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„Ka˝de stworzenie mo˝e w swojej skoƒczonoÊci
odzwierciedliç tylko czàstk´ istoty Boskiej,
w ró˝norodnoÊci zaÊ stworzeƒ zdaje si´ odbijaç –
w pe∏ni ró˝norodnych promieni – nieskoƒczona
jednoÊç i prostota Boga. Podobnie te˝, choç
w ró˝ny sposób, odbija Boga w∏aÊciwoÊç m´ska
i kobieca. Augustyn i Tomasz oraz oparta na nich
tradycja upatrywa∏y w duchu ludzkim obraz
Trójcy. Pojmowano to ró˝nie, lecz przede
wszystkim podkreÊlano, ˝e byt, poznanie i mi∏oÊç
odtwarza Ojca, Syna i Ducha. W Synu osobà
sta∏a si´ MàdroÊç, w Duchu Mi∏oÊç; w naturze
m´skiej przewa˝a rozum, w naturze kobiecej zaÊ
serce, przeto w∏aÊnie kobieta ∏àczy si´ szczególnie
z Duchem Âwi´tym. Duch Âwi´ty jest Bogiem
i kiedy wychodzi z siebie, aby wejÊç w stworzenia,
mo˝emy jego twórczà i doskona∏à P∏odnoÊç Boga
zauwa˝yç w przeznaczeniu kobiety jako matki
˝yjàcych; jej ˝ycie rodzi nowe ˝ycie, a gdy
osiàgnie ono ju˝ byt samodzielny, matka ma mu
pomagaç do mo˝liwie najpe∏niejszego rozwoju.
Duch Âwi´ty jest Pocieszycielem
i Wspomo˝ycielem, który leczy co zranione,
rozgrzewa skostnia∏e, obmywa ska˝one, jest
Ojcem ubogich i Dawcà ∏ask. W ca∏ej tej
dzia∏alnoÊci przejawia kobiecà mi∏oÊç i litoÊç.”
Edyta Stein
(Êw. Teresa Benedykta od Krzy˝a)
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Warszawa

Przedstawienie NajÊwi´tszej Trójcy z koÊcio∏a w Urschalling

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze r´ce szczególne wydanie
biuletynu. Zamieszczamy w nim bowiem niezwyk∏e
Êwiadectwo. Joanna Grodzicka, u której
zdiagnozowano SM przez kilkanaÊcie lat porusza∏a
si´ na wózku inwalidzkim albo le˝a∏a ca∏kowicie
unieruchomiona. Mimo to prowadzi∏a bardzo
czynne ˝ycie, w którym znalaz∏o si´ miejsce na prac´
w PTSR i udzia∏ w W˚Ch, a przede wszystkim
miejsce na rozwijanie i pog∏´bianie wi´zi z Bogiem.
W grudniu 1998 roku w czasie nowenny
o uzdrowienie Joanna ca∏kowicie odzyska∏a w∏adz´
w nogach. We wrzeÊniu 1999 roku wstàpi∏a do
Klasztoru Karmelitanek w ¸asinie. Jej opowieÊç jest
Êwiadectwem duchowej wolnoÊci i ogromnego
zawierzenia Bogu. Âwiadectwo o Joannie sk∏ada te˝
Kasia Czarnecka ze wspólnoty „Êw. Józef ”.
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Tajemnica Trójjedynego
W Niedziel´ Trójcy Âwi´tej, raz do roku, pojawia∏ si´
w dawnym rzymskim brewiarzu Symbol (tj. wyznanie wiary)
Quioumque („Ktokolwiek” – pierwsze s∏owo tekstu), nazywany tradycyjnie symbolem Êw. Atanazego. Warto i dzisiaj przypomnieç kilka zdaƒ poÊwi´conych w nim tajemnicy naszego Boga.
TEOLOGICZNY ZAWRÓT G¸OWY
„Nieskoƒczony jest Ojciec, nieskoƒczony Syn, nieskoƒczony
Duch Âwi´ty; wiekuisty jest Ojciec, wiekuisty jest Syn, wiekuisty
jest Duch Âwi´ty – nie trzej jednak wiekuiÊci, ani trzej nieskoƒczeni, lecz jeden Wiekuisty, jeden Nieskoƒczony. Podobnie
wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny Duch
Âwi´ty – nie trzej jednak wszechmocni, lecz jeden wszechmocny”. S∏owa te w pierwszej chwili budzà w nas czasem pewne
zdziwienie, wszystko si´ wszak˝e wyjaÊnia, gdy czytamy dalej:
„Podobnie Bogiem jest Ojciec, Bogiem jest Syn, Bogiem jest Duch
Âwi´ty – nie trzej jednak bogowie, lecz jeden Bóg”. Nie mamy
wàtpliwoÊci, ˝e Bóg jest jeden, wierzymy, ˝e jest jeden
w trzech Osobach, ale najwyraêniej za∏amujemy si´ ju˝ przed
progiem tajemnicy. Wydaje si´ nam ona na ogó∏ czymÊ, czego
lepiej nie tykaç, bo i tak nic nie da si´ zrozumieç, a wg∏´biajàc
si´ w nià za bardzo mo˝na ∏atwo dostaç zawrotu g∏owy i nawet, kto wie, czy nie straciç wiary. A zatem najcz´Êciej przemilczamy jà zgodnie – i wierni, i duszpasterze – ze spokojnym
sumieniem pozostawiajàc wszystko uczonym specjalistom,
teologom i filozofom. Czy˝byÊmy zapomnieli, ˝e Jezus s∏awi
Ojca w∏aÊnie za to, ˝e objawi∏ swojà prawd´ ludziom przypominajàcym ma∏e dzieci, prostym i nieuczonym (Mt 11, 25; ¸k
10, 21)?
Nie da si´ zaprzeczyç, ˝e przez d∏ugie wieki tajemnica
Trójcy Âwi´tej, rozwa˝ana w oderwaniu od chrystologii i historii zbawienia, pozostawa∏a, niemal wy∏àcznie przedmiotem
abstrakcyjnych spekulacji. Stopniowo te˝ wytworzy∏o si´
przekonanie, ˝e nie mo˝e ona mieç zwiàzku ze zwyczajnym
ludzkim ˝yciem ani z naszà modlitwà. A tymczasem jest to
podstawowa tajemnica chrzeÊcijaƒstwa, odró˝niajàca je
w sposób zasadniczy od innych wielkich religii monoteistycznych, takich jak islam czy judaizm. Je˝eli wi´c rezygnujemy
z niej tak ∏atwo, odk∏adajàc dla wygody niejako „na bok”, nale˝a∏oby si´ mo˝e zastanowiç, czy nadal jesteÊmy jeszcze
w pe∏ni chrzeÊcijanami?
KtoÊ móg∏by tutaj zapytaç: po co? Jest to przecie˝ tajemnica zupe∏nie niepoj´ta. Z tym musimy si´ po prostu pogodziç: Bóg jest niepoj´ty. Jak pisa∏ Êw. Augustyn: „Mówimy o Bogu. Có˝ dziwnego, ˝e nie rozumiesz? JeÊli rozumiesz, nie jest to
z pewnoÊcià Bóg!” I cokolwiek byÊmy wymyÊlili, bez wzgl´du
na to, jak d∏ugo, jak subtelnie i b∏yskotliwie b´dziemy rozwa˝aç prawdy Bo˝e, tajemnica pozostanie do koƒca tajemnicà.
Po co zatem zg∏´biaç to, co ju˝ w za∏o˝eniu niemo˝liwe jest
do zg∏´bienia? Mo˝na by na to odpowiedzieç, ˝e istnieje niema∏a ró˝nica pomi´dzy zg∏´bieniem a zg∏´bianiem i ˝e eksploracja oceanu bywa cz´sto owocna tak˝e i tam, gdzie dna jego
nie si´ga. Przede wszystkim jest chyba jednak jakàÊ nieuprzejmoÊcià wobec Boga, jeÊli odmawiamy uwagi temu, co chce
nam o sobie Sam objawiç.
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BOSKA „NADOSOBOWOÂå”
Byç mo˝e nie odwa˝y∏abym si´ zabraç g∏osu w tej sprawie, gdyby nie mój stary przyjaciel, nie˝yjàcy ju˝ od kilku lat
ks. Kazimierz Nielepkowicz. KiedyÊ, gdy w rozmowie z nim
narzeka∏am, ˝e nasi kaznodzieje niemal nigdy nie poruszajà tego wa˝nego tematu, poprosi∏ mnie: „Napisz mi homili´ o Trójcy Âwi´tej”. Jego proÊba zmusi∏a mnie do zastanowienia, jak
nale˝a∏oby mówiç o tej tajemnicy w sposób przyst´pny, równie˝ dla ludzi bez ˝adnego przygotowania teologicznego, w jaki sposób ukazaç im coÊ z jej niezmierzonej donios∏oÊci
p r a k t y c z n e j . Homilii tej nigdy nie napisa∏am, bo mój Przyjaciel umar∏, zanim zdà˝y∏am to zrobiç. Dosz∏am jednak do
wniosku, ˝e nie jest to ca∏kiem niemo˝liwe, a w ka˝dym bàdê
razie, ˝e warto spróbowaç.
Zastanawiajàc si´ wówczas od czego najlepiej by zaczàç,
zrozumia∏am, ˝e zaczàç nale˝y od poczàtku. Wbrew pozorom nie jest to wcale oczywiste. Rozwa˝ajàc tajemnic´ Trójcy
Âwi´tej, zwykliÊmy na ogó∏ zaczynaç od koƒca, to znaczy od
formu∏y dogmatu, która stanowi kres d∏ugiego, bo trwajàcego
mniej wi´cej trzy wieki procesu dojrzewania myÊli religijnej
m∏odego chrzeÊcijaƒstwa. Okrzep∏a ona ostatecznie dopiero
w IV w., lecz dla nas i ta data jest bardzo odleg∏a. Tote˝ kiedy
mówimy, ˝e Bóg jest jeden w trzech Osobach, powinniÊmy
zawsze pami´taç, ˝e s∏owo „osoba” ma tu inne znaczenie ni˝
dzisiaj. Zwraca∏ na to uwag´ ju˝ Kalwin w XVI w., kiedy pisa∏:
„Dawni uczeni pos∏u˝yli si´ tym s∏owem osoba i powiedzieli, ˝e
w Bogu sà trzy Osoby, lecz jest to zupe∏nie co innego, ni˝ kiedy
my mówimy w naszym j´zyku codziennym, nazywajàc trzech ludzi trzema osobami”.
Spostrze˝enie to jest równie˝ i dzisiaj bardzo istotne.
B∏´dne pojmowanie s∏owa „osoba” prowadzi do nieporozumieƒ, najcz´Êciej nieuÊwiadamianych i dlatego tym niebezpieczniejszych. Osoba to dla nas (jak i dla Kalwina) w gruncie rzeczy tyle, co cz∏owiek. Tak wi´c zdanie: „w Bogu sà
trzy Osoby” (nie ca∏kiem Êcis∏e, lecz nieraz spotykane sformu∏owanie dogmatu) odbieramy poza kontrolà ÊwiadomoÊci, troch´ tak, jakbyÊmy us∏yszeli: „w pokoju sà trzy osoby”.
Gorzej jeszcze z formu∏à dogmatu w jej prawid∏owym
brzmieniu: „Bóg jest jeden w trzech Osobach”. Wierzymy
przecie˝, ˝e Bóg jest Bytem osobowym, Osobà. Zdanie to
mo˝e zatem wywo∏aç takie wra˝enie, jakby ktoÊ powiedzia∏:
„jedna osoba w trzech osobach”, co jest oczywistà sprzecznoÊcià.
Jak wi´c nale˝y rozumieç s∏owo „osoba” w dogmatyce
Trójcy Âwi´tej? Na razie niechaj wystarczy stwierdzenie, ˝e
autorzy formu∏y chcieli tym s∏owem przede wszystkim podkreÊliç w jednoÊci Boga niezaprzeczalnà odr´bnoÊç Ojca, Syna i Ducha Âwi´tego: Ojciec nie jest Synem ani Duchem, Syn
nie jest Duchem ani Ojcem, Duch nie jest Ojcem ani Synem.
Istnieje jeszcze inne niebezpieczeƒstwo: teologowie mówià o jednej naturze Boga i trzech Osobach. ¸atwo sobie zatem wyobraziç, ˝e JednoÊç jest pierwotna i odwieczna, Osoby zaÊ niejako wtórne i z niej zrodzone. Tymczasem jest to
znowu tylko nieudana próba zrozumienia po ludzku tajemnicy zawsze do koƒca niepoj´tej. Sprawa przedstawia si´ znacz-
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nie proÊciej: Naturà naszego Boga jest byç Ojcem i Synem,
i Duchem Âwi´tym.[2]
Ludziom dalekim od chrzeÊcijaƒstwa wydaje si´ nieraz, ˝e
mówienie o Bogu osobowym jest antropomorfizacjà,
upodobnianiem Boga do cz∏owieka. Nie wiedzà przy tym na
ogó∏, ˝e filozoficzne poj´cie osoby narodzi∏o si´ w∏aÊnie z dogmatu Trójcy Âwi´tej. Nie to jest jednak najwa˝niejsze. W rzeczywistoÊci, upatrujàc Boga w jakiejÊ sile bezosobowej, Êciàgajà Go nieÊwiadomie poni˝ej poziomu cz∏owieka. A przecie˝
nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e szukaç Go mo˝na tylko nieskoƒczenie wy˝ej. Ojciec, Syn i Duch Âwi´ty nie sà osobami „na sposób ludzki”. Chcia∏oby si´ wprost powiedzieç, ˝e tajemnica
Trójcy jest niejako tajemnicà „nadosobowoÊci” Boga.

W
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czego nie pragnie i jest niewzruszona. (…) W tym punkcie jednak Bóg chrzeÊcijaƒski nigdy nie by∏ wolny od niejasnoÊci; jest On
nade wszystko Bogiem mi∏oÊci, a mi∏oÊç wymaga dwojga, by mog∏a istnieç”. Jest to uwaga niezmiernie interesujàca i dziwiç si´
tylko troch´ mo˝na, ˝e ów wielki myÊliciel (który mimo swej
laickiej postawy tak du˝o rozumie z chrzeÊcijaƒstwa) nie dostrzega tutaj, ˝e „z c h r z e Ê c i j a ƒ s k i e g o p u n k t u w i d z e n i a ” sprzecznoÊç ta znajduje swe rozwiàzanie w tajemnicy Boga Trójjedynego.
Tajemnic´ t´ objawi∏ nam w pe∏ni dopiero Jezus Chrystus.
A w objawieniu tym chodzi nie tyle o informacj´, kim Bóg jest
sam w sobie, ile raczej o coÊ nieporównanie wspanialszego:
o zaproszenie. Jezus naucza, kim Bóg jest dla nas i zaprasza do
uczestnictwa we w∏asnym ˝yciu tego Boga.

JEDEN, ALE NIE SAMOTNY
TANIEC NIESKO¡CZONEJ MI¸OÂCI
W PiÊmie Âwi´tym jest wiele imion Boga, lecz Trójcy wÊród
nich nie znajdziemy. Jest to termin teologiczny okreÊlajàcy w∏aÊciwy chrzeÊcijanom monoteizm. W Ewangelii Jezus nie ka˝e
swoim uczniom udzielaç chrztu „w imi´ Trójcy Âwi´tej”, lecz
„w imi´ Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego” (Mt 28,19), przy czym
rzeczownik „imi´” pojawia si´ tylko raz i to w liczbie pojedynczej. Mówiàc o Bogu, autorzy Nowego Testamentu nigdy nie
liczà. I dla nich równie˝ Bo˝à liczbà jest tylko „jeden”: jeden
Bóg, jeden Pan, jeden Duch. Nie ma tu nigdzie dodawania ani
˝adnych innych dzia∏aƒ arytmetycznych. Kiedy Pismo Âwi´te
mówi „jeden” o Bogu, nie jest to ani pierwsza z serii liczb, ani
w ogóle liczba, lecz w∏aÊnie zaprzeczenie liczby. Innymi s∏owy
„jeden” znaczy tyle, co „jedyny”, a nie mo˝na dodawaç do siebie trzech „jedynych”. My zaÊ cz´sto to w∏aÊnie próbujemy robiç. NawykliÊmy liczyç w Bogu osoby, zapominajàc, ˝e jest On
poza wszelkimi kategoriami, w tym tak˝e poza kategorià liczby. Trójca Âwi´ta to nie matematyczna zagadka, w jaki sposób
trzy mo˝e równaç si´ jeden, lecz tajemnica radoÊci naszego
Boga, który jest jeden, a nie jest samotny.
JeÊli chcemy choç troch´ zbli˝yç si´ do zrozumienia, co to
wszystko znaczy, musimy, jak ju˝ powiedzia∏am, zaczàç od poczàtku. Staƒmy wi´c poÊród uczniów Jezusa wnet po Pi´çdziesiàtnicy i próbujmy razem z nimi – w Êwietle Zmartwychwstania, jak równie˝ i tego, co Bóg wczeÊniej objawi∏ Izraelowi – odczytaç na nowo sens Êmierci, ˝ycia, nauki naszego Mistrza, sens ca∏ej historii Boga-z-nami.
Nowego Testamentu wówczas jeszcze nie by∏o, a w Biblii
hebrajskiej (czy w jej greckim przek∏adzie) nie znajdziemy wyraênego objawienia Trójcy Âwi´tej, co nie znaczy zresztà wcale, ˝e go tam w ogóle nie ma. Od samego poczàtku, od najstarszych tradycji biblijnych Bóg jest zawsze dla cz∏owieka,
czego ludzki rozum, pozostawiony sam sobie, nie potrafi pogodziç z poj´ciem Absolutu. Filozofowie greccy wczeÊnie do
tego poj´cia doszli. Absolut jest dla nich spoczywajàcym w sobie boskim bytem doskona∏ym, który niczego nie potrzebuje,
a zarazem niczego nie kocha. Jest jednoÊcià statycznà, zamkni´tà w sobie, bez odniesienia do Êwiata. Jak pisze Etienne
Gilson: „Filozofia nie wie nic zgo∏a o istnieniu Boga Biblii. Wie
ona wprawdzie, ˝e jakiÊ bóg istnieje, lecz ˝adna filozofia nie mo˝e nawet przeczuwaç istnienia takiego Boga”. Zdanie to znajduje, jak sàdz´, potwierdzenie w s∏owach Leszka Ko∏akowskiego: „Z chrzeÊcijaƒskiego punktu widzenia poj´cie historycznego
Boga wydaje si´ wewn´trznie sprzeczne, gdy˝ Absolut jest na mocy definicji ontycznà pe∏nià, której niczego nie brakuje, która ni-

„Naucza” – to nie znaczy jedynie „mówi”.
Chrystus sam jest objawieniem doskona∏ym. Nie tylko ka˝de
Jego s∏owo, lecz tak˝e ka˝dy Jego krok, ka˝dy gest, wszystko,
co czyni, co cierpi i jak przyjmuje, nale˝y do tej nauki. „Je˝eli
chcemy wniknàç w tajemnic´
Boga, Chrystus jest jedynà drogà. Nie jest On tylko cz´Êcià tej
drogi, poza którà moglibyÊmy
wznieÊç si´ wy˝ej, by odnaleêç
Boga w sposób g∏´bszy, by wypracowaç sobie Jego obraz bardziej zrozumia∏y lub poj´cie lepiej odpowiadajàce prawdzie.
Chrystus jest drogà i pozostanie nià zawsze”. [3]
Uczniowie Jezusa nawet
i po Pi´çdziesiàtnicy niewiele
jeszcze z tego wszystkiego
pojmowali. Nie zdajemy sobie
na ogó∏ sprawy, jak bardzo
by∏o im trudno, z jakim wysi∏kiem przebijali si´ do g∏´bszego i prawdziwszego zrozumienia. Ich Mistrz nie wyg∏osi∏ im
wyk∏adu o tajemnicy Trójcy Âwi´tej, a nie uczyni∏ tego, poniewa˝ i tak by nic to nie da∏o. Jako synowie Izraela byli nieugi´tymi monoteistami. Wiedzieli teraz tylko, ˝e ich Bóg, Bóg jedyny, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, jest w jakiÊ niepoj´ty sposób Ojcem, Synem i Duchem. Odczytywali z zapami´tanych
s∏ów Jezusa wyjàtkowoÊç i wy∏àcznoÊç relacji, jaka tylko Jego
jednego ∏àczy∏a z Ojcem, poznawali z w∏asnego doÊwiadczenia
Ducha, który zgodnie z Jezusowà zapowiedzià „wprowadza∏ ich
w ca∏à prawd´” (J 16, 13). MyÊl´ jednak, ˝e nieraz mieli mimo
wszystko ochot´ zawo∏aç, jak Filip w czasie Ostatniej Wieczerzy: „Panie, poka˝ nam Ojca”. My byÊmy te˝ ch´tnie do tej
proÊby si´ przy∏àczyli. A przecie˝ Jezus odpowiedzia∏ na nià
z wyraênym wyrzutem: „Tyle czasu z wami jestem i jeszcze
Mnie nie pozna∏eÊ, Filipie? Kto Mnie widzi, widzi i Ojca”, Tutaj
chcia∏oby si´ wprost zawo∏aç, ˝e ju˝ naprawd´ niczego nie rozumiemy… Ale Jezus mówi dalej: „Jak to si´ dzieje, ˝e prosisz:
poka˝ mi Ojca? Czy˝ nie wierzysz, ˝e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec
we Mnie?” (J 14, 8-10).
„Ja w Ojcu, a Ojciec we Mnie” – podobne s∏owa powtarzajà si´ parokrotnie (por. J 10, 38; 14, 11. 20; 17,21.23). Co w∏a3
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Êciwie Jezus chce przez to powiedzieç? Mo˝e zrozumienie
tych s∏ów u∏atwi nieco jedno zdanie z Modlitwy Arcykap∏aƒskiej, kiedy to wo∏a On do Ojca: „Wszystko, co moje, Twoje
jest, a co Twoje, moje” (J 17, 10). „Wszystko, co moje” znaczy
tu nie tylko: „wszystko, co mam”. lecz równie˝: „wszystko,
czym jestem„. Taka wspólnota ˝ycia i mi∏oÊci nazywa si´ po
grecku koinonia, po ∏acinie communio, po polsku nie ma innego s∏owa ni˝ „komunia” i zobaczymy za chwil´, ˝e choç w naszym j´zyku znaczenie si´ nieco zaw´zi∏o, istota rzeczy nie
uleg∏a zmianie. I dlatego mo˝emy mówiç o komunii jako o takiej wspólnocie osób, gdzie „wszystko, co moje, twoje jest,
a co twoje, moje”.
„Bóg jest mi∏oÊcià” – pisze Êw. Jan w swoim Pierwszym LiÊcie. „Ten, kto mieszka w mi∏oÊci, w Bogu mieszka, a Bóg w nim”
(1J 4, 16). Wielu z nas te s∏owa wydajà si´ pi´knà muzykà, bez
˝adnego odniesienia praktycznego. Uto˝samiamy bowiem mi∏oÊç z porywem uczucia, ono zaÊ wprawdzie mo˝e nam bardzo pomóc w kochaniu, lecz nie stanowi istoty mi∏oÊci. Mi∏oÊç
jest otwarciem na drugiego. O. Francois Varillion powiedzia∏
gdzieÊ, ˝e kochaç, to nie znaczy braç, lecz przyjmowaç i dawaç. Przyjmowaç to, co nam dajà, i Tego, kto do nas przychodzi (jeÊli to cz∏owiek, przychodzi w nim zawsze tak˝e Bóg),
a dawaç wszystko i siebie samego równie˝. Taka jest droga Jezusa. „B´dàc objawieniem mi∏oÊci Ojca w ˝yciu cz∏owieka, móg∏
On nadaç swojemu istnieniu jednà tylko form´: istnienia oddanego bez reszty mi∏oÊci innych, mi∏oÊci idàcej a˝ do koƒca (J 13,
11)”. [4]
A poniewa˝ wiedzia∏, jak bardzo jesteÊmy w tych sprawach niepoj´tni, powraca∏ do nich wielokrotnie i na ró˝ne
sposoby. W wielkiej mowie o Chlebie ˚ycia czytamy: „Kto po˝ywa cia∏o moje i pije krew mojà, we Mnie mieszka, a Ja w nim”.
Odnajdujemy znowu ten sam motyw, wzajemnego otwarcia:
on we Mnie, a Ja w nim. Nast´pne zaÊ zdanie objaÊnia, jak to

Mo˝e teraz nieco lepiej zrozumiemy, o co Jezus prosi Ojca, kiedy si´ modli: „aby wszyscy byli jednym, jak Ty, Ojcze, we
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w Nas byli! A wówczas Êwiat uwierzy, ˝e Ty Mnie pos∏a∏eÊ. Ja zaÊ chwa∏´, którà Mi da∏eÊ, da∏em
im, aby byli jednym, jak My jednym jesteÊmy. Ja w nich, a Ty we
Mnie, ˝eby byli doskonali w jednoÊci i ˝eby Êwiat pozna∏, i˝ Ty
Mnie pos∏a∏eÊ i umi∏owa∏eÊ ich, jak Mnie umi∏owa∏eÊ” (J 17, 2123). Konstytucja soborowa o KoÊciele w Êwiecie wspó∏czesnym powo∏uje si´ na te s∏owa Jezusa, wskazujàc, ˝e wzorem
jednoÊci dla wspólnoty ludzkiej jest jednoÊç samej Trójcy
Âwi´tej. A jeÊli w Êwiecie jest ciàgle tyle z∏a i niewiary, czy to
nie dlatego, ˝e nadal jeszcze bardzo daleko jesteÊmy od tego
wzoru?
My tymczasem tak cz´sto i tak niemàdrze sk∏onni jesteÊmy uwa˝aç, ˝e dajàc mo˝emy coÊ straciç, albo ˝e poni˝amy
si´ przyjmujàc. Pragniemy byç samodzielni i niezale˝ni, ca∏kiem zapominajàc o przestrodze Jezusa, ˝e kto za wszelkà ce-

si´ staç mo˝e: „Jako mnie pos∏a∏ ˝yjàcy Ojciec, a Ja ˝yj´ przez
Ojca i dla Ojca, tak i ten, kto Mnie po˝ywa, ˝yç b´dzie przeze
Mnie i dla Mnie” (J 6, 55-57). Nasze przek∏ady piszà zazwyczaj
„przez Ojca” i „przeze Mnie”, lecz u˝yte tu ma∏e greckie
s∏ówko „dia” znaczy zarówno „przez”, jak i „dla”.
Dla Jezusa wola Ojca jest „pokarmem„ (J 4, 34), êród∏em
si∏y i samego istnienia nawet. W ka˝dej chwili ˝yje On tym, co
Mu Ojciec daje i czego Ojciec od Niego oczekuje – ˝yje
„przez Ojca”, a w ka˝dej chwili te˝ – do ostatniego tchnienia
na Krzy˝u i dobrowolnie przyj´tej okrutnej ludzkiej Êmierci –
jest ca∏y bez reszty „dla Ojca”. Nazbyt te˝ cz´sto widzimy
w tej Êmierci jedynie cierpienie (zupe∏nie tak, jakby Ojciec
móg∏ si´ lubowaç cierpieniem Syna!). A tymczasem jest ona
przede wszystkim wyrazem mi∏oÊci, owym „przez Ojca”

n´ chce „zachowaç ˝ycie”, ten je ∏atwo mo˝e „straciç” czy
zmarnowaç (por. Mt 10, 38; 16, 25; Mk 8, 35; ¸k 17, 33; J 12,
25). Nie na darmo przecie˝ w tym samym rozdziale (24) tej˝e Konstytucji Sobór nam przypomina, ˝e cz∏owiek staje si´
w pe∏ni cz∏owiekiem tylko przez ca∏kowity dar z siebie.
Absolut filozofów nie jest osobà. Osoba mo˝e istnieç jedynie wtedy, gdy si´ na kogoÊ otwiera, gdy ˝yje relacjami ∏àczàcymi jà z innymi. Dobrym przyk∏adem mo˝e tu byç zwyk∏y
przedzia∏ kolejowy. Siedzi w nim kilku ludzi, ka˝dy zaj´ty sobà i w sobie zamkni´ty. Sà obecni, lecz tylko w taki sposób, jak
ich baga˝e. Wystarczy jednak, by coÊ si´ wydarzy∏o, ˝eby na
przyk∏ad ktoÊ zas∏ab∏. I oto nagle pasa˝erowie zwracajà si´ ku
sobie, ich obecnoÊç zmienia swój charakter, staje si´ obecnoÊcià ˝ywà, osobowà. Je˝eli zaÊ takie otwarcie na drugiego po-
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i „dla Ojca”, doskona∏ym przyj´ciem i oddaniem. W swoim
˝yciu cz∏owieczym jest Jezus zawsze Tym, kim jest od wiecznoÊci, objawiajàc nam w ten sposób tajemnic´ Ojca, Syna
i Ducha, tajemnic´ Boga Trójjedynego. Dlatego to mo˝e mówiç, ˝e Ojciec jest w Nim, a On w Ojcu. A je˝eli my b´dziemy ˝yç podobnie jak On, przez Niego i dla Niego, wówczas
i my równie˝ zostaniemy wciàgni´ci w to Âwi´to, w ten Taniec Nieskoƒczonej Mi∏oÊci. Bóg stworzy∏ nas przecie˝ „na
swój obraz, stworzy∏ m´˝czyznà i kobietà”, abyÊmy ca∏ym naszym cz∏owieczeƒstwem, ca∏ym naszym psychofizycznym
„ja”, t´sknili i dà˝yli nawet podÊwiadomie do tego nieustannego „przyjmowania i dawania”, które jest odwiecznà radoÊcià
Trójjedynego Boga.
CA¸KOWITY DAR Z SIEBIE
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zwala nam staç si´ pe∏niej osobà, prawdziwiej cz∏owiekiem,
czym mo˝e byç otwarcie si´ na Trójjedynego, który jest Absolutem, lecz – odmiennie od Boga filozofów – Absolutem Mi∏oÊci, JednoÊcià dynamicznà Ojca, Syna i Ducha, odwiecznym
nieskoƒczonym Przyjmowaniem i Dawaniem? Przez ca∏e ˝ycie musimy si´ tego w∏aÊnie uczyç, otwierajàc si´ na naszych
braci. Nieraz zastanawiamy si´, jak mo˝na kochaç cz∏owieka,
jeÊli wydaje si´ nam on niesympatyczny. Wystarczy jednak
zrozumieç, o co naprawd´ chodzi i po prostu spróbowaç najpierw go przyjàç, ale przyjàç naprawd´, a potem naprawd´
daç mu siebie. Takie codzienne, niekiedy trudne, cz´sto nieudane przyjmowanie i dawanie jest zarazem naszym praktycznym wchodzeniem w ˝ycie Trójjedynego. I oto widzimy, jak
przykazanie mi∏oÊci bliêniego wyp∏ywa z tajemnicy Trójcy
i jednoczeÊnie w nià nas w∏aÊnie wprowadza. A uczy nas tego
nie kto inny, lecz sam Duch Âwi´ty, w którym wo∏amy do Boga: Abba, Ojcze. On to przecie˝ jest w Trójcy owym osobowym Przyjmowaniem i Dawaniem, jest w Niej Komunià.
Tutaj warto przypomnieç, ˝e kiedy kap∏an na poczàtku
Mszy Êw. mówi nam: „Mi∏oÊç Boga Ojca, ∏aska Pana Jezusa
Chrystusa i dar jednoÊci w Duchu Âwi´tym niech b´dzie z wami
wszystkimi”, powtarza zmieniajàc nieco kolejnoÊç s∏ów, ostatnie zdanie z Drugiego Listu Êw. Paw∏a do Koryntian (2 Kor 13,
13). Dos∏ownie brzmi ono jednak: „¸aska Pana Jezusa Chrystusa, mi∏oÊç Boga i komunia Ducha Âwi´tego niech b´dzie z wami
wszystkimi”. JeÊli nawet mo˝na uznaç za s∏uszne zastàpienie
trudnego dla wielu do zrozumienia s∏owa „komunia„ przez jego niezupe∏nie dok∏adny odpowiednik: „dar jednoÊci”, jest to
wszak˝e na pewnie nie tylko „dar jednoÊci w Duchu Âwi´tym”, lecz i dar Ducha Âwi´tego, tego˝ Ducha, który jest sam
JednoÊcià Jedynego.
Âw. Pawe∏ ˝yczy Koryntianom tego, co przywykliÊmy nazywaç zbawieniem. Zbawienie jest bowiem w∏aÊnie komunià,
a „Chrystus umar∏ po to, by wprowadziç ludzi w komuni´ Ducha
Âwi´tego”, (zob. Fr. -X. Durwell, dz. cyt.), w t´ przedziwnà
wspólnot´ ˝ycia i mi∏oÊci Boga samego, gdzie ka˝dy mo˝e powiedzieç o sobie: „wszystko, co moje, Twoje jest, i co Twoje, moje” (J 17, 10).
Kiedy myÊlimy o szcz´Êciu wiecznym, wyobra˝amy je sobie najcz´Êciej jako „wizj´ uszcz´Êliwiajàcà”, jako spotkanie
z Bogiem twarzà w twarz. I jest to wyobra˝enie s∏uszne. Âw.
Jan w swoim Pierwszym LiÊcie mówi, ˝e choç ju˝ teraz jesteÊmy dzieçmi Boga, „nie ujawni∏o si´ jeszcze, czym b´dziemy.
Wiemy, ˝e gdy si´ ujawni, b´dziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1J 3, 2). A wtóruje mu Êw. Pawe∏:
„Teraz widzimy jakby w zwierciadle, wtedy zaÊ twarzà w twarz.
Teraz poznaj´ po cz´Êci, wtedy zaÊ poznam tak, jak i zosta∏em
poznany” [przez Boga] (1 Kor 13, 12).
WEZWANI NA UCZT¢ BARANKA
W myÊli biblijnej poznanie nie jest poznaniem czysto intelektualnym, nie sprowadza si´ do wiedzy. „Poznaç” Boga, to
uczestniczyç w Jego ˝yciu, w tajemnicy Ojca, Syna i Ducha
Âwi´tego. I tu przychodzi nam z pomocà inny obraz z Pisma
Âwi´tego. Ju˝ autorzy Biblii hebrajskiej zapowiadajà nieraz jakàÊ wielkà uczt´ eschatologicznà, uczt´ zbawienia, widzàc
w niej ostateczne dope∏nienie Przymierza. Wzmianki o takiej
uczcie znajdujemy te˝ w Nowym Testamencie, choç cz´sto
nie zwracamy na nie uwagi. Oto na przyk∏ad Jezus, pe∏en po-
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dziwu dla wiary pogaƒskiego setnika, wo∏a: „Powiadam wam,
˝e wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i spocznà przy uczcie
w królestwie niebieskim wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem” (Mt 8, 11; por. ¸k 12, 29). W Ewangelii zaÊ Êw. ¸ukasza
Jezus mówi uczniom przy Ostatniej Wieczerzy: „Ja przekazuj´
Wam królestwo, jak Mnie przekaza∏ je Ojciec, abyÊcie w królestwie moim jedli i pili przy moim stole” (¸k 22, 29-30). Obraz
uczty pojawia si´ równie˝ w przypowieÊciach, a spotykamy
si´ z nim tak˝e i w czasie Mszy sw., kiedy przyst´pujàc do Sto∏u Paƒskiego, s∏yszymy s∏owa kap∏ana: „B∏ogos∏awieni, którzy
zostali wezwani na uczt´ Baranka”. S∏owa te rozumiemy zazwyczaj jako zaproszenie do udzia∏u w Eucharystii. Mamy racj´, lecz nie do koƒca. Nie spostrzegamy bowiem, ˝e jest to
cytat z Pisma Âwi´tego, tym razem z 19 rozdzia∏u Apokalipsy:
„Alleluja, bo zakrólowa∏ Pan Bóg nasz wszechmogàcy. Weselmy
si´ i radujmy, i dajmy Mu chwa∏´, bo nadesz∏y Gody Baranka,
a Jego Ma∏˝onka si´ przystroi∏a (…) B∏ogos∏awieni, którzy sà wezwani na uczt´ Godów Baranka” (Ap 19, 6-7.9). Tak wi´c naprawd´ s∏yszymy tu zaproszenie na wielkà uczt´ weselnà
w królestwie niebieskim i jej to zadatkiem jest przyjmowane
przez nas Cia∏o Chrystusa. To, co nazywamy Komunià Âwi´tà,
jest Komunià rzeczywistà, a jednoczeÊnie zapowiedzià pe∏nego ju˝ udzia∏u w Komunii Trójjedynego.
Obraz uczty jest szczególnie dobrze dobrany. Mo˝e on
nam pomóc wniknàç nieco g∏´biej w tajemnic´ samego Boga.
Dzisiaj zagubiliÊmy ju˝ w znacznej mierze sens takiej uczty,
sens wspólnego posi∏ku rodzinnego. Pozosta∏a nam na szcz´Êcie jeszcze wieczerza wigilijna. To taki wyjàtkowy moment,
kiedy wszyscy jesteÊmy naprawd´ razem, kiedy jesteÊmy rzeczywiÊcie otwarci dla siebie wzajemnie, gotowi sobie wzajemnie s∏u˝yç. Je˝eli ktoÊ by∏by w naszym gronie smutny, lub – co
gorzej – nad´ty lub zagniewany, jego nastrój odczujemy wszyscy i od razu coÊ si´ popsuje. Podobnie – lub jeszcze ∏atwiej –
udziela si´ wszystkim radoÊç. Taka bowiem wspólna wieczerza to w∏aÊnie wzajemne przyjmowanie i dawanie (przyjmowanie i dawanie drobnych prezentów, przyjmowanie podawanych nam smako∏yków i przekazywanie ich naszym sàsiadom, przyjmowanie tych, którzy wokó∏ nas siedzà i dawanie
im samego siebie). RadoÊç wszystkich jest tu radoÊcià ka˝dego, a radoÊç ka˝dego radoÊcià wszystkich.
Jest to niezmiernie odleg∏y i bardzo niedoskona∏y obraz tego, co mo˝e oznaczaç nasze uczestnictwo w ˝yciu Boga,
w owej wieczystej Komunii Ojca i Syna w Duchu Âwi´tym,
gdzie radoÊç ka˝dego b´dzie radoÊcià wszystkich (tak˝e i samego Boga), a radoÊç wszystkich (tak˝e i samego Boga) b´dzie radoÊcià ka˝dego. I to jest w∏aÊnie zbawienie. Dojrzewajmy zatem do tej Komunii w naszym dniu powszednim. Pozwólmy si´ prowadziç jako dzieci Bo˝e Duchowi Prawdy (Rz
8, 14), otwierajàc si´ wcià˝ na nowo na nieustanne przyjmowanie i dawanie. Gdy zaÊ w godzinie Êmierci przyjdzie nam
spotkaç si´ z Panem, b´dzie to po prostu najpe∏niejsze, ostateczne ju˝ otwarcie. ObyÊmy us∏yszeli wówczas z ust Jego:
„Wszystko, co moje, twoje jest, a co twoje, moje”.
Anna Âwiderkówna
[1] Nowy Testament cytowany w przek∏adzie Autorki
[2] Fr. -X. Durwell, L’Esprit Saint de Dieu, Paris 1983, s. 162.
[3] B. Rey, A la decouvert de Dieu. Les origines de foi trinitaire, Paris 1982, s. 129.
[4] P. Aubin, Dieu: Pere, Fils, Esprit. Pourquoi les chretiens parlent de Trinite?, Paris 1975, s. 55
Przedruk za zgodà Autorki z: Tygodnik Powszechny, Nr 22, 2.06.1996
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Nie widz´ mojej
funkcji asystenta tak,
˚e powinienem
sterowaç wspólnotà,
Rzàdziç
– Asystent Narodowy W˝ch
O. Ryszard Friedrich
w rozmowie z Ma∏gorzatà Golanowskà
i Wojtkiem Miko∏uszkà

Wojtek Miko∏uszko: Kiedy si´ ojciec zetknà∏ z duchowoÊcià
ignacjaƒskà, czy jeszcze przed wstàpieniem do zakonu?
– o. Ryszard Friedrich: Pochodz´ z parafii jezuickiej
z Gdaƒska Wrzeszcza, od momentu chrztu zawsze spotyka∏em jezuitów. Dla mnie ksiàdz to by∏ jezuita. Dopiero póêniej
uÊwiadomi∏em sobie, ˝e nie wszyscy ksi´˝a sà jezuitami.
Ma∏gorzata Golanowska: Czyli nie mia∏ ojciec k∏opotu z wy borem zakonu?
– Tak, tego problemu nie mia∏em. Mia∏em problem z wyborem, czy byç ksi´dzem. Szko∏a, potem studia na Politechnice Gdaƒskiej, na Wydziale Elektrycznym. Dopiero na drugim roku zaczà∏em myÊleç o zakonie. Zaczà∏em zastanawiaç
si´, czy byç ksi´dzem, czy nie. Ale jeÊli nim byç – to jezuità,
tu nie by∏o ˝adnego pytania.
W. M. Czy ktoÊ ojca namawia∏, czy zniech´ca∏ do bycia ksi´dzem?
– Nie. Nigdy z jezuitami nie rozmawia∏em o powo∏aniu,
o tym, co czuj´. W mojej parafii jezuici mieli dobrze dzia∏ajàce duszpasterstwo akademickie. Dla uczniów szkó∏ Êrednich
by∏a grupa dyskusyjna, by∏y ró˝ne formy wakacji i spotkaƒ
w ciàgu roku, a ja z tego wszystkiego korzysta∏em. Jak ju˝
prawie zadecydowa∏em, ˝e wst´puj´ do zakonu, to poszed∏em o tym porozmawiaç.
W. M. Jak zareagowali rodzice?
– Spokojnie. Mam starszego brata, wi´c on si´ zajà∏ przed∏u˝aniem rodu, ma trójk´ dzieci. Mama tylko zada∏a pytanie,
czy to na pewno jasna decyzja.
W.M. Czy rodzina ksi´dza by∏a wierzàca?
6

– Rodzice sà wierzàcy i zawsze otwarcie praktykowali wiar´. Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Âwi´tej by∏o dla nich absolutnie na pierwszym miejscu. Pami´tam, jak w czasie wakacji sp´dzanych pod namiotem jechaliÊmy kilkanaÊcie kilometrów, ˝eby znaleêç koÊció∏. ProwadziliÊmy bardzo rodzinne
˝ycie. Od najwczeÊniejszych lat jeêdziliÊmy na wspólne wakacje, najcz´Êciej w góry, w Beskidy, pod namiot. Mam takie
wspomnienia ju˝ jako trzylatek. Bywa∏o tak, ˝e tata bra∏ urlop
na lipiec, mama na sierpieƒ, a my z bratem mieliÊmy dwa miesiàce wakacji, miesiàc z jednym rodzicem, miesiàc z drugim.
Od siódmej klasy jeêdzi∏em ju˝ sam ze swojà paczkà.

W gronie rodziny

M. G. Nazwisko Friedrich ma niemieckie brzmienie i pisowni´, czy rodzina ojca pochodzi z Niemiec?
– Nie. Wszyscy si´ temu dziwià, ale nie. Mój tata kiedyÊ
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próbowa∏ odtworzyç ca∏e drzewo genealogiczne rodziny, jeêdzi∏ po parafiach, archiwach i szuka∏ Êladów rodzinnych. Przy
okazji wyjaÊni∏ problem nazwiska. Pradziadek czy prapradziadek, rejestrujàc dziecko przy chrzcie w zaborze pruskim, da∏
mu na drugie imi´ Fryderyk, po niemiecku Friedrich. W biurze drugie imi´ potraktowali jako nazwisko i tak zacz´∏a si´ linia rodowa Friedrichów.
M. G. Jakim ojciec by∏ dzieckiem?
– Pewnie dosyç ˝ywym. Od poczàtku mia∏em jakiÊ rower
po dziadku, póêniej w∏asny. Du˝o te˝ chodzi∏em na rajdy,
obozy, biwaki. Szczególnie pod koniec ogólniaka i na studiach. Równie˝ zimà lubi∏em chodziç po górach, np. rano na
piechot´ na Kasprowy, potem na Âwinic´ i przez Zawrat do
Pi´ciu Stawów i o dziewiàtej wieczorem w schronisku. Na
szcz´Êcie Ênieg wtedy by∏ wyjàtkowo dobry. Teraz ju˝ bym si´
na to nie odwa˝y∏.
M. G. Jak d∏ugo ojciec jako jezuita wspó∏pracuje z W˚Ch?
– Pierwszy raz spotka∏em W˚Ch w 1984 roku. Przyjecha∏em do Warszawy na studia teologiczne i zaraz jesienià
nawiàza∏em kontakt ze Êrodowiskiem ∏aêniewskim – grupà ludzi skupionà wokó∏ oÊrodka prowadzàcego rekolekcje dla
chorych w ¸aêniewie. Z tego w∏aÊnie Êrodowiska pod koniec
lat siedemdziesiàtych powsta∏a najstarsza grupa W˚Ch – Êw.
Józef. Natomiast z grona wspó∏pracujàcych z nimi m∏odych
ludzi, najcz´Êciej w wieku studenckim, próbowano stworzyç
drugà wspólnot´. I z tà grupà zaczà∏em si´ spotykaç.
M. G. Ile czasu trwa∏a wspó∏praca z tà pierwszà grupà?
– Grupa spotyka∏a si´ cztery, mo˝e pi´ç lat, a potem
przesta∏a. Z niektórymi z nich mam kontakt do dzisiaj.
M. G. Co si´ w tym czasie dzia∏o we wspólnocie W˚Ch?
– W 1985 roku, zimà, o. Schulz dwukrotnie poprowadzi∏
rekolekcje „w dynamice ma∏ej grupy”, czyli rekolekcje ignacjaƒskie, ale po∏àczone ze spotkaniami ma∏ej grupy. Najstarsi
ludzie z W˚Ch (jak to powiedziano w Kaliszu: „ZBoWiD wu˝etchowski”) pami´tajà to wa˝ne doÊwiadczenie. Pokaza∏o
ono zbie˝noÊç drogi duchowej pojedynczego cz∏owieka
i drogi ca∏ej grupy. Kiedy o. Schulz wyje˝d˝a∏ w 1985 roku
w czerwcu na swojà probacj´ do Stanów Zjednoczonych, poprosi∏ mnie o poprowadzenie w czasie wakacji podobnych rekolekcji. Prowadzi∏em wtedy wspólnie z animatorami dwie serie takich rekolekcji.
W kolejnych latach, gdy by∏em klerykiem, a potem kap∏anem pracujàc przez rok przy koÊciele na Âwi´tojaƒskiej, doÊç
mocno udziela∏em si´ w W˚Ch. By∏em odpowiedzialny
przede wszystkim za wspólnoty warszawskie oraz za formacj´
m∏odych grup. W 1990 roku zamieszka∏em w Warszawie na
Rakowieckiej, gdzie zosta∏em prefektem, czyli odpowiedzialnym za naszych kleryków jezuickich studiujàcych teologi´.
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Mia∏em sporo zaj´ç jako prefekt, ale by∏em równie˝ asystentem wspólnoty warszawskiej. W 1992 roku wyjecha∏em do
Gdyni, a po czterech latach do Irlandii na Trzecià Probacj´.
W. M. Co znaczy to s∏owo „probacja”?
– Probacja znaczy próba, a okreÊla etapy formacji ka˝dego jezuity. Pierwszà Probacj´ przechodzi si´ w czasie kandydatury, czyli okresie przed nowicjatem. Druga Probacja to
dwa lata nowicjatu. Póêniej nast´pujà studia, pewien okres
pracy kap∏aƒskiej i wreszcie Trzecia Probacja, czyli rok ponownie poÊwi´cony formacji wewn´trznej i zakonnej.
M. G. Co ojciec robi∏ po probacji?
– Zosta∏em ekonomem Prowincji, co – mo˝na powiedzieç
– oznacza dyrektora finansowo-administracyjnego. Podlegajà
mi sprawy finansowe, administracyjne i w∏asnoÊciowe naszej
Prowincji.
M. G. Czy ojciec ma ekonomiczne wykszta∏cenie?
– I mam i nie mam. Âmiejà si´ ze mnie w domu, ˝e ucieka∏em od ekonomii i nie uciek∏em. Bo moi rodzice sà ekonomistami. A ja uciek∏em do zakonu i zosta∏em… ekonomem
Prowincji. Tak, ˝e to zaplecze „domowe” bardzo mi pomaga.

Podczas studiów teologii w Kolegium Ksi´˝y Jezuitów
na ul. Rakowieckiej w Warszawie

Zw∏aszcza na poczàtku mojej pos∏ugi nie raz radzi∏em si´ rodziców w wielu sprawach. Pomaga mi te˝ techniczne wykszta∏cenie, trzy lata na Politechnice Gdaƒskiej.
M. G. Jak d∏ugo pe∏ni si´ funkcj´ ekonoma?
– Nie ma kadencji. Pe∏ni si´ jà w miar´ potrzeby, mo˝liwoÊci – osobiÊcie nie chcia∏bym tego robiç zbyt d∏ugo, bo
jest to funkcja doÊç „techniczna”, ma si´ mniej kontaktu
z ludêmi, ma∏o czasu zostaje na dzia∏alnoÊç duszpasterskà.
Na razie jestem ekonomem od trzech lat i dobrze jeÊli nim
b´d´ jeszcze dwa, maksymalnie trzy lata.
M. G. Kiedy ojciec zosta∏ asystentem narodowym W˚Ch?
– Na wiosn´ 1998 roku. Ojciec Adam Schulz, poprzedni
asystent, mia∏ du˝o pracy w Radzie Ruchów Katolickich, zo7
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sta∏ rzecznikiem Episkopatu Polski, pojawi∏o si´ wobec tego
wspólne odczucie, ˝e ktoÊ powinien go odcià˝yç w pracy, najlepiej ktoÊ, kto mia∏ ju˝ doÊwiadczenie pracy z W˚Ch.
W. M. Czy to o. Schulz zaproponowa∏ ojcu przej´cie funkcji,
czy by∏a to Ewa Poleszak? Gdzie taka decyzja zapada?
– Decyzja by∏a mocno konsultowana. W Normach Ogólnych jest zapis, ˝e Rada Wykonawcza przedstawia o. Prowin-

Âwi´cenia kap∏aƒskie, 1987 r.

cja∏owi propozycje kandydatów na asystenta. Wiem, ˝e z poczàtku mojego nazwiska wÊród tych propozycji nie by∏o. Póêniej by∏y rozmowy z o. Prowincja∏em, z o. Schulzem i wychodzi∏o na to, ˝e sà dwie mo˝liwoÊci: albo przyjdzie ktoÊ, kto
b´dzie mia∏ mo˝e wi´cej czasu, ale wczeÊniej z W˚Ch nie
pracowa∏, albo b´d´ ja, który wczeÊniej pracowa∏em, ale mam
mniej czasu. Trzeba by∏o rozwa˝yç, co wybraç. Natomiast
ostatecznà decyzj´ podjà∏ o. Prowincja∏.
W. M. Jak si´ uk∏ada wspó∏praca ze wspólnotà?
– Dobrze. Zauwa˝am zmian´ w postrzeganiu funkcji asystenta W˚Ch. Na poczàtku doÊç cz´sto odczuwa∏em takie
oglàdanie si´ na mnie: „A co ojciec asystent by uwa˝a∏, a czy
my tak mo˝emy.” Wtedy odpowiada∏em: „To twoje zadanie,
twoja decyzja. Ja mog´ ci doradziç, powiedzieç, jak ja to widz´, ale ty masz sam decydowaç.” Uwa˝a∏em i uwa˝am, ˝e
W˚Ch powinno byç doÊç niezale˝ne od jezuitów. Nie widz´
mojej funkcji asystenta tak, ˝e powinienem sterowaç wspólnotà, rzàdziç. Dla mnie jest istotne, ˝eby Êwieccy sami umieli
prowadziç wspólnot´… Obecnie mam poczucie, ˝e cz∏onkowie wspólnoty coraz bardziej czujà si´ za nià odpowiedzialni.
W. M. Czy zdarzajà si´ niesnaski, bo rozumiem, ˝e funkcja
asystenta to tak˝e pilnowanie, ˝eby praca wspólnoty by∏a
zgodna z naukà KoÊcio∏a, czy tak?
– Nie zdarzy∏o mi si´ jeszcze, bym musia∏ w ten sposób
interweniowaç, coÊ zupe∏nie zanegowaç. By∏o par´ spraw,
kiedy próbowa∏em stymulowaç pewne dzia∏ania, gdy uwa˝a8
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∏em, ˝e jakaÊ propozycja jest zbyt p∏ytka albo idzie w z∏ym
kierunku. Ale polega∏o to na wyra˝eniu swojej opinii: „S∏uchajcie, czy naprawd´ tak, czy nie mo˝na by inaczej?” Tak by∏o np. ze spotkaniem w Kaliszu. Pierwsze propozycje by∏y takie: „Spotkajmy si´, bo jest pielgrzymka, bo rok jubileuszowy,
mo˝e byÊmy w takim razie pojechali na odpust.” Wed∏ug
mnie to nie by∏o wystarczajàce, sugerowa∏em, ˝e mo˝e coÊ
wi´cej: formacja, spotkania w grupach. I tak wspólnie opracowano program mo˝liwie bogaty, twórczy.
W. M. Jak da si´ pogodziç funkcj´ asystenta narodowego
i ekonoma?
– Pogodzenie tych dwóch funkcji nie jest trudne, bo ja lubi´ prac´ z ludêmi. Bycie asystentem, pomoc w ˝yciu duchowym, w rekolekcjach, kierownictwo duchowe, rozmowy..., to
jest to, co daje przeciwwag´ funkcji ekonoma. Jedyny problem to czas. Niestety nie zawsze ten czas mam, musz´ go
dzieliç pomi´dzy ró˝ne zaj´cia.
M. G. Czy bycie zakonnikiem, ekonomem Prowincji, asystentem W˚Ch pozostawia jeszcze czas na prywatnoÊç, na w∏asne
zainteresowania, czytanie ksià˝ek, niezawodowe spotkania?
– Funkcj´ ekonoma pe∏ni´ trzeci rok od 1997 roku.
W tym czasie dokonywa∏y si´ olbrzymie zmiany, wprowadzono reformy. Bardzo rzutowa∏o to na mojà pos∏ug´. Choçby
koniecznoÊç stworzenia nowej struktury ubezpieczeƒ spo∏ecznych i zdrowotnych dla wszystkich jezuitów, uregulowanie spraw w∏asnoÊci naszych domów, osobowoÊci prawnej
domów zakonnych i parafii, spowodowa∏a, ˝e iloÊç bie˝àcych
spraw „do przerobienia” by∏a du˝a. Obecnie zaczyna si´ to

WÊród cz∏onków W˚Ch w Gdaƒsku

uspakajaç, ten rok jest ∏atwiejszy i odczuwam, ˝e mam coraz
wi´cej czasu. Na szcz´Êcie mam taki dar, ˝e nie przesadzam
z pracà – w momencie, kiedy dochodz´ do pewnej granicy,
kiedy czuj´, ˝e jestem zbyt zm´czony, wy∏àczam si´.
M. G. Czy ma ojciec czas na spotkania z przyjació∏mi.
– Mam troch´ przyjació∏, czuj´, ˝e ludzie mnie lubià, na-
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wet jak nie mam dla nich zbyt wiele czasu. Na pewno nie
uciekam przed spotkaniami, jeÊli ktoÊ mnie zaprasza na kolacj´, bo w∏aÊnie przygotowa∏ flaczki, to nie odmawiam.
M. G. Czy to ulubiona potrawa ojca?
– Nie, ale jak sà dobre, to jem z przyjemnoÊcià.
M. G. Co ojciec uwa˝a za najcenniejsze w W˚Ch dla KoÊcio ∏a, dla ludzi? Kiedy rozmawia∏yÊmy z Jankiem So∏daczukiem,
powiedzia∏ nam, ˝e wa˝nà sprawà w czasie powstawania
wspólnoty w latach osiemdziesiàtych by∏o utworzenie Êrodowiska, dajàcego oparcie ludziom wobec doÊç wrogiego Êwiata. W tej chwili jest chyba troch´ inaczej?
– Jest inaczej i nie jest. Âwiat mo˝e nie jest ju˝ wrogi, bo
nie ma takiego podzia∏u: my katolicy i oni komuniÊci. Ale dzisiaj wa˝niejsze jest, ˝e ten „Êwiat” ma∏o ˝yje wartoÊciami
chrzeÊcijaƒskimi, a nawet ogólnoludzkimi. Dzisiaj tworzy si´
wizj´ cz∏owieka, który ma, posiada, zdobywa..., cz∏owieka
sukcesu, cz∏owieka pieni´dzy. Ginà wi´c takie wartoÊci jak
prawda, dobroç, ˝yczliwoÊç.... Prawda dla wielu polityków nie
istnieje; nie wa˝ne, czy to, co si´ mówi, jest prawdziwe, tylko czy b´dzie dobrze odebrane przez wyborców.
Dla mnie najwi´kszà wartoÊcià duchowoÊci ignacjaƒskiej
jest nacisk na godzenie rzeczy Bo˝ych i ludzkich, ˝ycie w tym
Êwiecie i nie gubienie w nim Pana Boga. Dlatego w W˚Ch tak
podkreÊla si´, by byç mocno osadzonym w pracy, w domu,
w rodzinie, w polityce, w gospodarce... i jednoczeÊnie by
w tym wszystkim znaleêç wymiar nadprzyrodzony – wiary,
wartoÊci chrzeÊcijaƒskich, duchowoÊci.
M. G. Powiedzia∏ ojciec wczeÊniej, ˝e istnieje zbie˝noÊç pomi´dzy drogà duchowà cz∏owieka, a drogà duchowà wspól noty. Czy obecnie jest mo˝liwe bycie chrzeÊcijaninem bez
wspólnoty?
– Na pewno to jest mo˝liwe, bo sà ró˝ne duchowoÊci
i ró˝ne charyzmaty. W poczàtkach KoÊcio∏a mocno rozwija∏a
si´ duchowoÊç pustelnicza i na pewno wielu ludzi doskonale
odnajduje si´ w takim samotnym prze˝ywaniu relacji z Panem
Bogiem. Natomiast rzeczywiÊcie dziÊ wi´cej ludzi poszukuje
ró˝nego typu wspólnot. Jest ∏atwiej, ˝ywiej, bardziej twórczo
prze˝ywaç wiar´ wspólnie, dzieliç si´ nià, wspieraç wzajemnie. I stàd taki dosyç gwa∏towny rozwój ruchów: Odnowy
w Duchu Âwi´tym, Oazy, Neokatechumenatu. Cz∏owiek tego
bardzo potrzebowa∏, zw∏aszcza na pustyni komunizmu.
Obecnie ta potrzeba troch´ zacz´∏a s∏abnàç, wielu bardziej
zaj´∏a kariera, sukces, praca...
W. M. Czy to, ˝e w Polsce jest du˝o wspólnot, jest rzeczy wiÊcie znakiem czasu, czy znakiem zmian w KoÊciele?
– Nie wiem jak rozumiesz zmian´ w KoÊciele?
M. G. Chodzi o zmieniajàcà si´ rol´ Êwieckich.
– Tylko, ˝e t´ rol´ Êwieccy sami sobie wypracowujà, to nie
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jest tak, ˝e biskup zadecydowa∏, ˝e Êwieccy majà mieç wi´ksze zadania w KoÊciele. Warto poczytaç histori´ KoÊcio∏a
w dwudziestoleciu mi´dzywojennym – ile wtedy by∏o bractw,
konfraterni, stowarzyszeƒ skupiajàcych Êwieckich, to oni dzia∏ali w KoÊciele, mieli swoje kamienice, oÊrodki, w∏asne koÊcio-

Z asystentem Êwiatowym W˚Ch, o. H.P. Kolvenbachem
i delegacjà polskà w Itaici

∏y. Dopiero w czasach komunistycznych powsta∏ taki obraz
KoÊcio∏a: ksiàdz i t∏umy wiernych biernie uczestniczàcych
w niedzielnej mszy. Wynika∏o to pewnie najbardziej – choç
nie jedynie – z przeÊladowaƒ, jakie spotyka∏y tych, którzy w∏àczali si´ w ˝ycie KoÊcio∏a. To w∏aÊnie powstajàce ruchy odkry∏y na nowo wizj´ Êwieckich, którzy majà swój twórczy udzia∏
w KoÊciele. Choçby taki ruch oazowy, który uczy∏ ludzi liturgii, bycia przy o∏tarzu, anga˝owania si´ w to, co si´ w KoÊciele dzieje.
M. G. Czy ojciec ma kierownika duchowego?
– To jest zalecane. Zwykle mia∏em kogoÊ takiego. By∏
okres, ˝e korzysta∏em z rozmów z kierownikiem bardzo regularnie, nawet raz w tygodniu, zw∏aszcza przez czas studiów
i po nich. Póêniej ju˝ nie zawsze mia∏em potrzeb´ czy mo˝liwoÊci, ˝eby utrzymaç takà cz´stoÊç spotkaƒ. Obecnie, zwykle raz na miesiàc, to zale˝y od potrzeb.
M. G. Jacy sà ulubieni duchowi mistrzowie ojca?
– To si´ zmienia∏o w zale˝noÊci od czasu. W pewnym
okresie sporo czyta∏em Thomasa Mertona. Praktycznie do
dzisiaj lubi´ czerpaç z ksià˝ek Antoniego de Mello, du˝o
zawdzi´czam Carlo Martiniemu. By∏ czas, ˝e czyta∏em sporo ksià˝ek z pogranicza psychologii i duchowoÊci, g∏ównie
w Gdyni, kiedy prowadzi∏em rekolekcje. Cz´sto pojawia∏o
si´ wtedy pytanie: co jest potrzebne rekolektantowi od strony duchowej, a co od strony ludzkiej. Czyta∏em Johna Powella, Aleksandra Lowena.
9
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M. G. Czy to jest jakaÊ specyfika jezuitów, ˝e zwracajà uwag´ nie tylko na duchowoÊç, ale i na psychik´?
– To jest specyfika
duchowoÊci ignacjaƒskiej, a nie jezuitów –
nie tworzyç enklawy
„czystej duchowoÊci”
oderwanej od realnego cz∏owieka. Âw.
Ignacy mówi∏: miej
objawienia,
bàdê
cz∏owiekiem mistyki,
ale jednoczeÊnie stàpaj twardo po ziemi.
W. M. Na koniec
chcia∏bym spytaç, jakie
sà ojca ulubione ksià˝ki
z literatury pi´knej?
– Ró˝ne, ostatnio np. w wolnych chwilach czyta∏em troch´ Musierowicz.
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M. G. Naprawd´?!
– Czemu nie. Bardzo mi si´ jej ksià˝ki podobajà, czuje si´
wiele dobra promieniujàcego z jej bohaterów,
a autorka ma bardzo
pozytywne podejÊcie do
˝ycia i to si´ czuje.
M. G. A 'ch∏opczyƒskie'
ksià˝ki?
W. M. Niziurski?
– To znacznie wczeÊniej. Du˝o czyta∏em
w podstawówce. Nawet
nie wiem, czy to nie by∏a jakaÊ forma ucieczki.
Przeczyta∏em
chyba
wszystko Dumas’ów, ojca i syna, a tak˝e Karola Maya – Winnetou, Fiedlera....
M. G. Bardzo dzi´kujemy za rozmow´.

Mi¸oÂå Moja nie
odstàpi od Ciebie...
W imieniu wspólnoty „Êw. Józef” chc´ podzieliç
si´ niezwyk∏ym doÊwiadczeniem, które sta∏o si´ naszym udzia∏em. Gdyby ktoÊ zapyta∏ nas, dojrza∏ych
chrzeÊcijan, czy wierzymy, ˝e Bóg mo˝e uczyniç cud,
znak taki, jak w Ewangeliach, np. ˝e mo˝e uzdrowiç,
odpowiedzielibyÊmy zapewne, ˝e tak, oczywiÊcie, mo˝e, ale gdyby spytano nas, czy taki cud mo˝e si´ przydarzyç na naszych oczach – komuÊ, kogo dobrze znamy – to zapewne odpowiedzielibyÊmy inaczej.
Joanna Grodzicka nale˝a∏a do naszej wspólnoty
przez kilka lat. PoznaliÊmy si´ przy okazji ró˝nych
dzia∏aƒ na rzecz osób chorych na SM (stwardnienie
rozsiane), w co nasza wspólnota si´ zaanga˝owa∏a. Jonna, mimo ˝e sama chora na SM i poruszajàca si´ na
wózku, by∏a osobà nies∏ychanie aktywnà. W swoim
tekÊcie pisze tylko ogólnikowo o ogromie prac, które
podejmowa∏a, wi´c nale˝y si´ par´ s∏ów uzupe∏nienia.
Joanna od poczàtku bardzo aktywnie w∏àczy∏a si´
w dzia∏alnoÊç stowarzyszenia chorych na stwardnienie
rozsiane stajàc si´ spiritus movens wi´kszoÊci podej10

mowanych akcji. Mimo ˝e porusza∏a si´ na wózku by∏a zawsze obecna w biurze i wsz´dzie gdzie trzeba
i mo˝na by∏o coÊ zdzia∏aç. Z jej inicjatywy powsta∏y
grupy wsparcia, ró˝ne formy rehabilitacji (grupowa, indywidualna i turnusy). WymyÊli∏a warsztaty ceramiczne, zorganizowa∏a Transportowe Us∏ugi Specjalistyczne czyli transport miejski dla osób niepe∏nosprawnych.
Prawie od samego poczàtku redagowa∏a kwartalnik dla
chorych na SM „Nadzieja”, zainicjowa∏a rekolekcje zamkni´te i spotkania Êwiàteczne dla chorych na SM. Te
ostatni akcje by∏y i sà do dzisiaj przedmiotem zaanga˝owania naszej wspólnoty. Lista jej zaj´ç i dokonaƒ jest
o wiele d∏u˝sza.
W tym czasie zdecydowa∏a si´ na odejÊcie z Odnowy w Duchu Âwi´tym i zapyta∏a o mo˝liwoÊç wejÊcia
do W˚Ch. Wspólne zaanga˝owanie, fakt odprawienia
I Tygodnia åwiczeƒ i bardzo g∏´bokie wyrobienie duchowe zdecydowa∏y, ˝e zaproponowaliÊmy wejÊcie do
naszej wspólnoty, mimo i˝ byliÊmy ju˝ wspólnotà
„starà”, tzn. trwajàcà ponad 10 lat. Joanna od poczàtku
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sta∏a si´ osobà bardzo wa˝nà w naszej wspólnocie. Jej
g∏´boka duchowoÊç po∏àczona z ogromnym zaanga˝owaniem na rzecz chorych by∏a wzorem tego, jak powinno wyglàdaç nasze ˝ycie.
Choroba jednak post´powa∏a, pojawia∏y si´ nowe
trudnoÊci i ograniczenia, z którymi radzi∏a sobie
w miar´, jak si´ pojawia∏y. Wreszcie w 1995 r. troch´
na skutek przeforsowania (Zjazd IFMSS w Jerozolimie i zaraz potem seminarium w Konstancinie) przysz∏o ca∏kowite za∏amanie – utrata w∏adzy w r´kach
i nogach, spastycznoÊç uniemo˝liwiajàca korzystanie
z wózka i prawie 10 miesi´cy pobytu w szpitalu, najpierw w Instytucie Neurologii na Sobieskiego, potem
na Banacha. Dosz∏y k∏opoty z oddychaniem stanowiàce realne zagro˝enie dla ˝ycia. Przeprowadzono
w obu szpitalach seri´ badaƒ i prób, wreszcie po opanowaniu zagro˝enia uduszeniem wypisano do domu.
Lekarze byli zgodni: o ˝adnej poprawie nie mo˝e byç
mowy, pozostaje mieç nadziej´, ˝e nie b´dzie gorzej.
Nierozumia∏e i trudne do przyj´cia by∏o to, ˝e osoba
tak potrzebna, tyle dobra robiàca dla innych zosta∏a
dramatycznie wy∏àczona z aktywnego, mimo trudnoÊci, niezale˝nego ˝ycia i zdana ca∏kowicie na opiek´
innych – karmienie, mycie itd. Spotkania naszej
wspólnoty odbywa∏y si´ wi´c przy ∏ó˝ku, by∏a Msza
Êw., a nawet próba zrobienia rekolekcji w ˝yciu. Kleryk, jezuita przygotowa∏ punkta, inni przynosili komuni´.
KoniecznoÊcià okaza∏ si´ powrót do rodzinnego
Torunia pod opiek´ rodziców i ca∏ego grona ludzi
˝yczliwych. AktywnoÊç jednak pozosta∏a. Lekki ruch
r´ki umo˝liwi∏ pisanie na le˝àcym na ∏ó˝ku notebooku.
Tak powstawa∏y artyku∏y do „Nadziei”. Niemniej dost´pny Êwiat skurczy∏ si´ do pokoju, aktywnoÊç do
s∏ów i myÊli; do spraw ducha. Szcz´Êliwie znaleêli si´
klerycy z pobliskiego seminarium diecezjalnego, którzy przynosili codziennie Komuni´, a przede wszystkim ich ojciec duchowy, wspania∏y màdry kap∏an.
W tym czasie Joanna nawiàza∏a kontakt z nowym
klasztorem Sióstr Karmelitanek w ¸asinie, niedaleko
Torunia. DuchowoÊç Karmelu – aktywnoÊç mimo
ograniczenia miejsca i zamkni´cia (przecie˝ Êw. Teresa
od Dzieciàtka Jezus jest patronkà misji, mimo i˝ nie
opuÊci∏a nigdy murów swojego klasztoru w Lisieux) –
dobrze pasowa∏a do obecnej jej sytuacji. Joanna, pó∏
˝artem, mówi∏a, ˝e zdradzi∏a Êw. Ignacego dla Êw. Teresy. Te kontakty zaowocowa∏y niezwyk∏à decyzjà, za
zgodà generalnego prze∏o˝onego zakonu karmelitaƒskiego Joanna z∏o˝y∏a w sierpniu 1998 r. Êluby
w Êwieckim zakonie w Karmelu.
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W grudniu 1998 r. w ramach przygotowaƒ do beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
bardzo zas∏u˝onego kap∏ana diecezji toruƒskiej, który
zmar∏ Êmiercià m´czeƒskà w Dachau, klerycy Seminarium Duchownego odprawiali nowenn´, w czasie której proszono, za wstawiennictwem ks. Frelichowskiego
o uzdrowienie Joanny. Nowenn´ podj´∏y równie˝ Karmelitanki z ¸asina. Sama Joanna nie by∏a inicjatorkà,
lecz wyrazi∏a zgod´. W trzecim dniu nowenny, le˝àc
w ∏ó˝ku poczu∏a, ˝e mo˝e zgiàç nog´. Ogromna spastycznoÊç nie pozwala∏a dotychczas na ˝aden taki ruch.
Potem okaza∏o si´, ˝e mo˝e ruszaç r´kami. Choroba
ustàpi∏a nagle, pozosta∏y jednak jej skutki oczywiste po
3 latach le˝enia bez ruchu – przykurcze mi´Êni, k∏opoty z krà˝eniem i ogromne os∏abienie. W tym czasie nie
bra∏a ˝adnych nowych leków, nie stosowa∏a ˝adnych
terapii czy medycyny alternatywnej. Powoli, najpierw
siadanie, po kilku dniach wstanie, pierwsze kroki po
mieszkaniu, po miesiàcu pierwsze wyjÊcie na dwór.
W maju 1999 r. Joanna sama przyjecha∏a do Warszawy
i odwiedzi∏a znajomych równie˝ z W˚Ch. Od naszej
wspólnoty dosta∏a ikonk´ Êw. Ignacego, a od asystenta
– wino z góry Karmel, przywiezione specjalnie z Ziemi
Âwi´tej. W lipcu zrobi∏a w Gdyni III i IV Tydzieƒ rekolekcji, potem wzi´∏a udzia∏ w rekolekcjach dla chorych na SM w Magdalence, w których przed laty
uczestniczy∏a na wózku. Dla chorych, którzy tam byli,
jej obecnoÊç i Êwiadectwo by∏y ogromnym prze˝yciem.
7 wrzeÊnia wstàpi∏a do klasztoru karmelitanek w ¸asinie, w którym jest ju˝ jedna osoba z kaliskiej W˚Ch.
Serdecznie zapraszam do przeczytania Êwiadectwa
Joanny.
Katarzyna Czarnecka
„Êw. Józef”, Warszawa

Drodzy moi!
Mam podzieliç si´ z Wami czymÊ najbardziej osobistym – opowiedzieç pokrótce histori´ mojego ˝ycia,
wielu wydarzeƒ, które dla mnie samej pozostajà tajemnicà, zadziwiajàcym darem. B´d´ pisaç tak, jak
pisze si´ list do bliskich sobie osób, do tych, z którymi
wiele cz∏owieka ∏àczy, którzy sà dla niego wa˝ni. Tak
to odczuwam, chocia˝ nie znamy si´ osobiÊcie.
JeÊli mam si´gaç pami´cià wstecz, to myÊl´ przede
wszystkim o najbli˝szych, o domu, w którym wzrasta∏am. Jestem pewna, ˝e w du˝ej mierze w∏aÊnie dzi´ki
temu, ˝e by∏ on jaki by∏, uda∏o mi si´ przetrwaç ró˝ne
trudne chwile w ˝yciu. Mia∏am szcz´Êcie urodziç si´
w bardzo kochajàcej si´ i z˝ytej rodzinie, której ciep∏o
dawa∏o poczucie bezpieczeƒstwa. Wzrasta∏am wÊród
osób, które bez s∏ów, swoim codziennym post´powa11
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niem, pokazywa∏y k´dy droga poÊród zawi∏oÊci tego
Êwiata. Taki dom to skarb, bo nawet nie wiedzàc
o tym czy (jak to bywa w wieku lat nastu) buntujàc
si´ przeciw niektórym zasadom w nim
obowiàzujàcym, cz∏owiek nasiàka dobrem.
Ju˝ od dzieciƒstwa mia∏am zami∏owanie do sportu.
Stadion sportowy czy sala gimnastyczna by∏y od zawsze miejscami dobrze mi znanymi, ze wzgl´du na
sportowe sukcesy mojego Taty. Nic wi´c dziwnego, ˝e
sama te˝ chcia∏am zaczàç trenowaç. Nie by∏o to ˝adne
zawodnicze katowanie si´, ale zabawa w amatorskie
uprawianie koszykówki – choç w czasie treningów,
meczy, obozów sportowych wk∏ada∏am ca∏à siebie
w to, co robi∏am. Oprócz sportu pasjonowa∏o mnie
wiele innych rzeczy, trzeba wi´c by∏o jakoÊ umiej´tnie
dzieliç czas mi´dzy ró˝ne zaj´cia. Tak min´∏y lata
szko∏y podstawowej, a potem Êredniej, bardziej chyba
– w ka˝dym razie w moich wspomnieniach – pod wp∏ywem zaanga˝owania w grupie Ruchu Âwiat∏o-˚ycie,
sportu, gry na pianinie etc., ni˝ pod wp∏ywem samej
szko∏y i tego, co w niej si´ dzia∏o.
Czas studiów, to w moim ˝yciu okres doÊç szalony.
Przenios∏am si´ z rodzinnego Torunia do Warszawy
i zacz´∏am studiowaç psychologi´. Sama psychologia
wkrótce przesta∏a mi wystarczaç i równolegle do programu studiów, od III roku rozpocz´∏am specjalizacj´
i zacz´∏am przygotowania do robienia pracy magisterskiej w Zak∏adzie Neurofizjologii Instytutu Biologii
DoÊwiadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Jednak znowu, choç bardzo lubi∏am si´ uczyç i mia∏am co robiç,
majàc poszerzony program studiów, to poza uczelnià
i Instytutem by∏ sport, a od poczàtku IV roku popo∏udniowa praca wychowawczyni dzieci chorych na goÊciec w Konstancinie, w Oddziale Instytutu Reumatologii. Poza tym, w ka˝de wakacje – chodzenie po górach, szczególnie po ukochanych Gorcach, bo tam mo˝na by∏o ca∏e dnie w´drowaç i spotkaç kilka zaledwie
osób, w przeciwieƒstwie do tatrzaƒskich, przepi´knych, ale zat∏oczonych szlaków. By∏y te˝ jeziora i p∏ywanie – tylko zimno mog∏o wyrzuciç mnie z wody, inaczej p∏ywa∏abym bez koƒca.
Pod koniec studiów z moim zdrowiem zacz´∏o si´
dziaç coÊ niepokojàcego. Któ˝ z nas nie zna tego stanu,
kiedy pierwsze objawy choroby zaczynajà wkradaç si´
w ˝ycie najpierw niby to niewinnie, a z czasem coraz
bardziej burzà jego dotychczasowy rytm i styl. Najpierw musia∏am zrezygnowaç z koszykówki, potem
z gór, potem z pracy na Reumatologii... W koƒcu by∏o
tak, ˝e z Instytutu, w którym zosta∏am na studiach
doktoranckich, wraca∏am do pustego domu i nie ma12
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jàc ju˝ na nic zupe∏nie si∏y pada∏am na tapczan. Trudne by∏o to przejÊcie z ˝ycia w ciàg∏ym ruchu, w biegu,
do takiego zakotwiczenia si´ w miejscu. Trudne te˝ by∏o trwanie w niepewnoÊci, co si´ ze mnà dzieje. Przez
pierwsze trzy lata, nikt nie potrafi∏ powiedzieç, co mi
w∏aÊciwie jest. Nabywa∏am nie∏atwych doÊwiadczeƒ
bycia pacjentem, odsy∏ana ze szpitala do szpitala,
z oddzia∏u na oddzia∏, z podejrzeniami wahajàcymi
si´ od nieoperacyjnego guza mózgu do histerii.
W koƒcu przyszed∏ moment postawienia diagnozy
SM-u, który by∏ raczej chwilà ulgi, ˝e wreszcie przeciwnik zosta∏ nazwany. Teraz trzeba tylko znaleêç
w∏aÊciwe metody oporu. Po wielu latach okaza∏o si´, ˝e
ów przeciwnik zosta∏ b∏´dnie okreÊlony i wcale nie
mia∏am SM-u. Ta pomy∏ka w diagnozie nie mia∏a jednak wi´kszego znaczenia, bo to, na co faktycznie chorowa∏am, o ile zdo∏a∏am si´ przekonaç, dawa∏o gorsze
ni˝ SM rokowania. ˚adnych szans na jakàkolwiek popraw´, ˝adnych szans na znalezienie leku. Zmiana
diagnozy, oprócz tego, ˝e nastàpi∏a w dramatycznych
okolicznoÊciach, spowodowa∏a, ˝e bardzo doceni∏am

Rekolekcje dla chorych na SM w Magdalence, 1991 r.
Joanna w Êrodku

oparcie jakie daje chorym na SM istnienie PTSR-u
i ca∏ej mi´dzynarodowej spo∏ecznoÊci nag∏aÊniajàcej
sprawy stwardnienia rozsianego. Dopiero kiedy okaza∏o si´, ˝e nie mam SM-u, a tym, na co jestem chora,
prawie nikt si´ nie zajmuje, a w ka˝dym razie jest to
zupe∏ny margines zainteresowaƒ medycyny, wywo∏a∏o
to we mnie poczucie pewnego rodzaju osamotnienia
i musia∏o up∏ynàç troch´ czasu, nim da∏am sobie z nim
rad´.
Wróçmy jednak do poczàtków choroby. Mia∏am coraz to wi´ksze k∏opoty z chodzeniem i w koƒcu przyszed∏ moment, kiedy musia∏am si´ prze∏amaç i zaczàç
u˝ywaç kuli. Pami´tam t´ chwil´ doskonale, bo to troch´ tak, jakby poddaç si´ i sk∏adaç broƒ wobec agre-
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sora, który okaza∏ si´ silniejszy. Nie by∏o ∏atwo pokazaç si´ z kulà w pracy ani te˝ pojechaç z nià pierwszy
raz do domu – dla najbli˝szych to przecie˝ tak˝e ból,
myÊl´, ˝e nawet w pewnym sensie trudniejszy do przyj´cia. Ja wiedzia∏am, ˝e musz´ nauczyç si´ ˝yç z nieuleczalnà chorobà, mia∏am wiele do zrobienia. Oni
znaleêli si´ w sytuacji kibiców, którzy z ca∏à mi∏oÊcià
towarzyszà zawodnikowi, ale gdy tamten s∏abnie, stajà si´ w du˝ym stopniu boleÊnie bezradni wobec przychodzàcych wydarzeƒ. Patrzeç, jak ktoÊ bliski zmaga
si´ z dokuczliwymi objawami choroby i nie móc nic
zrobiç, to jedna z najtrudniejszych prób dla cz∏owieka. Dochodzà do tego ró˝ne psychiczne, emocjonalne
zablokowania chorego, które sprawiajà, ˝e w niektórych sprawach nie pozwala on sobie pomóc. Kiedy
czasem denerwujà nas jakieÊ zachowania kogoÊ z rodziny czy przyjació∏, warto zdaç sobie spraw´, ˝e nasza choroba mo˝e przerosnàç nie tylko nas samych, ale
te˝ kogoÊ z naszych bliskich.
Z czasem, po okresie poczàtkowego szoku wywo∏anego nowà sytuacjà, zacz´∏am szukaç takich sposobów
aktywnoÊci, które by∏yby na miar´ moich si∏ i pozwoli∏yby te mizerne si∏y wykorzystaç. Jest taka dobra zasada, która mówi, ˝e lepiej skupiç si´ na tym, co cz∏owiekowi jeszcze pozosta∏o, ni˝ rozpami´tywaç to, co
utraci∏. Wtedy ∏atwiej zachowaç wewn´trznà równowag´ i pogod´ ducha, a dobro prze˝yte w przesz∏oÊci,
choç obecnie utracone, nie b´dzie prowadzi∏o do rozpaczy, ale b´dzie êród∏em si∏y na trudne dziÊ.
B´dziemy w stanie odczuwaç wdzi´cznoÊç, ˝e by∏o, zamiast p∏akaç, ˝e przemin´∏o. Przypuszczam jednak, ˝e
˝adnej z najlepszych nawet zasad, z którymi zgadza∏am si´ w teorii, nie uda∏oby mi si´ wcieliç w ˝ycie,
gdyby nie oparcie i pomoc, jakie mia∏am ze strony rodziny i przyjació∏. Ju˝ to, co wynios∏am z domu i z tradycji rodzinnej w szerszym znaczeniu, dawa∏o mi
mocne podstawy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Z drugiej strony moi przyjaciele ca∏y czas byli blisko, myÊleli w czym pomóc, przychodzili do mnie
czy wyciàgali mnie z domu. To wielki dar zaznaç
prawdziwej, g∏´bokiej przyjaêni. Jednà osob´, z którà
przegada∏am w tym poczàtkowym okresie choroby d∏ugie godziny, chc´ tu wspomnieç. To by∏a Milena. Sama
ci´˝ko chora na cukrzyc´, ale nie robiàca z tego ˝adnej
sprawy. Ten, kto nie wiedzia∏, nie by∏ w stanie si´ domyÊleç. Milena ˝y∏a pe∏nià ˝ycia, radoÊci, zawsze otoczona ludêmi. Nie mia∏a nic z takiej psychiki chorego,
dla którego choroba jest pierwszym zjawiskiem
identyfikujàcym go przed sobà samym i przed innymi.
Pami´tam, podczas jednej z naszych rozmów to odczu-
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cie, które przynios∏o mi ulg´: a wi´c nie tylko ja tak si´
borykam, inni prze˝ywajà podobnie i jakoÊ sobie radzà i ˝yjà... to po prostu normalne. Milena zmar∏a
wiele lat temu. Nasza ostatnia rozmowa by∏a po prostu o tym, jak Pan Bóg przygotowywa∏ Jà na to najpi´kniejsze spotkanie z Nim w chwili Êmierci. Ostatnie miesiàce ˝ycia Mileny, sam czas Jej odchodzenia,
by∏y dla mnie darem wielkiej, choç bolesnej Jej bliskoÊci. MyÊl´, ˝e Milena nie ma mi za z∏e uchylenia
ràbka tajemnicy naszej przyjaêni i uÊmiecha si´ teraz
z Nieba...
Kolejny etap rozwoju choroby wymaga∏ zaprzyjaênienia si´ z wózkiem inwalidzkim. Tak jak to w tej
chwili pami´tam, przysz∏o mi to ∏atwiej ni˝ oswojenie
si´ z kulà. Pewnie ju˝ dojrzalej patrzy∏am na spraw´
i nie widzia∏am w wózku symbolu w∏asnej kl´ski, jedynie Êrodek, który umo˝liwi mi zachowanie kontaktu z zewn´trznym Êwiatem. Na tyle êle chodzi∏am, ˝e
mog∏am albo tkwiç uwi´ziona w domu, albo nadal
z niego wychodziç, tyle ˝e na wózku. Mo˝liwoÊç prowadzenia aktywnego ˝ycia by∏a dla mnie wa˝na, wi´c
jeÊli wymaga∏a pogodzenia si´ z wózkiem, by∏o dla
mnie oczywiste, ˝e musz´ to zrobiç. Uczàc si´ ˝yç
z przewlek∏à chorobà, trzeba w pewnym momencie
ustaliç sobie hierarchi´ wa˝noÊci spraw. Lepiej zrobiç
to Êwiadomie, samemu wybraç, ni˝ dawaç si´ wodziç
za nos jakimÊ podÊwiadomym odruchom, obawom, l´kom. One to cz´sto ka˝à nam walczyç z wiatrakami,
a jednoczeÊnie czynià nas nieszcz´Êliwymi, bo taka
walka jest przecie˝ beznadziejna... Nie jest prawdà,
˝e choroba odbiera nam wszelkie mo˝liwoÊci wyboru.
Czasem tylko nie jesteÊmy w stanie czy na skutek jakichÊ uwarunkowaƒ nie chcemy, nie umiemy wybieraç, a tylko na oÊlep brniemy gdzieÊ na w∏asnà zgub´.
Bardzo trudno przekonaç si´, ˝e wraz z pojawieniem
si´ choroby cz∏owiek nie traci nic ze swej wolnoÊci. Pojawiajà si´ ró˝ne ograniczenia, z zewn´trznej warstwy
wolnoÊci pozostajà marne strz´py albo zgo∏a nic. Jednak to, co jest najg∏´bszà istotà wolnoÊci podejmowanych przez nas wyborów, decyzji, pozostaje niezachwiane. Nie przytaczam tu jakichÊ ksià˝kowych teorii ani wyuczonych formu∏ek. „Dobijanie si´” do tego
przekonania pami´tam jako jeden z najboleÊniejszych
momentów mojego ˝ycia i ogromnie jestem wdzi´czna
Panu Bogu, ˝e poprowadzi∏ mnie w∏aÊnie przez te trudne zakr´ty. Przez wiele lat choroby, które przysz∏y po
wspominanym przeze mnie okresie walki, to doÊwiadczenie by∏o dla mnie (i nadal jest) drogocennym skarbem, choç w danym momencie zdawa∏o si´ byç czymÊ
na kszta∏t koƒca Êwiata. Odkrywanie najg∏´bszego
13
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wymiaru ludzkiej wolnoÊci, to praca na ca∏e ˝ycie. Do
samej chwili Êmierci trzeba nam o nià walczyç. To, co
potocznie nazywamy wolnoÊcià, to nasza ch´ç robienia
tego, co chcemy, pragniemy i w taki sposób, w jaki
chcemy. A wolnoÊç zaczyna si´ dopiero tam, gdzie wyzwalamy si´ ze zniewolenia naszymi „chceniami”.
Wracajàc do przerwanej historii – nie mog∏am zostaç bezczynna w domu, bo to by∏oby równoznaczne
z wyborem drogi jakiegoÊ samozniszczenia, zamkni´ciem si´ na w∏asnà zgub´, a poza tym zupe∏nie nie le˝a∏o w mojej naturze. Zacz´∏am wi´c szukaç czegoÊ,
czym mog∏abym si´ zajàç majàc du˝o czasu i... niewiele si∏. Du˝o myÊla∏am wtedy o innych osobach, które przechodzà przez podobne doÊwiadczenia, i o tym,
˝e chcia∏abym byç z nimi, w∏àczyç si´ w organizowanie wzajemnej pomocy. Do takiej decyzji te˝ musia∏am
dojrzeç. Pami´tam, ˝e nied∏ugo po zdiagnozowaniu
dowiedzia∏am si´ skàdÊ, ˝e na Elektoralnej b´dzie
spotkanie dla chorych organizowane przez TWK. Posz∏am na to spotkanie i nic a nic nie pami´tam, o czym
by∏a na nim mowa. Wiem tylko, ˝e prze˝y∏am tam
swego rodzaju szok, widzàc wiele osób majàcych k∏opoty z poruszaniem si´. W mojej g∏owie bezustannie
t∏uk∏a si´ myÊl, ˝e teraz jestem, jednà z nich, i by∏a to
myÊl pe∏na l´ku. Jak˝e jestem wdzi´czna Panu Bogu, ˝e
nie da∏ mi si´ zasklepiç w tym pierwszym zamkni´ciu
i l´ku. Czasem mo˝e si´ wydawaç, ˝e lepiej jest zachowaç dystans do Êrodowiska ludzi chorych, bo wtedy
∏atwiej jest uchroniç si´ od wpadni´cia w takà pu∏apk´ psychicznego zasklepienia si´ w chorobie. Wydaje
mi si´ jednak, ˝e sà to dwie zupe∏nie ró˝ne sprawy.
Mo˝na ciàgle mówiç o innych chorych „oni” i unikaç
ich towarzystwa, a jednoczeÊnie tak wewn´trznie (co
oczywiÊcie znajdzie odbicie w naszym zachowaniu)
dawaç si´ terroryzowaç chorobie, byç przede wszystkim chorym, a dopiero potem cz∏owiekiem. Dà˝àc do
pe∏nej integracji swojej osobowoÊci, nie mo˝na unikaç
prawdy. Prawda zaÊ jest taka, ˝e osoby powa˝nie,
przewlekle chore, wiele ∏àczy. Mogà one sobie wzajemnie wiele daç i pomóc. Nie chc´ przez to powiedzieç, ˝e
wszyscy chorzy powinni nale˝eç do jakichÊ grup czy
stowarzyszeƒ. Chodzi mi jedynie o to, ˝e ch´ç unikania spotkaƒ z innymi chorymi, mo˝e byç objawem l´ku przed prawdà o chorobie. Trwajàc w nim, utrudniamy sobie drog´ do akceptacji w∏asnego ˝ycia i znalezienia w nim szcz´Êcia.
Kiedy po kilku zaledwie latach choroby, musia∏am
zrezygnowaç z ulubionej pracy, nie widzia∏am dla siebie innej drogi, jak po prostu byç z tymi, których dotkn´∏o podobne cierpienie. Wtedy zaczà∏ si´ wa˝ny
14
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rozdzia∏ mojego ˝ycia, jakim by∏o Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, a co za tym posz∏o, inne jeszcze Êrodowiska osób niepe∏nosprawnych. Nie
b´d´ tu wspominaç ˝adnych dzia∏aƒ, w których bra∏am udzia∏, chc´ tylko napisaç o ludziach. Najpierw
o spotkaniach z chorymi. By∏y wsród nich spotkania
przelotne, zaledwie kilka minut rozmowy, ale wiele
z nich mam do dziÊ w pami´ci i w sercu. By∏y wiele lat
trwajàce kontakty, które przerodzi∏y si´ w przyjaênie.
Wszystkie one pozosta∏y ˝yciowym bogactwem dla
mnie. Wszystkie wp∏yn´∏y na moje patrzenie na ludzi
i Êwiat. Uczy∏y pokory wobec drugiego cz∏owieka, którego ˝ycie wydawa∏o si´ czasem tak trudne, ból tak
du˝y, ˝e a˝ nie do uniesienia. Uczy∏y przyjmowaç ˝yciowe trudnoÊci bez tracenia nadziei, pogody ducha,
wewn´trznej radoÊci. By∏y te˝ spotkania trudne, sytuacje, które do dziÊ sobie wyrzucam – zbyt ostre s∏owa,
zdenerwowanie, które ujawni∏o si´ w rozmowie z przychodzàcym akurat cz∏owiekiem, brak wyczucia z mojej strony, jaka jest wra˝liwoÊç, odpornoÊç psychiczna
danej osoby. Ca∏y rachunek sumienia mog∏abym zrobiç z tych lat, a wszystkie osoby, które byç mo˝e czytajà te s∏owa, a wobec których zawini∏am, jak najmocniej przepraszam.
Inna ogromna wartoÊç tego okresu mojego ˝ycia to
wielkie i tak dla mnie znaczàce przyjaênie, które zaczyna∏y si´ zwyczajnie od kontaktów wokó∏ jakiegoÊ
konkretnego dzia∏ania. Przyjaênie wypróbowane przez
wydarzenia, które przynios∏o ˝ycie. Po prostu prawdziwe przyjaênie. Wiele osób, które pozna∏am w czasie
tych lat spo∏ecznej pracy sta∏o si´ moimi przyjació∏mi,
ale te˝ chyba niemal wszyscy moi przyjaciele z dawniejszych lat, w wi´kszym bàdê mniejszym stopniu do
tej pracy si´ w∏àczali. Mo˝e troch´ zanadto ich w tym
wzgl´dzie przynagla∏am, ale skoro nie bronili si´ za
bardzo...
W koƒcu przyszed∏ czas najtrudniejszy. W 1995
roku mój stan tak si´ pogorszy∏, ˝e którejÊ niedzieli
znalaz∏am si´ w szpitalu, nie mogàc nawet przys∏owiowym palcem ruszyç, a co gorsza, nie mogàc prawie oddychaç. Gorzej si´ czu∏am ju˝ od jakiegoÊ czasu, ale
ostateczne za∏amanie nastàpi∏o w∏aÊciwie doÊç nagle.
Zacz´∏y si´ d∏ugie miesiàce balansowania na granicy
˝ycia i Êmierci. Nag∏e zapaÊci i okresy troch´ stabilniejsze, w których ca∏y czas jednak dusznoÊç by∏a tak
du˝a, ˝e nie mog∏am mówiç, czasem te˝ i ∏ykaç. Kiedy
dusznoÊci si´ nasila∏y, pojawia∏o si´ odczucie, ˝e jestem na skraju jakiejÊ czarnej czeluÊci, resztkami si∏
trzymam si´, ˝eby si´ w niej nie zapaÊç. Poczàtkowo
by∏am przekonana, ˝e taki stan potrwa troch´
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i wszystko wróci do normy, ˝e b´d´ mog∏a znowu siàÊç
na wózek i ˝yç jak dotàd. Poma∏u jednak dociera∏o do
mojej ÊwiadomoÊci, ˝e to nie jest przejÊciowy stan.
W momencie kiedy okaza∏o si´, ˝e nie jestem chora na
SM i kiedy zakoƒczy∏y si´ badania i konsultacje dotyczàce stawiania nowej diagnozy, zapyta∏am wprost
o rokowania. Nie umia∏am ˝yç nie znajàc prawdy.
Okaza∏o si´, ˝e nie ma szans na popraw´. Ten dzieƒ
b´d´ zawsze pami´taç. Le˝a∏am wtedy na „R-ce”,
kompletnie sparali˝owana, duszàc si´, mimo ˝e pod
tlenem. I kiedy usta∏o zamieszanie zwiàzane z ratowaniem mnie, zdarzy∏o si´ kilka sytuacji, które tak po
ludzku rzecz bioràc, by∏y zepchni´ciem mnie na samo
dno rozpaczy. Ale oprócz tego przeraêliwego stanu, do-

Mi´dzynarodowy zjazd stowarzyszeƒ chorych na SM.
Joanna by∏a vice-przewodniczàcà Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego

Êwiadczy∏am te˝ wtedy bardzo mocno, ˝e prawdziwie
ponad tym wszystkim jest Pan Bóg, ˝e gdy jest najciemniej i najtrudniej, Pan Jezus jest najbli˝ej, i ˝e absolutnie nic nie jest w stanie Mu przeszkodziç, aby
ludzkie serce utuliç swà mi∏oÊcià, choçby nawet, po
ludzku bioràc, zabito wszelkà nadziej´. Jest w tym bólu i w tym cierpieniu, koi straszny ludzki l´k, poczucie, ˝e wszystko ju˝ zawiod∏o, ˝e medycyna nie jest
w stanie ani troch´ nawet uÊmierzyç cierpienia. Fizycznie mo˝e nie byç ˝adnej ulgi, ciemnoÊç si´ nie rozprasza i niby nic si´ nie zmienia, a... wszystko si´
zmienia. Tylko ufnoÊç, bezgraniczna i wbrew wszystkiemu, ˝e On jest i czuwa nad wszystkim, mo˝e byç lekarstwem dla cz∏owieka w takim stanie. „Bo góry
mogà ustàpiç i pagórki si´ zachwiaç, ale Mi∏oÊç Moja
nie odstàpi od ciebie...” – mówi Pan (Iz 54,10).
Wszystkie ludzkie Êrodki mogà zawieÊç, ale Jego mi∏oÊç nigdy nie zawiedzie. Jest czulsza ni˝ mi∏oÊç najlepszej ziemskiej matki, troskliwsza ni˝ mi∏oÊç
najukochaƒszego ziemskiego ojca. GdybyÊmy odrzu-
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cali wszelkie gesty mi∏oÊci naszych rodziców czy bliskich, nie poznalibyÊmy nigdy jak bardzo nas kochajà. Bo˝a mi∏oÊç jest znacznie bardziej delikatna ni˝
jakakolwiek ludzka mi∏oÊç, bo jedynie Bóg w pe∏ni
szanuje naszà wolnoÊç. Dlatego cz´sto mo˝emy nie
rozpoznaç Jego mi∏oÊci, odrzuciç jà albo szukaç jej
gdzieÊ daleko, zamiast najg∏´biej we w∏asnym sercu.
Tam w∏aÊnie Jezus nieustannie czuwa, aby pocieszyç,
ukoiç ból, uleczyç ran´. On, który umi∏owa∏ do koƒca,
mo˝e raniç tylko mi∏oÊcià.
Znakiem Bo˝ej mi∏oÊci na naszej drodze sà ludzie,
których spotykamy. Nie potrafi´ tego opisaç ani nawet
sama objàç, ile otrzymywa∏am i wcià˝ otrzymuj´ od
moich przyjació∏, od rodziny. Kiedy w 1995 roku znalaz∏am si´ w szpitalu, wypad∏am z wiru pe∏nej aktywnoÊci, która nie by∏aby mo˝liwa, gdyby nie ró˝ne osoby, które codziennie si´ o mnie troszczy∏y i pomaga∏y
mi. Robi∏y zakupy, gotowa∏y obiady, sprzàta∏y, a co
najwa˝niejsze by∏y... Kiedy tym razem „zakotwiczy∏am si´” w szpitalu, zosta∏am tam na pó∏ roku i w tym
czasie nie by∏o ani jednego dnia, ˝eby nie przysz∏a
przynajmniej jedna, a najcz´Êciej kilka osób. Nie by∏y to wizyty towarzyskie. Trzeba by∏o mnie myç, karmiç, przek∏adaç, zmieniaç pieluchy... Jakim kosztem
dla siebie samych to robili. Z ilu wa˝nych rzeczy rezygnowali, ile oddali czasu i si∏ – choçby taka
prozaicznà rzecz jak godziny sp´dzone w autobusach.
Mog´ jedynie si´ domyÊlaç, ile bólu sami prze˝yli przy
moim ∏ó˝ku, szczególnie w ró˝nych krytycznych chwilach, których by∏o wiele. Co musieli w sobie pokonaç,
z siebie daç, aby tak nieustannie czuwaç i podtrzymywaç ten knotek o nik∏ym p∏omyku, którym by∏o wtedy
moje ˝ycie. To nie medycyna podtrzymuje ˝ycie w takich sytuacjach, tylko mi∏oÊç. Mi∏oÊç Boga – dawcy
˝ycia i mi∏oÊç ludzi, którzy dajàc nawet sami nie zauwa˝ajà w∏asnych trudów i wysi∏ków. Nie liczà, bo
kochajà.
Wysz∏am ze szpitala „na le˝àco”, dalej majàc k∏opoty z oddychaniem, wymagajàc ca∏kowitej pomocy
przy ka˝dej najdrobniejszej czynnoÊci. Przez kilka
miesi´cy by∏am jeszcze w Warszawie, gdzie mieszka∏a
ze mnà Mama, a Tata i Brat doje˝d˝ali na weekendy.
I dalej by∏y dy˝ury przyjació∏, którzy przychodzili pomagaç, odcià˝yç Mam´. Coraz bardziej jednak stawa∏o si´ jasne, ˝e stan, w jakim si´ znalaz∏am, jest
nieodwracalny, i ˝e ∏atwiej b´dzie Rodzicom opiekowaç si´ mnà, gdy wszyscy b´dziemy razem w Toruniu.
Dla mnie to by∏ kolejny koniec Êwiata. KoniecznoÊç
zostawienia wszystkich i wszystkiego, co kocha∏am,
czym ˝y∏am przez poprzednich kilkanaÊcie lat. Toruƒ
15
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wydawa∏ mi si´ „czarnà dziurà”, gdzie prócz najbli˝szych nikogo nie mam – dawne kontakty sprzed prawie dwudziestu lat ju˝ prawie si´ pourywa∏y. Jak ˝yç
b´dàc skazanà na ∏ó˝ko i cztery Êciany pokoju? Nie
b´d´ nawet wyliczaç, ilu rzeczy zwyczajnie si´ ba∏am
i z jakimi wewn´trznymi ciemnoÊciami ∏àczy si´ ten
okres mojego ˝ycia. Z ca∏ych si∏ tylko stara∏am si´ modliç, ˝ebym umia∏a przyjàç wszystko co przyjdzie, cokolwiek by to by∏o, choç wydawa∏o mi si´, ˝e i ta modlitwa wpada∏a w zupe∏nà ciemnoÊç i wyrywa∏am jà
z siebie wbrew wszystkiemu, co czu∏am. Pierwszych
kilka miesi´cy w Toruniu zdawa∏o si´ potwierdzaç
wszelkie czarne scenariusze, ale przyszed∏ w koƒcu
czas, kiedy przez te mroki przebi∏o si´ s∏oƒce, choç
w mojej sytuacji niby nic si´ nie zmieni∏o. Dalej tak
samo le˝a∏am, tak samo zale˝na we wszystkim od innych, z poczuciem, ˝e ca∏a moja egzystencja wisi na
w∏osku. Zmian´ sprawi∏o na pewno po trosze ciep∏o rodzinnego domu, ludzie, którzy znaleêli si´ wko∏o czy
te˝ ci, którzy wiernie przyje˝d˝ali z Warszawy, ale nade wszystko duszpasterska opieka, którà znalaz∏am
w znajdujàcym si´ o krok od mojego domu toruƒskim
Wy˝szym Seminarium Duchownym. Jedynie sam Bóg
wie, jak wielkà ∏askà by∏a codzienna Komunia Êw.,
z którà przychodzili do mnie klerycy, Msze Êw. odprawiane w domu, mo˝liwoÊç systematycznego przyst´powania do sakramentu pokuty i pojednania, kierownictwo duchowe. Pan Bóg chcia∏ okruszynki mojego zaufania i zdania si´ na Niego w zupe∏nej ciemnoÊci, ˝eby potem z bezgranicznà hojnoÊcià obdarowaç
mnie w sposób, który przewy˝szy∏ wszystkie moje oczekiwania. Piszàc o tym, myÊl´ z bólem o wielu chorych,
którzy bardzo pragnà regularnie przyst´powaç do sakramentów Êwi´tych, a sà tej mo˝liwoÊci pozbawieni,
nie majà wystarczajàcej duchowej opieki...
Dzi´ki poÊrednictwu ks. Józefa z toruƒskiego Seminarium Duchownego pozna∏am Siostry Karmelitanki
Bose z ¸asina. To by∏ kolejny niespodziewany dar od
Pana Boga, dar, wraz z którym tyle dobra, radoÊci
wnikn´∏o w moje ˝ycie; który wydoby∏ najg∏´bszy jego
sens prowadzàc do z∏o˝enia przeze mnie Êlubów Êwieckiego Karmelu. Wszystko zacz´∏o si´ najproÊciej od
wymiany listów. Jak˝e ja czeka∏am na te listy od Sióstr,
a potem po wielekroç ka˝dy czyta∏am... Stopniowo coraz bardziej poznawa∏am duchowoÊç karmelitaƒskà
i coraz bardziej mnie ona pociàga∏a. Du˝o czyta∏am
(raczej mi czytano, bo sama mia∏am problemy z utrzymaniem ksià˝ki i z czytaniem) – Êw. Teres´ od Dzieciàtka Jezus, b∏. El˝biet´ od Trójcy Âwi´tej, Êw. Jana od
Krzy˝a i Êw. Teres´ od Jezusa. To by∏o znalezienie du16
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chowego domu. Po oko∏o dwóch latach znajomoÊci
z Siostrami, nastàpi∏ moment, którego pragn´∏am przez
bardzo wiele lat mojego ˝ycia, a który wydawa∏ si´
czymÊ zupe∏nie nierealnym w mojej sytuacji. Le˝àc na
noszach, w kaplicy ∏asiƒskiego klasztoru, z∏o˝y∏am Êluby Âwieckiego Zakonu Karmelitów Bosych. To by∏a
chwila, w której pe∏niej odnalaz∏am swojà to˝samoÊç.
Nieprawdopodobnie wa˝ne by∏o dla mnie to, ˝e moje
pragnienie oddania wszystkiego w ˝yciu Panu Bogu,
zosta∏o przyj´te przez KoÊció∏ i przez rodzin´ karmelitaƒskà. Czas przygotowania do z∏o˝enia Êlubów, by∏
zresztà kolejnym prze∏omowym momentem, w którym
raczej przygotowywa∏am si´ na Êmierç ni˝ do dalszego
˝ycia. Okaza∏o si´, ˝e mam guza piersi, który wed∏ug
wst´pnej diagnozy postawionej na podstawie biopsji,
wymaga natychmiastowej operacji. Najwi´kszy problem w mojej sytuacji stanowi∏a narkoza, która mog∏a
spowodowaç zagro˝enie ˝ycia. By∏am tego Êwiadoma
jadàc do szpitala, a lekarz anestezjolog, zdenerwowany decyzjà o operacji, powiedzia∏ mi to wprost tu˝
przed jej rozpocz´ciem. Po Êródoperacyjnym zbadaniu
wycinków okaza∏o si´, ˝e pierwsza diagnoza by∏a b∏´dna, guz nie jest z∏oÊliwy i wystarczy usuni´cie go
z miejscowym znieczuleniem. Narkoza nie by∏a potrzebna i niebezpieczeƒstwo zosta∏o za˝egnane. To kolejne, tak realne w moim odczuciu, stani´cie w obliczu
Êmierci, jest dla mnie tajemnicà, ale i wielkim bogactwem, którym zosta∏am obdarowana.
8 grudnia 1998 w toruƒskim Seminarium Duchownym rozpoczyna∏a si´ nowenna o ∏ask´ beatyfikacji jego patrona, S∏ugi Bo˝ego ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego. Zapytano mnie, czy chcia∏abym, ˝eby
w trakcie tej nowenny modlono si´ tak˝e o ∏ask´ odzyskania zdrowia dla mnie. Jest taka praktyka, ˝e proszàc Pana Boga o potwierdzenie przez KoÊció∏
heroicznoÊci, Êwi´toÊci czyjegoÊ ˝ycia, prosi si´ zarazem o jakàÊ ∏ask´ za przyczynà tej osoby. Zawsze podchodzi∏am z ogromnà rezerwà do sytuacji, w których
proponowano mi jakieÊ specjalne modlitwy o uzdrowienie. W ciàgu wszystkich lat choroby, poza tym kiedy prosi∏am o sakrament chorych, dwa razy zgodzi∏am si´ na takie modlitwy i to raczej ze wzgl´du na
nieust´pliwoÊç osób proponujàcych, ni˝ na w∏asne
przekonanie czy pragnienie. Tym razem, w sposób zupe∏nie do mnie niepodobny, zgodzi∏am si´ natychmiast
z g∏´bokà pewnoÊcià, ˝e bardzo tej modlitwy pragn´.
WàtpliwoÊci i rozterki przysz∏y póêniej, ale ten pierwszy moment i kontekst wydarzeƒ ostatnich miesi´cy,
dawa∏y mi poczucie, ˝e nie wolno mi si´ wycofaç z raz
podj´tej decyzji.
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8 grudnia 1998, a dok∏adnie ju˝ w wigili´ Êwi´ta
Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny,
rozpocz´∏a si´ nowenna, do której oprócz seminarzystów w∏àczy∏y si´ tak˝e Siostry Karmelitanki Bose
z ¸asina oraz ca∏a moja rodzina. OdmawialiÊmy jà
w domu wspólnie ka˝dego wieczoru. W czwartek, 10
grudnia, oko∏o godziny siedemnastej poczu∏am zdecydowane przynaglenie, ˝eby spróbowaç poruszyç nogami. Poczàtkowo pomyÊla∏am, ˝e to pewnie jedynie sugestia spowodowana trwajàcà modlitwà – niewiele
wczeÊniej mama przek∏adajàc mnie musia∏a walczyç
ze zwyk∏à sztywnoÊcià mojego cia∏a. Jednak myÊl by∏a natarczywa i nie opuszcza∏a mnie, wi´c po up∏ywie
oko∏o pó∏ godziny zdecydowa∏am si´ spróbowaç. Okaza∏o si´, ˝e jestem w stanie samodzielnie ruszaç nogami, zginaç je prawie w pe∏nym zakresie ruchów zarówno w stawach kolanowych, jak i biodrowych, co od
1995 r. by∏o zupe∏nie niemo˝liwe. Minimalne zgi´cie
w tych stawach udawa∏o si´ osiàgnàç tylko na krótkà
chwil´ przy u˝yciu du˝ej si∏y przez przynajmniej dwie
osoby, jak to próbowano robiç w czasie rehabilitacji.
Mog∏am te˝ unosiç g∏ow´ i samodzielnie przekr´caç si´
z boku na bok, czego tak˝e chwil´ wczeÊniej nie by∏am
w stanie zrobiç. Objawy choroby ustàpi∏y w jednym
momencie, a jedynie os∏abione mi´Ênie wymaga∏y rozruszania, wzmocnienia. Zacz´∏am sama jeÊç, mog∏am
siedzieç ka˝dego dnia d∏u˝ej. Mimo przesz∏o 3 lat le˝enia mia∏am jedynie bardzo nieznaczne dolegliwoÊci
krà˝eniowe (zawroty g∏owy) zwiàzane z nag∏à pionizacjà.
W Êrod´ 16 grudnia koƒczy∏a si´ nowenna, a dla
mnie by∏ to kolejny prze∏omowy dzieƒ. Trzeba by∏o
podjàç decyzj´ odstawienia lekarstw, bez których
przez poprzednie 3 lata nie mog∏am funkcjonowaç,
i które przez ca∏y ten czas przyjmowa∏am systematycznie co osiem godzin. Zdajàc sobie spraw´, ze skutków
jakie mo˝e wywo∏aç nag∏e ich odstawienie, bardzo si´
tego ba∏am. Jednak dalej ∏ykajàc je, odmawia∏am Panu Bogu zaufania, zachowywa∏am si´ tak, jakbym Mu
nie dowierza∏a i chcia∏a si´ asekurowaç. Jak to s∏usznie powiedzia∏ jeden z ksi´˝y, jeÊli ju˝ wysz∏am z ∏ódki jak Êw. Piotr, idàcy po wodzie do Jezusa (Mt 14,
22-33), to musz´ teraz z ca∏à ufnoÊcià patrzeç w Jego
oczy i iÊç dalej, bo inaczej uton´. Nie mo˝na niby
chcieç iÊç, a jednoczeÊnie trzymaç si´ burty ∏odzi. Po
wspólnej modlitwie koƒczàcej nowenn´ by∏am ju˝ spokojna i pewna podj´tej decyzji. Tak akurat si´ z∏o˝y∏o,
˝e pierwsza dawka, której mia∏am nie po∏knàç wypada∏a na l2.00 w nocy. To stanowi∏o dla mnie dodatkowe êród∏o l´ku. Mia∏am takà pokus´, ˝e bezpieczniej
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mo˝e przeprowadziç ca∏à t´ operacj´ w dzieƒ, kiedy
∏atwiej by∏oby mnie ratowaç, gdybym zacz´∏a si´ dusiç. By∏a to jednak z pewnoÊcià pokusa, bo tak naprawd´ ufaç mo˝na ca∏kowicie albo wcale. Powiedzenie Panu Bogu, ˝e zaufam Mu o 8.00 rano, a o l2.00
w nocy nie, by∏oby w tamtej sytuacji ca∏kowitym zaprzeczeniem jakiejkolwiek ufnoÊci. O pó∏nocy nie
wzi´∏am wi´c ju˝ lekarstw i nie odczu∏am z tego powodu ˝adnych dolegliwoÊci ani komplikacji.
W Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia mog∏am ju˝ bez problemu wiele godzin siedzieç, a 1 stycznia 1999 zacz´∏am stawaç i robiç pierwsze kroki. Mimo ˝e wiele lat
siedzia∏am na wózku, a potem le˝a∏am, wszystkie moje stawy mia∏y pe∏nà ruchomoÊç. TrudnoÊç w chodzeniu powodowa∏ przykurcz Êci´gien Achillesa, który
z czasem samoistnie ca∏kowicie ustàpi∏. Poczàtkowo
potrzeba by∏o troch´ ostro˝noÊci i cierpliwoÊci w trenowaniu chodzenia ze wzgl´du na os∏abienie mi´Êni. Ju˝
jednak po nied∏ugim czasie od momentu uzdrowienia,
nikt, kto wczeÊniej mnie nie zna∏, nie odgad∏by, ˝e cokolwiek mog∏o mi dolegaç. Jedyne s∏owo na okreÊlenie
tego, co sta∏o si´ moim udzia∏em, to TAJEMNICA.
Pan Bóg tak to w Swojej MàdroÊci zamierzy∏ i On jeden wie, dlaczego takimi drogami toczy si´ moje ˝ycie.
Niektóre jego wàtki mo˝e odgaduj´, wyczuwam, ale
w g∏´bi serca zostawiam Bogu prawo do zachowania
przede mnà tej Jego Tajemnicy. On Sam zna czas
i miejsce, On Jeden wie... W dniu rozpocz´cia nowenny, przewidzianà przez KoÊció∏ Ewangelià, by∏ fragment ze Êw. ¸ukasza opisujàcy, jak czterech ludzi
przynios∏o na noszach kogoÊ sparali˝owanego do Pana
Jezusa. Z powodu t∏umu nie mogli go wnieÊç, wi´c odkryli dach i spuÊcili chorego przed Jezusa przez dach.
Jezus „widzàc ich wiar´, rzek∏: Cz∏owieku, odpuszczajà ci si´ twoje grzechy”. Odgadujàc jednak myÊli
uczonych w PiÊmie i faryzeuszy, którzy obserwowali
ca∏à scen´, wiedzia∏, ˝e posàdzali Go oni o bluênierstwo. Jako znak, ˝e prawdziwie ma moc odpuszczania
grzechów, powiedzia∏ do sparali˝owanego: „Wstaƒ,
weê swoje ∏o˝e i idê do domu. I natychmiast wsta∏ wobec nich, wzià∏ ∏o˝e, na którym le˝a∏ i poszed∏ do domu, wielbiàc Boga” (¸k 5,17-26). Ta scena jest mi
bardzo bliska, oddaje to, co i ja prze˝y∏am. Po pierwsze, naprawd´ czuj´ si´ przyniesiona przed Jezusa
wiarà innych. Tych, którzy zainicjowali i prowadzili
nowenn´, ale te˝ i moich najbli˝szych i przyjació∏, których modlitwa otacza∏a mnie przez lata. Niema∏o si´
oni wszyscy natrudzili, niosàc mnie w swoich sercach
i „niosàc” mnie tak fizycznie, przez ca∏e lata opieki
nade mnà. To, co najg∏´biej odczu∏am w momencie
17
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uzdrowienia, to doznanie Bo˝ego Mi∏osierdzia, w którym samo fizyczne uzdrowienie jest zewn´trznym znakiem, a najwa˝niejsze jest dotkni´cie serca, owe „odpuszczajà ci si´ twoje grzechy”. MyÊl´, ˝e paradoksalnie wszystkie lata choroby, by∏y w jakimÊ sensie takim
powolnym procesem wewn´trznego uzdrawiania, który
z Bogu tylko znanych zamys∏ów, prowadzi∏ do tego, co
wydarzy∏o si´ w grudniu 1999. Ca∏y ból i cierpienia
tych lat, wiod∏y do zawierzenia wszystkiego Bogu, powoli i cierpliwie uczy∏y tego zawierzenia, pok∏adania
w Nim ca∏ej nadziei, ufnoÊci, a to w∏aÊnie jest droga
wewn´trznego uzdrawiania. Ile˝ jej etapów jeszcze
przede mnà – wewn´trzne dojrzewanie jest wzrastaniem w postawie zawierzenia Bogu, a ono do ostatniej
chwili ˝ycia podlega ró˝norodnym próbom.
Nie sposób zapomnieç pierwszych chwil po odzyskaniu zdrowia, pierwszych kroków uczynionych po
tylu latach siedzenia na wózku i le˝enia, pierwszego
spaceru po dworze, czucia ziemi pod stopami...
Ogromnie wiele prze˝yç. Mimo, ˝e teraz chodzenie
sta∏o si´ dla mnie z powrotem czymÊ naturalnym, nadal zdumiewa mnie ka˝dy uczyniony krok. W∏aÊciwie
znak uzdrowienia, którego dozna∏am, wydaje mi si´
teraz cudem zupe∏nie na równi z cudem ka˝dego oddechu, ka˝dego kroku. Po prostu ˝ycie jest cudem, czymÊ
darmo danym przez Stwórc´ i w ka˝dej chwili przez
Niego podtrzymywanym. Zasadniczo rozumiemy
przez cud, coÊ, co zaistnia∏o dzi´ki nadzwyczajnej ingerencji, która przekroczy∏a prawa natury. Czy˝ jednak same te prawa, ich funkcjonowanie nie sà cudem?
CzymÊ nadzwyczajnie przez Boga stworzonym?
„Ty bowiem utworzy∏eÊ moje nerki,
Ty utka∏eÊ mnie w ∏onie mej matki.
Dzi´kuj´ Ci, ˝e mnie stworzy∏eÊ tak cudownie,
godne podziwu sà Twoje dzie∏a.
I dobrze znasz mojà dusz´,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawa∏em,
utkany w g∏´bi ziemi.” (Ps 139,13-15)
Na koniec chc´ napisaç choçby w krótkich s∏owach
o tym, którego poÊrednictwo, jak g∏´boko wierz´, sprawi∏o, ˝e jestem teraz zdrowa – o ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim. Zaledwie dwa lata po Êwi´ceniach
kap∏aƒskich, w pierwszych dniach wojny zosta∏ aresztowany i przez toruƒski Fort VII, a potem Nowy Port,
Stutthof, Grenzdorf, Sachsenhausen przewieziony do
Dachau. Sp´dzi∏ w obozach pi´ç i pó∏ roku, od 17 paêdziernika 1939, do dnia Êmierci – 23 lutego 1945,
dwa miesiàce przed wyzwoleniem obozu przez aliantów. Zmar∏ majàc zaledwie 32 lata. To wszystko sà su18
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che dane, które jednak stajà si´ wiele mówiàce, gdy
uÊwiadomiç sobie, co za nimi stoi. Jaka droga, ile
prze˝yç m∏odego cz∏owieka.
Rodzina i bliscy nazywali go Wickiem. Jak napisa∏ gdzieÊ w swoim pami´tniku, pewnie w latach szkolnych, mia∏ przezwisko „Weso∏ek”. By∏ bardzo ˝ywy
i radosny z usposobienia, ale zarazem wra˝liwy i podchodzàcy powa˝nie do zadaƒ ˝yciowych, które by∏y
mu powierzone. Z pami´tnika, który pisa∏ przez ostatnie lata szko∏y i w czasie pobytu w seminarium, widaç
jak bardzo nad sobà pracowa∏. Pisa∏ ten pami´tnik
bardzo szczerze, nie omijajàc spraw trudnych, ci´˝kich ˝yciowych rozterek, wahaƒ, zwàtpieƒ. I jedna
rzecz jest uderzajàca – choçby nie wiem jak êle mu by∏o na duszy, wszystkie te swoje prze˝ycia odnosi∏ do
Pana Boga, u Niego szuka∏ Êwiat∏a i dalszej drogi. By∏
radosny z usposobienia, ale nie poprzesta∏ na tym, co
przychodzi∏o ∏atwo, bo wynika∏o z natury. „B´d´ radosny” – to by∏ jego ˝yciowy program, jak to napisa∏
w notatkach z rekolekcji w seminarium: „Trzecià nauk´, ostatnià poÊwi´ci∏ ojciec rekolekcjonista radoÊci,
weso∏oÊci. Nawiàza∏ w tym zupe∏nie do mych poglàdów, ale spostrzeg∏em, ˝e mo˝na mieç taki poglàd, mo˝na uznawaç s∏usznoÊç weso∏oÊci we wszystkim, namawiaç do tego drugich, ale samemu jednak czasami
dopuszczaç smutek, a nawet ponuroÊç. Nie b´d´ tego
czyni∏. Ale nawià˝´ do mego usposobienia podatnego
na weso∏oÊç, radoÊç, do mego przezwiska kole˝eƒskiego „Weso∏ek”, a szczególnie b´d´ pami´ta∏, ˝e Bóg jest
radoÊcià, bo jest pe∏nià bytu. Smutek to oznaka, ˝e
czegoÊ brak. A ja chc´ si´ upodobniç do Boga. Dlatego

Joanna po uzdrowieniu, rekolekcje dla chorych na SM

musz´ byç zawsze i do ka˝dego weso∏ym.” I mo˝na by
powiedzieç, ˝e to naturalne u m∏odego ch∏opaka, taka
myÊl i takie postanowienie. JeÊli jednak wziàç pod
uwag´, ˝e konsekwentnie wciela∏ je w ˝ycie, b´dàc
przez przesz∏o pi´ç lat katowany i deptany w obozie
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koncentracyjnym, wtedy ca∏a rzecz nabiera innego
wymiaru. Jego koledzy kap∏ani, wspó∏wi´êniowie, którzy prze˝yli obóz, a byli od niego starsi, dojrzalsi, mówili wprost, ˝e wiele razy Wicek uratowa∏ im ˝ycie.
Kiedy ju˝ byli u kresu wytrzyma∏oÊci i mieli ch´ç rzuciç si´ na obozowe druty, ˝eby z sobà skoƒczyç, postawa ks. Wicka, podtrzymanie na duchu z jego strony,
to jakim by∏, co mówi∏, a przede wszystkim jego ciàgle
pogodne, w ca∏ym obozowym piekle, spojrzenie, sprawia∏y, ˝e jakoÊ wraca∏a nadzieja, przychodzi∏a otucha, mieli si∏´ dalej ˝yç. MyÊl´, ˝e to mo˝e byç wa˝ne
dla ka˝dego z nas, niezale˝nie od tego, w jakiej jesteÊmy sytuacji, uÊwiadomiç sobie, ile mo˝e jedno nasze
spojrzenie, jeden uÊmiech, szczególnie wtedy, gdy nam
samym jest trudno. Ale to nie przychodzi samo, czasem ten jeden uÊmiech wymaga prawdziwego heroizmu. Bywa tak, ˝e nie mamy ju˝ praktycznie ˝adnej
w∏adzy nad naszym cia∏em, nie jesteÊmy w stanie ruszaç ani nogami, ani r´koma, ani g∏owy podnieÊç, ani
nawet mówiç, ale mo˝emy si´ jeszcze uÊmiechnàç...
Od czasu Êwi´ceƒ kap∏aƒskich ks. Wicek nie pisa∏
ju˝ w zasadzie pami´tnika. Wiele jednak wiadomo
o jego rocznej pos∏udze jako wikarego w parafii
NajÊwi´tszej Maryi Panny w Toruniu od osób, które go
zna∏y. W pami´ci ludzkiej zosta∏ jako kap∏an ogromnie
wra˝liwy na cierpienie, czy to duchowe, czy fizyczne
i w ka˝dej takiej sytuacji Êpieszàcy z pomocà. Chorzy
z terenu parafii cz´sto prosili, ˝eby to w∏aÊnie on do
nich przychodzi∏. Czyni∏ to zresztà ch´tnie i cz´Êciej ni˝
wynika∏o z ustalonego harmonogramu. W obozie piel´gnujàc chorych i niosàc im kap∏aƒskà pos∏ug´, wycieƒczony, sam zarazi∏ si´ tyfusem i zmar∏. Kiedy inni mówili, ˝e trzeba za wszelkà cen´ przetrwaç, co jest przecie˝ naturalnym dà˝eniem cz∏owieka, ks. Wicek mówi∏
ca∏ym swoim ˝yciem – jestem kap∏anem i ca∏ego siebie
chc´ oddaç, ˝eby mojà pos∏ug´ tu i teraz wype∏niç.
I wype∏ni∏ jà do koƒca, do oddania ˝ycia za braci... Takiego ks. Wicka spotka∏am w mojej chorobie – takiego
jak opisujà go Êwiadkowie, którzy zetkn´li si´ z nim za
˝ycia – kiedy widzia∏ czyjeÊ cierpienie przychodzi∏ zaraz by pomóc, by „podtrzymaç na duchu i by dusze
zbawiç”. Du˝o jeszcze chcia∏abym o nim napisaç, ale
pewnie tym razem trzeba ju˝ koƒczyç. I tak chyba nad
miar´ si´ o wszystkim rozpisa∏am...
Wiem, ˝e wiele osób zaskoczy∏a moja decyzja
wstàpienia po uzdrowieniu do Karmelu. Dla mnie jest
ona z jednej strony oczywistym krokiem, do którego
wszystko prowadzi∏o, a z drugiej tajemnicà, której po
ludzku nie sposób jest ogarnàç. Jedno chc´ tylko powiedzieç – nie uciek∏am tu przed Êwiatem, który po ty-
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lu latach zamkni´cia w domu móg∏ staç si´ dla mnie
za trudny i obcy. Nie uciek∏am te˝ przed trudem pracy – np. w PTSR, do której zawsze potrzeba kolejnej
pary ràk. Tak jak przez wiele lat wiedzia∏am, ˝e moim miejscem jest byç dla innych w dzia∏aniach, które
podejmowa∏am, tak teraz moje bycie dla innych jest
tutaj, przed Tabernakulum. To wszystko, co prze˝y∏am, jest we mnie. W g∏´bi serca nie umiem powiedzieç o chorych „oni”, tak realne sà we mnie doznania
kogoÊ, kogo ˝ycie i egzystencja wiszà na w∏osku, kto
jest ca∏kowicie zale˝ny od innych, kto ˝yje w ciàg∏ej
niepewnoÊci, czym go choroba jeszcze zaskoczy. I w∏aÊnie z tym poczuciem w sercu trwam tu przed Panem
Jezusem, oddaj´ Mu moje ma∏e codzienne trudy i mówi´ o bólach i problemach osób chorych, których los,
mimo zmiany mojej sytuacji, pozosta∏ nadal we mnie
wpisany. Prosz´ za wszystkimi, którzy si´ mnà opiekowali, z którymi wspólnie coÊ tworzyliÊmy, którzy sà
moimi przyjació∏mi, czy których w ogóle nie znam...
„Bo myÊli moje nie sà myÊlami waszymi ani wasze
drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górujà nad ziemià, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myÊli moje – nad myÊlami waszymi.” (Iz
55, 8-9) Cz´sto tych Bo˝ych dróg nie pojmujemy, ale
nie wolno zaprzestaç ich szukaç. Czasem trzeba nam
nimi iÊç w zupe∏nych ciemnoÊciach, ale zawsze ku Nadziei Zmartwychwstania.
Joanna, Karmel – ¸asin, 18.11.1999
Post Scriptum.
Powy˝szy tekst pisa∏am z myÊlà o osobach niepe∏nosprawnych, szczególnie o chorych na SM, co mo˝e wyjaÊnia dlaczego takie, a nie inne wàtki zosta∏y bardziej uwypuklone. Inne troch´ z powodu braku czasu,
troch´ ˝eby zbytnio nie rozwlekaç – nie zosta∏y nawet
wspomniane, mimo, ˝e patrzàc wstecz uwa˝am je za
coÊ bardzo dla mnie wa˝nego. Tego typu Êwiadectwa
nigdy zresztà nie sà pe∏ne ani wyczerpujàce, choçby
dlatego, ˝e ˝ycie zawsze jest bogatsze od tego, co jesteÊmy w stanie na jego temat powiedzieç.
Jednym z takich wa˝nych, a pomini´tych elementów
by∏o moje odkrywanie swojego miejsca w KoÊciele. Du˝e znaczenie w tym wzgl´dzie mia∏y ma∏e wspólnoty –
najpierw Ruchu Âwiat∏o-˚ycie, potem Odnowy w Duchu Âwi´tym, a wreszcie Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego. One to pozwoli∏y mi odkryç ˝ywy KoÊció∏,
pi´kno jego Tradycji, Liturgii, jego PowszechnoÊç. Innymi s∏owy odkryç KoÊció∏, którego Centrum i G∏owà jest
Chrystus „ten sam wczoraj, dziÊ i na wieki”.
Wzrasta∏am w rodzinie, w której po prostu nasiàka∏o si´ wiarà. Mimo to, kiedy mia∏am 14-15 lat, mu19
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sia∏am przejÊç proces uznania za w∏asne tego, co przyj´∏am jako tradycj´, choç by∏o to czymÊ równie oczywistym jak oddychanie (porównanie mo˝e nieco niedoskona∏e po moich doÊwiadczeniach duszenia si´).
Nastàpi∏o to w∏aÊnie we wspólnocie oazowej. Wcale jej
sama z siebie nie szuka∏am. JakieÊ powiedziane przez
ksi´dza katechet´ zdanie sprawi∏o, ˝e ca∏kiem „przypadkiem” (w ka˝dym razie nie po to, ˝eby si´ modliç)
znalaz∏am si´ w koÊciele, akurat kiedy m∏odzie˝
uczestniczàca w „Oazie modlitwy” (trzydniowych rekolekcjach) adorowa∏a NajÊwi´tszy Sakrament. Odczucia towarzyszàce tej chwili do dziÊ pami´tam i to,
co wtedy prze˝y∏am, przypomina mi s∏owa wypowiedziane przez uczniów, którzy spotkali Chrystusa
w drodze do Emaus – „czy˝ nie pa∏a∏o w nas serce...?”.
˚ycie naszej oazowej wspólnoty ogniskowa∏o si´ wokó∏ Eucharystii, S∏owa Bo˝ego i bardzo by∏o wtopione
w ˝ycie ca∏ej parafii. To by∏y mocne fundamenty budowania osobistej pobo˝noÊci ka˝dego z nas, ale te˝ fundamenty, na których opiera∏y si´ nasze wzajemne relacje, przyjaênie. Mo˝na powiedzieç, ˝e dla nas m∏odych,
by∏a to szko∏a przyjaêni, która nie opiera si´ na tym, co
powierzchowne, nie jest zaborcza, a zawsze chce dawaç,
udzielaç siebie drugiemu. MyÊl´, ˝e ca∏e moje doÊwiadczenie tamtego okresu, by∏o fundamentem, do którego,
mniej lub bardziej Êwiadomie, odwo∏ywa∏am si´ w ró˝nych trudnych chwilach. Szczególnie w okresie samych
poczàtków choroby, kiedy nie by∏am zwiàzana z ˝adnà
konkretnà wspólnotà i kiedy szukajàc ratunku w tym
szoku nowej sytuacji, zacz´∏am te˝ szukaç wspólnoty.
Dzi´ki moim przyjacio∏om trafi∏am do grupy Odnowy
w Duchu Âwi´tym. Tak jak teraz bym okreÊli∏a g∏ówne
znaczenie tego okresu, to by∏o nim odkrywanie mocy
modlitwy, która daje si∏´ do ˝ycia, bycia dla innych mimo choroby, do pracy wÊród chorych w PTSR – po prostu pomaga odrywaç si´ od siebie, nabieraç dystansu do
spraw, które inaczej mog∏yby cz∏owieka powaliç. By∏ to
te˝ dla mnie czas poczàtków odkrywania wartoÊci kierownictwa duchowego. Wreszcie, to w∏aÊnie Odnowa
doprowadzi∏a mnie do åwiczeƒ ignacjaƒskich, tak ˝e
po pewnym czasie przesz∏am do W˚Ch.
Z koniecznoÊci pisz´ o wszystkim bardzo skrótowo,
dlatego jednà tylko mo˝e rzecz w zwiàzku z mojà drogà przejÊcia åwiczeƒ chcia∏abym zaznaczyç. Odprawienie czterech tygodni zaj´∏o mi niemal 10 lat. Jest to
dla mnie namacalny znak, ˝e prawdà jest to, co zawsze podkreÊlajà prowadzàcy, i˝ åwiczenia to nie tylko osiem dni rekolekcji, ale ˝e odprawia si´ je ca∏ym
˝yciem. Na ludzki rozum wprost nieprawdopodobnie
poszczególne etapy rekolekcji ∏àczy∏y si´ z tym, co
20
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przechodzi∏am w ˝yciu. Widz´ to dopiero teraz, na
bie˝àco nie zawsze by∏o to tak jasne, choç momentami
i wtedy bywa∏o uderzajàce. Kiedy w∏aÊnie mia∏am jechaç na III Tydzieƒ, znalaz∏am si´ w szpitalu ca∏kiem
sparali˝owana, duszàc si´ i wiele razy ocierajàc
o Êmierç. Troch´ ˝artem mówi∏yÊmy sobie wtedy z Kasià, ˝e zamiast rekolekcji, mam III Tydzieƒ w praktyce... Ostatecznie odprawi∏am go razem z IV ju˝ po
uzdrowieniu, nieca∏e dwa miesiàce przed wstàpieniem
do Karmelu. Byli tacy, co mówili – po co ci te rekolekcje, na chwil´ przed wstàpieniem. Ja jednak czu∏am
g∏´bokà potrzeb´ odprawienia ich i naprawd´ okaza∏y
si´ wa˝ne. Czy mo˝e coÊ pi´kniej podprowadziç pod
bramy Karmelu ni˝ kontemplacja „Ad amorem”?
Wspólnota W˚Ch by∏a mi wsparciem w ogromnie
trudnym czasie mojego ˝ycia. Bycie w niej to dla mnie
nie tylko pewna droga duchowa, ale bardzo szczególne
wi´zi, z niektórymi zw∏aszcza jej cz∏onkami, i wspólne
przechodzenie ró˝nych etapów mojego balansowania
na granicy ˝ycia i Êmierci. To te˝ takie chwile jak ta,
kiedy po przesz∏o pó∏ roku wróci∏am „na le˝àco” ze
szpitala do domu i mog∏am po raz pierwszy po tym
czasie i po wszystkich jego doÊwiadczeniach uczestniczyç we Mszy Âwi´tej...
Potem nastapi∏ moment, kiedy musia∏am wróciç
z Warszawy do Torunia. Mój stan zdrowia i ducha by∏
taki, ˝e mimo istnienia w Toruniu W˚Ch, wejÊcie
w nowà wspólnot´ by∏o niemo˝liwe, a w∏aÊciwie nawet
nie odczuwa∏am ju˝ takiej potrzeby (choç poszczególni
cz∏onkowie toruƒskiej W˚Ch natychmiast byli ch´tni
do pomocy, ba nie tylko ch´tni, ale bardzo konkretnie
si´ w opiek´ nade mnà w∏àczyli). To by∏ czas bycia samej przed Nim Samym i wielkiego pragnienia ˝ycia ∏askà sakramentu pojednania i Eucharystià. Po ludzku
rzecz wydawa∏a si´ kompletnie niemo˝liwa, a w ka˝dym razie nic ponad odwiedziny ksi´dza z parafii raz
w miesiàcu. Ale przecie˝ Bóg jest Panem rzeczy niemo˝liwych i odpowiedzia∏ na to pragnienie serca z hojnoÊcià przewy˝szajàcà wszelkie moje spodziewania, tak
˝e mog∏am przyst´powaç do Komunii Êw. codziennie,
a co niedziela uczestniczyç we Mszy Êw. odprawianej
w domu, doznawaç uzdrawiajàcej mocy sakramentu
pojednania po∏àczonego z kierownictwem duchowym.
Wtedy te˝ odnalaz∏am duchowà wspólnot´ Karmelu.
Patrzàc wstecz widz´ jasno, jak na ka˝dy czas ˝ycia Pan Bóg dawa∏ mi coÊ na ten czas potrzebnego. Ró˝ne wàtki – niby niezale˝ne, okazywa∏y si´ niespodziewanie misternie splataç. Dary, które Pan Jezus daje
we wspólnotach i poprzez nie, sà etapami jednej drogi
J.G.
– poprzez KoÊció∏ do Niego Samego.
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PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA
W˚CH W POLSCE
W dniach 28-30 kwietnia 2000r. kaliska wspólnota lokalna
goÊci∏a uczestników ogólnopolskiej pielgrzymki jubileuszowej
W˚Ch. Zaproszono wszystkich cz∏onków i asystentów naszej
wspólnoty razem z rodzinami i przyjació∏mi. Przyjecha∏o 150
osób. Reprezentowane by∏y prawie wszystkie oÊrodki lokalne.
Celem pielgrzymki by∏o spotkanie ca∏ej wspólnoty, przyj´cie ∏aski Roku Jubileuszowego – ∏aski pojednania i przebaczenia – oraz o˝ywienie osobistej i wspólnotowej wi´zi z Jezusem Chrystusem. Program od strony merytorycznej przygotowali i realizowali cz∏onkowie Rady Wykonawczej oraz Asystent Narodowy o. Ryszard Friedrich SJ. Dzieciom w wieku
przedszkolnym i szkolnym zapewniono opiek´ i specjalnie dla
nich przeznaczone zaj´cia.
Spotkanie odbywa∏o si´ w Domu Rekolekcyjnym Ksi´˝y
Jezuitów i w Sanktuarium Serca Jezusa Mi∏osiernego, gdzie
odprawiono wszystkie Eucharystie, g∏oszono konferencje
oraz prowadzono wspólnà modlitw´. Organizatorzy zadbali
tak˝e o nasz wypoczynek; niedzielne popo∏udnie sp´dziliÊmy
w pobliskim Go∏uchowie
Nasza pielgrzymka rozpocz´∏a si´ i zakoƒczy∏a Eucharystià. W piàtkowy wieczór dzi´kowaliÊmy Bogu za ∏aski, za to
wszystko, co otrzymaliÊmy jako wspólnota narodowa, lokalna, podstawowa oraz jako jej uczestnicy. W niedziel´ rano, razem z pielgrzymami zebranymi w Sanktuarium Serca Jezusa
Mi∏osiernego, uczestniczyliÊmy we Mszy Âwi´tej odpustowej
odprawionej pod przewodnictwem ks. Bpa Stanis∏awa Napiera∏y. By∏a to Niedziela Mi∏osierdzia Bo˝ego Roku Jubileuszowego. Prawie w tym samym czasie Ojciec Âwi´ty kanonizowa∏ w Rzymie siostr´ Faustyn´. W Kaliszu Êwiadectwo o swoim spotkaniu z siostra Faustynà w Wilnie w 1934 r sk∏ada∏a,
by∏a sodalistka. Duchowo ∏àczyliÊmy si´ z wszystkimi czcicielami Bo˝ego Mi∏osierdzia.
Sobota by∏a dniem skupienia wype∏nionym refleksjà, modlitwà, pracà w grupach. W bloku przedpo∏udniowym staraliÊmy si´ przyjàç pojednanie i przebaczenie w naszej wspólnocie, przebaczyç i prosiç o przebaczenie siostry i braci, w bloku popo∏udniowym zastanawialiÊmy si´, jak nieÊç pojednanie
Êwiatu. W programie tego dnia pojawi∏y si´ konferencje, refleksja osobista, spotkania w grupach, modlitwa wspólna, Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu. W pracach pi´tnastu grup
dzielenia uczestniczy∏o tego dnia 130 osób. Kulminacyjne
punkty to: poranna liturgia pojednania, w czasie której ka˝dy
uczestnik spotkania mia∏ okazj´ pojednaç si´ z cz∏onkami w∏asnej wspólnoty; przebaczyç i prosiç o przebaczenie osoby,

wobec których czu∏ si´ winnym, a tak˝e wieczorna Eucharystia, kiedy reprezentanci ka˝dej wspólnoty podstawowej szli
w procesji z∏o˝yç na o∏tarzu dar – symbol zaanga˝owania
i wiernoÊci Bogu. Niektórzy z nas dopiero wtedy uÊwiadomili sobie, jak liczne sà nasze wspólnoty i jak wiele dobrego czynià w swoich Êrodowiskach. Ta niekoƒczàca si´ procesja, s∏owa padajàce przy o∏tarzu pokaza∏y, w jak wielu miejscach zaanga˝owani sà cz∏onkowie naszej wspólnoty, jak wiele prac
podejmujà. By∏o to Êwiadectwo naszego apostolstwa. Bardzo
wa˝na chwila dla nas cz∏onków W˚Ch oraz dla naszych rodzin i przyjació∏.
W niedziel´ razem z innymi pielgrzymami z∏o˝yliÊmy nasz
wspólny dar w czasie Eucharystii odpustowej.
Niedziela to czas odpoczynku, wspólnego Êwi´towania,
spotkaliÊmy si´ w Stanicy Harcerskiej nad zalewem w pobliskim Go∏uchowie. By∏o miejsce na podsumowanie, z∏o˝enie
Êwiadectwa, rozmowy, spotkania w grupach nieformalnych.
Dzieci popisywa∏y si´ tym, co przygotowa∏y w czasie sobotnich zaj´ç. Wszyscy bawiliÊmy si´ wspólnie z nimi. Gospodarze z Kalisza przygotowali napoje i ciasta, zaprosili na obiad do
szko∏y w Go∏uchowie. Nie zabrak∏o te˝ koƒcowej modlitwy
i b∏ogos∏awieƒstwa na rozes∏anie. Po obiedzie by∏a okazja
zwiedzenia parku, spotkania z ˝ubrami, spaceru pod opiekà
przewodnika.
Spotkanie w Kaliszu jeszcze raz pokaza∏o, jak bardzo potrzebujemy takich kontaktów. Wielu z nas mog∏o odnowiç
stare znajomoÊci, dowiedzieç si´, co s∏ychaç u dawno niewidzianych przyjació∏. Inni poznawali cz∏onków wspólnot z ró˝nych miast. By∏a okazja, aby porozmawiaç, wymieniç doÊwiadczenia, spotkaç si´, poczuç prawdziwà wspólnotà
chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia.
Dzi´kujemy Wspólnocie Kaliskiej za zorganizowanie pielgrzymki, za ogrom pracy w∏o˝onej w to dzie∏o, o. A. Jacyniakowi za goÊcinne udost´pnienie nam Domu Rekolekcyjnego,
który prowadzi i ciep∏e przyj´cie. Dzi´kujemy te˝ wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili si´ do tego, ˝e nasza
pielgrzymka mog∏a si´ odbyç. Szkoda, ˝e spoÊród naszych
asystentów tylko o. Ryszard Friedrich, o. Zygfryd Kot, o.
Aleksander Jacyniak i o. Edward Toroƒczak razem z nami byli
obecni w Kaliszu. Dzi´kujemy im za ich pos∏ug´, za to ˝e towarzyszyli nam w tym wa˝nych chwilach.
Do zobaczenia na nast´pnym ogólnopolskim spotkaniu
Wspólnoty ˚ycia Chrzescijaƒskiego. Kiedy? Mo˝e ju˝ za rok…
Danuta Dworakowska, Warszawa

POJEDNANIE I PRZEBACZENIE
W roku Wielkiego Jubileuszu chrzeÊcijaƒstwa Ojciec Âwi´ty wezwa∏ ca∏y KoÊció∏ do oczyszczenia pami´ci i g∏´bokiego
nawrócenia. W or´dziu na Wielki Post Papie˝ powiedzia∏: „Jubileusz to czas ∏aski: zostajemy w nim wezwani, aby w szczególny sposób otworzyç si´ na mi∏osierdzie Ojca, który w swoim Synu

pochyli∏ si´ nad cz∏owiekiem, i na pojednanie, wielki dar od Chrystusa. Rok ten winien zatem staç si´ dla chrzeÊcijanina, a tak˝e
dla wszystkich ludzi dobrej woli, cennà sposobnoÊcià do doÊwiadczenia odnawiajàcej mocy Boga, który obdarza przebaczeniem
i pojednaniem”.
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To wezwanie Ojca Âwi´tego do uznania w∏asnych win
oraz win i b∏´dów KoÊcio∏a zosta∏o podj´te przez ludzi tworzàcych dzisiejszy KoÊció∏. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu
sta∏a si´ w KoÊciele Katolickim „Dniem Przebaczenia”. W homilii z tej okazji Jan Pawe∏ II nawiàza∏ do dokumentu Mi´dzynarodowej Komisji Teologicznej pt. „Pami´ç i pojednanie: KoÊció∏ i winy przesz∏oÊci”. Opublikowanie tego dokumentu pozwala lepiej zrozumieç odpowiedzialnoÊç KoÊcio∏a za winy
przesz∏oÊci. ÂwiadomoÊç tej odpowiedzialnoÊci pobudza dzisiaj ludzi wierzàcych do uznawania win cz∏onków KoÊcio∏a –
Mistycznego Cia∏a Chrystusa, pope∏nionych w bli˝szej i bardziej odleg∏ej przesz∏oÊci.
W pierwszà niedziel´ Wielkiego Postu podczas „Modlitwy
wiernych” zgromadzeni w Bazylice watykaƒskiej kardyna∏owie i biskupi wyznawali wraz z Ojcem Âwi´tym winy KoÊcio∏a i modlili si´ o ich przebaczenie. Cz∏onkowie W˚Ch podejmowali temat pojednania w czasie rekolekcji jubileuszowych.
Podczas obecnego spotkania w Kaliszu, stajàc przed obrazem
Jezusa Mi∏osiernego, pragniemy równie˝ zastanowiç si´ nad
tym, co jeszcze wymaga pojednania w naszej historii, we
Wspólnocie czy w KoÊciele, który tworzymy. W dalszej cz´Êci
spotkania b´dziemy modliç si´ o to, abyÊmy przyjmujàc pojednanie, nieÊli je do naszych wspólnot i Êrodowisk.
Ka˝dy z nas nosi w sobie pragnienie przebaczenia i pojednania. Dlatego chcemy ˝yç jako ludzie pojednani z Bogiem,
pojednani wewn´trznie i pojednani z innymi. Nie chcemy
wznosiç murów nieporozumieƒ, niech´ci czy wrogoÊci. Wiemy jednak z w∏asnego doÊwiadczenia, ˝e bez pomocy ∏aski
Bo˝ej nie jesteÊmy zdolni z serca przebaczaç innym i szczerze
prosiç o przebaczenie.
DuchowoÊç W˚Ch, jak to jest uj´te w punkcie 5 Zasad
Ogólnych W˚Ch, „jest skoncentrowana na osobie Jezusa Chrystusa i uczestnictwie w Misterium Paschalnym”. Misterium Paschalne jest tajemnicà przejÊcia Chrystusa przez m´k´ i Êmierç
do zmartwychwstania. W tym zbawczym wydarzeniu nasz Pan
pojedna∏ ka˝dego z nas ze Swoim Ojcem. JesteÊmy zaproszeni
przez Chrystusa do uczestnictwa w Misterium Paschalnym, ale
to wymaga od nas trudu i wyrzeczeƒ oraz przezwyci´˝ania
swojego egoizmu. To wymaga ufnego pójÊcia za Jezusem i zwiàzania z Nim swojego losu oraz bycia „znakiem sprzeciwu” wobec Êwiata oboj´tnego czy wrogiego Jego Ewangelii. Mamy
ÊwiadomoÊç, ˝e jeszcze za ma∏o ˝yjemy tajemnicà paschalnà.
Tak trudno jest nam uznawaç swoje winy i przepraszaç za nie,
a jeÊli spotka nas przykre doÊwiadczenie czy krzywda zamykamy si´ w sobie i nie potrafimy zdobyç si´ na przebaczenie.
W tym roku Wielkiego Jubileuszu potrzeba, abyÊmy
otworzyli nasze serca na dar pojednania przez Chrystusa
i w zjednoczeniu z Nim podj´li Misterium Paschalne. To Chrystus uzdalnia nas do pe∏nego przebaczenia. To Jego mi∏oÊç, mi∏oÊç p∏ynàca z Krzy˝a jest êród∏em, z którego mo˝emy zawsze czerpaç moc do przebaczenia i pojednania. Krzy˝ Chrystusa to znak i dowód rzeczywistego przebaczenia i pojednania, jakie si´ dokona∏o pomi´dzy Bogiem i ludêmi. Krzy˝
Chrystusa jest wi´c jedynà drogà pojednania. Dlatego ka˝de
autentyczne przebaczenie i pojednanie przechodzi przez
Krzy˝ Chrystusa i w Nim ma swoje êród∏o. Czy mam ÊwiadomoÊç, ˝e ka˝de przebaczenie, którego doÊwiadczy∏em w moim ˝yciu przesz∏o przez Jego Krzy˝?
Autentyczne przebaczenie i pojednanie polega na przekraczaniu granic ludzkiej sprawiedliwoÊci. Tym, co pozwala na
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to przekraczanie jest mi∏oÊç, ta duchowa moc, która jest z Boga i to Boga odrzucanego przez ludzi. Uczàc si´ przebaczaç
mo˝emy czerpaç z Bo˝ego êród∏a – z Bo˝ego mi∏osierdzia.
Pojednanie jest bowiem czynieniem mi∏osierdzia, a wi´c do
g∏osu dochodzi mi∏oÊç, która pochyla si´ nad cz∏owiekiem. To
wcale nie oznacza, ˝e godzimy si´ na z∏o. Najpierw jednak
trzeba przyjàç cz∏owieka w pe∏nej prawdzie – prawdzie o jego ludzkiej godnoÊci, a z drugiej strony nazwaç z∏o, które on
czyni. Przebaczenie, które czerpie z Bo˝ego mi∏osierdzia nie
oznacza wi´c pob∏a˝liwoÊci wobec z∏a, wobec wyrzàdzonej
krzywdy czy zniewagi. Obiektywny wymóg sprawiedliwoÊci
domaga si´ naprawienia wyrzàdzonego z∏a.
Pe∏ne pojednanie w naszych wspólnotach wymaga przebaczania sobie nawzajem, ˝e jesteÊmy „w∏aÊnie tacy, a nie inni”,
˝e toczy nas choroba indywidualizmu, ˝e tak trudno nam ze
sobà wspó∏pracowaç, ˝e cz´sto nie staç nas na wielkodusznoÊç i ofiarnoÊç wobec innych. Trzeba przebaczyç sobie i innym, ˝e nasze rodziny i wspólnoty nie sà takie, jak nasze wyobra˝enia i oczekiwania, ˝e jest wiele nieporozumieƒ i niepotrzebnego narzekania czy wzajemnych ˝alów i nierozwiàzanych konfliktów.
Przebaczenie to nie jest akt jednorazowy czy nawet uczyniony od czasu do czasu, lecz sta∏a wewn´trzna postawa. Jezus pytany przez Piotra (ile˝ razy stawiam to samo pytanie):
„Ile razy mam przebaczyç, jeÊli mój brat wykroczy przeciwko
mnie? Czy a˝ 7 razy?” – odpowiada wyraênie: „Nie mówi´ ci, ˝e
a˝ 7 razy, lecz a˝ 77 razy” (por. Mt 18, 21-22). Chce przez to
powiedzieç, ˝e mam przebaczaç ka˝demu i za ka˝dym razem.
Chrystus uczy nas w∏aÊnie takiej postawy przebaczania. Jak˝e
cz´sto prosimy Boga: „OdpuÊç nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, a wi´c tym, którzy przeciw
nam zawinili. Jak wa˝na jest postawa, którà te s∏owa wyznaczajà i kszta∏tujà. Ile mówià o mnie, o drugim cz∏owieku, ile
mówià o naszej relacji. Zwykle jesteÊmy coÊ sobie winni nawzajem!
Postawa przebaczenia jest szko∏à pokory i dobrej woli
wspó∏˝ycia z innymi na ka˝dy dzieƒ i w ró˝nych sytuacjach
naszego ˝ycia. „Przebaczam i prosz´ o przebaczenie” to jest
w∏aÊciwe podejÊcie do drugiego cz∏owieka. W przebaczeniu
nie tyle chodzi o gesty zewn´trzne (choç i one sà potrzebne), lecz o sta∏à postaw´ otwartoÊci wobec drugiego cz∏owieka.
Na zakoƒczenie postawmy sobie kilka pytaƒ: Z czym
wkroczy ka˝dy z nas, z czym wkroczy ca∏a Wspólnota ˚ycia
ChrzeÊcijaƒskiego w trzecie tysiàclecie? Czy próg nowego
tysiàclecia chrzeÊcijaƒstwa przekroczymy jako ludzie, którzy kszta∏tujà w sobie sta∏à postaw´ przebaczenia i którzy
czynià pojednanie w swoim otoczeniu? Czy nasza dzia∏alnoÊç apostolska b´dzie „pos∏ugà pojednywania” (por. 2 Kor
5,18)?
Ojciec Âwi´ty wypowiedzia∏ s∏owa, które niech stanà si´
dla nas zach´tà do ˝ycia w pojednaniu: „Przebaczajàcy i gotowi
przebaczaç chrzeÊcijanie wkraczajà w trzecie tysiàclecie jako
bardziej wiarygodni Êwiadkowie nadziei”. ObyÊmy korzystajàc
z ∏aski Roku Jubileuszowego stawali si´ coraz bardziej wiarygodnymi Êwiadkami Chrystusa i Jego nauki.

Ewa Poleszak
(Tekst wystàpienia wyg∏oszonego w Kaliszu)
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SZKO¸A ANIMATORA
Szko∏a animatora powsta∏a w grudniu 1999 r., jako odpowiedê na rozeznanà potrzeb´ przygotowania cz∏onków
W˚Ch do pe∏nienia funkcji koordynatora i animatora
w grupach podstawowych. Biorà w niej udzia∏ osoby
zarówno ju˝ odpowiedzialne za prowadzenie (formacj´)
grup, jak i te, które chcia∏yby podjàç si´ tego zadania
w przysz∏oÊci.
Program Szko∏y zanim osiàgnà∏ ostatecznà postaç, by∏
wielokrotnie modyfikowany, co wiàza∏o si´ z ciàg∏ym odczytywaniem potrzeb i pragnieƒ otwartej na prowadzenie
Ducha Âwi´tego wspólnoty.
Trudu prowadzenia Szko∏y podj´li si´: asystent wspólnoty o. Edward Toroƒczak SJ, animator wspólnoty lokalnej El˝bieta Gleba oraz koordynator do spraw studenckich
Joanna Wójtowicz.
Spotkanie pierwsze (grudzieƒ 1999) dotyczy∏o okreÊlenia funkcji animatora i koordynatora, zakresu ich kompetencji, charakteru formacji oraz sposobów radzenia sobie z trudnoÊciami we wspólnocie.
Spotkanie drugie (styczeƒ 2000), stanowiàce przed∏u˝enie pierwszego, mia∏o na celu analiz´ funkcji animatora
i koordynatora na przyk∏adzie Moj˝esza, cz∏owieka odpowiedzialnego, wybranego przez Boga, by budowaç wspólnot´. Wa˝ne by∏o tu umieszczenie siebie w konkretnej
wspólnocie.
Tematem trzeciego spotkania (luty 2000) by∏o rozpoznanie to˝samoÊci W˚Ch w oparciu o Zasady Ogólne oraz

pog∏´bienie znajomoÊci i praktyk duchowoÊci ignaciaƒskiej.
Spotkanie czwarte odby∏o si´ w Dàbrowicy w dniach
25 i 26 marca 2000 roku. Oprócz osobistej i wspólnotowej
modlitwy w programie spotkania przewidziano równie˝
czas na refleksj´, na rozwa˝enie i omówienie nast´pujàcych tematów: „Wizja W˚Ch, do której dà˝ymy”, „Co buduje to˝samoÊç wspólnoty, jej styl ˝ycia”, „Jakie elementy stylu W˚Ch odkrywam dla siebie jako najwa˝niejsze”,
„Podstawowe aspekty formacji w W˚Ch na poszczególnych etapach ˝ycia wspólnoty i okreÊlenie, na jakim etapie
znajduje si´ moja wspólnota”. Zakoƒczeniem cz´Êci programowej wspólnego pobytu w Dàbrowicy by∏a burza
mózgów. Oto jej wyniki sformu∏owane w postaci planów,
postulatów i propozycji dotyczàcych wspólnoty i Szko∏y
animatora: umacnianie jednoÊci wewnàtrz poszczególnych grup i ca∏ej wspólnoty poprzez spotkania ca∏ej
wspólnoty lubelskiej, cotygodniowà Eucharysti´ w koÊciele akademickim i wspólne adoracje NajÊwi´tszego Sakramentu; pog∏´bianie modlitwy w grupach; koordynowanie programu przygotowania Przymierza; powo∏anie do
˝ycia „grupy medialnej” odpowiedzialnej za og∏oszenia,
za redagowanie materia∏ów, uczestnictwo w radach duszpasterstwa akademickiego; organizowanie zabaw tanecznych (W˚Ch-otek).
Na podstawie materia∏ów
nades∏anych z Lublina opracowa∏a mg

„Dzieci, czy macie co na posi∏ek?”
Spotkanie lubelskiej wspólnoty W˚Ch w Wandzinie
21 maja Jubileuszowego Roku 2000 by∏ dla lubelskiej
wspólnoty dniem szczególnym. Tego dnia, pomimo padajàcego od samego rana ulewnego deszczu, zebraliÊmy si´
wszyscy w Wandzinie, aby wspólnie Êwi´towaç Wielki
Jubileusz. Wandzin to ma∏a wioska po∏o˝ona ok. 20 km od
Lublina, gdzie Duszpasterstwo Akademickie KUL ma
ma∏à drewnianà chatk´. Gromadzà si´ tam cz´sto studenci przynale˝àcy do ró˝nych wspólnot DA.
Nasze spotkanie rozpocz´liÊmy medytacjà, której myÊlà przewodnià by∏y spotkania Aposto∏ów ze zmartwychwsta∏ym Chrystusem. Szczególnie mocno oddzia∏a∏ na nas
obraz cudownego po∏owu ryb i rozmowy Piotra z Jezusem
(J 21, 1-19). Zaskoczeniem by∏ fakt, ˝e ka˝dy cud dokonywany przez Jezusa nie mia∏by miejsca, gdyby nie aktyw-

noÊç Aposto∏ów, gdyby nie ich dzia∏alnoÊç przygotowawcza. Jezus mówi do nich: „PrzynieÊcie jeszcze ryb, któreÊcie teraz u∏owili”. (J 21, 10) – a wi´c dajcie coÊ od siebie, coÊ ca∏kowicie swojego, a wtedy dopiero b´dzie mo˝liwe dokonanie cudu. Narzuca si´ pewna analogia ze scenà z wesela w Kanie Galilejskiej – tam te˝ Jezus mówi∏:
„Nape∏nijcie stàgwie wodà, [... ] zanieÊcie staroÊcie weselnemu” (J 2, 7-8), dopiero potem by∏o mo˝liwe przemienienie wody w wino. DostrzegliÊmy wi´c sens naszego
powo∏ania apostolskiego – nasza aktywnoÊç i Bo˝a ∏aska
pozwolà nam uczyniç wielkie dzie∏a. Trzeba jednak daç
coÊ od siebie.
Centralnym punktem naszego spotkania by∏a uroczysta
Eucharystia, w czasie której dokonaliÊmy wa˝nego wybo23
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ru – z∏o˝yliÊmy nasze Przymierze. Ma ono szczególny wymiar ze wzgl´du na to, ˝e zawarliÊmy je w Roku ¸aski,
w roku, w którym ca∏y KoÊció∏ Êwi´tuje Wielki Jubileusz.
My równie˝, jako cz´Êç tego KoÊcio∏a, obierajàc drog´
Przymierza w∏àczyliÊmy si´ w to wielkie Êwi´towanie.
Dziewi´ç osób z naszej wspólnoty z∏o˝y∏o Przymierze po
raz pierwszy, jedno ma∏˝eƒstwo zdecydowa∏o si´ trwaç
w nim do koƒca ˝ycia, a bardzo wielu odnawia∏o je na kolejny rok. PoczuliÊmy si´ prawdziwà wspólnotà zjednoczonà przez jednego Pana – Jezusa Chrystusa.

By∏ w Wandzinie i czas na straw´ cielesnà. Po Eucharystii czeka∏a nas uczta przygotowana przez Grup´ Ma∏˝eƒstw. By∏ bigos w kilku gatunkach, pyszne ciasta i du˝o
dobrej zabawy przy dêwi´kach znanych przebojów duszpasterskich takich jak Tato (Nie boj´ si´, gdy ciemno
jest...) czy Âwi´ty uÊmiechni´ty. RadoÊci ze wspólnego
Êwi´towania nie popsu∏ nam nawet deszcz, który dalej monotonnie dzwoni∏ w szyby naszej chatki...
Wojciech Napruszewski
W˚Ch Lublin

Ma∏pia Pycha
czyli dlaczego chrzeÊcijanie nie lubià Darwina
W roku 1925 w stanie Tennessee wytoczono nauczycielowi szko∏y Êredniej proces za wyk∏adanie darwinizmu
i zaprzeczanie w ten sposób nauce biblijnej. Przesz∏oÊç?
Nieca∏y rok temu Rady Szkolnictwa stanów Kansas i Kolorado usun´∏y teori´ ewolucji z wymaganego programu
nauczania. W naszym kraju na poczàtku lat 90-tych „S∏owo” – dziennik, nota bene, katolicki, lansowa∏ polskie wydanie „Na bezdro˝ach teorii ewolucji” Johnsona. W ksià˝ce tej mo˝emy na przyk∏ad przeczytaç: „teoria ewolucji
da∏a Lucyferowi doskona∏à broƒ, przy pomocy której mo˝e on potrzàsaç podstawami chrzeÊcijaƒstwa” lub „ewolucjonistyczny naturalizm wyrugowa∏ nadprzyrodzonoÊç
i stàd te˝ obserwujemy za∏amanie si´ wartoÊci moralnych”. Inny przeciwnik Darwina napisa∏ w roku 1975, ˝e
zwolennicy teorii ewolucji „traktujàc cz∏owieka jako
zwierz´ (…) popierajà zwierz´ce zachowania, takie jak
wolna mi∏oÊç, etyka sytuacyjna, narkotyki, rozwody (…).
To wszystko zdewastowa∏o moralnoÊç, zniszczy∏o nadziej´ lepszego Êwiata, zadecydowa∏o o politycznym zniewoleniu miliarda czy nawet wi´cej osób”[1].
Hm… Uwa˝am si´ za zwolennika teorii ewolucji, ale,
przyznam, nie sàdzi∏em, ˝e zobowiàzuje mnie to do popierania narkotyków i wolnej mi∏oÊci. Có˝, ˝ycie nie jest ∏atwe.
W∏aÊciwie jednak dlaczego teoria ewolucji budzi taki
sprzeciw wÊród chrzeÊcijan? Dlaczego chrzeÊcijanie
w imi´ wiary sà sk∏onni pot´piaç jednà z wielu teorii naukowych? Kluczem jest chyba wypowiedê ksi´dza, którà
kiedyÊ us∏ysza∏em podczas kazania, „Kto chce niechaj wierzy w t´ teori´ ewolucji, ale moja babcia nie by∏a ma∏pà”.
No w∏aÊnie. Tak naprawd´ nie chodzi tu o powstawanie gatunków drogà doboru naturalnego, co by∏o przedmiotem
publikacji Darwina. G∏oÊnych obroƒców chrzeÊcijaƒstwa
ma∏o interesujà mechanizmy ewolucji, badania nad jakimiÊ
muszkami owocowymi, ciernikami czy amonitami. Tak
naprawd´ wszystko sprowadza si´ do pochodzenia cz∏o24

wieka. Od ma∏py! Jeszcze ˝eby od kotka, pieska albo od
papu˝ki. Ale od tej ow∏osionej karykatury cz∏owieka, jakà
jest ma∏pa? A fe!

Przesadnie ludzki wyglàd orangutana na XVII-wiecznych
rycinach
Przeciwnicy teorii ewolucji nie zdajà sobie sprawy, ˝e
prawda jest jeszcze gorsza. Bo có˝ znaczy s∏owo ma∏pa?
S∏ownik j´zyka polskiego (1992) podaje nast´pujàcà definicj´: „ma∏py – Anthropoidea, podrzàd ssaków z rz´du
naczelnych(…)”. Dalej podrzàd ma∏p dzieli si´ na dwie
grupy: ma∏py szerokonose i wàskonose. WÊród zaÊ ma∏p
wàskonosych znajduje si´ rodzina cz∏owiekowatych, do
której to nale˝y nasz gatunek: Homo sapiens, cz∏owiek ro-
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zumny. Zgodnie wi´c z definicjà nie tyle pochodzimy od
ma∏py, co po prostu jesteÊmy ma∏pami!
Tego ju˝ za wiele. Przecie˝ „stworzy∏ wi´c Bóg cz∏owieka na swój obraz, na obraz Bo˝y go stworzy∏: stworzy∏
m´˝czyzn´ i niewiast´” (Rdz 1, 27). My, którzy jako jedyni
na Ziemi posiadamy nieÊmiertelnà dusz´, których Bóg wybra∏ do zarzàdzania Êwiatem, my mamy byç ma∏pami? Naszym bliskim krewnym ma byç pokraczny szympans i odra˝ajàcy pawian? To nie tylko nas obra˝a, to obra˝a samego Boga jako Stwórc´! A stàd ju˝ niedaleko do zezwierz´cenia, etyki sytuacyjnej i za∏amania wartoÊci moralnych.
Czy˝by? „Wtedy to Pan Bóg ulepi∏ cz∏owieka z prochu ziemi i tchnà∏ w jego nozdrza tchnienie ˝ycia, wskutek czego sta∏ si´ cz∏owiek istotà ˝ywà” (Rdz 2,7). „Z prochu powsta∏eÊ i w proch si´ obrócisz” mówi ksiàdz posypujàc nas popio∏em w Êrod´ popielcowà. Uczy to nas pokory. A przynajmniej powinno. Bo jeÊli tak zamiast s∏owa
„proch” napisaç „ma∏pa”, pokora gdzieÊ si´ ulatnia. Ale
dlaczego proch ziemi nie mia∏by byç cia∏em zwierz´cia?
Dlaczego nie pozwalamy Bogu tchnàç tchnienie ˝ycia
w nozdrza ma∏py? Dlaczego tak wzbraniamy si´ uznaç, ˝e
Bóg da∏ dusz´ cia∏u ma∏py?
Moim zdaniem wszystkiemu winna jest pycha. ChrzeÊcijanie niejednokrotnie woleli podkreÊlaç wybranie cz∏o-
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wieka przez Boga ni˝ ludzkà ma∏oÊç. Woleli stawaç na
piedestale ni˝ obok, w pyle drogi. I tu chyba kryje si´ odpowiedê na postawione w tytule felietonu pytanie. Dlaczego chrzeÊcijanie nie lubià Darwina? Bo udowodni∏ im
(nam), ˝e sà ulepieni ze zwyk∏ego prochu ziemi. Takiej
zaÊ lekcji pokory nie przyjmuje si´ ∏atwo. A warto.
P. S. Gwoli Êcis∏oÊci powinienem chyba wyjaÊniç, ˝e
kwestia pochodzenia cz∏owieka jest na tyle skomplikowana, i˝ krótkie sformu∏owanie „cz∏owiek pochodzi od ma∏py” tak naprawd´ nic nie znaczy. Genealogi´ naszego gatunku najlepiej mo˝na by przedstawiç w postaci mocno
rozga∏´zionego drzewa rodowego. WÊród bli˝szych
przodków Homo sapiens znalaz∏oby si´ tam kilka innych,
ju˝ wymar∏ych gatunków z rodzaju Homo, a g∏´biej
w dziejach trzeba by zaznaczyç par´ gatunków australopiteków. Od ka˝dej ga∏´zi odchodzi∏yby liczne ga∏àzki
boczne, w tym równie˝ te prowadzàce do szympansa, goryla lub orangutana. Którego z tych licznych antenatów,
krewnych i pociotków uznaç za ma∏p´, a którego za cz∏owieka (czyli ma∏p´ z duszà) – tego nauka nie rozstrzygnie.
Dusza nie zachowuje si´ w stanie kopalnym.
Wojciech Miko∏uszko
[1] H. M. Morris, cytat za: ˚yciƒski, U∏askawianie natury Kraków 1992, str. 97

Ponidzie wiosenne
Ponidzie w maju, delikatnie pofalowany horyzont otacza po∏acie soczyÊcie zielonych ∏àk i szachownice starannie uprawionych pól, w oddali wzgórze, a na nim szlachetna sylwetka gotyckiego koÊcio∏a fundacji Jana D∏ugosza.

Menuet na ∏àce nad Nidà
Zbli˝a si´ wieczór, s∏oƒce, które ca∏y dzieƒ niepodzielnie
panowa∏o nad tà spokojnà, cichà krainà powoli ∏agodnieje, rumieni si´. Na ma∏ym, pokrytym stepowà roÊlinnoÊcià
pagórku tabliczka „Rezerwat przyrody – ciekawe zjawisko geologiczne – jaskó∏cze ogony.” Tu˝ obok sterta ple-

caków, a dalej grupka 19 osób, które porozsiada∏y si´ wygodnie w trawie, wszystkie oczy zwrócone na krótko
ostrzy˝onego, siwiejàcego m´˝czyzn´ o bystrym, przenikliwym spojrzeniu. „W tym miejscu znajdowa∏a si´
paratetyda – zbiornik wodny, który zosta∏ oddzielony
pasmem làdu od oceanu – tetydy. Woda stopniowo parowa∏a powodujàc wytràcanie si´ osadów, najpierw najs∏abiej rozpuszczalnych soli, stopniowo a˝ do najlepiej rozpuszczalnych. To co widzicie – mówi wskazujàc na chropowatà ska∏´ o wzorze w kszta∏cie jaskó∏czych ogonów, –
to sà kryszta∏y gipsu”. KtoÊ zadaje pytanie, rozwija si´
burzliwa dyskusja.
Nie, to nie by∏y çwiczenia terenowe z geologii, choç
poziom wyk∏adu i dyskusji móg∏by na to wskazywaç.
O jaskó∏czych ogonach opowiada∏ Micha∏ Ginter, pasjonat naukowiec, badacz wymar∏ych rekinów, grupk´
uwa˝nie s∏uchajàcych go osób tworzyli znajomi i przyjaciele Marty Pietrzak.
Ca∏a zaÊ scenka jest bardzo ˝ywym wspomnieniem
z jednej z najbardziej udanych i najbardziej niezwyk∏ych
wypraw w moim bogatym turystycznym ˝yciu.
A jak do tego wszystkiego dosz∏o?
Ludzie odpowiedzialni za organizowanie ˝ycia spo∏ecznego zdajà sobie spraw´ jak trudno jest zintegrowaç
25
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dwa obce sobie Êrodowiska. Marta, wychowawca i nauczyciel w szkole Przymierza Rodzin i cz∏onkini Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego tak˝e wiedzia∏a, ˝e nie jest
to ∏atwe. Postanowi∏a jednak, majàc ÊwiadomoÊç starej zasady, która g∏osi, ˝e „przyjaciele moich przyjació∏ sà moimi przyjació∏mi” podjàç ryzyko zorganizowania wyjazdu
integracyjnego dla ludzi z dwóch Êrodowisk, które sà dla
niej wa˝ne. Sukces wydawa∏ si´ trudny do osiàgni´cia, nie
tylko dlatego, ˝e reprezentowaliÊmy bardzo szerokie spektrum wykszta∏cenia – od architekta i fizyków po polonist´,
ale tak˝e ró˝niliÊmy si´ wiekiem – najm∏odsi – Êwie˝o
upieczeni wychowawcy Przymierza majà po 17 lat, najstarsi zaÊ sporo ponad trzydzieÊci. Marta obawia∏a si´, ˝e
mogà powstaç odr´bne grupki, kr´càce si´ wokó∏ w∏asnych spraw i zamiast jednoczenia nastàpi polaryzacja.
Okaza∏o si´ jednak, ˝e wszystkie ró˝nice budowa∏y,
a nie psu∏y atmosfery wyjazdu. Uda∏o si´ nam znaleêç
wspólny j´zyk i sp´dziç niezapomniane 5 dni. Po rajdzie

Do codziennego rytua∏u nale˝a∏o wspólne Êpiewanie po
kolacji. Tym razem w sali wiejskich spotkƒ w Biniàtkach
wszyscy ch´tnie spotykajà si´ ponownie, aby obejrzeç
zdj´cia, poÊpiewaç, porozmawiaç.
A to chyba dlatego, ˝e wszyscy, choç mogli si´ wczeÊniej nie znaç, nasiàkni´ci sà podobnym stylem ˝ycia, na
który sk∏ada si´ przede wszystkim wyznawanie w∏asnej
wiary we wspólnocie, ale tak˝e sprawy bardziej „przyziemne” – zami∏owanie do wspólnej w´drówki, do muzykowania, wielka ciekawoÊç Êwiata i ch´ç dzielenia si´
swojà wiedzà.
W∏aÊnie te, wspólne wszystkim przyjacio∏om Marty,
cechy spowodowa∏y, ˝e ró˝nice zamiast dzieliç przyczynia∏y si´ do wzbogacania naszej w´drujàcej grupy. by∏iÊmy wyjàtkowo „wielowymiarowi”.
Ludzie, których spotykaliÊmy na drodze nazywali nas
pielgrzymami, w godzinach wieczornych przeradzaliÊmy
si´ w towarzystwo Êpiewacze, a oprócz tego, ju˝ po dwóch
dniach ochrzciliÊmy si´ mianem „uniwersytetu perypatetycznego (w´drujàcego) pod wezwaniem Êw. Ignacego
z Loyoli”.
26
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Ka˝dy wzbogaca∏ wyjazd tym, co mia∏ najlepszego.
Micha∏, a tak˝e Maciek dzielili si´ z nami swojà wiedzà fizycznà, ksiàdz Pawe∏ rozwiàzywa∏ zagadki zwiàzane
z teologià, i o dziwo leÊnictwem, Micha∏ by∏ niezastàpiony gdy chodzi∏o o histori´ zarówno t´ pre- jak i nie pre-,
Piotr – rektor naszego uniwersytetu ubogaca∏ nas niezrównanymi interpretacjami Puszkina i ˚eromskiego, a tak˝e
godnymi Sokratesa przemowami, które kierowa∏y nasze
myÊlenie na wy˝sze tory „Bosko w Busku powiadam!”.
Maciek K. z Maçkiem W. przyczyniali si´ do godnej oprawy instrumentalnej wieczornych Êpiewów, Micha∏ G. by∏
naszym prawdziwym bardem, przypomina∏ zapomniane,
wa˝ne pieÊni, Marta dostarcza∏a bogatej informacji o ka˝dym godnym uwagi miejscu, które odwiedzaliÊmy, Magda zaÊ dzwoni∏a do Warszawy, ˝eby dowiedzieç si´ o najwa˝niejszych przedstawicieli arianizmu, gdy z braku tej
wiedzy nasza dyskusja utkn´∏a w martwym punkcie. ZnajdowaliÊmy si´ zaÊ wtedy w miejscowoÊci Czarkowy, która by∏o niegdyÊ g∏ównym oÊrodkiem arianizmu w Polsce.
Nie sposób wymieniç wszystkich i ich wk∏adu. Nie
mo˝na jednak zapomnieç o tym, ˝e dzi´ki ofiarnoÊci i pracowitoÊci ka˝dego cz∏onka wyprawy wszystkie posi∏ki by∏y smaczne i przygotowane na czas, miejsca po noclegu
(sala wiejskich spotkaƒ, remiza stra˝acka, hotel robotniczy, salki parafialne) pozostawialiÊmy w stanie nieco lepszym ni˝ by∏y wczeÊniej. Sà to jednak sprawy, które nale˝à do podstawowego kanonu zachowaƒ dobrego turysty.
Jednak aby wyjazd si´ uda∏ nie wystarczy tylko zebraç
grup´ odpowiednich ludzi. Marta, która na polskich drogach i bezdro˝ach zdar∏a niejednà podeszw´, wiedzia∏a
jak znaleêç miejsce, które b´dzie ciekawe i nowe nawet
dla wytrawnych turystów.
Idàc za g∏osem Wojtka Bellona wybra∏a Ponidzie.
Trudno uwierzyç, ˝e turyÊci tak rzadko odwiedzajà ten region, bo naprawd´ warto. Nie jestem w stanie opisaç tutaj
wszystkich atrakcji Ponidzia, wspomn´ tylko te najbardziej
spektakularne. Kolejka wàskotorowa, przejazd którà mo˝na sobie prywatnie zamówiç i której trasa wiedzie po drewnianych pomostach przez zabagnionà, poroÊni´tà ∏àkami
urokliwà dolin´ Nidy, Muzeum zegarów s∏onecznych,
w którym mo˝na dowiedzieç si´ prawie wszystkiego
o gnomonice. Rezerwaty przyrody z roÊlinnoÊcià stepowà
(Ponidzie jest najbardziej nas∏onecznionym regionem Polski), jaskinie wyp∏ukane w gipsowej skale z podziemnymi
rzekami, wspania∏e zabytki kultury chrzeÊcijaƒskiej – koÊció∏ w Chotlu fundowany przez D∏ugosza, kolegiata
w WiÊlicy, w Piƒczowie klasztor Franciszkanów ze wspania∏ym dziedziƒcem i widokiem na wzgórze z kapliczkà
Êw. Anny. Wszystko zbudowane z kamienia piƒczowskiego, który zaraz po wydobyciu daje si´ kszta∏towaç jak mas∏o, a póêniej twardnieje w deszczu i na wietrze.
Musz´ jeszcze wspomnieç o niezwyk∏ej atmosferze ca∏ej krainy. Ma∏o kto wie, ˝e wiÊlanie przyj´li chrzeÊcijaƒ-
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stwo prawie sto lat wczeÊniej ni˝ paƒstwo Mieszka I. Jako
˝e Ponidzia nie dopad∏a ˝adna z wielkich rewolucji a cza-

„Bosko w Busku” – uroczysta sesja podsumowujàca
perypatetyczny uniwersytet
sy ÊwietnoÊci skoƒczy∏y si´ tu w XVII wieku, ludzie wydajà si´ ˝yç tradycjà sprzed setek lat. Nie chc´ tu powiedzieç,
˝e nie ma telefonów, samochodów i innych zdobyczy cy-
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wilizacji. Nie chodzi mi tylko o to, ˝e na polach widaç rolników, którzy pracujà jak ci z obrazów Che∏moƒskiego. To
co przetrwa∏o, to prastare umi∏owanie do ziemi i dba∏oÊç
o nià. Obserwujàc starannie zaorane pola i schludnoÊç nie
najbogatszych przecie˝ wiosek, mo˝na zrozumieç, w jaki
to sposób cz∏owiek mia∏ sobie czyniç ziemi´ poddanà.
Mam nadziej´, ˝e tym opisem zach´ci∏em szanownych czytelników do podejmowania poszukiwaƒ, zarówno
spo∏ecznych jak i turystycznych, a do odwiedzenia Ponidzia niech lepiej zach´cà s∏owa Nutki z Ponidzia, Bellonowskiego hymnu naszej wyprawy:
Ponidzie wiosenne, Ponidzie leniwe,
pr´˝ysz si´ jak do s∏oƒca kot,
rozciàgni´te na tych polach,
lichych lasach, pstrych ∏ozinach,
ska∏kach s∏oƒcem rozognionych,
Nidà w ∏àkach roziskrzonà,
Na Ponidziu wiosna trwa!
Andrzej Tar∏owski, èród∏o I, Warszawa

II Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich
Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich ju˝ po raz drugi organizuje Kongres Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich.
Odb´dzie si´ w on dniach 24 – 25 listopada 2000 roku w Warszawie. Program pierwszego dnia Kongresu obejmuje wystàpienia kardyna∏a M. Vlka, przewodniczàcego Konferencji Episkopatów Europy, o. A. Schulza, przewodniczàcego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, a ponadto konferencje poÊwi´cone nast´pujàcym tematom:
„Wspó∏praca pomi´dzy Êwieckimi a duchownymi w KoÊciele”, „Katolickie organizacje pozarzàdowe”, „Ewangelizacja w ˝yciu spo∏ecznym”. Uczestnikami pierwszego dnia Kongresu b´dà delegaci z ruchów, stowarzyszeƒ lub rad
diecezjalnych. W˚Ch b´dà reprezentowaç Ewa Poleszak, Ewa Dybowska i Edward Dziedzic
Natomiast drugiego dnia Kongresu (25 listopada) w ró˝nych miejscach Warszawy w godzinach od 10.00 do
17.00 odb´dà si´ kongresy tematyczne. Poni˝ej podajemy tematy tych spotkaƒ:
• Ewangelizacja w Êwiecie i w KoÊciele – koÊció∏ Êw. Marcina
• Formacja, jej priorytety na poczàtek trzeciego tysiàclecia – koÊció∏ seminaryjny
• Rola m∏odzie˝y w ˝yciu spo∏ecznym i KoÊciele – koÊció∏ Êw. Anny
• Rodzina chrzeÊcijaƒska – koÊció∏ MB Jasnogórskiej
• Kultura i tradycja chrzeÊcijaƒska (w tym rola mediów) – koÊció∏ Êw. Józefa (Wizytki)
• Miejsce ruchów i stowarzyszeƒ katolickich w jednoczàcej si´ Europie – koÊció∏ Êw. Jacka
• Rozwój zaanga˝owania spo∏ecznego i publicznego katolików – koÊció∏ Êw. Andrzeja Boboli
• Rolnictwo – koÊció∏ Êw. Ducha
• Ubodzy – koÊció∏ Nawiedzenia NMP
• Wspó∏praca ruchów i stowarzyszeƒ katolickich na poziomie diecezji i parafii – koÊció∏ MB ¸askawej
W˚Ch odpowiada za organizacj´ spotkania poÊwi´conego rozwojowi zaanga˝owania spo∏ecznego i publicznego
katolików.
„Kongres i prace z nim zwiàzane – czytamy w biletynie ORRK – winny z jednej strony umocniç duchowo i moralnie cz∏onków ruchów i stowarzyszeƒ, a z drugiej strony przyczyniç si´ do rozeznania kierunków dalszego zaanga˝owania w ró˝nych obszarach ˝ycia spo∏ecznego.”
II Kongres Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich Wpisany zosta∏ w program Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 jako Ogólnopolski Jubileusz Ruchów i Stowarzyszeƒ.
Ch´tnych do uczestnictwa w spotkaniach grup tematycznych w drugim dniu Kongresu prosimy o zg∏aszanie si´
do Sekretariatu W˚Ch do 15 paêdziernika.
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K a l e n d a r i u m
16-23.07.2000 – Spotkanie w Âwi´tej Lipce dla m∏odzie˝y formowanej w duchowoÊci ignacjaƒskiej
30.07-06.08.2000 – Rekolekcje w Falenicy na temat Przymierza
06-13.08.2000 – Udzia∏ m∏odzie˝y zwiàzanej z W˚Ch w ignacjaƒskiej pielgrzymce do Rzymu
„Horyzont 2000”

14-20.08.2000 – Âwiatowe Spotkanie M∏odzie˝y w Rzymie
17-20.08.2000 – Seminarium w Falenicy dla odpowiedzialnych W˚Ch
26-29.10.2000 – Spotkanie przedstawicieli europejskiej W˚Ch w Falenicy
24-25.11.2000 – Drugi Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich w Warszawie
wprowadzajàcy ruchy w trzecie tysiàclecie chrzeÊcijaƒstwa

SEMINARIUM W˚CH 2000
Tegoroczne seminarium odb´dzie si´ w Falenicy w dniach 17-20.08.2000. B´dzie ono poÊwi´cone refleksji nad aktualnà sytuacjà wspólnot znajdujàcych si´ w zaawansowanej fazie rozwoju i próbie bli˝szego
okreÊlenia wizji takiego kszta∏tu ich ˝ycia, apostolstwa i formacji, do którego chcielibyÊmy zmierzaç.
Dlatego te˝ zapraszamy na nie ich cz∏onków zainteresowanych tematem czy to z racji pe∏nionych funkcji,
czy tez pragnienia wspó∏tworzenia przysz∏ego rozwoju wspólnoty, do której wszyscy nale˝ymy. Liczymy
na udzia∏ przedstawicieli ka˝dej wspólnoty podstawowej o d∏ugim sta˝u, gdy˝ wnoszà oni cenne, cz´sto
niepowtarzalne doÊwiadczenia i spojrzenie.
El˝bieta Gleba
Zg∏oszenia prosimy kierowaç do sekretariatu W˚Ch w terminie do 30.07.2000

!!! Dy˝ury sekretariatu odbywajà si´ do 19.06.2000, w poniedzia∏ki w godz. 17.30 – 19.00,
tel.: (22) 54.28.890 Po wakacjach dy˝ury zostanà wznowione 04.09.2000 (pierwszy poniedzia∏ek
wrzeÊnia). Mo˝liwy jest (tak˝e w czasie wakacji) bezpoÊredni kontakt telefoniczny z Przewodniczàcà
sekretariatu, tel. 0601 38.07.96
!!! Posiadamy w∏asnà stron´ internetowà: http://www.wzch.org.pl
i adres e-mailowy: sekretariat@wzch.org.pl
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