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Od redakcji
W ręku trzymasz papierowy nośnik, na którym możemy siebie (wy)razić, lub też kogoś sobą
(za)razić. Dla nas ważne jest to, co u Was, co Was dotyka i czy boli. Chcemy wiedzieć z czego
się śmiejecie i co robić, kiedy tak mało się uśmiechacie. Nie chcemy chodzić za Wami krok w
krok, ale chcemy dotrzymywać Wam kroku.
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Wyjaśniając najprościej, czym jest Wielki Post, należy powiedzieć,
że to czas, w którym mogą się dziać wielkie rzeczy. Mogą, dlatego, że
wiele zależy od nas.
Można przeżyć Wielki Post tak, jakby nie był Wielki, albo jakby
był żaden.
Dlatego też Kościół ma taki bardzo wymowny sposób: kiedy rozpoczyna się Wielki Post – sypie nam popiół na głowę. I to się pamięta. Być może robi to też po to, żebyśmy zrozumieli, jakie wielkie sprawy od tego zależą.
Sądzę, że największą sprawą podczas Wielkiego Postu jest to, żeby
zwrócić się bardziej do Pana Boga czyli – nawrócić się. To są słowa Jezusa, a kapłan wypowiada je podczas sypania głowy popiołem:
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
W rozważaniach wielkopostnych dotknąłem trochę tego, co bywa
zapisane na krzyżach: Ratuj duszę swoją.
Niepokoi mnie, a ten niepokój został potwierdzony przez Ojca Świętego, że istnieje pokusa powrotu
do pelagianizmu. To herezja. To zniekształcona nauka Kościoła, zniekształcona Ewangelia. Ludzie uważali, że to od nich zaczyna się inicjatywa, że człowiek sam może się zbawić, że Pan Bóg może mu najwyżej pomóc.
Oczywiście jest to błąd. I dlatego to zdanie Ratuj duszę swoją mogłoby sugerować, że to ja mam ratować. Lepiej brzmi, jeżeli przed ratuj dodamy słowo: Panie, ratuj duszę moją. O tak. Niewątpliwie Bóg ratuje naszą duszę. Ale od razu trzeba dodać: nie tylko duszę ale i ciało.
Tak samo: nie tylko duszę moją własną. Spodobało się Panu Bogu zbawić nas we wspólnocie. Dlatego lepiej brzmiałoby: Panie, ratuj nasze dusze. To byłoby bliższe tej prawdy, którą wszyscy wyznajemy
w kościele.
To ocalenie siebie, swojego ciała i duszy dokonuje się właśnie w Wielkim Poście i to jest wielkie. To
czyni człowieka Dzieckiem Bożym, do tego jesteśmy wezwani.
Życzę każdemu, kto przeczyta te słowa, które są wyciągnięte z nauki Kościoła, żeby Post każdy przeżył
tak, aby dokonały się w nim wielkie rzeczy Bożej Miłości.
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Podobno nazywa się ją drugim imieniem
miłości, a rozłąka ją potęguje. Jest silnym uczuciem spowodowanym brakiem ukochanej osoby,
jakby rozpaczliwym przyciąganiem do nieosiągalnego bieguna magnesu. Tęsknota. Nieuchwytna siła, o której istnieniu dowiadujemy się w najmniej oczekiwanym momencie.
Spojrzę jakby z drugiej strony medalu, nawiązując do niektórych sposobów naszego porozumiewania się. Wszelkiego rodzaju komunikatory, portale społecznościowe, czaty czy SMS- y,
a nawet rozmowy telefoniczne stanowią niejako
iluzję komunikacji. Nie pozwalają na przekazane
uczuć, gestów, całego siebie. Ograniczają się do
bezbarwnych znaków czy bezosobowych fal elektromagnetycznych w słuchawce. Jak się uważa, za
pomocą słów przekazujemy zaledwie 37% informacji, to naprawdę niewiele. Reszta to mowa ciała, sposób w jaki mówimy, ton głosu itd. Niejednokrotnie przekaz w takiej formie jest zniekształcony, dochodzi do wielu nieporozumień. Podczas pisania czy rozmawiania przez telefon możemy robić coś innego niż tylko słuchać, bądź
czytać przychodzące wiadomości. Możemy wyjść
z pokoju, odpisać po jakimś czasie, nawet rozmawiać z kilkoma osobami jednocześnie. Gdzie tutaj skoncentrowanie na rozmówcy, aktywne słuchanie, itp? Graniczy to raczej z lekceważeniem
i brakiem szacunku do interlokutora.
Żyjemy w jakiejś nieustannej obsesji kontaktu. Kilkadziesiąt wymienionych ze sobą krótkich
wiadomości tekstowych, rozmowy telefoniczne
lub przez internet. Od rana do wieczora, a często
i w nocy. Do tego spotkania na żywo, nawet codziennie. Próbujemy kontrolować każdą sekundę
życia drugiej osoby oraz spędzać z nią jak najwięcej czasu, koncentrując się nierzadko na jego ilości, a nie jakości. Z kolei, kiedy ten kontakt słabnie, tj. liczba wymienianych komunikatów maleje, podejrzewamy, że coś się dzieje i budzi to
w nas lęk i nieufność. Sami odzieramy się z możliwości oczekiwania na siebie, godząc się na strzępy komunikacji. Pozbawiamy się smaku uczucia,
romantyzmu, magii czekania. Popadamy w rutynę i monotonię.
Dawniej, kiedy ludzie za sobą tęsknili – to tęsknili całymi sobą. Można powiedzieć, że nie
mieli innego wyboru. Rycerz wyruszał na bitwę,

żołnierz na wojnę, mąż w delegację i nie było sposobu kontaktowania się w ogóle albo tylko sporadycznie. Nie było telefonów, internetu, kamer internetowych. Wtedy człowiek naprawdę przeżywał nostalgię.
Odczuwał dogłębnie, że brakuje mu drugiej osoby. Każda sącząca się bez niej sekunda
o tym przypominała. Pokazywało to, że rozłąka jest bolesna
i dalej tak nie może być. Sytuacja ta zwracała uwagę na naprawdę istotne rzeczy, na to, czego człowiekowi brakuje. Potraﬁł on
przez to bardziej docenić chwile spędzone z osobą, na którą czeka. Dostrzegał wartość nawet najdrobniejszych rzeczy.
Wspaniałym przykładem jest komunikowanie
się świętej Joanny Beretty- Molli ze swoim mężem. Pan Molla często wyjeżdżał i pracował za
granicą, więc małżonkowie nie mogli spędzać
ze sobą czasu. Jedyną formą kontaktu były pisane przez nich listy. Ileż można tam znaleźć czułości, miłości, troski! Mamy szansę zapoznać się
z tą intymną korespondencją wymienianą między świętą a jej mężem. Możemy uczyć się postawy prawdziwej miłości oraz chrześcijańskiej
świętości. A także zachwycać się wyjątkowością
uczucia, czerpać wzorce. Idąc dalej w rozważaniach, dochodzę do wniosku, że nostalgia okazuje się być przestrzenią niezwykłej płodności. Brak
drugiej osoby przynagla do niecodziennej aktywności. Halina Poświatowska wyraziła to w jednym
ze swoich utworów słowami: Z tęsknoty pisze się
wiersze.
Czasy się zmieniają, świat idzie do przodu.
Nasze życie ulega przeobrażeniu, co niejednokrotnie wprawia w osłupienie poprzednie pokolenie. Sami także często powtarzamy z sentymentem zdanie: Stare, dobre czasy. Czyżby brakowało
nam czegoś z tamtego okresu? Może właśnie tęsknimy za tęsknotą z całego serca. Ale jak właściwie pojąć tę tajemniczą rzeczywistość, czy można
ją zamknąć w sztywne ramy i jednoznaczne formułki? Przecież – jak śpiewa zespół Goya – tęsknota jest po to, żeby jej nie rozumieć.
Kamil Urbański
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Nasze talenty nas deﬁniują. Utożsamiamy się z nimi
jak z dobrymi znajomymi.
Powiedzieć komuś, że jest utalentowany, to wielki komplement.
Czuć, że się talentu nie ma, to
smutek i rozgoryczenie. Z posiadaniem go wiąże się konsekwencja pracy nad sobą. W Biblii jest
powiedziane, że ci, którzy nie zrobią użytku ze swoich talentów
będą w ciemności! Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów.
W poprzednim numerze o. Piotr Bęza tłumaczył
czym jest dojrzałość. Jako jeden z jej warunków
wymienił rozpoznanie i rozwijanie swoich zdolności. – To, czy je wykorzystasz, zależy tylko od
ciebie – komentuje duszpasterz.
Tym razem będziemy rozprawiać nad naszą indywidualnością.
MARLENA DUMIN: TALENT TO…
OJCIEC PIOTR: =GROQRĞüXmiejętność, w jakimś stopniu też cecha charakWHUX
M: Napisano i wygłoszono wiele teorii o talentach. Jaka jest Ojca?
O: Najważniejsze to umieć zauważyć swoje zdolności. Na początku jest to zadanie rodziców, bo
niektóre ze zdolności mogą zostać pięknie rozwinięte tylko dlatego, że zostały zauważone w dzie4 | LUTY 2016

M: Dlaczego Bóg rozdaje w ogóle talenty?
O: Posiadanie talentu i rozwijanie go ma dawać
człowiekowi radość. Talenty wiążą się z charyzmatem człowieka. Są po to, żeby nimi służyć.
Trzeba zaznaczyć, że talenty to nie tylko wybitne zdolności artystyczne. To też – na przykład
– ugotowanie pysznego obiadu z intencją nakarmienia kogoś. Służenie umiejętnościami to sygnał – mogę się przydać! Bogactwo zdolności
świetnie sprawdza się we wspólnocie.
M: Dlaczego niektórzy są świetnymi pływakami, do tego potrafią smacznie gotować,
sprawnie liczyć i doskonale rysować a inni
mają jakieś niezauważalne talenciki? To niesprawiedliwe!
O: To wyjaśnia ewangeliczna przypowieści o talentach: ktoś dostał jeden talent, ktoś trzy. Naszym zadaniem nie jest się porównywać! Jeśli
masz pięć talentów to puść je, rozmnażaj – to
znaczy służ nimi. Masz jeden – stań się w konkretnej dziedzinie mistrzem świata.
M: Proszę mi wierzyć, jest wielu ludzi, który
sami o sobie mówią: beztalencia.
O: Problem tkwi w tym, że za talenty uważamy
rzeczy tylko górnolotne – takie, które od razu
rzucają się w oczy: plastyczne, muzyczne, i tak
dalej, a nie doceniamy tego, że ktoś na przykład potraﬁ wysłuchać… Że jest gościnny i od

razu potraﬁ zagadać do obcych, emanuje życzliwością.
M: Chociaż w talenty chciałoby się uciec od
prozy życia.
O: Pragniemy rzeczy górnolotnych, a w codzienności okazuje się, że najbardziej potrzebujemy tych podstawowych. Kiedy mąż wraca zmęczony z pracy nie pragnie, żeby żona zaczęła mu śpiewać arie operowe tylko chciałby,
żeby z uśmiechem podała smaczny obiad. Tak
samo kobieta po ciężkim dniu nie potrzebuje
rajdowej jazdy samochodem, lecz przytulenia,
rozmowy. Codzienność weryfikuje nasze wyobrażenia.
M: Mówi się, że talent to iskra boża.
O: Mieć talent to znaczy robić coś wynikającego z powołania. Te określenia dosłownie przypominają, skąd (od Kogo!) talenty pochodzą. Może
się wydawać, że można je nabyć, ale to złudzenie.
Wiadomo, pracą można dojść do wielu rzeczy, ale
w takim przypadku rozmawiamy już o rzemieślnictwie, a nie o talencie.
M: Nasza iskra może się rozprzestrzeniać i zapalać innych do działania.
O: I niestety, może też zgasnąć. Ty decydujesz, co
z nią robisz.

ciństwie. Druga rzecz to przyjąć je, zaakceptować.
Ważne jest, żeby też zorientować się, co nie jest
moim talentem i przyjąć to z pokorą. Bez tej wiedzy traci się mnóstwo energii i zdrowa. Oprócz
tego, że Bóg daje nam talenty, daje wolność wyborów. Przecież można powiedzieć, że nie chce
się nic robić i odmówić rozwijania ich.
M: Są badania naukowe, które mówią, że talent
to tylko 25% sukcesu…
O: Nie jest tak, że dostaliśmy je w formie najwyższej. Talent musi być podparty pracą! Można korzystać z niego do pewnego stopnia. Jeśli nie –
wyczerpie się.
M: Można go zniszczyć?
O: Tak. Przekleństwem ludzi utalentowanych jest
lenistwo. Często okazuje się, że ludzie mniej utalentowani lecz bardziej pracowici, osiągną w życiu więcej dlatego, że są sumienni.
LUTY 2016
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ga „funkcja generała”, aby trochę bardziej być czujnym i być dla innych. Przerywam swoje zajęcia i idę
otworzyć drzwi, bo ludzie przychodzą tu w różnych
sprawach i są to rzeczy ważne dla nich, więc staram
się w jakiś sposób pomóc. Michał pomaga ogarniać
sprawy duszpasterstwa. Jest łącznikiem między
wieżą a radą. Pomaga radzie, kuzynowi i troszczy
się o Orzecha. Wyciąga pomocną dłoń, podpowiada lub pomaga znaleźć miskę, blaszkę czy garnek.
Jest chętny do pomocy, uczy się patrzyć na potrzeby
drugiej osoby i zna Duszpasterstwo od podszewki.

Do szeregów zapraszamy!
Jeśli ktoś chce lub czuje potrzebę służenia przy
ołtarzu – niech przyjdzie! Wystarczy 15 minut
przed Mszą przyjść do salki akademickiej. Jest wiele
osób, które ministrantami było w swoich paraﬁach.
Skoro Pan Jezus powołał cię do tego, to czemu teraz
mówisz Mu: „Nie!”. Nie przychodzi się tutaj służyć
dla mnie czy dla księdza, no, po części tak, ale tak
naprawdę służąc do Mszy, służy się Bogu i pomaga

księdzu. Teraz jesteś tutaj, to jest twoje miejsce, widzisz, i jeśli widzisz, że brakuje ministrantów, to tym
bardziej zapraszam cię byś przyszedł.

Ciekawostka
Michał jest wielkim fanem rapera pod pseudonimem Peja. Zaciekawiona tym odkryciem
dowiedziałam się, że Ryszard Andrzejewski jest
osobą, która diametralnie zmieniła swoje życie i zmaga się ze sobą w drodze do nawrócenia.
Śpiewa oraz mówi o Bogu, nie mówiąc o Nim
dużo . Michała niesamowicie to interesuje i nie
dziwię się mu. Historia godna zauważenia.
Dochodzi południe. Niedługo trzeba wrócić
do swoich obowiązków. Jednak po takim dobrym
obiedzie na pewno nie zabraknie nam sił! Na naszych talerzach ląduje pyszny i ciepły Strogonow
generała, a pod spodem przepis na niego!
Z Michałem Bulendą rozmawiała
Angelika Matyjewicz

Składniki
Przywitał nas piękny poniedziałkowy poranek.
Tuż po porannej siódemce, gdy już napełniliśmy
nasze brzuchy pysznym śniadaniem, dusze Bogiem, a twarze uśmiechem, ruszyliśmy z Michałem na podbój sklepu, po potrzebne składniki do
naszego strogonowa. Na początku Michał wydawał się poważny i wzbudzał respekt – jak na generała przystało – jednak w krótkim czasie okazało się, że jest ogromnie radosną osobą z niebanalnym życiorysem, a do tego zna się na kuchni!

Początki…
Pomiędzy jednym pomidorem a pieczarką wywiązała się między nami rozmowa. Michał, jak mówił, był osobą niewierzącą. Chrzest i bierzmowanie przyjął w wieku 19 lat. W Duszpasterstwie jest
już od pięciu. Traﬁł tu za namową Bonifratra, którego na początku nie posłuchał, jednak, gdy kierownik duchowy polecił mu znalezienie wspólnoty, zaczął się nad tym głębiej zastanawiać. Gdy usłyszał
o Orzechu – postanowił odwiedzić skromne progi DA. Zaczął od Seminarium Odnowy wiary – tak
mu polecił Orzech. Na początku czuł się tu obco. Jak
mówi, przychodzi tu trochę osób, które są tak poranione, że bardzo trudno jest im otworzyć się i zagadać, jeśli wspólnota nie wyciągnie pomocnej dłoni.

Od szeregowego do dowódcy
Po seminarium został animatorem, później
posługiwał w modlitwie wstawienniczej. Zajmuje
się też organizacją wigilii wawrzynowej. Jak sam
6 | LUTY 2016

powiedział: Na pierwszej duszpasterskiej wigilii
czułem się bardzo dobrze, dużo z niej skorzystałem. Doświadczyłem troski i miłości innych osób,
ale zarazem nic nie dałem i myślę, że to jest bycie takim „pasożytem”. Przy następnej już pomagałem, a kolejnych byłem organizatorem. Michał jest również ministrantem. Na początku skromnie posługiwał, jednak z czasem został
vice- odpowiedzialnym za służbę liturgiczną.

Szepty Ducha Świętego
Mówi, że: Nie jest to sprawa łatwa, ale wdzięczna. Ćwiczę się w odpowiedzialności za innych, ćwiczę się w czujności. Powiem tyle, że jestem odpowiedzialny za siebie i za ministrantów, a polega
to na tym, że jak coś się „sypie”, to staram się ratować sytuację. Np. wracając późno z pracy, miałem przeczucie, że ministrant odpowiedzialny za
pewną poranną Mszę nie pojawi się – Duch Święty
działa w ten sposób, że mi „szepcze do ucha”. Wstałem więc wcześniej, niż wstępnie planowałem,
mimo tego, że nie bardzo mi się chciało i okazało
się, że przeczucie było dobre. Między innymi w tym
się przejawia odpowiedzialność przeze mnie widziana: mam przeczucie- idę i sprawdzam.

Generał w akcji
Powoli w kuchni zaczął unosić się zapach duszonego mięsa i warzyw, do drzwi DA zaczęli pukać różni ludzie, a Michał udzielał im informacji.
Gdy wrócił, skwitował to słowami: Na tym pole-

500g schabu i pieczarek,
2 średnie papryki czerwone i 1 żółta,
2 puszki pomidorów pelati pokrojonych
i obranych ze skórek,
1/2 główki czosnku,
2 duże cebule,
2 duże ogórki kiszone,
300 ml śmietany 18%,
mąka pszenna do oprószenia mięsa,
pieprz, sól, zioła prowansalskie,
kilka liści laurowych, ziele angielskie,
kostka rosołowa (2 szt.),
0.5 l wody, olej, opcjonalnie skrobia

Sposób przygotowania
Mięso tniemy w cienkie paski, solimy, pieprzymy, posypujemy ziołami prowansalskimi i oprószamy mąką.
Cebulę kroimy w piórka, paprykę, ogórki i czosnek w kostkę, a pieczarki w półplasterki. Na patelnię i do
garnka z grubym dnem wlewamy i podgrzewamy olej. Kiedy już się rozgrzeje, do garnka wrzucamy mięso
i mieszamy, żeby się nie przypaliło, a na patelnię delikatnie przyprawione pieczarki i paprykę. Po ok. 7 minutach do mięsa dorzucamy cebulę (nie wcześniej, żeby zrobił się taki własny sos). Jeśli mięso zaczyna przywierać do garnka, trzeba dolać trochę wody. Pamiętajmy, żeby od czasu do czasu zamieszać warzywa, aby
się nie przypaliły. Po kolejnych 5 minutach do garnka z mięsem wlewamy pół litra wody i dorzucamy kostki
rosołowe lub ich zamiennik, a także ziele angielskie i kilka liści laurowych. Kiedy warzywa zmiękną, zdejmujemy je z ognia i dorzucamy do garnka. W momencie, gdy mięso jest miękkie, dodajemy pomidory i ogórki. Przelewamy sos z gara do osobnego garnka, tak aby jak najmniej warzyw/mięsa się przedostało i zostawiamy do ostygnięcia. Do przestygniętej zupy dolewamy z umiarem śmietanę i całość mieszamy. Następnie to, co powstało, łączymy z tym, co w garze zostało i mieszamy w dalszym ciągu. Jeśli jest za rzadkie – zagęszczamy roztworem z 4 czubatych łyżeczek skrobi zmieszanych z wodą. Wszystko to wlewamy do garnka
i sprawdzamy, czy nie zepsuło smaku. Na koniec doprawiamy wedle uznania.
Zupę można zjeść z ryżem lub kaszą jęczmienną.
SMACZNEGO!
LUTY 2016
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W 1949 roku, po odzyskaniu statusu bytu
państwowego przez Izrael, grupa teologów zapytała w Najwyższym Trybunale w Jerozolimie,
czy nie byłoby możliwe wznowienie procesu Jezusa z Nazaretu, gdyż został On niesprawiedliwie skazany. Sędziowie zapoznali się z materiałem źródłowym na ten temat, a następnie uznali, że materiał historyczny nie potwierdza, że chodziło o proces przed sądem żydowskim. Trybunał uznał się więc za organ niewłaściwy i polecił zgłoszenie się do sądu włoskiego, ponieważ jest on kontynuatorem rzymskich
władz. Zapraszam w realia okupowanej prowincji rzymskiej, gdzie blisko 2000 lat temu odbył
się pewien proces…
JUDEA JAKO PROWINCJA RZYMSKA
Od 6 r. n.e. Judea pozostawała pod bezpośrednią administracją cesarską. Jako prowincja znajdowała się pod stałą okupacją wojskową, regularnie pobierano w niej podatki, a porządek publiczny i organizacja władzy poddane były kompetencji namiestnika. Rzymianie zapewniali jednak
spore przywileje w zakresie religii i kultu, w samej Jerozolimie zrezygnowano nawet z wystawiania podobizn cesarza oraz rzeźb bogów rzymskich. Głównym zadaniem namiestnika było czuwanie nad spokojem w prowincji, w szczególności
zaś tłumienie wszelkich ruchów polityczno- społecznych skierowanych przeciwko Rzymowi.
W tych realiach odbywa się proces Jezusa z Nazaretu…
Przyczyną całej sprawy był konﬂikt między
Jezusem a przedstawicielami władz żydowskich,
istniejący już od początku Jego publicznej działalności. Faktem jest bowiem, że Jezus niejednokrotnie występował przeciwko poglądom faryzeuszy, najpotężniejszego stronnictwa Żydów, uważanych za przywódców duchowych ludu, zarzucając im bezpodstawność wielu nakazów i zakazów, a także niekonsekwencję we własnym postępowaniu [Mt 5,20; 8,11-13; 15, 1-20]. Dodatkowo zaniepokojenie władz żydowskich musiała wywołać akcja w świątyni – jej oczyszczenie,
a także przepowiednia jej bliskiego zburzenia.
Szczególnie ten ostatni akt wywołał ogólne poruszenie, gdyż jak wskazuje się w nauce, zarówno
bogatsze jak i uboższe warstwy były ściśle (również materialnie) złączone ze świątynią i większości zależało na utrzymaniu statusu quo. Tymczasem Jezus stanowił zagrożenie zarówno dla sytuacji ekonomicznej jak i dla walki o wolne państwo
8 | LUTY 2016

żydowskie. Faryzeusze zajęli zatem wobec Jezusa
stanowisko ostateczne. Nie mogąc jednak działać natychmiastowo, wobec braku prawnej podstawy dla oskarżenia, szukali jej i gromadzili materiał dowodowy. Czekano na odpowiedni moment. Stał się nim cud w Betanii [J. 11,1-45], po
którym Sanhedryn zebrał się aby dokonać ustaleń wobec Jezusa. Wtedy to Kajfasz zaproponował, aby jeden człowiek zginął za naród. Miejsce
przebywania Jezusa wskazał Judasz, który otrzymał 30 srebrników ( równowartość miesięcznej
pensji – tyle trzeba było zapłacić w Judei za niewolnika).
JEZUS NA WOKANDZIE
Podsądny Jezus z Nazaretu traﬁł przed oblicze namiestnika nazajutrz. Postępowanie jurysdykcyjne rozpoczęło się od pytania do oskarżycieli o skargę, jaką wnoszą przeciwko przyprowadzonemu przez nich człowiekowi [J 18,29]. Na pytanie o treść oskarżeń stawianych Jezusowi, przekazali ustalone na porannym zebraniu Sanhedrynu zarzuty:
1) o wzniecanie niepokojów publicznych;
2) o akcję zmierzającą do niepłacenia
podatków
do
rzymskiego
skarbu;
3) o przywłaszczenie sobie godności królewskiej.
Po przyjęciu skargi Piłat przystąpił do przesłuchania i badania obwinionego. W zasadzie uważano, że podsądny powinien się bronić, przytaczając dowody swej niewinności odpierać zarzuty. W przypadku Jezusa brak było obrony z Jego
strony, ale miał On do niej prawo, co niejednokrotnie przypominał Mu Piłat.
Warto skupić się na ostatecznym oskarżeniu,
jakie sformułował Sanhedryn: Każdy, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi, to znaczy
na czynie nazywanym crimen laesae maiestatis – zbrodnia zdrady stanu/ obrazy majestatu.
Piłat najprawdopodobniej uważał Jezusa za nieszkodliwego włóczęgę, jednego z tzw. nawiedzonych wróżbiarzy, który padł oﬁarą jakichś,
dla niego nie do końca jasnych, rozgrywek żydowskich i w żadnym razie nie zasługuje na karę
główną. Dodatkowo w jego ocenie podsądnego
jako niewinnego, utwierdziła żona namiestnika,
która, zgodnie z przekazem Mateusza, ostrzegała go, aby nic nie miał do czynienia z tym Sprawiedliwym. Piłat poczuł się nieswojo. Wierzył bowiem, jak każdy Rzymianin, we wszelkiego rodzaju wróżby, oznaki, przepowiednie.
Bardzo prawdopodobne było, że w razie odmowy

skazania Jezusa na śmierć, Żydzi donieśliby cesarzowi o tym, że jego namiestnik popiera polityczne bunty i nie reaguje odpowiednio na obrazę cesarskiego majestatu, co spowodowałoby zupełną utratę łaski Tyberiusza i usunięcie namiestnika, który najpewniej byłby następnie stracony. Zwłaszcza, że już jedna skarga Żydów przeciwko Piłatowi została skutecznie wyegzekwowana. Miało to miejsce w sytuacji związanej z tzw.
tarczami wotywnymi, które namiestnik umieścił
na Pałacu Heroda. Znajdowały się na nich napisy ku czci Tyberiusza, które uraziły uczucia reli-

gijne Żydów. Wysłali oni zatem delegację do cesarza i w wyniku tej interwencji Piłat musiał ustąpić i tarcze usunąć.
CDN...
Wojciech Zalewski
Tekst powstał na podstawie publikacji pt. Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium
prawno-historyczne
Autor: Paulina Święcicka
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Data wydania: 2012

„Wpierw zginę, aniżeli zdradzę”
–

Historia Roja

Polskie kino wojenne ostatnich lat trudno porównać z produkcjami czasów jego świetności, kiedy to tysiące statystów i setki koni uczestniczyło w zdjęciach do Krzyżaków Aleksandra Forda.
Oczywiście, pojawiają się obrazy, które nawiązują
do dobrych tradycji polskiego kina wojennego, wystarczy wspomnieć Katyń czy też dobrze zrealizowaną i zagraną Karbalę w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Jednak w większości polskie produkcje wojenne zdecydowanie ustępują produkcjom
zachodnim pod względem realizacji, a co za tym
idzie, są często omijane przez rodzimego widza.
Ten, przyzwyczajony już do standardów wyznaczonych przez takie ﬁlmy jak Helikopter w ogniu
czy Szeregowiec Ryan, ma bardzo duże wymagania
wobec produkcji wojennej i szuka jej odwzorowań.
W owej różnicy chodzi oczywiście o pieniądze,
które polscy producenci są w stanie przeznaczyć
na dany ﬁlm. Dla porównania – budżet polskiej
Karbali to 12 milionów złotych, gdzie na Helikopter w ogniu producenci wydali 92 miliony dolarów.
Jest jednak element, który niejednokrotnie mimo
fatalnej gry aktorskiej, słabych efektów specjalnych i nieciekawych scenerii potraﬁ przyciągnąć
widza do sali kinowej na polską produkcję wojenną. Tym elementem jest walka o wolność Polski. To chcemy oglądać, mimo oczywistych niedostatków spowodowanych brakami budżetowymi.
A przecież nikt inny, w takim stopniu jak Żołnierze Wyklęci w ostatnich latach, nie stał się dla polskiej młodzieży ikoną walk o wyzwolenie. Historię
jednego z wielu, ale za to jak walecznego i oddanego sprawie przedstawia ﬁlm Historia Roja.

Rój to pseudonim
Mieczysława Dziemieszkiewicza, żołnierza Narodowych
Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, a także działacza polskiego podziemia antykomunistycznego. Film jest jego biograﬁą oraz
rekonstrukcją szlaku bojowego oddziału NSZNZW oraz Pogotowia Akcji Specjalnej przeciwko
komunistycznym jednostkom Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego.
Film wyreżyserował Jerzy Zalewski, autor
wielu ﬁlmów dokumentalnych i paradokumentalnych. Za zdjęcia odpowiedzialny jest Tomasz
Dobrowolski, znany z polskich produkcji takich
jak Mała Moskwa czy Yuma. W obsadzie nie zabrakło również dobrze znanych na polskim podwórku aktorów takich jak Marcin Kwaśny grający rotmistrza Pileckiego w nowej produkcji Mirosława Krzyszkowskiego, Mariusz Bonaszewski
znany z serialu Na krawędzi, czy Karolina Kominek, Klara z ﬁlmu Wymyk.
Słowem, nie powinno być źle, jeśli chodzi o realizację. Oczywiście nie spodziewajmy się efektów w technologii CGI, ale z całą pewnością powinniśmy się wybrać do kina na Historię Roja,
chociażby dlatego, że wybierając takie produkcje
dajemy jasny sygnał twórcom, że chcemy oglądać
ﬁlmy o polskiej historii.
Jakub Hirnle
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t Robi Siarę.
t J.J. w DA jest jak turbosprężarka w silniku –
dodaje mocy.
t Kim jest ? Na pewno nie chłopakiem, bo tacy,
to są tylko w agencjach towarzyskich. On jest
Młodym Wilkiem !
t To typowy Samiec Alfa!
Idealna żona dla Jędrzeja to...
t Jessica Alba, bo to jedyna alba, która będzie na
nim dobrze leżała.
t W sumie to nie wiadomo, chyba sam będzie
wiedział.
t kobieta delikatna, ale z pazurem.
t taka, która doceni jaki skarb ma!!!
t taka, która będzie umiała robić kanapki, albo
usmażyć jajka.
t taka z silną wątrobą, która nie pęknie... ze
śmiechu oczywiście!

t Jak przystało na prawdziwego Samca Alfa
–każdy dzień jest jego najlepszym dniem.
t Krzysiek zaprowadził go do fryzjera
t zamieszka na wieży
t Bach napisał Credo
Znana osoba, do której można porównać
Jędrzeja to:
t Biblijny Adam – potrzebującej oddałby nawet
żebro.
t Boski Apollo!
t Dariusz Gnatowski.
t Siara i wszystko jasne.
t Stefan Batory – bez problemu odzyska Inﬂanty.
t Święty Józef.
t Matka Teresa z Kalkuty – bez ściemy!
t Arnold Schwarzenegger – macho, ale nie dorasta do pięt J...

WHO IS KTO?
9 ȱ ȱ 
Kim jest J.J. i co robi w DA?
Ha! Czego on nie robi?! Na pewno wszystko na zlecenie...bez
zlecenia zresztą też! Jest początkującym adeptem Teatrzyku
Sztuk Spontanicznych, głównym kulturystą na Białym, a gdy
przyjdzie czas rozgrywek, zachęca do zdzierania gardła dopingując zwycięską drużynę. Bezsprzecznie leży mu na wątrobie
los wspólnoty. Ostatnio przyjął nawet krucjatę na kawę i herbatę, prosząc Boga, aby ten wprowadził odrobinę polotu i ﬁnezji
w tym smutnym Duszpasterstwie. Na całe szczęście – wątrobę
ma mocną!
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t na pewno żadna laﬁrynda!
t bez dwóch zdań Gabrysia Siarzewska!
Co za 20 lat będzie robił Jędrzej?
t Nic - będzie żył z pieniędzy, które zarobi na
książce pt. Orzech i jego głupi ministrant.
t Będzie grał w 3. części Kilera.
t Będzie na 4. roku medycyny.
t Będzie się modlił, chodził do kościoła i spełniał dobre uczynki.
t Będzie zgarniał 300 baniek.
t Wspominał, jak 20 lat temu był Samcem Alfa
t W końcu da Wąskiemu wolne.
t Produkcja, dystrybucja...
Najlepszy dzień z życia Jędrzeja, to dzień w którym...
t wracał do domu po pielgrzymce w 2014 roku.
t wyleczy swojego pierwszego pacjenta.

Jedyne marzenie?
t Żeby Orzech na 20:00 zaśpiewał:
t Ja i mój JJ,
t u boku po lewej,
t to układ, że hej hej–
t to ja i mój JJ !
t a zaraz po tym: Creeeedo !
O Borsuku słów kilka
t Słuchy głoszą, że podobno to on sam odrzuca
oferty uczelni medycznych!
t Medycyna nie jest jeszcze gotowa na przyjęcie
takiego studenta, bo najprawdopodobniej próg
punktowy byłby wtedy nie do przeskoczenia!
t Uosobienie dobra- uleczy każde serce, opatrzy
każdą ranę i (chociaż JESZCZE nie jest lekarzem) zawsze jest w pogotowiu !
t Takiego to ze świecą szukać !
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Okres wielkopostny nie jest egzaminem
z wiary i sprawdzianem siebie. Owszem, to rodzaj samokontroli, ale zarazem oznaka miłosierdzia wobec własnej osoby. Pierwszy ruch ku ukojeniu, równowadze i uporządkowaniu swojego
życia. Brzmi trochę egocentrycznie? No właśnie.
W tym cały wic. Złapanie balansu pomiędzy tym,
co robimy dla siebie, a co rzeczywiście oddajemy Bogu oraz bliźniemu. Jaki zatem post jest koherentny
z chrześcijańską wizją? Taki odznaczający się czystą intencją w zachowaniu codzienności i pogody ducha
mimo odmawianych sobie przyjemności. Nieustanne podejmowanie
kłopotliwej pracy nad przyjmowaniem i dawaniem miłości brzmi jak
utrzymywanie duszy w ciągłym kieracie, jednak Ojciec twój, który widzi
w ukryciu, odda tobie. (Mk 6,4)
Za kratkami
Niektórzy w konfesjonale czują się jak w więzieniu. Muszą się do
czegoś przyznawać, ktoś ich przesłuchuje, a na koniec jeszcze dostają
karę. Dlaczego nie można dokonać
aktu pokuty i pojednania samodzielnie, wyznając
grzechy przed sobą? Chodzi o dostrzeżenie winy
w swoim postępowaniu oraz umiejętność przyznania się do niej, wypowiedzenia na głos kapłanowi, który stanowi przedłużenie boskich rąk i...
uszu – jak się okazuje. Po co osoba trzecia w relacji człowiek – Stwórca? Błądząc, krzywdzi się nie
tylko siebie, ale również innych, także tych, którzy są w Kościele, a tam mieszka sam Chrystus.
Spowiedź to wyraz oddania swojej niedoskonałości przede wszystkim Jemu, ale i człowiekowi
(którego przedstawicielem jest osoba duchowna),
bo to wobec nich zawiniliśmy. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie.(Łk 15, 18)
Tak ważny jest więc żal za wyrządzone zło i, jeżeli
to tylko możliwe, zadośćuczynienie temu, komu
zawiniliśmy. Wyznawajcie sobie zatem nawzajem
grzechy (Jk 5,15), a nie Mów sobie do lustra to, co
przeskrobałeś, a po wszystkim najlepiej wyznacz
sobie zbawienną pokutę. Istota ludzka nie jest sa12 | LUTY 2016

mowystarczalna, a nie uznając wypowiedzenia
grzechów spowiednikowi w obliczu Najwyższego, dopuszcza się pychy, ponieważ ingeruje w Boskie kompetencje. Poza tym, popełniając przewinę, człowiek profanuje niejako swoje ciało i duszę, a to, co zbezczeszczone, musi zostać ponownie pobłogosławione. Taką zdolność posiada właśnie duszpasterz.
Grosz do grosza… czyli jałmużna
Z tym groszem różnie bywa. Właściwie prawo do dawania takiego nominału zaskarbiła sobie jedynie uboga wdowa opisywana na kartach
Ewangelii według św. Łukasza. Jak się
okazuje- wielu z nas nie stać nawet na
taki grosz. Otóż pewien człowiek zapytany o to, co by zrobił, gdyby wygrał
milion, bez mrugnięcia okiem odpowiedział, że połowę oddałby ubogim.
Jego rozmówca skąpiąc optymizmu,
postanowił sprawdzać go dalej i przy
kolejnym pytaniu umniejszył uprzednio podaną liczbę o połowę. Tamten,
choć lekko zdziwiony, konsekwentnie trwał przy tym, iż połowę by oddał. Ostatnie pytanie sprowadziło na
ziemię naszego ﬁlantropa, okazało się, że dotyczyło ono trójki wygranej w Lotto, czyli w tym wypadku kwoty opiewającej na całe 23 zł. Odpowiedź
była już mniej optymistyczna i tym razem brzmiała: Nic, ponieważ tyle wczoraj wygrałem. Dawanie z tego, co nam zbywa, może dotyczyć astronomicznych kwot, gorzej jednak z mniejszymi sumami. Wielki Post ma pokazywać, że nie sama pomoc jest celem jałmużny. Są to również świadome
wyrzeczenia, umartwienia i praca nad sobą. Dając coś potrzebującemu, odmawiam sobie dobra
tego świata. Po co? No właśnie, dla dobra kogoś
innego. Przekazuję w ten sposób miłość, jaką sam
otrzymałem od Boga. Warto tutaj pamiętać także
o uczynkach miłosierdzia względem duszy i ciała.
Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca , pamięta o przyszłości, a w chwili potknięcia się znajdzie podporę (Syr 3,30-31). Więc zamiast karmić bliźniego resztkami ze stołu- zaproś
go na królewską ucztę!

To jak z tymi postanowieniami?
Złota zasada – nic za wszelką cenę. Wielki
Post to bezsprzecznie czas oﬁary, jednak nie tej
robionej z siebie, kiedy to w niesamowitym uciemiężeniu staramy się dotrzymać obranych postanowień. Pora uświadomić sobie, że nieistotne jest to, kto więcej, mocniej i bardziej. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej
bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 6,1) W swojej ludzkiej ułomności nie zawsze ﬁnalizujemy swoje zamiary. Zamiast rwać włosy z głowy, warto to docenić. Może być to pierwszy krok do dostrzeżenia chorobliwej perfekcji i podjęcia pracy nad
sobą. Bóg nie przestanie cię kochać, jeżeli zjesz
cukierka, który miał traﬁć do twoich ust po czterdziestu dniach i to w potrojonych ilościach. Warto pamiętać także o wstrzemięźliwości od pokarmu w wybrany dzień. Dlaczego? Odpowiedź jest
prosta: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (Mt 4,4)
Ludzkie ciało, ale i dusza wystawiane są na ciągłe pokusy. Akt tego wyrzeczenia pomoże docenić dar, jakim jest jedzenie, a także dokonać asymilacji z tymi, którym brak pokarmu. To także
wyraz dążenia do uproszenia konkretnych darów lub łask u Boga. Będąc w stanie odmówić sobie codziennego pokarmu, pokazujemy jak ważna jest dla nas owa intencja. Taki post otwiera umysł przed modlitwą. Uprzedza ciało o nadchodzącym, wielkim skupieniu i ożywia je. Jest
to więc w istocie nauka umiaru, a nie eliminacja,
która może doprowadzić do wstrętu wobec ciała lub pogardy w stosunku do własnej niedoskonałości. Zwyczajnie, cokolwiek robisz, zadaj sobie
pytanie: W jaki sposób zbliży mnie to do Chrystusa i tajemnicy Jego Zmartwychwstania?
Pójdź za mną
Chcielibyśmy mieć zdolność przewidywania.
Ciekawi nas, co przyniesie jutro, kim w przyszłości będziemy i jak potoczy się nasze życie. Jezus
wiedział wszystko, miał świadomość tego, co Go
czeka. Nie lamentował, przeciwne, przy ostatniej
wieczerzy powiedział do Judasza Iskarioty: Co
chcesz czynić, czyń prędzej! (J 13, 27) Kto z nas mając świadomość własnej śmierci ponaglałby kata?
Idąc stacjami Drogi Krzyżowej, niech wybrzmiewają nam w głowach te słowa, ponieważ są one
wyrazem miłości Zbawiciela, który przyjął karę za
nasze grzechy i chciał jak najrychlej wypełnić pokutę, aby odkupić swój lud. Jezus bez przerwy kocha nas taką samą miłością, jaką kochał, gdy upadał trzykrotnie pod krzyżem. Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej to moment smutku i zadumy, na któ-

ry trudno nam się zdobyć w ciągu roku. Decydujemy się wtedy przyjąć krzyż i cierpienia, utożsamiając się z Mistrzem, ponieważ idziemy Jego śladami. Każda ze stacji to niejako zaproszenie do
współpracy z łaską, ocena naszej przynależności
do Chrystusa w różnych momentach naszego życia. To nabożeństwo jest również możliwością do
modlitwy za naszych bliskich zmarłych i okazją
oﬁarowania odpustu zupełnego. Niech ten moment wyciszenia wpisze się na stałe w kanon wielkopostnego tygodnia. Zaraz...czy kiedykolwiek,
patrząc na krzyż, czułeś żal lub współczucie...?
Gdy składam swoje ręce, składam Ci moje
życie. O darze modlitwy
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać.
(Mt 6,5) – pokora.
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich!
Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba,
wpierw zanim Go poprosicie. (Mt 6,7) – adoracja.
Dwa ﬁlary modlitwy. Czy to niezbyt proste? Pan
Bóg zna nas po imieniu i wie o naszych pragnieniach, zmaganiach i troskach, ale chce nas słuchać,
potrzebuje, abyśmy mówili Mu wszystko. Codziennie więc prośmy, czyńmy rachunek sumienia oraz
dziękujmy za wszelkie łaski w nadziei, że doprowadzi nas to do prawdy i ponownego poznania Chrystusa. Nie zapomnijmy jednak o tym, aby uwielbiać
Go w ciszy, bo nieustannie mówiąc, możemy nie
usłyszeć tego, co ma nam do powiedzenia.
Nie przepuść Go przez palce
Ludzie obchodzą co roku te same święta. Najpierw Zaduszki, później Dzień Niepodległości
i zabawę andrzejkową. Kupują prezenty na Boże
Narodzenie, planują Sylwestra... Witają Nowy Rok
z nadzieją, że przyszły będzie lepszy, a nim zdążą się
obejrzeć kończy się karnawał, a po środzie popielcowej zaskakuje ich Wielki Post. Co roku to samo.
W takim razie czy można się do tego przygotować
i przeżyć inaczej? Nikt jeszcze nie wymyślił Vademecum idealnego umartwienia czy poradnika
Jak zwariować w czterdzieści dni i na całe szczęście, bo wyczytanie kilku wskazówek i odhaczanie
ich po kolei w kajecie nie uszczęśliwi ani nas ani
Pana Boga. Ważne, aby przebywanie ze zgryźliwymi abstynentami na głodzie glukozowym nie stało się dla naszych bliskich największą pokutą. Jedna rada – po prostu nie marnuj tego czasu i choćbyś miał zacisnąć pięści – nie przepuść Go przez
palce !
Agata Iwanek i Krzysztof Pieszko
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Cześć Krzyśku,
Walentynki. Co Ty na
to?
Zastanawiam się,
czy to przypadek, że
obchodzimy je w święto patrona chorych na
epilepsję. Miłość to przecież
drżenie, wzruszenie i inne objawy chorobopodobne. Kobiety znoszą je szczególnie ciężko.
Kiedy traﬁ się jakaś miłostka, nie mogą spać,
wydają krocie na kosmetyki i ubrania, a na widok
kandydata czerwienią się jak truskawki w maju.
Mówi się, że to urocze, ale wierz mi, trudno to
wytrzymać. Poza tym, oczekiwanie na konkretne
kroki delikwenta to katorga!
Swoją drogą, dlaczego mężczyźni tak długo zwlekają, zanim przyznają się do swoich prawdziwych
uczuć? Może dlatego, że na podrywanie jest sporo sprawdzonych sposobów (bardzo nietwórczych
zresztą), a związek to wyższa szkoła jazdy. Mnóstwo
do zyskania, ale też wiele do stracenia. W tym miejscu muszę zadać Ci kolejne pytanie: czego właściwie
mężczyzna oczekuje od kobiety w związku?
Trochę z innej beczki. Mówi się, że mężczyźni
nie rozumieją kobiet.
Najczęściej chodzi o (ładnie to nazwano) wahania nastrojów. Nie ma czego nie rozumieć. Każdy człowiek czasami chichra się, wzrusza i wścieka na przemian.
Fakt potwierdzony naukowo: u kobiet jest to
bardziej nasilone. Ale spokojnie, nie taki diabeł
straszny.
Jeśli masz poczucie humoru, jesteś uratowany.
Jeśli nie, może lepiej strzelić sobie w głowę? Zdarzy się nieraz, że Twoja dziewczyna nie będzie
wiedziała, jaki ﬁlm ma ochotę obejrzeć, co chce
zjeść na obiad i wścieknie się, że kupiłeś jej wymarzony prezent. Zdarzy się na pewno. Ale nie
mam na to rady.
Mówi się, że prawdziwy facet powinien być
męski. Przymiotnik męski jest utworzony od rzeczownika mężczyzna. Etymologia jest jasna. Ale
co przez to rozumieć? Otóż dla każdej kobiety
znaczy to coś innego.
Dla jednej szczytem męskości jest przygotowanie ﬁt-obiadu i lepienie bałwana z dzieckiem,
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natomiast dla innej prężenie muskułów na siłowni i nic złego w tym nie ma. Zatem, jak widzisz,
nie można trzymać się kurczowo deﬁnicji. Trzeba
obserwować i praktykować.
Jedno jest pewne. Niektórych zachowań facetów nie da się wytrzymać.
Primo: wymądrzania się i egoizmu. Ja jestem
najlepszy we wszystkim, ja wszystko wiem, ja najmądrzejszy, ja, ja, ja.
...
Boże, ratuj!
Duo: nadęcia. Nie ma nic gorszego niż nadęty
chłop. Trzeba ciągle za takim biegać i zgadywać,
dlaczego jest nieszczęśliwy. Nawet stanie na rzęsach nie pomaga na jego smutek egzystencjalny.
Tertio: zrzucania odpowiedzialności za trudne decyzje na barki dziewczyny.
Nie czujesz się dobrze w życiu, w związku?
Sam zmień to, co ci przeszkadza i nie obwiniaj za
wszystko innych. Odwaga w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialność za siebie samego to podstawa!
Na marginesie dodam, że osobiście nie zniosłabym chłopaka, który nie tańczy, nie czyta, nie
gotuje, za to przepada za serialami, rurkami i lansem. De gustibus non est disputandum. Amen.
Czy przyjaźń damsko-męska istnieje? Moglibyśmy wymienić sto listów i nie znaleźlibyśmy
jednoznacznej odpowiedzi. Moim zdaniem, jeżeli brzydka ona i brzydki on, to jakieś (niewielkie)
szanse są. Powiedzmy sobie szczerze: zegar biologiczny tyka i bardziej opłaca się inwestować w relacje, z których mogą być dzieci.
Na koniec opowiem Ci o tym, co mi się wczoraj śniło, a to był dziwny sen. Otóż śniło mi się, że
zrozumiałam facetów. I przyznam szczerze: obudziłam się znudzona jak mops, smutna i zła.
Ślę uściski,
– M.
PS. W relacjach damsko-męskich czasami warto odłożyć dumę na bok. Należy też cały
czas uważać, żeby nie pogubić się w tej plątaninie uczuć.
Prus napisał: Wielkie bywają zbrodnie na
świecie, ale największą z nich jest zabić miłość.
Pamiętaj o tym.

Męski punkt widzenia

Witaj Marlenko,
Co ja na to ?
Nic, po raz kolejny muszę zaskoczyć kogoś,
na kim mi zależy. Paradoksem tej sytuacji jest to,
że słowo muszę, staje się synonimem słowa chcę,
ciekawe, prawda? Gdy czasu coraz mniej, cel ten
sam – wprowadzić w osłupienie.
Kiedy miałbym powiedzieć Ci, z czego jestem
dumny, jeżeli chodzi o moje relacje z kobietami,
to na pewno z tego, że po jednej takiej niespodziance zobaczyłem jednocześnie łzy a zarazem
szczęście w oczach czarującej kobiety. Uwierz mi,
lubimy jak się wzruszacie, ba, daje nam to niesamowite szczęście i satysfakcję. Mnie osobiście zawsze raduje moment, kiedy kobieta się zawstydzi,
może nawet speszy, pod wpływem subtelnego
komplementu. Przecież wszyscy wiemy, że chcecie być czyimiś księżniczkami, my z kolei chcemy
taką księżniczkę zdobyć.
Dlaczego tak długo czekamy? Kwestia indywidualności, może dlatego, że my również obawiamy się niepowodzenia, jednak mam wątpliwości,
czy można nam zarzucić odwlekanie naszych zalotów. Przejdę więc może do Twojego następnego pytania dotyczącego tego, czego mężczyzna
oczekuje od kobiety w związku.
Po prostu chce być szczęśliwy, a jaki mężczyzna jest szczęśliwy? Na pewno najedzony! Może
wydawać się to śmieszne, ale pod tym banalnym
przykładem są ukryte wszystkie nasze pragnienia, otóż: czyny, nie słowa. Nie chcemy codziennie słyszeć, jak dobrzy jesteśmy, jak Wam z nami
bezpiecznie (o ile tak rzeczywiście jest... swoją
drogą i tak nam tego nie mówicie). Wasze uczucia chętnie byśmy odebrali w gestach. Jeżeli mnie
kochasz, zależy ci na mnie, to pokaż mi to na
przykład – w postaci czekającego obiadu po pracy czy zajęciach. Oczekujemy szczerości, tego na
pewno, oraz tego, żebyście dały nam być w tych
związkach mężczyznami, samcami alfa. Kiedy
dajecie podejmować decyzję swojemu mężczyźnie, zaufajcie, że on nigdy nie podejmie takiej,
która Was skrzywdzi. Musicie się po prostu dobrze rozumieć.
Napisałaś, że czasami Was nie rozumiemy.
Dziewczyno, czasami to Was rozumiemy!
Tak, mamy swoje wady, ale powtórzę Twoje
słowa – nie taki diabeł straszny.

Wracając do wcześniejszego wątku, chcemy
żebyście były kobietami. W pewnym momencie
życia nie szukamy już dziewczyny – a żony. Kobiety, z której przykład będą brały nasze córki,
nasze księżniczki. Nie mamy co liczyć na punktualność, porządek w torebce, w której mamy znaleźć klucze, ale oczekujemy szczerości i rzeczywiście – kobiecości.
Marlenko, piszesz że nie zniosłabyś faceta,
który nie gotuje i nie tańczy? Vice versa!
Przyjaźń damsko-męska? Tylko w parze z miłością, inaczej nie wieszczę sukcesu.
Moja droga, nie ma brzydkich kobiet, ewentualnie są te z urodą dla konesera.
Życzę Ci, byś walentynki obchodziła każdego
dnia, będąc po prostu szczęśliwą damą, najlepiej
na królewskim dworze.
Ślę uściski i pozdrowienia!
– K.
PS. Mnie też się coś śniło- że zrozumiałem kobietę, to był piękny sen...
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W wywiadzie dla Głosu życia duszpasterz Marek Dziewiecki postawił niegdyś tezę, że być mężczyzną to myśleć, kochać i pracować. Jaki obraz
wyłania się z tego przesłania? Wiadomo już, że
nie będzie tu mowy o frywolnym chłopcu z głową
chmurach, a o odpowiedzialnej głowie rodziny.
W naukowym wywodzie poruszony został problem feminizacji mężczyzny, a nie emancypacji
kobiety, pojawiają się więc przesłanki, aby twierdzić, że samcza autonomia zostaje zagrożona
przez wyzwoloną płeć żeńską.
Doktor psychologii stwierdza, że
panowie tracą swoją tożsamość, która stanowi o wizji własnej osoby
(tutaj – płci). Są to wytyczne wyglądu, psychiki i zachowania widziane z punktu odrębności i niepowtarzalności przypisanej konkretnej grupie. Zatarciu granicy
między kobietą a mężczyzną winna
jest dzisiejsza kultura, nazwana przez
księdza Marka niską, ponieważ serwuje ona
nieprawdę o ludzkiej płciowości. Mit ten podawany jest między innymi przez feministki– zło konieczne, które wskutek zamiany ról tracą wpisaną
w niewieścią naturę delikatność, ciepło i zmysłowość. Tradycyjna kobieta jest bowiem wrażliwa,
nieco rozchwiana i potrzebuje wsparcia kochającego prawdziwie mężczyzny. Zdeprawowane, potencjalne strażniczki domowego ogniska obarcza
się kalectwem za niezdolność mężczyzn do bycia
ojcem, mężem, zakonnikiem czy księdzem. Kalają męskość na każdym możliwym polu, odbierając
płci przeciwnej siłę, samodzielność oraz kwestię
podejmowania decyzji. Przybliżony zostaje model kobiety zranionej przez zdarzenia z przeszłości (problemy rodzinne, zawód miłosny), w wyniku których przestaje ona wierzyć w prawdziwą
miłość i szacunek mężczyzny, zabierając mu jednocześnie szansę na zajęcie się nią. Ta sama, wyżej
opisywana zimna dama jest w świetle prawdy kruchą istotą, podatną na zranienia, która obiera tylko
taktykę nienawiści wobec swoich opiekunów po
to, aby manifestować zafałszowaną niepodległość.
Męskim geniuszem jest konkretność, dominacja w świecie rzeczy, stabilność emocjonalna i do-
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bra organizacja. Winien on podejmować decyzje przyszłościowe, myśleć realnie, kochać dojrzale, solidnie pracować, a kobieta wyzwolona odziera go z tych przywilejów, powodując w nim niepewność, nieporadność i niezdecydowanie. Rodzi
to szereg sytuacji kryzysowych, z którymi zdemaskulinizowany chłopiec nie jest w stanie dać sobie
rady. Mężczyzna to osoba myśląca, zdolna wykoncypować swoje największe marzenia, ideały, pragnienia. Kluczową rolę w procesie jego rozwoju i wzrastaniu przyjmują jednak kobiety – matka, żona, siostra, córka, a nawet
koleżanka z pracy – ﬁnalnie mają one
doprowadzić do myśli: Jest we mnie
ktoś, kto najbardziej marzy o tym,
by kochać i być kochanym. Kobieta
świadoma swojego piękna, uroku,
godności i powołania ma formować
mężczyznę jako świadomego szacunku oraz miłości do siebie i innych. Jeżeli
w niej nastąpi błąd – brak akceptacji, podatność na manipulacje, zezwolenie na brak
szacunku – przekazuje go ona w konkretnych zachowaniach mężczyźnie, godząc się na zaistniały
stan rzeczy.
Jawią się więc tutaj dwa autoportrety: kobiet
jako wiotkich i zmysłowych, które w swojej efemeryczności, aby czuć się bezpiecznie potrzebują
rozwijać się u boku dojrzałych i szczęśliwych mężczyzn oraz dzielnych mężów mających ochraniać
swoją arcydelikatną połówkę, podejmując przy
tym decyzje mądre, logiczne i przemyślane. Ten
klarowny opis nie pozostawiałby pola do polemiki, gdyby nie stwierdzenie, iż to kobiety są inicjatorkami działań mężczyzn, którzy zrobią tyle, na
ile będą mieli ku temu przyzwolenie. Słaba, zależna istota staje się tutaj siłą sprawczą, przejmującą ster. Panowanie nad zachowaniami i mechanizmami wymaga pewnej logiki i dozy racjonalizmu
przypisywanej raczej mężczyznom. Jak widać
owe wątłe postacie odgrywają wielką rolę w świecie damsko-męskich rozgrywek. Jaka z tego nauka? Niezbędne jest przenikanie się i wzajemne
dopełnianie obydwu tych podmiotów.
Agata Iwanek

W swoim utworze pt.
O naśladowaniu Chrystusa Tomasz à Kempis napisał: Żadna rzecz tego świata ani miłość do żadnego człowieka nie pozwala na czynienie zła, ale dla
pożytku
potrzebującego
można jakieś dobre zajęcie przerwać lub zastąpić
je lepszym. Bo w ten sposób dobre dzieło nie zostanie zniszczone, lecz zmienione na lepsze.
Zakonnik żyjący na przełomie XIV i XV wieku jest jednak tylko domniemanym autorem tego
dzieła, które przetłumaczono na aż dziewiętnaście
języków świata. Sześć stuleci po nim, amerykański
aktor i muzyk Will Smith mówi w jednym z wywiadów: Jeśli nie starasz się uczynić czyjegoś życia lepszym, to marnujesz swój czas. Twoje życie stanie się
lepsze gdy zaczniesz czynić życie innych lepszym.
Dwie całkowicie oderwane od siebie historycznie, religijnie i światopoglądowo jednostki wypowiadają podobne zdania i równie mocno nakreślają współczesnemu człowiekowi wizję
miłosierdzia XXI wieku. Zastanówmy się więc,
czym w istocie jest tak opisane miłosierdzie.
Miłosierdzie jako czyn człowieka
Prawo karne przedstawia przestępstwo jako
czyn zabroniony, który może popełnić tylko ten, kto
realizuje wymienione w ustawie karnej znamiona
– przy braku jakichkolwiek okoliczności usprawiedliwiających i przy szkodliwości społecznej wyższej
niż znikoma. Przestępstwo może być zatem tylko
czynem człowieka, nie jego myślą czy czynem popełnionym przez zwierzę. Czyn człowieka jako psychicznie sterowane i uzewnętrznione zachowanie
może być postrzegany jako przestępstwo.
A za miłosierdzie? Co może być postrzegane
jako miłosierdzie? Katechizm Kościoła Katolickiego ustanawia kategorie uczynków miłosierdzia
standaryzując je wszystkie jako dzieła miłości, przez
które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu
w potrzebach jego ciała i duszy. Już na pierwszy
rzut oka można zobaczyć analogię z nauką o przestępstwie. Miłosierdzie jak i przestępstwo musi być
czynem, co więcej, musi to być czyn człowieka. Katechizm wymienia czternaście uczynków miłosierdzia – siedem względem duszy (grzeszących upo-

minać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za
żywych i umarłych) i siedem względem ciała (głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać).
Ich zrealizowanie wiąże się z wypełnieniem przedstawionych w Katechizmie działań, które muszą
być psychicznie sterowanymi, uzewnętrznionymi
zachowaniami człowieka. Wszyscy zatem dostrzegamy podobieństwo. Jednak, czy możemy mówić,
że te dwa zjawiska są tożsame? Z pewnością zrównanie ich na poziomie wartości chrześcijańskich
jest niemożliwe. Chociaż formalnie podobne- mają
przeciwnie zwrócone azymuty, które wyznaczają
Zło lub Dobro.

Przykazanie nowe daję Wam
Przestępstwo zatem jest zaprzeczeniem czynu
miłosierdzia. Popełniając je, zawsze kogoś krzywdzimy, jeśli nie innych, to siebie. Przestępstwo,
jako czyn zasługujący na potępienie, jest zatem
brakiem elementarnej miłości towarzyszącej nam
od momentu chrztu. Miłość jest bowiem tożsama z miłosierdziem. To właśnie miał na myśli Tomasz à Kempis. Przez miłość budujemy wspaniałe rzeczy i dążymy do doskonałości.
Wyobraź sobie sytuację, że jesteś jedynym
człowiekiem na Ziemi. Oprócz ciebie nie ma nikogo, są za to zwierzęta, rośliny, cały organiczny świat, który znasz. Jakie miałbyś pobudki, czy
chciałbyś coś doskonalić i budować? Z pewnością
czekałoby cię życie w pustce, której nic nie byłoby
w stanie wypełnić. Smutna, samotna, ograniczona do minimum egzystencja, nic więcej. Właśnie
dlatego Bóg przy stworzeniu świata dał Adamowi Ewę. Bóg dał człowiekowi drugiego człowieka, by się doskonalił i robił coś dla niego. Stawiając sobie coraz wyższe cele, wzajemnie podnosimy poprzeczkę. Wielu twierdzi, że robi coś tylko dla siebie- to nieprawda. Chcemy by naszym
działaniom towarzyszyła aprobata i z tą myślą robimy większość rzeczy. To jest między innymi ta
miłość, której uczył Chrystus – kończ dobre zajęcie i zastępuj je lepszym, jeśli tylko znajdujesz
w nim miłość i szanse na to, by czyjeś życie stało się lepsze. Gdy znamy kierunek, łatwiej nam
przemierzać nawet nieznane ścieżki.
Jakub Hirnle
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Grekom wiele możemy zawdzięczać, ponieważ niegdyś w krainie Akropolu wykiełkowało
parę pomysłów owocujących przydatnymi funkcjami czy wynalazkami. Powstał tam na przykład antenat kalkulatora, czyli liczydło, a Pitagoras stworzył twierdzenie geometryczne o trójkątach prostokątnych spędzające sen z powiek miłośnikom królowej nauk. Dzięki Filonowi z Bizancjum możemy narzekać, że w zimie jest za zimno, a latem zbyt gorąco, patrząc na termometr.
Jednak, oprócz przedmiotów codziennego użytku, powstało tam również kilka interesujących
tez i teorii. Jedna z nich podaje, że najważniejsza
z relacji międzyludzkich przybiera więcej niż jedną postać. We fragmencie epilogu swojej powieści Pierre La Mure pisał, że Miłość niejedno ma
imię. Zgadza się, niejedno, a dokładnie cztery:
Storge, Philos, Eros i Agape.
Udało wam się kiedyś kontrolować zwężające
się źrenice, przymykane co chwila powieki lub gałki
oczne patrzące w kierunku przeciwnym do ruchu
obracania głowy? Zastanawialiście się jak to działa?
Storge nie zastanawia się, dlaczego kocha, po prostu to robi. Podobnie jak mechanizm adaptacji oka
jest reakcją wrodzoną, tak odruchem bezwarunkowym jest w tym wypadku chęć przytulenia, chociaż zadano przykrość, niepohamowana potrzeba
ochrony przed całym światem i nie dość silna wola,
aby gniewać się dłużej niż mrugnięcie. Taka moc
płynie z matczynego lub ojcowskiego serca i nie jest
oczywiście jednostronna, związuje emocjonalnie
i nierozerwalnie. Kiedy rodzic słyszy płacz swojej
pociechy, proces ruszenia na ratunek uruchamiany
jest błyskawicznie i trwa tyle, co pobudzenie odpowiednich receptorów, zanim te łaskawie poinformują o całym przedsięwzięciu mózg. Miłość nieświadoma, co nie oznacza, że kaleka i bezwolna. Jej
nieracjonalna strona zdolna jest w sposób naturalny przebaczyć i, co więcej, usprawiedliwić.

Pokój, w którym mieszkasz, musisz dzielić
z osobą, z którą nawet nie jesteś spokrewniony?
Rzeczy, które posiadasz, należą do ciebie i dwudziestu innych osób? Nie masz żadnego kontaktu z rodziną, a jedynymi osobami, którym powierzasz swoje problemy są wychowawcy? Oni wysłuchają, ale nie ciebie jednego. Jesteś jednym
z wielu, po tobie przyjdą następni...
Tym, co najbardziej dotyka podopiecznych
w domu dziecka, jest brak ludzi, dla których byliby najważniejsi na świecie. Wychowawcy poświęcają im wiele czasu, ale wyraz im ma tutaj
kluczowe znaczenie. Im a nie jemu czy jej. Może
właśnie dlatego dzieciaki mówiąc o nas, tak często używają stwierdzenia moja studentka. Moja,
nie nasza.
Zanim odwiedziłam dom dziecka, miałam w głowie wiele obrazów, wśród których dominował smutek podopiecznych. Ich oczy wlepione były w szybę
okna, w oczekiwaniu na gościa lub jakikolwiek gest
dobroci. Po wejściu do placówki ten obraz zmienił
się diametralnie. Z pozoru niczego im nie brakuje.
I wcale nie jestem osobą, na którą czekały cały dzień.
Moja wizyta nie zawsze spotyka się z ich zadowoleniem. Często słyszę pytanie: Po co przyszłaś?.
No właśnie, po co?
Bo muszę? Nie, nie jest to mój obowiązek. Nawet kierunek, który studiuję, jest z zupełnie innej bajki.
Bo lubię? Nieprawdą jest, że każda wizyta
w domu dziecka sprawia mi przyjemność. Nieraz
to właśnie na wolontariuszach dzieciaki odreagowują swoje bóle i smutki.
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Po prostu, w zakamarkach duszy czuję potrzebę, by odwiedzać te dzieci. I to jest chyba najwłaściwsza odpowiedź.
Miłości nie powinno wyrażać się tylko słowami, lecz przede wszystkim czynami i obecnością.
Ciągle się tego uczę.
Z naszej strony wiąże się to głównie z gotowością do podzielenia się z kimś swoim czasem
i porzuceniem na trochę własnych spraw. Kiedy
wchodzę do domu dziecka, swoje troski powinnam zostawić na zewnątrz. To ważne, bo jestem
tam dla kogoś, komu bardzo potrzebny jest mój
uśmiech i dobre słowo. Nawet, jeśli trudno mi się
na nie zdobyć. Myślę: oni – nie ja... oni – nie ja...
– proszę o łaskę pokory.
Jednak takie dawanie nie jest jednostronne.
Dostajemy stokroć więcej. Uśmiechy i śmiechy.
Radości. Za każdym razem wychodzimy z plecakami po brzegi wypełnionymi Miłością.
Czasami myślę: jakie ja mam problemy? Zamknięta we własnym świecie, z oczami przykrytymi pozorami kłopotów, odważam się spojrzeć
na nie w Prawdzie i odkrywam, że jestem szczęściarą. Szuﬂada na egoizm jeszcze się domyka, ale
niewiele brakuje. Ciągłe dokarmianie siebie, tak
naprawdę tylko wyżera od środka. Moje deﬁcyty mogą być prezentami dla kogoś innego, albo
mogą w ogóle nie być deﬁcytami! Tysiące masek, co jedna to ładniejsza. Dzieciaki ściągają je
ze mnie, czy chcę tego, czy nie. Zamiast spędzać
kolejne godziny przy komputerze, mogę spędzić
je tam. W domu. Trochę innym od mojego, ale to
ciągle dom. Otrzymałam więcej, żeby zatrzymać
to dla siebie? Nic bardziej mylnego. Otrzymałam,
by dawać. Kropka. Bóg napełnił mnie tyloma darami, że bezczelnością byłoby zamknąć je tylko w
słoiku z napisem Maja. Gdy przekazuję swój płomyczek dobra, on nie gaśnie, a coraz mocniej jaśnieje. To jest niesamowita frajda. Większa niż
kolejni znajomi na facebooku czy rozmowy o niczym. To jest wspólnota. Erupcja Miłości. Bo On
tam jest, w dzieciakach i ich problemach.
Po owocach ich poznacie – mówi ci to coś?
Więc do dzieła!
Maja Skibicka

Uczciwa, delikatna, wierna i współodczuwająca. Brzmi znajomo ? To miłość Philos. Najsilniejsza
z cnót teologalnych, przyobleczona w przyjaźń. Ci,
którzy kochają w jej imperatywie, gotowi są trwać
w tym uczuciu już na zawsze. Ta nienormatywna
dyspozycja, o której rozprawa, objawiona zostaje tylko nielicznym. Nie wie, czym jest poróżnienie
o błahostki, a wielkie uchybienia obejmuje amnestią, ponieważ akceptuje niedoskonałość. Obca jest
jej zawiść, bo kiedy dojdzie do poróżnienia, bezwarunkowo przebacza potknięcia, celowo czuwając nad ich oddalaniem. W swej ezoterycznej naturze odrzuca wszelki przymus, bo sama nie ogranicza wolności. Długo szuka miejsca, w którym będzie mogła zdeponować swoje nadzieje, ponieważ
nie znosi zatwardziałości i samolubstwa, a zraniona przez cielesność słabnie i odchodzi. Jest nieuchwytna, ale kiedy już zamieszkuje między ludźmi, sprawiedliwie ich obdarza, aby mogli sobie
wzajem partnerować, nie próbując dościgać różnic. Otwiera się na tych, którzy trwają w wierności, a w troskach wykazują się dzielnością. Nie ulega porywom, a raz zaistniała, rozwija się nieustannie. Jej główne atrybuty? Pokora i zaufanie, a także
niezdolność do czynienia wyrzutów oraz krzywdy.
I zarówno jak dobrotliwe pokrewieństwo dusz nie
musi być wyjałowione z intymności, tak samo zmysłowości nie można odmówić przeżywania przyjaźni. Jak widać w sakramentalnym związku małżeńskim jedno nie wyklucza drugiego. Przeciwnie,
są to byty ściśle ze sobą skoligacone. Na czym więc
polega rozbrat między Philos a Eros? Namiętność
wodzi za nos ową serdeczność, pozornie okazując dobro, jednak, kiedy nakarmi swój apetyt, skąpi
i ubolewa nad każdym dobrym uczynkiem. W tej
pierwszej relacji to nie miłość króluje, ale człowiek
sam nad sobą. Dzieje się to poprzez pewien rodzaj
samokontroli i dyscypliny. Tak sprytnie można wymknąć się z małżeńskiej alkowy na grunt ﬁzycznej
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antypatii i znów rozdrapać sprawę owianej mitem
więzi między płcią piękną a ﬁgurą rozsądną. Sympatia damsko - męska możliwa jest bowiem jedynie wtedy, gdy znasz samego siebie, swój temperament i potraﬁsz zapanować nad seksualnością.
W tego rodzaju bliskości niezbędna jest praca nad
sobą, dojrzałość i dyscyplina oraz samoograniczenie. Należałoby także prosić nieustannie o Boże
prowadzenie i wsparcie.
Eros został nieco zdeprymowany w naszych
oczach przez Philos, jednak jest to Eros Odrzucony, mamiący wzajemny szacunek i godność, obecny
wyłącznie w związku niepobłogosławionym przez
Boga. Zamiast dawania radości i prawdy może on
przyprawić jedynie o wyrzuty sumienia. Wyłącznie
o taki przykład rozdwojenia między sferą cielesną
a duchową oparte były powyższe zarzuty względem namiętności. Erosowi Rozumnemu nie można ujmować piękna. Tkwi ono właśnie w owej porywczości, pasji oraz intymności, ale stanowi jedynie dopełnienie prawdziwej miłości. Nie można się
go bać, ponieważ naturalnym jest odczuwanie pociągu ﬁzycznego, bo jakby nie było – pochodzi to
od samego Boga. Owe przyciąganie musi być jednak umiejętnie wykorzystane, w przeciwnym przypadku może doprowadzić do uzależnienia i zakłamania realności, a w efekcie końcowym do odrzucenia. Będąc w związku warto zdobyć się na akceptację sprzeczności i pożegnać samolubstwo, co nie
oznacza rozstania ze swoją autonomią. W miłości
przede wszystkim trzeba zadbać o siebie, aby być
zdolnym do kochania. Przyjąć swoją przeszłość,
wybaczyć sobie i innym, a także prosić Boga, aby
nasze sumienie wyrzuciło nam to, co czyni nas niezdolnymi do uczuć. Taka miłość to wyzwanie. Romantyczne uniesienie, które nie ustaje od pierwszego wejrzenia, pamiętające doskonale pierwsze
spotkanie, każdy detal wyglądu partnera, pragnące wzajemnego zaskakiwania i największej atencji.
U partnerów powoduje chęć skrajnego upodobnienia się do siebie. Gesty, myśli, poglądy, sposób mówienia, wszystko to zaczyna się uspójniać i ma prowadzić do deﬁnitywnej jedności.
Agape. Miłość bezkonkurencyjna, obrazuje
Boże Miłosierdzie względem człowieka oraz ludzkie oddanie Bogu. Zawiera w sobie pewien absolut, więc nie jest w stanie zagasnąć. Co to znaczy?
Trwa, pomimo strachu, zawodów czy nadużycia zaufania. Stwórca pomimo Boskości traktuje
swoich przyjaciół na równi. Kiedy poleca im coś
do wykonania, nie pozostawia samych sobie. Kiedy wybrał Mojżesza, aby ten wywiódł naród żydowski z Egiptu, wspomagał go, mało tego: A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania (Wj 33, 7). U Pana Boga nie ma
więc protegowanych, lepiej usytuowanych, mniej
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lub bardziej zasłużonych. Na tym polega symetria relacji Boskiej i ludzkiej, na stawaniu na równi. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz,
jak się rozmawia z przyjacielem (Wj 33, 11). Kiedy Adam z Ewą wyciągnęli ręce po owoc zakazanego drzewa, nadwyrężyli zaufanie Boga. Ten jednak zaopiekował się nimi, przyodział i chronił wejście do Edenu, aby ci nie zostali ponownie skuszeni zerwaniem plonów drzewa życia. Nie skazał ich
na wieczną, ziemską egzystencję, a pozwolił, aby
mogli Go ponownie oglądać po śmierci. Jak niedoskonały człowiek zdolny jest do doskonałej miłości? Dzięki Duchowi Świętemu, który zabiera
i oczyszcza spaczenie pozostałymi trzema formami kochania. Agape to miłość oﬁarująca i uzdalniająca. Bez wyjątku- jak każda relacja naznaczona zostaje pewnym uciskiem i wysiłkiem z punktu widzenia nieukształtowanej jeszcze duszy. Towarzyszy jej bowiem naprzemienny ból podejmowanego trudu i ulga w osiągnięciu celu. Doskonale
zjawisko to obrazuje proces wyrastania zębów. Bo
zanim utrapienie ustąpi, a ciało osiągnie spokój,
w człowieku coś wrze, ciska się i nie daje przyzwolenia. Dzieje się tak, ponieważ jesteśmy nieustannie uciemiężeni grzechem, dlatego więc ponosimy
koszty braterstwa z Chrystusem. On mówi do nas
jednak: Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje
brzemię lekkie (Mt 11,28-30).
Niezależnie od rodzaju przeżywanej miłości
bezsprzeczną kwestią pozostaje znajomość siebie
oraz akceptacja własnej niedoskonałości i dostrzeżenie różnorodności w sferze kontaktów międzyludzkich. Niezbędna w takich relacjach jest empatia ułatwiająca odczuwanie stanu psycho- ﬁzycznego osoby, z którą obcujemy, bez względu na to,
czy potraﬁmy ją w danym momencie zrozumieć.
Przyda się również bystre oko, ponieważ spostrzegawczość umożliwia zauważenie człowieka i jego
potrzeb. Otwarty umysł pomoże nie ograniczać
się wyłącznie do siebie, mierzenia własną miarą,
a także wyzuje z samolubstwa i nauczy oﬁarności oraz wdzięczności. Nierozerwalna z poświęceniem uczuciu wydaje się także umiejętność przebaczenia, opanowanie emocji, odpowiedzialność
oraz zdolność do błogosławieństwa. Droga zrozumienia uczuciowości i cielesności ewoluuje na
różnych etapach życia, dlatego bywa tak kapryśna.
Ktoś, kto kocha jak Eros, nie potraﬁ przyjąć miłości Philos, a Storge mimo bliskości ideału nigdy
nie będzie tak doskonała jak Agape. Rozbieżności
te potraﬁą doprowadzać do sprzeczności i niezrozumienia, a nawet mogą złamać ludzkie serce. Jednak tak jak z podstawowych barw można stworzyć
wiele kolorów, tak kombinacje różnych form miłości mogą zaskoczyć swoimi odcieniami.
Agata Iwanek
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