki niej cza sem uda je mi się ko muś po móc.

Aloj zy Wi te ska
Pa rę słów do te go, co Oj ciec po wie dział. Pa cjen ci, tak jak ich

ro dzi ny, są ró żni. Mia łem kie dyś ta ki przy pa dek. Mę żczy zna – nie -

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 101



102

ope ra cyj ny no wo twór. Cór ka, jak się oka za ło, nie po ka za ła się
przez ca ły po byt oj ca w szpi ta lu. Po czte rech la tach wra cam z Se -
sze li za do wo lo ny, uśmiech nię ty, opa lo ny, a tu te le fon z izby le kar -
skiej, że bym się zgło sił, bo jest na mnie skar ga. Zo sta łem oska rżo -
ny, że da łem te mu cho re mu czte ry i pół ro ku ży cia. Ta pa ni nie
skoń czy ła stu diów, bo się opie ko wa ła oj cem. To był po wód skar gi. 

Na stęp ny przy pa dek. Ostry dy żur, któ ry mam z ko le żan ką: ona
do dru giej w no cy, a ja od dru giej. Za dwa dzie ścia dru ga ko le żan -
ka mnie bu dzi i pro si na izbę przy jęć, bo chcą mę żczy znę. Pa cjent
po pi ja ne mu za ło żył so bie na mę ską część zło tą ob rącz kę, obrzęk 
i co te raz zro bić. W ta kich sy tu acjach czu ję Bo żą po moc i przy po -
mnia łem so bie wte dy zna jo me go ju bi le ra, któ ry przy je chał i ob -
rącz kę prze pi ło wał. Wpi sa łem do ra por tu, że coś ta kie go się od by -
ło. Za rok znów je stem wzy wa ny do są du. Pre zes są du był czło wie -
kiem in te li gent nym i dow cip nym, po le cił spra wę pro wa dzić pa ni
sę dzi nie. Ona ob ło ży ła się ak ta mi i za ka żdym py ta niem cho wa ła
gło wę. Skar ga do ty czy ła nie od da nia opi łek z roz cię tej ob rącz ki.
Cza sa mi me dy cy na przy no si hu mo ry stycz ne hi sto rie. 

O. Woj ciech Mo jec ki
Kie dyś za da łem py ta nie: dla cze go od da je cie mat kę do ho spi -

cjum? By ła to pa cjent ka w po de szłym wie ku. Le karz z wy kształ ce -
nia. No wo twór. Ide al ny stan cia ła. Zad ba na, wy pie lę gno wa na. Ca -
ły czas spa ła. Przy wio zła ją cór ka. W od po wie dzi na mo je py ta nie
usły sza łem „bo wie ksiądz, z ma mą już jest tak cię żko, że nie da je -
my so bie ra dy”. Cór ka – oso ba nie za mę żna, a syn wy so ko wy -
kształ co ny. Wy naj mo wa li opie kun kę do ma my na dwa na ście go -
dzin, przez sie dem dni w ty go dniu, tak że nic prak tycz nie przy
mat ce nie ro bi li. Ale „z ma mą jest tak cię żko, że nie da je my so bie
ra dy, a po za tym – do da ła cór ka w uzu peł nie niu –  mam w do mu
dwa du że psy”.

Aloj zy Wi te ska
My ma my pro blem ze Świad ka mi Je ho wy i ich za sa dą nie prze -

ta cza nia krwi. To są po rząd ni, uczci wi lu dzie, do brze pra cu ją cy.
Kie dy by łem mło dym le ka rzem, od by wa łem staż or to pe dycz ny w
kli ni ce chi rur gii. Przy wie zio no mę żczy znę po wy pad ku. Ko niecz -
na po ura zo wa am pu ta cja no gi. Pa cjent ma do stać krew. To czyć,
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nie to czyć? Dzwo nię do le ka rza dy żur ne go mia sta. Mó wi mi „ma
pan trzy wyj ścia, wszyst kie są złe. Je śli pa cjent umrze, to ma pan
do cho dze nie, dla cze go pan za nie dbał. Je śli pan prze to czy krew,
do nio są, że jest to na ru sze nie oso bi stej nie ty kal no ści i też bę dzie
pan miał nie przy jem no ści. A trze cie  wyj ście, niech pan my śli, jak
z te go wy brnąć”. Prze to czy łem krew. Ro dzi na po wie dzia ła mi, że
nie chce wie dzieć, że by ła prze ta cza na krew.

Mia łem ko le gą Irań czy ka. On mó wił „słu chaj, ja mo gę wy pić,
ale po za cho dzie słoń ca, że by Al lach nie wi dział”. 
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Dys ku sja

Bog dan Mo tel ski
Uro dzi łem się, miesz kam i pra cu ję w War sza wie. Tu nie znaj -

du ję ci szy. Tu jest sta ły ha łas i dla te go po za se zo nem wy bie ram się
w Pol skę i  wra cam z mi ły mi wspo mnie nia mi. Znaj du ję upra gnio -
ną ci szę, sie dząc na łód ce na je zio rze.

Bog dan Mo tel ski

Mał go rza ta Ja błoń ska
Je śli ktoś cho ciaż raz do świad czy ta kiej ci szy, to my ślę, że ca ły

czas jej szu ka. Jest to coś, co to wa rzy szy nam do koń ca ży cia. Są
okre sy, kie dy ży je my bar dzo gwał tow nie w du żym ha ła sie, ale ca ły
czas pra gnie my ci szy. Jest to czas, kie dy re ge ne ru je my się, po dej -
mu je my wła ści we de cy zje. Do świad czy łam raz ta kiej ogrom nej ci -
szy, kie dy mo ja cór ka zde cy do wa ła się pójść do klasz to ru za klau -
zu rę do Kar me li ta nek Bo sych. By ło to dla mnie bar dzo trud ne do -
świad cze nie. Mu sia łam wejść w ci szę, że by zgo dzić się z jej de cy zją
i wy bo rem. Po ta kiej ci szy coś no we go się w nas ro dzi. Na sze re la -
cje są te raz cał kiem in ne. Ona jest tam szczę śli wa, bo to jest jej po -
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wo ła nie i miej sce. Mó wi bar dzo rzad ko, one po pro stu mil czą. Na -
to miast pa ra dok sem jest to, że pa tron ką mi sji na ca łym świe cie jest
kar me li tan ka Te re sa od Dzie ciąt ka Je zus, któ ra ni gdy w ży ciu nie
wy szła po za klasz tor.

Mał go rza ta Ja błoń ska 

Bog dan Pu ław ski
Ci sza jest ogrom nie ob szer nym po ję ciem. Bar dzo czę sto mó wi -

my o ci szy ja ko o czymś fi zycz nym: „jest ci sza”, ale Je zus po wie -
dział „je stem ci chy i po kor ne go ser ca”. Więc po ko ra, ule głość jest
też for mą ci szy. 

Mój za wód in ży nie ra nie po zwa la na zbyt wie le ci szy, ale prze -
ży wa łem chwi le ci szy w gó rach w Ara bii Sau dyj skiej, gdzie jest pu -
sto, ni cze go nie ma, tyl ko to pięk no dzi kiej pu sty ni. 

Chciał bym po ru szyć jesz cze in ny aspekt ci szy. Uwa żam, że do -
bro ro dzi się tyl ko w ci szy. Do bro nie zno si ha ła su, fan far, chwa le -
nia się. Do bro two rzy ci szę du cho wą, tę do brą, po kor ną ci szę. Ha -
łas, szum, bęb ny to od wrot ność ci szy. Jak mó wią Fran cu zi, „pu ste
becz ki ro bią du żo ha ła su”. Czę sto w po li ty ce lu dzie się na to na -
bie ra ją i gło su ją na lu dzi, któ rzy jak te pu ste becz ki ro bią du żo ha -
ła su, ale nie wie le ma ją w ser cu. 
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Bog dan Pu ław ski 

Ka zi mierz Dmi trzak
Ma li Bra cia ma ją pe wien sys tem, po zwa la ją cy w ha ła sie co -

dzien no ści, nor mal no ści chwy tać chwi lę ci szy. Ka żde go dnia sta ra -
my się mieć go dzi nę ci szy w ka pli cy. Mo że to być zwią za ne z wy -
sta wie niem Naj święt sze go Sa kra men tu. Nie od ma wia my w tym
cza sie ró żań ca, ko ron ki, ni cze go. Trwa my w ci szy z Je zu sem. 

Po za tym raz w mie sią cu ka żda na sza wspól no ta ma coś ta kie -
go, co na zy wa my pu stel nią. Jed na po wsta ła na obrze żu Iza be li na,
w Pusz czy Kam pi no skiej. Jest to te ren pry wat ny i ka żde go mie sią -
ca ka żdy z bra ci chce tam być dwa dni w ci szy i spo ko ju. Wy star -
czy, że by tam by ło łó żko, sto lik, kąt, coś do pi cia i do je dze nia. Mo -
żna wyjść na spa cer. 

Raz w ro ku ma my oso bi ste re ko lek cje w ci szy. Naj czę ściej na
ty dzień wy ko rzy stu je my dom ki kam pin go we zna jo mych. Mo że to
być w Gó rach Świę to krzy skich, w Be ski dzie Ży wiec kim czy gdzieś
nad Na rwią. 

W 60. ro ku ży cia od kry łem jesz cze je den spo sób „ła pa nia” ci -
szy. Otóż mam ma lut ki dmu cha ny ka ja czek. Pa ku ję go do wiel kie -
go wo ra, tro chę je dze nia i wy ru szam gdzieś na rze kę. Pły nę sam
oko ło ty go dnia. Wcze śniej pły wa łem z ró żny mi gru pa mi. Te raz
pły wam sam. Prze pły ną łem (raz w ro ku, ty dzień po ty go dniu) z Sa -
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no ka do Szcze ci na. Nie spo tka łem ani jed ne go ka ja ka. Za pra szam,
je śli ktoś nie wi dział pięk nej Pol ski, niech zro bi to co ja.

Przy go da fan ta stycz na, rów nież du cho wa. Gdy o 6 ra no sią dę do
ka jacz ka i pły nę spo koj nie go dzi nę, nie ma cha jąc ani ra zu wio słem,
ca ły świat rze ki, ca ła przy ro da, wszyst kie pta ki my ślą, że je stem swój.
Pły nę wol niut ko w ci szy. Nie wol no uczy nić gwał tow ne go ru chu i
wte dy pta ki wi dzą mnie, ja wi dzę pta ki, ła nia na mnie pa trzy z od le -
gło ści trzech me trów i nie ucie ka, i wte dy przy po mi na się in na rze -
czy wi stość. War to jest po słu chać ci szy. Bar dzo na ma wiam.

So fija Okol ko (stu dent ka pe da go gi ki)
Chcia łam po wie dzieć swo je wła sne do świad cze nie, jak ja pa -

trzę na ci szę. Jak tu taj sły sze li śmy, ci sza ma mnó stwo od mian.
Dzię ku ję Bo gu, że mo gę tu taj być na tym kon wer sa to rium. 

So fija Okol ko 

Jak ka żdy z lu dzi, mam swo je pro ble my. Je stem da le ko od ro -
dzi ny, stu diu ję i pra cu ję, ale nie wiem, co bę dzie da lej. W Bi blii
Bóg mó wi, że by śmy się nie ba li, bo On jest z na mi. 

Ci sza przy cho dzi w mo dli twie. Ci sza to jest ta ki czas, kie dy nie
bo ję się te go, co bę dzie da lej. Ci sza to jest spo kój. Kie dy mam pro -

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 107



108

ble my, kie dy nie wiem, jak co zro bić, po trze ba mi ci szy. Po ma ga
mi też umoc nić swo ją wia rę. Ci sza po ma ga iść da lej. 

O. Woj ciech Mo jec ki
Je stem zwo len ni kiem in ne go tłu ma cze nia, że by za miast „bło -

go sła wie ni”, mó wić „o ja kże szczę śli wi”, bo to jest wy ra że nie bli -
ższe na sze mu ro zu mie niu słów. Le piej od zwier cie dla zna cze nie.
Ci si to są ci, któ rzy  już tu na zie mi osią gnę li cząst kę z te go, co bę -
dzie w nie bie. Są to lu dzie, któ rzy na pew no nie wal czą z ni kim, są
po kor ni. Są to lu dzie, któ rzy ma ją to szczę ście w so bie, któ re nie
jest ni czym ogra ni czo ne. Stan ci szy ro zu miem w ta ki spo sób, że
mi mo iż wiem, że jest świat i lu dzie do oko ła mnie, to w tym mo -
men cie nic mi nie prze szka dza, nic mi nie za kłó ca te go mo je go sta -
nu i nic nie jest we mnie zmą co ne. 

An drzej Wi te ska
Je stem pod wra że niem wy po wie dzi stu dent ki, pa ni Okol ko. Je -

stem szczę śli wy, że ty le mło dzie ży jest na sa li. Jest to przy kład, że
po ru sza ne tu taj te ma ty są po trzeb ne. Mia łem oka zję być na re ko -
lek cjach u oj ców Be ne dyk ty nów w Tyń cu i szli śmy Dro gą Krzy żo -
wą szla ka mi, gdzie zgi nę ła bło go sła wio na Ka ro li na Kóz ków na.
Ma my na praw dę wspa nia łą mło dzież, nie tyl ko dla te go, że wy gry -
wa kon kur sy pia ni stycz ne, ar chi tek to nicz ne, spor to we itd. Ma my
mło dzież, któ ra po tra fi być wy ci szo na. 

Mał go rza ta Ja błoń ska
War to do dać, że ci sza jest wynikiem wy bo ru, że my wy bie ra my

ci szę, to sa mo się nie sta nie. Mu si my ją wy bie rać i wte dy  ona bę -
dzie w nas doj rze wa ła i bę dzie owo co wa ła. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Dzię ku ję ogrom nie wszyst kim za wy po wie dzi i ser decz nie za -

pra szam za mie siąc 19 stycz nia (jak za wsze w trze cią so bo tę mie sią -
ca o godz. 11.00). Kon wer sa to rium bę dzie po świę co ne ko lej ne mu
bło go sła wień stwu: „Bło go sła wie ni, któ rzy łak ną i pra gną spra wie -
dli wo ści, al bo wiem oni bę dą na sy ce ni”.  
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Słu cha cze 

C.d. dys ku sji uzy ska ny dro gą ko re spon den cyj ną

Ja cek My ciel ski 
(Wło chy)

W jed nej z bie żą cych wy po wie dzi Oj ca Świę te go Be ne dyk ta
XVI czy ta my: „Ci sza i re flek sja są le kar stwem w epo ce sza leń cze go
mio ta nia się. Głos Bo ga nie jest roz po zna wal ny w zgieł ku i w za -
mie sza niu”. 

W cy ta tach ni niej sze go kon wer sa to rium za miesz czo na jest na -
stę pu ją ca de fi ni cja (ks. J. Pierz chal ski): „We dług Bło go sła wieństw
ten jest czło wie kiem ci chym, kto mi mo na tę że nia swo ich emo cji,
po zo sta je ela stycz ny i nie skrę po wa ny, nie za bor czy, we wnętrz nie
wol ny i za wsze w naj wy ższym stop niu sza nu ją cy ta jem ni cę wol no -
ści swo ich bliź nich. Przy po mi na w tym Bo ga, któ ry dzia ła z naj wy -
ższym sza cun kiem dla czło wie ka i po bu dza go do po słu szeń stwa i
mi ło ści, nie uży wa jąc ni gdy prze mo cy”.

Trud no się z po wy ższym nie zgo dzić. Ale już wi dzę, jak ktoś,
kto na co dzień z po wa żną lek tu rą i re flek sją ma „na pień ku”, bę -
dzie sta rał się zde for mo wać zna cze nie po wy ższych prawd. Zresz tą
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ta ka te raz mo da, ta ki trend, że by nie na zwać te go zbo cze niem. 
Z pierw szych okła dek ko lo ro wych pism na dwor cu war szaw skim
do wie dzia łem się ostat nio, że pa trio tyzm ozna cza na cjo na lizm lub
wręcz fa szyzm. Że pro mo cję zbo cze nia sek su al ne go na le ży na zy wać
to le ran cją. Gdzie in dziej czy tam, że klaps da ny dziec ku przez ro dzi -
ca jest na gan nym uży ciem prze mo cy, a od wa żne pu blicz ne pró by
od dzie le nia praw dy od me dial ne go kłam stwa na zwa ne są kłót nią! 

Idąc da lej tym to rem, pra gnę so li da ry zo wać się z ks. Pierz chal -
skim i prze ciw sta wić się pro pa go wa nej me dial nie de for ma cji zna -
cze nia słów do ty czą cych praw dzi wych war to ści. Er go: nie bę dzie
„ci chy i po kor ne go ser ca” ktoś de kla ru ją cy: ja się nie bę dę mie szał,
ja te go i tak nie zmie nię, ja się po li ty ką nie zaj mu ję, do urny nie
pój dę, nie za bio rę gło su w wa żnej dys ku sji. Sze fo wi (nie uczci we -
mu) się nie sprze ci wię – „bo ja tyl ko wy peł niam roz ka zy”…

Po pu lar nie mó wi się, że „w ma łżeń stwie mo żna być szczę śli -
wym al bo… mieć ra cję”. Je śli w ra mach zdro we go roz sąd ku, to
zgo da. Ale czy jest czło wie kiem wol nym ktoś tłu mią cy w so bie wła -
sne opi nie, za my ka ją cy się w so bie, ży ją cy „pod pan to flem”? Nie
jest. Na dłu ższą me tę – bez praw dzi we go wza jem ne go part ner stwa
– skoń czy się też to je go „szczę ście ma łżeń skie”. Czy jest czło wie -
kiem wol nym mat ka, któ ra – nie chcąc „użyć prze mo cy” – nie da
za słu żo ne go klap sa roz ka pry szo ne mu dziec ku i wy cho wa do mo -
we go ty ra na, ego istę, nie li czą ce go się z żad nym au to ry te tem, po -
ten cjal ne go klien ta nar ko ty ków już na pierw szych eta pach „trud -
ne go wie ku”? Nie jest. Czy je śli ktoś, wi dząc zbó jec ki na pad, nie
za re agu je, nie ru szy się do obro ny, nie krzyk nie gło śno o po moc –
po zo sta nie „wol ny” i bę dzie so bie w du chu gra tu lo wał, że po zo stał
„ci chy” i „nie za sto so wał prze mo cy”?

Ży cie – god ne ży cie – ocze ku je od nas „ci szy doj rza łej”. To zna -
czy wy wa żo nej, słu cha ją cej, peł nej po ko ry, ale, w pew nych sy tu -
acjach, dziel nej, ak tyw nej. Je śli pój dzie my za gło sem su mie nia 
i zdro we go roz sąd ku, to w pew nych sy tu acjach bę dzie my mu sie li za -
cho wać się gło śno, od wa żnie, po sta rać się „po sta wić na swo im”,
obro nić ko goś lub ja kąś słusz ną spra wę. Ci sza, usu nię cie sie w cień,
cho wa nie gło wy w pia sek bę dzie rów no znacz ne z ka ry god nym przy -
zwo le niem spo łecz nym, po ten cjal nym źró dłem pro pa go wa nia zła.

W mo jej ka rie rze za wo do wej zda rza ło mi się cza sem użyć si ły.
Nie wsty dzę się te go. Szef wy dzia łu pew nej fa bry ki – na wstę pie
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zło śli wy i aro ganc ki w sto sun ku do mnie (mi mo że by łem je go sze -
fem), po mo jej „in ter wen cji” (gdy proś by i per swa zje nie skut ko -
wa ły, z wiel kim bó lem „uży łem prze mo cy”) za czął mi się ni sko kła -
niać i wresz cie współ pra co wać! Smut ne to, ale ję zyk ci chy, uprzej -
my u nie któ rych na szych bliź nich jest in ter pre to wa ny ja ko sła bość.
Lub jest wręcz nie zro zu mia ły!

Czy Je zus, „ci chy i po kor ne go ser ca”, nie po trak to wał moc ny -
mi sło wa mi „ple mię żmi jo we”? Czy nie wy rzu cił „z hu kiem” han -
dla rzy ze świą ty ni? 

Mar cin Bo rzęc ki
(War sza wa)

Mi mo nie obec no ści na Kon wer sa to rium, chciał bym do dać
swo je świa dec two na te mat znaj do wa nia, od kry wa nia ci szy w mo -
im ży ciu. Po nie waż je stem ka to li kiem za an ga żo wa nym, to naj wię -
cej Bo żej ci szy od naj du ję w ko ście le. Po wiem o kil ku kon kret nych
mo men tach. 

Pierw szym jest dla mnie chwi la spo wie dzi. Kie dy Chry stus
usta mi ka pła na udzie la mi prze ba cze nia grze chów. Kie dy mo gę
do świad czyć mi ło sier dzia Bo ga, któ ry po ma ga mi się pod nieść z
upad ku, któ ry mnie ko cha, któ ry nie od rzu ca mnie, mi mo że po
raz ko lej ny upa dam w ten sam grzech, cza sem bar dzo cię żki. 

Ko lej nym ta kim mo men tem ci szy jest ad o ra cja Naj święt sze go
Sa kra men tu. Nie wa żne jest, czy tej ad o ra cji to wa rzy szą mo dli twy
czy jest to ad o ra cja w ci szy, mo gę wte dy od czuć bli skość Je zu sa,
któ ry w ci szy chce do mnie mó wić, lub mo gę na Nie go w ci szy pa -
trzeć. Jak po wie dział brat Ka zi mierz, Chry stus też pa trzy na mnie.
Wcho dząc do ko ścio ła, przy klę ka jąc przed Ta ber na ku lum mo gę w
ci szy przy wi tać się z Je zu sem i to jest dla mnie pięk ny mo ment.

Wa żna jest też dla mnie chwi la po przy ję ciu Ko mu nii świę tej,
kie dy mo gę chwi lę mo dlić się, ad o ro wać Chry stu sa, przy cho dzą ce -
go do mo je go ser ca. Naj bar dziej ten mo ment prze ma wia do mnie
w cza sie Eu cha ry stii we wspól no tach neo ka te chu me nal nych, gdzie
naj pierw Cia ło Chry stu sa jest roz da wa ne wszyst kim, a do pie ro
póź niej wspól nie spo ży wa ne.  Ten mo ment ocze ki wa nia aż ka płan
po dej dzie do ostat niej oso by z Cia łem Chry stu sa, kie dy mo gę wpa -
try wać się w Je go Cia ło zło żo ne na mo ich dło niach, uło żo nych na
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kształt krzy ża, jest dla mnie mo men tem, gdy naj bar dziej od czu -
wam bli skość Chry stu sa, któ re go za chwi lę przyj mę do swo je go
ser ca. 

Ko lej nym ta kim mo men tem, rów nież w cza sie tych Eu cha ry -
stii, jest chwi la tuż po za koń cze niu Ewan ge lii, kie dy mo gę we ry fi -
ko wać w ci szy, czy da ne sło wo do mnie prze mó wi ło i je śli tak, to
dać te mu świa dec two. My ma my prze wa żnie raz w mie sią cu, cza -
sem rza dziej, re ko lek cje zwa ne kon wi wen cja mi. W cza sie lau de -
sów (jutrz ni), od któ rych za czy na my te re ko lek cje, jest za wsze mo -
ment ci chej mo dli twy, kie dy mo że my w ci szy wo łać do Bo ga, aby
On się zmi ło wał nad na mi, lub mo że my tyl ko sie dzieć i mil czeć.

Jest ta ka pięk na iko na, na któ rej Chry stus jest przed sta wio ny
ja ko pu ka ją cy do drzwi. Ale te drzwi ma ją klam kę tyl ko po jed nej
stro nie, tej na szej. To od nas za le ży, czy otwo rzy my te drzwi i wpu -
ści my Je zu sa do na sze go ser ca. On bę dzie stał i pu kał w ci szy.

Dla mnie ta kim wzo rem ci szy jest Ma ry ja, któ ra wier nie za cho -
wy wa ła wszyst ko w swym ser cu. Ona nie po wie dzia ła ni gdy „nie”,
ni gdy nie by ło w Niej sprze ci wu wo bec wo li Bo ga. Wszyst ko roz -
wa ża ła w ci szy w swym ser cu. I my ślę, że Je zus, wy po wia da jąc sło -
wa, że jest „ci chy i po kor ne go ser ca”, wska zy wał też na swo ją Mat -
kę, któ ra wła śnie w po ko rze przyj mo wa ła wszyst ko. 

Ta kim wzo rem ci szy był też dla mnie pa pież Jan Pa weł II,
szcze gól nie w ostat nich mo men tach swo je go ży cia, kie dy cho ro ba
nie po zwa la ła mu prze ma wiać do rze szy wier nych. On się nie bun -
to wał, tyl ko ufał Bo gu, że mo że ju tro spró bu je po now nie prze mó -
wić, po kor nie i w ci szy przyj mu jąc cho ro bę i szy ku jąc się do spo -
tka nia z Pa nem. 
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Bło go sła wie ni, któ rzy łak ną i pra gną 

spra wie dli wo ści, al bo wiem oni bę dą na sy ce ni
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Cy ta ty

NN
(frag men ty)

W bło go sła wień stwie: „Bło go sła wie ni, któ rzy łak ną i pra gną
spra wie dli wo ści, al bo wiem oni bę dą na sy ce ni” (Mt. 5, 6) Je zus
uczy nas, że spra wie dli wość trze ba ko niecz nie łą czyć z czy na mi
peł ny mi mi ło ści, mi ło sier dzia i prze ba cze nia.

Cze go nam lu dziom naj bar dziej po trze ba?
Po trze ba mi ło sier dzia, bo wiem gdy by Bóg od dzia ły wał na nas

sa mą, czy stą spra wie dli wo ścią, to do pro wa dzi ło by to nas do ru iny. 

Ks. Jó zef Pierz chal ski
(frag men ty)

Czym jest spra wie dli wość? Mó wi się, że spra wie dli wość jest
śle pa, że pra wo jest twar de, ale to jest pra wo. Mó wi się jesz cze
„nie ugię ty, twar dy jak pra wo”. Kie dy wy rzą dzo na jest ko muś ja kaś
krzyw da, od da je mu się spra wie dli wość. Dziś są dzić – ozna cza ska -
zy wać, pod czas gdy w sen sie bi blij nym kró lo wie Izra ela, sę dzio -
wie, sia dy wa li u bram mia sta, gdzie mu sie li od da wać spra wie dli -
wość. Ma lucz cy, ubo dzy, ci, któ rzy by li ogra bie ni, od wo ły wa li się
do kró la, ape lo wa li do te go, któ ry był przed sta wi cie lem Bo ga.
Spra wie dli wość Sa lo mo na jest ści śle zwią za na z je go mą dro ścią,
któ ra po cho dzi od Bo ga. Wy ro kiem Sa lo mo na nie bę dzie wła ści -
wie roz cię cie dziec ka na dwo je, ale wzbu dze nie w ser cu praw dzi -
wej mat ki uczuć szla chet nej mi ło ści, któ re po zwo lą jej ra czej od -
dać swe dziec ko, niż wi dzieć je mar twym. To ozna cza od dać spra -
wie dli wość. Od dać ubo gie mu, te mu, któ ry zwy kle jest skrzyw dzo -
ny to, co do nie go na le ży, to, co mu przy pa da w udzia le. Kró lo wie
Izra ela sia da li w bra mach Je ru za lem, aby nie stru dze nie słu chać
tych, któ rzy do zna wa li krzywd i nie mie li dość wła dzy, aby bro nić
swych praw.

Ist nie je ja kiś roz dźwięk mię dzy tym, co jest spra wie dli wo ścią
ludz ką, a spra wie dli wo ścią, któ ra po cho dzi ła by z na tchnie nia Bo -
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że go i któ ra mia ła by na wzglę dzie pa no wa nie Bo ga w ser cach
wszyst kich lu dzi. W chrze ści jań skiej ter mi no lo gii mó wi my o spra -
wie dli wo ści, do da jąc do niej okre śle nie „spo łecz na”. Spra wie dli -
wość spo łecz na od da je spra wie dli wość, od da je te mu, kto jest ogra -
bio ny z te go, co do nie go na le ży. Jest ona owo cem spra wie dli wo -
ści. Za do śću czy nić wdo wie, sie ro cie, uci śnio ne mu, to wszyst ko jest
owo cem, któ ry mu si po cho dzić z drze wa praw dzi wej spra wie dli -
wo ści.

W ję zy ku he braj skim wy ra ża my spra wie dli wość przez do kład -
ność, od po wied niość lub jesz cze le piej przez do pa so wa nie. Kto to
jest spra wie dli wy? We wszyst kich frag men tach Bi blii, w któ rych
po ru szo ny jest te mat spra wie dli we go, mo żna by sło wo „spra wie -
dli wy” wy ra zić przez „świę ty”. Jest po wie dzia ne na przy kład 
o świę tym Jó ze fie: „Jó zef był czło wie kiem spra wie dli wym”. Nie
ozna cza to, że był spra wie dli wy, tak jak ro zu mie my to te raz, ani na
przy kład, że był spra wie dli wy wo bec Ma ryi. Nie, prze ciw nie. Jó zef
nie zda je się na spra wie dli wość, ale na mi łość. Spra wie dli wy ozna -
cza świę ty. Mo żna by prze tłu ma czyć: „Jó zef był czło wie kiem świę -
tym”, lub „to był świę ty czło wiek”. I za ka żdym ra zem, kie dy cho -
dzi o spra wie dli wość, mo żna ją wy ra zić przez świę tość. 

Pa ra fia Naj święt sze go Sa kra men tu 
Łódź – Ra do goszcz, li sto pad 2006 

(frag ment)

Bez mi ło ści sza cu nek do czło wie ka, wra żli wość na je go po trze -
by, re la cje mię dzy ludz kie – to wszyst ko mo że być po praw ne, ale
mo że też stać się biu ro kra tycz ne, nie zdol ne, by kon struk tyw nie
od po wie dzieć na ludz kie po trze by. Bez mi ło ści ni gdy nie bę dzie
praw dzi wej spra wie dli wo ści, po dzia łu dóbr mię dzy bo ga ty mi i
bied ny mi, zwró ce nia uwa gi na nie po wta rzal ność ka żde go czło wie -
ka i kon kret ną sy tu ację, w któ rej się on znaj du je. Do bra nie ru szą
się sa me; to ser ca po win ny się po ru szyć i wpra wić w ruch do bra.
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Ks. Ja cek Żu raw ski 
(frag men ty)

Na ucza nie Oj ca Świę te go w cza sie VII piel grzym ki do Pol ski
opar te na Ośmiu Bło go sła wień stwach Pa na Je zu sa jest wa żne dla
na sze go ży cia re li gij ne go. Bło go sła wień stwa bo wiem wy ra ża ją mi -
łość Bo ga do nas, mó wią o na szym po wo ła niu i wska zu ją dro gę do
uczest ni cze nia w Bo żym Kró le stwie.

Spra wie dli wość w ży ciu po tocz nym ozna cza uczci wość. Czło -
wiek spra wie dli wy ni ko go w ży ciu nie skrzyw dzi, czy nem czy sło -
wem, ka żde mu od da to, co mu się na le ży. Spra wie dli wość ja ko
cno ta mo ral na mo że być obec na ta kże w ży ciu czło wie ka nie wie -
rzą ce go. W Pi śmie Świę tym to sło wo ozna cza znacz nie wię cej, jest
rów no znacz ne ze świę to ścią, do sko na ło ścią. 

Świę tość by wa nie raz poj mo wa na nie wła ści wie. My śli się o niej,
że jest za re zer wo wa na wy łącz nie do ży cia kon se kro wa ne go, że po -
le ga na czy nie niu rze czy wiel kich, nad zwy czaj nych, że mo żna ją po -
siąść za ce nę prak tyk asce tycz nych, dłu gich mo dlitw. Jest to nie po -
ro zu mie nie. Wszy scy je ste śmy we zwa ni do świę to ści i jest ona do -
stęp na dla ka żde go. Świę tość na le ży poj mo wać ja ko po słu szeń stwo
Bo gu, peł nie niu Je go wo li w ży ciu. Naj lep szą wy kład nią ży cia w
świę to ści jest na śla do wa nie Chry stu sa: „Da łem wam bo wiem przy -
kład, aby ście i wy tak czy ni li, jak Ja wam uczy ni łem” (J 13, 15).

Ks. Jan Twar dow ski

Gdy by wszy scy mie li po czte ry jabł ka
gdy by wszy scy by li sil ni jak ko nie
gdy by wszy scy by li jed na ko wo bez bron ni w mi ło ści
gdy by ka żdy miał to sa mo
nikt ni ko mu nie był by po trzeb ny

Dzię ku ję Ci że spra wie dli wość Two ja jest nie rów no ścią
to co mam i to cze go nie mam
na wet to cze go nie mam ko mu dać
za wsze jest ko muś po trzeb ne
jest noc że by był dzień
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ciem no że by świe ci ła gwiaz da
jest ostat nie spo tka nie i roz łą ka pierw sza
mo dli my się bo in ni się nie mo dlą
wie rzy my bo in ni nie wie rzą
umie ra my za tych co nie chcą umie rać
ko cha my bo in nym ser ce wy chłó dło
list przy bli ża bo in ny od da la
nie rów ni po trze bu ją sie bie
im naj ła twiej zro zu mieć że ka żdy jest dla wszyst kich
i od czy ty wać ca łość.
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KON WER SA TO RIUM LX

(19 stycz nia 2013)

Bło go sła wie ni, któ rzy łak ną i pra gną 

spra wie dli wo ści, al bo wiem oni bę dą na sy ce ni

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga, pro boszcz pa ra fii p.w. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go; Iza be la Szwa roc ka, psy cho log od dzia łu psy chia -
trycz ne go Szpi ta la Wol skie go; Je rzy Wrat ny, pro fe sor pra wa w In -
sty tu cie Na uk Praw nych PAN, na uczy ciel aka de mic ki w uczel ni
im. Ła zar skie go; Zdzi sław Bie lec ki, pre zes fun da cji D.O.M; 

Ks. Adam Zel ga
Je śli cho dzi o dzi siaj roz wa ża ne bło go sła wień stwo „bło go sła -

wie ni, któ rzy łak ną i pra gną spra wie dli wo ści”, war to za sta no wić
się, dla cze go w Ośmiu Bło go sła wień stwach jest dwu krot nie mo wa
o spra wie dli wo ści. Ósme bło go sła wień stwo brzmi „bło go sła wie ni,
któ rzy cier pią prze śla do wa nie dla spra wie dli wo ści”. To jest za sta -
na wia ją ce, po nie waż  Sło wo Bo że ma swo je po kła dy, swo je war -
stwy, jest w nim za war ty apel do nas, że by tę kwe stię po głę biać, że -
by się w niej za nu rzać, że by roz my ślać – tak jak Ma ry ja, któ ra roz -
wa ża ła i za cho wy wa ła w swym ser cu – co to wszyst ko ma zna czyć.

Dzi siaj w trak cie na szych roz wa żań nad Ośmio ma Bło go sła -
wień stwa mi spo ty ka my się po raz pierw szy ze spra wie dli wo ścią.
Ten tekst brzmi: „bło go sła wie ni, któ rzy łak ną i pra gną spra wie dli -
wo ści, al bo wiem oni bę dą na sy ce ni”.

Od da ję głos pa ne li stom.

Iza be la Szwa roc ka
Na zy wam się Iza be la Szwa roc ka, na co dzień pra cu ję w szpi ta -

lu Wol skim ja ko psy cho log i psy cho te ra peu ta; je stem oso bą nie wi -
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Ks. Adam Zelga, obok siedzą Jerzy Wratny i Izabela Szwarocka 

dzą cą. Chcia ła bym po dzie lić się z pań stwem do świad cze niem
oma wia ne go dziś przez nas bło go sła wień stwa – po szu ki wa niem
ro zu mie nia te go, czym jest łak nie nie i pra gnie nie spra wie dli wo ści
za rów no z per spek ty wy psy cho lo ga, jak też wła snej, głę bo ko ludz -
kiej. Tak na praw dę sa ma nie mam na to ja snej od po wie dzi.

Jak ro zu miem je ja ko psy cho log, ja ko ktoś, kto pró bu je po ma gać
lu dziom w ta kim po szu ki wa niu spra wie dli wo ści, że by po przez pra -
gnie nie jej wzmac niać swo je ży cie psy chicz ne i czy nić je doj rzal szym?

My ślę, że jed ną z przy czyn utrud nia ją cych doj rza łe łak nie nie 
i pra gnie nie spra wie dli wo ści jest utrwa lo ne po czu cie krzyw dy, któ -
re blo ku je w czło wie ku chęć po szu ki wa nia jej. Je śli krzyw da nie
jest prze ży wa na w spo sób doj rza ły (jest ra czej udo wad nia niem
swo jej ra cji niż dą że niem ku praw dzie), kon cen tru je ener gię 
i uczu cia na prze ko ny wa niu sa me go sie bie i in nych do wła sne go
spo so bu pa trze nia. Kon se kwen cją te go mo że być po strze ga nie in -
nych ja ko wro gów, z któ ry mi trze ba wal czyć, al bo też tych, któ rzy
po zba wi li nas wpły wu i dla te go w na szym ży ciu nie jest tak, „jak 
– w na szym prze ko na niu –  być po win no”.

Po czu cie krzyw dy po wsta je wte dy, kie dy w do świad cze niu
czło wie ka łą czą się trzy zja wi ska: cier pie nie, po czu cie bez sil no ści 
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i zbu rze nie po rząd ku (skła da ją się na nie go po wsta ją ce już we
wcze snym dzie ciń stwie głę bo kie prze ko na nia, wy obra że nia, są dy,
od czu cia i za ło że nia na te mat sa me go sie bie i świa ta, któ re okre śla -
ją wa żne aspek ty ży cia czło wie ka i za sa dy, ja ki mi ka żdy z nas kie -
ru je się, „ukła da jąc” swo je re la cje z so bą sa mym i z oto cze niem;
do ty czą one na szych ocze ki wań w sto sun ku do sa mych sie bie, jak
i in nych osób, a ta kże te go, ja cy po win ni śmy być i co po win ni śmy
ro bić, by speł niać te ocze ki wa nia i, co wa żne, być god ny mi mi ło ści
ze stro ny tych, na któ rych szcze gól nie nam za le ży).

– Cier pie nie jest bar dzo moc no zwią za ne z ży ciem emo cjo nal -
nym, czy li z uczu cia mi, któ re w sy tu acji po czu cia krzyw dy są zdo mi -
no wa ne przez cier pie nie i trud ne do znie sie nia na pię cie, wy ma ga ją -
ce ja kiejś for my obro ny i po ra dze nia so bie z bó lem. Mo gą być to
uczu cia ta kie, jak: ból psy chicz ny, bo le sne na pię cie fi zycz ne i psy -
chicz ne, oba wa, prze ra że nie, lęk, roz pacz, smu tek, zmę cze nie itd...

– Co do bez sil no ści: wa żne jest tu pod kre śle nie, że pod sta wo -
wy aspekt sa mo dziel ne go funk cjo no wa nia czło wie ka wią że się 
z po ja wia niem się ener gii nie zbęd nej do dzia ła nia, czy li wy wie ra -
nia wpły wu na ota cza ją cy świat i na sie bie sa me go. Re ali zo wa nie
tej mo żli wo ści, przy naj mniej w ogra ni czo nym za kre sie, jest jed ną 
z pod sta wo wych po trzeb czło wie ka. W sy tu acji krzyw dy oso bi stej

Izabela Szwarocka 
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po czu cie bez sil no ści ozna cza bez bron ność wo bec cier pie nia i to -
wa rzy szą ce go mu za gro że nia.

– Bu rze nie po rząd ku: wspo mnia ne wcze śniej pod sta wo we
(rdzen ne) prze ko na nia i za ło że nia da ją nam po czu cie orien ta cji w
świe cie i w ży ciu, co po zwa la w pew nym sen sie upo rząd ko wać
świat oso bi stych zna czeń i wła sną eg zy sten cję. W sy tu acji krzyw dy,
cier pie niu i bez sil no ści to wa rzy szy po czu cie roz pa da nia się po -
rząd ku, na któ rym opie ra ło się do tych cza so we ży cie. Ten roz pad
lub po wa żne na ru sze nie mo że do ty czyć ró żnych sfer po rząd ku
oso bi ste go (sfe ra fi zycz na, psy chicz na, spo łecz na i du cho wa).

Roz po zna je my wte dy, że spo ty ka nas ja kaś nie spra wie dli wość;
to co się sta ło w na szym ży ciu, w ja kimś sen sie „przy kła da my” do
wa żnych dla nas stan dar dów i/lub po rów nu je my do te go, co prze -
ży wa ją in ni lu dzie, i na zy wa my to wła śnie nie spra wie dli wo ścią czy
też bu rze niem psy cho lo gicz nej to żsa mo ści, bo za chwia ne są wa żne
ob sza ry na sze go ja. 

By wa tak, że po czu cie krzyw dy nie utrwa la się w ży ciu czło wie -
ka, sta je się jed nym z do świad czeń, któ re czło wiek mu si uznać, ale
nie or ga ni zu je ono je go spo so bu my śle nia i dzia ła nia. Zda rza się
jed nak, w oko licz no ściach, któ re są cza sem trud ne do jed no znacz -
ne go wy ja śnie nia, że ślad po czu cia krzyw dy z prze szło ści po zo sta -
je jak trwa ła bli zna, sta je się bo le sną lub za mro żo ną czę ścią oso by,
wo kół któ rej kon cen tru je się uwa ga i ener gia czło wie ka. Ta ka bli -
zna psy chicz na mo że wpły wać przez wie le lat na po stę po wa nie,
my śli oraz uczu cia prze ży wa ne w ró żnych sy tu acjach ży cio wych.

Są ró żne spo so by prze ży wa nia po czu cia krzyw dy, np. w po sta -
ci ogól ne go zo bo jęt nie nia emo cjo nal ne go al bo ży cia „z cią gle nie -
za go jo nym na skór kiem na dło ni w cien kiej rę ka wicz ce”.

My ślę, że łak nie nie i pra gnie nie spra wie dli wo ści bę dzie w tym
kon tek ście pro ce sem po szu ki wa nia praw dy o tym, co się wy da rzy -
ło; psy cho lo gia do da jesz cze – i o tym, ja kie to bu dzi uczu cia, z ja -
ki mi wa żny mi po trze ba mi i prze ko na nia mi wią że się da ne zda rze -
nie; to jest też py ta nie o zna cze nie te go zda rze nia (np. jak po tym,
co się sta ło, mo żna upo rząd ko wać spo sób od no sze nia się do sie bie
sa me go i do in nych osób, czę sto do Bo ga). Po trzeb ne jest ja sne
okre śle nie te go, kto w tej sy tu acji jest krzyw dzą cym, a kto krzyw -
dzo nym. Owo po szu ki wa nie praw dy ka że na zwać, ale i za ak cep to -
wać pew ne fak ty, któ re się już do ko na ły. To wca le nie ozna cza, że
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ktoś, kto ak cep tu je fak ty, zga dza się na zwią za ne z ni mi kon se -
kwen cje, np. ta kie, któ re mo gą się jesz cze wy da rzyć w przy szło ści,
al bo za cho wa nie, któ re go kon se kwen cją jest czy jaś krzyw da.

Ja ko te ra peu ta czę sto to wa rzy szę w ta kim łak nie niu i pra gnie -
niu spra wie dli wo ści lu dziom prze ży wa ją cym ró żne pro ble my emo -
cjo nal ne, ma ją cym trud no ści z wy ra ża niem swo ich uczuć czy ja -
snym sta wia niem gra nic. Zaj mu je my się po rząd ko wa niem sfe ry
tych uczuć, wy obra żeń i spo so bów re ago wa nia, któ re zo sta ły kie -
dyś do świad cze niem krzyw dy za bu rzo ne, czy li ta ką pra cą z po czu -
ciem krzyw dy, któ ra by ła by włą cze niem go w ca ły ob raz wła sne go
do świad cze nia. Cho dzi tu o roz po zna nie i prze pra co wa nie tre ści,
któ re wcią ga ją w sta re zma ga nia i udrę ki tak, by zda rze nia zwią za -
ne z po czu ciem krzyw dy by ły in te gral ną, a nie od dziel ną czę ścią
ży cia emo cjo nal ne go oso by. Jest to czę sto je den z klu czo wych ele -
men tów po mo cy czy te ra pii psy cho lo gicz nej. Uczci we prze ży cie
po czu cia krzyw dy po zwa la ro zu mieć wła sne re ak cje w ob li czu te -
go, co się sta ło, od dzie lić nie ak cep to wa ne za cho wa nie i/lub po sta -
wę oso by krzyw dzą cej od niej sa mej, po ma ga też po pa trzeć na
krzyw dę ja ko na jed no z wie lu do świad czeń, a nie coś, co de ter mi -
nu je my śle nie i w ogó le ży cie oso by skrzyw dzo nej. Uła twia to uzy -
ski wa nie wpły wu np. po przez umie jęt ność słusz nej obro ny sie bie
lub wa żnych spraw al bo zmia nę swo jej sy tu acji. Po ja wia się po -
trzeb na do te go ener gia; w ten spo sób czło wiek za czy na do cie rać
do in nych jesz cze – po za po czu ciem krzyw dy i po trze by cią głe go
jej ak cen to wa nia – uczuć i po trzeb.

My ślę, że to pra gnie nie i łak nie nie spra wie dli wo ści jest od stro -
ny psy cho lo gicz nej prze ży wa niem bar dziej w peł ni na szej te raź -
niej szo ści, bo utrwa le nie się w po czu ciu krzyw dy  ja koś od ry wa
nas od te go, co dzie je się w na szym ży ciu „tu i te raz”. Dzię ki te mu
mo żli we jest roz po zna nie te go, co by ło, ale też – w pew nym stop -
niu – wpły wa nie na to, co bę dzie.

Zy ski wa na w pra cy te ra peu tycz nej więk sza ja sność, spój ność
za cho wań, od wa ga na zy wa nia nie spra wie dli wo ścią za rów no za -
cho wań in nych osób, ale też cza sem wła snych, nie tyl ko wzmac nia
ży cie psy chicz ne, ale rów nież ży cie du cho we.

Pra co wa łam kil ka na ście lat te mu z ro dzi ca mi umie ra ją cych
dzie ci, któ rzy – aż chcia ło by się po wie dzieć – ze wszech miar ma ją
pra wo do prze ży wa nia krzyw dy. Uczci we przej ście przez wszyst kie
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eta py ża ło by: tar go wa nia się z Pa nem Bo giem, bun tu, pro te stu, za -
prze cza nia, wy ra ża nia ne ga tyw nych uczuć i my śli wo bec Bo ga i te -
go, co się sta ło, aż do ak cep ta cji fak tów – to wszyst ko oczy wi ście
nie wy ma za ło krzyw dy, ale po zwo li ło im za cho wać w ser cu i w my -
ślach per ły ich wza jem nej re la cji: wa żne roz mo wy z dzieć mi, zwy -
cza je, któ rym rów nież po ich śmier ci po zo sta wa li wier ni, wiel ką
czę sto doj rza łość tych dzie ci, któ re nie jed no krot nie bar dziej niż oni
sa mi – otwar cie roz ma wia ły za rów no o ży ciu, jak i o tym, że umie -
ra ją. „Ma mo, al bo mnie wy le czą, al bo umrę – i z jed nym, i z dru gim
mu sisz się po go dzić” – po wie dział chłop czyk, wy je żdża jąc na bar -
dzo ob cią ża ją cą che mio te ra pię do jed nej z re no mo wa nych kli nik.
Wie le po dob nych my śli dzie ci by ło po ich śmier ci si łą dla ro dzi ców,
któ rych w ludz kim ro zu mie niu spo tka ła nie spra wie dli wość. Czę sto
w mo dli twie py tam Bo ga: czy mo żna o nich po wie dzieć, że bę dą
po cie sze ni i na sy ce ni przez Je go Mi łość, przez mi łość dzie ci, któ re
ko cha li i któ re ich ko cha ły? Ośmie lam się wie rzyć, że tak.

Je rzy Wrat ny
Chciał bym bar dzo po dzię ko wać za za pro sze nie do Szko ły Wy -

ższej Przy mie rza Ro dzin. Z Przy mie rzem Ro dzin ma my ro dzin ne
związ ki, po nie waż mój syn, któ ry sie dzi tu taj w pierw szym rzę dzie,
skoń czył li ceum Przy mie rza Ro dzin, a obec nie jest ab sol wen tem
teo lo gii i uczest ni kiem stu dium dok to ranc kie go z teo lo gii, 
a wszyst kie mo je dzie ci, któ rych jest tro je, prze szły przez for ma cję
Przy mie rza Ro dzin przy ko ście le  Naj święt sze go Zba wi cie la.

Spra wie dli wość jest te ma tem fi lo zo ficz nym, teo lo gicz nym 
i praw nym od głę bo kiej sta ro żyt no ści aż do dziś. Wła ści wie ka żdy
z wiel kich fi lo zo fów my śli kla sycz nej coś na ten te mat po wie dział.
Od Pla to na po cho dzi ze sta wie nie czte rech cnót kar dy nal nych.
Spra wie dli wość jest wy mie nio na obok umiar ko wa nia, roz trop no -
ści i mę stwa. Ten ze staw cnót kar dy nal nych prze szedł po przez
Ary sto te le sa do św. To ma sza, jak rów nież Ko ściół przy jął go 
w swo jej teo lo gii mo ral nej. We dług de wi zy rzym skich sto ików ży -
cie spra wie dli we mia ło po le gać na tym, aby „od dać ka żde mu, co
mu się na le ży, ni ko go nie skrzyw dzić, żyć uczci wie”. 

Na wią zu jąc do prze sła nych cy ta tów, mo żna twier dzić, że spra -
wie dli wo ści cze goś nie do sta je bez mi ło sier dzia, o czym jest mo wa
w ko lej nym pią tym bło go sła wień stwie: „bło go sła wie ni mi ło sier ni,
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al bo wiem oni mi ło sier dzia do stą pią”. W tym miej scu przy po mi na
mi się przy po wieść ewan ge licz na o mło dzień cu, któ ry py tał Chry -
stu sa „Mi strzu, jak mam żyć?” I da lej mó wił, że prze strze gał
wszyst kich prze pi sów pra wa, był więc w sen sie sta ro te sta men tal -
nym czło wie kiem spra wie dli wym. Chry stus spoj rzał na nie go z mi -
ło ścią, ale po wie dział też: „jed ne go ci bra ku je: roz daj wszyst ko, co
masz i chodź za mną”. Mło dzie niec wów czas się za smu cił, był bo -
wiem bar dzo bo ga ty, jak mó wi ewan ge li sta.

Zo sta łem po pro szo ny o świa dec two oso bi ste. By ło to dla mnie
trud ne wy zwa nie, po nie waż spra wie dli wo ścią zaj mu ję się za wo do -
wo. Za cy tu ję na pis na fron to nie są dów war szaw skich „spra wie dli -
wość jest osto ją mo cy i trwa ło ści Rze czy po spo li tej”. Te mi da, na sza
bo gi ni pra wa z prze pa ską na oczach, ma są dzić, nie zwa ża jąc na
oko licz no ści ubocz ne,  kie ru jąc się tyl ko li te rą pra wa.

Ale ja kie świa dec two oso bi ste mógł bym zło żyć na te mat spra -
wie dli wo ści? Przy szło mi na myśl, że mój wła sny ży cio rys mo żna
za mknąć w ta kiej pa ra bo li: „pra gnie nie spra wie dli wo ści i na sy ce -
nie”. Jest mi wpraw dzie nie zręcz nie mó wić o wła snych prze ży -
ciach i do świad cze niach, ale po nie waż zo sta łem po pro szo ny, krót -
ko je pań stwu przed sta wię. 

Je rzy Wrat ny 

125
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W 1966 ro ku skoń czy łem stu dia praw ni cze i zo sta łem za trud -
nio ny ja ko asy stent na Wy dzia le Pra wa Uni wer sy te tu War szaw -
skie go. Wkrót ce nad szedł rok 1968 i zna ne wy da rze nia mar co we.
Na stą pi ła nie sły cha nie bru tal na roz pra wa władz ze stu den ta mi i z
ca łym świa tem aka de mic kim. Na ze bra niu mło dych pra cow ni ków
Wy dzia łu  przy ję to mój pro jekt re zo lu cji po tę pia ją cej wej ście mi li -
cji i OR MO na te ren Uni wer sy te tu, po bi cie stu den tów przez mi li -
cję i „ak tyw ro bot ni czy” oraz zwol nie nia z po sad aka de mic kich
tak zwa nych sy jo ni stów i re wi zjo ni stów, któ rych wów czas na zy wa -
no wi chrzy cie la mi. Na re zul tat mo jej dzia łal no ści nie mu sia łem
dłu go cze kać, po nie waż zwol nio no mnie z pra cy z koń cem ro ku
aka de mic kie go. Jesz cze wcze śniej, jed no cze śnie z za trud nie niem
na Uni wer sy te cie, pod ją łem stu dia na wy dzia le Fi lo zo fii Chrze ści -
jań skiej, w ów cze snej Aka de mii Teo lo gii Ka to lic kiej – dzi siej szym
UKSW. By łem słu cha czem na se mi na rium pro fe so ra Ste fa na Świe -
rzaw skie go, mia łem zaj mo wać się fi lo zo fią chrze ści jań skie go śre -
dnio wie cza. Ak tyw nie udzie la łem się też w dusz pa ster stwie aka de -
mic kim przy ko ście le św. An ny. An ga żo wa łem się też w ru chach
ka to li ków świec kich. Pa rę dni te mu zmarł je den z mo ich prze wod -
ni ków du cho wych, ksiądz Je rzy Kac per Dziu rzyń ski, któ ry dzia łał
w ko ście le św. An ny, a na stęp nie w Ma ry si nie Wa wer skim. 

Do brze za po wia da ją ca się ka rie ra na uko wa zo sta ła na gle prze -
rwa na i zna la złem się bez środ ków do ży cia, z wil czym bi le tem za -
ka zu ją cym mi pra cy dy dak tycz nej, ja ko oso bie, któ ra de mo ra li zo -
wa ła mło dzież. Ła two wy obra zić so bie mój ów cze sny stan du cha.
I wte dy po raz pierw szy ob ja wił się łań cuch lu dzi do brej wo li.
Pierw szym ogni wem te go łań cu cha był ksiądz Zbi gniew Pia sec ki,
któ ry uczył mnie re li gii jesz cze w kla sie ma tu ral nej. Śpie wa łem w
za ło żo nym przez nie go chó rze mię dzy uczel nia nym. W 1966 ro ku
na in gres Epi sko pa tu Pol ski nasz chór za śpie wał Bo gu ro dzi cę tak,
że drża ły mu ry ko ścio ła św. An ny. Te nże ksiądz Pia sec ki  dał mi list
po le ca ją cy do pro fe so ra Ma cie ja Świę cic kie go. Był to wspa nia ły,
nie zwy kły czło wiek. Żył na co dzień Ewan ge lią. Ja ko wo tum za
swo je prze ży cia wo jen ne tłu ma czył z fran cu skie go ko men tarz do
Ewan ge lii św. Ja na. 

Pań stwo Han na i Ma ciej Świę cic cy mie li sze ścio ro wła snych
dzie ci i nie mal ty le sa mo ad op to wa nych. Nad to wie le dzie ci zna la -
zło u nich przej ścio we schro nie nie. Z ca łą tą gro mad ką co ro ku
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piel grzy mo wa li pie szo na Ja sną Gó rę. Dom Pań stwa Świę cic kich
na Żo li bo rzu był otwar ty o ka żdej nie mal po rze dnia i no cy. 

Ma ciej Świę cic ki zaj mo wał się pra wem pra cy, był pro fe so rem
w Szko le Głów nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki (dzi siej szym SGH).
Pro fe sor Świę cic ki za ła twił mi pra cę w In sty tu cie Pra cy. Po roz -
wią za niu In sty tu tu zna la złem się pod je go kie row nic twem na stu -
dium dok to ranc kim w SGPiS. Opo wia dam za wsze, że był mo im
pro mo to rem za le d wie przez dwie go dzi ny. Wra ca jąc do do mu po
otwar ciu mi prze wo du dok tor skie go, zgi nął w wy pad ku sa mo cho -
do wym na przej ściu dla pie szych. Mój dru gi pro mo tor, do cent Ro -
man Ko ro lec, uczeń pro fe so ra Świę cic kie go, zmarł na mo ich rę -
kach i ko le gów w cza sie pro wa dze nia se mi na rium w SGPIS.
Wcze śniej zdą żył mnie wy pro mo wać. 

Był rok 1975. Wró ci łem do pra cy w re ak ty wo wa nym In sty tu cie
Pra cy i Spraw So cjal nych. Zo sta łem kie row ni kiem Za kła du Pra wa
Pra cy. Przy szedł rok 1980 i zryw So li dar no ści. Od po cząt ku an ga -
żo wa łem się w tym ru chu. Pro wa dzi łem ba da nia po rów naw cze w
ce lu za pro po no wa nia zmian w usta wo daw stwie pra cy w dzie dzi nie
związ ków za wo do wych, pra wa do straj ku i za pew nie nia uczest nic -
twa pra cow ni ków w za rzą dza niu za kła da mi pra cy. To ostat nie za -
gad nie nie (par ty cy pa cja pra cow ni cza) sta ło się mo ją  spe cjal no ścią.
W sta nie wo jen nym ro bi łem ana li zy pra sy ofi cjal nej pod wzglę dem
kie run ku pro pa gan dy, któ re prze ka zy wa łem do struk tur pod ziem -
nej So li dar no ści. Ode bra no mi kie row nic two Za kła du, a póź niej
zwol nio no z pra cy. Do utrzy ma nia mia ła mi wy star czyć skrom na
ren ta. Wów czas po raz dru gi ob ja wił się łań cuch lu dzi do brej wo -
li. Na le że li do nie go, mię dzy in ny mi, pro fe sor Wa cław Szu bert,
wy bit ny au to ry tet z dzie dzi ny pra wa pra cy i po li ty ki spo łecz nej z
Uni wer sy te tu Łódz kie go, oraz pro fe sor Wie sław Chrza now ski,
póź niej szy za ło ży ciel Zjed no cze nia Chrze ści jań sko -Na ro do we go,
któ ry miał ka te drę pra wa cy wil ne go w Ka to lic kim Uni wer sy te cie
Lu bel skim. Świe żo po ha bi li ta cji w 1983 ro ku zo sta łem po le co ny
do pra cy w KUL, gdzie w 1984 ro ku ob ją łem ka te drę pra wa pra cy.
Mia łem przej ścia z bez pie ką, bo od ma wia no mi sta no wi ska do cen -
ta, mi mo że speł nia łem  prze słan ki praw ne do cen tu ry. KUL za -
trud nił mnie jed nak na sta no wi sku do cen ta, cho ciaż nie uzna wa no
te go w mi ni ster stwie, a bez pie ka wzy wa ła mnie na roz mo wy, w
cza sie któ rych po ucza no mnie, że w nie wła ści wym świe tle, nie -
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zgod nie z li nią Par tii przed sta wiam na wy kła dach pro ble ma ty kę
związ ków za wo do wych. 

Od mo men tu za trud nie nia mnie w KUL za czął się dla mnie
trend wzno szą cy. Po mna ża łem swój do ro bek, pu bli ko wa łem ksią -
żki, ar ty ku ły, wy je żdża łem na sta że, sty pen dia za gra nicz ne, zdo by -
wa łem ko lej ne stop nie i ty tu ły na uko we, sta ra łem się wpły wać na
kie run ki le gi sla cji. Rów nież w spra wach oso bi stych los (czy też
Opatrz ność) mi do pi sy wa ły. Za ło ży łem ro dzi nę, mam ko cha ją cą 
i mą drą żo nę i tro je dzie ci. 

W tych wszyst kich oko licz no ściach do strze gam ja kieś speł nie -
nie, na sy ce nie, o któ rym mó wi czwar te bło go sła wień stwo. Opatrz -
ność ob da ro wa ła mnie z nad dat kiem. Spo tka łem na swo jej dro dze
lu dzi opatrz no ścio wych, mą drych i krysz ta ło wych. Mo gę więc
stwier dzić, że ofia ro wa no mi z nad dat kiem wie niec spra wie dli wo -
ści. Ten nad da tek do ma gał się spła ce nia. Sta ram się go spła cać
przez słu żbę spra wie dli wo ści w sto sun kach pra cy upra wia jąc mo ją
dzie dzi nę, ja ką jest pra wo pra cy, wspie ra jąc się na uką Ko ścio ła, bo
ukoń czy łem rów nież teo lo gię ze spe cjal no ścią ka to lic ka na uka spo -
łecz na. Sta ram się więc, mó wiąc gór no lot nie, słu żyć spra wie dli wo -
ści w sto sun kach pra cy, kon fron tu jąc się z ta ki mi zja wi ska mi, jak
pra ca bez płat na, umo wy śmie cio we, wstrzy my wa nie na le żnych wy -
na gro dzeń i brak pra cy, szcze gól nie dla mło dych. Ogól nie mo żna to
na zwać, nie prze ce nia jąc wła snej ro li, pra cą na po lu spra wie dli wo -
ści spo łecz nej. A w tle ja wi się jesz cze in na, Bo ża spra wie dli wość,
we dług któ rej ka żdy bę dzie są dzo ny. Po trzeb na nam jest wi zja te go
osta tecz ne go Naj wy ższe go Try bu na łu. Na wet lu dzie nie wie rzą cy
od czu wa ją ta ką po trze bę, przed któ rym to Try bu na łem bę dą zwa -
żo ne na rę cza na szych do brych czy nów i cię ża ry na szych win. Po -
zwo lę so bie prze czy tać mój krót ki wiersz pod ty tu łem „Sąd”:

„Jed ni do sta li jed no szczę ście, 
Roz snu te we mgle, bez gu zi ków,
Zaś dru gim da no ich pięć dzie siąt,
A trze ci do sta wa li wy spy 
I musz le szu mią ce.

Przy szli też od da wać, co mie li,
– Sza tań skie styg ma ty, wer se ty,
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Mun du ry, któ re wy my śli li 
Z lę ku przed ba ran kiem pas chal nym 
I krzy kiem ofiar.

Su mie niem na zna czo na noc
A twa rze sę dziów nie prze kup ne”.

A jesz cze głę biej ja wi się ta jem ni ca Bo że go mi ło sier dzia.

Zdzi sław Bie lec ki
Dla cze go łak nę spra wie dli wo ści? Mo że dla te go, że wi dzę, że

ten świat nie jest spra wie dli wy, a mo że dla te go, że chciał bym, że by
ten świat był in ny. Wie my, że idea so cja li zmu, w któ rej wszy scy bę -
dą mie li wszyst ko i ty le sa mo, nie spraw dzi ła się. Pięk nie o tym na -
pi sał ksiądz Twar dow ski w cy ta cie, któ ry otrzy ma li śmy:

„Gdy by wszy scy mie li po czte ry jabł ka
Gdy by wszy scy by li sil ni jak ko nie
Gdy by wszy scy by li jed na ko wo bez bron ni w mi ło ści
Gdy by ka żdy miał to sa mo
Nikt ni ko mu nie był by po trzeb ny”…
i da lej:
„Nie rów ni po trze bu ją sie bie
Im naj ła twiej zro zu mieć, że ka żdy jest dla wszyst kich”.

To jest ta kwin te sen cja od po wie dzi, jak na le ży ro zu mieć spra -
wie dli wość i że ona jest nie ro ze rwal nie zwią za na z mi ło sier dziem. 

„Bło go sła wie ni, któ rzy łak ną i pra gną spra wie dli wo ści, al bo -
wiem oni bę dą na sy ce ni”. Za sta na wiam się, na ile moc no łak nę 
i pra gnę spra wie dli wo ści i czy za wsze. Zo sta łem tu taj za pro szo ny
ja ko pre zes in sty tu cji, któ rej peł na na zwa brzmi: „Dzie ło Od bu do -
wy Mi ło ści, Fun da cja D.O.M.” Re da gu ję też por tal nie obo jęt ni.pl
sku pia ją cy lu dzi nie obo jęt nych, czy li ta kich, któ rzy łak ną spra wie -
dli wo ści, łak ną mi ło ści…

Pa rę słów je stem Pań stwu wi nien o fun da cji D.O.M. Ma my pod
opie ką dwa miej sca w War sza wie: jed no na Ocho cie, gdzie przyj -
mu je my da ry dla osób ubo gich i bez dom nych, czy li to jest to dzie -
le nie się ty mi jabł ka mi, mo że ten, kto ma pięć, da te mu, kto ma tyl -
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ko trzy i gdzie wy da je my da ry czę sto tym, co nie ma ją na wet jed ne -
go jabł ka, po za sło wem dzię ku ję –  oso bom bez dom nym, ta kim z
tzw. prze strze ni pu blicz nej, czy li dzia łek, kla tek scho do wych,
dwor ców, z uli cy. By wa cza sem trzy dzie ści i czter dzie ści osób, któ -
re po trze bu ją re al ne go wspar cia i to jest ta spra wie dli wość, któ rej z
ca łe go ser ca pra gnie my, pa trząc na to ewan ge licz ne we zwa nie od
stro ny spra wie dli we go po dzia łu dóbr. Jak mó wi je den z cy ta tów
wpro wa dza ją cych w na sze roz wa ża nia: „do bra nie ru szą się sa me,
to ser ca po win ny się po ru szyć i wpra wić w ruch do bra”.

Zdzi sław Bie lec ki 

Dru gie miej sce na szej dzia łal no ści znaj du je się na Mo ko to wie,
gdzie po wstał Klub Nie obo jęt nych. Wśród roz licz nych ini cja tyw
na uwa gę za słu gu ją ko re pe ty cje dla dzie ci i mło dzie ży z ro dzin nie -
zbyt za mo żnych i dla uczniów cza sem bar dzo zdol nych, a czę sto
bar dzo za nie dba nych wy cho waw czo. Nie za po mi na my o ro dzi -
nach dzie ci i są sia dach, o eme ry tach – ta ka mię dzy po ko le nio wa,
mie dzy śro do wi sko wa in te gra cja, do któ rej mo zol nie,  na mia rę
skrom nych mo żli wo ści, dą ży my. Pro wa dzą to bez płat nie na uczy -
cie le – wo lon ta riu sze. Jest tu obec na na sa li oso ba, któ ra kie dyś
uczęsz cza ła do na sze go klu bu, a dzi siaj jest już wo lon ta riusz ką,
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któ ra słu ży in nym, jed no cze śnie stu diu jąc na uczel ni kie ro wa nej
przez pa nią pro fe sor My ciel ską -Do wgiał ło.

Chcia ła bym z te go miej sca po dzię ko wać ka żde mu z osob na z
ty się cy osób, dzię ki któ rym fun da cja D.O.M. ist nie je już dwa dzie -
ścia je den lat. Po ma ga my dzię ki da rom mi ło sier dzia, ale też dzię ki
wo lon ta riu szom, któ rzy bio rą czyn ny udział w pra cach Fun da cji, a
też dzię ki tym, któ rzy wspie ra ją nas w mo dli twie. 

Wra ca jąc do te ma tu na szych roz wa żań, na wią żę do oso bi ste go
świa dec twa. By ły ta kie mo men ty w mo im ży ciu, gdy nie tyl ko na
po lu oso bi stym, ale i za wo do wym wy trwa le łak ną łem spra wie dli -
wo ści. Tak by ło też wów czas, gdy pra co wa łem ja ko dzien ni karz.
Nie mia łem w tych cza sach upo li tycz nie nia me diów mo żli wo ści
uzy ska nia przy dzia łu do pra cy w tym za wo dzie w War sza wie, jed -
nak szczę śli wie otrzy ma łem zgo dę na staż w „Ty go dni ku Sie dlec -
kim”. Tak się zło ży ło, że jed nym z pierw szych mo ich sa mo dziel -
nych te ma tów by ła re la cja o za tru ciu rze ki Wil gi i do wo dzie wi ny
miej sco wej mle czar ni – śnię tych ry bach. Po tym re por ta żu mu sia -
łem się roz stać z pra cą. W tym cza sie te le wi zja ogło si ła kon kurs na
kie row ni ków pro duk cji ze zna jo mo ścią ję zy ków ob cych. Mia łem
szczę ście i zo sta łem pra cow ni kiem Ko mi te tu ds. Ra dia i Te le wi zji.
Pro gram ko pro duk cji mię dzy na ro do wych nie wy pa lił, a ja spró bo -
wa łem sił ja ko dzien ni karz te le wi zyj ny. Po jed nej z pro duk cji jed -
no znacz nie do ra dzo no mi, że bym po dej mo wał in ne, mniej kon tro -
wer syj ne te ma ty. By ło to po mo im re por ta żu pod ty tu łem „Pa miąt -
ka z kom bi na tu”. Przed sta wi łem w nim hi sto rię ko bie ty, któ ra uro -
dzi ła nie peł no spraw ne dziec ko, a ba da nia i wy po wie dzi le ka rzy
do wo dzi ły, że przy czy ną ka lec twa dziec ka by ła pra ca mat ki w za -
kła dach Pe tro che micz nych  w Płoc ku. Re por taż, po przez oso bi sty
wą tek bo ha ter ki i wy po wie dzi spe cja li stów, uka zał za gro że nie
kom bi na tu dla zdro wia miesz kań ców mia sta. Le karz pro wa dzą cy
bo ha ter kę i jej dziec ko po ra dził jej, aby zmie ni ła miej sce pra cy na
od da lo ne od kom bi na tu i tak uczy ni ła. Ja kiś czas po prze by wa niu
w nie za tru tym śro do wi sku uro dzi ła zdro we dziec ko, co by ło nie -
zbi tym do wo dem, że nie peł no spraw ność jej pierw sze go dziec ka –
Do rot ki – by ła zwią za na z pra cą w Pe tro che mii.  Wspo mnia na ko -
bie ta sa ma, wbrew su ge stiom pań stwo wej opie ki, wy cho wy wa ła
swo ją ka le ką Do rot kę, po mi mo że dziew czyn ka nie ba wi ła się za -
baw ka mi, nie cho dzi ła, na wet nie ja dła sa mo dziel nie, wy ma ga ła
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nie ustan nej opie ki i nie kwa li fi ko wa ła się do ja kiej kol wiek na uki.
Ma ma mi mo wszyst ko nie od da ła dziec ka do do mu dla ka lek. Film
o dziel nej ko bie cie był wy emi to wa ny w pro gra mie „Zaw sze po
21”, bar dzo póź no wie czo rem, a jed nak za uwa żo ny.  Po emi sji
spra wę szko dli we go od dzia ły wa nia Pe tro che mii pod ję ły ko mi sje
sej mo we, a ja nie po słu cha łem do brych rad prze ło żo nych i da lej
szu ka łem spra wie dli wo ści. W 1985 ro ku po że gna no się ze mną
pod pre tek stem ko niecz no ści oszczęd no ści w fir mie przez re duk -
cję za trud nie nia….

Dla cze go o tym mó wię? Co skło ni ło mnie, że by przy po mnieć o
tam tych cza sach trud nych wy bo rów? Rów nież dzi siaj w na szych
miej scach pra cy mu si my wy bie rać, po któ rej stro nie się opo wia da -
my, czy po stro nie tych, któ rzy chcą spra wie dli wo ści, czy li do bra
rów nież dla in nych, nie tyl ko dla sie bie, czy też tych, któ rzy sku -
pie ni są wy łącz nie na so bie i nie in te re su ją ich oso bi ste dra ma ty in -
nych czy też do bro spo łecz no ści, oj czy zny. 

Z pew no ścią go rą ca dys ku sja nad dy le ma tem spra wie dli wo ści
to czy ła się od pierw szych dni za pi sa nia Ośmiu Bło go sła wieństw na
kar tach Ewan ge lii i bę dzie za pew ne po wra ca ła w przy szło ści, ale
dla nas jest wa żne od nie sie nie do rze czy wi sto ści, któ ra nas ota cza.
Pro wa dząc klub dla ubo gich dzie ci i mło dzie ży, my ślę, jak to jest
nie spra wie dli we, że mu si my  pła cić wy gó ro wa ny czynsz, a na sze
apli ka cje w kon kur sach o gran ty są od rzu ca ne. Po dob nie ma my
pro ble my z po zy ska niem fun du szy na utrzy ma nie  lo ka lu fun da cji
wy naj mo wa ne go od Mia sta Sto łecz ne go War sza wy na Ocho cie.
Tam zbie ra my i roz da je my da ry, pro wa dzi my  wspar cie bez dom -
nych,  spo ty ka my się i roz ma wia my z ty mi, któ rzy te go łak ną. Dla -
te go to oczy wi ste, że i my pra gnie my spra wie dli we go wspar cia ze
stro ny władz sto li cy. Po zo sta nie my nie obo jęt ni mi mo wszyst ko!
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Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
W cza sie kie dy stu dio wa łam we Wro cła wiu, by ły, po dob nie jak

dzi siaj, dwa stop nie stu diów: trzy let ni in ży nier ski i dwu let ni ma gi -
ster ski. By ły to la ta pięć dzie sią te, głę bo kie cza sy sta li now skie. Po wie -
dzia no nam, że wszy scy ci, któ rzy znaj dą się w pierw szej ósem ce, do -
sta ną się bez kło po tu na stu dia ma gi ster skie. Mia łam na swo im ro ku
dru gie miej sce, nie oba wia łam się więc, że nie do sta nę się na dru gi
sto pień – ma gi ster ski. Oczy wi ście to by ła na iw ność. Jak do szło co do
cze go i mo ja spra wa by ła roz pa try wa na przed ko mi sją, w któ rej mię -
dzy in ny mi za sia dał czło nek par tii, bar dzo dłu go, chy ba go dzi nę, nie
by ło żad ne go wer dyk tu. Człon kiem par tii za sia da ją cym w ko mi sji był
mój ko le ga z ro ku. Gdy w koń cu wy szedł mój pro fe sor, u któ re go
mia łam ro bić ma gi ste rium, po wie dział mi, że nie ste ty się nie do sta -
łam. Ten mój ko le ga po wie dział, że ja się nie na da ję na stu dia ma gi -
ster skie, po nie waż dzia łam w ka to lic kich or ga ni za cjach i cho dzę do
ko ścio ła. Wy ja śnił też ko mi sji, że ja tak do brze zda ję eg za mi ny, po nie -
waż przed ka żdym idę do ko ścio ła. 

Dzię ki in ter wen cji w mi ni ster stwie w War sza wie ja koś osta -
tecz nie do sta łam się na stu dia i dwa la ta póź niej je skoń czy łam.
Pra cę pod ję łam w War sza wie, naj pierw w Pol skiej Aka de mii Na -
uk, a po tem na Uni wer sy te cie War szaw skim. Ko le ga, o któ rym
wspo mi na łam,  pra co wał w In sty tu cie Geo lo gii we Wro cła wiu.

25 lat póź niej spo tka li śmy się przy pad ko wo na zjeź dzie na uko -
wym i za ist nia ła ta ka sy tu acja, że ra zem wy sia da li śmy z au to bu su.
Za ga da łam do nie go wte dy: „Ste fan, po wiedz mi, czy masz dzie ci,
ro dzi nę”. On mi to wszyst ko opo wia dał, a po tem po wie dział: „słu -
chaj, ja na to spo tka nie z to bą cze ka łem 25 lat, że by cię prze pro sić
za tam te la ta, za to, co ci wte dy zro bi łem. Ja po tem zro zu mia łem,
że by łem w błę dzie, że jest ina czej, ale wte dy by łem cał ko wi cie za -
śle pio ny. Po tem nie mie li śmy kon tak tu, ale dzię ki te mu, że ty te raz
za czę łaś ze mną roz ma wiać, to mo gę cię prze pro sić, bo sam bym
nie śmiał i za to ci dzię ku ję, bo bę dzie mi ła twiej żyć”.  Mu szę po -
wie dzieć, że są ta kie sy tu acje w ży ciu, kie dy bra ku je słów. I po zo -
sta je tyl ko wdzięcz ność Pa nu Bo gu. 

133

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 133



Zdzi sław Bie lec ki
Chcia łem po wie dzieć o tym łak nie niu i pra gnie niu spra wie dli -

wo ści, opie ra jąc się na   wła snym do świad cze niu. Od czu wa się je
szcze gól nie w mo men tach krzyw dy i bó lu. Gdy by nie ła ska wia ry,
trud no by ło by mi z ty mi we wnętrz ny mi zma ga nia mi so bie po ra -
dzić. Ona przy szła przez lu dzi, któ rzy z tą wia rą do mnie przy szli.
Dzię ki nim uda ło mi się po ra dzić so bie z tym łak nie niem we -
wnętrz nym, z tym bó lem i z tym po czu ciem nie spra wie dli wo ści.
Po zwo li ło mi to żyć da lej i żyć bez ne ga tyw nych uczuć wo bec osób
czy sy tu acji, czy sys te mu, któ ry to spo wo do wał. Więc to jest ten je -
den ele ment, oso bi sty – łak nie nie spra wie dli wo ści dla sie bie.

Z dru giej stro ny, to łak nie nie spra wie dli wo ści poj mo wa ne sze -
rzej, jest to dla mnie by cie nie obo jęt nym. Czy li je śli wi dzi my, że coś
jest nie tak, to ma my sta rać się, aby by ło ina czej. Na wią zu jąc do mą -
dro ści pe da go gi ki Bo żej, któ rą pięk nie wy ra ził ksiądz Jan, Pan Bóg
stwo rzył nas po to nie rów ny mi, ma ją cy mi nie ty le sa mo, że by mo -
żna by ło się dzie lić. Że by uśmiech mógł iść od oso by uśmiech nię tej
do smut nej. Że by oso ba, któ ra za uwa ża pięk no świa ta, mo gła po -
dzie lić się tą ra do ścią z oso bą, któ ra nie ma te go da ru, tej ła ski. Że -
by śmy tak jak św. Mar cin, któ ry po dzie lił się swo im płasz czem i
okrył że bra ka u wrót mia sta, po tra fi li dzie lić się nie tyl ko tym, co
nam zby wa, ale cza sem rów nież tym, cze go  ma my nie do sta tek.

Zdzi sław Bie lec ki, Iza be la Szwa roc ka i Je rzy Wrat ny 
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Iza be la Szwa roc ka
Od no sząc się do te go, co po wie dział pan Zdzi sław, chcia ła bym

do dać, że jest ró żni ca mię dzy prze ży wa niem kon flik tu roz pię te go
mię dzy ma ni fe sto wa niem swo jej si ły i krzyw dy i wy co fa niem się z
ży cia ja ko ma ni fe sta cji wła snej krzyw dy a kon flik tem, któ ry czło -
wiek prze ży wa za rów no w od nie sie niu do swo ich uczuć, jak i do
płasz czy zny wia ry. To na pię cie mię dzy psy chicz ną i du cho wą sfe rą
czło wie ka jest roz wo jo we: doj rza ła wia ra ko rzy sta z ludz kich
uczuć, któ re ja koś ją oży wia ją, a uczu cia po trze bu ją od nie sie nia do
wia ry – mo że zwłasz cza te, po przez któ re czło wiek w co dzien nych
do świad cze niach łak nie i pra gnie spra wie dli wo ści, w ta ki spo sób,
by wa żyć pro por cje mię dzy po szu ki wa niem praw dy (spra wie dli -
wo ści) a mi ło ścią, chę cią po ro zu mie nia się z in ny mi.

Mój oj ciec po wie dział mi kie dyś w szcze rej roz mo wie o swo jej,
bar dzo dla mnie trud nej, re ak cji na to, że nie wi dzę. Po cząt ko wo
prze stra szy ło mnie to, po czu łam się po krzyw dzo na i my śla łam, że
to nie spra wie dli we, prze cież to nie mo ja wi na, że nie wi dzę, jak on
tak mógł (ty le uczu cia, my śli, do któ rych skąd inąd mia łam pra wo).
Po wie rza nie tej spra wy w oso bi stej mo dli twie po zwo li ło mi jed nak
od kryć w tym, co usły sza łam, si łę prze ba cze nia, któ re, nie od bie ra -
jąc mi pra wa do łak nie nia i pra gnie nia spra wie dli wo ści, zro bi ło w
ser cu prze strzeń na zro zu mie nie bez rad no ści oj ca wo bec nie mo -
żno ści zmia ny te go, cze go zmie nić nie mógł. Po my śla łam wte dy, że
to do bry mo ment, że by na tę „nie spra wie dli wość nie wi dze nia” raz
jesz cze uczci wie po pa trzeć. Za ak cep to wa nie fak tu, któ re go zmie -
nić nie mo gę, nie ni we czy co dzien nych trud no ści, ale po zwa la z ni -
mi żyć; są trud no ści wy ni ka ją ce z fak tu, że nie wi dzę, ale są też mo -
żli wo ści, z któ rych mo gę ko rzy stać sa ma, jak też ku po krze pie niu
tych, któ rym dzie je się ja kaś nie spra wie dli wość.

Je rzy Wrat ny
Spra wie dli wość do ma ga się za dość uczy nie nia za wy rzą dzo ne

krzyw dy, co mo żna ująć  w trzech płasz czy znach: w ży ciu oso bi -
stym – po okre sie nie po wo dzeń przy cho dzą suk ce sy i wy rów na nie
krzywd, to jest mój przy pa dek. 

Po dru gie, w ży ciu spo łecz nym – gdy za dość uczy nie nie krzyw -
dom przy no si hi sto ria ko lej nych, cza sem od le głych ge ne ra cji.
Ofia ra wy da je się nie po trzeb na, zmar no wa na, tak jak te ka mie nie
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rzu ca ne na sza niec w Po wsta niu War szaw skim, jed nak z cza sem
przy no si owo ce.

Trze cia płasz czy zna do ty czy za dość uczy nie nia przez spra wie -
dli wość Bo żą w wy mia rze osta tecz nym. Przez Bo ży sąd. Ko ściół
nie przy jął po glą du Ory ge ne sa, jed ne go z pi sa rzy wcze sno chrze ści -
jań skich, któ ry twier dził, że u kre su dzie jów wszy scy bę dą od ku -
pie ni przez mi ło sier dzie Bo że. Jest to po gląd hi po te tycz ny i zu -
chwa ły. Ist nie je pie kło i mo gą być  grzesz ni cy, któ rych wi ny, mi mo
ob fi to ści mi ło sier dzia Bo że go, nie zo sta ną od pusz czo ne. 

Iza be la Szwa roc ka
Kie dy czy ta łam cy ta ty przy sła ne nam przed Kon wer sa to rium,

naj bli ższy był mi ten, że „bez mi ło ści sza cu nek do czło wie ka, wra -
żli wość na je go po trze by, re la cje mię dzy ludz kie – to wszyst ko mo -
że być po praw ne, ale mo że też stać się biu ro kra tycz ne, nie zdol ne,
by kon struk tyw nie od po wie dzieć na ludz kie po trze by. Bez mi ło ści
ni gdy nie bę dzie praw dzi wej spra wie dli wo ści, po dzia łu dóbr mię -
dzy bo ga ty mi i bied ny mi, zwró ce nia uwa gi na nie po wta rzal ność
ka żde go czło wie ka i kon kret ną sy tu ację, w któ rej on się znaj du je”.

Z tym cy ta tem chcia ła bym po wią zać mo je oso bi ste świa dec -
two. Wie le jest za ko rze nio nych prze ko nań co do te go, co mo gą al -
bo cze go nie mo gą ro bić oso by nie wi dzą ce. Chcia ła bym po wie -
dzieć o jed nym zda rze niu, w któ rym czu łam się skrzyw dzo na i od -
czu wa łam pra gnie nie spra wie dli wo ści. Pew ne go dnia zo sta łam wy -
klu czo na z ba dań kli nicz nych pro wa dzo nych nad sku tecz no ścią
jed ne go z le ków, wła śnie dla te go, że nie wi dzę i fir ma far ma ceu -
tycz na z gó ry za ło ży ła, że ja na pew no nie zro bię tych ob ser wa cji.
W rze czy wi sto ści mo gło być zu peł nie ina czej. Oczy wi ście nie mo -
głam się po słu gi wać wzro kiem, ale so bie do sto so wa łam me to dy,
któ re by ły wia ry god ne. I wte dy bar dzo moc no zro zu mia łam, czym
mo że być łak nie nie i pra gnie nie spra wie dli wo ści. Jak pań stwo się
pew nie do my śla ją, są dze nie się z kon cer nem far ma ceu tycz nym by -
ło by dla mnie ak tem sa mo bój czym, ale bar dzo pra gnę łam wów -
czas na pi sać list do Pre zy den ta RP opi su ją cy ca łą za ist nia łą sy tu -
ację, któ ra na ru szy ła mo ją god ność oso bi stą. Pra gnę łam zwró cić
uwa gę na to, co jest mo żli we dla lu dzi nie wi do mych, a na co nie
uzy sku je my ze zwo le nia, co wy ni ka z uprze dzeń czy nie wie dzy. Ła -
twiej jest my śleć swo je, a trud niej wyjść na prze ciw czło wie ka i za -
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sta no wić się, ja kie są rze czy wi ste je go mo żli wo ści i co się da jesz cze
zro bić. 

An drzej Sko czek
We dług mnie „bło go sła wie ni, któ rzy  łak ną i pra gną spra wie -

dli wo ści, al bo wiem oni bę dą na sy ce ni” to pro gram na ca łe na sze
ziem skie ży cie, któ re do pie ro po śmier ci skoń czy się peł nym na sy -
ce niem spra wie dli wo ścią, kie dy sta nie my przed są dem Bo żym.

An drzej Sko czek 

Wy da je mi się, że na zie mi to my do koń ca tej spra wie dli wo ści
nie je ste śmy w sta nie osią gnąć, cho ciaż jej pra gnie my i łak nie my.
Na sze ludz kie po czu cie spra wie dli wo ści mi ja się ze spra wie dli wo -
ścią Bo żą, bo Bo że dro gi nie są na szy mi dro ga mi. Zwró cę uwa gę
choć by na nie któ re cy ta ty z Ewan ge lii. Oto przy po wieść o win ni -
cy, kie dy to wła ści ciel win ni cy za pra sza pra cow ni ków i uma wia się
na za pła tę jed ne go de na ra. Do sta ją go za rów no ci, któ rzy pra co wa -
li ca ły dzień, jak i ten, któ ry pra co wał jed ną go dzi nę, wszy scy
otrzy ma li po de na rze. Dla nas, z czy sto ludz kiej per spek ty wy, jest
to nie spra wie dli we. To sa mo do ty czy do bre go ło tra, któ ry ca łe ży -
cie czy nił źle, a wy star czy ło jed no wes tchnie nie na krzy żu i stał się
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do brym ło trem i pierw szym świę tym. I zno wu ludz ka lo gi ka bun -
tu je się przed ta kim ro zu mie niem spra wie dli wo ści. Ale Bo ża lo gi -
ka, Bo że po czu cie spra wie dli wo ści jest o wie le do sko nal sze. I to
jest dla nas bar dzo pięk na, wspa nia ła per spek ty wa, po nie waż da je
mam na dzie ję, że kie dyś po śmier ci mi ło sier dzie Bo że bę dzie więk -
sze od ludz kie go po czu cia spra wie dli wo ści. Gdy by sąd Bo ży opie -
rał się tyl ko na ziem skiej spra wie dli wo ści, to nie mie li by śmy szans
na zba wie nie. Dzię ki Bo gu ma my jed nak per spek ty wę mi ło sier dzia
Bo że go, któ re da je nam szan sę zba wie nia, je śli szcze rze ude rzy my
się w pier si, wła sne pier si i za wcza su wy rzu ci my bel kę z oka. 

An drzej Do wgiał ło

An drzej Do wgiał ło
Jest spra wa doj rza ło ści i nie doj rza ło ści lu dzi. Ist nie je po sta wa

rosz cze nio wa, nie mo żność uzna nia, że z mo jej stro ny też mam ja -
kieś zo bo wią za nia wo bec dru gich lu dzi al bo że się ko muś coś bar -
dziej na le ży niż mnie. By ło ta kie wy da rze nie. W pew nym przed -
szko lu był kon kurs, któ ry ja kieś dzie ci wy gra ły i do sta ły na gro dy, a
tu na gle płacz i roz pacz tych dzie ci, któ re na gro dy nie do sta ły.
Wte dy tłu ma czo no im, że tam te dzie ci wy gra ły, za słu ży ły, a tym
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dru gim się nie na le ży, ale nie do cie ra ło to do nich, więc pa ni mu -
sia ła udać się do skle pu i coś tym dzie ciom ku pić, że by one też coś
do sta ły. Jest to do bry przy kład na nie doj rza łe ro zu mie nie spra wie -
dli wo ści.

Ks. Adam Zel ga i słu cha cze Kon wer sa to rium 
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Bło go sła wie ni mi ło sier ni, 

al bo wiem oni mi ło sier dzia do stą pią
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Cy ta ty

ks. Woj ciech Bart ko wicz. Sie dem słów Chry stu sa na krzy żu
(frag men ty)

1. Prze bacz im, bo nie wie dzą, co czy nią. 
Ku sze nie Je zu sa, Mi ło śni ka lu dzi
Kie dyś sza tan na pu sty ni bez sku tecz nie usi ło wał prze ko nać

Me sja sza do swo je go po my słu na hi sto rię Bo sko -ludz kich re la cji.
Te raz wy ko rzy stu je swo ją ostat nią szan sę. – Nie da się ukryć, że
prze gra łeś tę ro man tycz ną wal kę o czło wie ka – szep cze do ucha
Ska zań co wi to ma leń kie zwie rząt ko, któ re mu wy da je się, że jest
Bo giem. – Przy znaj mi ra cję: prze klę ty jest czło wiek, któ ry od rzu -
ca ofia ro wa ną mu po moc. Nie jest wart Two je go tru du ten, kto
przy bi ja do krzy ża uzdra wia ją ce go rę ce. Wra caj do Oj ca, nie po -
ni żaj wię cej Je go świę te go ma je sta tu. Nie – od po wia da Je zus – „Ja
po to przy sze dłem na świat, by dać świa dec two praw dzie” o Oj cu,
któ ry po chy lił się nad czło wie kiem. Nikt Mnie nie ode rwie od lu -
dzi, któ rzy za plą ta li się we wła sne grze chy jak owiecz ka w cier ni ste
za ro śla. Nikt Mnie nie ode rwie od Oj ca, któ ry jest spra wie dli wy 
w swo im mi ło sier dziu i mi ło sier ny w swej spra wie dli wo ści.

2. Za praw dę, po wia dam ci, dziś ze Mną bę dziesz w ra ju. 
Ku sze nie zło czyń cy
Wie lo krot nie ule gał pod szep tom złe go – przy pro wa dzi ło go to

aż tu taj, na szu bie ni cę. Te raz sza tan chce osta tecz nie za mknąć
spra wę ko lej ne go zde pra wo wa ne go przez sie bie ło tra. Ży cie ze szło
mu na go ni twie za ułu dą, niech te raz prze klnie swój los, lu dzi, Bo -
ga, hi sto rię… Niech umrze w po czu ciu ab so lut nej bez na dziei 
i bez sen su – że Przed wiecz ny źle urzą dził ten świat, źle za pla no wał
hi sto rię, że ba wi się na mi jak dziec ko trzy ma ją ce świersz cze w pu -
deł ku od za pa łek…

To nie tak, bra cie – mó wi Je zus swe mu to wa rzy szo wi mę ki –
nie po zwól ode brać so bie je dy ne go do bra, któ re go w ży ciu nie
zmar no wa łeś: na dziei. To nie praw da, że wszyst ko skoń czo ne. Za
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to bą do pie ro jed na część ży cia – dru gą mo żesz jesz cze wy grać.
Czu jesz, że je steś na dnie? Zsze dłem tu za to bą. Uchwyć się Mnie,
tak jak Ja uchwy ci łem się Oj ca. Ra zem wy gra my tę ostat nią bi twę.

Dziś ze Mną bę dziesz w ra ju…

Krzysz tof Po pław ski. Bło go sła wie ni mi ło sier ni… 
(frag men ty)

Mi ło sier dzie ja ko dar prze ba cze nia, któ ry otrzy mu je my „sie -
dem dzie siąt sie dem” ra zy, jest szcze gól nie do świad cza ne w sa kra -
men cie po jed na nia. For mu ła roz grze sze nia roz po czy na się od
słów: „Bóg Oj ciec Mi ło sier dzia, któ ry po jed nał świat ze so bą przez
śmierć i zmar twych wsta nie swo je go Sy na…” i stresz cza ca łe dzie -
ło mi ło ści Bo ga, po wie rzo ne Ko ścio ło wi. Spo wiedź ma być dla nas
pod sta wo wym spo so bem spo tka nia Bo że go mi ło sier dzia ja ko Je go
dzie ła i da ru. Bł. Fau sty na za pi sa ła sło wa Je zu sa: „Pra gnę, aże by
ka pła ni gło si li to wiel kie Mi ło sier dzie Mo je wzglę dem dusz grzesz -
nych. Niech się nie lę ka zbli żyć do Mnie grzesz nik. Pa lą Mnie pło -
mie nie Mi ło sier dzia, chcę je wy lać na du sze ludz kie”. Sa kra ment
po jed na nia to przed łu że nie spo tka nia Je zu sa z grzesz ni ka mi, to
prze ba cze nie przy no szą ce no we ży cie.

In ną dro gą do roz po zna nia Bo że go mi ło sier dzia mo gą być na -
sze co dzien ne sy tu acje: czy jeś do bre sło wo, gest, do świad cze nie
mi ło ści, wier ność przy jaź ni czy znak pa mię ci. Pa pież wy raź nie
pod kre śla wy jąt ko we zna cze nie mo dli twy: „Po przez mo dli twę Bóg
ob ja wia się przede wszyst kim ja ko Mi ło sier dzie, to zna czy ja ko Mi -
łość, któ ra wy cho dzi na spo tka nie czło wie ka cier pią ce go, ja ko Mi -
łość, któ ra dźwi ga, pod no si z upad ku, za pra sza do uf no ści. Zwy -
cię stwo do bra w świe cie jest or ga nicz nie zwią za ne z tą praw dą.
Czło wiek, któ ry się mo dli, wy zna je tę praw dę i nie ja ko uobec nia
Bo ga, któ ry jest Mi ło ścią mi ło sier ną po śród świa ta”. Czło wiek mo -
dlą cy się od kry wa swo ją bie dę i kru chość, grzesz ność i sła bość
oraz ab so lut ną za le żność od Bo ga.

Ist nie ją znacz nie po wszech niej sze ob sza ry do ma ga ją ce się mi -
ło sier dzia: na sze sło wa o in nych, oce ny, opi nie, ob mo wy, oszczer -
stwa… Mi ło sier dzie w sło wie wy ra ża się naj pierw w obro nie in ne -
go przede mną sa mym i mo im oce nia niem. Wy ra zem mi ło sier dzia
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mo że tu być po ko ra wo bec dru gie go czło wie ka i je go ta jem ni cy
(te go, że wszyst kie go nie wiem), przy ję cie mo żli wo ści mo jej po -
mył ki (po ko ra wo bec wła sne go są du) oraz coś, co mo żna by na -
zwać uczest ni cze niem w Bo żym spoj rze niu. Za ska ku ją cą ilu stra cję
ta kiej po sta wy mo że my zna leźć w opo wia da niu Kar la Čap ka, gdzie
są dzo ny po śmier ci czło wiek py ta się Bo ga, któ ry jest świad kiem w
pro ce sie pro wa dzo nym przez in nych lu dzi: „Dla cze go wła śnie
pan... dla cze go Ty, Bo że, nie są dzisz sam?” I sły szy od po wiedź:
„Dla te go, że wszyst ko wiem. Gdy by sę dzio wie wie dzie li wszyst ko,
ale zu peł nie wszyst ko, też by nie mo gli są dzić; tyl ko by wszyst ko
ro zu mie li, aż by ich od te go bo la ło ser ce”. Na sze mi ło sier dzie bę -
dzie zwią za ne z „do brym my śle niem” o dru gim, do szu ki wa niem
się i mó wie niem o do brych ce chach in nych, co nie jest ła twe,
zwłasz cza wśród naj le piej nam zna nych. Zno wu po wra ca tu mo -
tyw do świad cze nia ob da ro wa nia: „Ten, kto jest świa dom otrzy ma -
nej Bo żej do bro ci, nie mo że już wy stę po wać przed Bo giem ja ko sę -
dzia in nych”.

Be ne dykt XVI. Z uf no ścią przy zy waj my Mat ki Mi ło sier dzia 
18 XI 2011 r. (frag ment)

Dzie wi ca Ma ry ja do świad czy ła w naj wy ższym stop niu ta jem ni -
cy Bo żej mi ło ści: «Mi ło sier dzie Je go z po ko leń na po ko le nia dla
tych, co się Go bo ją» (Łk 1, 50) – wo ła w swo im Ma gni fi cat. Po -
przez swo je «tak» w od po wie dzi na Bo że we zwa nie przy czy ni ła się
Ona do ob ja wie nia Bo żej mi ło ści po śród lu dzi. W tym sen sie jest
Mat ką Mi ło sier dzia, przez udział w mi sji swe go Sy na; otrzy ma ła
przy wi lej, że mo że przy cho dzić nam z po mo cą za wsze i wszę dzie.
«Po przez swo je wie lo ra kie wsta wien nic two usta wicz nie wy jed nu -
je nam da ry wiecz ne go zba wie nia. Dzię ki ma cie rzyń skiej mi ło ści
opie ku je się brać mi swe go Sy na, piel grzy mu ją cy mi jesz cze i na ra -
żo ny mi na nie bez pie czeń stwa i tru dy, do pó ki nie zo sta ną do pro -
wa dze ni do szczę śli wej oj czy zny» (Lu men gen tium, 62). Pod osło -
ną Jej mi ło sier dzia go ją się zra nio ne ser ca, uda rem nia ne są za sadz -
ki Złe go, a nie przy ja cie le jed na ją się ze so bą. W Ma ryi ma my nie
tyl ko wzór do sko na ło ści, ale ta kże po moc do osią gnię cia jed no ści
z Bo giem oraz z na szy mi brać mi i sio stra mi. Mat ka Mi ło sier dzia
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jest nie za wod ną prze wod nicz ką uczniów swe go Sy na, któ rzy chcą
słu żyć spra wie dli wo ści, po jed na niu i po ko jo wi. Z pro sto tą i ma cie -
rzyń skim ser cem wska zu je nam je dy ne Świa tło i je dy ną Praw dę:
swe go Sy na, Je zu sa Chry stu sa, któ ry pro wa dzi ludz kość ku peł ne -
mu urze czy wist nie niu w Je go Oj cu. Nie lę kaj my się przy zy wać z
uf no ścią Tej, któ ra nie ustan nie roz da je swo im dzie ciom Bo że ła ski.

Be ne dykt XVI. Prze mó wie nie na spo tka niu sto wa rzy sze nia 
„Pro Pe tri Se de”, 15 II 2011 r.

Aby żyć tym świa dec twem mi ło sier dzia, jest za tem nie zbęd ne
spo tka nie z Pa nem, któ ry prze mie nia ser ce i spoj rze nie czło wie ka.
Istot nie, to wła śnie świa dec two o mi ło ści Bo ga do ka żde go z na -
szych bra ci w czło wie czeń stwie na da je praw dzi wy sens chrze ści -
jań skie mu mi ło sier dziu. Nie mo że się ono ogra ni czać do zwy kłe go
hu ma ni zmu czy pro mo cji ludz kiej. Po moc ma te rial na, choć rów -
nież ko niecz na, to jesz cze nie ca łość mi ło sier dzia. Jest ono udzia -
łem w mi ło ści Chry stu sa, któ rą przyj mu je my i któ rą się dzie li my.
Ka żde au ten tycz ne dzie ło mi ło ści jest za tem kon kret nym uka zy wa -
niem mi ło ści Bo ga do lu dzi, a przez to sta je się gło sze niem Ewan -
ge lii. W obec nym okre sie Wiel kie go Po stu ge sty mi ło sier dzia, peł -
nio ne ze szczo dro ścią, po zwa la ją ka żde mu iść ku Chry stu so wi,
któ ry ni gdy nie prze sta je wy cho dzić na spo tka nie lu dziom
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KON WER SA TO RIUM LXI

(16 lu te go 2013)

Bło go sła wie ni mi ło sier ni, 

al bo wiem oni mi ło sier dzia do stą pią

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga, pro boszcz pa ra fii p.w. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go; brat Mi ro sław Kruk, Zgro ma dze nie Ma łych Bra ci
Je zu sa; Jo an na Trzcion ka, na uczy ciel aka de mic ki UKSW, dok tor,
wo lon ta riusz ka Fun da cji PRO JAN; sio stra Mał go rza ta Ochę dusz -
ko, Zgro ma dze nie Sióstr Słu żeb ni czek Sta ro wiej skich; An na Nie -
pie kło, ko or dy na tor pro jek tu, Fun da cja Ka pu cyń ska.

Ks. Adam Zel ga
Je stem pro bosz czem ko ścio ła pod we zwa niem bło go sła wio ne -

go Ed mun da Bo ja now skie go. Kie dy mój po przed nik, or ga ni za tor
pa ra fii, za sta na wiał się, ja kie go pa tro na wy brać dla niej, za de cy do -
wał, że bę dzie to bło go sła wio ny Ed mund Bo ja now ski. Uwa żał, że
na po cząt ku trze cie go ty siąc le cia trze ba do war to ścio wać świec kich
w Ko ście le. Ed mund Bo ja now ski to świec ki bło go sła wio ny. Kie dy
ob ją łem tę pa ra fię, zbie gło się to z tra ge dią za ma chu na World Tra -
de Cen ter. Wstrzą śnię ty, za sta na wia łem się, ja kiej mo żna udzie lić
od po wie dzi na ten wy lew czy stej nie na wi ści. Za bić, znisz czyć, bo
ktoś jest in ny. By ła to jed no cze śnie koń ców ka pon ty fi ka tu Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II, któ ry sku pił się wów czas na  prze ka za niu
ludz ko ści przy po mnie nia idei o Bo żym Mi ło sier dziu. Wte dy zro -
zu mia łem, że u po cząt ku XXI wie ku zo sta ły nam za pro po no wa ne
dwa sce na riu sze dla świa ta. Je den to wy da rze nie, któ re go sym bo -
lem jest World Tra de Cen ter, a dru gie to pro po zy cja pły ną ca z Wa -
ty ka nu: „Otwórz cie się na Bo że Mi ło sier dzie”. Je że li czło wiek
otwo rzy się na do świad cze nie Bo że go Mi ło sier dzia, wów czas ludz -
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kość ma  przed so bą szan sę po zy tyw ne go roz wo ju, je że li nie, to
sce na riusz bę dzie prze ciw ny. 

Ks. Adam Zel ga 

U mnie w ka pli cy wi si ko pia ob ra zu Mat ki Bo żej Ostro bram -
skiej. Czę sto za sta na wia łem się, dla cze go naj wię cej wy da rzeń zwią -
za nych z ob ja wie nia mi sio stry Fau sty ny wią że się z Wil nem? Mo że
wła śnie dla te go, że pa tro nu je te mu mia stu Mat ka Bo ża Mi ło sier -
dzia. Wte dy po pro si łem kar dy na ła No we go Jor ku, że by przy słał
mi frag ment z roz bi tej wie ży World Tra de Cen ter. Otrzy ma łem go
i wmon to wa łem w nasz ob raz Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia. W ten
spo sób w tej Iko nie zde rzy ły się wspo mnia ne dwa sce na riu sze. 

Sio stra Mał go rza ta Ochę dusz ko
„Ca ła na dzie ja w nie prze bra nym Mi ło sier dziu Bo żym” – jest to

myśl za czerp nię ta z dzien ni ka apo sto ła Mi ło sier dzia bło go sła wio -
ne go Ed mun da Bo ja now skie go, za ło ży cie la Zgro ma dze nia Sióstr
Słu żeb ni czek, któ re go je stem sio strą. Na po czą tek pra gnę wy ra zić
ogrom ną wdzięcz ność za za pro sze nie mnie tu taj. Uczel nia, w któ -
rej je ste śmy, no si imię mo je go za ło ży cie la, dzię ki któ re mu ja też do -
stą pi łam mi ło sier dzia. Przy go to wa łam so bie pa rę my śli bło go sła -
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wio ne go Ed mun da, któ re pra gnę przed sta wić: „wie czo rem do mo -
dlitw zwy czaj nych do da łem ser decz ne Bo gu dzięk czy nie nie za
dzień tak szczę śli wie spę dzo ny, w któ rym mi Bóg tak wie le mi ło -
sier dzia i cu dow nej Opatrz no ści oka zał. O Bo że, ja kże ser ce mo je
prze peł nio ne po cie chą”. Cie szę się, że bło go sła wio ny Ed mund jest
tu taj pa tro nem, że jest co raz bar dziej zna ny i jest wzo rem słu żby
Bo gu dla lu dzi świec kich.

Sio stra Mał go rza ta Ochę dusz ko wśród pa ne li stów 

Po nie waż te mat do ty czy mi ło sier dzia, na le ży pod kre ślić dwa
je go aspek ty: du cho wy i ma te rial ny. Aspekt du cho we go mi ło sier -
dzia Bóg po ka zał nam, lu dziom współ cze snym, przez sio strę Fau -
sty nę. Jest to nie ja ko wy la nie Bo że go Mi ło sier dzia na świat. 

O Bo gu mi ło sier nym przy cho dzą cym do nas z prze ba cze niem
świad czył swo im ży ciem bło go sła wio ny Ed mund Bo ja now ski. Miał
wiel kie na bo żeń stwo do Je zu sa Mi ło sier ne go. Go dzi na mi trwał na
mo dli twie. Ra no za czy nał przy świe cy i koń czył wie czor ne mo dli twy
też przy świe cy. Trwał przed Naj święt szym Sa kra men tem, ko rzy stał
z re ko lek cji, z ra chun ku su mie nia. Bar dzo po moc na by ła mu du cho -
wość igna cjań ska. Był to czło wiek na praw dę mi ło sier ny i uczył się te -
go od Je zu sa. Czy tał Sło wo Bo że, ży wo ty świę tych, ko rzy stał z sa kra -
men tów i za chę cał do te go lu dzi i swo je sio stry, a ta kże niósł mi ło -
sier dzie w spo sób ma te rial ny. W ksią żce pod ty tu łem „Nę dzy sa me -
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mu trze ba do tknąć” jest opi sa na je go po słu ga mi ło sier na. Współ cze -
śni na zy wa li go dru gim Win cen tym à Pau lo. Wszyst ko co miał, roz -
da wał ubo gim. Jed ną rę kę wy cią gał do Bo ga Mi ło sier ne go, by otrzy -
mać, a dru gą roz da wał to ubo gim. Ko rzy stał z ka żdej oka zji, że by
mi ło sier dzie nieść lu dziom ubo gim na wsi. Niósł wszech stron nie, za -
rów no w sen sie ma te rial nym, jak i du cho wym. 

Oj ciec Ed mund za ło żył Zgro ma dze nie Sióstr Słu żeb ni czek,
któ re sta ra się nieść mi ło sier dzie na te cza sy. Je stem już w zgro ma -
dze niu trzy dzie ści lat. Na sze zgro ma dze nie pra cu je na  wie lu pla -
ców kach w Pol sce i za gra ni cą. Mi ło sier dzie za po cząt ko wa ne przez 
oj ca Ed mun da się ga te raz na wszyst kie kon ty nen ty. Za cy tu ję wy po -
wiedź księ dza pod czas po grze bu oj ca Ed mun da: „czy zna cie  mę -
ża ze sta nu świec kie go, któ ry by tak ob fi cie, z ta kim bło go sła wień -
stwem roz sie wał ziar na swych mi ło sier nych uczyn ków, jak Ed -
mund Bo ja now ski. Jak da le ko roz mno ży ła się je go ro dzi na có rek
du cho wych, tak da le ko roz sie wa się je go po le uro dzaj ne. Ileż łez
rę ką otar tych, ileż sie rot ura to wa nych, po cie szo nych, ileż dzia tek
wy ćwi czo nych w bo jaź ni Bo żej, ile cho rych wy pie lę gno wa nych, ile
błą dzą cych po wsiach przy kła dem na pra wio nych, ty le skła da się na
wie niec za sług te go Apo sto ła Mi ło sier dzia”. 

Oprócz na szych Sióstr mi ło sier dzie nio są rów nież lu dzie świec cy.
Na jed no ze spo tkań przy je cha ła sio stra asy stent ka Ro dzi ny bło go sła -
wio ne go Ed mun da i po wie dzia ła, że jest on jak ka mień rzu co ny w
wo dę. Wo da po ru szo na ka mie niem za ta cza krę gi. Tym pierw szym
krę giem są Sio stry Słu żeb nicz ki – cór ki du cho we, czy li my, ale na -
stęp ne krę gi się two rzą i tym na stęp nym krę giem jest Sto wa rzy sze nie:
Ro dzi na Bło go sła wio ne go Ed mun da, któ re od dzie się ciu lat zrze sza
lu dzi świec kich. Lu dzie ci na wzór bło go sła wio ne go Ed mun da Bo ja -
now skie go, Apo sto ła Mi ło sier dzia, sta ra ją się  na śla do wać go w nie -
sie niu mi ło sier dzia po przez wła sną for ma cję, czyn ne włą cza nie się w
po słu gę w pa ra fiach, a ta kże nio sąc po moc w kon kret nych dzie łach
mi ło sier dzia. Wie le z tych osób an ga żu je się w pro wa dze nie świe tlic,
od wie dza nie cho rych, po moc dzie ciom, or ga ni zo wa nie po mo cy do -
raź nej czy sta łej, wspie ra nie ro dzin  za gro żo nych. Oso bi ście je stem
te raz ko or dy na tor ką czte rech grup Ro dzi ny Bło go sła wio ne go Ed -
mun da i na ocz nym świad kiem, jak roz da wa ne jest mi ło sier dzie. 

Mam kon takt z Se ba stia nem, chłop cem, któ ry już nie ma ro dzi -
ców, wy cho wa ła go cio cia, ale bar dzo się po cho ro wa ła i już nie by ła
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w sta nie się nim za jąć, mu siał więc przejść do Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej. Ma trzy dzie ści czte ry la ta, jest po po ra że niu mó zgo wym i
po ru sza się na wóz ku in wa lidz kim. Bar dzo cie szy się z od wie dzin,
ale po nie waż nie za wsze obo wiąz ki po zwa la ły nam, sio strom go od -
wie dzać, po dzie li łam się tym do świad cze niem z człon ka mi Ro dzi ny
Bło go sła wio ne go Ed mun da i kil ka osób zgło si ło chęć po mo cy. Od -
wie dza ją go, nio sąc mu po moc, po pro stu są z nim. My ślę, że dla te -
go czło wie ka jest to  wiel ki czyn mi ło sier dzia. Sa mot nie spę dzał by
ten czas w Do mu Po mo cy Spo łecz nej, a tak, od cza su do cza su, ja kiś
pro myk szczę ścia ci lu dzie sta ra ją się mu przy nieść. 

Dzie ło to co raz bar dziej się roz wi ja. Wie rzę głę bo ko, że Ed mund
Bo ja now ski pa tro nu je i wspo ma ga nas swo ją ła ską, że by dzie ła mi ło -
sier dzia roz ra sta ły się w Pol sce, gdy sy tu acja się po gar sza i jest po -
trze ba by cia z po trze bu ją cy mi ludź mi. Za sta na wia my się, w ja kim
kie run ku ma iść Ro dzi na Bło go sła wio ne go Ed mun da. Na jed nym ze
spo tkań ktoś po wie dział, że te raz bar dzo po trze ba wyjść do lu dzi,
któ rzy są sa mot ni, cier pią, prze ży wa ją de pre sję, ja kieś za ła ma nia, a
jest ich, jak się oka zu je, bar dzo wie le. Ostat nio je den mę żczy zna ze
Ślą ska, któ ry był ko ściel nym, a rów no cze śnie prze wod ni czą cym Ro -
dzi ny Bło go sła wio ne go Ed mun da i oj cem ka pła na, po peł nił sa mo -
bój stwo. Na po grze bie ksiądz pro boszcz pa ra fii, gdzie pra co wał ten
mę żczy zna, uklęk nął przy tej trum nie i po wie dział: „Edwar dzie,
prze bacz mi, że nie za uwa ży łem two jej ciem no ści, two je go za ła ma -
nia, że mia łeś ja kieś za chwia nie w wie rze, że nikt z nas nie po dał ci
rę ki w od po wied nim mo men cie”. To by ło ogrom nym  wstrzą sem
dla osób z Ro dzi ny Bło go sła wio ne go Ed mun da. Po sta no wi ły one iść
i szu kać w oto cze niu lu dzi sa mot nych, prze ży wa ją cych kry zy sy, za -
my ka ją cych się w so bie. Nieść im po moc i mi ło sier dzie. 

Swo je po wo ła nie od bie ram ja ko wiel ki dar Mi ło sier dzia Bo że -
go. Przy znam szcze rze, że po cho dzę z ro dzi ny ma ło wie rzą cej 
i mój ob raz Bo ga był płyt ki i skrzy wio ny. Był dla mnie sę dzią, któ -
re go się  ba łam. Gdy po czu łam po wo ła nie, wstą pi łam do Sióstr
Słu żeb ni czek. Przez wie lo let nią for ma cję, ko rzy sta nie z re ko lek cji,
z kie row nic twa du cho we go mój Bóg jest te raz Mi ło ścią i Mi ło sier -
dziem i tym mi ło sier dziem mo gę się dzie lić z ty mi, do któ rych
mnie Pan Bóg po sy ła. Przede wszyst kim przez dwa dzie ścia lat
mia łam szczę ście pra co wać w przed szko lu, by ła to też po słu ga mi -
ło sier dzia. Wraz  sio stra mi sta ra ły śmy się przyj mo wać  dzie ci 
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z bied niej szych ro dzin, ogar niać je, wy cho wy wać, mo dlić się za te
ro dzi ny i wy cho dzić do tych ro dzin z kon kret ną po mo cą. Przez
wie le lat pra co wa łam w Stry ko wie ko ło Ło dzi, by ło tam  wie le bied -
nych ro dzin. Czę sto przy cho dzi ły pro sić o po moc. Ile mo gły śmy, ty -
le po ma ga ły śmy, ale czę sto bra ko wa ło pie nię dzy czy kon kret nych,
ma te rial nych rze czy. Pew ne go ra zu przy szła mat ka wie lo dziet nej
ro dzi ny, by ły śmy wte dy w trud nej sy tu acji, ale po wie dzia łam, że by
przy szła za dwa dni. Z sio stra mi po szły śmy do ka pli cy, za czę ły śmy
się mo dlić i za dwa dni przy szła pew na ko bie ta, któ ra mia ła za kład
kra wiec ki i po wie dzia ła nam, że jej się po szczę ści ło, bo do sta ła du -
żą kwo tę pie nię dzy, któ rych się nie spo dzie wa ła i chce się ni mi po -
dzie lić. Mo gły śmy wes przeć ro dzi nę wie lo dziet ną. Ta kich ak tów
mi ło sier dzia ma my wie le, mo że ła twiej po wie dzieć o tych ma te rial -
nych, ale du cho wych też ma my wie le. Bar dzo du żo lu dzi za gu bio -
nych zgła sza się do nas o po moc du cho wą i mo dli twę.

Wła śnie w Ro dzi nie Bło go sła wio ne go Ed mun da bar dzo du żo
lu dzi od naj du je Mi ło sier ne go Bo ga. Na co mie sięcz nych  spo tka -
niach mo dli tew no -for ma cyj nych, wy jaz dach, kon fe ren cjach, piel -
grzym kach  przy bli ża my lu dziom Mi ło sier ne go Bo ga. 

Wspie ra my też kon kret ne oso by. Pra co wa łam w przed szko lu 
w Tar cho mi nie przez pięć lat, po tem od wie dza łam sio stry tam pra -
cu ją ce. Pew ne go ra zu spo tka łam na przy stan ku pa nią Anię, któ ra
wcze śniej współ pra co wa ła z na mi, jej dziec ko też by ło w na szym
przed szko lu. By ła za ła ma na, uro dzi ła trze cie dziec ko, mąż ją zo sta -
wił, wy je chał za gra ni cę i nie wi dzia ła mo żli wo ści dal sze go ży cia,
by ła za ła ma na psy chicz nie. Bar dzo dłu go roz ma wia ły śmy i ile ra zy
przy je żdża łam, od wie dza łam ją. Wła ści wie nie wie le jej ra dzi łam,
bar dziej słu cha łam i by łam z nią. Dzwo ni ła, pi sa ła li sty. Dla tej za -
ła ma nej ko bie ty to spo tka nie by ło  wiel kim da rem Bo że go Mi ło -
sier dzia. Mo gła się przed kimś wy po wie dzieć i prze trwać trud ny
czas. Dziś ma lep szą sy tu ację i so bie ra dzi. Ta kich mo men tów jest
du żo w ży ciu i mo ich sióstr. 

Wi dzę też sze ro kie dzia ła nie mi ło sier ne go Je zu sa w na szych ak -
cjach mi syj nych. Po nad osiem dzie siąt lat te mu na sze sio stry pod ję -
ły pra cę w Afry ce, pra cu ją też od pięt na stu lat na   Sy be rii i jesz cze
w wie lu in nych kra jach. Sio stry pi szą, dzwo nią, pro sząc o kon kret -
ną po moc. Za kła da jąc przed szko la od ze ra, po trze bo wa ły mo dli twy
i ró żnych po mo cy. Po nie dłu gim cza sie zgła sza li się lu dzie, któ rzy
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chcie li po móc. Ostat nio po wsta ło trze cie przed szko le w Brac ku i
sio stry pro si ły o po moc w za ku pie sprzę tu gim na stycz ne go, a to du -
ży koszt.  Po mo dli twie  zno wu zgło si ły się oso by, któ re chcia ły po -
móc, sio stry też pod ję ły ró żne ak cje w pa ra fii i dzię ki te mu sprzęt
zo stał za ku pio ny, a dzie ci w przed szko lu ma ją lep sze wa run ki. 

Bar dzo się cie szę, że je stem w Uczel ni, któ re go pa tro nem jest
Bło go sła wio ny. Dzia łał wte dy, kie dy by ła bie da, kie dy by ło trud no,
roz da wał wszyst ko i jak to sam po wie dział, „już ostat nie by dląt ko
ze swe go do mu wy pro wa dził”, czy li ze staw srebr nych sztuć ców,
któ re uwa żał za zbyt kosz tow ne, aby je mieć, gdy obok lu dzie są
bied ni. Od dał wszyst ko. My, je go cór ki du cho we, sta ra my się w
mia rę na szej mo żno ści kon ty nu ować ten cha ry zmat. 
Do świad czam na co dzień Bo że go Mi ło sier dzia po przez Sa kra -
men ty, po przez Sło wo Bo że i mam oka zję dzie lić się tym mi ło sier -
dziem tam, gdzie je stem. Je stem Bo gu bar dzo za to wdzięcz na. 

An na Nie pie kło
Nie ukry wam, że mo ja obec ność tu taj jest dla mnie wiel kim za -

sko cze niem, bo kie dy do wie dzia łam się, że mam da wać świa dec -
two, chcia łam od mó wić. O Fun da cji Ka pu cyń skiej, w któ rej pra -
cu ję, mo gła bym mó wić go dzi na mi, ale o so bie jest mó wić naj trud -
niej. Bę dzie to pierw szy raz, kie dy ko mu kol wiek o tym mó wię. Na
pew no to nie jest przy pa dek, bo Bóg wie, co ro bi. Po ka zu je mi to
przez ca łe mo je ży cie. 

Obec nie pra cu ję ja ko Ko or dy na tor ka Pro jek tów w Fun da cji
Ka pu cyń skiej. Fun da cja zwią za na jest z dzia łal no ścią bra ci ka pu -
cy nów w War sza wie na uli cy Mio do wej. Bra cia od po nad dwu -
dzie stu lat pro wa dzą tam ja dło daj nię dla osób ubo gich i bez dom -
nych. Na po cząt ku dzia łal ność bra ci sku pia ła się na do raź nym
wspar ciu: wy da wa nie zu py, odzie ży, pro wa dze niu punk tu me dycz -
ne go, wspar cie du cho we. Tak by ło do mo men tu, kie dy bra cia po -
sta no wi li spró bo wać pod jąć pra cę wy cho waw czą z ludź mi bez -
dom ny mi. Po wsta ło przy ka pu cy nach śro do wi sko bar dzo sprzy ja -
ją ce te go ty pu dzia ła niu. Oso by bez dom ne bar dzo im ufa ją, co po -
zwa la zbli żyć się do nich, a Bo że Mi ło sier dzie roz grze wa ich ser ca.
Tym lu dziom, któ rych wy peł nia ogrom na sa mot ność, trze ba wlać
na dzie ję na bu do wa nie lep sze go ju tra i na to, że mo gą coś jesz cze
war to ścio we go zro bić w swo im ży ciu. 
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An na Nie pie kło 

Tra fi łam do Fun da cji, za nim ona po wsta ła. By łam wo lon ta -
riusz ką ja dło daj ni, a mo ja hi sto ria z ko ścio łem ka pu cy nów, jak i z
ludź mi bez dom ny mi jest cie ka wa. Z dzie ciń stwa wy nio słam ob raz
Bo ga ka rzą ce go, a nie mi ło sier ne go. Od kie dy pa mię tam, Je zus do -
bi jał się do mo je go ser ca, abym nio sła w świat mi ło sier dzie, ale te -
go nie chcia łam. Wy da ło mi się, że na rzu ca mi swo ją wo lę, że ja
mam in ny plan na ży cie, nie ko niecz nie chcę to ro bić, co On mi
pro po nu je. Z dru giej stro ny wy da wa ło mi się, że On ja ko wszech -
moc ny pew nie bę dzie chciał mnie uka rać za to, że chcę po stę po -
wać zgod nie ze swo ją, a nie Je go wo lą. I tak to trwa ło przez pra wie
dwa dzie ścia lat. Ucie ka łam od swo je go po wo ła nia przez in ten syw -
ne ży cie to wa rzy skie, przez pra cę, wręcz pra co ho lizm, przez pra cę
w kor po ra cjach, przez chęć bu do wa nia wła sne go wi ze run ku. Bar -
dzo chcia łam mieć swo ją fir mę, za ra biać du żo pie nię dzy, być oso -
bą zna ną, peł ną ró żnych umie jęt no ści, któ re po zwo lą mi piąć się
po dra bi nie ka rie ry za wo do wej i cał ko wi cie za po mnia łam o swo im
wnę trzu du cho wym. W swo ich ce chach, ta kich jak wra żli wość na
dru gie go czło wie ka, czy em pa tia, wi dzia łam prze kleń stwo i nie -
zmier nie z tym wal czy łam. Ca łe jed nak szczę ście, chy ba dzię ki mo -
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jej ro dzi nie, ni gdy nie ode szłam od Ko ścio ła. Co ty dzień cho dzi -
łam na Mszę Świę tą i mi mo że mo że nie by ła ona prze ży wa na tak,
jak być po win na, to jed nak w ka żdą nie dzie lę tam by łam i my ślę,
że to mnie ura to wa ło. Je zus przez ca łe mo je ży cie do bi jał się do
mnie i sta wiał na mo jej dro dze lu dzi, któ rzy mi przy po mi na li o
Nim i o tym, że nie bę dę szczę śli wa, ro biąc to, co ro bię we dług
swo je go pla nu. Przy cho dzi ły ko lej ne pra ce, któ re nie da wa ły sa tys -
fak cji i pró bo wa łam ko lej no in nych. Póź niej był jesz cze wy jazd do
An glii i tam trzy let nie zma ga nia z uło że niem so bie na no wo ży cia,
póź niej de cy zja po wro tu do Pol ski. Po po wro cie za czę łam przy po -
mi nać so bie o dru gim czło wie ku. Wy ni ka ło to z trud nej po now nej
akli ma ty za cji w Pol sce, mia łam wię cej wol ne go cza su, a czło wiek
kie dy ma go wię cej, to dzię ki Bo gu ucie ka do swo je go wnę trza.
Współ pra co wa łam z Sio stra mi Mi sjo nar ka mi Mi ło ści i tam od kry -
łam swój pierw szy kon takt z czło wie kiem bez dom nym i ubo gim.
Te raz z per spek ty wy cza su wi dzę, że ła two wcho dzę w kon takt 
z dru gim po trze bu ją cym czło wie kiem. Oso by, któ re mnie zna ją,
py ta ją, jak ja to ro bię. Ja też nie wiem, to pew nie dar Bo ży, że mam
ja kąś nie zwy kłą zdol ność otwie ra nia ich serc, a oni chy ba od wdzię -
cza ją mi się tym, że wpusz cza ją mnie w swój świat. My ślę, że to po -
trze bu ją cy mnie wy bra li, a nie ja ich. Wcze śniej pra co wa łam ja ko
wo lon ta riusz ka w ho spi cjum, po ma ga łam dzie ciom w do mach
dziec ka, ale aku rat wła śnie przy lu dziach bez dom nych Bóg chciał
mnie za trzy mać. Pa mię tam jak po wy da wa niu zu py u Sióstr Mi sjo -
na rek pod szedł do mnie je den bez dom ny i dał mi cze ko la dę. W
pierw szym od ru chu  po my śla łam so bie, że ta cze ko la da bę dzie
bar dziej je mu po trzeb na niż mnie, ale już po chwi li wie dzia łam, że
mu szę przy jąć ten dar, bo to jest je go for ma po dzię ko wa nia za to,
co dla nich ro bię. Im jest bar dzo trud no dzię ko wać i po za sło wem
„dzię ku ję” nie są w sta nie ni cze go nam dać, ni cze go ta kie go ma te -
rial ne go. I w tym mo men cie te mo je ce chy, któ re wcze śniej prze kli -
na łam, za czę ły na bie rać bla sku i ja sta wa łam się praw dzi wie so bą.
Uwa żam, że je śli ro bi się coś zgod ne go z tym, co Je zus wlał w na -
sze ser ce, z tym pier wot nym Je go wi dze niem nas tu taj na świe cie,
co jest wy ra zem Je go mi ło ści do nas, to wte dy wszyst ko idzie nam
jak z płat ka. Wte dy two rzy my do bro, mi łość i mi mo że spo ty ka my
cier pie nia, to też ina czej na nie pa trzy my. Bo le sne do świad cze nia
też są po trzeb ne, bo mo gą nas wie le na uczyć. 
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Mój po czą tek współ pra cy z ka pu cy na mi za czął się od nie zwy -
kłej hi sto rii. Prze cho dząc przy ko ście le Bra ci Ka pu cy nów, na po -
tka łam bez dom ne go. Tam jest ka wa łek traw ni ka. W okre sie let nim
bar dzo czę sto sie dzą tam i le żą bez dom ni. Za czę łam roz ma wiać z
na po tka nym bez dom nym. Po wie dział do mnie: „Wiesz co? Na pił -
bym się cze goś, bar dzo chce mi się pić”. Od po wie dzia łam: „Nie
ma pro ble mu, pój dę do skle pu spo żyw cze go i ku pię wo dę”, a on
na to: „Weź tę bu tel kę i idź tu taj do ko ścio ła”. „Do ko ścio ła?” spy -
ta łam. „Nie ko niecz nie do ko ścio ła, ale do klasz to ru obok”. Tak
więc po szłam z tą pu stą bu tel ką do klasz to ru Bra ci Ka pu cy nów po
wo dę. Te raz z per spek ty wy cza su wi dzę, że by łam oso bą, któ ra po -
pro si ła wte dy o po moc. Sta nę łam po stro nie bez dom nych i po pro -
si łam o wo dę. We szłam póź niej do ko ścio ła po dzię ko wać Bo gu za
to do świad cze nie. Otrzy ma łam ła skę po czu cia Bo żej mi ło ści.

W tej chwi li jest sy tu acja od wrot na. To ja słu żę bez dom nym.
Da ję im wo dę, her ba tę. Na szą co dzien ną pra cę wy ko nu je my w
do syć cię żkich wa run kach, bo ja dło daj nia jest obec nie w pod zie -
miach ko ścio ła. Wte dy w ko ście le zna la złam ulot kę o za mia rze
wy bu do wa nia Ka pu cyń skie go Ośrod ka Po mo cy, w któ rym bę -
dzie świad czo na kom plek so wa po moc i bę dzie tam też no wa ja -
dło daj nia. Po sta no wi łam, że za nim znaj dę pra cę, po mo gę bra -
ciom. Mo że uda mi się na wią zać ja kieś cie ka we kon tak ty biz ne -
so we. I tak się za czął się no wy etap w mo im ży ciu. Oka za ło się, że
two rzy się Fun da cja i by łam pierw szą za trud nio ną w niej oso bą.
Tak speł ni ło się mo je ma rze nie, bo chcia łam stwo rzyć fir mę i tak
na praw dę ją bu du ję. Fir mę ja ko or ga ni za cję po za rzą do wą. Czy li
tak spryt nie Bóg po łą czył mo je ma rze nia z Je go ma rze nia mi. To
jest nie sły cha ne, jak ten plan Bo ży, po mi mo na szych wy krę tów i
prze ciw no ści, jest re ali zo wa ny. Te raz na co dzień do świad czam
Bo że go Mi ło sier dzia. Je stem oso bą, któ ra jest bar dzo bli sko bez -
dom nych. I my ślę, że je stem łącz ni kiem mię dzy bez dom ny mi a
ka pu cy na mi, w tym wy mia rze Bo żym, że w ja kiś spo sób otwie -
ram ich ser ca i my ślę, że Bóg chce wi dzieć we mnie swo je na rzę -
dzie, że prze ze mnie do ty ka bez dom nych i wle wa w ich ser ca no -
wą wia rę, na dzie ję i mi łość. 

W tym cza sie zmie nił się w mo ich oczach wi ze ru nek Bo ga, któ -
ry stał się te raz Bo giem Mi ło sier nym. Na pew no też dzię ki sio strze
Fau sty nie i jej dzien nicz ko wi. 
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My ślę, że Bóg ja ko Mi łość wy ra ził ją, two rząc czło wie ka, i my
ma my ta kie sa mo za da nie. Mi łość, że by by ła mi ło ścią, mu si być ży -
wa, mu si za ta czać co raz szer sze ko ła. Je ste śmy wszy scy po wo ła ni
do te go, że by nieść mi łość, bu do wać do bro. Bóg, stwa rza jąc nas,
nie skoń czył na tym. On pra gnie być ko cha ny, pra gnie, aby ta mi -
łość, któ rą w nas za szcze pił, wró ci ła do Nie go, cho ciaż On jej tak
na praw dę nie po trze bu je, ale wie, że dla nas jest to zba wien ne. Tak
sa mo jest z ludź mi. Je że li je ste śmy mi ło sier ni, to mi ło sier dzie wra -
ca do nas, to wszyst ko gdzieś za ta cza ko ło. W tym wy ra ża się Bo ży
plan, że by śmy by li jed no.

Brat Mi ro sław Kruk
Szczęść Bo że. Wi tam wszyst kich ser decz nie. Mam na imię Mi -

rek i na le żę do Zgro ma dze nia Ma łych Bra ci Je zu sa. Po dob nie jak
mo ja po przed nicz ka też się za sta na wia łem, dla cze go tu je stem. Mo -
je zgro ma dze nie nie pro wa dzi bo wiem żad nych dzieł cha ry ta tyw -
nych, ani nie zaj mu je się dusz pa ster stwem czy świad cze niem czyn -
nej po mo cy. Czę sto po rów nu je my nasz cha ry zmat do ży cia Je zu sa
w Na za re cie, czy li pro ste go ży cia wśród lu dzi. Wy ko nu je my zwy kłą
pra cę fi zycz ną. Ja pra cu ję w mar ke cie i to jest do syć trud na pra ca.

My śla łem tro chę nad „za da nym” te ma tem i nad cy to wa nym
zda niem z Ewan ge lii Ma te usza w ty tu le tej kon fe ren cji. Jak więk -
szość bło go sła wieństw, tak sa mo i to zda nie za wie ra obiet ni cę.
„Bło go sła wie ni (szczę śli wi) mi ło sier ni, gdyż oni mi ło sier dzia do -
stą pią”. Za sta na wia łem się, co to zna czy do kład nie. Dla cze go oni
do stą pią mi ło sier dzia?

Za da łem so bie py ta nie, dla cze go jest tu uży ty czas przy szły:
„do stą pią mi ło sier dzia”? Bło go sła wień stwo to ma wy peł nić się w
przy szło ści. Ale czy ta obiet ni ca do ty czy je dy nie przy szło ści, al bo
le piej wiecz no ści, któ ra jest Bo żą po za cza so wo ścią? Mi ło sier ny
otrzy ma mi ło sier dzie, ale czy do pie ro ja ko sku tek swo je go do bre go
czy nu? Mo że dla te go mó wi się w tym miej scu o przy szło ści, by
wska zać na owo ce i ko rzyść, ja ką sa mi mo że my otrzy mać z cze goś,
co mo gło wy da wać się współ cze snym Je zu so wi, wów czas, gdy fi lan -
tro pia bo ga tych te go świa ta nie by ła jesz cze w mo dzie, czymś ja ło -
wym i bez u ży tecz nym? Sta wiam tu so bie jed nak dwa py ta nia od no -
śnie do te go tek stu. Je śli my ślę o od pła cie w przy szło ści, to po ja wia
się za rzut bra ku bez in te re sow no ści: świad czę te raz mi ło sier dzie, by
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je póź niej otrzy mać z na wiąz ką. Dru gie py ta nie do ty czy te go, jak
od naj dy wać w so bie to mi ło sier dzie, by nim ob da ro wy wać in nych,
zwłasz cza w sy tu acjach, któ re nas prze ra sta ją? Czy mo że być mi ło -
sier ny ktoś, kto nie otrzy mał sam wcze śniej mi ło sier dzia? Czy mo -
żna da wać mi łość, nie do świad czyw szy jej?  Jak mo że my być mi ło -
sier ni, je śli wcze śniej Bóg nam mi ło sier dzia nie oka zał? 

Wy da je mi się, że za rzut bra ku bez in te re sow no ści mo żna ode -
przeć, czer piąc z licz nych  przy kła dów z ży cia zwy kłych, ota cza ją -
cych nas lu dzi, któ rzy wy świad cza ją ja kieś do bro in nym, nie kal ku -
lu jąc zy sków i strat i nie my śląc o przy szłej, czy to ziem skiej czy
nie biań skiej, od pła cie. My ślę więc, że ak ty do bro ci sta ją się dla
oka zu ją ce go mi ło sier dzie czymś na tu ral nym, wy ko ny wa nym wręcz
spon ta nicz nie. Pięk nym przy kła dem jest tu mi ło sier ny Sa ma ry ta -
nin z przy po wie ści w Ewan ge lii Łu ka sza. Je go akt zda je się być cał -
ko wi cie spon ta nicz ny i bez in te re sow ny. Wy pły wa on z we wnętrz -
nej dys po zy cji dar czyń cy. 

Na dru gie py ta nie rów nież mo żna od po wie dzieć, się ga jąc do
pro stej co dzien nej ob ser wa cji z ży cia. Lu dzie szczę śli wi i bez in te -
re sow ni czer pią te po sta wy z bez in te re sow ne go i szczę śli we go ser -
ca. Być mo że jest to tru izm, ale wy da je mi się war te pod kre śle nia.
„Cóż masz, cze go byś nie otrzy mał?” py ta re to rycz nie św. Pa weł
(1Kor 4,7). Są dzę więc, że sko ro oka zu je my mi ło sier dzie, jest to
wy ni kiem uprzed nie go ob da ro wa nia, mi ło sier dzia otrzy ma ne go

Brat Mi ro sław Kruk 
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od Bo ga i lu dzi. Tyl ko ten, kto do świad czył dar mo wej mi ło ści, mo -
że ko chać in nych.

My śląc o dzi siej szym te ma cie, po sta no wi łem się gnąć do źró deł
i przyj rza łem się tek stom w Pi śmie Świę tym, a zwłasz cza w No -
wym Te sta men cie. Pol skie mu rze czow ni ko wi „mi ło sier dzie” lub
cza sow ni ko wi „być mi ło sier nym” w ję zy ku grec kim od po wia da ją
trzy sło wa: 

li tość, mi ło sier dzie, zmi ło wa nie
uli to wa nie się, li tość, współ czu cie, 
ser decz ność, czu łość, mi łość, li tość.

Nie jed no krot nie sło wa te lub ich po chod ne wy stę pu ją pa ra mi,
wska zu jąc naj pierw na do ko nu ją ce się ja kieś we wnętrz ne prze ży -
cie w bo ha te rze opo wie ści, któ re po bu dza go do peł nie nia ak tu
mi ło sier dzia. To po ru sze nie jest ro dza jem współ czu cia po cho dzą -
cym z ser ca (dosł. z wnętrz no ści), a póź niej wy ra ża ją cym się w
kon kret nym czy nie. Bar dzo do brze wi dać to na przy kła dzie przy -
po wie ści Je zu sa, mó wią cych o ak tach mi ło sier dzia: do bre go Sa ma -
ry ta ni na, sy na mar no traw ne go, czy na przy kła dzie sa me go Je zu sa
do ko nu ją ce go roz mno że nia chle ba.  

W kil ku pe ry ko pach, np. Łk 10,33 i 15,20, cza sow nik być ser decz -
nym, czu łym, li to ści wym jest tłu ma czo ny ja ko wzru szył się głę bo ko,
na to miast w Mt 15,32  czy w Mk 8,2 przez żal mi. Po mi mo tej roz bie -
żno ści tłu ma czeń mo żna do strzec we wnętrz ny im puls, któ ry na ka zu -
je tej oso bie do ko na nie na tych mia sto we go ak tu mi ło sier dzia. Naj -
pierw jest więc to po ru sze nie, a póź niej jest oka za nie mi ło sier dzia.
Współ czu cie, we wnętrz na po sta wa po prze dza czyn mi ło sier dzia.

Wspo mi na łem wcze śniej o ła sce mi ło sier dzia, któ ra uprze dza
na sze czy ny i za mia ry. Je zus mó wi: „bądź cie mi ło sier ni (współ czu -
ją cy), jak Oj ciec wasz jest mi ło sier ny” (Łk 6,36). Jest to więc za chę -
ta do na śla do wa nia Bo ga, do sta wa nia się praw dzi wie Je go dzieć -
mi, co jest nie tyl ko czymś „da nym”, ale jest cią głym pro ce sem,
dro gą, któ rą mo że my po dej mo wać. Mó wiąc wspo mnia ne wy żej
sło wa, Je zus pod su mo wu je wcze śniej sze przed sta wie nie mi łu ją cej
po sta wy Oj ca Nie bie skie go, któ ry „jest do bry dla nie wdzięcz nych
i złych”. Po ka zu je, że Bóg da je hoj nie wszyst kim swo ją ła skę i
wszyst kich ob da rza swo ją mi ło ścią i mi ło sier dziem. Otwie ra jąc się
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naj pierw na tę ła skę, mo że my póź niej sa mi być współ czu ją cy dla
nie wdzięcz nych i złych, co nor mal nie stoi w sprzecz no ści z na szą
ego cen trycz ną, ska żo ną i wra żli wą na tu rą. Je zus mó wi, by przy zy -
wać Bo że go zmi ło wa nia, „pro sić”, „ko ła tać”, „wo łać dniem i no -
cą”.  Po nie waż Oj ciec ob da rza nim hoj nie, ka żdy mo że je otrzy -
mać, a od czu wa je zwłasz cza w mo men cie, kie dy się czu je sła by,
bez sil ny, za lęk nio ny, kie dy po trze bu je prze ba cze nia. O to mi ło sier -
dzie mo że wów czas pro sić. Do świad cza jąc ciem no ści i lę ków, mo -
że my wo łać jak śle py Bar ty me usz: „Je zu sie, Sy nu Da wi da, uli tuj się
na de mną” (Mk 10, 46-48); stąd na sze Ky rie ele ison. Je zus nie tyl -
ko chce ob da rzać swo imi ła ska mi, ale ta kże pra gnie, by śmy o nie
pro si li dla sie bie i dla in nych. 

Ja rów nież mia łem ta ki szcze gól ny czas w wie ku doj rze wa nia,
kie dy bar dzo o to mi ło sier dzie pro si łem i rze czy wi ście głę bo ko do -
świad czy łem Bo że go zmi ło wa nia. Do zna łem wów czas po czu cia
cał ko wi te go, bez gra nicz ne go prze ba cze nia i na glą ce go za pro sze nia
do więk szej mi ło ści. Choć na nie w koń cu od po wie dzia łem, w mo -
im ży ciu wciąż na no wo do świad czam po trze by po wro tów do
„pierw szej mi ło ści” i nie ustan ne go na wra ca nia się. 

Czę sto wra ca mi w pa mię ci tekst z Ewan ge lii Ma te usza (w roz -
dzia le 25), mó wią cy o czy nach mi ło sier dzia, w któ rym Je zus, po -
rów nu jąc się do kró la na są dzie osta tecz nym, przy wo łu je kon kret -
ne ży cio we sy tu acje: „by łem głod ny, a da li ście mi jeść, by łem spra -
gnio ny, a da li ście mi pić”. A póź niej owi szczę śliw cy po pra wej stro -
nie py ta ją się „kie dy, Pa nie?”, zu peł nie nie świa do mi sy tu acji, w któ -
rych da wa li pić i jeść, kie dy oka zy wa li mi ło sier dzie sa me mu Kró lo -
wi. Wy raź nie wi dać tu, że te czy ny do bro ci świad czo ne dla przy -
god nych po trze bu ją cych ma ją być naj pierw ak ta mi ro dzą cy mi się w
na szym ser cu i po dej mo wa ny mi spon ta nicz nie, wręcz nie świa do -
mie i bez in te re sow nie, bez li cze nia na póź niej szą od pła tę. „Niech
nie wie Two ja le wa rę ka, co czy ni pra wa” (Mt 6,3) – mó wi Je zus w
in nym miej scu. Nie jest to na pierw szym miej scu re ali zo wa niem ja -
kiejś wiel kiej ak cji cha ry ta tyw nej, ale przede wszyst kim ma wy ni kać
z po trze by ser ca. Ina czej bo wiem mo że my być jak fa ry ze usze, któ -
rzy da jąc dzie się ci nę ze wszyst kie go, za po mi na ją o tym, co wa żniej -
sze jest w pra wie: „o spra wie dli wo ści  i mi ło sier dziu” (Mt 23,23). 

Od wo łu jąc się do wła sne go do świad cze nia i wła sne go prze ży -
wa nia te go bło go sła wień stwa,  pra gnę po wie dzieć, że naj wa żniej -
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szym aspek tem dla mnie jest tu taj świa do mość by cia ob da ro wa nym
i ko mu nii z Bo giem, któ ry nie ustan nie ob da rza mnie swo ją ła ską, a
bez któ rej nie mógł bym ist nieć, był bym jak uschła la to rośl. Po trze -
bu ję cią gle na no wo przy po mi nać so bie o tym, by po zo sta wać ubo -
gim, któ ry ma je dy nie pu ste, wy cią gnię te rę ce, mo gą ce wszyst ko
przyj mo wać od Bo ga, by po tem da wać to in nym. Je zus, na wią zu jąc
do naj więk sze go przy ka za nia mi ło ści Bo ga i bliź nie go, wzy wa do
cał ko wi te go po wie rze nia sie bie Oj cu. Po wi nie nem więc od da wać
Bo że da ry, z któ rych naj więk szym jest mi łość, nie tyl ko ja ko dzie się -
ci nę, ale „ca łym ser cem, ca łym du chem, ca łym umy słem, ze wszyst -
kich sił” (Mk 12,30-33). By to zro bić, mu szę jed nak naj pierw sta nąć
w po sta wie dziec ka czy ucznia, któ ry na słu chu je i ocze ku je wszyst -
kie go od Bo skie go Daw cy. Po trze ba mi co dzien nie otwie rać się na
tę ła skę, któ rą Bóg chce mi da wać. Jest to naj pierw po sta wa wsłu -
chi wa nia się i ocze ki wa nia, a po tem ad o ra cji, uwiel bie nia i dzięk -
czy nie nia. Je śli nie po świę cę przed łu żo ne go cza su mo dli twy,  a w
mo im zgro ma dze niu jest to co naj mniej go dzin na ad o ra cja dzien -
nie, je śli nie od dam się cał ko wi cie na to, że by sta nąć przed Bo giem
ja ko ubo gi, to wte dy mo je ser ce po zo sta je wy peł nio ne ró żny mi rze -
cza mi, my śla mi, tro ska mi i pla na mi, ale czy jest wy peł nio ne Bo -
giem? Czy jest wy peł nio ne mi ło ścią? Po ró żnych sy tu acjach z mo je -
go ży cia wi dzę, że gdy bra ku je mi ta kie go cza su mo dli twy, cza su, w
któ rym mo je ser ce po zo sta je czu wa ją ce i z Bo giem, od bi ja się to na
ży ciu co dzien nym. Zda rza się wów czas, że re agu ję w spo sób nie -
ade kwat ny do pro ble mu, w spo sób zbyt ner wo wy i emo cjo nal ny.
Nie kie dy te emo cje są bar dzo trud ne. Pięk nym zo bra zo wa niem te -
go, co chcę po wie dzieć, bę dzie przy wo ła nie jed nej z mo ich ulu bio -
nych scen z Ewan ge lii, mia no wi cie opo wieść o Mar cie i Ma rii (Łk
10,38-42). Czy przez przy pa dek po ja wia się ona w Ewan ge lii Łu ka -
sza tuż po przy po wie ści o Do brym Sa ma ry ta ni nie? Otóż Mar ta,
choć czy ni ty le rze czy i pra gnie świad czyć ty le roz ma itych po sług
wo bec swo ich go ści, we wnętrz nie sa ma jest roz dar ta i tar ga na wie -
lo ma tro ska mi i nie po ko ja mi. Je zus mó wi jej, że „po trze ba tyl ko
Jed ne go”. A za tem to bez pro duk tyw na Ma ria da na jest ja ko przy -
kład ucznia. Umie jąc słu chać i ma jąc ser ce zjed no czo ne, skon cen -
tro wa ne nie na swo ich licz nych prze ży ciach, lę kach i tro skach, lecz
na „Jed nym”, na Bo gu, mo że wy bie rać naj lep szą cząst kę (w ory gi -
na le: „do brą”) i świad czyć to do bro na wet sku tecz niej niż roz pro -
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szo na, choć apo dyk tycz na go spo dy ni, sie ją ca gniew i nie po kój wo -
kół sie bie. Sko ro Mar ta nie wy bie ra te go Jed ne go, owej „do brej
cząst ki”, to czy mo że przez licz ne ak ty wy pły wa ją ce z roz dar te go
ser ca świad czyć do bro in nym? Prze cież nie mo żna sa me mu da wać
te go, cze go się nie po sia da.

W na szym ży ciu czę sto do świad cza my po dob nych sy tu acji. Ja
sam pod le gam ogrom nej pre sji w wy ko ny wa nej prze ze mnie pra cy
i prze ży wam wie le na pięć po cho dzą cych z ze wnątrz. Po nad to są
ta kże in ne na pię cia, po cho dzą ce z mo je go wnę trza, mo ich am bi cji,
wy du ma nych po trzeb, nie da ją cych się zre ali zo wać pra gnień. W sy -
tu acji, kie dy ktoś za cho wu je się w sto sun ku do mnie nie przy jem nie
i gwał tow nie, czę sto mam chęć od re ago wać w po dob ny spo sób. I
czu ję, jak te emo cje we mnie na ra sta ją i nie umiem dać so bie z ni -
mi ra dy. Przy po mi nam więc so bie tę przy wo ła ną przed chwi lą sce -
nę czy też Je zu sa po licz ko wa ne go przed San he dry nem. Pod jak
wiel ką pre sją mógł się On wów czas znaj do wać! A mi mo wszyst ko
zda je się wy peł niać do sko na le Pra wo, mó wią ce o wy świad cza niu
spra wie dli wo ści i mi ło sier dzia. Od wo łu je się do spra wie dli wo ści,
gdy mó wi: „Dla cze go mnie bi jesz?”, na to miast do mi ło sier dzia w
mo men cie ko na nia w proś bie zwró co nej do Oj ca: „prze bacz im,
bo nie wie dzą, co czy nią”. 

Są dzę, że to mi ło sier dzie po win no od no sić się naj pierw do naj -
bli ższych, tych, któ rych Bóg sta wia na mo jej dro dze. Do tych, z
któ ry mi pra cu ję, któ rych spo ty kam na uli cy, z któ ry mi ży ję. Póź -
niej po przez mo dli twę wsta wien ni czą mo że ono ogar niać co raz
szer sze krę gi i w koń cu do cie rać do „świa ta ca łe go”. Naj pierw jed -
nak mu szę też mieć mi ło sier dzie i ak cep ta cję dla sie bie sa me go, a
mo że le piej na wet na uczyć się śmiać z wła snych nie do sko na ło ści,
ogra ni czeń, licz nych upad ków. To tak jak z mi ło ścią: je śli nie ko -
cham sa me go sie bie, nie mo gę ko chać bliź nie go, je śli nie oka zu ję
so bie mi ło sier dzia, jak mo gę wy świad czać je dru gie mu? Nie bę dę
jed nak umiał te go mi ło sier dzia w so bie znaj do wać, je śli nie od dam
mo je go wol ne go cza su dla Pa na Bo ga, że by otwie rać się na Je go ła -
skę i do strze gać wszę dzie Je go mi ło sier dzie, w ka żdej chwi li. Je śli
te go nie zro bię, bę dę dzia łał je dy nie po bu dzo ny swo imi wła sny mi
am bi cja mi, nie upo rząd ko wa ny mi emo cja mi, mo że nie kie dy ja kimś
nie uświa do mio nym po czu ciem wi ny i mi mo wol nie roz bu do wy wał
swo je ego, my śląc w do dat ku, że je stem ta ki do bry dla in nych, któ -
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rzy oka zu ją się nie wdzięcz ni i źli. Dla te go tak wa żna jest dla mnie
mo dli twa ja ko uprzy wi le jo wa ne miej sce spo tka nia z Bo giem i czas,
kie dy On wy świad cza mi mi ło sier dzie. 

Ko lej nym uprzy wi le jo wa nym miej scem, gdzie mo gę do świad -
czać mi ło sier dzia, mo że stać się spo tka nie z dru gim czło wie kiem.
Jest to ży cie we wspól no cie, w ro dzi nie, któ re po win no być miej -
scem po jed na nia i prze ba cze nia. W mo jej wspól no cie ży ję wraz z
mo imi brać mi w bli skich re la cjach i ta bli skość spra wia, że nie za -
wsze jest nam ła two; kon flik ty są rze czą nie unik nio ną i wręcz po ży -
tecz ną, by mógł do ko nać się wzrost. Wów czas mo gą mieć miej sce
mo men ty po jed na nia i prze ba cze nia, bę dą ce szan są na po głę bie nie
wza jem nych re la cji. Po dob nie dzie je się w pra cy, kie dy uda je się po -
roz ma wiać z kimś, kto spra wia mi ja kieś trud no ści. Do ko nu ją ce się
wów czas po jed na nie zda je się wszyst ko zmie niać. Ta nie do strze gal -
na jak by drza zga ura zy czy wro go ści jest bo wiem tak na praw dę so -
lą w oku i po jej usu nię ciu nie tyl ko wzrok od zy sku je zdro wie, ale
ta kże ca ły czło wiek do tknię ty tą za tru tą ra ną. Zmie nia się mo je
spoj rze nie, a ta kże spoj rze nie tej dru giej oso by i od czu wam, że wte -
dy dzia ła nie Bo żej mi ło ści roz sze rza się na mo je ser ce i na ser ce dru -
gie go i po zwa la nam ko chać bez ogra ni czeń, zda wa ło by się „ca ły
świat”. W ta kich mo men tach czu ję, że praw dzi wie sta ję się dziec -
kiem Bo ga, któ rych ko cha wszyst kich i spra wia, że „słoń ce Je go
wscho dzi nad zły mi i nad do bry mi i zsy ła deszcz na spra wie dli wych
i nie spra wie dli wych”(Mt 5,45), bez czy nie nia ró żnic. 

Jo an na Trzcion ka
W swo im świa dec twie chcia ła bym po wie dzieć o ak tu ali zo wa -

niu się bło go sła wień stwa by cia mi ło sier nym, jak też do świad cza nia
mi ło sier dzia na kil ku płasz czy znach mo je go ży cia: oso bi ste go, za -
wo do we go oraz  w pra cy w wo lon ta ria cie  fun da cji Pro jan. Mo że
za cznę od te go, jak ro zu miem mi ło sier dzie i nie cho dzi mi o de fi -
ni cje ksią żko we, ale o ro zu mie nie mi ło sier dzia w kon tek ście wła -
sne go do świad cze nia. Ro zu miem je ja ko po sta wę wo bec dru gie go
czło wie ka peł ną zro zu mie nia, ak cep ta cji, em pa tii, ale też aser tyw -
no ści. Ten, kto czy ni mi ło sier dzie, jest szczę śli wy i wol ny, i ja te go
do świad czam. Kon se kwen cją by cia mi ło sier nym wo bec in nych jest
to, że czło wiek mi ło sier ny mi ło sier dzia do zna je. Wszyst kie na sze
czy ny, czy do bre, czy złe, ma ją swo je kon se kwen cje. Tak sa mo jest
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z da wa niem mi ło sier dzia. Ono bę dzie do nas wra ca ło w dwój na -
sób. Jest to mo je do świad cze nie i chcę się nim po dzie lić.

Jo an na Trzcion ka 

Przez dłu gi okres swo je go ży cia by łam bar dzo su ro wa, wy ma -
ga ją ca wo bec sie bie i in nych. To bar dzo utrud nia ło mo je re la cje 
i kon tak ty z ludź mi. Ja kiś czas te mu ktoś po ra dził mi, abym bło go -
sła wi ła in nym, abym ka żde spo tka nie z dru gim czło wie kiem koń -
czy ła proś bą: „Pa nie Bo że, bło go sław mu”. Za czę łam to ro bić 
z nie zbyt du żym prze ko na niem, że przy nie sie to ja kiś efekt. Oka -
za ło się jed nak, że efek ty prze ro sły mo je ocze ki wa nia. Ka żdy wy -
kład, ćwi cze nia, se mi na rium, gdy stu den ci się roz cho dzą, koń czę
ci chą mo dli twą: „Pa nie Bo że, bło go sław im”. Nie wiem, ja kie kon -
se kwen cje ta mo dli twa przy nie sie w ży ciu stu den tów, ale wiem, jak
zmie nia mo je ży cie. Z su ro wej, wy ma ga ją cej sta ję się ła god niej sza 
i życz liw sza wo bec in nych. To nie za le ży ode mnie, to jest ła ska 
i pe wien pro ces, któ ry się dzie je we mnie. 

Je stem ner wu sem. Gdy ja dę sa mo cho dem, to czę sto „roz ma -
wiam” z kie row ca mi w sty lu „ba ra nie, jak je dziesz”. Co raz czę ściej
jed nak te dia lo gi wy glą da ją nie co ina czej. Już za mie rzam „Ty, ba ra -
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nie,… i koń czę: Pa nie Bo że, do bra, prze pra szam, pro szę Cię, bło -
go sław mu, po zwól, że by do je chał szczę śli wie do ce lu, że by mu się
nic nie sta ło”. To jest drob ny epi zod, ale do brze po ka zu je, jak zmie -
nia się mo je ży cie; prze sta ję się de ner wo wać, je stem szczę śli wa i co -
raz czę ściej go ści we mnie po kój. Mo dli twa w po sta ci te go bło go sła -
wień stwa wra ca do mnie, zmie nia mnie, prze kształ ca i for mu je. 

Zaw sze mia łam ten den cję szu flad ko wa nia i kwa li fi ko wa nia lu -
dzi, kry ty ko wa nia i osą dza nia. Bło go sła wie nie in nym po wo du je, że
te osą dy zni ka ją, że ka żdy czło wiek sta je się czy stą kar tą dla mnie,
bra tem i sio strą. Bar dzo mi to po ma ga. To jest pe wien ele ment,
aspekt mi ło sier dzia, któ ry do ko nu je się w mo im ży ciu oso bi stym.

Pra cu ję na uczel ni i tam nie sie nie mi ło sier dzia od czy tu ję ja ko
by cie życz li wym wo bec  stu den tów i pra cow ni ków, z któ ry mi się
spo ty kam. Cza sem prze ży wam jed nak dy le ma ty, bo  w pra cy z
mło dy mi ludź mi trze ba umieć po łą czyć ze so bą ła god ność ze sta -
now czo ścią i wy so ki mi wy ma ga nia mi. W ży ciu aka de mic kim ście -
ra ją się we mnie te dwie po sta wy, by cia wy ma ga ją cym i jed no cze -
śnie mi ło sier nym. Jest to po sta wa mi ło sier na w wy mia rze ludz kim,
za wo do wym. Stu den ci, któ rzy za czy na ją stu dio wać, szcze gól nie ci
po cho dzą cy z ma łych miej sco wo ści, bar dzo szyb ko wpa da ją w ró -
żne kło po ty. Naj czę ściej nie ste ty wpły wa ją one na ca łe ich ży cie.
Dru gi ele ment te go mi ło sier dzia po strze gam więc ja ko po moc w
roz wią zy wa niu pro ble mów, w któ re mło dzi po pa da ją, ja ko wy cią -
ga nie do nich rę ki. Mia łam kil ka ta kich przy pad ków, że stu dent
„zni kał”, prze sta wał przy cho dzić na za ję cia. No cóż –my śla łam –
nie chce, nie mu si. Do pie ro  nie daw no zro zu mia łam, że ta kim
czło wie kiem trze ba się za in te re so wać, trze ba do nie go za dzwo nić
czy na pi sać ma ila, za py tać, co się dzie je. Dla cze go nie przy cho dzi
na za ję cia?  Za pew nić, że na dal ma szan sę za li cze nia, tyl ko mu si się
do mnie zwró cić. Ró żnie to by wa, nie kie dy stu den ci się od zy wa ją,
po pro szą, ja im coś za dam, po tem od by wa się za li cze nie. Cza sa mi
się nie zwra ca ją, ale by wa i tak, że po ro ku stu dent przy cho dzi do
mnie i przy po mi na, że rok te mu do nie go na pi sa łam i dla te go on
te raz ma od wa gę przyjść i po pro sić. Jest to aspekt mi ło sier dzia,
któ re mo że my czy nić w swo im ży ciu i któ re go ja do pie ro się uczę.

Trze cią płasz czy zną, w któ rej uczę się by cia mi ło sier ną, jest
pra ca w wo lon ta ria cie w fun da cji Pro jan. Pra cu ję w pro gra mie
Proz dro wie, na szym ce lem jest po ma ga nie w bar dzo ró żny spo sób
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oso bom cho rym, przez wspie ra nie fi nan so we ich re ha bi li ta cji, za -
kup po trzeb ne go sprzę tu me dycz ne go, le ków. Pierw szym kro kiem
fun da cji jest za wsze wi zy ta u osób, któ re się zgła sza ją. Spo tka nia 
z ni mi to jest chy ba naj sil niej sza ak tu ali za cja dzia nia się mi ło sier -
dzia w mo im ży ciu. I to nie dla te go, że ja coś da ję, ale przede
wszyst kim dla te go, że sa ma do świad czam mi ło sier dzia, do bra, któ -
re czę sto mnie za wsty dza. Chcia ła bym się po dzie lić z pań stwem
roz ter ka mi, któ re prze ży wam, kie dy ja dę na spo tka nie, kie dy roz -
ma wiam z ludź mi. Wy da je mi się, że to co mo że my ro bić oprócz
da wa nia po mo cy fi nan so wej w ró żnej po sta ci, to nieść na dzie ję.
Sa mo to, że ktoś przy je chał, że ktoś o nich po my ślał, już da je ja kieś
po cie sze nie. Cza sa mi jed nak zde rza my się z tak trud ną rze czy wi -
sto ścią, że nie mo że my, nie umie my po móc. Po dam przy kład. Kil -
ka dni te mu by ły śmy u ro dzi ny chłop czy ka, któ ry jest bar dzo cię -
żko cho ry. Do tej po ry my śle li śmy, że ma po ra że nie mó zgo we i tak
był le czo ny, ale stan je go zdro wia bar dzo się po gor szył i po do kład -
nych ba da niach oka za ło się, że chło piec ma bar dzo rzad ką cho ro -
bę ge ne tycz ną. W Pol sce jest oko ło 40 przy pad ków tej cho ro by.
Ma ona po wa żne skut ki, w dość krót kim cza sie wy nisz cza or ga -
nizm, pro wa dząc do śmier ci. Sta je my wo bec ma my te go dziec ka i
bab ci i co ma my im po wie dzieć? Ma ma jest jak by po go dzo na z tą
sy tu acją, bab cia w ogó le jej nie ak cep tu je. Py ta, dla cze go dziec ko
cho ru je, a nie ona? W ta kich sy tu acjach do świad czam wła snej bez -
sil no ści, nie wiem, co od po wie dzieć tym lu dziom, mo gę tyl ko pro -
sić Bo ga, by On przy szedł i uko ił. Ma ma chłop ca mó wi, że chcia -
ła by, aby jej sy nek mógł w spo ko ju przy go to wać się do odej ścia. To
jest jej pra gnie nie na te raz. Kie dy tak się zda rza, a zda rza się ta ka
sy tu acja co ja kiś czas, to wi dzę gra ni ce ludz kich mo żli wo ści nie sie -
nia ja kiej kol wiek po mo cy, wte dy wi dać bar dzo ja sno, że to Bóg jest
daw cą mi ło sier dzia, a my mo że my tyl ko ty le, ile od Nie go otrzy ma -
my. Wte dy nie po zo sta je nic in ne go, jak pro sić, że by On in ge ro wał
w tę sy tu ację, bo co kol wiek bym ja po wie dzia ła tym ro dzi com, to
nic to nie bę dzie dla nich zna czy ło. 

Mo gła bym po da wać wie le ta kich przy kła dów. Ale chcę też coś
ra do śniej sze go po wie dzieć. Otóż mó wi łam wcze śniej, że je śli da je -
my mi ło sier dzie, to ono do nas wra ca. Pra cu jąc w fun da cji, do -
świad czam, jak da wa ne mi ło sier dzie wra ca do nas cza sem w za ska -
ku ją cy spo sób. Kie dyś za dzwo ni ła do mnie ma ma nie peł no spraw -
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ne go chłop ca, któ ry prze by wał w Cen trum Zdro wia Dziec ka po
ope ra cji, miał re ha bi li ta cję. Przed za bie giem nie cho dził. Chło piec
pro sił, że bym przy je cha ła w od wie dzi ny. Ma ma po wie dzia ła, że jej
sy nek bar dzo chciał mi coś po ka zać. Po je cha łam więc i oka za ło się,
że ten chło piec przy po mo cy re ha bi li tant ki za czął cho dzić, prze -
szedł sam sie dem dzie siąt, mo że osiem dzie siąt me trów. To był je -
den z naj pięk niej szych pre zen tów, ja kie otrzy ma łam w ży ciu. Da -
wa ne do bro wra ca do nas sto krot nie. Pra ca w fun da cji bar dzo
mnie po chła nia, po nie waż stwa rza  mo żli wość by cia z in nym czło -
wie kiem, a naj czę ściej nie na sze ge sty, nie po moc fi nan so wa, ale
zwy kłe by cie z ludź mi naj wię cej zna czy.

Sio stra Mał go rza ta Ochę dusz ko
Po dzie lę się też z pań stwem świa dec twem z mo je go ży cia, jak

Pan Bóg mi ło sier ny oka zał akt mi ło sier dzia wo bec mnie. Dwa dzie -
ścia lat pra co wa łam w przed szko lu, to by ło mo je ży cie. Czu łam się
tam bar dzo pew na i tak jak Brat wspo mniał, mo je „ja” by ło dość
wiel kie i już mia łam pla ny, że bę dę tam gwiaz dą. I tu na gle przy je -
żdża Mat ka Pro win cjal na i mó wi, że mam je chać na  pro win cję 
i być dla sióstr. Był bunt, nie zgo da. Je stem pół ro ku na pro win cji 

Sio stra Mał go rza ta Ochę dusz ko 
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i słu żę sio strom w du żej wspól no cie. Uczę się wszyst kie go nie mal -
że od no wa, ale wi dzę, że to jest akt mi ło sier ny Bo ga wo bec mnie.
W ży ciu za kon nym prze szłam dość dłu gą dro gę od naj dy wa nia ob -
ra zu Bo ga i sa mej sie bie, ak cep ta cji sie bie. Du żo się Pan Bóg na de
mną na pra co wał. Jest to mo je bo gac two. Do świad czam mi ło sier -
dzia Bo ga i lu dzi. Du żo lu dzi po ma ga ło mi w tym. Mo gę tym dzie -
lić się wśród lu dzi, wśród swo ich sióstr, we wspól no cie dwu dzie -
sto kil ku oso bo wej. Jest du żo sióstr prze ży wa ją cych ja kieś kło po ty,
nie ak cep tu ją cych sie bie i ja mo gę te raz się dzie lić z ni mi mo im do -
świad cze niem. Wi dzę, że ta zmia na, dla mnie szo ku ją ca, z któ rą
nie do koń ca je stem jesz cze po go dzo na, jest za my słem mi ło sier ne -
go Bo ga. Te go mi ło sier dzia do świad czam obec nie głę biej, bar dziej
mnie ono oczysz cza i bar dziej te raz je stem dla Bo ga, a jed no cze -
śnie tym mi ło sier dziem mo gę się dzie lić z naj bli ższy mi. 

168

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 168



169

Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Ta kie kró ciut kie świa dec two o mi ło sier dziu. Chy ba wszy scy lu -

bi my ofia ro wy wać, świad czyć mi ło sier dzie, ale trud niej nam przyj -
mo wać. Gdy ktoś mi coś ofia ro wu je, za wsze my ślę o tym, że by
przy jąć to z wdzięcz no ścią. „Nie rób dru gie mu, co to bie nie mi łe”,
ale rób to, co to bie mi łe. Je że li ofia ru je my czy świad czy my ko muś
ja kieś do bro, to lu bi my, jak oka że nam, że się ucie szył. W związ ku
z tym mu si my uczyć się mi ło przyj mo wać, że by dru gie mu czło wie -
ko wi by ło mi ło, że coś nam da je. 

Mi nę ło już nam 51 lat od ślu bu i w cią gu ca łe go na sze go ży cia
do świad czy li śmy wie lo krot nie, że jak ko muś coś da je my, to za wsze
do nas w ja kiejś for mie wra ca. Śmie je my się, że da je my dla te go, że -
by do stać z po wro tem. Ale rze czy wi ście jest to nie sły cha na pra wi -
dło wość. 

Adam Pie trzak
W pań stwa świa dec twach za bra kło mi wy po wie dzi na te mat

zna cze nia mo dli twy „Bo że, bądź mi ło ściw mnie grzesz ne mu”. Mi -
ło sier dzie, któ re jest prze ba cze niem. Je zus na py ta nie Pio tra: „Pa -
nie, ile ra zy mam prze ba czać, czy aż sie dem ra zy?” od po wia da, że
aż „sie dem dzie siąt sie dem ra zy”. 

Brak mi ło sier dzia, któ re go uczył nas Pan Je zus „i od puść nam
na sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my na szym wi no waj com”, brak ja -
kie go kol wiek mi ło sier dzia jest naj częst szą przy czy ną roz pa du ma -
łżeństw. Lu dzie nie umie ją so bie prze ba czać. Je że li na wet do cho dzi
do ak tu skru chy, ktoś przy cho dzi i pro si o prze ba cze nie, to czę sto
mó wi my „ja ci te go nie prze ba czę”, po tem klę ka my, mó wi my „i od -
puść nam na sze wi ny…” i o dal szym cią gu wo li my nie pa mię tać. 

Przez wie le lat pro wa dzi łem au dy cję w Ra diu Jó zef. Kie dyś mó -
wi łem o pew nym zda rze niu, któ re mia ło miej sce w War sza wie. Za -
bi to chłop ca, a po tem by ła de mon stra cja prze ciw ko prze mo cy. Du -
że zgro ma dze nie lu dzi szło za krzy żem, a przed krzy żem szła ko bie -
ta z za ci śnię tą pię ścią i krzy cza ła „śmierć za śmierć” . I to jest nasz
pro blem. My ślę, że naj trud niej jest wy ba czyć swo im naj bli ższym,
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mę żo wi, któ ry nas do tknął, dziec ku, od któ re go się spo dzie wa my,
że bę dzie mia ło sa me szóst ki, a ono przy cho dzi z je dyn ką itp. Nie
umie my wy ba czyć i się po ro zu mieć. W sy tu acji za ci śnię tych pię ści
nie mo że być dia lo gu. Naj pierw trze ba wy ba czyć. Ca ła na sza na -
dzie ja na zba wie nie opie ra się na tym, że Bóg po prze dzi swo ją de -
cy zję mi ło sier dziem. To mi ło sier dzie jest nie sio ne w sa kra men cie
po jed na nia. Idzie my tam i cze ka my, aby przy szedł Bóg ze swo im
mi ło sier dziem, gdy Mu wy zna my grze chy. Na su wa się py ta nie, czy
je śli nie bę dzie my mi ło sier ni wo bec na szych naj bli ższych, to czy bę -
dzie my mo gli mieć  na dzie ję na Bo że Mi ło sier dzie?

Brat Mi ro sław Kruk
Po my śla łem o tym, co po wie dzia ła pa ni Elżbie ta. Uświa do mi -

łem so bie, jak cię żko cza sa mi coś przy jąć, coś trud ne go, na przy -
kład kry ty kę. Je śli wie rzy my, że Bóg jest do bry i to, co nam da je,
jest rów nież do bre dla nas, to trud ne rze czy mo gą być ozna ką Bo -
że go mi ło sier dzia. Kry ty ka mo że być też czymś bu du ją cym. Czy
umiem od po wie dzieć w spo sób mi ły na sło wa kry ty ki, a na wet po -
dzię ko wać za nią? Naj czę ściej nie.

Adam Pie trzak
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Jest i dru ga rzecz, któ ra mi przy szła do gło wy po tym, co po -
wie dział pan Adam. Bar dzo czę sto spo ty kam się, u sie bie i u in -
nych, z ta kim au to ma tycz nym spo so bem re ak cji.  Nie umie my słu -
chać, nie umie my zo ba czyć, jak wy glą da sy tu acja, nie umie my we -
wnętrz nie przy go to wać się na coś trud ne go. Je zus mó wi: „by łem
przy by szem (do słow nie ob cym)”, czy li Bóg ja wi się ja ko ktoś in ny.
„By łem ob cy, a przy ję li ście mnie”. My ślę, że in ny czło wiek, z ca łym
swo im bo gac twem, jest ob cy dla nas. Ta ob cość mo że być cza sa mi
trud na. Je śli umiem się we wnętrz nie uci szyć, że by słu chać tej oso -
by, jest to pierw szy krok, że by przy jąć tę ob cość. Wte dy do pie ro
umiem z ca łym bo gac twem przy jąć to, co za tym stoi, to, co Bóg mi
da je, czy li ca łe Je go mi ło sier dzie. 

Brat Ka zek Dmi trzak
Bar dzo cie ka we rze czy tu usły sza łem, ale chciał bym usły szeć

jesz cze wię cej o tym, co mi się wy da je, że jest źró dłem mi ło sier dzia.
„Co masz, cze go byś nie otrzy mał?” To Bóg,  stwa rza jąc nas, oka -
zał nam mi ło sier dzie i to mi ło sier dzie już jest w nas za pro gra mo -
wa ne, bo  je ste śmy tu taj Je go ob ra zem.

Brat Ka zek Dmi trzak

Dru ga spra wa. W ostat nich kil ku na stu la tach mó wi się du żo o
mi ło sier dziu. Oczy wi ście sio stra Fau sty na, ale i en cy kli ka „Bóg bo -
ga ty w mi ło sier dzie”. W nas po ku tu je na sze daw ne wy cho wa nie:

171

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 171



172

„Bóg jest sę dzią, ka rzą cy, spra wie dli wy”. A prze cież Bóg jest więk -
szy niż ca ły świat, jest nie skoń czo nym mi ło sier dziem i wie wszyst -
ko. Wy da je mi się, że po ku tu je w nas to, że nie wi dzi my nie ogra ni -
czal no ści mi ło sier dzia. Cią gle pa trzy my na to, że „przyj dzie spra -
wie dli wość”, a prze cież „mi ło sier dzia chcę, a nie ofia ry” mó wi
Bóg. Wa cław Hry nie wicz w tym, co na pi sał, ma na dzie ję mi ło sier -
dzia  i zba wie nia dla wszyst kich. Cze goś ta kie go mnie bra ku je. Czy
je stem mi ło sier ny? Nie wiem, ale przede mną jest przy szłość i  na -
dzie ja i to jest naj bar dziej istot ne.

Sio stra Mał go rza ta Ochę dusz ko
Pra gnę coś do dać na kan wie tej wy po wie dzi. Cór ką du cho wą

bło go sła wio ne go Ed mun da Bo ja now skie go jest mi stycz ka, sio stra
Le onia, któ ra, jak pi sze w swo im dzien ni ku, „uwie rzy ła mi ło ści od -
wiecz nej”. Za wie ra też tam prze pięk ną myśl, że Bóg ma skar biec
łask nie wy czer pa nych. Za chę ca nas, a rów no cze śnie dzi wi się, że
my, lu dzie, przy cho dzi my czer pać tak ma ło z tych Bo żych łask. 
W dzien nicz ku sio stry Le onii jest uka za na nie opi sa na Bo ża mi łość. 

Brat Mi ro sław Kruk
Jesz cze mam py ta nie do mo ich współ pre le gen tek. Sam mia łem

w mo im ży ciu do czy nie nia z ró żny mi ludź mi, czę sto bied ny mi 
i po krzyw dzo ny mi przez ży cie, i przy znam się, że nie za wsze wie -
dzia łem, jak re ago wać po praw nie. Jak się uczyć te go, jak się to po -
win no ro bić?

Jo an na Trzcion ka
Ja sa ma te go czę sto nie wiem, uczy my się te go wszy scy pra cu ją -

cy w fun da cji. Trze ba po ma gać i z gło wą, i z ser cem. Trze ba uczyć
się ro ze zna wać. Je śli de cy du je my się na po moc, to mu si my po szu -
kać, co w tej na szej po mo cy bę dzie tym naj lep szym. To też wy ma -
ga na my słu, bo ka żda spra wa jest in dy wi du al na. Bar dzo trud no
jest po ma gać oso bom, któ re spo ty ka my tak ad hoc. Pod cho dzi do
nas bied ny i pro si o coś, i nie wie my, dać czy nie dać. Czu ję al ko -
hol od nie go i nie wiem, jak się za cho wać, dać pie nią dze czy ku pić
mu coś do je dze nia? Ktoś mi kie dyś po wie dział, że je śli to jest jed -
no ra zo we, na wet je śli mi się wy da je, że on ku pi za to al ko hol, trze -
ba mu po móc. Trze ba zo sta wić so bie ten mar gi nes nie wie dzy. Mo -
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że on jed nak to do brze wy ko rzy sta. Na to miast sys te ma tycz ne po -
ma ga nie bez wie dzy, na co ta po moc idzie, mo że pro wa dzić do
jesz cze więk szej pa to lo gii.

An na Nie pie kło
Przez to, że mam na co dzień kon takt z bez dom ny mi ludź mi,

bar dzo wie le osób py ta mnie, jak im po ma gać. Na szym slo ga nem
jest, że by po ma gać mą drze. Jed no znacz nie ra dzę, że by nie da wać
pie nię dzy, ale ja pa trzę na spra wę z punk tu wi dze nia oso by, któ ra
chce po móc bez dom ne mu wyjść z bez dom no ści, ze sta nu, w któ -
rym on cier pi. Jed no znacz nie mó wię, że by nie da wać pie nię dzy, bo
więk szość z tych pie nię dzy jest prze zna cza na na al ko hol, a po dru -
gie, otrzy ma na do raź na po moc de mo ty wu je bez dom ne go do po -
dej mo wa nia ja kich kol wiek dzia łań. Gdy by śmy nie wspie ra li ta ką
im pul syw ną po mo cą bez dom nych, to mie li by śmy mniej ich na uli -
cach. Wiem, że to jest pro blem. Dla te go fun da cja mó wi o tym, ła -
mie ste reo ty py i po ka zu je, jak po ma gać. Le piej wspie rać fun da cję,
któ ra wie, jak to ro bić, któ ra ma sku tecz ne na rzę dzia do wal ki 
z bez dom no ścią. Mo żna zo stać wo lon ta riu szem ta kiej fun da cji czy
wes przeć ją ma te rial nie al bo rze czo wo. Naj le piej więc za pu kać, za -
dzwo nić do osób, któ re zaj mu ją się tym pro fe sjo nal nie.

Sio stra Mał go rza ta Ochę dusz ko
Ostat nio do na szych furt klasz tor nych pu ka bar dzo du żo lu dzi

bied nych, roz ma wia ły śmy więc z sio stra mi, co ro bić. Po nie waż ko -
rzy stam z Ro ku Od no wy Du cho wej w Trze bi ni,  tam zy ska łam no -
we spoj rze nie na ślub ubó stwa. Bar dzo wa żne jest, że by do tych lu -
dzi pod cho dzić z god no ścią i z uzna niem ich god no ści. Ktoś mi
po wie dział, że jest po moc od gór na i od dol na. Od gór na jest wte dy,
gdy da ję, ale je stem kimś wy ższym niż oso ba, któ rej da ję. Na to -
miast że by po moc by ła wła ści wie przy ję ta, mu si my stać na jed nej
li nii. Ja też je stem czło wie kiem grzesz nym, bied nym i sta ję przed
to bą, bied nym. Pie nię dzy nie da ję, je śli mo gę, to ka nap ką się po -
dzie lę, ale po roz ma wiam z tym czło wie kiem, pró bu ję go za uwa żyć.
Cza sa mi to zna czy o wie le wię cej. Tę po moc na zy wa my od dol ną.
My chce my w tym kie run ku iść, że by nie tyl ko dać tę ka nap kę, ale
od de le go wać sio stry, któ re by mia ły czas z ty mi ludź mi po roz ma -
wiać o ich czło wie czeń stwie, o ich god no ści. Bo oni są ta cy sa mi
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jak my, mo że tyl ko ży ją w in nych wa run kach. Bar dzo wa żny
aspekt: god ność czło wie ka.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Chciał bym na wią zać do te go, co Brat mó wił, o co py tał. My ślę,

że ka żdy ma ró żne mo żli wo ści. Je den ła two po tra fi otwie rać się na
dru gie go czło wie ka, po roz ma wiać z nim, dru gi nie ma tej mo żli -
wo ści, te go nie po tra fi, ale na przy kład po tra fi coś zro bić dla dru -
gie go. Trze ba ro bić to, ja kie są mo żli wo ści mo je go dzia ła nia. 

Mój mąż ma umie jęt ność roz ma wia nia z ró żny mi ludź mi, na
przy kład z pi ja ka mi, któ rzy krę cą się przy na szym sta wi ku. Jak za -
cze pia ją i pro szą o drob ne, to mój mąż przy sta je i z ni mi roz ma wia.
Po dob nie jak idzie my w nie dzie lę na Mszę Świę tą do na sze go ko -
ścio ła, a ktoś że brze przed ko ścio łem, to mój mąż sta ra się do wie -
dzieć, ja ką bie dę ma ten czło wiek. Mie li śmy już pa rę ta kich sy tu -
acji, że na praw dę mo gli śmy po móc lu dziom, któ rzy nie by li że bra -
ka mi eta to wy mi, tyl ko bie da za ni mi sta ła. Dla nich by ło bar dzo
wa żne, że ktoś się przy nich za trzy mał i mo gli opo wie dzieć o bie -
dach, któ re na nich cią ży ły. My ślę, że trze ba ro bić to, co ro bi my
naj le piej i ja kie są na sze mo żli wo ści.

Pa ne li ści i słu cha cze 
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Ks. Adam Zel ga
Przez dwa la ta pra co wał w na szej pa ra fii ksiądz Ma riusz

Graszk, ka płan die ce zji ełc kiej. Przy go to wy wał się do wy jaz du na
mi sje. Je sie nią w 2011 ro ku wy je chał i kil ka dni te mu zgi nął tra -
gicz nie w wy pad ku sa mo cho do wym. Naj pięk niej sko men to wał je -
go ży cie i je go pra ce na mi sji je den z mo ich pa ra fian: „zgi nął, nio -
sąc Sło wo Bo że i po moc”. 

Po zwo lę so bie pod su mo wać to spo tka nie bar dzo pro stym zda -
niem. Z te go, co pań stwo mó wi li, wy ni ka jed na pro sta re gu ła, że
świad cze nie mi ło sier dzia da je nam naj głęb sze po czu cie sen su, ja -
kie mo żna zy skać na tym świe cie i przy wo łu je Mi ło sier dzie Bo że,
któ re jest nam naj bar dziej po trzeb ne.

C.d. dys ku sji uzy ska ny dro gą ko re spon den cyj ną

Bog dan Pu ław ski (Da nia)
Jak wi dzi my z ob szer nych cy ta tów do te go Kon wer sa to rium,

mi ło sier dzie to nie tyl ko rzu ce nie gro sza do ka pe lu sza że brzą ce go
czy „na la nie oli wy” na ra ny po bi te go bie siad ni ka. Cho ciaż i jed no
i dru gie jest nie zwy kle istot nym od ru chem mi ło sier dzia; szcze gól -
nie je śli ten „grosz” to 100 zło tych dla Wiel kiej Or kie stry na oprzy -
rzą do wa nia szpi ta la czy na za kup pla zmy dla ofiar trzę sie nia zie mi
na Ha iti. Jest to, jak bym na zwał, mi ło sier dzie wzglę dem cia ła. Ale
rów nie istot ne, a mo że i wa żniej sze, jest mi ło sier dzie wzglę dem
du cha, wzglę dem czło wie ka ja ko isto ty z wiel ką ga mą od czuć i po -
trzeb du cho wych. Tu znaj du ję ta kie czy ny, jak „do bre sło wo, po -
dać ko muś rę kę, po ko ra wo bec bliź nie go, przy wró cić god ność ...”
A więc ogrom na sfe ra do dzia ła nia. 

Prze by wa jąc osiem lat na Ukra inie ja ko szef kil ku duń skich
pro jek tów, po zna łem się, po przez mo ją ukra iń ską se kre tar kę, z Ji -
mem, ame ry kań skim ad wo ka tem, któ ry pro wa dził spra wy ad op cji
ukra iń skich dzie ci dla ame ry kań skich ma łżeństw. Co ja kiś czas Jim
przy je żdżał na Krym z ame ry kań ska pa rą, aby od wie dzić od po -
wied nie urzę dy i krym skie do my dziec ka, szu ka jąc od po wied nie go
dziec ka do ad op cji. Ukra iń skie pra wo do zwa la na ad op to wa nie
po za gra ni cę kra ju je dy nie dzie ci w ja kimś stop niu nie spraw nych.
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Oprócz za ła twie nia for mal nie po trzeb nych do ku men tów, wi zy ty
Ji ma w urzę dach mia ły też na ce lu wy ro bie nie (za od po wied nią su -
mę pie nię dzy, oczy wi ście) „nie nor mal nych pa pie rów na nor mal -
ne” dzie ci. I w efek cie szczę śli wi ro dzi ce wy je żdża li do Sta nów z
peł no spraw ny mi dzieć mi. Na to miast te nie peł no spraw ne, pra wie
bez wy jąt ku, po zo sta wa ły, w de li kat nie mó wiąc, nie cie ka wych do -
mach dziec ka i bez na dziei na po pra wę ich czę sto tra gicz nej sy tu -
acji. Aż jed ne go ra zu Jim przy je chał z pa rą, gdzie żo na, le karz (in -
diań skie go po cho dze nia), szu ka ła dziec ka in wa li dy. Wy bra li 1,5-
rocz ną dziew czyn kę  z roz sz cze pie niem pod nie bie nia i pra wie bez
pal ców u rąk i stóp. Ale na zdję ciach roe ntge na wi dać by ło ich
kost ne za cząt ki. Wy star czy, mó wi ła In dian ka, szczę śli wa, że bę dzie
mo gła wy po sa żyć swo je już dziec ko w pro te zy pal ców i... za pew nić
jej pra wie nor mal ne ży cie. Ura to wa ne jed no ludz kie ży cie! In diań -
ska Mat ka Te re sa?

Ma rian na Ła cek (Au stra lia) „Ka mień z ser ca” 
W tam tą nie dzie lę po szłam na wie czo ro wą, au stra lij ską Mszę

Świę tą. Naj młod sze z na szych dzie ci by ło trosz kę nie zdro we, więc
jak zwy kle w ta kiej sy tu acji, wy mie ni li śmy się z mę żem. On po -
szedł w po łu dnie, na pol ską Mszę Świę tą ze star szy mi dzieć mi, a ja
te raz wie czo rem, z ko niecz no ści na an glo ję zycz ną.

Cho ciaż zde cy do wa nie wo lę się mo dlić po pol sku, to ta ki sa -
mot ny po byt w ko ście le w ocze ki wa niu na roz po czę cie wie czo ro -
we go na bo żeń stwa ma ta kże głę bo ki wy miar du cho wy. Ty le rze czy
mam Pa nu Bo gu do po wie dze nia, ty le po dzię ko wań zło żyć, a proś -
by? Oby tyl ko tak da lej ... Ko ściół po wo li się za peł nia. Wi dzę na wet
pa ru Po la ków. Roz po czę ła się Msza Świę ta. Znam an giel ski, ale do
od po wie dzi mszal nych wo lę jed nak ko rzy stać z tek stu. Mo dli tew -
ni ki mszal ne wraz ze śpiew ni ka mi są wy ło żo ne na brze gu ka żdej z
ła wek. Się ga jąc po jed ną z ksią że czek, mi mo wo li lek ko ob ra cam się
do ty łu. No nie, w ław ce tuż za mną usia dła ona. Pew nie mnie nie
za uwa ży ła, bo chy ba nie mia ła by od wa gi usiąść tuż za mną. Prze -
cież so bie do sko na le zda je spra wę z te go, co na roz ra bia ła. A jak nie,
to jesz cze raz jej po wiem i przy po mnę, po wyj ściu z ko ścio ła... 

Po zna ły śmy się kie dyś w par ku, na spa ce rze z dzieć mi. Ona
mia ła dziec ko, zbli żo ne wie kiem do mo ich star szych, ja mia łam
wów czas tro je dzie ci i spo dzie wa łam się czwar te go. Dzie ci ład nie
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się ra zem ba wi ły. Po nie waż mo ich by ło wię cej, czę ściej jej dziec ko
do łą cza ło do mo ich, szcze gól nie że my miesz ka li śmy w do mu z
ogród kiem. By ła to oso ba z grun tu rze czy do bra, życz li wa, ale z ro -
dza ju ta kich, co to bu zią i nie wy pa rzo nym ję zy kiem ze psu ją
wszyst ko do bro uczy nio ne rę ka mi.

Łu dzi łam się, że ze wzglę du na na szą zna jo mość, któ ra prze ro -
dzi ła się na wet w za ży łość, ja zo sta nę oszczę dzo na w tym ry tu al -
nym już „ob dzie ra niu ze skó ry” bli ższych i dal szych zna jo mych,
cze go nie jed no krot nie by łam świad kiem. Ale nie! Gdzież tam.
Pusz cza łam jed nak mi mo uszu ta kie czy in ne uwa gi, któ re do cie ra -
ły do mnie od osób trze cich na te mat te go, jak się ubie ram, jak ro -
bię za ku py,  go tu ję oraz jak (nie udol nie) pro wa dzę dom.

Ale gdy do szła do te go kry ty ka mo ich dzie ci, szcze gól nie nie -
po chleb ne uwa gi na te mat te go naj młod sze go, któ ry aku rat się
uro dził – miar ka się prze bra ła. Ma leń stwem, tak jak i ka żdym z po -
przed nich, by li śmy za chwy ce ni – i je ste śmy do tej po ry. Nikt nie
miał pra wa wy po wia dać żad nych nie po chleb nych uwag, szcze gól -
nie oso ba, któ ra wie le mo gła nam za wdzię czać. Mój mąż pod szedł
do niej i sta now czo po wie dział „Pro szę, że by pa ni ni gdy już do nas
nie przy cho dzi ła. My so bie te go nie ży czy my.”

No i te raz ona tu taj za mną. Po mi mo usi ło wań, nie mo głam się
sku pić. Ta Msza Świę ta od by wa ła się jak by obok mnie. Nie pa mię -
tam czy tań z Pi sma Świę te go, na wet Ewan ge lia ule cia ła z mo jej pa -
mię ci. Zaw sze bę dę jed nak pa mię tać na ukę, ja ką wy gło sił wów czas
au stra lij ski ksiądz. Tak jak by spe cjal nie dla mnie mó wił o od po -
wie dzial no ści za sło wo. O oso bach, któ re nie fra so bli wie sze rzą
nie praw dzi we lub na wet tyl ko nie spraw dzo ne wia do mo ści na te -
mat bliź nich. Przy to czył afo ryzm, któ ry zna łam po pol sku: „Jed -
nym sło wem, jak cię żkim ka mie niem, mo żna za bić czło wie ka, choć
z »czy stym su mie niem«”.

Oh, jak ja się cie szy łam. Bła ga łam księ dza w du chu, że by mó -
wił da lej, bo to prze cież wy pisz, wy ma luj do niej. Niech słu cha.
Niech wie, co na roz ra bia ła. Z ja kąż sa tys fak cją sie dzia łam wy pro -
sto wa na w mo jej ław ce... A ksiądz rze czy wi ście mó wił da lej –
„...Te raz pew nie so bie my ślisz, że mo je sło wa skie ro wa ne są do ko -
go in ne go, do tam tej zna jo mej, tam te go zna jo me go, któ rzy skrzyw -
dzi li cię nie opatrz nym sło wem. Ale ja mó wię do cie bie, nie do niej,
nie do nie go – tyl ko do cie bie. Czy two je ser ce rze czy wi ście jest
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czy ste? Czy nie masz so bie nic do za rzu ce nia? Je śli na wet wy da je
ci się, że nie ob ma wiasz, to prze cież słu chasz, jak czy nią to in ni.
Na wet je śli nic nie do da jesz, wy star czy, że tyl ko przy ta ku jesz.  Czy
masz od wa gę sta nąć w obro nie tych ob ma wia nych? Czy tyl ko obu -
rzasz się wte dy, kie dy to do ty czy je dy nie cie bie?...”  Tym ra zem sło -
wa księ dza le cia ły pro sto na mnie.

Ja koś dziw nie skur czy ły mi się ple cy. Spu ści łam gło wę... Czy
mo je ser ce rze czy wi ście jest czy ste?... Msza Świę ta trwa ła da lej. Po -
kor nie uklę kłam na pod nie sie nie, a kie dy po „Oj cze nasz” ka płan
po wie dział „Prze ka żcie so bie znak po ko ju”, od wró ci łam się do tyl -
nej ław ki z wy cią gnię tą rę ką i pa trząc jej pro sto w oczy, po wie dzia -
łam ser decz nie, po pol sku „Po kój z To bą”. Uści snę ła mo ją dłoń,
uśmiech nę ła się i pew na je stem, że łza bły snę ła jej w oku. A mnie
jak by ka mień spadł z ser ca. Pa nie, nie je stem god na... wy szep ta łam
po pol sku.

W ko lej ce do Ko mu nii świę tej sta nę ły śmy jed na za dru gą. Mam
na dzie ję, że ona też, ale ja szłam do Ko mu nii świę tej z o wie le
czyst szym ser cem. 
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Bło go sła wie ni czy ste go ser ca, 

al bo wiem oni Bo ga oglą dać bę dą
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Cy ta ty

Jan Pa weł II, ho mi lia w San do mie rzu,
12 VI 1999 r. (frag ment)

«Bło go sła wie ni czy ste go ser ca, al bo wiem oni Bo ga oglą dać bę dą»
(Mt 5, 8). Sło wa te wpro wa dza ją nas w głę bię ewan ge licz nej praw -
dy o czło wie ku. Znaj du ją Je zu sa ci, któ rzy Go szu ka ją, tak jak szu -
ka li Ma ry ja i Jó zef. To wy da rze nie rzu ca świa tło na tę wiel ką spra -
wę w ży ciu ka żde go czło wie ka, ja ką jest szu ka nie Bo ga. Tak, czło -
wiek rze czy wi ście szu ka Bo ga; szu ka Go swo im umy słem, swo im
ser cem i ca łą swo ją isto tą. Mó wi świę ty Au gu styn: «nie spo koj ne
jest ser ce ludz kie, do pó ki nie spo cznie w Bo gu» (por. Wy zna nia I,
1, CSEL 33,1). Ten nie po kój, to nie po kój twór czy. Czło wiek szu ka
Bo ga, po nie waż w Nim, tyl ko w Nim mo że zna leźć swo je speł nie -
nie – speł nie nie swo ich dą żeń do praw dy, do bra i pięk na. «Nie
szu kał byś mnie, gdy byś mnie nie po sia dał» – tak mó wi o Bo gu Bla -
ise Pas cal (My śli, rozdz. II, nr 737). Zna czy to, że Bóg sam uczest -
ni czy w tym szu ka niu, że chce, aby czło wiek Go szu kał i stwa rza w
czło wie ku po trzeb ne wa run ki, aże by mógł Go zna leźć. Sam się
zresz tą do czło wie ka zbli ża, sam mu o so bie mó wi, po zwa la mu
po znać Sie bie. Pi smo Świę te jest wiel kim za pi sem na te mat te go
szu ka nia i znaj do wa nia Bo ga. Uka zu je też wie le wspa nia łych po -
sta ci szu ka ją cych Bo ga i znaj du ją cych Go. Uczy za ra zem, jak czło -
wiek wi nien zbli żać się do Bo ga, ja kie wa run ki wi nien speł nić, aże -
by te go Bo ga spo tkać, po znać Go i z Nim się zjed no czyć.

Jed nym z tych wa run ków jest czy stość ser ca. Czym ona jest?
Do ty ka my w tym miej scu sa mej isto ty czło wie ka, któ ry dzię ki ła sce
od ku pie nia przez Chry stu sa od zy skał har mo nię ser ca utra co ną w
ra ju przez grzech. Mieć ser ce czy ste to być no wym czło wie kiem,
przy wró co nym przez od ku pień czą mi łość Chry stu sa do ży cia w
ko mu nii z Bo giem i z ca łym stwo rze niem – tej ko mu nii, któ ra jest
je go pier wot nym prze zna cze niem.

Czy stość jest przede wszyst kim da rem Bo ga. Chry stus da jąc się
czło wie ko wi w sa kra men tach Ko ścio ła za miesz ku je w ser cu czło -
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wie ka i roz ja śnia je «bla skiem Praw dy». Tyl ko ta Praw da, któ rą
jest Je zus Chry stus, zdol na jest oświe cić ro zum, oczy ścić ser ce i
ukształ to wać ludz ką wol ność. Bez zro zu mie nia i przy ję cia Praw dy
ga śnie wia ra. Czło wiek tra ci wi dze nie sen su spraw i wy da rzeń, a je -
go ser ce szu ka na sy ce nia tam, gdzie go zna leźć nie mo że. Dla te go
czy stość ser ca to przede wszyst kim czy stość wia ry.

Czy stość ser ca bo wiem przy spo sa bia do wi dze nia Bo ga twa rzą w
twarz w wy mia rach wiecz nej szczę śli wo ści. Dzie je się tak dla te go, że
już w ży ciu do cze snym lu dzie czy ste go ser ca po tra fią do strze gać w ca -
łym stwo rze niu to, co jest od Bo ga. Po tra fią nie ja ko od sła niać Bo ską
war tość, Bo ski wy miar, Bo skie pięk no wszyst kie go, co stwo rzo ne.
Bło go sła wień stwo z Ka za nia na Gó rze wska zu je nam nie ja ko na ca łe
bo gac two i ca łe pięk no stwo rze nia i wzy wa nas, aby śmy umie li od kry -
wać we wszyst kim to, co od Bo ga po cho dzi i to, co do Bo ga pro wa dzi.
W kon se kwen cji czło wiek cie le sny i zmy sło wy mu si ustę po wać, mu si
ro bić miej sce w nas sa mych dla czło wie ka du cho we go, udu cho wio ne -
go. Jest to pro ces głę bo ki. Łą czy się z we wnętrz nym wy sił kiem. Wy si -
łek ten jed nak, wspar ty ła ską Bo żą, przy no si wspa nia łe owo ce.

Czy stość ser ca jest za tem czło wie ko wi za da na. Mu si on sta le
po dej mo wać trud opie ra nia się si łom zła, tym dzia ła ją cym z ze -
wnątrz i tym z we wnątrz – któ re chcą go od Bo ga ode rwać. I tak w
ser cu ludz kim roz gry wa się nie ustan na wal ka o praw dę i szczę ście.
Aby zwy cię żyć w tej wal ce, czło wiek mu si się zwró cić ku Chry stu -
so wi. Mo że zwy cię żyć tyl ko umoc nio ny Je go mo cą, mo cą Je go
Krzy ża i Je go zmar twych wsta nia. «Stwórz, o Bo że, we mnie ser ce
czy ste» (Ps 51, 12) – wo ła Psal mi sta, któ ry świa do my jest swo jej
sła bo ści i wie, że aby być spra wie dli wym wo bec Bo ga, nie wy star -
czy sam ludz ki wy si łek.

Dro dzy Bra cia i Sio stry, to orę dzie o czy sto ści ser ca dziś sta je
się bar dzo ak tu al ne. Cy wi li za cja śmier ci chce znisz czyć czy stość
ser ca. Jed ną z me tod te go dzia ła nia jest ce lo we pod wa ża nie war to -
ści tej po sta wy czło wie ka, któ rą okre śla my cno tą czy sto ści. Jest to
zja wi sko szcze gól nie groź ne, gdy ce lem ata ku sta ją się wra żli we su -
mie nia dzie ci i mło dzie ży. Cy wi li za cja, któ ra w ten spo sób ra ni lub
na wet za bi ja pra wi dło wą re la cję czło wie ka do czło wie ka, jest cy wi -
li za cją śmier ci, bo czło wiek nie mo że żyć bez praw dzi wej mi ło ści. 

Mó wię te sło wa do wszyst kich obec nych na tej Eu cha ry stycz -
nej Ofie rze, ale w szcze gól ny spo sób kie ru ję je do licz nie zgro ma -
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dzo nej tu mło dzie ży, do żoł nie rzy słu żby za sad ni czej i do har ce rzy.
Gło ście świa tu «do brą no wi nę» o czy sto ści ser ca i prze ka zuj cie mu
swo im przy kła dem ży cia orę dzie cy wi li za cji mi ło ści. Wiem, jak
bar dzo je ste ście wra żli wi na praw dę i pięk no. Dziś cy wi li za cja
śmier ci pro po nu je wam mię dzy in ny mi tak zwa ną «wol ną mi łość».
Do cho dzi w tym wy pa cze niu mi ło ści do pro fa na cji jed nej z naj bar -
dziej dro gich i świę tych war to ści, bo roz wią złość nie jest ani mi ło -
ścią, ani wol no ścią. «Nie bierz cie więc wzo ru z te go świa ta, lecz
prze mie niaj cie się przez od na wia nie umy słu, aby ście umie li roz po -
znać, ja ka jest wo la Bo ża, co jest do bre, co Bo gu przy jem ne i co
do sko na łe» (Rz 12, 2) - na po mi na nas świę ty Pa weł. Nie lę kaj cie
się żyć wbrew obie go wym opi niom i sprzecz nym z Bo żym pra wem
pro po zy cjom. Od wa ga wia ry wie le kosz tu je, ale wy nie mo że cie
prze grać mi ło ści! Nie daj cie się znie wo lić! Nie daj cie się uwieść
ułu dom szczę ścia, za któ re mu sie li by ście za pła cić zbyt wiel ką ce -
nę, ce nę nie ule czal nych czę sto zra nień lub na wet zła ma ne go ży cia!
Pra gnę wam po wtó rzyć to, co kie dyś już po wie dzia łem do mło -
dzie ży: «Tyl ko czy ste ser ce mo że w peł ni ko chać Bo ga! Tyl ko czy -
ste ser ce mo że w peł ni do ko nać wiel kie go dzie ła mi ło ści, ja kim jest
ma łżeń stwo! Tyl ko czy ste ser ce mo że w peł ni słu żyć dru gie mu.
Nie po zwól cie, aby znisz czo no wa szą przy szłość. Nie po zwól cie
ode brać so bie bo gac twa mi ło ści. Broń cie wa szą wier ność; wier -
ność wa szych przy szłych ro dzin, któ re za ło ży cie w mi ło ści Chry -
stu sa» (Asun ción, 18.05.1988).

Jan Pa weł II, Ma ry ja wzo rem świę to ści, ho mi lia na pla cu św. Pio tra,
1 XI 2000 r. (frag ment)

Bło go sła wie ni czy ste go ser ca! Bło go sła wio ny mi zo sta ją na zwa -
ni ci, któ rzy nie za do wa la ją się czy sto ścią ze wnętrz ną czy ry tu al ną,
ale dą żą do owej ab so lut nej pra wo ści we wnętrz nej, któ ra nie do -
pusz cza żad ne go kłam stwa ani dwu li co wo ści.
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KON WER SA TO RIUM LXII

(16 mar ca 2013)

Bło go sła wie ni czy ste go ser ca, 

al bo wiem oni Bo ga oglą dać bę dą

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga, pro boszcz pa ra fii bł. Ed mun da Bo -
ja now skie go; Pa weł Zuch nie wicz, dzien ni karz, au tor ksią żek o bł.
Ja nie Paw le II, Sio stra Ka zi mie ra Fle ran ze Zgro ma dze nia Sióstr
Uczen nic Krzy ża, Ja dwi ga Pu zy ni na, pro fe sor aka de mic ki, czło -
nek Ra dy Ję zy ka Pol skie go i Ko mi te tu Ję zy ko we go PAN.

Ks. Adam Zel ga
Ser decz nie wi tam wszyst kich! Wi tam mło dzież, któ ra tłum nie

przy by wa na na sze kon wer sa to rium, jak za wsze. Bar dzo ser decz -
nie wi tam za pro szo nych go ści, któ rzy bę dą pro wa dzić to kon wer -
sa to rium. Go ści my nie zwy kłe oso by, któ re bę dą mó wić na te mat
jed ne go z naj pięk niej szych bło go sła wieństw, wy ra ża ją ce go tę sk no -
tę ser ca ka żde go z nas: „Bło go sła wie ni czy ste go ser ca, al bo wiem
oni Bo ga oglą dać bę dą”. 

Czy ste ser ce jest za ko cha ne w Bo gu. Ka żdy z nas ma coś ta kie -
go, co bar dzo ko cha, o czym ma rzy, coś, co jest je go naj czyst szym
ide ałem. W tym się mie ści dro ga do Bo ga. My ślę, że czy stość to
naj głęb sza tę sk no ta ser ca czło wie ka, że by śmy po dą ża li za do brem
w spo sób naj czyst szy i je osią gnę li. Tym ab so lut nym do brem jest
Bóg. Czy ste ser ce to ta kie, któ re jest za ko cha ne w Bo gu. Je ste śmy
uwi kła ni w tę tę sk no tę i uwi kła ni w świat, w to na pię cie. Je śli pój -
dzie my za tą tę sk no tą, mi mo że to bę dzie strasz nie trud ne, na sze
ży cie na bie rze nie zwy kłe go sen su. 
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Ks. Adam Zel ga i pa neliści

Pa weł Zuch nie wicz
Bar dzo dzię ku ję za za pro sze nie. To miej sce jest mi bar dzo bli -

skie, po nie waż tu taj na sze cór ki cho dzi ły do szko ły. Szko ła Wy ższa
wcho dzi w skład kom plek su szkół, sta no wi ich zwień cze nie i, mo -
żna mieć na dzie ję, peł nię po szu ki wa nia czy stej praw dy. 

Zacz nę od aneg dot ki. Ra zem z tu obec ną sio strą Ka zi mie rą ma -
my wspól ne ko rze nie w In sty tu cie Stu diów nad Ro dzi ną, któ ry zo -
stał za ło żo ny przez śp. ar cy bi sku pa Ka zi mie rza Maj dań skie go.
Tak się zło ży ło, że w noc przed obro ną pra cy ma gi ster skiej uro dzi -
ła się na sza pierw sza cór ka, An na. Śmia li śmy się z żo ną, że eg za min
był for mal no ścią, po nie waż trud no ob lać oj ca, któ re mu do pie ro co
uro dzi ła się cór ka. Po tem od wie dza ły nas w do mu ró żne oso by.
Przy szli ta kże te ścio wie. Cie szy li się oczy wi ście, że uro dzi ła się
nam cór ka, szcze gól nie jed nak gra tu lo wa li pra cy ma gi ster skiej. Ży -
cie po ka za ło, że znacz nie ła twiej jest zro bić stu dia, na wet dru gi wy -
dział, niż wy cho wy wać dzie ci i bu do wać ro dzi nę. 

Chciał bym za pro po no wać re flek sję nad te ma tem: „mi łość
ludz ka dro gą do od kry cia mi ło ści Bo żej”. Pań stwo po zwo lą, że
naj pierw od czy tam frag ment pięk ne go dzie ła li te rac kie go: 

„Lecz bli skość jej po czę ła dzia łać i na nie go. Twarz mu zbla dła.
Noz drza roz dę ły mu się jak u wschod nie go ko nia. Wi dać i je go
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ser ce bi ło pod szkar łat ną tu ni ką nie zwy kłym tęt nem, bo od dech je -
go stał się krót ki, a wy ra zy rwa ły mu się w ustach. I on po raz
pierw szy był tak tuż przy niej. My śli po czę ły mu się mą cić; w ży -
łach czuł pło mień, któ ry pró żno chciał uga sić wi nem. Nie wi no
jesz cze, ale jej cud na twarz, jej na gie rę ce, jej dziew czę ca pierś, fa -
lu ją ca pod zło tą tu ni ką, i jej po stać, ukry ta w bia łych fał dach pe -
plum, upa ja ły go co raz wię cej. Wresz cie ob jął jej rę kę po wy żej
kost ki, jak to raz już uczy nił w do mu Au lu sów, i cią gnąc ją ku so -
bie, po czął szep tać drżą cy mi war ga mi:

– Ja cie bie ko cham, Kal li no... bo ska mo ja!... 
– Mar ku, puść mnie – rze kła Li gia.”
Są dzę, że ła two zgad nie my, z ja kiej ksią żki po cho dzi ten cy tat.

To oczy wi ście „Quo va dis” Hen ry ka Sien kie wi cza.
A te raz dru gi frag ment: 
„Gre cy bez wąt pie nia po dob nie jak w in nych kul tu rach do -

strze ga li w ero sie przede wszyst kim upo je nie, opa no wa nie ro zu mu
przez bo skie sza leń stwo, któ re wy ry wa czło wie ka z ogra ni czo no ści
je go ist nie nia i w tym sta nie wstrzą śnię cia przez bo ską moc po zwa -
la mu do świad czyć naj wy ższej bło go ści. Wszyst kie in ne mo ce  mię -
dzy nie bem a zie mią wy da ją się w ten spo sób jak by dru go rzęd nej
war to ści. «Omnia vin cit amor» stwier dza Wir gi liusz –  mi łość
wszyst ko zwy cię ża –  i do da je: «et nos ce da mus amo ri» – ta kże i my
ule ga my mi ło ści”(Be ne dykt XVI „Deus Ca ri tas est”). Pierw sza en -
cy kli ka Be ne dyk ta XVI zdu mie wa mnie: pa pież, mó wiąc o mi ło ści
Bo ga, przy wo łu je na sa mym wstę pie ob raz mi ło ści ludz kiej. 

Nasz dzi siej szy te mat, na sza in spi ra cja to szó ste bło go sła wień -
stwo: „bło go sła wie ni czy ste go ser ca, al bo wiem oni Bo ga oglą dać
bę dą”. Obiet ni ca jest wy raź na: je że li ma my czy ste ser ce, to bę dzie -
my oglą dać Bo ga. A za tem ist nie je ab so lut nie bez po śred nia więź
mię dzy zdol no ścią do kon tak tu z Bo giem a czy sto ścią. 

Pa mię ta my opi sa ną w Ewan ge lii sce nę, kie dy Je zus zo sta je ode -
sła ny przez Pi ła ta do He ro da. Z Pi ła tem roz ma wiał, ale do He ro -
da nie ode zwał się ani jed nym sło wem. Wia do mo, że He rod pro -
wa dził roz wią zły tryb ży cia.

W cią gu wie ków po ja wia ły się ró żne he re zje, na któ re Ko ściół
re ago wał i w ten spo sób pre cy zo wa no praw dy wia ry. Spo tka łem
się w swo im cza sie z ta kim stwier dze niem, że dzi siaj naj groź niej sza
jest he re zja an tro po lo gicz na, to zna czy za prze cze nie praw dy o
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czło wie ku. Jest ta kie po wie dze nie, że wia ra bie rze się ze słu cha nia.
Mo żna też po wie dzieć, że utra ta wia ry mo że się brać z oglą da nia. 
I tu do ty ka my za gad nie nia czy sto ści. Oczy wi ście, nie jest to spra -
wa no wa, na przy kład w Pi śmie Świę tym czy ta my: „Pew ne go wie -
czo ra Da wid pod nió sł szy się z po sła nia, cho dząc po ta ra sie swe go
kró lew skie go pa ła cu, zo ba czył z ta ra su ką pią cą się ko bie tę. Ko bie -
ta by ła bar dzo pięk na. Da wid za się gnął wia do mo ści o tej ko bie cie.
Po wie dzia no mu, że to jest Bat sze ba, wy słał więc Da wid po słań -
ców, by ją spro wa dzi li”.     

Pa weł Zuch nie wicz 

Z o b a c z y ł. I to król, au tor wspa nia łych psal mów, czło wiek
na masz czo ny przez Bo ga. Hi sto ria ta do wo dzi, że – jak to się mó -
wi – ka żdy mo że się po śli zgnąć. 

Dzi siaj na czło wie ka, któ re go na tu ra nie zmie ni ła się od cza sów
Da wi da, czy ha o wie le wię cej nie bez pie czeństw. W spo so bie ubie -
ra nia się trud no do strzec re ali za cję po stu la tu „mod nie i god nie”.
Me dia, nasz no wy ży cio wy to wa rzysz, to świat ty się cy oka zji igra -
nia z ogniem, tym groź niej szy, że zu peł nie ano ni mo wy.  

Mam obec nie du żo kon tak tów z ro dzi na mi ze wzglę du na pra -
cę w szko le. Wi dać na co dzień, jak oso by, któ re są peł ne mi ło ści
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dla swo ich dzie ci i chcą dla nich jak naj le piej, nie zda ją so bie spra -
wy, na jak wiel kie trud no ści są wy sta wia ne ich po cie chy. Mo że
war to w tym miej scu za dać so bie py ta nie: kto spra wu je wła dzę 
w na szym do mu? Czy ro dzi ce, czy mo że ekran i to nie tyl ko ekran
te le wi zo ra, ale przede wszyst kim ekran kom pu te ra, ta ble ta, smart -
fo na. Czy wie my, na co pa trzą na sze dzie ci w okre sie, kie dy kształ -
tu je się ich oso bo wość? 

Nie cho dzi tu tyl ko o wska zy wa nie nie bez pie czeństw, ale
przede wszyst kim o po zy tyw ne kształ to wa nie mło de go czło wie ka
w du chu czy stej mi ło ści. Nie wy star czy za ka zać czy utrud nić do -
stęp do ró żnych urzą dzeń elek tro nicz nych, trze ba o wie le wię cej.
A za tem ko lej ne py ta nia: Czy dziec ko mo że zo ba czyć wza jem ną
mi łość ma my i ta ty? Czy wi dzi, że się na wza jem sza nu ją, że są
szczę śli wi? Czy wi dzi, że po tra fią słu żyć so bie na wza jem? Czy ro -
dzi ce stwa rza ją mu nie ustan ne oka zje (od ma łe go), aby przez
drob ne do mo we obo wiąz ki uczy ło się war to ści słu żby, by po tra fi -
ło zjeść mniej smacz ny po si łek lub po cze kać na przy jem ność w po -
sta ci cu kier ka? Wszyst ko to skła da się na umie jęt ność mi ło wa nia,
czy li re zy gna cji z „ja” na rzecz „ty”. 

Je śli wi dzi my, że czło wiek od da la się od Bo ga, ży je tak, jak by Bóg
nie ist niał (a wie my, że Bóg jest mi ło ścią), to za py taj my, jak wy glą da
współ cze śnie na uka praw dzi wej mi ło ści, po le ga ją cej na tym, aby da -
wać, a nie tyl ko brać. Ser ce zdol ne do mi ło ści to jest ser ce oczysz cza -
ne nie ustan nie z ego izmu. Tym cza sem na nie spo ty ka ną do tąd ska lę
kul ty wu je my dziś do ga dza nie so bie, my ląc po trze by z za chcian ka mi
i sta wia jąc te ostat nie na pie de sta le tzw. sa mo re ali za cji. Kon se kwen -
cją ta kiej po sta wy jest pa trze nie na świat i in nych lu dzi w spo sób kon -
sump cyj ny. Głów nym kry te rium sta je się mo żli wość uży cia cze goś, 
a co gor sza –  ko goś do speł nie nia wła snych pra gnień. 

I zno wu frag ment z „Quo va dis”: „…ze zło te go nie wo du upię -
te go pod pu ła pem pa da ły tyl ko ró że, a na to miast na wpół pi ja ny
już Wi ni cjusz mó wił jej:

– Wi dzia łem cię w do mu Au lu sów przy fon tan nie i po ko cha -
łem cię. Był świt i my śla łaś, że nikt nie pa trzy, a jam cię wi dział... 
I wi dzę cię ta ką do tąd, cho ciaż kry je mi cię to pe plum. Zrzuć pe -
plum jak Kry spi nil la. Wi dzisz! Bo go wie i lu dzie szu ka ją mi ło ści.
Nie ma prócz niej nic w świe cie! Oprzyj mi gło wę na pier siach 
i zmruż oczy.”
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Hen ryk Sien kie wicz opo wia da w „Quo va dis” wszyst ko to, co dzi -
siaj mó wi Be ne dykt XVI w swo jej en cy kli ce „Deus ca ri tas est” („Bóg
jest mi ło ścią”): „Dwie rze czy do strze ga my wy raź nie w tym po bie żnym
spoj rze niu na kon cep cję ero su w hi sto rii i dzi siaj. Przede wszyst kim
to, że ist nie je ja kaś re la cja mię dzy mi ło ścią i bo sko ścią: mi łość obie cu -
je nie skoń czo ność, wiecz ność – ja kąś rze czy wi stość wy ższą i cał ko wi -
cie in ną w sto sun ku do co dzien no ści na sze go ist nie nia.”

Mi łość ludz ka jest w ja kiś ta jem ni czy spo sób po wią za na z rze -
czy wi sto ścią du cho wą, z bo sko ścią. Za ko cha ny(a) mó wi: bę dę cię
ko chał za wsze. Je śli czło wiek się za ko chu je, je śli wi dzi te go wy bra -
ne go, tę wy bra ną, to jest prze ko na ny, że bę dą ze so bą przez ca łe
ży cie. To jest ja kieś prze czu cie nie skoń czo no ści, wiecz no ści bę dą -
cej prze cież atry bu tem bo sko ści. 

Jak bar dzo lu bi my pa trzeć na za ko cha nych lu dzi – to jest in ny
świat. Oni idą, trzy ma jąc się za rę ce, nie my ślą o ni czym, tyl ko o
swo jej mi ło ści. Wcho dzą w ja kąś in ną rze czy wi stość, ta jem ni czą,
nie uchwyt ną, ale jed no cze śnie bar dzo po cią ga ją cą. Czyż nie ma tu
po do bień stwa do ta jem ni czej rze czy wi sto ści, któ rą pro po nu je Je zus
w ośmiu bło go sła wień stwach? I da lej mó wi Be ne dykt XVI: „Oka -
za ło się jed nak rów no cze śnie, że dro gą do te go ce lu nie jest pro ste
pod da nie się opa no wa niu przez in stynkt. Ko niecz ne jest oczysz cze -
nie i doj rze wa nie, któ re osią ga się ta kże na dro dze wy rze cze nia”.
Na tym po le ga ła pier wot na po mył ka Wi ni cju sza i po mył ka wie lu
lu dzi, bo to się zda rza w ka żdym cza sie. Ko niecz ne, klu czo we jest
sta ra nie się, aby mi łość by ła czy sta. Wte dy sta je się ona praw dzi wa.
Ma łżeń stwo i ro dzi na są tym te re nem, gdzie mo że się od by wać wy -
cho wa nie do czy stej mi ło ści. Nie jest to ła twe, ale jest wspa nia łe.

Ja kiś czas te mu ku pi łem (w in ter ne cie oczy wi ście) ksią żkę „The
ABC’s of Cho osing a Go od Hus band: How to Find and Mar ry a
Gre at Guy” („ABC wy bo ru do bre go mę ża: jak zna leźć i po ślu bić
wspa nia łe go fa ce ta”). Roz po czy na się ona opo wia da niem „Ko bie ta
z ró żą”. Otóż pe wien ame ry kań ski żoł nierz, tuż przed dru gą woj ną
świa to wą, wy po ży czył w bi blio te ce ksią żkę. Naj bar dziej za chwy ci ły
go no tat ki na mar gi ne sach. By ły one tak głę bo kie, po ru sza ją ce, cel -
ne, że bar dzo chciał się do wie dzieć, kto był ich au to rem. Ksią żka
zo sta ła ofia ro wa na do bi blio te ki przez pew ną ko bie tę, któ rej pod -
pis znaj do wał się na po cząt ko wej stro nie. Żoł nie rzo wi uda ło się
zna leźć ad res pocz to wy daw nej wła ści ciel ki, ale zo stał po wo ła ny na
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front i po je chał do Eu ro py. Stam tąd na pi sał do niej list i, o dzi wo,
otrzy mał od po wiedź. Na wią za ła się ko re spon den cja. W koń cu żoł -
nierz po pro sił, by ona przy sła ła mu swo je zdję cie. Jej od po wiedź za -
sko czy ła go: „zdję cia ci nie przy ślę, zo ba czysz kim je stem, do pie ro
jak się spo tka my”. To po bu dzi ło je go cie ka wość, cze kał z nie cier pli -
wo ścią. Woj na się skoń czy ła. Na pi sał do niej, że wra ca do Sta nów
Zjed no czo nych. Umó wi li się w No wym Jor ku na sta cji ko le jo wej
Grand Cen tral. Stam tąd miał ją za brać na obiad do re stau ra cji. Za -
py tał ją: „jak się po zna my?” „Bę dę mia ła ró żę” – od pi sa ła. „A ja bę -
dę miał Two ją ksią żkę” – od po wie dział. 

Umó wio ne go dnia sta je więc w umó wio nym miej scu i wy glą da
dziew czy ny z ró żą. W pew nym mo men cie wi dzi zja wi sko wą ko bie tę.
Dłu gie wło sy, pięk na, wy so ka, świet nie ubra na. Zro bił krok w jej kie -
run ku, ale zo rien to wał się, że bra ku je jej…ró ży. Ona spoj rza ła na nie -
go i za py ta ła: „Żoł nie rzu, szu kasz ko goś?” Po szła da lej i wów czas
nasz bo ha ter sta nął jak wry ty: otóż za nią po ja wi ła się star sza pa ni,
nie zbyt efek tow na, z ró żą. Co ro bić, ucie kać? No, nie mo żna. Więc
po wie dział so bie: na pew no nie bę dzie z te go wiel kiej mi ło ści, ale
mo że in spi ru ją ca przy jaźń. Sta nął przed nią, za sa lu to wał i przed sta -
wił się: ja je stem ten i ten, a pa ni za pew ne jest ta i ta, za pra szam pa nią
na obiad. Na to owa ko bie ta od po wie dzia ła: „żoł nie rzu, ja nie wiem,
o co tu cho dzi, ale ta pa ni, któ ra wła śnie prze cho dzi ła da ła mi ró żę i
pro si ła, że bym się tu taj przed to bą sta wi ła. Je śli za pro sisz mnie na
obiad, to mam ci prze ka zać, że ona cze ka na cie bie w re stau ra cji”.

Dla cze go tak po stą pi ła? Do wie dział się o tym, gdy ją po znał.
„Chcia łam, że byś mnie ce nił ze wzglę du na mnie, a nie tyl ko z po -
wo du te go, co wi dzisz na ze wnątrz”. Jest to wspa nia ła hi sto ria o
ko bie cie, któ ra wpro wa dza mę żczy znę w ta jem ni cę mi ło ści i po ka -
zu je, że czło wiek nie sie ze so bą sa crum, któ re wy ma ga czy sto ści.

Be ne dykt XVI pi sze: „Za le ży to przede wszyst kim od kon sty -
tu cji isto ty ludz kiej, zło żo nej z cia ła i du szy. Czło wiek sta je się na -
praw dę so bą, kie dy cia ło i du sza od naj du ją się w we wnętrz nej jed -
no ści, a wy zwa nie ero su mo że być rze czy wi ście prze zwy cię żo ne,
kie dy ta jed ność sta je się fak tem. Je że li czło wiek dą ży do te go, by
być je dy nie du chem i chce od rzu cić cia ło ja ko dzie dzic two tyl ko
zwie rzę ce, wów czas duch i cia ło tra cą swo ją god ność. Je śli z dru -
giej stro ny czło wiek odże gnu je się od du szy i uwa ża ma te rię, cia ło
ja ko je dy ną rze czy wi stość, tak sa mo tra ci swo ją wiel kość”
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Ko bie ta z ró żą po tra fi ła na uczyć swo je go żoł nie rza, że cia ło jest
wa żne i że oni mu szą spo tkać się fi zycz nie i spoj rzeć na sie bie. Od -
ma wia jąc wy sła nia fo to gra fii, prze ka za ła mu ko mu ni kat: „nie je steś
w sta nie po znać mnie, pa trząc na mój ob raz”. Wy sta wia jąc go na
pró bę, po zna ła je go zdol ność do za ak cep to wa nia dru giej oso by (a
nie tyl ko jej cia ła). Po tra fi ła mu też prze ka zać, że czło wiek skła da
się z du szy i cia ła, cia łem zaś rzą dzi du sza.

Prze pięk nie o mi ło ści mę żczy zny i ko bie ty pi sał Jan Pa weł II.
Jej isto tą jest bez in te re sow ny dar z sie bie sa me go. Isto tą da ru zaś
jest bez zwrot ność, co tak do brze wy ra ża na sze pol skie przy sło wie:
„kto da je i za bie ra, ten się w pie kle po nie wie ra…” 

Dar za tem jest na za wsze, na ca łe ży cie, cał ko wi cie. I co z te go
wy ni ka? Wy ni ka z te go no wy czło wiek. Dzię ki nie mu do ko nu je się
oczysz cza nie mi ło ści. 

Jest ta kie po wie dze nie, że dziec ko jest oj cem czło wie ka. Z tej
mi ło ści, z jed no ści mę żczy zny i ko bie ty wy ni ka dar. Jak mó wił Jan
Pa weł II: „dar to trud ny i zo bo wią zu ją cy”. Dar ten jest rów no cze -
śnie za da niem i jest dro gą oczysz cze nia. Zar wa ne no ce ma tek, znoj -
na pra ca oj ca, pod ję cie od po wie dzial no ści za no we ży cie – wszyst -
ko to oczysz cza mi łość i skie ro wu je ją po za ich obo je – ku te mu
trze cie mu, a po tem ko lej nym człon kom po więk sza ją cej się ro dzi ny.
Czy stość sprzy ja hoj no ści, któ rej zna kiem jest wie lo dziet na ro dzi na.

„To, co czy ste, po do ba się Naj wy ższe mu. Przy chodź cie w sza -
cie czy stej i rę ko ma czy sty mi czerp cie wo dę ze źró dła” – gło si na -
pis nad wej ściem do gim na zjum im. Mar ci na Wa do wi ty, gdzie
przy szły pa pież zda wał ma tu rę. Na pis ten przy ta cza Jan Pa weł II w
„Tryp ty ku rzym skim”. War to prze czy tać ten utwór pod ką tem re -
flek sji na te mat mi ło ści ludz kiej. Ca ły po wa żny frag ment te go
utwo ru do ty czy wła śnie te go te ma tu. Jest to hi sto ria o wy bo rze, o
mi ło ści, o wier no ści i pa da ją tu taj wspa nia łe sło wa o jed no ści mę -
ża i żo ny, mę żczy zny i ko bie ty, jed no ści, któ ra jest ob ra zem Bo żym.
Je śli dzi siaj tak moc no ata ko wa na jest czy stość, je śli jest tak du żo
im pul sów, któ re ma ją prze ko nać czło wie ka, że jest tyl ko isto tą
zmy sło wą,  to wła śnie tu taj znaj du je my od po wiedź, dla cze go lu -
dziom co raz trud niej za uwa żyć Pa na Bo ga. 

Mi łość ma łżeń ska, któ ra sta je się płod na, sta je się zdol na do
po świę ceń, jest na sta wio na na dru gie go czło wie ka. Pro wa dzi do
zjed no cze nia w ma łżeń stwie. Na stę pu je otwar cie na rze czy wi stość
du cho wą opar tą na sa kra men cie ma łżeń stwa.
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Jan Pa weł II mó wił w ho mi lii w Szcze ci nie w 1987 ro ku, że mi -
łość ludz ka aż do śmier ci to jest sta ły pro gram ży cia du cho we go
dla żo ny i mę ża. Mi łość ludz ka aż do śmier ci mu si się głę bo ko za -
pa trzeć na mi łość Chry stu sa, aż do śmier ci. Tę mi łość uobec nia sa -
kra ment Eu cha ry stii. Tyl ko w chrze ści jań stwie jest mo żli we ta kie
nie zwy kłe po łą cze nie, ta kie spo tka nie czło wie ka z Bo giem, spo tka -
nie mi ło ści ludz kiej i mi ło ści Bo żej, czy li „bło go sła wie ni czy ste go
ser ca, al bo wiem oni Bo ga oglą dać bę dą”. 

Ks. Adam Zel ga
Po zwo lę so bie sko men to wać. Uczy łem kie dyś w li ceum me -

dycz nym i dziew czy ny da wa ły mi strasz ny wy cisk. To ja je wte dy
od sy ła łem do lek tu ry „Quo va dis”, bo tam jest opi sa ne, jak dziew -
czy na wy cho wa ła swo je go „ma cho” do part ner skie go związ ku. To
pięk na po wieść o tym. 

Dru ga uwa ga. Na Mszę świę tą mo żna pa trzeć z ró żnych punk -
tów wi dze nia. Na przy kład, że skła da się ona z ta kich bar dzo wy -
ra zi stych trzech czę ści, w któ rych jest za no to wa na ca ła kla sycz na
dro ga czło wie ka do Bo ga, czy li oczysz cze nie, oświe ce nie przez Sło -
wo Bo że i na koń cu zjed no cze nie. We Mszy świę tej jest za ko do wa -
ny ta kże pro ces wy cho wa nia czło wie ka. 

Ks. Adam Zel ga 
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I trze cia uwa ga. Czy ta łem spo ro wy po wie dzi o na ucza niu Ja na
Paw ła II, za wie ra ją cych nie kie dy kry tycz ne uwa gi wo bec ró żnych
sfer je go na ucza nia, że jest za ma ło wni kli we. Ale na uka, któ rą zo -
sta wił nam Jan Pa weł II, do ty czą ca sfe ry sek su al nej, re la cji mię dzy
mę żczy zną a ko bie tą jest ogrom nie głę bo ka. Nie ste ty – zu peł nie
zlek ce wa żo na przez świat. 

Ostat nia uwa ga do ty czy czy ta nia i ro zu mie nia „Pie śni nad Pie -
śnia mi”. Mo żna ją czy tać płyt ko, ja ko ka pi tal ny po emat ero tycz ny.
Tam jest czy sty ero tyzm, z któ rym dzi siej szy ero tyzm, na wet w wy -
da niu naj pięk niej szych dzieł fo to gra ficz nych, nie mo że kon ku ro -
wać.  Je że li za trzy ma my się na fa zie tyl ko ero tycz nej, to za gu bi my
na sze czło wie czeń stwo. „Pieśń nad Pie śnia mi” opi su je re la cje czło -
wie ka do Bo ga, re la cje du szy do Bo ga. To jest bar dzo wa żne, że by
kul tu ral ny czło wiek prze czy tał „Pieśń nad Pie śnia mi” z te go punk -
tu wi dze nia. Bo je że li za trzy ma się tyl ko na war stwie ero tycz nej, jak
świat współ cze sny się za trzy mu je, to za tra ci swo je czło wie czeń stwo.

S. Ka zi mie ra Fle ran
Mo ją wy po wiedź na te mat te go bło go sła wień stwa chcia ła bym

przed sta wić w for mie oso bi ste go świa dec twa. Wy bra łam ta ki spo sób
prze ka zu, po nie waż świa dec two głę biej do ty ka serc osób słu cha ją cych
i czę sto mo ty wu je ich do wej ścia na dro gę, któ rą ktoś już kro czy, w tym
wy pad ku dro gę współ pra cy z ła ską w oczysz cza niu wła sne go ser ca.

Za nim jed nak opo wiem, w ja ki spo sób sta ram się żyć bło go sła -
wień stwem lu dzi czy ste go ser ca, zro bię ma łe wpro wa dze nie teo lo -
gicz ne, aby pew ne po ję cia wy ja śnić i upo rząd ko wać. Naj pierw
chcia ła bym zwró cić uwa gę na dwa ter mi ny: „ser ce” i „czy stość”.
Co one ozna cza ją w Bi blii? Jak je ro zu miał Je zus, wy po wia da jąc to
bło go sła wień stwo? Jak je ro zu mie li Izra eli ci, a jak są ro zu mia ne
po wszech nie dzi siaj? 

W na szym ję zy ku współ cze snym sło wo „ser ce” ko ja rzy się je -
dy nie ze sfe rą ży cia uczu cio we go. W ję zy ku he braj skim ser ce ozna -
cza wnę trze czło wie ka po ję te znacz nie sze rzej. Oprócz uczuć, ser -
ce za wie ra rów nież wspo mnie nia, my śli, za mia ry, de cy zje. Jest ono
miej scem su mie nia mo ral ne go, miej scem pra wa nie pi sa ne go i spo -
tka nia czło wie ka z Bo giem, któ ry zresz tą – i On tyl ko jest w sta nie
je prze nik nąć (Dz 15,8)1. 

1 Por. Słownik Teologii Biblijnej, red. Xavier Leon-Dufour, Pallotinum, Poznań 1990, 
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Dru gie po ję cie wy ma ga ją ce wła ści we go okre śle nia to czy stość.
Jest ona w obec nych cza sach ko ja rzo na przede wszyst kim ze sfe rą
sek su al ną czło wie ka. W uję ciu bi blij nym czy stość jest ro zu mia na
znacz nie sze rzej. Do ty czy kul tu, wy mia ru mo ral ne go i du cho we go
czło wie ka2. Jest sta nem czło wie ka, któ ry po zwa la mu na wią zać
kon takt z Bo giem.

Przy bli ża jąc  bi blij ne ro zu mie nie okre śle nia  „czy stość ser ca”,
chcia ła bym je rów nież uka zać  w kon tek ście hi sto rii zba wie nia.  

Sio stra Ka zi mie ra Fle ran i Ja dwi ga Pu zy ni na 

Się ga jąc do po cząt ku, w Księ dze Ro dza ju  czy ta my, że „Bóg
stwo rzył czło wie ka na swój ob raz, na ob raz Bo ży go stwo rzył”
(1,27).  Co to zna czy? Kim jest Bóg i w ja kim sen sie czło wiek jest
Je go ob ra zem? Je zus ob ja wił nam, że Bóg jest je den w Trzech Oso -
bach: Oj ciec, Syn i Duch Świę ty. Mię dzy Oso ba mi Bo ży mi za cho -
dzą re la cje, któ re zwra ca ją Ich ku so bie. Od da ją się One so bie
wza jem nie i przyj mu ją sie bie na wza jem. Ta nie ustan na, wza jem na
wy mia na, to prze ni ka nie się Osób Bo żych two rzy ko mu nię mi ło ści
Oj ca, Sy na i Du cha Świę te go. Trój ca Świę ta tak ko cha, że jest da -
rem nie tyl ko dla Osób ją sta no wią cych, ale ko cha i da je się ta kże

s. 871;  Xavier Leon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, Księgarnia Świętego
Wojciecha, Poznań 1993, s. 564.

2 Tamże s. 210-212.
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czło wie ko wi, któ re go stwa rza na swój ob raz. Stwa rza dwie ró żne
oso by – mę żczy znę i ko bie tę – i ka żdą z nich uzdal nia do mi ło ści,
to zna czy do da wa nia sie bie i przyj mo wa nia in nej oso by, aby dzię -
ki  tej wy mia nie ka żda z nich mo gła się jed no czyć  z Bo giem i z
dru gim czło wie kiem. To po wo ła nie i zdol ność do mi ło ści i ko mu -
nii Bóg wsz cze pił w czy ste ser ce czło wie ka w ra ju.  Wów czas by ło
ono peł ne Bo ga. Przyj mo wa ło ży cie i mi łość od Stwór cy i od da wa -
ło Mu ca łe ży cie czło wie ka. Owo cem ta kiej wy mia ny by ła jed ność
czło wie ka z Bo giem, dru gim czło wie kiem, ze stwo rze niem i har -
mo nią w so bie sa mym. Nie ste ty, zo sta ła ona za kłó co na  przez
grzech  pier wo rod ny. Czło wiek, ku szo ny przez dia bła, po zwo lił, by
za mar ło w je go ser cu za ufa nie do Stwór cy, i oka zu jąc Mu nie po słu -
szeń stwo, chciał być „jak Bóg” (Rdz 3,5), ale po za Bo giem i nie
we dług Bo ga. Zer wał z Nim więź, a tym sa mym po zba wił się Je go
ży cio daj nej mi ło ści. Z te go po wo du prze stał ofia ro wy wać się dru -
gie mu czło wie ko wi i two rzyć  z nim ko mu nię, a za czął  kon cen tro -
wać się na so bie sa mym, od dzie lać się od dru gie go i bro nić wła sne -
go ży cia. W ten spo sób Adam i Ewa utra ci li, dla sie bie i dla wszyst -
kich lu dzi,  ła skę czy ste go ser ca.  Jed na kże ko cha ją cy Oj ciec nie
opu ścił czło wie ka.  Po słał do nie go swo je go Sy na, Je zu sa Chry stu -
sa, któ ry w mi ste rium swo je go  Wcie le nia i Od ku pie nia do tknął
we wnętrz nej ta jem ni cy czło wie ka i wcho dząc  w je go ser ce, wy -
zwo lił je z nie wo li grze chu i po now nie uzdol nił  do wol ne go od da -
wa nia sie bie Oj cu i przyj mo wa nia Je go mi ło ści.  

Przy wra ca jąc czło wie ko wi pier wot ną więź z Bo giem, Chry stus
wzy wa ka żde go czło wie ka do jej przy ję cia przez wia rę i na wró ce nie,
czy li prze mia nę ser ca. Je że li czło wiek po dej mu je trud oczysz cza nia
wła sne go ser ca, to ży je w co raz peł niej szej ko mu nii z Bo giem i z
ludź mi, a w im więk szym ży je zjed no cze niu z Bo giem i z ludź mi,
tym bar dziej pra gnie sta wać się czy sty, by po głę bić  uszczę śli wia ją -
cą ko mu nię z Bo giem. Ca ły ten pro ces trwa do koń ca ży cia czło wie -
ka, by osta tecz nie zna leźć swo ją peł nię w oglą da niu Bo ga w nie bie.

Oso bi ście bar dzo pra gnę żyć w co raz głęb szej wię zi z Bo giem,
dla te go współ pra cu je z Nim w pro ce sie oczysz cza nia mo je go ser ca.
Nie za wsze jed nak tak by ło. W cza sie mo jej mło do ści, do kład nie w
li ceum, mo ja re la cja z Bo giem by ła bar dzo ofi cjal na. Cho dzi łam na
Eu cha ry stię tyl ko dla te go, że ta ka by ła tra dy cja w mo im ro dzin nym
do mu i te go na uczy li mnie moi ro dzi ce. Nie mia łam oso bi stej wię zi
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z Bo giem. On nie był dla mnie Kimś bli skim. Nie był Oso bą, któ rej
słu cha łam, od po wia da łam i któ ra mia ła wpływ na mo je ży cie. Prze -
ży łam na wet ta ki okres, w któ rym nie uczęsz cza łam na ka te che zę, bo
uwa ża łam, że Bo ga nie ma, a re li gia jest wy my słem lu dzi. Po peł nia -
łam wte dy ró żne grze chy cię żkie i nie wi dzia łam w tym ni cze go złe -
go. To, że nie uczest ni czy łam w nie dziel nej Mszy Świę tej, nie by ło
dla mnie żad nym pro ble mem. Ja kieś drob ne kłam stwa uspra wie dli -
wia łam sło wa mi „in ni też tak ro bią”. Nie mia łam wte dy czy ste go
ser ca i na wet o tym nie wie dzia łam. W wie ku 19-20 lat du żo cho ro -
wa łam. Mo ja ma ma za pro si ła mnie na piel grzym kę do Li che nia 
i Czę sto cho wy. Nie mia łam ocho ty na ta ką for mę wy jaz du, ale po je -
cha łam ze wzglę du na nią. Naj pierw  za trzy ma li śmy się w Li che niu.
Zwie dza li śmy sank tu arium i oko li ce. Nic mi się nie po do ba ło. My -
śla łam: „ja ka to tan de ta”.  Na za koń cze nie zgro ma dzi li śmy się w ka -
pli cy Krzy ża. By łam za sko czo na. Zo ba czy łam prze strze lo ny Krzyż.
Z du żym za in te re so wa niem słu cha łam opo wie ści prze wod ni ka:  „W
cza sie dru giej woj ny świa to wej w tym miej scu dzia ła ła szko ła dla
mło dych Niem ców. Ich wy cho waw czy ni, Ber ta Bau er, chcąc ich
prze ko nać, że Bóg  nie ist nie je, strze la ła do te go krzy ża. Za raz po
wyj ściu z ka pli cy zgi nę ła, praw do po dob nie za strze lo na przez Niem -
ców”. Te sło wa moc no do tknę ły mo je go ser ca. Nie mo głam ode rwać
wzro ku od wi ze run ku Je zu sa na  Krzy żu. Pła ka łam,  nie ro zu mie jąc,
co się ze mną dzie je. To był mo ment, w któ rym Bóg mnie od na lazł.
Mia łam wra że nie, że zo sta łam za nu rzo na w Je go mi ło ści. Ni gdy
wcze śniej nie czu łam się tak ko cha na, ko cha na w spo sób zu peł nie
bez wa run ko wy. Mia łam w so bie pew ność: On ist nie je! Ży je! Jest tu -
taj obec ny! Z mi ło ści do mnie od dał swo je ży cie na krzy żu! W tej sa -
mej chwi li po zna łam praw dę o mo im stop nio wym od da la niu się od
Bo ga, o tym, że je stem grzesz ni kiem. Cier pia łam we wnętrz nie, bo
mo je grze chy ra ni ły Je go ko cha ją ce Ser ce. Opo wia da łam Mu o mo -
im do tych cza so wym ży ciu i pro si łam o oczysz cze nie mo je go ser ca.
Chcia łam jak naj szyb ciej spo tkać się z Nim w sa kra men cie po jed na -
nia, do któ re go dłu go nie przy stę po wa łam i wręcz go uni ka łam. Po
wyj ściu  z ka pli cy za mó wi łam Mszę Świę tą w swo jej in ten cji, pro -
sząc, aby ca łe mo je ży cie by ło opar te na Bo gu, i po je cha łam do Czę -
sto cho wy. Tu od by łam spo wiedź z ca łe go ży cia. By łam szczę śli wa,
we wnętrz nie wol na i wy peł nio na obec no ścią Pa na. Otrzy ma łam no -
we ser ce, któ re pra gnę ło  pod da wać się Je go dzia ła niu, aby od rzu cać
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zło, czy nić do bro, a na de wszyst ko od po wia dać mi ło ścią na Je go mi -
łość. 

Oso bi ste spo tka nie z Chry stu sem otwo rzy ło przede mną no wy
spo sób ży cia. Za czę łam się mo dlić, co dzien nie uczest ni czyć w Eu -
cha ry stii, re gu lar nie ko rzy stać ze spo wie dzi, czy tać ksią żki re li gij ne i
roz ma wiać z ró żny mi oso ba mi o Bo gu. Szcze gól ne zna cze nie mia ło
dla mnie roz wa ża nie Sło wa Bo że go. Ono zgod nie z obiet ni cą Chry -
stu sa (por. J 15,3) nie ustan nie oczysz cza ło mo je ser ce. Stop nio wo
zmie nia ło mój spo sób my śle nia i dzia ła nia, po nie waż po zna jąc Je -
zusa, pra gnę łam iść za Je go na uką, a nie za tym, co pro po no wał mi
świat. Nie jed no krot nie by ło to dla mnie bar dzo trud ne. Wi dzia łam
swo ją kru chość i sła bość, ale nie re zy gno wa łam. Nie chcia łam stra -
cić te go, co otrzy ma łam. Pra gnę łam co raz bli ższej re la cji z Bo giem i
dla te go pro si łam Go, aby umac niał mnie w pro ce sie na wró ce nia.

To wszyst ko mia ło ta kże wpływ na po głę bia nie i oczysz cza nie
mo ich wię zi z ró żny mi oso ba mi, a zwłasz cza z mę żczy zną, któ ry
miał zo stać mo im mę żem. Ko cha łam go i by łam przez nie go ko -
cha na. Po za koń cze niu mo ich stu diów pla no wa li śmy za ło że nie ro -
dzi ny i wy cho wy wa nie dzie ci. Cie szy łam się, że bę dę żo ną i mat ką.
Tym cza sem Bóg za pu kał do mo je go ser ca i za py tał: „Czy chcia ła -
bym być tyl ko dla Nie go?”. By łam za sko czo na! Nie ro zu mia łam
py ta nia, któ re po ja wi ło się w mo im wnę trzu. My śla łam: „To ja kieś
złu dze nie, prze cież ja mam in ne pla ny”. Wal czy łam i szu ka łam od -
po wie dzi na to de li kat ne za pro sze nie. W koń cu od kry łam swo je
po wo ła nie do ży cia kon se kro wa ne go. Dzię ki ła sce zre zy gno wa łam
z mo ich za mia rów, a wy bra łam mi łość do Chry stu sa. Zo sta łam po -
ślu bio na Pa nu. Zna kiem te go jest ob rącz ka, któ ra przy po mi na mi,
że piel grzy mu ję do do mu Oj ca. Ka żde go dnia ją ca łu ję, wy po wia -
da jąc sło wa: „Wszyst ko mo je jest Two je, a Two je jest mo je” (por. J
17,10). To mo je wy zna nie mi ło ści Je zu so wi łą czę z mo dli twą o co -
raz więk szą czy stość ser ca, bo jak po wie dział bł. Jan Pa weł II: „Tyl -
ko czy ste ser ce mo że w peł ni ko chać Bo ga. Tyl ko czy ste ser ce mo -
że w peł ni słu żyć dru gim”.

Ks. Adam Zel ga
Mam przy ja cie la,  be ne dyk ty na w Tyń cu. Był eko no mem za ko -

nu  i zaj mo wał się m. in. od bu do wą klasz to ru. Gdy roz ma wiał 
z bu dow lań ca mi, był na ra żo ny na wiel kie stre sy. Opo wia dał o re -

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 198



199

cep cie na te roz mo wy. By ło to Sło wo Bo że. Z prak ty ki stu dio wa nia
Pi sma Świę te go no sił Sło wo Bo że w so bie. I kie dy sy tu acja sta wa ła
się peł na na pię cia, się gał gdzieś do głę bi du cho we go wy po sa że nia
i przy cho dzi ło mu na myśl Sło wo, któ re od po wia da ło za ist nia łej
sy tu acji. I w ten spo sób uda wa ło mu się roz wią zy wać kon flik ty.

Ja dwi ga Pu zy ni na
To, co ja Pań stwu po wiem, bę dzie się ró żnić od dwóch po -

przed nich wy po wie dzi – świa dectw. Je stem ję zy ko znaw cą, od mło -
do ści zaj mu ję się ję zy kiem, a od trzy dzie stu lat głów nie ję zy kiem
war to ści. Stąd też mo je za in te re so wa nie Nor wi dem, któ ry jest
wiel kim po etą war to ści. To, co Pań stwu przed sta wię, wią że się z
mo im cią głym za in te re so wa niem pro ble mem sto sun ku czło wie ka
do war to ści. Bar dzo mnie in te re su je  roz ma itość ludz kich wy bo -
rów war to ści i roz ma itość ro zu mie nia słów na zy wa ją cych war to ści.
To zna la zło też swój wy raz w mo im spo so bie przy go to wa nia się do
tej wy po wie dzi pa ne lo wej.

Zro bi łam ma łą an kie tę wśród ję zy ko znaw ców – od  ma gi strów
po pro fe so rów. Na dwa py ta nia an kie ty: pierw sze Jak ro zu miesz wy -
ra że nie: czło wiek czy ste go ser ca i dru gie: Ko go naj bar dziej spon ta -
nicz nie wska zał(a)byś na prze strze ni dzie jów ja ko przy kład czło wie ka
czy ste go ser ca?(Wy mień pa rę przy kła dów) – uzy ska łam od po wie dzi
od pięt na stu osób. Wszyst kie one są  oso ba mi wie rzą cy mi, sta no wią
więc gru pę jed no li tą pod wzglę dem wia ry, a jed no cze śnie pod
wzglę dem za in te re so wań ję zy kiem i in ter pre ta cją tek stu.

Za pla no wa łam tak swój głos w pa ne lu, ta kże ze wzglę du na to,
że od po cząt ku zda wa łam so bie spra wę, iż to dziś oma wia ne szó -
ste bło go sła wień stwo jest ró żnie ro zu mia ne, dla wie lu osób nie jed -
no znacz ne. 

Pierw sza ró żni ca, ja ka się  za ry so wa ła w trak cie an kie to wa nia,
po le ga ła na tym, że jed na z osób wy raź nie od mó wi ła własnej in ter -
pre ta cji. Przy sła ła tyl ko sze reg tek stów bi blij nych oraz teo lo gicz -
nych, a od sie bie na pi sa ła: „nie mo gę od po wie dzieć na Pa ni py ta -
nie swo imi sło wa mi. Nie je stem teo lo giem. Bo ję się wła snych in ter -
pre ta cji. Czy tam Pi smo Świę te i ko men ta rze z wła ści wych źró deł.
Ja ko ję zy ko znaw ca nie mam kom pe ten cji, nie znam ję zy ka ory gi -
na łu, ani do brze re aliów. Są spe cja li ści i na nich po le gam”.
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Ja dwi ga Pu zy ni na i Pa weł Zuch nie wicz 

Dwie in ne od po wie dzi by ły wy ra zem bar dzo spon ta nicz nej, 
a tym sa mym i po wierz chow nej in ter pre ta cji szó ste go bło go sła -
wień stwa. Pierw sza z tych osób okre śle nie czy ste go ser ca wią za ła
tyl ko z dzieć mi, dru ga z ko lei in ter pre to wa ła je wy łącz nie ja ko
zwią za ne z szó stym przy ka za niem. Na to miast więk szość py ta nych
na wią zy wa ła do tek stów bi blij nych i teo lo gicz nych, do Ja na Paw ła
II, Be ne dyk ta XVI, Chia ry Lu bich i in nych,  ale sta ra ła się, nie tra -
cąc związ ku z ni mi, o wła sne uję cia. Przy tym kil ka osób po dzię ko -
wa ło mi za wcią gnię cie ich w po wa żne za sta na wia nie się nad tak
wa żnym tek stem. Ta gru pa an kie to wa nych sta ła się dla mnie swo -
istym ze spo łem osób  roz my śla ją cych (ka żde z osob na) o tym,
czym jest ide ał czło wie ka uję ty w sło wach szó ste go bło go sła wień -
stwa, a ta kże nad tym, kto w na szym po ję ciu nie wąt pli wie umiał je
re ali zo wać. Bar dzo in te re su ją ce by ły dla mnie od po wie dzi na to
dru gie py ta nie mo jej an kie ty, do ty czą ce te go, ko go an kie to wa na
oso ba uwa ża za szcze gól ny przy kład czło wie ka czy ste go ser ca; bo
ten wy bór wy da je się bar dzo za le żny od te go, na co na sta wio ny jest
od po wia da ją cy,  ja kie war to ści szcze gól nie ce ni w tych, któ rych
uwa ża za lu dzi czy ste go ser ca. 
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Uzy ska łam na to py ta nie ca ły sze reg od po wie dzi, z przy kła da -
mi lu dzi czy ste go ser ca. Pa ro krot nie po wta rzał się w nich świę ty
Fran ci szek, świę ta Te re sa z Li sieux i Mat ka Te re sa z Kal ku ty. Pa -
ro krot nie też Jan Pa weł II.

War te przy to cze nia są od po wie dzi Sta ni sła wa Ko zia ry z Kra ko -
wa i An ny Paj dziń skiej z Lu bli na (po mi jam ty tu ły na uko we osób
an kie to wa nych, nie wy da ją mi się one wa żne w te go ro dza ju wy po -
wie dziach). Pan Sta szek Ko zia ra na pi sał:

„Przede wszyst kim przy wo łam tych, któ rzy są nam cza so wo i
po ko le nio wo bli scy: lu dzie do brej wo li, otwar te go umy słu, za tro -
ska ne go i wra żli we go ser ca: Ja nu sza Kor cza ka, Ire nę Sen dle ro wą,
ks. Je rze go Po pie łusz kę, wie lu od da nych i dro gich mi na uczy cie li z
do cen tem Ja nem Za lew skim na cze le. Ale też tych, któ rych oso bi -
ście nie spo tka łem, ale z któ rych da rów umy słu i ser ca czer pa łem.
Jest ich bar dzo wie lu. Spo śród tych, któ rzy ode szli, wspo mi nam
po stać wspa nia łe go pro fe so ra Ste fa na Świe rzaw skie go, w któ re go
oso bie spo ty ka ła się ta nie ła twa ko re spon den cja dwóch prze strze -
ni: fi des et ra tio (wia ra i ro zum). Ale my ślę ta kże o tych wszyst kich,
któ rych imio na i na zwi ska ni gdy nie sta ną się wła sno ścią pu blicz -
ną, zwy kłych i nie rzad ko ano ni mo wych po sta ciach, pra cow ni kach
Win ni cy Pań skiej na tych naj trud niej szych i za ra zem naj szla chet -
niej szych ob sza rach: ho spi cjach, do mach sta ro ści, do mach dziec -
ka, do mach sa mot nej mat ki czy mat kach i oj cach z od da niem wy -
cho wu ją cych swo je nie peł no spraw ne dzie ci”. 

To, jak są dzę, bar dzo pięk na i bar dzo praw dzi wa wy po wiedź.
A ta kie są sło wa pa ni Ani Paj dziń skiej:

„Oso by, któ re pierw sze na su nę ły mi się na myśl, gdy za sta na -
wia łam się, co zna czy wy ra że nie lu dzie czy ste go ser ca, to Mat ka Te -
re sa z Kal ku ty, sio stra Fau sty na, brat Al bert, oj ciec Że laz ko, Al bert
Schwe it zer. Tę li stę mo gła bym oczy wi ście cią gnąć, bo na szczę ście
wspa nia łych lu dzi jest du żo, a o ilu jesz cze się nie wie, ale chy ba
cho dzi o pierw sze sko ja rze nia”. 

W tych dwóch wy po wie dziach szcze gól nie  ude rza ją cy wy da je
mi się fakt, że one zwra ca ją uwa gę na to, jak wie lu jest lu dzi czy ste -
go ser ca wśród nas. A my cią gle tyl ko na rze ka my na to, jak du żo
jest  lu dzi „nie czy ste go” ser ca... 

W roz wa ża niach nad tym, co to zna czy być czło wie kiem czy -
ste go ser ca, więk szość na sze go ze spo łu zga dza ła się z tym, że sło -
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wo ser ce na le ży ro zu mieć tak, jak je ro zu mie li Izra eli ci współ cze śni
Chry stu so wi, a przede wszyst kim au to rzy tek stów bi blij nych. Oto
frag ment wy po wie dzi Mar ci na Będ kow skie go: „o ser cu mó wi się
w Bi blii za ska ku ją co czę sto, nie zda wa łem so bie z te go spra wy. Sło -
wo ser ce uży to 977 ra zy, dla po rów na nia czło wiek – 1002, grzech
tyl ko 576, a mi łość 206 ra zy. Ser ce w Bi blii to nie tyl ko sie dli sko
emo cji, co dzi siaj na rzu ca się w spo sób oczy wi sty, ale co za ra zem
mo że ogra ni czać ho ry zont te go po ję cia i po wo do wać zu bo że nie
za war tych w nim tre ści. Je go ro la jest o wie le do nio ślej sza: „z ca łą
pil no ścią strzeż swe go ser ca, bo ży cie tam ma swo je źró dło (Prz)”.
Ser ce jest poj mo wa ne w Bi blii ja ko źró dło ży cia, ono okre śla na szą
praw dzi wą to żsa mość. I tu znów cy tat z księ gi Sa mu ela: „Czło wiek
wi dzi to, co do stęp ne dla oczu, a Pan wi dzi ser ce”. Jest ono ta kże
sie dli skiem wła dzy po zna nia, prze ciw sta wia ne go po zna niu ro zu -
mo we mu, po zna nia nie ab strak cyj ne go, czy li nie oder wa ne go od
kon tek stu na sze go ży cia, uwi kła ne go w roz ma ite re la cje, pra gnie -
nia, wspo mnie nia, ce le, za mia ry, mo ty wy, in ten cje itd. War to pod -
kre ślić, że po rzą dek ser ca jest po sta wio ny w Bi blii po nad po rząd -
kiem ro zu mu, po nad to nie jest mu sil nie prze ciw sta wia ny, sko ro to
w głę bi ser ca do ko nu ją się naj wa żniej sze prze my śle nia: „my śli nur -
tu ją ser ce” (Łk). Do brze ukształ to wa ne ser ce po zwa la wi dzieć to,
co ist nie je rze czy wi ście, „nie to co wi dzial ne, lecz nie wi dzial ne”
(Kor). Uj rzeć isto tę, rzecz sa mą w so bie, głę bię, nie zaś złu dze nie,
fe no men czy po wierzch nię. „Niech da wam świa tłe oczy ser ca”
mó wi św. Pa weł”. 

Czy stość ser ca wie le z mo ich „współ my ślą cych” osób okre śla ła
ja ko tak czy ina czej ro zu mia ną czy stość mo ral ną, z tym że więk szość
pod kre śla ła ko niecz ność miesz cze nia się tej mo ral no ści w Bo żym
wi dze niu świa ta, jak pi sa ła An na Ko złow ska, ści słym jej związ ku z
pra gnie niem i szu ka niem Bo ga i z udzia łem Je go ła ski. Na to miast
ró żnie po strze ga ne przez an kie to wa nych by ły ele men ty skła da ją ce
się na po ję cie czy sto ści ser ca, re la cje mię dzy ni mi, a ta kże mię dzy
ni mi i ró żny mi for ma mi obec no ści Bo ga w  ob rę bie te go po ję cia.
We dług Mar ty Ro gow skiej u pod staw czy sto ści ser ca znaj du je się
pra gnie nie Bo ga: „pra gnąc Bo ga, szu kam te go, co do nie go pro wa -
dzi, od rzu cam to, co od da la i przy no si nie czy stość.” Dla Do ro ty Je -
dy nak czło wiek czy ste go ser ca to po pro stu ktoś, kto nie ma złych
za mia rów wo bec in nych lu dzi, czło wiek do brych in ten cji, bez in te -
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re sow nej życz li wo ści, mi ło ści i po dej mu ją cy cią gle wy si łek opie ra -
nia się złu. O Bo gu nie ma tu mo wy. Z ko lei An na Paj dziń ska bar -
dzo sil nie ak cen tu je zwią zek czy sto ści ser ca z Bo giem: „z czy stych
serc mo że pły nąć spra wie dli wość, wia ra, mi łość, po kój. Czło wiek
jest jed nak zbru ka ny bru dem, od któ re go mo że go uwol nić je dy nie
Bóg. Sa ma czy stość mo ral na nie wy star cza, by sta nąć przed ob li -
czem Bo ga w Je go Kró le stwie. Po trzeb na jest obec ność Pa na w
ludz kim ist nie niu. Tyl ko wte dy czło wiek jest na praw dę czy sty.”

A jesz cze ina czej pi sze To masz Kor pysz, któ ry uza le żnia otwar -
cie na Bo ga od ludz kich po staw skła da ją cych się na czy stość ser ca.
Za cy tu ję je go pięk ną wy po wiedź: „Czło wiek czy ste go ser ca to dla
mnie oso ba, któ ra jest wol na od przy wią zań do ró żne go ro dza ju
dóbr, nie tyl ko ma te rial nych, ale też od ró żne go ro dza ju uza le -
żnień i ne ga tyw nych emo cji, m.in. za zdro ści, od skłon no ści do wy -
rzą dza nia in nym zła. Dzię ki te mu mo że być szcze gól nie otwar ta na
Bo ga, na in nych lu dzi i na świat. Jest to oso ba, któ ra nie my śli o so -
bie, o swo ich po trze bach, ale peł na mi ło ści i em pa tii jest wy chy lo -
na ku dru gie mu, jest peł na we wnętrz ne go po ko ju i za ufa nia. 
Z wia rą i spo ko jem przyj mu je to, co przy no si upły wa ją cy czas.”

To masz za czy na od mo ral no ści i do cho dzi dzię ki niej do otwar -
to ści na Bo ga. Zwra ca też szcze gól ną uwa gę na „wy chy le nie ku
dru gie mu”.

God na roz wa że nia jest rów nież myśl Pio tra So bot ki: „Chry stus
mó wiąc bło go sła wień stwa, nie za kre śla w mo im prze ko na niu ko -
lej nych grup tych, któ rzy znaj dą się w nie bie, to zna czy nie mo żli -
we jest, że by by li lu dzie czy ste go ser ca, a za ra zem nie mi ło sier ni.
On cha rak te ry zu je przy mio ty współ wy stę pu ją ce, obec ne jed no cze -
śnie. Je że li więc na płasz czyź nie mo jej wia ry Pa ni py ta, kim są lu -
dzie czy ste go ser ca, to od po wia dam, że są to lu dzie za ra zem ubo -
dzy w du chu, któ rzy się smu cą, ci si, itd. (oczy wi ście ten smu tek
trze ba wła ści wie ro zu mieć, nie cho dzi tu o uczu cie prze ży wa ne z
po wo du bra ku ko goś lub cze goś). Mam wra że nie, że cza sem spo -
ty ka my tych bło go sła wio nych w na szym co dzien nym ży ciu. Oni
sa mi też mo gą nie wie dzieć o spo czy wa ją cym na nich bło go sła -
wień stwie. Ich czy stość, pro sto ta umy słu kłó ci się z sa mą świa do -
mo ścią by cia bło go sła wio nym”. 
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Koń cząc na szą ze spo ło wą wy po wiedź na te mat „bło go sła wio -
nych czy ste go ser ca”, chcia ła bym kon ty nu ować myśl do ty czą cą
tych, któ rych uwa ża my za lu dzi czy ste go ser ca. W mo im po ję ciu są
to ci, któ rzy swój stan du cha łą czą z ja kimś ro dza jem da wa nia mu
wy ra zu, ja kąś for mą dzia ła nia. Tym dzia ła niem mo gą być ró żne go
ty pu czy ny, mo że być też  mo dli twa. Na sze wy bo ry ta kich osób
wią żą się chy ba z tym, ja ki ro dzaj dzia ła nia i ja kie to wa rzy szą ce mu
po sta wy w da nym mo men cie ży cia szcze gól nie ce ni my. Tak jest w
ka żdym ra zie ze mną. Dla te go moi wy bra ni to: Jan Pa weł II i Ma -
hat ma Gan dhi, któ rzy z głę bią du cha i mo dli twą wią za li pięk ną
Bo żą dzia łal ność spo łecz ną na du żą ska lę, oraz rot mistrz Pi lec ki 
i „In ka”, przy kła dy si ły Bo że go du cha, umi ło wa nia praw dy i oj czy -
ste go kra ju, prze ja wia ją ce się w nie zwy kłej ofiar no ści i mę stwie. 

Są dzę, że bło go sła wie ni czy ste go ser ca to nie tyl ko chrze ści ja -
nie. Dla nas chrze ści jan jest praw dzi we wszyst ko to, co mó wi li moi
przed mów cy i co pi sa ły oso by an kie to wa ne o wa żno ści związ ku 
z Chry stu sem, ale są lu dzie in nych wiar i są lu dzie nie wie rzą cy, któ -
rych mo żna też w mo im po ję ciu na zwać ludź mi czy ste go ser ca. Nie
nam roz strzy gać, szla chet nym  lu dziom ja kiej wia ry to wa rzy szy Bo -
ża ła ska i  bło go sła wień stwo... Upo mi nam się o tych in nych ta kże.

Ks. Adam Zel ga
Dzię ku ję pa ni pro fe sor za pro fe sjo na lizm te go wy kła du, któ ry

przed sta wił świa dec two nie tyl ko jed ne go pre le gen ta, ale wie lu
świad ków. Dzię ku ję też za ostat nie zda nia.

Rze czy wi ście, żoł nie rze wy klę ci do po mi na ją się o na szą pa -
mięć. Źle się dzie je, że w Trze ciej Rze czy po spo li tej ta pa mięć jest
spy cha na na mar gi nes. I je że li już je ste śmy przy tym wąt ku, to
mam na dzie ję, że za miast „czte rech śpią cych”, bę dzie po mnik „In -
ki”, a czte rech śpią cych umie ści my na wła ści wym miej scu, na
cmen ta rzu żoł nie rzy so wiec kich po le głych w wal ce na zie miach
Pol ski. Mam na dzie ję, że Pol skę na to stać bez wzglę du na to, czy
bę dzie li be ral na czy so cja li stycz na, czy kon ser wa tyw na, ale bę dzie
Pol ską i „In ka” tam ma swo je miej sce, a nie czte rech so wiec kich
żołnierzy. 
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Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Od trzy dzie stu pa ru lat współ pro wa dzi my re ko lek cje dla mał -

żeństw, a przez pe wien okres pro wa dzi li śmy też re ko lek cje dla na rze -
czo nych. Ty dzień te mu by li śmy w La skach na re ko lek cjach dla ani -
ma to rów i chcę się po dzie lić pew nym do świad cze niem na sze go ma -
łżeń stwa. Kie dy się po bie ra li śmy, to nie by ło u nas wąt pli wo ści, że bę -
dzie my ra zem do śmier ci, to jest ja sne. Nie bra li śmy pod uwa gę żad -
nej in nej opcji. Gdy my mó wi my dzi siaj na rze czo nym czy mło dym
ma łżon kom, że ma my już na swo im kon cie 51 lat po ślu bie i że je ste -
śmy bar dzo szczę śli wym ma łżeń stwem i do brze nam ze so bą, pa trzą
na nas z po dzi wem, ale rów nież tro chę z nie do wie rza niem. W dzi siej -
szych cza sach jest dla nas naj smut niej szą rze czą, że mło dym lu dziom
trud no jest uwie rzyć w szczę ście lu dzi, któ rzy prze ży li ze so bą wie le
lat. Ma rzą o tym, ale nie wie rzą, aby to by ło mo żli we. Mo że dla te go,
że nie ma ją ta kich przy kła dów w swo ich ro dzi nach.

Uwa żam, że ma to źró dło w ota cza ją cym nas kon sump cjo ni -
zmie, że ka żdy bie rze dla sie bie, a nie umie da wać, nie umie słu żyć
dru gie mu czło wie ko wi i dla te go nie ma w nim ra do ści. Bo je że li
czło wiek da je, to się cie szy, to ma przy jem ność. Oczy wi ście trze ba
też umieć przyj mo wać. Bo je że li mnie przy jem nie jest da wać i słu -
żyć dru gie mu, to mo że te mu dru gie mu też jest przy jem nie da wać i
słu żyć. Czło wiek mu si na uczyć się cie szyć, być wdzięcz nym, po ka -
zy wać, że do ce nia otrzy ma ny dar. 

Chcia ła bym prze ka zać oso bom, któ re za mie rza ją wejść w
związ ki ma łżeń skie i ta kże tym, któ re już w nich są, że jed ną z re -
cept na do bre ma łżeń stwo jest peł na świa do mość,  że bę dzie my ra -
zem do koń ca ży cia i że nie ma opcji, że jak coś nie bę dzie do brze,
to się ro zej dzie my. Nie ro zej dzie my się. Bę dzie my z so bą do koń ca
ży cia i w związ ku z tym mu si my bu do wać to, co jest naj lep sze. My -
ślę, że jest to opty mi stycz ny prze kaz, któ ry świad czy my na szym
małżeń skim ży ciem, i że to jest ele ment czy ste go ser ca. Ni gdy nie
by ło u nas ci chych dni, bo na wet jak się po kłó ci li śmy, a w ka żdym
ma łżeń stwie są ja kieś kłót nie i spo ry, to za wsze jak od ma wia li śmy
wie czo rem „i od puść nam na sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my na -
szym wi no waj com”, mu sie li śmy się po go dzić. To by ło oczy wi ste. 

205
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Ur szu la Ta taj -Pu zy na
Chcia łam bar dzo ser decz nie po dzię ko wać dzi siej szym pre le -

gen tom sło wa mi pro fe sor Wan dy Pół taw skiej, któ ra wczo raj na
UKSW pod czas Mię dzy na ro do we go Kon gre su Ro dzi ny otrzy ma -
ła me dal Fi des et Ra tio (Wia ra i Ro zum): „dzi siaj Ko ściół nie po -
trze bu je dys ku sji, dzi siaj w Ko ście le po trzeb ni są świad ko wie.”
Dzi siej szym świad kom bar dzo dzię ku ję za ich świa dec twa. Panu
Paw ło wi za przy po mnie nie, że my lu dzie je ste śmy zdol ni do pięk -
nej mi ło ści. Czę sto o tym za po mi na my. Dzię ku ję rów nież za pod -
kre śle nie szcze gól nej ro li ko bie ty, uświa do mie nie, że to wła śnie ko -
bie ta ma po ka zy wać mę żczyź nie war tość i pięk no.

Sio strze Ka zi mie rze bar dzo dzię ku ję za uświa do mie nie nam, że
w na szą na tu rę wpi sa na jest tę sk no ta za Bo giem i to, że kie dyś
wszy scy się spo tka my w in nym świe cie i że bę dzie nam do brze. 

Ur szu la Ta taj -Pu zy na 

Pa ni pro fe sor Ja dwi dze Pu zy ni nie, Ma mie, mo jej Te ścio wej
bar dzo dzię ku ję za świa dec two, któ re da wa ła i da je swo im ży ciem.
Dzię ku ję za przy wo ła nie ca łej rze szy lu dzi czy ste go ser ca, któ rzy
wy ty cza ją nam dro gę war to ści, któ rych śla dem war to pójść. 
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Na ko niec chcia ła bym za cy to wać sło wa pa pie ża Fran cisz ka, któ -
re wpi su ją się w na sze dzi siej sze roz wa ża nia: „Naj gor szą rze czą nie
jest fakt, że świat kreu je złych. Ospa łość do brych jest naj gor sza”. 

An drzej Sko czek
Naj pierw na wią żę do słów pa ni rek tor o wie lo let nim ma łżeń -

stwie. Wraz z mo ją ma łżon ką Elżbie tą zbli ża my się też do pięk nej,
okrą głej rocz ni cy na sze go związ ku. Kie dyś roz ma wia łem na ten te -
mat z ko le gą z pra cy. On jest czło wie kiem nie wie rzą cym, na wet nie
ochrzczo nym, choć ze swo ją żo ną są do brym ma łżeń stwem. Roz -
ma wia li śmy o co dzien nych trud no ściach w ma łżeń stwie i on z za -
zdro ścią w gło sie po wie dział: „wam jest ła twiej, bo je ste ście ludź -
mi wie rzą cy mi”. I to jest głę bo ka praw da, nad któ rą zwy kle nie za -
sta na wia my się zbyt nio, bo wia ra jest dla nas czymś na tu ral nym 
i oczy wi stym. Ale wła śnie dzię ki niej ma my nie za wod ne za ple cze
w mi ło sier dziu Bo żym. Ma my też mo dli twę. W chwi li kry zy su mo -
że my zwró cić się do Bo ga o po moc i pro sić o ła skę wza jem ne go
zro zu mie nia i po wro tu do zgo dy i mi ło ści. 

An drzej Sko czek 
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Na wią zu jąc do bar dzo pięk nej wy po wie dzi sio stry Ka zi mie ry,
przy po mi nam so bie pew ne wy da rze nie, po twier dza ją ce wy po -
wiedź sio stry. Kie dyś by li śmy z gru pą osób z na szej pa ra fii na piel -
grzym ce, w cza sie któ rej od wie dza li śmy m.in. je den z  żeń skich
klasz to rów kon tem pla cyj nych w po bli żu War sza wy. Wy szła do nas
sio stra dy żur na, bar dzo pięk na dziew czy na, a my mó wi my: „sio -
stro, sio strze nie szko da ży cia w klasz to rze?”. A ona  pa trzy na nas
zdzi wio na i mó wi „ale ja tu taj je stem szczę śli wa. Tu je stem z Pa -
nem Je zu sem i z Pa nem Bo giem”. I wi dać by ło, że mó wi to z peł ną
szcze ro ścią, że re ali zu je naj le piej cel swo je go ży cia. 

Zwra cam się też do pa ni prof. Ja dwi gi Pu zy ni ny. Gdy by do
mnie pa ni pro fe sor przy sła ła proś bę o przy kła dy osób czy ste go ser -
ca, to do tych wy mie nio nych, już nie ży ją cych osób, któ re w peł ni
ak cep tu ję, do łą czył bym jesz cze jed ną oso bę czy ste go ser ca. Jest nią
dla mnie, bez naj mniej szej wąt pli wo ści, na sza pa ni rek tor. 

Ja dwi ga Pu zy ni na
To mek Kor pysz na ko niec swo jej wy po wie dzi prze ka zał mi

myśl, że czy ste ser ce opi su je, Hymn o Mi ło ści, świę te go Paw ła. 
Jed nym z mo ich an kie to wa nych miał być ks. Alek san der Se -

niuk, z któ rym je stem za przy jaź nio na, gdyż chcia łam mieć w tej
gru pie choć jed ne go du chow ne go. Dłu go nie mie li śmy kon tak tu, a
osta tecz nie na pi sał: „po wie dział bym rze czy ba nal ne, jak ka żdy
ksiądz. Na to miast zna la złem dla Pa ni ka za nie ks. Ti sch ne ra”.
Przy słał mi je w ostat niej chwi li, tak że na wet nie zdo ła łam go w ca -
ło ści po rząd nie prze czy tać. Jest to ka za nie m.in. o tym, że czy stość
ser ca to jest mi łość po ję ta po Bo że mu. 

S. Ka zi mie ra Fle ran
Pa ni pro fe sor upo mi na ła się o lu dzi nie wie rzą cych. Chcia ła -

bym do te go te ma tu na wią zać w kon tek ście mi sji ka żde go
ochrzczo ne go. Uwa żam, że chrze ści ja nie, współ pra cu ją cy z Pa nem
w oczysz cza niu wła sne go ser ca, nie mo gą uni kać spo tkań z nie wie -
rzą cy mi. Nie po win ni gor szyć  się ni mi, mo ra li zo wać, ale ich ko -
chać, bo to prze cież na si bra cia. Nie wia do mo, co by ło przy czy ną
ich nie wia ry. Nie jed no krot nie ich wy po wie dzi na te mat Ko ścio ła,
ka pła nów ujaw nia ły we wnętrz ne zra nie nia, z któ ry mi nie po tra fi li
so bie po ra dzić. W tej sy tu acji nie wie rzą cy bar dzo po trze bu ją świa -
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dec twa osób ży ją cych w głę bo kiej wię zi z Bo giem. Szczę ście pły ną -
ce z czy ste go ser ca jest po cią ga ją ce. Mo że po móc w po wro cie do
Bo ga i za chę cić do tro ski o czy stość wła sne go ser ca.   

Pa weł Zuch nie wicz
Bar dzo dzię ku ję pa ni pro fe sor za sło wa o mi ło ści. Za zwy czaj

gdy py tam mło dzież, co jest prze ci wień stwem, a ra czej za prze cze -
niem mi ło ści, sły szę od po wiedź – nie na wiść. Jed nak gdy się ga my
głę biej, oka zu je się, że jest coś znacz nie bar dziej za gra ża ją ce go
zdol no ści mi ło wa nia – to ego izm. Czy stość dla te go bu du je mi łość,
że uzdal nia do wy cho dze nia z sie bie, do wy zwo le nia się z ego izmu
na rzecz lo gi ki da ru. W ten spo sób czy stość bu du je re la cję, pod -
czas gdy ego izm re la cję nisz czy.

I jesz cze w na wią za niu do zdzi wie nia na wi dok pięk nej ko bie ty w
ha bi cie. Czy ta łem, jak ktoś za re ago wał w ten spo sób, a wów czas za -
kon ni ca od po wie dzia ła tej oso bie:  „no cóż, Pan Je zus też ma gust”.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Pra cu jąc na Uni wer sy te cie War szaw skim, przez kil ka na ście lat

do je żdża łam do Kielc, gdzie mia łam pół eta tu. Tam mo im asy sten -
tem był mło dy czło wiek, któ ry po cho dził z bied nej ro dzi ny ze wsi.
Od mło dych lat miesz kał w ró żnych in ter na tach, gdzie mło dzież
by ła wy cho wy wa na bez Bo ga i bez Ko ścio ła. Wte dy od szedł od
Bo ga, mi mo że po cho dził z ro dzi ny głę bo ko wie rzą cej. Nie ste ty
nie sta no wi ła ona wte dy dla nie go au to ry te tu. Bę dąc na stu diach,
stał się rów no cze śnie kan dy da tem do Par tii. Wkrót ce po tem po -
zna li śmy się. 

Pra ca na uczel ni by ła dla nie go wiel kim za szczy tem i szan są
awan su spo łecz ne go. Pra ca na uko wa by ła dla nie go trud na, gdyż
był nie wi do my na jed no oko. Rów no cze śnie był in te li gent ny i bar -
dzo pra co wi ty. Bar dzo by łam za do wo lo na z na szej współ pra cy.
Roz ma wia li śmy na ró żne te ma ty i ni gdy go nie na wra ca łam, ale on
wie dział, ja kie są mo je po glą dy. Przy szedł rok 1980 i by ła mo żli -
wość, że by mógł do stać staż na pół ro ku na Uni wer sy te cie War -
szaw skim. Po za wy kła da mi na na szym Wy dzia le, or ga ni zo wa łam
mu wie le spo tkań na uko wych w ró żnych in nych in sty tu tach, ale
rów nież wy peł nia łam je go gra fik wy kła da mi otwar ty mi z hi sto rii
współ cze snej, za gad nień spo łecz nych, świa to po glą do wych i in -
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nych, któ rych w tym cza sie by ła ob fi tość na Uni wer sy te cie. Po tym
pół ro ku mo żna po wie dzieć – od mie nił mu się świat, przej rzał na
oczy. 

Po je go po wro cie do Kielc kie dyś no co wa łam u nich w do mu i
gdy szli śmy pie cho tą do In sty tu tu, on w pew nym mo men cie ode -
zwał się wzru szo nym gło sem: „chciał bym coś pa ni pro fe sor po wie -
dzieć. Mo ja mat ka bar dzo mo dli się za pa nią, po nie waż wró ci łem
do Bo ga, ochrzci łem dzie ci i wzię li śmy ślub ko ściel ny z mo ją żo -
ną”. Pa rę dni te mu za dzwo nił do mnie, że je go mat ka umar ła. Bar -
dzo się zmar twi łam. Mi mo że jej nie zna łam, by ła mi oso bą bar dzo
bli ską.

Ks. Adam Zel ga
Po ra koń czyć, więc so bie po zwo lę na za koń cze nie.  Po wa żne i

nie po wa żne. Po nie waż roz sta li śmy się z Be ne dyk tem XVI, war to
przy wo łać pięk ny cy tat z je go orę dzia na Wiel ki Post: „ży cie chrze -
ści ja ni na to nie ustan ne wcho dze nie na gó rę spo tka nia z Bo giem,
by póź niej zejść, nio sąc mi łość i si łę, któ re się w nim zro dzi ły, by
słu żyć z ta ką sa mą mi ło ścią jak Bóg”. To do sko na ły ko men tarz do
wszyst kie go, o czym mó wi li śmy.

A na ko niec lu do we przy sło wie: „za dbaj o du szę, wte dy cia ło
mniej bę dzie bo la ło”. 
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Bło go sła wie ni, któ rzy wpro wa dza ją 

po kój, al bo wiem oni bę dą na zy wa ni 

sy na mi Bo ży mi
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Cy ta ty

Oj ciec świę ty Be ne dykt XVI. 
Orę dzie na Świa to wy Dzień Po ko ju – 1 I 2013 r.

(frag men ty)

Na sze cza sy ce chu je glo ba li za cja, i jej po zy tyw ne i ne ga tyw ne
aspek ty, jak rów nież wciąż trwa ją ce krwa we kon flik ty i za gro że nie
woj ny. Ko niecz ne jest od no wio ne i zgod ne za an ga żo wa nie w dą że -
nie do wspól ne go do bra, roz wo ju wszyst kich i ka żde go czło wie ka.
Nie po ko ją za rze wia na pięć i kon flik tów, spo wo do wa nych przez
ro sną ce nie rów no ści mię dzy bo ga ty mi a bied ny mi, do mi na cję
men tal no ści ego istycz nej i in dy wi du ali stycz nej, wy ra ża nej rów nież
w po zba wio nym re guł ka pi ta li zmie fi nan so wym. Oprócz ró żnych
form ter ro ry zmu i prze stęp czo ści mię dzy na ro do wej nie bez piecz ne
dla po ko ju są te for my fun da men ta li zmu i fa na ty zmu, któ re wy pa -
cza ją praw dzi wą na tu rę re li gii, po wo ła nej do sprzy ja nia jed no ści i
po jed na niu mię dzy ludź mi.

Jed nak wie le dzieł, w któ re bo ga ty jest świat, świad czy o wro -
dzo nym po wo ła niu ludz ko ści do po ko ju. Je go pra gnie nie jest
istot nym dą że niem oso by i łą czy się w pe wien spo sób z pra gnie -
niem peł ne go, do brze zre ali zo wa ne go i szczę śli we go ży cia. Pra -
gnie nie po ko ju od po wia da pod sta wo wej za sa dzie mo ral nej, obo -
wiąz ko wi – pra wu do roz wo ju in te gral ne go, spo łecz ne go, wspól -
no to we go, co na le ży do Bo że go pla nu w od nie sie niu do czło wie ka.
Czło wiek jest stwo rzo ny do po ko ju, któ ry jest da rem Bo ga.

To spra wia, że in spi ra cją Orę dzia sta ły się sło wa: Bło go sła wie ni,
któ rzy wpro wa dza ją po kój, al bo wiem oni bę dą na zwa ni sy na mi Bo -
ży mi (Mt 5, 9).

Bło go sła wień stwa gło szo ne przez Je zu sa (Mt 5, 3-12;  Łk 6, 20-
23) są obiet ni ca mi. W tra dy cji bi blij nej to ga tu nek li te rac ki, za wie -
ra ją cy za wsze ja kąś do brą no wi nę, Ewan ge lię, któ rą wień czy pew -
na obiet ni ca. Nie są tyl ko za le ce nia mi mo ral ny mi, któ rych prze -
strze ga nie za pew nia we wła ści wym cza sie – za zwy czaj w in nym ży -
ciu – na gro dę, przy szłe szczę ście. Bło go sła wień stwo po le ga ra czej
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na wy peł nia niu obiet ni cy kie ro wa nej do tych, któ rzy prze strze ga ją
wy mo gów praw dy, spra wie dli wo ści i mi ło ści. Ci, któ rzy za wie rza -
ją Bo gu i Je go obiet ni com, czę sto w oczach świa ta ja wią się ja ko
na iw ni, od rze czy wi sto ści da le cy. A prze cież Je zus po wie dział im,
że nie tyl ko w przy szłym ży ciu, ale już w tym od kry ją, że są dzieć -
mi Bo ży mi, że od za wsze i na za wsze Bóg jest cał ko wi cie z ni mi
so li dar ny. Zro zu mie ją, że nie są sa mi, bo On jest po stro nie tych,
któ rzy an ga żu ją się na rzecz praw dy, spra wie dli wo ści i mi ło ści.
Je zus Chry stus da je nam praw dzi wy po kój, któ ry ro dzi się z uf ne -
go spo tka nia czło wie ka z Bo giem.

Po kój obej mu je oso bę ludz ką, za kła da za an ga żo wa nie ca łe go
czło wie ka. To po kój z Bo giem przez ży cie zgod nie z Je go wo lą. To
we wnętrz ny po kój z so bą i po kój ze wnętrz ny z bliź nim i stwo rze -
niem. Ozna cza przede wszyst kim, jak pi sał bł. Jan XXIII w Pa cem
in ter ris, bu do wa nie współ ist nie nia opar te go na za sa dzie praw dy,
wol no ści, mi ło ści i spra wie dli wo ści.

Po kój nie jest ma rze niem, nie jest uto pią: jest mo żli wy. Na sze
oczy mu szą wi dzieć głę biej, pod po wierzch nią po zo rów i zja wisk,
by do strzec rze czy wi stość po zy tyw ną ist nie ją cą w ser cach, gdyż ka -
żdy czło wiek jest stwo rzo ny na ob raz Bo ga i we zwa ny, by się roz -
wi jał, przy czy nia jąc się do bu do wy no we go świa ta.

Z te go pły nie wnio sek, że ka żdy czło wiek i wspól no ta - re li gij -
na, oby wa tel ska, wy cho waw cza, kul tu ro wa – jest po wo ła na do
pra cy na rzecz po ko ju. Po kój jest przede wszyst kim re ali za cją
wspól ne go do bra w ró żnych spo łecz no ściach, pod sta wo wych i po -
śred nich, na ro do wych, mię dzy na ro do wych i świa to wej. Wła śnie
dla te go mo żna uznać, że dro gi urze czy wist nia nia wspól ne go do bra
są rów nież dro ga mi, któ ry mi na le ży iść, by osią gnąć po kój.

Dro gą do osią gnię cia wspól ne go do bra i po ko ju jest przede
wszyst kim sza cu nek dla ludz kie go ży cia, poj mo wa ne go w je go ró -
żno rod nych aspek tach, od po czę cia, przez roz wój, do na tu ral ne go
kre su. A więc praw dzi wie czy nią po kój ci, któ rzy ko cha ją ży cie,
bro nią i je pro mu ją we wszyst kich  wy mia rach: oso bi stym, wspól -
no to wym i trans cen dent nym. Ży cie w peł ni jest szczy tem po ko ju.
Ten, kto pra gnie po ko ju, nie mo że to le ro wać za ma chów na ży cie i
zbrod ni prze ciw ko ży ciu.

Ci, któ rzy nie do ce nia ją wy star cza ją co war to ści ludz kie go ży cia i
w kon se kwen cji po pie ra ją np. li be ra li za cję abor cji, być mo że nie zda -
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ją so bie spra wy, że opo wia da ją się za dą że niem do po ko ju ilu zo rycz -
ne go. Uciecz ka od od po wie dzial no ści, któ ra uwła cza oso bie ludz kiej,
a tym bar dziej za bi ja nie bez bron nych i nie win nych istot ludz kich, ni -
gdy nie za pro wa dzi do szczę ścia czy po ko ju. Czyż mo żna my śleć o
osią gnię ciu po ko ju, in te gral ne go roz wo ju lu dów, o ochro nie śro do -
wi ska na tu ral ne go, bez ochro ny pra wa do ży cia naj słab szych, po czy -
na jąc od tych, któ rzy ma ją się uro dzić? Wszel kie na ru sze nie ży cia,
zwłasz cza u je go po cząt ków, nie uchron nie po wo du je nie od wra cal ne
stra ty dla roz wo ju, po ko ju i ochro ny śro do wi ska.

Trze ba ta kże uznać i pro mo wać na tu ral ną struk tu rę ma łżeń stwa,
ja ko związ ku mię dzy mę żczy zną a ko bie tą, wo bec prób zrów na nia
jej w ob li czu pra wa z ra dy kal nie in ny mi for ma mi związ ków, któ re w
rze czy wi sto ści szko dzą jej i przy czy nia ją się do jej de sta bi li za cji,
prze sła nia jąc jej szcze gól ny cha rak ter i nie za stą pio ną ro lę spo łecz ną.

Jed nym z pod sta wo wych praw czło wie ka o zna cze niu dla po -
ko jo we go ży cia lu dów, jest pra wo jed no stek i wspól not do wol no -
ści re li gij nej… ja ko wol no ści np. do da wa nia świa dec twa o swej re -
li gii; gło sze nia i prze ka zy wa nia jej na ucza nia; pro wa dze nia dzia łal -
no ści edu ka cyj nej, cha ry ta tyw nej i opie kuń czej, po zwa la ją cej
wpro wa dzać w ży cie na ka zy re li gij ne; ist nie nia i dzia ła nia ja ko or -
ga ni za cje spo łecz ne, two rzo ne zgod nie z wła ści wy mi im za sa da mi
dok try nal ny mi i ce la mi in sty tu cjo nal ny mi. 

Jed nym z naj bar dziej dziś za gro żo nych praw i obo wiąz ków
spo łecz nych jest pra wo do pra cy. Wy ni ka to z fak tu, że co raz bar -
dziej pra ca i wła ści we uzna nie sta tu su praw ne go pra cow ni ków nie
są wła ści wie war to ścio wa ne, po nie waż roz wój go spo dar czy rze ko -
mo za le ży głów nie od peł nej wol no ści ryn ków. Tym sa mym pra ca
jest uwa ża na za zmien ną, za le żną od me cha ni zmów eko no micz -
nych i fi nan so wych. W związ ku z tym po twier dzam, że god ność
czło wie ka, a ta kże ra cje go spo dar cze, spo łecz ne i po li tycz ne wy -
ma ga ją, aby na dal dą żyć do osią gnię cia – uzna ne go za prio ry te to wy
– ce lu, ja kim jest do stęp wszyst kich do pra cy i jej utrzy ma nie.
Wstęp nym wa run kiem osią gnię cia te go ce lu jest przy wró ce nie po -
sza no wa nia pra cy, opar te na za sa dach etycz nych i war to ściach du -
cho wych, któ re umoc nią jej poj mo wa nie ja ko pod sta wo we go do -
bra dla oso by, ro dzi ny, spo łe czeń stwa. Z do brem tym wią żą się
obo wią zek i pra wo, wy ma ga ją ce od wa żnej i no wej po li ty ki pra cy
dla wszyst kich.
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W wie lu krę gach uwa ża się, że po trze bu je my no we go mo -
de lu roz wo ju i spoj rze nia na go spo dar kę. Roz wój in te gral ny, so li -
dar ny i zrów no wa żo ny, jak i do bro wspól ne wy ma ga ją wła ści wej
ska li dóbr – war to ści, któ re mo żna upo rząd ko wać, ma jąc Bo ga ja -
ko osta tecz ne od nie sie nie. Aby wyjść z kry zy su fi nan so we go i go -
spo dar cze go - któ re go skut kiem jest wzrost nie rów no ści, po trzeb -
ni są lu dzie, gru py, in sty tu cje pro mu ją ce ży cie, sprzy ja jąc ludz kiej
kre atyw no ści, by na wet kry zys wy ko rzy stać ja ko oka zję do ro ze -
zna nia i po szu ki wa nia no we go mo de lu go spo dar cze go. Wzo rzec,
któ ry pa no wał w ostat nich dzie się cio le ciach, po stu lo wał po szu ki -
wa nie mak sy ma li za cji zy sku i kon sump cji, w per spek ty wie in dy wi -
du ali stycz nej i ego istycz nej, chcą cej oce niać lu dzi tyl ko ze wzglę du
na ich zdol ność do od po wia da nia wy mo gom kon ku ren cyj no ści.
Na to miast w in nej per spek ty wie praw dzi wy i trwa ły suk ces mo żna
osią gnąć po przez dar  z sie bie, swo ich mo żli wo ści in te lek tu al -
nych, przed się bior czo ści, po nie waż zno śny, to zna czy praw dzi wie
ludz ki, roz wój go spo dar czy po trze bu je za sa dy bez in te re sow no -
ści, ja ko wy ra zu bra ter stwa i lo gi ki da ru. Kon kret nie: w dzia łal no -
ści go spo dar czej, kto bu du je po kój, ja wi się ja ko ten, któ ry usta na -
wia ze współ pra cow ni ka mi i ko le ga mi, zle ce nio daw ca mi i użyt -
kow ni ka mi re la cje lo jal no ści i wza jem no ści. Wy ko nu je dzia łal ność
go spo dar czą na rzecz do bra wspól ne go, prze ży wa pra cę ja ko coś,
co wy kra cza po za wła sny in te res, dla do bra po ko leń obec nych i
przy szłych. Za tem pra cu je nie tyl ko dla sie bie, ale ta kże, by dać in -
nym przy szłość i god ną pra cę.

W sfe rze go spo dar czej po żą da na jest (zwłasz cza ze stro ny
państw) po li ty ka roz wo ju prze my sło we go i rol ni cze go, dba ją ca o
po stęp spo łecz ny i upo wszech nie nie za sad pań stwa pra wa i de mo -
kra cji. Nie zmier nie istot ne i nie zbęd ne jest też stwo rze nie ety ki
ryn ków mo ne tar nych, fi nan so wych i ko mer cyj nych. Mu szą być
usta bi li zo wa ne, le piej ko or dy no wa ne i kon tro lo wa ne tak, aby nie
przy no si ły szko dy naj bied niej szym. 

Nikt nie mo że igno ro wać ni lek ce wa żyć de cy du ją cej ro li ro dzi -
ny, pod sta wo wej ko mór ki spo łe czeń stwa z punk tu wi dze nia de mo -
gra ficz ne go, etycz ne go, pe da go gicz ne go, eko no micz ne go i po li -
tycz ne go. Jest ona w spo sób na tu ral ny po wo ła na do pro mo wa nia
ży cia: to wa rzy szy oso bom w ich wzra sta niu i po bu dza je do wza -
jem ne go wspie ra nia się w roz wo ju przez wza jem ną opie kę. Szcze -
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gól nie w ro dzi nie chrze ści jań skiej ist nie je za lą żek pro jek tu wy cho -
wa nia osób we dług mia ry Bo żej mi ło ści. Ro dzi na jest jed nym z
pod mio tów spo łecz nych nie zbęd nych w two rze niu kul tu ry po ko -
ju. Trze ba chro nić pra wa ro dzi ców oraz ich za sad ni czą ro lę w wy -
cho wa niu dzie ci, przede wszyst kim w dzie dzi nie mo ral nej i re li gij -
nej. W ro dzi nie ro dzą się i wzra sta ją lu dzie po kój czy nią cy, przy szli
krze wi cie le kul tu ry ży cia i mi ło ści.

Szcze gól ną mi sję dla po ko ju peł nią in sty tu cje kul tu ry, szko ły i
uczel nie. Wy ma ga się od nich zna czą ce go wkła du nie tyl ko w
kształ to wa nie no wych po ko leń przy wód ców, ale ta kże w od no wę
in sty tu cji pu blicz nych, kra jo wych i mię dzy na ro do wych. 

217
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KON WER SA TO RIUM LXIII

(20 kwiet nia 2013)

Bło go sła wie ni, któ rzy wpro wa dza ją po kój, 

al bo wiem oni bę dą na zwa ni sy na mi Bo ży mi

Pro wa dzą cy: An drzej Szpor, praw nik, me dia tor, czło nek ze spo łu
do roz wią zy wa nia spo rów i kon flik tów przy Wy dzia le Pra wa i Ad -
mi ni stra cji UW; ks. dr Pa weł Woj tas, ka pe lan kra jo wy wię zien nic -
twa; Ma ja Ko mo row ska, ak tor ka; An na Słom ka, na uczy ciel.

Pa ne li ści: od le wej An na Słom ka, Ma ja Ko mo row ska, 
ks. dr Pa weł Woj tas, An drzej Szpor 

Ks. dr Pa weł Woj tas
Bar dzo ser decz nie dzię ku ję za za pro sze nie. Uwa żam, że dla

nas, osób pra cu ją cych w ze spo le pe ni ten cjar nym w Pol sce, czy li 
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w sys te mie wię zien nym, ochron no -wię zien nym, mo żli wość wy po -
wie dze nia się o na szej pra cy w kon tek ście po trzeb spo łecz nych, 
w kon tek ście pro ble mów spo łecz nych jest sza le nie wa żna, tym
bar dziej że, nie ste ty, wzra sta prze stęp czość w Pol sce i to zwłasz cza
wśród lu dzi mło dych. W związ ku z tym dla osób re ali zu ją cych,
kie ru ją cych ży ciem spo łecz nym, dla na uczy cie li, dla pe da go gów,
dla osób pra cu ją cych z mło dy mi ludź mi wie dza o tym po zwa la re -
ali zo wać wła ści we pro gra my po mo cy mło de mu czło wie ko wi, aby
uchro nić go od pa to lo gii, od prze stęp stwa, od sy tu acji, któ re nisz -
czą ludz kie ży cie, szcze gól nie mło de ży cie. 

Od 23 lat pra cu ję w sys te mie dusz pa ster stwa wię zien ne go, a od
11 lat kie ru ję tym sys te mem w Pol sce. Od 10 lat or ga ni zu ję kon fe -
ren cje dusz pa ster sko -pe ni ten cjar ne, na któ rych my, oso by pra cu -
ją ce z prze stęp ca mi, z mło dy mi prze stęp ca mi, z mło dy mi więź nia -
mi spo ty ka my się z przed sta wi cie la mi in sty tu cji, któ re pra cu ją 
z mło dy mi ludź mi, ta ki mi jak szko ły, mło dzie żo we ośrod ki so cjo -
te ra peu tycz ne, mło dzie żo we ośrod ki wy cho waw cze czy świe tli ce
śro do wi sko we, aby wspól nie chro nić mło de go czło wie ka przed
prze stęp stwem. 

Ks. dr Pa weł Woj tas i An drzej Szpor 
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Dzi siej sze pro ble my wy cho waw cze, naj kró cej mó wiąc, po le ga -
ją na bra ku dia lo gu mię dzy ro dzi ca mi a dzieć mi. Ro dzi ce za ję ci są
pra cą, po szu ki wa niem pra cy, re ali za cją tej pra cy i w związ ku z tym
ro dzi ce czę sto mó wią: ”masz pie nią dze, daj mi spo kój, bo ja nie
mam cza su, bo pra cu j” lub: ”daj mi spo kój, je stem zmę czo ny, nie
mam cza su”. W związ ku z tym czę sto jest tak, że mło dy czło wiek
ma pie nią dze, więk sze bądź  mniej sze, na to miast nie ma re la cji z
ro dzi ca mi, nie ma dia lo gu mię dzy po ko le niem do ro słym a po ko le -
niem do ra sta ją cym. Jest to bar dzo po wa żny pro blem w obec nej sy -
tu acji de mo gra ficz nej, pe da go gicz nej i so cjal nej w Pol sce.

W ra mach dusz pa ster stwa wię zien ne go w Pol sce wi dzę pa rę
prio ry te tów. Po pierw sze, pra ca z mło dy mi prze stęp ca mi. Są to
mło dzi lu dzie, któ rych umy sły są jesz cze ela stycz ne i któ rym mo -
żna po móc unik nąć re cy dy wi zmu, czy li po wro tu do prze stęp czo -
ści. Po móc im  po ukła dać wła ści wie ich ży cie. 

Dru gim ob sza rem na szej pra cy, sza le nie istot nym, są ko bie ty w
izo la cji wię zien nej. W Pol sce dziś na pra wie 89 ty się cy więź niów
ma my oko ło 2 ty sią ce ko biet. Jest to bar dzo ma ło w sto sun ku do
mę żczyzn, na to miast ich wy ro ki, czy spra wy, są bar dzo po wa żne.
Mę żczyź ni w bar dzo wie lu wy pad kach idą na krót ki okres do wię -
zie nia za ja kieś drob ne prze stęp stwa, na to miast ko bie ty naj czę ściej
ska zy wa ne są za za bój stwa. Jest to pra wie 90% za są dzo nych. Skąd
się to bie rze? Naj czę ściej zda rza się to w ukła dach mię dzy ko bie tą
a mę żczy zną. Mę żczy zna na ma wia czy za pra sza ko bie tę do pi cia,
do nar ko ty ków, a po tem pod wpły wem al ko ho lu mę żczy zna sta je
się bar dzo agre syw ny wo bec ko bie ty, bi je ją, gwał ci, ona w koń cu
nie wy trzy mu je, bie rze nóż i za bi ja. Ko bie ta ta w izo la cji wię zien -
nej ma po dwój ną trau mę, bo sa ma by ła bi ta, ka to wa na przez te go
mę żczy znę, z któ rym by ła, a po tem dru ga trau ma, bo ode bra ła mu
ży cie. W tym za kre sie ma my wy pra co wa ną me to dę te atro te ra pii, w
któ rej pi sze my sce na riu sze i po ma ga my od gry wać ko bie tom te naj -
trud niej sze sy tu acje, aby po móc im zro zu mieć sy tu acje, w któ rej
się obec nie znaj du ją i po móc im na przy szłość ja koś spo koj niej i
swo bod niej usta wiać swo je re la cje ży cio we. 

Trze cim prio ry te tem na szej dzia łal no ści jest pra ca z funk cjo na -
riu sza mi. Usta wa o słu żbie wię zien nej mó wi, że funk cjo na riu sze
ma ją wpi sa ne w ry zy ko za wo do we spo sób od no sze nia się więź -
niów do funk cjo na riu szy. Osa dze ni nie jed no krot nie przy spa rza ją
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wie lu pro ble mów wy cho waw czych. Je śli funk cjo na riusz otwie ra
przez osiem go dzin dzien nie ce le i sły szy przez ca ły ten czas wul ga -
ry zmy pod swo im ad re sem lub in nych osa dzo nych oraz jest świad -
kiem obrzy dli wych za cho wań więź niów wo bec funk cjo na riu szy, to
ta kie za cho wa nie czę sto prze kra cza gra ni ce mo żli wo ści ich przyj -
mo wa nia w spo sób obo jęt ny, bez emo cji. Dla te go zda rza się, że
funk cjo na riu sze przed po wro tem do do mu, chcąc od re ago wać
stre sy, się ga ją ta kże po al ko hol, a po tem ich żo ny ro bią im wy mów -
ki. Prze kła da się to na złe re la cje ro dzin ne. Ma my więc w tym za -
kre sie wie le do od dzia ły wa nia. 

Chciał bym jesz cze po wie dzieć o trzech za sad ni czych stop niach
pra cy z osa dzo ny mi. 

Je śli wej dzie cie pań stwo do wię zie nia i po roz ma wia cie z więź -
niem, to on naj czę ściej po wie, że jest nie win ny. Wszyst ko jest win -
ne, wszyst kie oko licz no ści, na to miast on sam nie jest win ny. Pierw -
szym stop niem na szej pra cy, jest więc po trze ba aby mu po móc zro -
zu mieć, że to on do ko nał prze stęp stwa i to on jest win ny. Oczy wi -
ście ana li zu je my, co się sta ło w ra mach te go prze stęp stwa, że ono
mia ło miej sce, ale trze ba po móc zro zu mieć i za ak cep to wać wła sną
wi nę. Czy li pierw szy za sad ni czy mo ment to jest po móc mu po jed -
nać się z sa mym so bą, czy li po móc mu zro zu mieć rze czy wi stą je go
sy tu ację, że by mógł po wie dzieć „tak, to ja do ko na łem te go prze -
stęp stwa i te raz mu szę za cząć my śleć, co da lej”. 

Dru gi sza le nie istot ny mo ment to po móc więź nio wi po jed nać
się ze spo łe czeń stwem, czy li po móc mu roz po cząć na praw czy pro -
ces w so bie sa mym. Ka żde prze stęp stwo to krzyw da wo bec jed ne -
go czło wie ka lub wie lu lu dzi, czy li ka żde prze stęp stwo ma wy miar
spo łecz ny. Trze ba po móc więź nio wi wró cić do spo łe czeń stwa
przez od ro bie nie czy na pra wie nie wy rzą dzo nej krzyw dy. 

Trze cim, naj trud niej szym mo men tem, któ ry nie za wsze się uda -
je, to po móc ska za ne mu po jed nać się z ofia rą prze stęp stwa lub z
naj bli ższy mi ofia ry, je śli ofia ra nie ży je. Pa mię tam do brze jed ną ta -
ką spra wę. Dwóch ser decz nych ko le gów któ re goś ra zu po bi ło się
o dziew czy nę i je den dru gie go za bił. Ro dzi ce za bi te go do sko na le
zna li ro dzi ców te go, któ ry za bił, bo chłop cy ra zem wzra sta li i cho -
dzi li do jed nej szko ły. Uczest ni czy łem kil ka lat w pro ce sie prze ba -
cza nia ro dzi ców ofia ry z tym, któ ry za bił ich sy na. Kie dy uda ło się
do te go do pro wa dzić i ro dzi ce ofia ry wy ba czy li za bój cy po iluś la -
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tach, by li wdzięcz ni i dzię ko wa li za to. Oczy wi ście nikt nie przy -
wró ci ży cia już nie ży ją ce mu sy no wi, ale jest ła twiej żyć, je śli się
prze ba czy. 

In ny przy kład za czerp ną łem ze wspo mnień pi sa nych przez sa -
mych więź niów. Je den z nich na pi sał mi ostat nio: „Po cho dzę z roz -
bi tej ro dzi ny. Kie dy ro dzi ce roz wie dli się, ja w wie ku 4 lat za miesz -
ka łem z oj cem i bab cią, a mo ja młod sza sio stra z ma mą. Nie ste ty
wy cho wa łem się bez Bo ga i bez Ko ścio ła, mi mo że od kąd się gam
pa mię cią, za wsze wie rzy łem w Bo ga. Moi ro dzi ce nie ochrzci li
mnie, mi mo że ja wie lo krot nie pro si łem oj ca, aby mnie ochrzcił.
My śla łem wte dy, że czło wiek, któ ry nie jest ochrzczo ny, nie mo że
cho dzić do Ko ścio ła i nie jest god ny mó wie nia o Bo gu. W wie ku
15 lat prze ży łem bar dzo bo le śnie śmierć oj ca. Od szedł, zo sta wia -
jąc mnie na pa stwę lo su. Od te go cza su za czę ły się mo je pro ble my.
Ma jąc 16 lat, po zna łem dziew czy nę. Bar dzo wcze śnie za czę li śmy
współ żyć, cze go owo cem by ło dziec ko. Tak zo sta łem oj cem có -
recz ki, ma jąc 17 lat. Nie ste ty wię cej cza su spę dza łem z ko le ga mi
na po dwór ku, pi jąc al ko hol i pa ląc ma ri hu anę. Za wa la łem ka żdą
pra cę, ja kiej się pod ją łem. Pi łem co raz wię cej. Uro dzi ło mi się jesz -
cze dwóch sy nów. Za nied ba łem na wet chrzci ny dzie ci. Za czą łem
brać nar ko ty ki do żyl nie. Wte dy za czął się naj więk szy kosz mar mo -
je go ży cia. Za czą łem tra cić wszyst ko, co mi zo sta ło. Ro dzi nę, reszt -
ki prac do ryw czych, sa me go sie bie. Pły ną łem w na ło gu bez żad -
nych ha mul ców. Tra ci łem wszyst ko, aż w koń cu zo sta łem sam w
czte rech pu stych ścia nach. W koń cu na sku tek prze stępstw tra fi -
łem do wię zie nia. Pierw sze dni wię zie nia spę dzi łem w wię zien nym
szpi ta lu. By ło mi cię żko, by łem zmę czo ny fi zycz nie, psy chicz nie,
pu sty du cho wo. Pa mię tam, jak pierw sze go dnia, zwi ja jąc się z bó -
lu, na gło dzie nar ko tycz nym, po sta no wi łem zmie nić swo je ży cie.
Zwró ci łem się do Bo ga. Bóg za czął sta wiać do brych lu dzi na mo jej
dro dze. Ko lej ne go dnia ka pe lan wię zien ny cho dził po ce lach i za -
pra szał na uro czy stość pierw szej Ko mu nii Świę tej. Po my śla łem
wte dy, że nada rza się szan sa na mój chrzest. Za czą łem przy go to wa -
nia do Chrztu świę te go i pierw szej Ko mu nii Świę tej. Po chrzcie i
pierw szej Ko mu nii Świę tej jed ne go ze ska za nych, któ re od by ły się
w wię zien nej ka pli cy, do wie dzia łem się, że je stem za ra żo ny HIV,
za ła ma łem się wte dy psy chicz nie, ale nie du cho wo. Wie dzia łem, że
cho ro ba nie jest ka rą, ale na gro dą, że dzię ki tej cho ro bie ina czej
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spoj rzę na Bo ga. (…) Ostat nio Bóg od dał mi ro dzi nę. Naj wa żniej -
sze, że mi ro dzi na wy ba czy ła. Chrzci ny mo ich dwóch sy nów od by -
ły się w wię zien nej ka pli cy. Kie dy wyj dę na wol ność i bę dę mógł 
z ni mi być, na pierw szym miej scu bę dzie Bóg. Żo na i dzie ci nie są
za ra żo ne HIV, za ak cep to wa li mnie i mo ją cho ro bę. To jest ko lej ny
do wód dla mnie na ist nie nie Pa na Bo ga”. 

An drzej Szpor
Przed sta wia jąc się – zwy cza jo wo – wy mie niam wy kształ ce nie

(praw nik) i za ję cie (me dia tor) oraz or ga ni za cję, w któ rej pra cu ję
(Cen trum Roz wią zy wa nia Spo rów i Kon flik tów przy Wy dzia le
Pra wa i Ad mi ni stra cji UW), po mi ną łem jed nak trzy in for ma cje o
so bie, któ re są dla mnie bar dzo istot ne w kon tek ście te ma tu dzi -
siej sze go pa ne lu. Po pierw sze, je stem wie rzą cy. Po dru gie, je stem
mę żem i – ra zem z żo ną – dzia łam we wspól no cie „Ma łżeń skie
Dro gi”, or ga ni zu ją cej re ko lek cje dla na rze czo nych i ma łżeństw
me to dą dia lo go wą. Po trze cie, by łem przez kil ka lat na uczy cie lem
aka de mic kim (Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji UW) oraz urzęd ni -
kiem pań stwo wym. 

An drzej Szpor 
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To w pra cy ze tkną łem się po raz pierw szy z ideą roz wią zy wa nia
kon flik tów – na kur sie ne go cja cji i me dia cji. Dzię ki tej wie dzy za -
czą łem od kry wać, jak bar dzo pra wo, pro ce du ry praw ne i wy miar
spra wie dli wo ści są nie efek tyw nym me cha ni zmem spo łecz nym, jak
trud no dzię ki nie mu rze czy wi ście roz wią zy wać kon flik ty i im za po -
bie gać. Zda rzy ło mi się kie dyś do świad czyć bo le śnie tej praw dy –
ja ko urzęd nik prze ją łem pro wa dze nie spra wy, w któ rej przed się -
bior ca do ma gał się kie dyś od urzę du po mo cy w swo im spo rze 
z du żą fir mą. Nie ste ty dla nie go, pra wo nie po zwa la ło udzie lić mu
ta kiej po mo cy. Kie dy więc od mó wio no mu, wy stą pił do są du – tym
ra zem prze ciw ko urzę do wi. Po raz pierw szy spo tka łem te go przed -
się bior cę twa rzą w twarz do pie ro na roz pra wie w ostat niej in stan -
cji. Sąd przy znał ra cję urzę do wi, ale ja mia łem po czu cie, że spra wę
prze gra łem ra zem z tym przed się bior cą. Zo ba czy łem bo wiem czło -
wie ka, któ re go kon flikt prze rósł. Czło wie ka, któ ry za an ga żo wał się
w spór tak bar dzo, że na wet je go ad wo kat nie po tra fił go po wstrzy -
mać od prze gra nej. Czło wie ka, któ ry po świę cił mnó stwo cza su,
ener gii, pie nię dzy i ner wów w wal ce, któ ra by ła ska za na na nie po -
wo dze nie. I za czą łem się za sta na wiać, czy nie da ło się te go unik nąć.
Być mo że na le ża ło wię cej uwa gi po świę cić te mu przed się bior cy na
po cząt ku – zro bić wszyst ko, że by miał on szan se zro zu mieć i uznać
na szą ar gu men ta cję, przy jąć od mo wę bez utra ty za ufa nia do nas. W
świe tle pra wa mo je po stę po wa nie by ło wła ści we, ale nie za po bie gło
to wy nisz cza ją cej dla nie go woj nie praw nej. 

Wte dy uświa do mi łem so bie, że ro la me dia to ra bar dziej mi od -
po wia da. Me dia to rzy – bar dziej niż praw ni cy – mo gą trosz czyć się
o stro ny kon flik tu. Sta ra ją się o wza jem ne zro zu mie nie, ak cep ta cję
i po kój, a nie o zwy cię stwo jed nej stro ny nad dru gą. Wie dzą, że
cza sem kon flikt za brnie tak da le ko, że tyl ko sąd mo że spo rem się
za jąć, ale po tra fią stro nom po móc unik nąć tej osta tecz no ści. Pra -
cu jąc ja ko me dia tor, in te re su ję się sta no wi skiem stro ny, ale po to,
że by zro zu mieć czło wie ka, któ ry je sfor mu ło wał – je go sys tem war -
to ści, je go po trze by, wie dzę i prze ży cia. I wiem, na przy kład, że im
wię cej emo cji, tym trud niej stro nom ro ze znać wła ści wie swo ją sy -
tu ację, tym trud niej usły szeć praw dę, uznać fak ty i ze brać wszyst -
kie in for ma cje, któ re są nie zbęd ne do te go, by w kon flik cie za cho -
wać się kon struk tyw nie. Wi dzę też wy raź nie, jak sła bo by łem przy -
go to wa ny do ra dze nia so bie z kon flik ta mi po stu diach praw ni -
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czych. Ich pro gram, tak jak ca ła kul tu ra praw na, nie na dą ża za
wiel ki mi osią gnię cia mi na uk spo łecz nych w cią gu ostat nich 30 lat. 

Wróć my jed nak do te ma tu na sze go kon wer sa to rium, to jest do
siód me go bło go sła wień stwa, któ re do ty czy „wpro wa dza ją cych po -
kój”. O ja ki po kój tu cho dzi? War to pa mię tać, że bło go sła wień -
stwo to zo sta ło sfor mu ło wa ne po he braj sku, przez po bo żne go Ży -
da. W ję zy ku pol skim przy wy kli śmy ro zu mieć po kój ja ko prze ci -
wień stwo woj ny. Tym cza sem cho dzi tu o ten po kój, na znak któ re -
go po da je my so bie dło nie pod czas Mszy świę tej, ten sam, o któ rym
mó wi ksiądz, wcho dząc do miesz ka nia w cza sie od wie dzin ko lę do -
wych. Ży cze nie „po kój te mu do mo wi” nie ma chro nić nas przed
kłót nia mi ro dzin ny mi. Je go treść jest znacz nie bo gat sza. Po pierw -
sze, po kój ozna cza peł nię, stan, w któ rym ni cze go wa żne go nam
nie bra ku je. Po dru gie, po kój ozna cza har mo nię – nie tyl ko w re la -
cjach mię dzy ludz kich, ale też i har mo nię we wnętrz ną, a co naj wa -
żniej sze – har mo nię z Bo giem. Kon se kwen cją peł ni i har mo nii są
po zo sta łe ele men ty skła do we po ko ju: do bro byt, szczę ście i ra dość.
W ten spo sób ro zu mia ne są od po wied ni ki sło wa „po kój” w ję zy ku
he braj skim (sza lo’m), ale rów nież w ję zy ku arab skim (al’sa lam).
Ude rza ją ce jest w związ ku z tym po do bień stwo ży dow skie go po -
zdro wie nia Sza lo’m ale hem do arab skie go Sa lem alej kum. Ja kie to
smut ne, że mi mo tych po do bieństw Ara bom i Ży dom tak trud no
o wspól ny po kój w Zie mi Świę tej. 

Ja ko me dia tor sku pię się jed nak w dal szej czę ści na tym wą -
skim ro zu mie niu po ko ju, że by za sta no wić się, w ja kiej prze strze ni
szu ka my i po żą da my po ko ju. Są we dług mnie trzy ta kie pod sta wo -
we prze strze nie, któ re wy ma ga ją na szej uwa gi i tro ski. Pierw sza to
prze strzeń oso bi sta – po ko ju we wnętrz ne go (w tym re la cji z Bo -
giem, któ ry miesz ka w na szym ser cu). Dru ga prze strzeń to re la cje
mię dzy dwo ma oso ba mi: mię dzy mną i ty mi, z któ ry mi je stem w
re la cji, ewen tu al nie prze strzeń mię dzy dwo ma oso ba mi, któ re spo -
ty kam na swo jej dro dze. Trze cia prze strzeń to re la cje gru po we. Re -
la cje czło wie ka z ta ką czy in ną gru pą al bo re la cje mię dzy gru pa mi
lu dzi. Opie ra jąc się na oso bi stym do świad cze niu, uwa żam, że do
siód me go bło go sła wień stwa trze ba się sto so wać w okre ślo nej ko -
lej no ści. Naj pierw po trze ba po ko ju we wnętrz ne go, po tem na le ży
dbać o po kój z naj bli ższy mi, a do pie ro na koń cu mo żna zaj mo wać
się kon flik ta mi „ob cy mi”. Naj go rzej jest wte dy, gdy o po kój mię -

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 226



227

dzy na ro da mi wal czą lu dzie, któ rzy nie ma ją po ko ju we wnętrz ne -
go. Od kry li śmy z mo ją żo ną ści słą ko re la cję mię dzy ilo ścią na szych
spo rów, ich tem pe ra tu rą i czę sto ścią a cza sem, ja ki upły nął od
ostat niej spo wie dzi. Kie dy ob ser wu je my, że po raz ko lej ny wy bu -
cha mię dzy na mi kłót nia, to ka żde z nas jest upo wa żnio ne, że by
po wie dzieć: „wiesz, prze rwij my na ra zie i wróć my do te go po spo -
wie dzi”. Na ra zie jest to naj lep sza tech ni ka, ja ką wy pra co wa li śmy
w ma łżeń stwie. Mó wię to rów nież ja ko me dia tor, po nie waż tech ni -
ki za wo do we trud no sto so wać do sa me go sie bie, a spo wiedź dzia -
ła za wsze. Do pie ro nie daw no zresz tą uświa do mi łem so bie z ca łą
mo cą treść for mu ły, któ rą ka płan wy po wia da na ko niec te go sa kra -
men tu: „Bóg, Oj ciec mi ło sier dzia, któ ry po jed nał świat ze so bą,
niech ci udzie li prze ba cze nia i po ko ju przez po słu gę Ko ścio ła”. 

Ka żdy, kto chciał by po wa żnie po trak to wać we zwa nie do te go,
że by wpro wa dzać po kój, po wi nie nem szu kać naj pierw pod sta wo -
wej choć by wie dzy o kon flik tach w ogó le. Ka żdy też, kto chce szu -
kać po ko ju w kon kret nej sy tu acji, po wi nien za cząć od re flek sji nad
tym kon flik tem. Me dia to rzy ma wia ją cza sem: kon flikt przy po mi na
gó rę lo do wą. Wi dzi my 10% na po wierzch ni, na to miast 90% kry -
je się po za na szym wi do kiem. To, co ka żdy do strze ga w sy tu acji
kon flik to wej, to za cho wa nia lu dzi. Cza sa mi spo strze ga my też prze -
ja wy emo cji. Nie wie my jed nak te go, co dzie je się tam „pod
spodem”, nie po tra fi my na pierw szy rzut oka zro zu mieć, z cze go
wy ni ka ją ta kie, a nie in ne za cho wa nia i emo cje. A tam ukry ty jest
sys tem war to ści da nej oso by, jej świa to po gląd, wie dza, jej do świad -
cze nia i prze ży cia. Ja ki z te go wnio sek? Za nim za re agu ję na kon -
kret ne za cho wa nie (po ten cjal nie an ga żu jąc się w woj nę z dru gą
stro ną) al bo za cznę udzie lać rad ko muś, kto zna lazł się w kon flik -
cie, po wi nie nem so bie naj pierw za dać py ta nie, czy ja rze czy wi ście
ro zu miem cu dze przy czy ny i ce le. Jak czę sto zda rza się nam
wszyst kim osą dza nie ko goś, cho ciaż nie za da li śmy so bie tru du zro -
zu mie nia go? Jak czę sto są dzi li śmy go przy tym wła sną, bar dzo su -
biek tyw ną mia rą, za kła da jąc, że ta oso ba po win na za cho wy wać się
do kład nie tak, jak my by śmy te go ocze ki wa li?  

Na su wa się więc py ta nie, czy w ogó le oso by po stron ne po win -
ny mie szać się w cu dze spo ry. Od po wiedź twier dzą ca wy ni ka z sa -
mej na tu ry sy tu acji kon flik to wej – kłót nie ma ją to do sie bie, że wy -
my ka ją się spod kon tro li. Na ra sta ją ce emo cje utrud nia ją nam stop -
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nio wo ra cjo nal ne za cho wa nia, a wy mia na ar gu men tów za mie nia
się w wy mia nę cio sów. Kon flikt nie kon tro lo wa ny mo że do pro wa -
dzić stro ny do au to de struk cji. Szcze gól nie dra ma tycz nie wy glą da
to w spra wach ro dzin nych.  Nie za le żnie od te go, czy sa mi zna leź -
li śmy się w spo rze, czy je ste śmy świad ka mi cu dze go spo ru, po win -
ni śmy uświa do mić so bie wy bór, przed ja kim sto imy. Mo że my, po
pierw sze, wy brać stra te gię uni ka nia; być mo że ni cze go nie osią -
gnie my, ale nie po win ni śmy wte dy ocze ki wać zbyt wie le od tych,
na któ rych usi łu je my w ten spo sób prze rzu cić od po wie dzial ność
za lo sy kon flik tu. Mo że my, po dru gie, sku pić się na swo im in te re -
sie – ry zy ku jąc, że nie uda się zna leźć ak cep to wal ne go dla wszyst -
kich roz wią za nia. Mo że my, po trze cie, ustę po wać (su ge ro wać
ustęp stwa) – ry zy ku jąc go rycz po ja kimś cza sie, kie dy po kój „ku -
pio ny” ustęp stwa mi ob ja wi swo ją nie wiel ką war tość. Mo że my, po
czwar te, dą żyć do kom pro mi su – do ma gać się czę ścio wych
ustępstw w za mian za ustęp stwa dru giej stro ny. Pią ta, ostat nia mo -
żli wość jest naj bar dziej obie cu ją ca: roz ma wiaj my, aby usta lić
wspól nie, cze go ka żdy po trze bu je, szu kaj my na stęp nie wspól nie
no wych roz wią zań, któ re bę dą w mak sy mal nym stop niu za spo ka -
ja ły ocze ki wa nia wszyst kich. 

Na ko niec chcia łem wspo mnieć o dwóch pra cach, któ re uwa -
żam w tej chwi li za naj cie kaw sze w za kre sie teo rii kon flik tu i ra -
dze nia so bie z kon flik ta mi. Au to rem pierw szej jest Wil liam B. Ury,
pro fe sor z Har war du, an tro po log. W „Do cho dząc do zgo dy” (wy -
da nie pol skie – 2006) twier dzi on, że to w na szych cza sach i w na -
szej kul tu rze ka żda ze stron kon flik tu usi łu je skap to wać so bie so -
jusz ni ków, a praw dzi we go przy ja cie la ka żdy z nas po zna je po tym,
że sta je po na szej stro nie. Na tej sa mej za sa dzie w grun cie rze czy
opie ra się też pu blicz ny wy miar spra wie dli wo ści: sę dzia w pro ce -
sie pró bu je w imie niu ca łe go spo łe czeń stwa usta lić, po czy jej stro -
nie się opo wie dzieć. Tym cza sem do dziś ist nie ją pier wot ne ple mio -
na (busz me ni z afry kań skiej ko tli nie Ka la ha ri, Se mai z Ma le zji czy
nie któ re ple mio na na No wej Gwi nei), w któ rych funk cjo nu je mo -
del od mien ny: przy ja ciel nie jest przy mu sza ny do te go, by opo wie -
dzieć się prze ciw ko dru giej stro nie kon flik tu, ale mo że po zo stać
„stro ną trze cią” i po ma gać obu stro nom w po szu ki wa niu po ro zu -
mie nia. Na tej sa mej za sa dzie re agu je ca ła wio ska: obie stro ny są
wzy wa ne do „opa mię ta nia” i po ro zu mie nia, aby unik nąć woj ny
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wszyst kich ze wszyst ki mi. Za kła da jąc, że kul tu ra – w erze in for ma -
cji – jest znacz nie ła twiej sza do prze bu do wy, prof. Ury przed sta wia
dzie sięć po ten cjal nych ról, ja kie ka żdy z nas mo że peł nić w kon -
flik tach ja ko stro na trze cia. Na przy kład, „ży wi ciel” ro zu mie, że
stro ny kon flik tów wal czą ze so bą o za spo ko je nie roz ma itych mniej
lub bar dziej uświa do mio nych po trzeb. Sta ra się więc w mia rę mo -
żli wo ści sa me mu do star czyć stro nom te go, cze go mo że im bra ko -
wać, a czym ła two się po dzie lić, np. uwa gą, uzna niem, sza cun -
kiem, schro nie niem, szklan ką wo dy…

Dru ga pra ca, o któ rej chcia łem tu wspo mnieć – któ rej au to rem
jest nie miec ki pro fe sor Fried mann Schutz von Thun (a pol skim
tłu ma czem o. Piotr Wło dy ga, SBO) – to czte ro to mo wa „Sztu ka
roz ma wia nia”. Bar dzo spodo ba ła mi się sfor mu ło wa na w I to mie
kon cep cja 4 uszu, któ ry mi słu cha my wy po wie dzi in nych lu dzi.
Pierw sze z tych uszu sku pia się na stro nie rze czo wej ko mu ni ka tu.
Dru gie – na tym, co in ny czło wiek mó wi o so bie. Trze cie – na tym,
jak wi dzi on na szą z nim re la cję. Czwar te – na tym, cze go od nas
ocze ku je. Wiel ką sztu ką jest wy po wia dać się w ta ki spo sób, że by
nie ura zić żad ne go z tych uszu. Wie le też nie po ro zu mień i kon flik -
tów wy ni ka z te go, że słu cha my sie bie z ró żną wra żli wo ścią. Roz -
ba wił mnie bar dzo przy kład mę ża, któ ry wra ca do do mu, sia da do
obia du i py ta „co to jest, to zie lo ne w zu pie?” Jest cie ka wy, czy to
pie trusz ka (aspekt rze czo wy) i chce się te go do wie dzieć (apel).
Nie ste ty żo na sły szy w tej wy po wie dzi znacz nie wię cej – mę ża, któ -
ry usta wił się w ro li kry ty ka, brak wdzięcz no ści z je go stro ny za
przy go to wa nie obia du, brak uzna nia dla jej wy sił ków, brak za in te -
re so wa nia tym, jak trud no jej by ło wy brać od po wied ni skład przy -
praw, a mo że na wet pre ten sję i żą da nie, by ni gdy wię cej pie trusz ki
nie do da wa ła do zu py. U mnie w do mu jest od wrot nie: ja czę ściej
go tu ję, ale mo ja żo na znacz nie le piej po tra fi ze mną roz ma wiać!

Naj więk szym wy zwa niem dla mnie, zaj mu ją ce go się za wo do wo
me dia cją, jest od ró żnie nie sy tu acji, kie dy to wła śnie ja po wi nie nem
za an ga żo wać się w kon flikt, od sy tu acji, kie dy wpro wa dza nie po -
ko ju mu si spro wa dzać się do prze ko na nia stron, że war to po szu -
kać wspar cia ko goś in ne go. Pa mię tam, że bier ność jest rów no -
znacz na ze zgo dą na to, by bliź ni za bi jał bliź nie go (sło wa po tra fią
ra nić po tę żnie). Sta ram się jed nak rów no cze śnie o neu tral ność i
bez stron ność – wal cząc z py chą, skłon no ścią do wy pa try wa nia
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źdź bła w oku bliź nie go i po ku są pro sto wa nia ka żde mu je go ście -
żek. Cho dzi prze cież o po kój ka żde go bliź nie go, a nie mo ją wi zję
te go po ko ju.

An na Słom ka
Je stem hi sto ry kiem sztu ki i pla sty kiem. Uczę w szko le pod sta -

wo wej i gim na zjum, lecz  mo ją naj wa żniej szą ży cio wą ro lą jest by -
cie żo ną (25 lat już mi nę ło) i  mat ką pię cior ga dzie ci. Pa mię tam, że
ktoś ze zna jo mych pod su mo wał mnie: „Upra wiasz dwa eks tre mal -
ne spor ty, 25 lat wy trzy ma łaś z jed nym chło pem i masz pię cio ro
dzie ci”. 

Po dob nie jak mój przed mów ca, ja rów nież za sta na wia łam się,
co to jest po kój. He braj skie sło wo sza lo’m ozna cza nie tyl ko prze -
ci wień stwo sta nu woj ny, ale po cho dzi od rdze nia, któ ry ozna cza
być nie tknię tym, peł nym, skoń czo nym. To jest su ma dóbr to wa -
rzy szą cych po ko jo wi i spra wie dli wo ści. Dla Izra eli ty zna czy to po -
sia da nie uro dzaj nej zie mi, ob fi to ści je dze nia, bez piecz ne go miej sca
za miesz ka nia, mo żli wość od po czyn ku na ło nie ro dzi ny, a ta kże
trium fu nad nie przy ja ciół mi. Czy li to wszyst ko, w czym w ich ro -
zu mie niu Bóg jest z ni mi. 

An na Słom ka
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Py ta nie jest rów nież do mnie: jak ja mo gę ten dar Bo ży osią -
gnąć? Na pew no przez uf ną mo dli twę, po nie waż tak jak wszyst kie
da ry, jest to ła ska od Bo ga i czło wiek mo że zro bić jed no – otwo -
rzyć się na tę ła skę, nie prze szka dzać jej i współ dzia łać z Bo giem
we wpro wa dza niu po ko ju na świe cie. Zmar twy chw sta ły Chry stus
przy cho dząc do Apo sto łów po wie dział „po kój wam”. 

Sta ra łam się przy glą dać uwa żnie so bie sa mej i uczyć się me tod,
któ re mo gę za sto so wać ja ko żo na, mat ka, na uczy ciel, dla two rze -
nia kul tu ry po ko ju. Po nie waż je ste śmy z mę żem oso ba mi, któ re
bez Pa na Bo ga nic by nie zro bi ły, czu je my, że na sze ma łżeń stwo,
nasz byt i na sza ro dzi na są za le żne od Nie go i tyl ko od Nie go. Bez
wy pra co wa nia wła ści wych na rzę dzi dzia ła nia nie by li by śmy w sta -
nie w tej ro dzi nie wy trzy mać ty le cza su i przy oka zji jesz cze zro bić
coś do bre go. W ta kiej du żej ro dzi nie jest bar dzo du żo wza jem -
nych in te rak cji. To jest ca ła sieć, któ rą przy odro bi nie nie uwa gi
mo żna bar dzo ła two stra cić. Ja się cza sa mi czu ję jak na woj nie. Je -
stem na nią wy sła na i mam czy nić po kój, ale me to da mi Bo ży mi. 

Chcia ła bym się gnąć do warsz ta tu psy cho lo gicz ne go. Dla mnie
pod sta wo wą spra wą by ło roz po zna nie, czym ja dys po nu ję, czym
dys po nu je ka żdy z nas, mój mąż i mo je dzie ci, da lej  moi ucznio -
wie, wszy scy, z któ ry mi się sty kam. Ka żdy z nas do stał od Bo ga pe -
wien tem pe ra ment. Jed ni są wo jow ni ka mi, in ni nie. Chcia ła bym
przyj rzeć się tej swo jej ce sze, co to wła ści wie zna czy, że nie je stem
wo jow ni cza. Czy li „sta ram się czy nić po kój, po nie waż mam ta kie
uspo so bie nie”. Na pew no jest mi ła twiej niż in nym, na przy kład
mo je mu mę żo wi, któ ry jest uro dzo nym wo jow ni kiem. Tem pe ra -
ment to jest ze spół pier wot nych cech oso bo wo ści, jest on to lo gicz -
nie do bry i nie pod le ga żad nej oce nie. Czło wiek z po wo du grze chu
pier wo rod ne go mo że zmie nić te pier wot ne ce chy oso bo wo ści.
Uży wać ich tak lub ina czej.  Mo że być to sprzy ja ją ce czy nie niu po -
ko ju, ale mo że być też je go za gro że niem. 

Pró bo wa łam się za sta no wić nad tym, ja ka je stem. Ra czej uni -
kam wal ki i jej nie lu bię. Nie za wszel ką ce nę oczy wi ście, ale za wy -
so ką ce nę. Wiem, że ta ce cha, ta kie uni ka nie wal ki, jest przez  lu -
dzi wo jow ni czych trak to wa na czę sto ja ko sła bość. Oni tym po gar -
dza ją, oni tak nie chcą.  Nie mniej ja uwa żam, że ta ce cha mo że być
wiel ką war to ścią. Je że li kon flikt do ty czy rze czy ma ło wa żnej, nie -
istot nej, po tra fię zro bić krok do ty łu, bo uwa żam, że nie ma co
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kru szyć ko pii o szcze gó ły. Wy co fu ję się, od da ję po le. Dla mnie naj -
wa żniej sza jest re la cja z dru gą oso bą. Nie chcę za wszel ką ce nę for -
so wać mo jej ra cji, a stra cić w tym cza sie du żo wię cej. Dla mnie  wa -
żna jest at mos fe ra przy jaź ni, życz li wo ści i mi ło ści w ro dzi nie, w
pra cy, w gro nie zna jo mych. Nie lu bię się na ra żać z by le po wo du
na an ty pa tię. To jest do bre i złe jed no cze śnie.  Trze ba bar dzo uwa -
żać, bo ła two mo żna po paść w kon for mizm. 

Je stem też skłon na do te go, że po pro szo na o coś, w pierw szym
od ru chu po wie dzieć „tak, ja to zro bię”. Czło wiek wo jow ni czy  w
pierw szym od ru chu mó wi „nie zro bię te go, daj mi spo kój”. Po tem
przy cho dzi re flek sja, za sta na wiam się, czy ja dam ra dę to zro bić,
mo że le piej się te go nie po dej mo wać, ale pierw szy od ruch jest
„tak”. Czę sto bio rę na sie bie zbyt wie le. Za ła two się zga dzam i po -
tem by wa, że te go ża łu ję. 

Ugo do wiec szu ka w kon tak tach z ludź mi te go, co łą czy. Lu bi
wspól ny mia now nik. Wo jow ni czy osob nik na to miast przy glą da się
te mu, co ró żni, co dzie li. Szu ka nie wspól ne go mia now ni ka zwią za -
ne jest z to le ran cją, z cier pli wo ścią, z przyj mo wa niem lu dzi ta ki mi,
ja cy są, nie raz z ich od mien ny mi po glą da mi. Łą czy się to z pew ną
ela stycz no ścią przyj mo wa nia te go, co jest trud ne, bo cza sa mi na -
stę pu je sze reg trud nych sy tu acji i ja się z tym go dzę. Mam ta ką na -
tu rę, że ra czej się go dzę, niż z tym wal czę. Sta ram się ja koś to przy -
jąć. Ale to są te za gro że nia. To jest ta dru ga stro na me da lu. Ja się
chcę po do bać in nym, chcę, że by mnie lu bia no, ale cza sa mi przez
to, że nie chcę za wieść in nych, mo gę nie po wie dzieć te go, co na -
praw dę my ślę. Cza sa mi wi dzę, że to jest wy god nic two, tchó rzo -
stwo. W wa żnych spra wach ustą pić da lej nie mo gę. Mi mo że dą żę
do po ko ju,  mu szę po wie dzieć stop. 

Za da ję so bie py ta nie, czy je stem bło go sła wio na? Je że li nie po dej -
mu ję wal ki o spra wy na praw dę wa żne, to my ślę, że te go bło go sła -
wień stwa nie mam. Ce nię wy trwa łość lu dzi wo jow ni czych, któ rzy prą
do osią gnię cia wy zna czo ne go ce lu. Ja się te go do pie ro uczę.  Nie ule -
gam emo cjom, na to miast grzech za nie cha nia przy tra fia mi się czę sto. 

W Li ście do Efe zjan, w roz dzia le 6, jest opis wo jow ni ka wal czą -
ce go w Bo żej spra wie. Tam są  kon kret ne wska zów ki, że ma my
wdziać Bo żą zbro ję, prze pa sać bio dra praw dą. Ugo do wiec i wo jow -
nik ma ją swo je me to dy, ale o praw dę ma my wal czyć wszy scy. Na kła -
dać pan cerz spra wie dli wo ści i hełm zba wie nia, uży wa jąc mie cza Sło -
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wa Bo że go i tar czy wia ry. Jest to wspa nia ły frag ment. A w grun cie
rze czy cho dzi o to, by być tym do brym wo jow ni kiem, któ ry uży wa
wła ści we go orę ża. I dzię ko wać za to, że ugo do wość łą czy się z ła ską
po ko ry, z cier pli wo ścią do lu dzi, z tym, że jest się nie sko rym do gnie -
wu. To jest do bra ce cha. Ja za to Bo gu dzię ku ję. Ale pro szę Go rów -
nież, że by mnie pil no wał, po nie waż mo ja ugo do wość mo że prze ro -
dzić się w le ni stwo, w kon for mizm i w wy god nic two. 

W szko le, w któ rej uczę, ucznio wie ma ją cza sa mi kon flik ty mię -
dzy so bą i ja, chcąc nie chcąc, mu szę w tym uczest ni czyć. Sta ram się
roz po zna wać ich tem pe ra ment, aby wła ści wie za dzia łać i do pro wa -
dzić do zgo dy. Pa mię tam ta ką sy tu ację, kie dy dwóch chłop ców się
moc no o coś po sprze cza ło, pra wie po bi ło. Do pro wa dzi łam do te -
go, że po da li so bie rę kę na zgo dę, ale wie dzia łam, że je den z nich
(bar dziej se kun dal ny) wy ma ga wię cej cza su, że by był w sta nie ła -
ska wiej spoj rzeć na ko le gę. Pod ko niec lek cji, po trzech, czte rech
go dzi nach za jęć jesz cze raz wzię łam ich obu i po wie dzia łam: „słu -
chaj cie, czy na pew no je ste ście po go dze ni?” Wte dy  do pie ro obaj
szcze rze od po wie dzie li twier dzą co. Ka żdy ma in ny czas po trzeb ny
na re flek sję i na upo ra nie się ze swo im po czu ciem krzyw dy. 

Ma ja Ko mo row ska
Na po cząt ku chcę po dzię ko wać za za pro sze nie i mo żli wość

uczest nic twa w tym spo tka niu. Na wstę pie chcia ła bym po wie -
dzieć, że mam świa do mość, jak wiel ka jest ró żni ca mię dzy sło wem
mó wio nym, a sło wem pi sa nym. Myśl do po wia da my twa rzą, ge -
stem. W mó wie niu tak bar dzo wa żna jest in to na cja, rytm, gło śność
– ró żne spo so by mó wie nia. In to na cja uwy pu kla myśl. W kon tak -
cie z ludź mi emo cje przez czło wie ka prze cho dzą… prze pły wa ją
i  tym się dzie li my ze słu cha ją cy mi. Te go ty pu spo tka nia są mi bli -
skie. By ło ich wie le i mam po czu cie, ze po tra fi łam im spro stać.

W pi sa niu trze ba być uwa żnym…, ina czej uwa żnym, że by wy -
do być myśl i ni czym jej nie prze sło nić, nie za kłó cić. Dla te go je śli
wiem, że bę dę na gry wa na, a po tem bę dę mu sia ła au to ry zo wać
tekst, czę sto się na to nie zga dzam, bo wiem, że w grun cie rze czy
trze ba bę dzie wszyst ko pi sać od po cząt ku.

Przy kła dem te go jest mo je spo tka nie kie dyś z pu blicz no ścią 
w Kra ko wie, w ko ście le do mi ni ka nów, pa mię tam, że by ło to w sta -
nie wo jen nym. Przy szły tłu my lu dzi. Jeź dzi łam w tym cza sie do wię -
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zień. My ślę, że tak du żo lu dzi przy szło, bo by li za in te re so wa ni tym,
co się dzie je, tym, co mo gę im po wie dzieć. Oczy wi ście za wsze ta kie
spo tka nie łą czę z roz mo wą – i wte dy też na pew no roz ma wia łam,
ale sta ra łam się przede wszyst kim sku pić na wier szach, któ re by ły
mi bli skie, przez któ re mo głam po wie dzieć o tym, co my ślę. Wte dy
czu li śmy, że spo tka nie by ło wa żne, że się uda ło. Lu dzie mi o tym
mó wi li. A po tem prze sła no mi spi sa ny tekst do au to ry za cji i… nie -
ste ty oka za ło się, że nie mo głam się zgo dzić na je go opu bli ko wa nie. 

Dla cze go o tym mó wię?
Za czy na jąc to na sze spo tka nie, nie zda wa łam so bie spra wy, że

trze ba bę dzie ten tekst dla wy daw nic twa szko ły au to ry zo wać. Wie -
dzia łam prze cież, że po wsta je wer sja dru ko wa na, ale o tym za po -
mnia łam. Mó wi łam tak, jak by to by ło „tu i te raz”. Nie pró bo wa -
łam kon tro lo wać pre cy zyj nie swo ich my śli, sta ra łam się po pro stu
ni mi po dzie lić, ma jąc rów nież na uwa dze to, co mó wi li moi po -
przed ni cy. Prze pra szam, za ten dłu gi wstęp, ale wy da je mi się on
po trzeb ny. Po trzeb ny, że by wy tłu ma czyć, dla cze go z tam tej mo jej
wy po wie dzi po sta no wi łam wy brać do dru ku tyl ko nie któ re frag -
men ty, pa rę wa żnych dla mnie my śli. 

Ma ja Ko mo row ska 

Mó wio no tu o lu dziach, któ rzy swo im ży ciem ska za li się na
wię zie nie, o szu ka niu po ro zu mie nia mie dzy ludź mi – o czę sto ko -
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niecz nej me dia cji, o ro dzi nie, o tym, jak mo żna ro zu mieć po kój. 
I to wszyst ko oczy wi ście jest bar dzo wa żne. Ale, że by dą żyć do po -
ko ju, mu si my też wie dzieć, co mo że go za kłó cić, co mo że być dla
nie go za gro że niem.

Mó wiąc o tym, mu szę się pil no wać, że by nie wejść w spra wy
do ty czą ce ści śle po li ty ki, ale rów no cze śnie czu ję, że nie spo sób zu -
peł nie ode rwać się od te go, bo w grun cie rze czy sta no wią one nie -
od łącz ną część na sze go ży cia. 

Po ru sza my bar dzo wa żny te mat czy nie nia, bu do wa nia po ko ju,
ale wła śnie te raz, gdy o tym mó wi my, od by wa ją się ob cho dy rocz ni -
cy Po wsta nie w Get cie War szaw skim. By łam tam wczo raj jesz cze
póź nym wie czo rem, bra łam udział w tych uro czy sto ściach. Nie mo -
żna za po mnieć, że to lu dzie lu dziom zgo to wa li. A prze cież zo sta li -
śmy stwo rze ni na ob raz i po do bień stwo Bo że. Co się z na mi sta ło…
co się z na mi dzie je? My ślę, że nie ustan nie  mu si nam to wa rzy szyć
świa do mość, że w czło wie ku jest nie tyl ko do bro, ale i zło.

Oczy wi ście, mo że my za mknąć się tyl ko w swo jej wła snej ro dzi -
nie, ale wy da je mi się, że brak za in te re so wa nia tym, co dzie je się
wo kół nas, wcze śniej czy póź niej od bi je się na na szych dzie ciach,
na ich wy cho wa niu. Bar dzo wa żne wy da je mi się roz bu dza nie w
nich za in te re so wa nia spra wa mi spo łecz ny mi. Cza sa mi trze ba
umieć, na wet je śli to jest trud ne i nie wy god ne – umieć od po wie -
dzieć na sta wia ne py ta nia i pro ble my zwią za ne z dru gim czło wie -
kiem, po sta rać się spro stać wy zwa niom cza su, w któ rym ży je my.

Dla te go też zde cy do wa łam się na wy wiad – w Wiel ką So bo tę 
w Ga ze cie Wy bor czej pt. „Bóg, któ ry da je wol ność”. Roz ma wiał
ze mną Ta de usz So bo lew ski. Bli skie mi są my śli lu dzi, któ rzy mó -
wi li przede mną na te mat sy tu acji spo łecz nej, sy tu acji w ko ście le: 
o. Lu dwik Wi śniew ski, pro fe sor Sta ni sław Luft, o. To masz Do stat -
ni, o. Zię ba, Ha li na Bort now ska. 

Po ru szył mnie ta kże list ar cy bi sku pa Hen ry ka Mu szyń skie go pt.
„Uczci wy głos oj ca Wi śniew skie go” (19 mar ca GW, prze druk 
z Ty go dni ka Po wszech ne go.) Ksiądz Ar cy bi skup zwra ca nam uwa gę
na to, że by nie uni kać roz mów z ludź mi, któ rzy ina czej my ślą niż my:
„Bo za tych lu dzi też je ste śmy od po wie dzial ni. Mu si my się otwie rać
na tych, któ rzy szu ka ją i my ślą ina czej. Ko ściół nie mo że być za mknię -
tą twier dzą. Nie mo że się skła dać z lu dzi, któ rzy są za do wo le ni z sie -
bie i któ rzy nie wi dzą, ile wo kół jest nie szczę ścia i bó lu”. Ten list
uświa da mia nam, ile jest do na pra wie nia w nas sa mych. Mu si my to
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wi dzieć, ro zu mieć i w mia rę na szych mo żli wo ści sta rać się na to re ago -
wać.

Chcia ła bym, że by śmy się nie przy zwy cza ja li do te go, że trud ne
spra wy mo gą po zo stać nie roz wią za ne. Mu si my cią gle za da wać so -
bie py ta nia i cią gle szu kać od po wie dzi – co jesz cze mo żna zro bić,
co mo żna po pra wić. Po win ni śmy po pro stu zro bić wszyst ko, co
po tra fi my, co jest mo żli we. 

Mam po trze bę mó wie nia o tym, co mnie naj bar dziej nie po koi.
Prze cież wie my, że to, ja ka bę dzie Pol ska, za le ży od mło dzie ży, od
te go, jak bę dą ucze ni w szko le, jak bę dą ucze ni re li gii, ja kich ka zań
bę dą słu chać, ja cy lu dzie bę dą ich ota cza li, czy wzbu dzą ich sza cu -
nek, czy bę dą dla nich au to ry te tem.  

Cią gle sły szę, że du żo mło dych lu dzi od cho dzi od Ko ścio ła.
Dys ku tu je się o wie lu spra wach, ale my ślę, że ucze nie re li gii, spo -
sób jej ucze nia to na sza wiel ka od po wie dzial ność. Cie szy li śmy się,
że re li gia wró ci ła do szkół, a dziś mo że trze ba się za sta no wić, co te -
raz dla tych mło dych lu dzi jest lep sze: czy re li gia w szko łach czy 
w ko ście le. Wte dy na re li gię przy cho dzi li wszy scy, któ rzy chcie li.
Nie mo żna ni ko go zmu szać, na ci skać. Trze ba być cier pli wym –
trze ba dać im czas. Ina czej mo żna zro bić krzyw dę.

Do ucze nia re li gii trze ba wy bie rać lu dzi naj bar dziej uta len to wa -
nych. Umie jęt ność mó wie nia to dar od Bo ga. Nie ka żdy mo że uczyć
re li gii. Trze ba ro zu mieć dzie ci, mło dzież, trze ba być do brym psy cho -
lo giem. Po win ni się tym zaj mo wać lu dzie, któ rzy nie bę dą mu sie li szu -
kać in nych źró deł utrzy ma nia, któ rzy na praw dę sku pią się nad tym,
co ro bią, więc ich wy na gro dze nie mu si być wy star cza ją ce, że by utrzy -
ma li sie bie i swo je ro dzi ny. Mu si my szu kać wła ści wych lu dzi do ucze -
nia, w tym ucze nia re li gii – wła ści wych lu dzi do te go kon tak tu z mło -
dzie żą. Brak ta kich na uczy cie li mo że zro bić krzyw dę na ca łe ży cie.

Tak, ma my dą żyć do po ko ju i swo ją obec no ścią po kój wpro wa -
dzać. Ale czy mo że my od ciąć się od te go, co by ło? Na przy kład, od
sta nu wo jen ne go, od wię zień roz rzu co nych po ca łej Pol sce, od
pra cy Pry ma sow skie go Ko mi te tu Po mo cy In ter no wa nym i Ro dzi -
nom. Nie da się za po mnieć o Grze siu Prze my ku, za mor do wa nym
sy nu Ba si Sa dow skiej, któ ra pra co wa ła wła śnie w tym na szym ko -
mi te cie (chęt nie od wo łu je my się do mar ty ro lo gii, nie bę dę o tym
te raz mó wić). Pa mię ta jąc wszyst ko, co się dzia ło w tych trud nych
la tach, mu si my sta rać się pa no wać nad swo imi emo cja mi. Ne ga -
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tyw ne my śle nie mo że ła two do pro wa dzić do skraj nych uczuć – do
nie na wi ści. A nie na wiść mo że być bar dzo za raź li wa. Mu si my cią -
gle do ko ny wać wy bo rów. 

Je żdżąc do wię zień w sta nie wo jen nym, wzy wa na by łam na
prze słu cha nia.  Wie dząc, co się sta ło z Ba sią Sa dow ską i jej sy nem,
za da wa łam so bie i swo je mu sy no wi py ta nie, czy mam prze rwać
mo je jaz dy, czy mam pra wo to ro bić – ma jąc świa do mość, że gdy
dzia łam w ta ki spo sób, to na ra żam mo ich bli skich. 

W tym cza sie po tra fi li śmy być sil niej si, bo czu li śmy wspar cie
in nych lu dzi – po ma ga li śmy so bie wza jem nie. Na przy kład, gdy
jeź dzi łam po cią giem, a nie sa mo cho dem, kon duk to rzy za my ka li
mnie w prze dzia le, że by nic złe go mi się nie sta ło. By wa li też in ni
lu dzie – ktoś spa lił mi sa mo chód…  itd. itp. Ale czy mo głam przy -
pusz czać, że na przy kład ob je żdża jąc pol skie wię zie nia  bę dę tak
du żo Pi sma Świę te go da wać stra żni kom? Wcze śniej by ło ono tyl -
ko w pacz kach dla in ter no wa nych, obok żyw no ści, le karstw i in -
nych po trzeb nych rze czy. Ale po tem stra żni cy sa mi przy cho dzi li 
i pro si li że by im też przy wieźć Pi smo Świę te. Pil no wa łam te go.
Dla cze go? No choć by dla te go, że wie lu z nich też by ło przy wie zio -
nych w no cy tak sa mo jak in ter no wa ni. 

Po za tym nie mo żna by ło za po mnieć o in nych więź niach, tych
nie po li tycz nych. Kie row nic two wię zie nia ka za ło im no sić te pacz ki
przy wie zio ne przez nas dla in ter no wa nych. To mo gło wzbu dzać nie -
chęć. Pa mię tam, jak na po cząt ku na mnie pa trzy li. Po tem to się zmie -
ni ło. Sta ra łam się pa mię tać o nich. Chęt nie przyj mo wa li pa pie ro sy.

Na wią zu jąc do te ma tu na szej roz mo wy – dą żąc więc do po ko ju,
mu si my pa mię tać, jak ustrzec sie bie, swo ich bli skich i tych, na któ -
rych ma my wpływ, od ne ga tyw nych uczuć, któ re – jak mó wi łam – ła -
two prze ra dza ją się w nie na wiść. A prze cież wie my z hi sto rii, że czę -
sto ta kie uczu cia za czy na ją się nie win nie. Bar dzo nie bez piecz ny jest
fa na tyzm, za rów no re li gij ny jak i po li tycz ny. Bro niąc wa żnych war to -
ści, w któ re wie rzy my, mo że my ła two stać się ich nie wol ni ka mi.

Im star sza je stem, tym wa żniej sze wy da je mi się by cie uwa -
żnym. 

W wier szu „Drob ne ogło sze nia” Wi sła wa Szym bor ska mó wi, o
umie jęt no ści  współ od czu wa nia. W s p ó ł - c z u c i e  na zy wa wy -
obraź nią ser ca. Cią gle mu si my się wsłu chi wać, co czło wiek mu si
zro bić w za da nej mu sy tu acji.
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Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Po kój  w ro dzi nie. O tym chcia łam po wie dzieć pa rę słów. Ma -

my dwie cór ki. Gdy star sza mia ła oko ło 16-17 lat, trud no by ło nam
do niej do trzeć. Na na sze uwa gi re ago wa ła pła czem. Na re ko lek -
cjach dla ma łżeństw, któ re sa mi prze szli śmy ja ko uczest ni cy, a po -
tem współ pro wa dzi li śmy, po zna li śmy war tość pi sa nych  do sie bie
li stów, li stów pi sa nych z sym pa tią do od bior cy. Wy ko rzy sta li śmy je
w na szych wza jem nych re la cjach z na szą cór ką. Gdy by ły ja kieś
kon flik to we sy tu acje, pi sa li śmy li sty, uza sad nia jąc na szą proś bę,
rów no cze śnie wy ra ża jąc w nich wie le na szej mi ło ści do na szej cór -
ki. Pa mię tam na szą ra dość, gdy na na pi sa ny list do sta li śmy od na -
szej cór ki od po wiedź, rów nież na pi śmie. Za cho wa li śmy go na pa -
miąt kę. Po tem pa ro krot nie ra dzi li śmy tę me to dę in nym ro dzi com
i – jak sy gna li zo wa li nam – z do brym skut kiem.

Jesz cze dru ga spra wa, o któ rej chcia łam wspo mnieć. Chcie li -
śmy mieć pię cio ro dzie ci. Ta kie by ło na sze na sta wie nie. Ta kie ma -
rze nie. Pan Bóg dał tyl ko dwie cór ki, ale po zy tyw ne na sta wie nie na
dzie ci zo sta ło. W na szym do mu za wsze by ło peł no dzie ci – ko le ża -
nek i ko le gów na szych có rek. Jest tak do dziś. Kie dy je dzie my na
dział kę, to wnucz ki na sze za pra sza ją ko le żan ki. Cie szy my się, że
lu bią do nas przy je żdżać. Co jest naj wa żniej sze w tych wza jem nych
re la cjach? Są dzę, że mi łość. Dzie ci wie dzą, że my je ko cha my. Lu -
bi my z ni mi roz ma wiać, a naj wa żniej sze – lu bi my ich słu chać. Wie -
le się od nich uczy my. Re la cje opar te na wza jem nej sym pa tii nio są
po kój.

Ostat nią spra wą, któ rą chcia łam po ru szyć, jest to, że trze ba
uwa żnie pa trzeć wo kół sie bie i tam, gdzie wi dzi my, że coś się źle
dzie je, re ago wać, ale tak re ago wać, że by nie wzbu dzać nie na wi ści
i nie chę ci, ale po ka zy wać dro gi wyj ścia. 

Na ko niec po pro szę o wy po wiedź pa nią Ma rian nę Ła cek, któ -
ra przy je cha ła na na sze spo tka nie spe cjal nie z Au stra lii. Jest au tor -
ką wie lu wy po wie dzi do na szych Kon wer sa to riów, któ re otrzy mu -
ję od niej dro gę e -ma ilo wą. Czy ta my je wszy scy z du żym za in te re -
so wa niem. Dzię ku je my jej za to. 

tom 8 bps:Odpowiedzi IV.qxd  2013-09-02  20:02  Page 238



239

Ma rian na Ła cek
Przede wszyst kim czu je my się z mę żem za szczy ce ni za pro sze -

niem na dzi siej sze Kon wer sa to rium. Wpro wa dza nie po ko ju po łą -
czo ne jest pra wie za wsze z roz wią zy wa niem kon flik tów. Kon flik ty
w ro dzi nie, w pra cy, w spo łecz no ści są nie do unik nię cia.

Na po czą tek pa rę słów o nas. W Au stra lii miesz ka my od po nad
40 lat i pra wie tak sa mo dłu go je ste śmy ma łżeń stwem. Wy cho wa -
li śmy czwór kę dzie ci i trud no po wie dzieć, że oby ło się to bez kon -
flik tów. Na szczę ście  kon flik ty umiał za wsze roz wią zy wać mój
mąż. Ja je stem spon ta nicz na, wy bu cho wa, dzia łam na tych mia sto -
wo. Mój mąż na to miast jest czło wie kiem roz wa żnym, mą drym, po -
tra fią cym ła go dzić i roz ła do wy wać na ra sta ją ce bu rze. Dzie ci to w
tej chwi li do ro śli już lu dzie. Uro dzi li się oczy wi ście w Au stra lii i
tam po koń czy li stu dia, ale czu ją się Po la ka mi. Dwo je na wet osie -
dli ło się w Pol sce. Cie szy nas szcze gól nie to, że wszy scy są prak ty -
ku ją cy mi ka to li ka mi. Wy cho wa niem re li gij nym nie mo żna obar -
czać księ ży czy ka te che tów. Ko ściół to my, zgro ma dze nie wier -
nych. Dla te go naj więk szą ro lę, na szym zda niem, ma tu taj do speł -
nie nia dom i ro dzi na.

Ma rian na Ła cek 
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Pra cu jąc w au stra lij skim szkol nic twie, wie lo krot nie mu sia łam
szu kać roz wią zy wa nia kon flik tów, któ re by ły dla mnie czymś zu peł -
nie no wym. Pa mię tam, że kil ka lat te mu chłop cu z mo jej kla sy ma tu -
ral nej ję zy ka an giel skie go gro zi ło skre śle nie z li sty uczniów. Nie za li -
czył eg za mi nu z che mii i tym sa mym bra kło mu wy ma ga nej licz by
przed mio tów ma tu ral nych. Wie dzia łam, że jest on z po cho dze nia In -
do ne zyj czy kiem. Po nie waż te go ję zy ka nie by ło w na szej szko le, mógł
za pi sać się na ko re spon den cyj ny kurs in do ne zyj skie go, pod wa run -
kiem że ktoś z na uczy cie li po dej mie się ro li je go opie ku na. Zgo dzi -
łam się bez wa ha nia, cho ciaż wy ma ga ło to do dat ko wych go dzin po -
by tu w szko le, za któ re nie otrzy my wa łam żad ne go wy na gro dze nia.

Chło piec pra co wał so lid nie. Wy ko ny wał pod mo ją opie ką przy -
sy ła ne raz w ty go dniu za da nia, przy go to wu jąc się do ma tu ry, któ rą
miał zda wać w ośrod ku ko re spon den cyj nym. Prób na ma tu ra by ła
ostat nim je go szkol nym eg za mi nem. Trwa ła po nad 3 go dzi ny – na -
gry wa ny na ta śmę eg za min ust ny oraz 3 czę ści eg za mi nu pi sem ne -
go. Kie dy już po go dzi nie 19.00 koń czył się mój dłu gi, pra co wi ty
dzień, chło piec za py tał, czy mnie ktoś za to pła ci, a je śli nie, to dla -
cze go ja to ro bię. Ni gdy się nie za sta na wia łam. Rze czy wi ście, dla -
cze go ja to ro bię? „Wiesz – po wie dzia łam mu – chy ba dla te go, że ja
po cho dzę z kra ju, któ re go kul tu ra wy ma ga, aby przyjść z po mo cą
dru gie mu czło wie ko wi, na wet nie  cze ka jąc, aż on o to po pro si, a na
do da tek je stem ka to licz ką i mo ja re li gia też nas tak uczy”. Chło piec
po my ślał chwi lę. „A wie pa ni co, ja mógł bym pa nią za bić i po szedł -
bym pro sto do nie ba, bo pa ni nie jest mu zuł man ką. Mo ja re li gia
mnie tak uczy”. Onie mia łam ze zdu mie nia. Je stem sa ma w szko le z
dzie więt na sto let nim chłop cem, któ ry mó wi ta kie rze czy, pa trząc mi
pro sto w oczy. – „Ale przy pusz czam, że te go nie uczy nisz” – py tam
go. „Nie. Pa ni mnie pew nie te raz nie na wi dzi.” – „Nie, na wet nie
myśl o tym, że mia ła bym cię nie na wi dzić. Mo ja re li gia uczy mnie, że
mam cię ko chać ja ko czło wie ka, na wet je śli był byś mo im nie przy ja -
cie lem. Nie jest sztu ką ko chać przy ja ciół, ale ko chać nie przy ja ciół,
czy li swo ich wro gów, to wy ma ga du że go wy sił ku”.

Po ma tu rze chło piec przy szedł mi po dzię ko wać. Tam ta roz mo -
wa wi docz nie nie da wa ła mu spo ko ju, bo za py tał: „Czy pa ni uwa -
ża, że mo ja re li gia jest gor sza od pa ni re li gii?” – „Nie, tak nie uwa -
żam. Wie rzę, że mo ja re li gia jest praw dzi wa. Sta ram się prze strze -
gać jej za sad. Prze strze gaj i ty swo jej. Po znaj ją do kład nie, a na
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pew no nie znaj dziesz tam ni cze go, co uspra wie dli wia ło by agre sję.”
Chło piec mi po dzię ko wał, a od cho dząc, do dał jesz cze: „Bę dę mu -
siał wię cej po czy tać na te mat re li gii ka to lic kiej.”

Do szko ły, w któ rej pra cu ję, uczęsz cza 1300 uczniów w wie ku
12-19 lat. Po cho dzą oni z ró żnych śro do wisk. Re pre zen tu ją oko ło
70 ró żnych ję zy ków et nicz nych, któ ry mi po ro zu mie wa ją się w do -
mu. Oczy wi ście ję zy kiem obo wią zu ją cym jest an giel ski. Bar dzo
czę sto obok sie bie w kla sie sie dzą ucznio wie ze skłó co nych kra jów,
uwi kła nych w zbroj ne kon flik ty. Po trze ba du żo wy sił ku i tak tu ze
stro ny na uczy cie li, aby za cho wać w szko le spo kój i har mo nię. Na -
uczy cie le są bar dzo przy jaź nie na sta wie ni do uczniów, a ucznio wie
re spek tu ją swo ich na uczy cie li.

Oprócz te go, że ma my ro dzi ny i pra cu je my, ka żdy z nas ob ra ca
się w pew nej spo łecz no ści, wśród zna jo mych i przy ja ciół. Jest jed -
nak za sad ni cza ró żni ca mię dzy Po la ka mi miesz ka ją cy mi w kra ju i
na emi gra cji. Tu taj więk szość z nas nie ma dal szej ro dzi ny, któ ra
mo gła by po móc, in ter we nio wać w sy tu acji kry zy so wej. Bar dzo
czę sto po le gać mu si my tyl ko na so bie. Na pew no ce men tu je to
bar dzo ro dzi nę, ale rów nież wy sta wia ją na pró bę. Ro lę dal szej ro -
dzi ny przej mu je czę sto gro no naj bli ższych przy ja ciół, któ rzy chęt -
nie słu żą po mo cą – rów nież i w roz wią zy wa niu kon flik tów. Czę sto,
nie ma jąc fa cho we go przy go to wa nia me dia to rów, kie ru je my się in -
tu icją i zdro wym roz sąd kiem, je śli te go wy ma ga sy tu acja kon flik to -
wa, z któ rą przy szło nam się zmie rzyć.

Pa mię tam, w je den ta ki wietrz ny, zi mo wy wie czór,  po de rwa ło
nas na no gi moc ne pu ka nie do drzwi. Wpa da na sza bli ska zna jo -
ma i roz hi ste ry zo wa nym gło sem krzy czy: „bie gli za mną! go ni li!
gwał ci li!” Po bie głam szyb ko do kuch ni, że by przy nieść jej coś do
pi cia. Wra cam ze szklan ką so ku i pa trzę, a mój mąż ją stro fu je. By -
łam zdzi wio na. Wy da wa ło mi się, że po wi nien ją ja koś uspo ko ić,
po cie szyć, za pew nić, że jest bez piecz na, a on stoi nad nią i pra wi
jej ka za nie: „Jak mo głaś! To nie jest w po rząd ku! Tak nie wol no!”
– Oka za ło się, że po kłó ci ła się z mę żem w sa mo cho dzie. Kie dy sta -
nął na czer wo nych świa tłach, ona po pro stu wy sko czy ła z au ta i
przy bie gła do nas.  Mia ła pre ten sje do mę ża, że po zwo lił jej wy sko -
czyć, że nie po biegł za nią. By ła noc, prze cież mógł ją ktoś go nić,
po bić, zgwał cić. „To co, miał zo sta wić sa mo chód na skrzy żo wa niu
i biec za to bą?” – kon ty nu ował mój mąż...
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Ma rian na i Bro ni sław Łac ko wie 

Ja tym cza sem prze szłam do dru gie go po ko ju, że by za te le fo no -
wać do jej mę ża. Naj pierw uspo ko iłam go, ze ona jest u nas i nic jej
się nie sta ło, ale i on do stał ode mnie swo ją por cję ka za nia: „Jak
mo głeś do pro wa dzić ją do te go, że mu sia ła wy sko czyć z sa mo cho -
du? Czy so bie nie zda jesz spra wy, na co ją na ra zi łeś? Tak się nie ro -
bi!...” Za miast uża lać się nad ka żdym z nich z osob na, przy zna wać
im ra cję,  a tym sa mym do pro wa dzać do jesz cze więk sze go za -
ognie nia się kon flik tu – in stynk tow nie wy bra li śmy in ną tak ty kę.
Na le ża ło po ka zać i je mu, i jej błę dy, któ re ka żde z nich po peł ni ło.
Od pro wa dzi li śmy zna jo mą do jej do mu, gdzie cze kał mąż z prze -
pro si na mi. Mi mo póź nej po ry, skoń czy ło się ka wą i bu tel ką wi na.
Kon flikt zo stał za że gna ny. Te go ty pu przy pad ków mie li śmy wie le... 

W Au stra lii lu dzie po cho dzą z wie lu ró żnych kra jów. Nie któ -
rzy zbyt sła bo zna ją ję zyk an giel ski, że by do sie bie na wza jem za ga -
dać. Zaw sze my śle li śmy, że w Pol sce jest ina czej. Na wet ob cy lu -
dzie by li przy jaź nie na sta wie ni do sie bie. Nie ste ty, spo tka ło nas
roz cza ro wa nie. Po upły wie kil ku lat od na szej ostat niej byt no ści 
w Pol sce do cho dzi my do wnio sku, że jed nym z głów nych pro ble -
mów ta kże i w na szej Oj czyź nie jest izo la cja. Bra ku je grup spo łecz -
nych, znik nę ła spon ta nicz ność. Wczo raj je cha li śmy po cią giem 
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z Po zna nia do War sza wy. Ca ły wa gon wy peł nio ny pod ró żny mi.
Za ję te wszyst kie miej sca. W cią gu kil ku go dzin nej pod ró ży w wa -
go nie pa no wa ła kom plet na ci sza. Nikt z ni kim nie roz ma wiał. Nikt
do ni ko go nie za ga dał. Nikt nie za żar to wał ... Jesz cze nie tak daw -
no by ło by to nie do po my śle nia. Są siad za ga dał by do sie dzą ce go
obok są sia da. Wy wią za ła by się przy jem na po ga węd ka...Roz mo wy
w po cią gu ma ją coś ze spo wie dzi. Opo wia da się o swo ich pro ble -
mach czło wie ko wi, któ ry na pew no nie zro bi z te go użyt ku, bo
dru gi raz naj praw do po dob niej się już te go czło wie ka nie spo tka.
Roz mo wa ta ka roz ła do wu je emo cje, bu du je wię zi mię dzy ludź mi 
i jest ta kże sym pa tycz nym prze ży ciem. Je śli za mknie my się w swo -
ich wy god nych czte rech ścia nach, to za gu bi my sed no swo jej kul tu -
ry, któ ra za wsze by ła otwar ta na dru gie go czło wie ka.
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Bło go sła wie ni, któ rzy cier pią prze śla do wa nia 

dla spra wie dli wo ści, al bo wiem do nich na le ży 

kró le stwo nie bie skie
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Cy ta ty

Woj ciech Ję drze jew ski. Bło go sła wie ni, któ rzy cier pią 
prze śla do wa nia dla spra wie dli wo ści (frag men ty)

Tekst Księ gi Mą dro ści mó wi o chę ci wy pró bo wa nia spra wie -
dli we go, prze te sto wa nia je go cnót. Eks pe ry ment zo sta je pod ję ty
w imię po dej rze nia, że owa spra wie dli wość jest grą po zo rów, uda -
wa niem, a jej ukry tym ce lem – chęć wy wy ższe nia się nad in nych.
Nie mo żli we, że by tak żyć na praw dę, bez za ka mu flo wa nych, plu -
ga wych in ten cji!

Tam, gdzie po ja wia się pło myk, na jaw wy cho dzą rze czy do tąd
ukry te. Trze ba zga sić nie po ko ją ce świa tło, któ re udo wad nia, że
jest mo żli we to, co zo sta ło uzna ne za nie re al ne: szla chet ność, ofiar -
ność, non kon for mizm. Po dejrz li wość, scep ty cyzm, iro nia, dys kre -
dy to wa nie in ten cji – oto for my prze śla do wa nia, któ rych do świad -
cza ją po szcze gól ni chrze ści ja nie lub Ko ściół ja ko spo łecz ność.
Dla cze go jed nak bło go sła wio ny mi są ci, któ rych do ty ka krzyw dzą -
ca, de pre cjo nu ją ca oce na ich spra wie dli wo ści? Mo gą oni wziąć na
sie bie nie pra wość bliź nie go. W chwi li, kie dy nie je ste śmy już
świad ka mi dzie ją ce go się zła, lecz do się ga nas ono ja ko ofia ry, ma -
my szan sę od kryć wła sne miej sce na krzy żu. To jest naj pew niej sza
i naj krót sza dro ga do wzię cia krzy ża wraz z na szym Mi strzem. 

Świę ty Au gu styn trak tu je ostat nie bło go sła wień stwo ja ko naj -
wznio ślej sze – szczyt, ku któ re mu pro wa dzą wszyst kie wcze śniej -
sze. Zba wi ciel chce nas wy cho wać do współ udzia łu w Je go od ku -
pień czej mi ło ści: tej, któ ra zba wia, a nie po tę pia. Mo gą to czy nić je -
dy nie lu dzie ubo dzy du chem, zdol ni do smut ku, nio są cy po kój, ci -
si, mi ło sier ni. Oni mie li by stać się przed mio tem ata ku zła ja ko nie -
win ni. W nich do ko ny wa ło by się do peł nie nie bra ku udręk Chry stu -
sa – przez mi ło sier ną mi łość, po ku tę, mo dli twę i od da wa nie ży cia
za bra ci. W ósmym bło go sła wień stwie Je zus za pra sza swój Ko ściół
do współ cier pie nia ra zem z Nim z po wo du grze chu. Wszel ka nie -
pra wość do ma ga się od ku pie nia: wzię cia na sie bie wi ny przez tych,
któ rzy zgo dzi li się być „współ ukrzy żo wa ni” z Chry stu sem.
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Bło go sła wień stwo Je zu sa ka że nam za sta no wić się nad na tu ral -
nym od ru chem, aby za wsze de men to wać fał szy we za rzu ty, im pu to -
wa ne złe in ten cje. Ko niecz ność obro ny przed oczer nie niem wy da -
je się nam zbyt oczy wi sta. Nie po win no to sta no wić nor my. Ka żdo -
ra zo wo, gdy do świad cza my prze śla do wań, mu si my roz strzy gać,
jak po stą pić. Za brać głos, czy za milk nąć. Je zus wo bec Pi ła ta nie
od po wia da na za rzu ty, wo bec zaś fa ry ze uszy oska rża ją cych Go
o kon szach ty z Bel ze bu bem bro ni się, uży wa jąc moc nych ar gu -
men tów. Jest za tem spra wą su mie nia ka żde go z nas, jak za cho wać
się, gdy na sza spra wie dli wość zo sta je pod da na pró bie. Cza sem
wię cej zła przy no si za żar ta po le mi ka czy upo rczy we drą że nie spra -
wy niż mil cze nie. Kie dy in dziej nie za bie ra nie gło su ozna cza ło by
współ udział w złu i przy czy nie nie się do zgor sze nia. Ósme bło go -
sła wień stwo za da je nam trud mą dre go i wni kli we go roz strzy ga nia,
co zro bić z do zna ną nie spra wie dli wo ścią. 

Nie za le żnie jak po stą pi my w kon kret nej sy tu acji, po win ni śmy
ba dać in ten cje, ja kie na mi kie ru ją. Ni gdy nie mo że cho dzić o wy -
gra nie wal ki. W sy tu acji uci sku prze śla dow ca już jest ofia rą wła -
snej prze wrot no ści, już jest prze gra ny. Rzecz je dy nie w tym, by
kłam stwo nie zo sta ło wzię te za do brą mo ne tę przez lu dzi, dla któ -
rych mo gło by się stać przy czy ną zgor sze nia. 

Bło go sła wie ni mę czen ni cy hisz pań scy
O.Win cen ty So ler i je go sze ściu to wa rzy szy oraz ks. Ema nu el

Martín Sier ra, mę czen ni cy hisz pań scy, któ rzy po nie śli śmierć w
lip cu i sierp niu 1936 r. w Mo tril, w po bli żu Gra na dy w Hisz pa nii,
to tyl ko kil ku z wie lo ty sięcz nej rze szy du chow nych i wier nych
świec kich, za bi tych «z nie na wi ści do wia ry» w cza sie prze śla do -
wań Ko ścio ła w la tach hisz pań skiej woj ny do mo wej. Jan Pa weł II
be aty fi ko wał po przed nio (25 paź dzier ni ka 1992 r., 10 paź dzier ni -
ka 1993 r. i 1 paź dzier ni ka 1995 r.) trzy gru py mę czen ni ków hisz -
pań skich z te go okre su – łącz nie 178 osób. Au gu stia nie z Mo tril
już od 1931 r., to jest od po wsta nia re pu bli ki, na ra że ni by li na szy -
ka ny i prze śla do wa nia ze stro ny re pu bli kań skich mi li cji, dzia ła ją -
cych za przy zwo le niem władz. Po zwy cię stwie wy bor czym Fron tu
Lu do we go w lu tym 1936 r. i zbroj nym wy stą pie niu gen. Fran co w
lip cu te go ro ku, któ re da ło po czą tek woj nie do mo wej, na te re nach
kon tro lo wa nych przez re pu bli ka nów przy stą pio no do fi zycz nej
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eli mi na cji du chow nych. Au gu stia nie z Mo tril nie opu ści li mia sta
mi mo na ra sta ją ce go za gro że nia, na pa ści na klasz tor, za mknię cia
ko ścio łów i za ka zu od pra wia nia Mszy świętej 25 lip ca ra no pię ciu 
z nich – oj co wie De ogra cias Pa la cios, Le on In chau sti, Jó zef Ra da 
i Ju lian Mo re no oraz brat Jó zef Ry szard Díez – zo sta ło si łą wy pro -
wa dzo nych z klasz to ru i roz strze la nych na uli cy. Na stęp ne go dnia
zgi nął o. Win cen ty Pi nil la, któ ry schro nił się w jed nej z pa ra fii mia -
sta: zo stał za strze lo ny wraz z pro bosz czem, ks. Ema nu elem Mar ti -
nem Sier rą na dzie dziń cu ko ścio ła. O. Win cen ty So ler, któ ry zna -
lazł schro nie nie w za przy jaź nio nym do mu, zo stał aresz to wa ny 29
lip ca na sku tek do no su. W wię zie niu dał świa dec two mę stwa i nie -
złom nej wia ry, pro wa dził wspól ną mo dli twę, spo wia dał, zdo łał na -
wet na wró cić jed ne go ze współ więź niów. Roz strze la no go wraz 
z osiem na sto ma in nym oso ba mi o świ cie 15 sierp nia. Do ostat niej
chwi li bło go sła wił i udzie lał roz grze sze nia to wa rzy szom.
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KON WER SA TO RIUM LXIV

(18 ma ja 2013)

Bło go sła wie ni, któ rzy cier pią prze śla do wa nia 

dla spra wie dli wo ści, al bo wiem do nich na le ży 

Kró le stwo Nie bie skie

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga, pro boszcz pa ra fii p.w. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go; Em ma nu el Ha ki zi ma na, oby wa tel Rwan dy, ko or -
dy na tor pro gra mu po mo cy uchodź com przy Zgro ma dze niu Oj -
ców Je zu itów; Ha li na Bort now ska, pu bli cyst ka, fi lo zof, teo log,
współ za ło ży ciel ka ho spi cjum w No wej Hu cie; Krzysz tof Do wgiał -
ło, ar chi tekt; Sio stra Ra fa ela (Ur szu la Na łęcz) ze Zgro ma dze nia
Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża (z La sek) pra cu ją ca z nie -
wi do my mi dzieć mi w Rwan dzie.

Ks. Adam Zel ga
Ser decz nie wi tam! Kon ty nu uje my przy go dę z ośmio ma bło go -

sła wień stwa mi. Być mo że Pan Je zus mó wił je we dług ja kiejś hie rar -
chii. Kie dy za sta na wia li śmy się z pa nią Rek tor i szu ka li śmy pa ne li -
stów – mie li śmy trud no ści. To jed nak oka za ło się  ła twe w mo men -
cie, gdy od da li śmy spra wę, z peł nym za wie rze niem, w rę ce Bo żej
Opatrz no ści. I czte ry zna ko mi te oso by przy ję ły  za pro sze nie. Jest
wśród nich Em ma nu el Ha ki zi ma na z Rwan dy, któ re go świa dec -
two prze czy tam.
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Ks. Adam Zel ga z pa ne li sta mi i słu cha cza mi

Sio stra Ra fa ela
Chcia ła bym po dzie lić się z pań stwem na szy mi do świad cze nia mi

z pra cy mi syj nej. Mo że nie co prze wrot nie w sto sun ku do za pla no wa -
ne go te ma tu chcia ła bym po wie dzieć o lu dziach, któ rzy cier pią z po -
wo du nie spra wie dli wo ści. Na pew no to, co po wiem, to nie są in for -
ma cje no we, od kryw cze, ale uka zu ją pro blem dys kry mi na cji, cier pie -
nia, nie ja ko od środ ka. Zi lu stru ję to na przy kła dach z ży cia zwy kłych
lu dzi, któ rzy mu szą się z nim zmie rzyć nie mal ka żde go dnia.

W cią gu kil ku na stu ostat nich lat pra co wa łam wśród nie wi do -
mych w trzech kra jach po za eu ro pej skich: przez sie dem lat w In -
diach, na stęp nie czte ry la ta w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki i po -
nad sie dem, aż do chwi li obec nej, w Rwan dzie. In die są pierw szą
pla ców ką mi syj ną na sze go Zgro ma dze nia, na to miast ośro dek
szkol no -wy cho waw czy dla dzie ci nie wi do mych w Rwan dzie jest
pierw szą szko łą dla dzie ci nie wi do mych w tym kra ju. W ka żdym 
z tych trzech kra jów, w któ rym pra co wa łam, ze tknę łam się z wie lo -
ma prze ja wa mi nie rów ne go trak to wa nia, z dys kry mi na cją i tym sa -
mym z wiel kim cier pie niem, któ re obej mo wa ło ró żne gru py lu dzi
lub do ty czy ło lo kal nych spo łecz no ści. 
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Sio stra Ra fa ela 

I tak, w In diach wie lu lu dzi cier pi z po wo du po dzia łów ka sto -
wych. Po nad 300 kast ist nie je w tym  kra ju i nie jest to licz ba osta -
tecz na, bo cią gle two rzą się no we, mi mo że w la tach 70. ubie głe go
wie ku pre mier In di ra Gan dhi spe cjal nym za rzą dze niem zli kwi do -
wa ła po dzia ły ka sto we. Za rzą dze nie po zo sta ło na pa pie rze, a ży cie
po dą ża wła snym to rem. Sys tem kast ist nie je w In diach od ty się cy
lat i chy ba jest już za ko do wa ny w ge nach miesz kań ców te go kra ju.
Wy ni kiem po dzia łów ka sto wych są po wa żne kon se kwen cje spo -
łecz ne. Je że li, na przy kład, ktoś za mie rza za wrzeć zwią zek ma łżeń -
ski z oso bą z ni ższej ka sty, mo że być wy klu czo ny z ro dzi ny, a nie -
jed no krot nie jest po zba wio ny ży cia przez naj bli ższych. Oso by na -
le żą ce do wy ższych kast nie kon tak tu ją się to wa rzy sko z człon ka mi
ni ższej ka sty, nie przyj mu ją po kar mów przy go to wa nych przez
nich, zda rza ją się na wet re ak cje psy cho so ma tycz ne, je śli przy pad -
ko wo znaj dą się przy wspól nym sto le. Bar dziej li be ral ni człon ko -
wie wy ższych kast do pusz cza ją współ pra cę i kon tak ty to wa rzy skie
z jed nym wy jąt kiem – ma łżeń stwo mu si być za war te tyl ko w ob rę -
bie tej sa mej ka sty. Nie ste ty, pro ble my zwią za ne z przy na le żno ścią
ka sto wą nie omi nę ły Ko ścio ła lub ra czej kle ru. Zda rza się, że pro -
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bosz czem pa ra fii jest czło nek wy ższej ka sty, a pra cu je wśród wy -
klu czo nych, lub pro boszcz z ni ższej ka sty pra cu je wśród lu dzi na -
le żą cych do jed nej z wy ższych kast. Po czu cie wy ższo ści ka sto wej
jest sil niej sze niż po trze by dusz pa ster skie. Cier pią obie stro ny –  
i pro boszcz, i pa ra fia nie. 

Fun da men ta lizm re li gij ny jest dru gim bar dzo bo le snym zna -
kiem bra ku to le ran cji lub dys kry mi na cji i tym sa mym cier pie nia.
Ist nie je nie pi sa ne pra wo, że tyl ko hin du ista jest praw dzi wym oby -
wa te lem In dii. Fun da men ta li ści hin du istycz ni or ga ni zu jąc kru cja -
ty, prze mie rza ją kraj wzdłuż i wszerz, prze ko nu ją lu dzi do gło szo -
nych przez sie bie idei. Te go ro dza ju dzia ła nia tra fia ją na po dat ny
grunt, zwłasz cza w śro do wi skach wiej skich, pod sy ca jąc nie chęć, a
na wet nie na wiść do wy znaw ców in nych re li gii. Czę sto zda rza ją się
bra to bój cze wal ki, prze śla do wa nie chrze ści jan i ma ho me tan, pod -
pa le nia, za bój stwa. Nie hin du iści nie ma ją pra wa miesz kać i pra co -
wać w In diach. Na przy kład, dwa la ta te mu w sta nie Ori sa spa lo -
no kil ka wio sek za miesz ka łych przez chrze ści jan. Cu dzo ziem com
utrud nia się lub od ma wia wy da nia wi zy po by to wej. Ofi cjal nym
mo ty wem od mo wy jest jed nak ma ło zna czą cy po wód.

In nym trud nym do roz wią za nia pro ble mem jest spra wa po sa -
gu, czy li da ru, któ ry ro dzi na na rze czo nej mu si prze ka zać ro dzi com
chłop ca przed ślu bem. Zwy kle wy so kość po sa gu jest wy ni kiem ne -
go cja cji pro wa dzo nych przez przed sta wi cie li obu ro dzin, ale je śli
po ślu bie oka zu je się, że prze ka za ny po sag nie sa tys fak cjo nu je ro -
dzi ny chłop ca, wy ma ga nia ro sną, a na wet mo że dojść do tra ge dii –
oka le cze nia lub śmier ci ko bie ty.  

In nym nie mo żli wym do roz wią za nia pro ble mem są ma łżeń -
stwa ara nżo wa ne przez ro dzi ców. Nie kie dy mło dzi spo ty ka ją się
po raz pierw szy pod czas ce re mo nii ślub nej. Bar dzo czę sto szyb ko
na stę pu je for mal ny roz wód lub nę ka nia psy chicz ne czy fi zycz ne
dziew czy ny, któ re koń czą się oka le cze niem lub śmier cią.

W la tach 2002-2006 pra co wa łam w Re pu bli ce Po łu dnio wej
Afry ki w pro win cji pół noc nej w ośrod ku szkol no -wy cho waw czym
dla dzie ci nie wi do mych, zna nym pod na zwą Szko ła w Si loe.
Miesz kań cy RPA mu szą zmie rzyć się z nie co in ny mi pro ble ma mi
niż miesz kań cy In dii. Jed nym z nich są kon se kwen cje wie lo let niej
dys kry mi na cji ra so wej i apar the idu: brak za ufa nia, za mknię cie się
w so bie, po czu cie mniej szej war to ści, ni ższy po ziom wy kształ ce nia,
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ni ższy stan dard ży cia i tym po dob ne. W cza sach apar the idu w la -
tach 1948-1994 two rzo no osob ne szko ły dla dzie ci ra sy bia łej, naj -
słab si na uczy cie le by li kie ro wa ni do szkół dla rdzen nych Afry kań -
czy ków. Czar ni ucznio wie nie mie li do stę pu do szkół dla bia łych,
ani do stu diów uni wer sy tec kich. Po upad ku apar the idu sy tu acja
się zmie ni ła. Ob ser wu je się ró żne za cho wa nia, nie tyl ko jed no stek,
ale ta kże urzęd ni ków na ni ższych szcze blach wła dzy. Jest to jak by
ro dzaj re wa nżu. Bia li są po zba wia ni od po wie dzial nych sta no wisk
w za kła dach pra cy, po zba wia ni pra wa wła sno ści, a na wet de por to -
wa ni z kra ju. Pro blem bra ku to le ran cji ofi cjal nie nie ist nie je, ale
drą ży ży cie  spo łecz ne. 

In nym pro ble mem jest wie lo wy zna nio wość. Cią gle po wsta ją
no we wspól no ty wy zna nio we, tak zwa ne ko ścio ły nie za le żne, przy -
zna ją ce się do chrze ści jań stwa, ale wła ści wie bar dzo luź no z nim
zwią za ne. Za ło ży cie le lub ak tyw ni dzia ła cze tych wspól not są prze -
świad cze ni o po sia da niu peł nej praw dy i wo bec te go od no szą się
do wy znaw ców in nych re li gii z lek ce wa że niem lub wro go ścią. 

Bar dzo czę sto spo ty ka nym scho rze niem w RPA jest al bi nizm.
Nie kie dy kil ko ro dzie ci w tej sa mej ro dzi nie cier pi z te go po wo du.
Al bi no si nie chęt nie przyj mo wa ni są do szkół, ma ją trud no ści ze
zna le zie niem pra cy, ak tyw nym włą cze niem się w ży cie spo łecz ne.
Przy czy ną ta kie go sto sun ku do al bi no sów są za bo bo ny, opi nie sza -
ma nów, tra dy cyj ne wie rze nia. 

I wresz cie pro blem AIDS. Cho ro ba ta sie je spu sto sze nie 
w wie lu re jo nach RPA. Jest to jed nak te mat ta bu. Nikt nie od wa ży
się przy znać, że on sam lub ktoś z ro dzi ny jest no si cie lem HIV lub
jest cho ry na AIDS, bo na tych miast znaj dzie się w izo la cji. Na wet
gdy ktoś umie ra na AIDS, ro dzi na po da je in ną cho ro bę ja ko przy -
czy nę zgo nu.

Od 2006 ro ku pra cu ję w Rwan dzie w pro win cji po łu dnio wej,
w naj bied niej szym re gio nie te go kra ju, gdzie więk szość lu dzi nie
ma mo żli wo ści pra cy za rob ko wej, a utrzy mu je sie bie i ro dzi nę 
z upra wy ma leń kie go ka wał ka zie mi. Dzię ki po mo cy fi nan so wej
pol skie go MSZ w 2008 ro ku otwo rzy ły śmy w Ki be ho pierw szy w
tym kra ju ośro dek szkol no -wy cho waw czy dla dzie ci nie wi do mych.
W tym miej scu na le ży wspo mnieć, że nie mal na tych miast po uzy -
ska niu przez Rwan dę nie pod le gło ści ujaw ni ły się tam bar dzo moc -
no ró żni ce et nicz ne, któ re sta ły się po wo dem wie lo krot nych za -
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mie szek, a wresz cie lu do bój stwa w 1994 ro ku, któ re go ofia rą pa -
dło w cią gu kil ku mie się cy po nad mi lion osób. W sa mym Ki be ho
stra ci ło ży cie wię cej niż 25 ty się cy lu dzi. Ci, któ rzy prze ży li, do dziś
nie mo gą się dźwi gnąć we wnętrz nie. Ży ją bez na dziei, smut ni, z
nie za go jo ny mi ra na mi w ser cu. Ka żda rocz ni ca lu do bój stwa otwie -
ra  je na no wo. Do cho dzi do te go pro blem współ ist nie nia na tym
sa mym te re nie ro dzin za bój ców i ofiar. Brak jest opar tej na wie rze
mo ty wa cji do zmia ny wza jem nych sto sun ków. 

Chrze ści jań stwo ist nie je tu od nie daw na – nie co po nad sto lat.
Po bo żność  opie ra się ra czej na emo cjach bez so lid nych pod staw
wia ry i ety ki.  Po nad to część kle ru nie ste ty włą czy ła się czyn nie w
lu do bój stwo lub za cho wy wa ła się bier nie, być mo że z lę ku o wła s-
ne ży cie i bez pie czeń stwo. Pod wa ży ło to wia ry god ność dusz pa ste -
rzy w oczach  lu dzi świec kich. 

Wy bie ra jąc Ki be ho ja ko miej sce dla na sze go ośrod ka, chcia ły -
śmy przy wró cić tym lu dziom na dzie ję, bez któ rej ży cie tra ci sens,
od wró cić uwa gę od sie bie i swo je go cier pie nia, a skie ro wać ją ku
in nym, a ta kże po móc im ma te rial nie, da jąc za trud nie nie. 

W Rwan dzie ży je prze szło 20 ty się cy dzie ci nie wi do mych na 11
mi lio nów miesz kań ców, ale tyl ko 250 ma mo żność na uki szkol nej.
Jak już wspo mi na łam, nie peł no spraw ność, a szcze gól nie śle po ta
po strze ga na jest tam ja ko klą twa przod ków. Po sia da nie dziec ka
nie wi do me go izo lu je ro dzi nę od spo łecz no ści, dla te go szcze gól nie
na wsi ro dzi ce ukry wa ją dzie ci przed dal szą ro dzi ną i są sia da mi.
Zda rza się, że dziec ko trzy ma ne jest w ko mór ce ra zem ze zwie rzę -
ta mi. A jesz cze trud niej sza jest sy tu acja dzie ci do tknię tych al bi ni -
zmem, z któ rym łą czy się po wa żne uszko dze nie wzro ku. Do nie -
daw na by ły one prze wa żnie za bi ja nie przez naj bli ższych i sprze da -
wa ne ja ko daw cy or ga nów. 

Dzie ci nie wi do me przy cho dzą ce do nas po cho dzą z ro dzin,
któ re ży ją na gra ni cy ubó stwa lub po ni żej, więc zwy kle są bar dzo
za nie dba ne fi zycz nie i umy sło wo, nie do ży wio ne, cier pią na cho ro -
bę gło do wą lub in ne cho ro by zwią za ne z ubó stwem. Obec nie  w
na szym ośrod ku prze by wa 112 wy cho wan ków, dziew czy nek i
chłop ców, w tym 9 al bi no sów, ale kil ka na ścio ro no wych cze ka na
przy ję cie w stycz niu, gdy roz pocz nie się no wy rok szkol ny. Dla te -
go mi mo pro ble mów fi nan so wych zde cy do wa ły śmy się na roz bu -
do wę szko ły i przy go to wa nie kil ku po miesz czeń na szko le nie za -
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wo do we, aby ka żdy ab sol went na szej szko ły miał mo żność roz po -
cząć no we ży cie i za ra biać na swo je utrzy ma nie. W na szych ośrod -
kach w Rwan dzie, po dob nie jak w In diach i w RPA, śle po ta jest je -
dy nym wa run kiem, aby dziec ko mo gło zo stać przy ję te, nie za le żnie
od przy na le żno ści et nicz nej, wy zna nia, ka sty itd. Oprócz na uki
szkol nej, chce my przy wró cić im dzie ciń stwo, po czu cie bez pie -
czeń stwa, ra dość, świa do mość, że są ko cha ne, że do ko goś na le żą.
Po ma ga my  bu do wać sza cu nek do sa me go sie bie i do in nych lu dzi,
li kwi do wać nie uf ność i lęk, a wszyst kim wpo ić trwa łe za sa dy etycz -
ne. Sta ra my się też, by dzie ci bra ły czyn ny udział w ob cho dach ró -
żnych uro czy sto ści, a przez to pro mo wa ły nie wi do mych, zmie nia -
jąc obie go we, krzyw dzą ce opi nie do ty czą ce śle po ty, któ re eli mi nu -
ją nie wi do mych z ży cia ro dzin ne go i spo łecz ne go. Od mo men tu
kie dy przy ję ły śmy pierw szą gru pę dzie ci, sto su nek oko licz nych
miesz kań ców do nas stop nio wo ule gał po zy tyw nej zmia nie, choć
po cząt ki by ły trud ne. Szyb kie i ra dy kal ne roz wią za nie wszyst kich
pro ble mów, z któ ry mi spo ty ka my się w na szej pra cy, jest nie mo żli -
we. Je dy nie re al na jest tu dłu go fa lo wa pra ca wśród dzie ci 
i mło dzie ży, któ ra z cza sem zmie ni świa do mość, zli kwi du je utrwa -
lo ne ste reo ty py. Wie my jed nak, że nie za ra dzi my wszyst kim po -
trze bom, że ma my bar dzo ogra ni czo ny za kres mo żli wo ści. Jest to
chy ba tak jak z tą kro plą, któ ra drą ży ska łę. 

Wa żnym czyn ni kiem ma ją cym wpływ na ży cie lu dzi w śro do wi -
sku pa ra fial nym jest pra ca dusz pa ster ska i dla te go wy da je się tak
wa żne przy go to wa nie kan dy da tów do ka płań stwa. 

Mo że do dam jesz cze, ja ka jest ro la na sza ja ko za kon nic. Nie
pro wa dzi my pra cy mi syj nej w ści słym zna cze niu te go ter mi nu, sta -
ra my się być zna kiem dla lu dzi, wśród któ rych ży je my. Zna kiem
życz li wo ści, otwar cia, ak cep ta cji, a już  sam nasz ha bit mó wi o tym,
kim je ste śmy. Je że li jed nak świa dec two na sze go ży cia po bu dzi ko -
goś do szu ka nia praw dy, to jest to dla nas wiel ką ra do ścią i po wo -
dem do dzięk czy nie nia Bo gu za tę ła skę. 

(Sio stra Ra fa ela zbie ra ofia ry na po moc dzie ciom nie wi do mym.
Po ni żej po da je my nr kont, na któ re mo żna wy słać ofia ry. Przyp.
red.)
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Pol ska:
Wła ści ciel: Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża,
ul. Piwna 9/11; 00-265 Warszawa
Nazwa banku: PKO BP S.A. 8 Oddział, Warszawa, 
Pl. Bankowy 2
nr konta: 36-1020-1013-0000-0902-0120-3744,
SWIFT: BPKO PLPW

Rwan da: 
Franciscan Sisters Servants of the Cross 
KibehoB.P. 449 Butare, Rwanda
Nazwa banku: Kigali Bank, B.P. 175 Kigali, Rwanda, 
Butare Branch
ACC.: 00050-0283266-43 (USD); 00050-0293878-82 (EU RO); 
SWIFT: BKI GRWRW 

Em ma nu el Ha ki zi ma na (czy ta ks. Adam Zel ga)
Po nie waż Em ma nu el bar dzo ce ni nasz czas, nie chce mó wić po

fran cu sku i po słu gi wać się tłu ma czem, pro sił, abym był je go usta -
mi i prze czy tał je go wstrzą sa ją ce świa dec two, któ re uzu peł ni to, co
mó wi ła sio stra.

Na zy wam się Em ma nu el Ha ki zi ma na, uro dzi łem się w Rwan -
dzie, w Afry ce Środ ko wej. Rwan da le ży po ni żej rów ni ka, na
wscho dzie. Mam 32 la ta. Cie szę się, że mo gę po dzie lić się z pań -
stwem mo im do świad cze niem z Rwan dy zwią za nym z ósmym bło -
go sła wień stwem z Ewan ge lii św. Ma te usza. 

Słow nik Aka de mii Fran cu skiej de fi niu je sło wo spra wie dli wość
na stę pu ją co: „za sa da, dzię ki któ rej roz po zna je my, co jest spra wie -
dli we, zgod ne z praw dą. Wy móg mo ral ny, któ ry spra wia, że od da -
je my ka żde mu to, co mu się na le ży, oraz że sza nu je my pra wa in -
nych lu dzi”. 

We dług na uki Ewan ge lii Kró le stwo Nie bie skie ozna cza ży cie
wiecz ne. Ka żdy czło wiek zo stał po sła ny przez Bo ga na zie mię po
to, by przy go to wał się do ży cia wiecz ne go, to po wo ła nie ka żde go.
Głów nym ce lem ka żde go czło wie ka po win no być ży cie wiecz ne,
wej ście  do Kró le stwa Bo że go. Ży cie na zie mi ma swój ko niec. 
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Em ma nu el Ha ki zi ma na, obok Krzysz tof Do wgiał ło 

Ca ły świat zna dra ma tycz ne wy da rze nia, któ re mia ły miej sce 
w Rwan dzie. Chcę pań stwu po wie dzieć, że te wy da rze nia ma ją po -
wa żne kon se kwen cje dla ca łe go re jo nu wiel kich je zior – Rwan dy,
Kon ga Kin sza sa, Ugan dy i Bu run di aż do dzi siaj. Sza cu je się, że
zgi nę ło sie dem mi lio nów lu dzi. Na wła sne oczy wi dzia łem te tra -
gicz ne zda rze nia, dzię ki ła sce Bo żej uda ło mi się uciec i prze ży łem. 

Jed ną z przy czyn tych wy da rzeń jest brak po ro zu mie nia po -
mię dzy Hu tu i Tut si  trwa ją cy od stu le ci. Te dwa ple mio na roz bu -
do wa ły nie na wiść wzglę dem sie bie, po nie waż ka żde z nich pra gnę -
ło do mi na cji nad dru gim, po zba wie nia go praw, ode bra nia mu
wszyst kie go, co po sia dał. Rwan da nie po sia da zbyt wie le za so bów
na tu ral nych, ta kich jak zło to czy ro pa, dlatego tym bar dziej zdu -
mie wa, że te dwa są sia du ją ce ze so bą ple mio na, któ re ma ją tą sa mą
kul tu rę i ten sam ję zyk, mor do wa ły się wza jem nie. 

Naj strasz niej sze  za czę ło się w 1990 ro ku, gdy mia łem 9 lat. Od
te go mo men tu – woj na, lu do bój stwo, azyl w Kon go, ma sa kry, cho -
ro by i ca łe zło spa dło na na ród rwan dyj ski. Wi dzia łem, w ja ki spo -
sób eks tre mi ści z Hu tu za bi ja li Tut si ma cze ta mi i za ostrzo ny mi ki -
ja mi bam bu so wy mi. Ata ko wa li, krzy cząc „za bij my ich wszyst -
kich”. Po tem za bie ra li wszyst ko z do mów Tut si, na przy kład krze -
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sła, garn ki i in ne sprzę ty do mo we. Zdej mo wa li drzwi i da chy z do -
mów, że by al bo je sprze dać, al bo za mon to wać u sie bie. Po tem za -
bie ra li zwie rzę ta – kro wy, ko zy i in ne, że by je za bić i zjeść, szli na
po la i za bie ra li wszyst ko, cze go sa mi nie upra wia li: ba na ny, ziem -
nia ki, to, co ro sło na po lach. 

Na si go ście z Rwan dy: sio stra Ra fa ela i Em ma nu el Ha ki zi ma na 

Z dru giej stro ny, z są sied niej Ugan dy nad cho dzi ła ar mia Tut si i
za bi ja ła wszyst kich Hu tu i na wet Tut si, któ rzy wy glą da li jak Hu tu,
co spo wo do wa ło ma so wą uciecz kę Hu tu do Kon ga. Prze ży łem 2
la ta pod na mio ta mi w Kon go, a po tem ar mia Tut si nas za ata ko wa -
ła i znisz czy ła obóz. Prze sze dłem pie szo 500 km z ple ca kiem na
ple cach, pi łem brud ną wo dę z rzek, ja dłem dzi kie owo ce i to, co
uda ło się zna leźć w le sie. W koń cu ar mia Tut si nas oto czy ła, zrzu -
ci ła bom by, strze la ła z ka ra bi nów ma szy no wych. Tam zgi nę li mo ja
ma ma i czte rech mo ich bra ci. Wi dzia łem wie le tru pów, po roz rzu -
ca nych na dro dze i w le sie, szczą tek i  ko ści. In ni umie ra li z gło du.
Zo sta li śmy de por to wa ni do Rwan dy, mój ta ta zo stał za mknię ty w
wię zie niu, przez 2 ty go dnie był tor tu ro wa ny, po tem za bi to go. Pa -
mię tam, jak któ re goś dnia przy nio słem mu je dze nie, stra żnik Tut si
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wziął garść pia sku, wrzu cił  do środ ka i ta kie je dze nie dał ta cie.
Dwóch mo ich wuj ków i in ni człon ko wie ro dzi ny zgi nę li w po dob -
ny spo sób. 

Ko ściół w Rwan dzie ta kże zo stał do tknię ty, księ ża i za kon ni cy
by li bar dzo po dzie le ni. Eks tre mi ści Hu tu za bi li wie lu księ ży i za -
kon ni ków, ar mia Tut si za mor do wa ła 3 bi sku pów, wie lu księ ży i za -
kon ni ków Hu tu.

W tej tra gicz nej sy tu acji po ja wi li się też praw dzi wi bo ha te ro -
wie. Pod czas gdy Hu tu za bi ja li Tut si, nie któ rzy z Hu tu prze szli do
opo zy cji i ta kże zo sta li za mor do wa ni. In ni ukry wa li u sie bie Tut si.
Ta kże nie któ rzy spo śród Tut si sprze ci wi li się, za ce nę swo je go ży -
cia, mor do wa niu Hu tu. Mo im zda niem, zro zu mie li, że po wo ła -
niem czło wie ka nie jest ży cie wiecz ne na zie mi i że ce ną od na le zie -
nia miej sca w nie bie mo że być prze śla do wa nie, a na wet śmierć. To
jest naj wa żniej sze, a jed no cze śnie naj trud niej sze do zro zu mie nia.  

Aż do dziś nie ma spra wie dli wo ści w Rwan dzie. Wła dza jest
tam w rę kach nie wiel kiej gru py zdo mi no wa nej przez Tut si, któ ra
za my ka w wię zie niach i mor du je oso by, któ re chcą do ciec praw dy.
Ta gru pa ta kże fi nan su je re be lian tów z Kon ga, roz sy ła swo ich
szpie gów do wie lu kra jów świa ta, na wet do Eu ro py, aże by za bi jać
za wszel ką ce nę Rwan dyj czy ków, któ rzy ucie kli, sprze ci wia jąc się
nie spra wie dli wo ści. Je śli nie uda je się im strze lać do osób, uży wa -
ją in nych środ ków: bia łej bro ni, a naj bar dziej po pu lar nym środ -
kiem jest tru ci zna. Nie ste ty nie któ re pań stwa, or ga ni za cje mię dzy -
na ro do we i po szcze gól ne oso by wspie ra ją tę wła dzę, ma jąc w tym
swój in te res po li tycz ny.

Do świad cze nie po ka zu je, że ci, któ rzy gra bi li i za bi ja li, ta kże
zgi nę li lub zmar li wsku tek gło du czy cho ro by, in ni zo sta li uwię zie -
ni i nie sko rzy sta li z te go, co ukra dli. Cze mu słu ży prze śla do wa nie
in nych? Cze mu słu ży zwy cię stwo kosz tem cier pie nia in nych, sko -
ro i tak stra cić trze ba wszyst ko?

W tych cier pie niach ob ja wi ło mi się Bo że Mi ło sier dzie. Na
sku tek opi sa nych wy da rzeń, w po łą cze niu z in ny mi trud no ścia mi
ży cia, prze cho dzi łem dwie po wa żne de pre sje. Oprócz de pre sji,
bar dzo cier pia łem, bo la ło mnie zwłasz cza w ko ściach i dla te go by -
ło mi trud no stu dio wać czy zdo być za wód.

Pew ne go dnia przy ja ciel, któ ry do wie dział się o mo im cier pie -
niu, przy niósł mi ksią żecz kę, gdzie by ła No wen na do Bo że go Mi ło -
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sier dzia na pi sa na przez świę tą Fau sty nę. Po wie dział mi: „Je śli od -
pra wisz tę No wen nę z uf no ścią, Bóg obie cu je speł nić wszyst ko, o
co się Go pro si”. Nie ro zu mia łem te go do brze, ale za czą łem ją od -
ma wiać z uf no ścią, ka żde go ran ka klę ka łem przed Naj święt szym
Sa kra men tem i tak przez 9 dni. Kil ka dni po No wen nie Bóg od po -
wie dział na mo je  proś by – spra wił, że zro zu mia łem prze sła nie Bo -
że go Mi ło sier dzia ob ja wio ne tu taj w Pol sce, a na stęp nie bar dzo
roz po wszech nio ne przez Ja na Paw ła II. Zro zu mia łem, że cier pie nia
są dro gą do spo tka nia się z Pa nem. Od te go cza su mo im ulu bio nym
za ję ciem jest gło sze nie prze sła nia Bo ga bo ga te go w Mi ło sier dzie; te -
go prze sła nia, któ re przy nio sło mi ra dość i na dzie ję. Mo głem za cząć
pro wa dzić gru py Mi ło sier dzia Bo że go w Rwan dzie i mo głem
uczest ni czyć w dwóch świa to wych kon gre sach Mi ło sier dzia. Je den
był  w Rzy mie, a dru gi w Ła giew ni kach. I oto obec nie je stem w Pol -
sce, na Zie mi bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II i świę tej Fau sty ny.
Przy pi su ję wszyst kie otrzy ma ne ła ski obiet ni com, któ re mo żna od -
na leźć w co dzien nym kul cie Mi ło sier dzia Bo że go. Bóg nie kła mie.
Wie dza o Bo żym Mi ło sier dziu uświa do mi ła mi rów nież, że Bóg to -
wa rzy szy mi w ka żdej chwi li ży cia i dzię ki tej ła sce mo głem wy ba -
czyć z głę bi ser ca tym wszyst kim, któ rzy za bi li mo ich bli skich. Przy -
po mi nam so bie, że pew ne go dnia po my śla łem o wstą pie niu do
bun tow ni czej gru py zbroj nej, aby się ze mścić. Kto wstrzy mał te złe
za mia ry jak nie Mi ło sier dzie Bo że ? Gdzie był bym te raz, gdy bym
nie spo tkał i nie czer pał z wiel kie go źró dła Bo że go Mi ło sier dzia?

Koń cząc, chciał bym po dzie lić się z wa mi mo im świa dec twem
spo tka nia z Bo żym Mi ło sier dziem ob ja wio nym tu taj w Pol sce. Od
kie dy po sta no wi łem czer pać ze źró dła mi ło sier dzia, od kry łem, że
aby być czło wie kiem spra wie dli wym, trze ba przy jąć i prak ty ko wać
Mi ło sier dzie.  Jan Pa weł II do brze to ujął w swo jej En cy kli ce Di ves
in Mi se ri cor dia, to zna czy Bóg bo ga ty w Mi ło sier dzie. Szcze gól nie
po le cam ar ty kuł 12 En cy kli ki. 

Dro dzy przy ja cie le – ósme bło go sła wień stwo, któ re jest dzi siej -
szym te ma tem, wzy wa nas, któ rzy tu je ste śmy, i in nych lu dzi do -
brej wo li na ca łym świe cie, aby śmy by li ludź mi spra wie dli wo ści. Są
ni mi ci, któ rzy po zo sta ją spra wie dli wi, ży jąc na co dzień, ci któ rzy
są go to wi od dać na wet ży cie, aby ka żdy czło wiek mógł żyć z god -
no ścią i otrzy my wał to,  co mu się na le ży. Pa mię taj my też, że Pan
Je zus w tym sa mym roz dzia le Ewan ge lii (Mt 5, 11-12) po wie dział:
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„Bło go sła wie ni je ste ście, gdy lu dzie wam urą ga ją i prze śla du ją was
i gdy z Me go po wo du mó wią wszyst ko kłam li we na was, ciesz cie
się i ra duj cie, al bo wiem wiel ka jest wa sza na gro da w nie bie. Tak
bo wiem prze śla do wa li pro ro ków, któ rzy by li przed wa mi”. Bez
spra wie dli wo ści nie bę dzie po ko ju na świe cie. Bę dzie my świad ka -
mi je dy nie nę dzy, kon flik tów i ró żne go zła. Przyj mij my mi ło sier -
dzie, że by śmy by li ludź mi spra wie dli wy mi. „Świat nie za zna po ko -
ju, je śli nie zwró ci się ku mi ło sier dziu”. To sło wa Je zu sa do świę tej
Fau sty ny, któ re mo że my prze czy tać w jej dzien nicz ku. 

Krzysz tof Do wgiał ło
Zna la złem się tu taj, bo tak chcia ła mo ja ko cha na szwa gier ka,

cho ciaż mo je prze ży cia z okre su sta nu wo jen ne go nie są współ -
mier ne z tym, cze go się tu taj do wie dzie li śmy. Cier pie nie dla  spra -
wie dli wo ści nie by ło mo im udzia łem. Ra czej je śli już, to spra wia -
łem cier pie nie mo im bli skim, cho ciaż trze ba po wie dzieć, że dzię ki
po mo cy do brych lu dzi z Pol ski i z roz ma itych in nych kra jów, po -
wo dzi ło im się cał kiem nie źle pod czas mo ich od sia dek. 

Nie mniej oka zu je się, że  nie wszyst kim się tak po wio dło.
Chcia łem opo wie dzieć o lo sach kil ku mo ich przy ja ciół z te go okre -
su, któ rzy przez prze śla do wa nia, któ re ich spo ty ka ły, zo sta li wła -
ści wie wy eli mi no wa ni z mo żli wo ści roz wo ju.

Do nich na le żał, na przy kład, wów czas mło dy czło wiek – Wa -
cek Ki ciń ski, któ ry był prze wod ni czą cym ko mi sji za kła do wej So li -
dar no ści w przed się bior stwie bu dow nic twa ko mu nal ne go w So po -
cie i zna lazł się po aresz to wa niu w Po tu li cach. To wię zie nie w sto -
sun ku do po przed nich, w któ rych ocze ki wa li śmy na pro ce sy, by ło
mniej ucią żli we. Ale Wa cek Ki ciń ski, dziel ny czło wiek, dziel ny
mu rarz bar dzo chciał, że by śmy da lej wal czy li i je go ulu bio nym ha -
słem by ło „na mu ry”. Nie wie le osób słu cha ło je go ape li, choć by ły
pró by bun tu, gło dó wek i tak da lej. Po wyj ściu z wię zie nia Wa cek
Ki ciń ski wy je chał z ro dzi ną do Sta nów, tam jed nak nie zo stał przy -
ję ty w spo sób, ja ki by mu po mógł przy sto so wać się. Po pew nym
cza sie je go ro dzi na się roz pa dła. On wró cił i we ge tu je  w ja kiejś wsi
pod Pa słę kiem, ży jąc z te go, co od cza su do cza su lo kal na So li dar -
ność z wiel kim tru dem mu prze śle. 

Był rów nież wśród nas ta ki bar dzo mi ły dzien ni karz z Ło dzi,
Woj tek Słod kow ski, któ ry już nie ste ty nie ży je. Pod trzy my wał ko le -
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gów na du chu, pro wa dząc pi smo „Pil nik”, w któ rym by ła ru bry ka
„Roz mo wy z psem stra żni ka”. Stra żnik, któ ry z po cząt ku mó wił o
nas „po co was tu przy wieź li, po win ni by li was roz strze lać, za ko pać
i za orać”, po wo li się cy wi li zo wał, w tym rów nież i je go pies,  z któ -
rym Woj tek Słod kow ski pro wa dził kon wer sa cje. Ten stra żnik, po
ja kimś cza sie, mó wił do nas „ślach ta, a cho dzić nie umie ją”, a pod
ko niec na sze go tam po by tu zwra cał się do nas na spa ce rze „czy nie
mógł by Pan po wie dzieć ko le gom, że już czas zejść ze spa cer ni ka”.

W mo jej ce li by ło dwóch mło dych lu dzi, któ rzy po wyj ściu na
wol ność też sko rzy sta li z mo żli wo ści wy jaz du do Sta nów, wciąż
jesz cze w cza sie sta nu wo jen ne go. Je den z nich wy je chał z ro dzi ną
i do stał do syć do brą pra cę. Pra co wał w ko tłow ni przy ja kiejś szko -
le wy ższej. Ale nie ste ty je go zdro wie te go pro ce su przy sto so wa nia
nie wy trzy ma ło i zmarł. Był też dru gi, któ ry miał na rze czo ną. Ta
na rze czo na pi sy wa ła do nie go do wię zie nia ol brzy mie wie lo stro ni -
co we li sty. Wię zie nie by ło jed nak zbyt trud ne dla je go psy chi ki, za -
ży wał środ ki uspo ka ja ją ce. Wy je chał ra zem z na rze czo ną do Ame -
ry ki, po bra li się, ale do syć szyb ko zmarł. 

Trud no ści z przy sto so wa niem się i brak rze czy wi stej po mo cy ze
stro ny za rów no Po lo nii, jak i roz ma itych or ga ni za cji ame ry kań -
skich do pro wa dzi ło wie lu na szych ko le gów do po wa żnych kło po -
tów i tra ge dii. 

In ny przy kład, Wie siek Ta laś ka, któ ry spał na de mną na tej sa -
mej pry czy, wy je chał do Ame ry ki, tam się oże nił, bar dzo do brze mu
się po wo dzi ło, ale po ja kimś cza sie roz wiódł się i wró cił do Pol ski.
Pró bo wał tu taj za ło żyć swo je przed się bior stwo. To się jed nak nie
uda ło, skoń czy ło się kra chem, po któ rym wy je chał po now nie do
Sta nów, bo tam na te re nie, któ ry był mu już le piej zna ny niż świe ży
cha os pol skiej przed się bior czo ści, miał na dzie ję urzą dzić się le piej. 

Są to przy kła dy, któ re po ka zu ją, że nie wszyst kim się po wio dło,
nie wszy scy uzy ska li sta no wi ska i do brą pra cę po od zy ska niu nie -
pod le gło ści, część z nich po pro stu zmar no wa ła się na sku tek do -
zna nych prze śla do wań. 

Są też szczę śli we za koń cze nia. Przy kła dem mo gą być dzie je
Jan ka Sta nec kie go, ini cja to ra obu straj ków w Stocz ni Gdań skiej 
w ro ku 1988, za rów no ma jo we go jak i sierp nio we go. On je za ini -
cjo wał. Po tem od su nął się od ko le gów, któ rzy ro bi li ka rie rę po li -
tycz ną al bo związ ko wą i za czął pra co wać w Nor we gii. Oka za ło się,
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że oprócz zna jo mo ści spa wa nia i te go ty pu prac, ma zdol no ści pi -
sar skie. Sam po cho dzi z Ko tli ny Kłodz kiej i bar dzo in te re su ją co
opi su je (jesz cze te go nie wy dał, ale mam na dzie ję, że uda się to wy -
dać) swo je dzie ciń stwo wśród rze szy lu dzi z roz ma itych stron,
Niem ców, Po la ków, Ro sjan, lu dzi ze wscho du, lu dzi, któ rzy tam
za miesz ka li po woj nie. To jest na praw dę bar dzo in te re su ją ce. Ja -
nek ma ro dzi nę i ra czej do brze mu się po wo dzi.

Znam bar dzo wie lu lu dzi, któ rzy po tych przej ściach, bar dzo
in ten syw nych, nie po tra fi li  wró cić do nor mal ne go ży cia. Do ta -
kich osób na le ży, mię dzy in ny mi, pa ni Re gi na Junk, któ ra by ła w
Ko mi sji Kra jo wej So li dar no ści i któ ra w wię zie niu prze sie dzia ła
pra wie trzy la ta. Oso ba do syć twar da, nie by ła spe cjal nie przez ko -
le gów lu bia na. Po byt w wię zie niu i przej ścia z tym zwią za ne spo -
wo do wa ły u niej cho ro bę sta wów. Po wyj ściu z wię zie nia od izo lo -
wa ła się wła ści wie od wszyst kich. Sa mot nie prze by wa w swo im
miesz ka niu. Do pie ro nie daw no uda ło się ją na mó wić, że by pod da -
ła się re ha bi li ta cji. Jest na dzie ja, że wró ci do zdro wia na ty le, aby
móc utrzy my wać kon tak ty z daw ny mi ko le ga mi, któ re urwa ły się
na sku tek ka lec twa i nie chę ci tej dum nej ko bie ty do ab sor bo wa nia
ko go kol wiek swo im lo sem. 

To ty le, co chcia łem po wie dzieć na te mat kło po tów zwią za nych
z udzia łem w sta ra niach o przy wró ce nie w Pol sce spra wie dli wo ści,
co łą czy ło się cza sem z praw dzi wy mi cier pie nia mi, a na wet śmier -
cią, jed nak nie do po rów na nia z tra gicz ny mi lo sa mi nie któ rych na -
ro dów afry kań skich, o któ rych nam opo wie dzia no. 

Spy ta łem księ dza Ada ma, co są dzi o tym, ja kie bło go sła wień -
stwo pły nie z na szych sta rań. Od po wie dział, że na wet cza so we od -
su nię cie od tzw. nor mal ne go ży cia mo że przy nieść bło go sła wio ne
skut ki. 

Ha li na Bort now ska
Mam wiel kie opo ry prze ciw ko opo wia da niu o so bie. Wo lę mó -

wić o in nych, tak jak uczy ni li rów nież moi przed mów cy. 
Przy nio słam tu taj za baw kę, któ rą kie dyś wy my śli łam dla te le -

wi zji. To jest sym bol. Plą ta wi dło. Ży cie ludz kie jest plą ta wi dłem.
Na sze oso bi ste ży cie skła da się z mnó stwa wąt ków, któ re się o sie -
bie za cze pia ją i two rzą splą ta ną ma sę. Wie rzę, że to Bóg ją roz plą -
cze, że znaj dzie w niej te do bre nit ki, któ re wy ro sły z Je go zia ren, a
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resz ta od pad nie. I plą ta wi dło mó wi też nie tyl ko o in dy wi du al nym
ży ciu, ale i o świe cie, o tych wszyst kich oko licz no ściach, o któ rych
dziś sły sze li śmy. Ci, któ rzy nam o nich mó wią, znaj do wa li się w ak -
tu al nej po sta ci plą ta wi dła, jed nym uda ło się zna leźć wą tek po cie -
sza ją cy i skła nia ją cy do dal sze go ży cia, a in ni do szli do wnio sku, że
nie ma dla nich ra tun ku. Trze ba pa mię tać, że ci, któ rzy do szli do
te go wnio sku, do szli i na nim za trzy ma li, uzna jąc, że nie war to.
„No więc te go czy nić nie war to, ale co war to przed się wziąć in ne -
go?” Uwa żam, że wła ści wie dziś oma wia ne bło go sła wień stwo od -
po wia da na to py ta nie. 

Ha li na Bort now ska z „plą ta wi dłem” 

War to się trosz czyć o spra wie dli wość, przy czym spra wie dli wość
w bi blij nym  zna cze niu to nie jest ja kieś wy mie rza nie wy ro ków 
i przy mie rza nie ka ry do wi ny w źle lub do brze wy wa żo nym wy bo -
rze. Spra wie dli wość w Bo żym zna cze niu to jest na sze zjed no cze nie z
Bo giem. On tyl ko i On je dy nie jest spra wie dli wo ścią i nas do sie bie
przyj mu je i z na sze go plą ta wi dła wy bie ra to, co mo że przy jąć, co jest
z Je go bło go sła wień stwa, a od rzu ca to, co jest z na sze go ego izmu,
głu po ty, z na sze go trzy ma nia się tyl ko swo jej wła snej wi zji. Bóg spra -
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wie dli wy wska zu je, że na le ży też za ufać in nym lu dziom. On z nas
otrzą śnie na sze wi ny i za nie dba nia. Wte dy bę dzie my „bło go sła wio -
ny mi”, o któ rych mo wa w tym bło go sła wień stwie.

Zaw sze my śla łam, że jest rze czą nie zwy kle nie bez piecz ną przy -
własz czać so bie bło go sła wień stwa. One są wol ne, sta le wy pły wa ją
z rę ki Bo żej tam, gdzie Bóg ze chce je kie ro wać. My nie je ste śmy
po sia da cza mi bło go sła wieństw, na wet je śli wal czy my o spra wie dli -
wość czy też sta ra my się spra wie dli wie nie krzyw dzić in nych. Je że li
na wet tak po stę pu je my, to bło go sła wień stwo po zo sta je wła sno ścią
Bo ga i nie mo że my so bie przy pi sać ro li bło go sła wio nych. Je zus
wy po wie dział bło go sła wień stwa, aby lu dzi po cie szyć, ale sły szy my
rów nież ostrze że nie. Po sia da my bło go sła wień stwa dla te go, że On
nam po wie rza ro lę so li zie mi, ale je że li sól zwie trze je, je że li sol nicz -
ka się za pcha i nic się z niej nie wy sy pie, to je ste śmy te mu win ni.
Sie bie ma my roz li czać z tej ro li so li zie mi, a nie roz li czać in nych. 

Praw dą jest, że w plą ta wi dle lo su znaj du ją się rze czy strasz ne,
któ re po ja wi ły się w skła da nych tu świa dec twach. Chcę jed nak na
za koń cze nie opo wie dzieć o zda rze niu nio są cym na dzie ję. 
W Rwan dzie był pe wien pa stor, któ ry kie dy te tra gicz ne wy da rze -
nia mia ły miej sce, był pra cow ni kiem ad mi ni stra cyj nym, tro chę kon -
ser wa to rem, tro chę skarb ni kiem. W je go do mu pra co wa ło pa rę
osób, któ re po ma ga ły je go żo nie i dzie ciom. Kie dy za czę ły się
wspo mnia ne wy da rze nia, am ba sa da ame ry kań ska wy co fy wa ła oby -
wa te li USA. Wszy scy by li za wia do mie ni i za pro sze ni, że by zgło sić
się w po rę na trans port i ucie kać z kra ju, gdzie bę dą się dzia ły rze -
czy strasz ne. Wspo mnia ny pa stor wy słał swo ją żo nę i dzie ci, a sam
oświad czył, że nie wy je dzie, bo nie mo że opu ścić pra cow ni ków. Ni -
ko go z miej sco wych nie mo żna by ło ze so bą za brać. 

Żo na i dzie ci wy je cha ły, zo sta ły ku char ka, po słu gacz i stróż. Pa -
stor po sta no wił zo stać, że by oca lić tę trój kę swo ich naj bli ższych
współ pra cow ni ków. Od te go się za czę ło, a po tem  wziął się do ra to -
wa nia jesz cze in nych lu dzi. Dla tej swo jej ewo lu cji wi dze nia co raz to
no wych spraw, wo bec któ rych nie mógł po zo stać obo jęt ny, na pi sał
nie wiel ką ksią żecz kę „Ja nie wy je żdżam…”. By ło to bar dzo trud ne i
ró żnie osą dza ne, ale my ślę, że mo żna go za li czyć do lu dzi, któ rzy sta -
nę li z rę ką wy cią gnię tą po to bło go sła wień stwo, ale nie przy pi su jąc go
so bie. Wie rzę, że to bło go sła wień stwo do nie go do tar ło i sko ro on ży -
je, to zna czy, że Bóg chciał, że by jesz cze dłu żej słu żył w ten spo sób. 
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My ślę, że sens te go bło go sła wień stwa za wie ra się w mak sy mie
„nie opusz czę, nie zo sta wię, mu szę zo stać na tej pla ców ce po zor -
nie bez na dziej nej, skąd dro ga pro wa dzi jak się wy da je do ni kąd,
nie ra tu ję sie bie na pierw szym miej scu, ale usi łu ję ra to wać in nych,
je śli się uda”. 

Tak ro zu miem sens te go bło go sła wień stwa i spra wie dli wo ści,
któ rej nie przy własz cza my so bie, ale któ rą otrzy mu je my wśród da -
rów Du cha Świę te go. Miej my na dzie ję, że Duch Świę ty nam po -
mo że oce niać wąt ki na sze go plą ta wi dła i sta rać się  wzmoc nić wą -
tek spra wie dli wo ści. 

Tro chę po wie dzia łam ka za nie, a to dla te go, że je stem bar dzo
wy posz czo na. Mo je wy kształ ce nie i prak ty ka przy go to wy wa ły
mnie do te go i bez po śred nio po So bo rze nie raz mia łam oka zję
uczest ni czyć ta kże w li tur gii nie ty le w ro li świad ka, co ob ja śnia -
cza, bo świa dek tro chę mu si mó wić o so bie. Nie ste ty dal sza ewo -
lu cja do pro wa dzi ła do te go, że ta funk cja za ni kła i mo gę wy po wia -
dać się i gło sić re ko lek cje tyl ko w kon tek ście eku me nicz nym. Gdy
mnie po pro szą o to bra cia pro te stan ci, chęt nie to ro bię. W Ko ście -
le rzym sko ka to lic kim dla ko bie ty, cho ciaż z wy kształ ce niem teo lo -
gicz nym, pra wie nie ma mo żli wo ści ucze nia cze go kol wiek. Świa -
dec two – pro szę bar dzo: „opo wiedz, jak bo ha ter sko uro dzi łaś
ośmio ro dzie ci”, o tym po słu cha ją, na to miast my śle nia teo lo gicz -
ne go, któ re jest nam bar dzo po trzeb ne, nie po wie rza ją ko bie cie. 

Ks. Adam Zel ga
Kie dyś za pro si łem wy bit ną dzien ni kar kę, ucho dzą cą za sztan -

da ro wą po stać ka to lic ką, że by da ła świa dec two o swo jej wie rze
bierz mo wa nej mło dzie ży. Od po wie dzia ła na to, ze uwa ża, iż to jej
pry wat na spra wa. Z ty mi za pro sze nia mi ró żnie by wa.

Usły sze li śmy czte ry nie zwy kłe świa dec twa cier pie nia dla spra -
wie dli wo ści. Te raz od da je my pań stwu głos. Cho ciaż zda ję so bie
spra wę, ja kie to jest trud ne, bo co my mo że my o tym po wie dzieć,
sły sząc świa dec two Em ma nu ela? Mo że mój ta ta mógł by coś wię cej
po wie dzieć, bo był w le sie, w Ar mii Kra jo wej w cza sie woj ny. Już
ja ko ma ły chło piec prze wo ził mel dun ki. Ale ja? Co ja mógł bym
po wie dzieć? 
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Dys ku sja

Kry sty na La cho wicz
Chcia łam po dzię ko wać za mo żli wość uczest ni cze nia w tym

spo tka niu. Dla mnie oso bi ście ma ono nie spo ty ka nie wa żny wy -
miar. Zo sta łam tu taj za pro szo na przez pa na Em ma nu ela. Nie ka -
żdy ma ta kie prze ży cia, któ re do pro wa dza ją go do chę ci od we tu
na kimś, do chę ci ze msty za wy rzą dzo ne cier pie nia. Rów no cze śnie
nie za wsze tak my śli my, nie za wsze tak czu je my, że przyj mu je my
cier pie nie i że wy ba cza my. Słu cha jąc świa dec twa pa na Em ma nu -
ela, jak on po tra fił mi mo tak wiel kie go cier pie nia, tak ogrom nej
stra ty, dra ma tycz nych do świad czeń,  po tra fił mo dlić się i uwie rzyć
do koń ca w Mi ło sier dzie Bo że, je stem pod ogrom nym wra że niem.
Dla te go po sta no wi łam za brać głos i po dzię ko wać mu za to. 

Kry sty na La cho wicz 

Chcia łam po wie dzieć, że je stem też zdzi wio na tym, że gdy pan
Krzysz tof przed sta wiał swo je cier pie nie i cier pie nia swo ich zna jo -
mych z na sze go po ko le nia, ksiądz po wie dział, że do brem jest to, że
to cier pie nie od su nę ło ich od ży cia. Nie zga dzam się z ta kim  my -
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śle niem. Ka żdy chrze ści ja nin ma obo wią zek być ak tyw ny. Na to -
miast to cier pie nie jest do bre tyl ko wte dy dla nas, ja ko lu dzi, gdy
po zwa la zo ba czyć, na ile je ste śmy nie czu li na cier pie nie in nych. 

Ks. Adam Zel ga
Chy ba nie zro zu mia ła pa ni mo jej in ten cji. Chry stus był oso bą

od rzu co ną, ale nie zre zy gno wał ze swo jej mi sji. Two rzył ją da lej.
Pa ni Ha li na mó wi ła, że trze ba się po chy lić nad ty mi, któ rzy nie po -
tra fią wejść na tę dro gę, sta ją w pew nym mo men cie i py ta ją, co da -
lej. Dzię ki Bo żej ła sce Em ma nu el od krył Bo że Mi ło sier dzie, ale
gdy by nie by ło Bo żej ła ski i gdy by jej nie od krył, po szedł by do gru -
py zbroj nej, wal czą cej o ludz ką spra wie dli wość, a tak na praw dę –
o ze mstę. „Oko za oko, ząb za ząb”. Mo ja wy po wiedź by ła w bar -
dzo głę bo kim sen sie chrze ści jań ska, że Chry stus jest sztan da ro wą
po sta cią od rzu co ną przez wszyst kich, ale idzie do koń ca, nie re zy -
gnu je. Czło wiek, któ ry na śla du je Chry stu sa, na wet od rzu co ny
przez naj bli ższych, jest wier ny wy zna wa nej idei i da lej nią ży je, nie
pod da je się i nie ucie ka.

Ha li na Bort now ska
Ja ro zu miem to wy ja śnie nie i je sza nu ję, ale jed no cze śnie ro zu -

miem też przed sta wio ne za strze że nie. To zna czy – ja cier pie nia nie -
na wi dzę. Nie chcę, że by lu dzie cier pie li i nie uwa żam, że by cier pie -
nie by ło czymś, co na le ży po pie rać, zo sta wiać lu dzi, niech so bie
cier pią, bo bę dą od te go świę ci. Uwa żam, że cier pie nie o ty le wno -
si coś w do broć i świę tość ży cia, o ile jest prze twa rza ne, jak jest
zno szo ne i czy pro wa dzi do współ czu cia z in ny mi oraz jak po ka zu -
je wier ność Bo gu. Jed nak sa mo w so bie cier pie nie nie uszla chet nia
lu dzi, to jest do dat ko wa trud ność, do dat ko we za da nie na dro dze,
strasz nie trud ne. Bo ję się, że świat ła two po tę pia tych, któ rzy ze
swo je go cier pie nia nie zro bi li ście żki do zba wie nia, tyl ko pa dli na
tej ście żce. A dla cze go pa dli? Prze wa żnie dla te go, że nikt ich nie
pod pro wa dził ka wa łek. Nikt tej ście żki nie upo rząd ko wał, że by nie
by ła ona nie bez piecz na, peł na strasz nych wy bo jów. My nie po win -
ni śmy pie lę gno wać cier pięt nic twa wia ry, wie rzyć, że sa mo cier pie -
nie uszla chet nia i jest wspa nia łą rze czą. Tej my śli prze ciw sta wia się
ta kże w dru giej czę ści swo je go li stu o zbaw czym cier pie niu Jan Pa -
weł II. Swo imi ar gu men ta mi i swo ją po sta wą prze ciw sta wia się tak
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zwa ne mu cier pięt nic twu, czy li kul to wi cier pie nia, któ re sa mo w
so bie ma sta no wić ja kieś do bro. On uczy cier pie nie prze zwy cię żać.
Nie go dzić się zwłasz cza z cier pie niem in nych.

Ha li na Bort now ska

Te re sa Li jew ska
Chcia łam krót ko opo wie dzieć o hi sto rii mo jej ro dzi ny. Spra -

wie dli wość to jest wier ność ide ałom, trwa nie przy praw dzie. Mój
oj ciec był praw ni kiem i był bar dzo za in te re so wa ny tym, aby zo sta -
ła od kry ta praw da o Ka ty niu. W la tach 60. ktoś mu po ży czył ksią -
żkę, któ rą Niem cy wy da li po od kry ciu ka tyń skich gro bów. Był tam
spis za mor do wa nych i oj ciec od krył m.in. na zwi ska swo ich ku zy -
nów. Nie opatrz nie zo ba czył tę ksią żkę ja kiś ubo wiec i za de nun cjo -
wał oj ca. Mój oj ciec nie po wie dział, że ta ksią żka jest po ży czo na
– (tam ten czło wiek miał żo nę i dzie ci) wziął spra wę na sie bie 
i przez pół ro ku sie dział w wię zie niu w Ko sza li nie. Po tem oka za ło
się, że ja ko praw nik miał pra wo mieć tę ksią żkę... I to jest przy kład
cier pie nia dla spra wie dli wo ści, że z jed nej stro ny ta ksią żka da ła
mu pew ną wie dzę o Ka ty niu, a z dru giej stro ny, nie wy dał czło wie -
ka, do któ re go ta ksią żka na le ża ła.
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Te re sa Li jew ska (z mi kro fo nem), obok An na Słom ka

Wan da Za jąc
Pra gnę po dzię ko wać Pa ni Ha li nie za za pre zen to wa nie „plą ta wi -

dła”, któ re bar dzo ob ra zo wo uka zu je zło żo ność ludz kiej na tu ry i ży -
cia ka żde go z nas. Wszy scy nie ste ty do świad cza my cier pień i prze śla -
do wań. W sy tu acjach krań co wych do cho dzi na wet do zbrod ni i tra -
ge dii, co przed sta wił w swym wstrzą sa ją cym świa dec twie Pan Emma -
nu el. Chry stus uczy nas i sta le przy po mi na, jak „żyć po ludz ku” w
ob li czu trud nych do świad czeń, bez wal ki i od we tu. Na uka Je zu sa i
mo dli twa są dro gą, któ ra pro stu je i le czy ludz kie „plą ta wi dła”.

Wan da Za jąc 
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Chcia ła bym też po dzię ko wać pa nu Em ma nu elo wi, bo podczas
słu chania je go świa dec twa chy ba po raz pierw szy tak moc no do -
tar ło do mnie, że trze ba przy jąć i prak ty ko wać mi ło sier dzie. 

Ks. Adam Zel ga
Na ko niec za daj my so bie py ta nie: czy my, Po la cy, czci my cier -

pięt nic two, czy – prze ciw nie – czci my si łę tych, któ rzy te mu cier -
pie niu nie ule gli, nie pod da li się, ale się z nim zmie rzy li i w tym
sen sie wy gra li. Choć by to, kry ty ko wa ne przez nie któ re śro do wi -
ska, Po wsta nie War szaw skie: że cier pięt nic two, że idzie my na gro -
by, że za pa la my świecz ki, le piej cze ko la do we go or ła zro bić. Ja się
z ta ką wy mo wą pa trio ty zmu nie zga dzam.  My nie czci my cier pie -
nia, wprost prze ciw nie. Czci my lu dzi, któ rzy te mu cier pie niu nie
ule gli, nie pod da li się, ale wy trwa li do koń ca i w ja kimś wy mia rze
prze mie ni li swo je ży cie, tak jak Em ma nu el. Nie po szli za po ku są
od we tu. To strasz nie trud ne, bo że by nie wstą pić ja ko mło dy, wo -
jow ni czy czło wiek do or ga ni za cji, któ ra wal czy, to trze ba po ko nać
coś w so bie, nie na wiść, chęć od we tu. I wy da je mi się, że to nie jest
je go dzie ło, tyl ko ma my do świad cze nie dzia ła nia Bo ga w tym mło -
dym czło wie ku. Bo ga, któ ry spo wo do wał, że Em ma nu el nie pod -
jął wal ki zbroj nej, tyl ko szu ka in nych dróg. 

Na ko niec: sia du ję w tej au li na Kon wer sa to riach już od ty lu lat
i oglą dam ota cza ją ce ścia ny, a do pie ro dzi siaj zo ba czy łem ten
wiersz na de mną i po zwo lę so bie tym frag men tem sko men to wać

Słuchacze
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ca łe na sze spo tka nie. I że by on był kan wą do dal szych roz my ślań.
Wiersz ma  ty tuł „Pró ba ognia”:

Co wie czór na zbo czach gór
Je den po dru gim za kwi ta ją ogniem go re ją ce krze wy
W po ko rze zdej mu ję san da ły 
i wsłu chu jąc się w ci szę nie cier pli wie cze kam na sło wo.

C.d. dys ku sji uzy ska ny dro gą ko re spon den cyj ną

Ma rian na Ła cek (Au stra lia) 

Prze śla do wa nie mo że przy bie rać ró żne for my
Ka żda nie spra wie dli wość bo li. Do dziś pa mię tam, cho ciaż

upły nę ło już bli sko pół wie ku, mój wiel ki żal i roz cza ro wa nie, kie -
dy to nie ja otrzy ma łam sty pen dium na uko we, na któ re tak bar dzo
li czy łam. Mia łam do sko na łe wy ni ki w na uce (wszyst kie eg za mi ny
zda ne na bar dzo do brze), by łam prze wod ni czą cą Ra dy Miesz ka -
nek w aka de mi ku, a ta kże prze wod ni czą cą nie zwy kle prę żnie dzia -
ła ją ce go Ko ła Na uko we go. Zaw sze znaj do wa łam czas, że by uczest -
ni czyć w spo tka niach Ka to lic kiej Mło dzie ży Aka de mic kiej, któ re
pro wa dził ów cze sny Ar cy bi skup Ka rol Woj ty ła oraz mło dy, pe łen
ener gii ks. Adam Bo niec ki. I to, jak się po tem do wie dzia łam, by ło
głów nym po wo dem od rzu ce nia mo je go po da nia. Za po mnia łam
do dać, że by łam sta ro ści ną jed nej z grup na na szym ro ku. Sta ro stą
ro ku był mój ko le ga, póź niej szy (i obec ny) mąż. Ja koś tak się skła -
da ło, ze nasz rok stro nił dziw nie od ak tyw ne go po pie ra nia „kie -
row ni czej ro li par tii”. To ofi cjal nie nie mia ło żad ne go wpły wu na
tok na szych stu diów, ale sta ro sta ro ku o ma ło nie zo stał usu nię ty 
z uczel ni, bo... upar cie twier dził, że od dał ja kieś spra woz da nie,
któ re zresz tą po burz li wych kon fron ta cjach zna la zło się u jed ne go
z Pa nów Ma gi strów.

Pod czas stu diów utrzy my wa łam się sa ma, udzie la jąc ko re pe ty -
cji i wy ko nu jąc ró żne nie cie ka we pra ce. Do ko ny wa łam prze ró bek
kra wiec kich, a na wet szy łam so bie i nie raz ko le żan kom, ubra nie.
Sty pen dium na uko we by ło by nie tyl ko uzna niem za mo ją pra cę,
ale przede wszyst kim roz wią za niem pro ble mów fi nan so wych. Nie
mu sia ła bym od sprze da wać po ło wy mo ich blocz ków na obiad.
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Dru zgo cą ca de cy zja o nie przy zna niu mi sty pen dium na uko we -
go do tar ła do mnie w dzień, kie dy pro wa dzi łam kil ku dnio wą wy -
ciecz kę Ko ła Na uko we go. Po chwi lo wym za ła ma niu po sta no wi łam
jesz cze z więk szą ener gią kon ty nu ować mo ją dzia łal ność tak na po -
lu na uko wym, jak i spo łecz nym oraz du cho wym. Dzie kan wy dzia -
łu, nie oce nio ny prof. Flis, z któ rym spo ty ka li śmy się na nie dziel -
nych Mszach Świę tych w aka de mic kim ko ście le świę tej An ny, chy -
ba nie dał za wy gra ną. Pod ko niec ro ku aka de mic kie go, de cy zją
Mi ni stra Oświa ty nasz wy dział otrzy mał jesz cze jed no sty pen dium
na uko we. Wy pła co no mi wstecz za wszyst kie mie sią ce od paź dzier -
ni ka po przed nie go ro ku. By ła to pew ne go ro dza ju sa tys fak cja, ale
jed nak po zo sta ła w ser cu za dra. To sty pen dium, nie ste ty, nie by ło
już dla mnie na gro dą, cho ciaż by ło wiel ką po mo cą fi nan so wą.

Kie dy kil ka lat póź niej ten sam prof. Flis że gnał nas wy je żdża ją -
cych do Au stra lii (ofi cjal nie na 6 mie się cy, z mo żli wo ścią przed łu że -
nia), pro sił, aby co kol wiek bę dzie my ro bić, nie od wra cać się od
Pol ski. On sam, by ły Kar pat czyk, uczest nik walk pod To bru kiem i
zwy cięz ca spod Mon te Cas si no, wró cił po woj nie do Pol ski. „Sys te -
my się zmie nia ją, ale Pol ska jest jed na, ta nad Wi słą” – po wta rzał.

Po czą tek lat 70. to roz po czę ta w Pol sce ak cja od bu do wy Zam -
ku Kró lew skie go w War sza wie. Że gna jąc się z uko cha nym Kra ko -
wem, wrzu ci łam do umiesz czo nej na Ryn ku skar bo ny zło tów ki,
któ re po zo sta ły mi z bu dże tu „do pierw sze go”. Nic dziw ne go, że
w Syd ney ca łym ser cem włą czy li śmy się w or ga ni zo wa nie Spo łecz -
ne go Ko mi te tu Od bu do wy Zam ku Kró lew skie go w War sza wie. 

Na prze ło mie lat 70. i 80.  „Prze krój”, któ ry od po cząt ku pre -
nu me ro wa li śmy, ogło sił ak cję Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa.
Roz po czę li śmy ta kże tę ak cję i tu taj w Au stra lii. Or ga ni zo wa ne
przez nas im pre zy roz ryw ko we i kul tu ral ne, z któ rych do chód był
prze ka zy wa ny do Pol ski, zy ski wa ły co raz więk sze po par cie wśród
syd nej skiej spo łecz no ści. 

Nie ste ty, zna leź li się „pa trio ci”, któ rzy ob da rzy li nas tu taj mia nem
„ko mu chów”. Co bar dziej przy kre, że by li to lu dzie, któ rzy sa mi
przed „wy bra niem wol no ści” mie li za so bą ak tyw ną, par tyj ną prze -
szłość. Pol ska by ła da le ko, oni krzy kli wi, a my nic nie mie li śmy na
swo ją obro nę, po za prze ko na niem o czy stym su mie niu. Bo jak, na
przy kład, mo żna by ło od mó wić spo tka nia z żo ną kon su la (PRL), któ -
ra wie dząc, że mój brat jest księ dzem w pod war szaw skiej miej sco wo -
ści, pro si ła o po moc w zor ga ni zo wa niu chrztu swo ich dwoj ga dzie ci. 
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Ostra cyzm bo lał, bo la ło nie słusz ne po są dze nie o po pie ra nie
ko mu ni zmu. Przy zwy cza je ni z Pol ski do sta wia nia czo ła prze ciw -
no ściom, szli śmy po pro stu swo ją wła sną, uczci wą dro gą, pra cu jąc,
wy cho wu jąc swo je dzie ci i po ma ga jąc wie lu oso bom, któ re zresz tą
chęt nie z na szej po mo cy ko rzy sta ły. Na szczę ście przez ca ły czas
czu li śmy opar cie w Ko ście le. Pra cu ją cy dla Po lo nii Księ ża Chry -
stu sow cy nie jed no krot nie da wa li te mu wy raz.

Ta ka sy tu acja mia ła ta kże po zy tyw ny sku tek. Sta li śmy się moc -
ni ja ko ro dzi na. Dzie ci za wsze mia ły w nas opar cie, a my ta kże wie -
dzie li śmy, że mo że my li czyć na ich zdro wy roz są dek i że nie za wio -
dą na sze go za ufa nia. Nie sta wia li śmy re stryk cji, ale wia do mo by ło,
że de cy zje, ja kie bę dą po dej mo wać, bę dą zgod ne z na szy mi ocze -
ki wa nia mi.

Zda rze nie, któ re do tknę ło nas do ży we go, mia ło miej sce, kie dy
na sze dzie ci nie otrzy ma ły za pro sze nia na uro dzi ny dziec ka z są -
siedz twa, z któ rym prak tycz nie się wy cho wy wa ły. Bę dąc na uczy -
ciel ką, w cza sie wa ka cji szkol nych, kie dy by ły za mknię te przed -
szko la, wie lo krot nie opie ko wa łam się tym dziec kiem. Zna li śmy się
z ro dzi ca mi. Uro dzi ny by ły za pla no wa ne na pią tek. Jak bę dą się
czu ły na sze dzie ci w so bo tę ra no w Pol skiej Szko le, kie dy bę dzie
na pew no mo wa o tych uro dzi nach? Na le ża ło dzia łać. Zna leź li śmy
kil ko ro dzie ci, któ re, nie zwią za ne z tą ro dzi ną, na uro dzi ny rów -
nież za pro sze nia nie do sta ły. Ze bra li śmy te dzie ci i za pro po no wa -
li śmy ro dzi com, że za bie rze my je na wy ciecz kę do cyr ku, któ ry
aku rat roz ło żył swo je na mio ty w jed nej z oko licz nych dziel nic.

Plan się po wiódł. Zło żył się na nie go do sko na ły pro gram cyr ku,
a po tem jesz cze krót ka wi zy ta u nas w do mu, na przy go to wa ny
wcze śniej po czę stu nek dla dzie ci, w ocze ki wa niu aż przy ja dą ro -
dzi ce, aby ode brać swo je po cie chy. 

Kie dy na dru gi dzień pa ni w szko le roz po czę ła lek cję pol skie -
go, pro sząc,  że by dzie ci opo wie dzia ły, co cie ka we go wy da rzy ło się
w ubie głym ty go dniu, wi zy ta w cyr ku zde cy do wa nie wio dła prym.
O tym, że by ły uro dzi ny ko le żan ki i że na sze dzie ci nie do sta ły za -
pro sze nia, wy szło do pie ro w cza sie jed nej z roz mów, kie dy by li już
do ro sły mi ludź mi. Nie wpły nę ło to w żad nym stop niu na ich wza -
jem ne kon tak ty, któ re do tej po ry utrzy mu ją. 

Czy na sza re ak cja by ła słusz na? Na pew no, gdy by cho dzi ło o
nas sa mych, ni gdy nie po su nę li by śmy się do ta kie go wy bie gu. Tu -
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taj w grę wcho dzi ło jed nak do bro dzie ci. Na szym obo wiąz kiem
by ło je chro nić, za nim do ro sną i wy star cza ją co okrzep ną, aby sta -
wić czo ła ludz kiej nie spra wie dli wo ści.

Trud no ści, przez któ re uda ło nam się prze pro wa dzić na szą ro -
dzi nę, od nio sły je den po zy tyw ny sku tek. Je ste śmy moc no ze so bą
zwią za ni. Po mi mo że los za wiódł na sze dzie ci do ró żnych kra jów,
utrzy mu ją bar dzo bli skie kon tak ty ze so bą i z na mi. Ze stro ny śro -
do wi ska, w któ rym w dal szym cią gu ży je my, spo ty ka my się z po -
dzi wem, a cza sem i z za zdro ścią. 
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Wydawnictwo
Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin 

w Warszawie
www.swpr.edu.pl

swpr@swpr.edu.pl

22 644 07 97

Wydawnictwo SWPR wydaje zarówno książki, jak i wydawnictwa

ciągłe i seryjne. Pełen spis wydanych pozycji znajduje się na stronie

internetowej. Książki można zamawiać drogą internetową.

Poniżej znajdują się tylko wybrane pozycje:

Z zakresu pamiętników i wspomnień:

– Kucem na Ursynów – Izabela Dzieduszycka (2011)
– Spotkani na drodze – Leszek Starkel (2011)
– Chwile czasu minionego – Andrzej Mycielski (2012 – wydanie trzecie,

rozszerzone)
– Ci, o których powinniśmy pamiętać. Fascynujące życiorysy Polaków

rozsianych po świecie, tom I, II i III – pod red. Elżbiety Mycielskiej-

Dowgiałło (2010, 2011, 2012)
– 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w

Warszawie, 1962-2012 – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2012)

Z zakresu podręczników:

– Podstawy meteorologii i klimatologii – Urszula Kossowska-Cezak

(2007)
– Badania cech tekstualnych osadów czwartorzędowych i wybrane

metody oznaczania ich wieku – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło

(2007)

– Chemia dla przyrodników (drugie wyd.) – Hanna Rembertowicz (2010)
– Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania

(drugie wyd.) – Mikołaj Krasnodębski (2009)
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Z zakresu wiedzy historycznej:
– Opactwo Czerwińskie w średniowieczu – Marek Stawski (2007)
– Kościół i Państwo w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością 

– pod red. Marka Stawskiego (2008)
– Duchowieństwo i laicy – pod red. Andrzeja Wałkówskiego (2010)
– Kościół i Społeczeństwo – pod red. Janusza Grabowskiego (2012) 
– Ballada marcowa – pod red. Agnieszki Kraszewskiej, Elżbieta Mycielskiej-

Dowgiałło (2013)

Z zakresu publicystyki społecznej:
– Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata – pod red. Elżbiety

Mycielskiej-Dowgiałło, tom I – VII (2006 – 2012) 

Z zakresu poezji:
– Kiedy będę do Ciebie szedł – Marek, Antoni Wasilewski (2010)
– Na geograficznych ścieżkach życia (eseje geograficzne) – Joanna

Angiel (2012)
– Rozmowy z Panem – Bona (2012)
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