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Czy wiesz, że...
19 września jest Światowym Dniem
Dawcy Szpiku? Wiesz, że gdzieś na
świecie może być twój bliźniak genetyczny potrzebujący właśnie twojej pomocy?
Na czym polega idea dawstwa szpiku? Na stronie internetowej fundacji DKMS, zajmującej się szukaniem
potencjalnych dawców, przeczytamy:
„Naszą misją jest znalezienie dawcy
dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku”. Może to,
co przeczytałeś, zabrzmiało dla ciebie
przerażająco, w rzeczywistości jednak tak nie jest, a ten „kawałek siebie”,
który dajemy, może uratować czyjeś
życie. Fundacja DKMS od 2008 r. zarejestrowała ponad 1,7 mln potencjalnych dawców! To oznacza, że tyle osób
jest w gotowości, by w razie potrzeby
podzielić się cząstką siebie. Na stronie
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fundacji czytamy dalej: „W Polsce co
40 minut ktoś dowiaduje się, że
ma białaczkę lub inny nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą
rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu
na wiek każdy może zachorować. Na szczęście każdy
może też pomóc. Dla wielu
chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku
lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy”.
Na czym polega sam proces pobierania szpiku? W 85% przypadków
krwiotwórcze komórki macierzyste pobierane są z krwi obwodowej,
w pozostałych 15% – z talerza kości
biodrowej, a nie, jak się powszechnie uważa, z rdzenia kręgowego
czy kręgosłupa. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Po
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zakończeniu pobrania
krwiotwórcze komórki
macierzyste od dawcy transportowane są do kliniki,
w której przebywa
pacjent. Wygląda
to skomplikowanie, ale liczby przytoczone wcześniej
mówią same za siebie! Jest wielu czekających na pomoc, ale i wielu
gotowych do tego, by się poświęcić i tę pomoc bezinteresownie nieść.
Ukończyłeś 18 lat? Nie czekaj! Na stronie: dkms.pl dowiesz się, jak się zarejestrować do bazy. /ak
Zajrzyj
na stronę DKMS

Motywator

Był taki młody!
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Damian
Krawczykowski
Redaktor prowadzący

Nowy początek

W

rzesień kojarzy się z czymś nowym. Nowy rok szkolny, nowi znajomi...
Może to też dobry czas, aby zacząć w swoim życiu coś nowego? Coś posprzątać, coś ogarnąć, coś poukładać?
W nowym numerze Niedzieli Młodych wspólnie z tobą chcemy zastanowić się,
co to znaczy prawdziwe bohaterstwo. Zaglądamy do kart historii, by w niej wyczytać przykłady ludzi, którzy swoim życiem udowodnili, że warto poświęcać się
dla innych.
Nie chcemy jednak poprzestać tylko na wspominaniu. Dziś jak nigdy potrzeba na nowo odkryć pojęcie bohaterstwa. Na kolejnych stronach naszego
czasopisma ukazujemy współczesnych bohaterów, którzy – choć już nie z bronią w ręku – dbają o tych najbardziej pokrzywdzonych, utrudzonych i poobijanych przez życie. Zapominając o sobie, dają z siebie to, co najlepsze: czas, uwagę, dobre słowo, miłość.
Wrzesień to też czas zawierania nowych relacji. Dzielimy się wskazówkami,
jak zaskoczyć drugą połówkę ciekawymi pomysłami na twórcze randki.
Niestety, nie dla każdego czas powrotu do szkoły jest czymś naturalnym.
Wielu młodym wrzesień kojarzy się z powrotem na „ring”, na którym złe słowa, wyzwiska i wyśmiewania kolegów są ciosami nokautującymi. Szkolna
przemoc fizyczna i psychiczna to dziś często zapomniany problem. W Niedzieli
Młodych poruszamy ten temat, dając nadzieję i wskazówki wszystkim, których
on dotyczy. Często największe męstwo to przyznać się do problemu i wspólnie
z rodzicami oraz nauczycielami stawić mu czoła.
Nie zapominamy też o wielkim wrześniowym wydarzeniu, czyli beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej. Co trzeba zrobić, aby zostać świętym?
Piszemy o tym, idąc śladami Prymasa Tysiąclecia.
Cieszymy się, że jesteś z nami. Niech to będzie nowy początek!
Chcesz pogadać?
Czekamy na Twoje opinie, komentarze, pytania na Facebooku:
„Niedziela Młodych”!

Znajdź nas w social mediach

mlodzi.niedziela.pl
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września
wspominamy św. Stanisława Kostkę –
patrona dzieci
i młodzieży. Na
progu roku szkolnego za jego wstawiennictwem będziemy prosić dla nich o błogosławieństwo.
Stanisław Kostka urodził się
w październiku 1550 r. w Rostkowie. usiłował prowadzić życie „na
wzór zakonny”, co było powodem
drwin ze strony kolegów, a nawet
jego brata. Nie wstydził się modlitwy, powtarzał, że „trzeba więcej podobać się Bogu niż bratu”.
W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Bardzo pragnął zostać zakonnikiem, a że opór rodziny był bardzo duży, postanowił uciec z domu.
10 sierpnia 1567 r. ruszył w drogę do Dylindy. Tam polecono mu,
aby udał się do Rzymu. W 1568 r.
złożył śluby zakonne. Na miesiąc
przed odejściem wyznał, że nie
opuszcza go przeczucie o bliskiej
śmierci. Prosił Matkę Bożą, by Jej
Wniebowzięcie mógł przeżywać
w niebie. Prośba została wysłuchana... Zmarł 15 sierpnia 1568 r., mając zaledwie 18 lat.
Swoją skromnością i pobożnością mógł zawstydzić niejednego dorosłego. Do końca walczył o wartości, którymi się kierował. /AK
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Trudne sprawy

Tajemnice aniołów
Są najbardziej zagadkowymi istotami, o których wspomina Biblia.
Działają w naszym życiu niczym agenci do zadań specjalnych
i nie obnoszą się ze swoją obecnością. Kim są, czym się zajmują
i jak wyglądają?
Ireneusz Korpyś

A

nielskie motywy pojawiają się
w literaturze, rzeźbie, malarstwie, filmach i grach komputerowych. Ich twórcy często nie trzymają
się prawdy, tworząc miszmasz, który może nam zrobić sieczkę z mózgu,
wypaczając wyobrażenie Bożego posłańca. Warto więc usystematyzować
wiedzę o aniołach, abyśmy nie powielali błędnych stereotypów i schematów serwowanych przez popkulturę.

Księga aniołów

Informacji o niebiańskich istotach
dostarcza nam Biblia. Pojawiają się
na jej kartach tak często, że gdybyśmy
usunęli strony z zapiskami o nich, to
Pismo Święte pewnie skurczyłoby się
o połowę. Mimo tak wielu wzmianek
o aniołach Biblia niewiele mówi nam
o ich istocie, tak jakby obecność Bożych posłańców dla ludzi żyjących
w czasach Mojżesza i proroków była
tak naturalna, jak dla nas elektryczność – nie widzimy jej, ale odczuwamy jej obecność i z niej korzystamy.

Aniołów już nie ma?

Istnienie aniołów nie jest dla nas jakąś abstrakcją albo historią zamykającą się w ramach czasów biblijnych.
To rzeczywistość dziejąca się na naszych oczach, nie liczmy jednak, że
nagle stanie przed nami uskrzydlony
piękny młodzieniec spowity nadnaturalnym blaskiem – nie każda interwencja niebiańskich istot przybiera
tak spektakularny charakter. Nasze
Anioły Stróże zazwyczaj działają po
cichu. – Siostry z michalickich wspólnot mogłyby podać mnóstwo przykładów opieki Bożych posłańców. Wśród
nich – niewytłumaczalne po ludzku – odstąpienie jadowitego węża
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od rozpoczętego już ataku na jedną
z sióstr na misjach, gdy zaczęła wzywać Anioła Stróża. Życie składa się
z niezliczonej ilości codziennych, jakże często niedostrzegalnych łask i cudów. Takich anielskich dotyków doświadczam każdego dnia – wyznaje
s. Dawida Ryll, michalitka.

Osobisty ochroniarz

Są też ludzie, którzy zawdzięczają życie interwencji swojego Anioła Stróża. – Trzy
lata temu wracałam z Niemiec. Miałam przed sobą trasę o długości ok. 1000 km.
Kiedy przejechałam blisko 150 km, samochód jadący przede mną gwałtownie
zahamował. Zdążyłam zareagować, ale jadący za mną
już nie. Uderzył we
mnie, a ja – w samochód przede
mną. Zadziałała poduszka powietrzna, udało mi się samej wyjść
na zewnątrz. Choć samochód był z dwóch
stron zgnieciony,
nie pękła żadna
szyba. Gdy oglądałam swoje siniaki, wiedziałam, że
w każdym z tych
miejsc mogło być złamanie – wyznaje Maria
Druch ze Zgromadzenia
Sióstr od Aniołów.

Święci pod skrzydłami

Jak widzimy, świat aniołów i ludzi nieustannie
się przenika, a dodatkowych
dowodów na to dostarczają nam
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świadectwa świętych. Pomocy Bożych
posłańców doświadczyli m.in.: św. Teresa z Ávili, św. Róża z Limy, św. Filip
Neri i św. Ojciec Pio. Ten ostatni mawiał: „Kto częściej się modli do anioła, ten więcej dobrodziejstw od niego
otrzymuje”.

Anielska
szkoła

Bożym posłańcom poświęcono nawet osobną
dziedzinę nauki – angelologię. Jej twórcą był
Pseudo-Dionizy Areopagita, wczesnochrześcijański teolog. Zapoczątkowaną
przez niego naukę rozwinął
m.in. św. Tomasz z Akwinu – jeden z najwybitniejszych myślicieli wszech
czasów. O Pseudo-Dionizym wiemy niewiele, ale
dzięki niemu dowiedzieliśmy się całkiem sporo
o aniołach.
Wbrew temu, do czego przekonują nas seriale fantasy, anioły nie są
półbogami ani supermenami na niebiańskich sterydach, strzelającymi laserami z oczu i czyniącymi
własną mocą cuda na lewo
i prawo. Kim tak naprawdę są
i co potrafią?
To istoty czysto duchowe,
a więc nie mają materialnego ciała i są nieśmiertelne. Zostały obdarzone przez Boga rozumem i wolą – oznacza to,
że mają osobowość. Niektóre z aniołów źle wykorzystały swoją wolność, a przez to,
że zbuntowały się przeciwko
Bogu – upadły, stając się złymi duchami.
Pewnie nie mielibyśmy szans
na zwycięstwo z aniołem w szachach,
a najtrudniejsze sudoku rozwiązałby
on w ułamku sekundy. Nasza inteligencja bowiem nie może się równać
z anielskim intelektem. Boży posłańcy przewyższają swoją doskonałością
wszystkie stworzenia widzialne, ale
jak każda stworzona przez Boga
istota również podlegają ograniczeniom, np. nie mają wglądu do ludzkich serc i nie znają

tajemnic Boga. Najważniejszymi zadaniami aniołów są: poznawanie,
wielbienie, chwalenie i miłowanie
Pana Boga. Niektóre z nich otrzymały
specjalną funkcję – mają opiekować
się ludźmi na ziemi. To Anioły Stróże. Każdemu człowiekowi towarzyszy
taki niebiański opiekun.

Trudne sprawy
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Bezimienny

Czy możemy obrazić anioła? Tak, wystarczy poprosić go, by wyjawił swoje
imię. Taką gafę zaliczył Manoach, ojciec biblijnego „koksa” Samsona. Pożałował swojego wścibstwa, gdy Boży
posłaniec skarcił go, mówiąc: „Dlaczego pytasz się o moje imię: jest ono tajemnicze” (Sdz 13, 18). Znamy jedynie
imiona trzech aniołów (archaniołów):
Michał, Rafał i Gabriel. Znajomość innych jest nam do niczego niepotrzebna, gdyż najważniejszy jest Ten, który
ich posyła. Popkultura i ezoteryka podają wiele rzekomych imion aniołów,
ale często są to określenia istot demonicznych i nie należy ich włączać do
modlitwy.

Na bosaka

Ponieważ nasz rozum jest silnie ukierunkowany na sferę materialną, ma
duży problem z wyobrażeniem sobie
istot duchowych, a takimi są Boży posłańcy. Dlatego obraz aniołów kreujemy na własne podobieństwo. Tak
przedstawia je sztuka – jako urodziwych młodzieńców odzianych w białe
szaty. Skąd biorą się obrazy niebiańskich istot ze skrzydłami, choć Biblia
o tym atrybucie nie wspomina? Ponownie odpowiada za to ludzka wyobraźnia – skrzydła symbolizują gotowość wypełniania woli Boga, stąd
artyści poczęli malować uskrzydlone
anioły. Podobne symboliczne znaczenie mają inne cechy Bożych posłańców wyobrażane przez artystów –
np. bose stopy i obłoki, na których się
unoszą: oznaczają, że nie ma w aniołach nic ziemskiego.
Choć nie wiemy dokładnie, jak wyglądają anioły, jedno nie ulega wątpliwości – są wśród nas i opiekują się
nami niczym Boży komandosi, a my
nawet nie dostrzegamy ich ingerencji. Może więc warto za przykładem
św. Ojca Pio pomodlić się do swojego Anioła Stróża i podziękować mu za
pomoc?
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Jak Boga kocham!

Bohaterowie
wczoraj
Kim były osoby, dzięki którym dziś
możemy żyć w wolnym kraju?
Czy pamiętamy o tym, że przeszłość
przepełniona jest ludźmi, którzy przelali
krew za to, by przyszłość była lepsza?
Oddajmy im honor i należną cześć.
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ŚW. MAKSYMILIAN
MARIA KOLBE
29 lipca 1941 r. podczas apelu w niemieckim obozie Auschwitz franciszkanin
Maksymilian Kolbe zgodził się dobrowolnie oddać życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Ojciec
Kolbe po 2 tygodniach męki wciąż
żył. 14 sierpnia 1941 r. został uśmiercony przez niemieckiego więźnia,
kryminalistę Hansa Bocka, który
wstrzyknął mu zabójczy fenol.
Ojciec Kolbe został przewieziony
do Auschwitz 28 maja 1941 r. z więzienia na Pawiaku w Warszawie.
Początkowo musiał pracować przy
zwożeniu żwiru na budowę parkanu
przy krematorium, a potem dołączył
do komanda w Babicach, które budowało ogrodzenie wokół pastwiska.
W obozie szybko podupadł na zdrowiu, trafił do obozowego szpitala.
Więźniowie otaczali go opieką. Gdy
poczuł się lepiej, wręcz wypchnięto go ze szpitala w obawie, by nie
został w nim zabity. Później trafiał do lżejszych prac, początkowo w pończoszarni, gdzie reperowano odzież, a później w kartoflarni
przy kuchni.
Pod koniec lipca 1941 r. z obozu uciekł więzień Zygmunt Pilawski. Za karę zastępca komendanta
Karl Fritzsch zarządził apel. Wybrał dziesięciu więźniów i skazał ich
na śmierć głodową. Wśród nich był
Franciszek Gajowniczek. Uratował go
o. Kolbe... Gajowniczek przeżył wojnę. Zmarł dopiero w 1995 r., w wieku 94 lat. Polski franciszkanin został
beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 r., a 11 lat później kanonizowany przez Jana Pawła II. Stał się
pierwszym polskim męczennikiem
czasu II wojny światowej, który został wyniesiony na ołtarze. /AK

Jak Boga kocham!
IRENA
SENDLEROWA
„Wychowana byłam
w duchu, że obojętna
jest sprawa religii, narodu, przynależności do jakiejś rasy – ważny
jest człowiek!” – napisała o sobie
Irena Sendlerowa. Przed wybuchem
II wojny światowej studiowała prawo i polonistykę, a równocześnie
pracowała na Wydziale Opieki Społecznej i Zdrowia Publicznego Zarządu m.st. Warszawy. Wybuch wojny
przekreślił wszystkie jej plany, wymuszając jednocześnie podjęcie decyzji, z którymi dziś nikt z nas nie
musi się mierzyć.
Po wejściu Niemców do Warszawy razem z koleżankami z wydziału
zaczęła organizować pomoc dla Żydów. Po utworzeniu getta, a zwłaszcza po jego zamknięciu w listopadzie
1940 r. Sendlerowa dzięki przepustce służbowej wchodziła na jego teren, dostarczała żywność, lekarstwa,
pomagała przy organizacji zajęć dla
żydowskich dzieci, a także wyprowadzała je poza jego obręb, znajdowała
im nowych opiekunów oraz tworzyła nową tożsamość. Zimą z 1942 r. na
1943 r. nawiązała współpracę z Radą
Pomocy Żydom „Żegota” i działała
pod pseudonimem Jolanta. Za taką
działalność groziła śmierć.
18 października 1943 r. została
aresztowana przez gestapo i uwięziona na Pawiaku. Mimo tortur i zastraszania nie poddała się. Dzięki staraniu przyjaciół i łapówce udało się
ją wydostać z katowni. Stała się Klarą Dąbrowską, zmieniała miejsca zamieszkania, kontynuowała współpracę z „Żegotą” i przeżyła Powstanie
Warszawskie. W zbiorowej świadomości oraz według badań historyków i dostępnej dokumentacji grupa
dzieci Ireny Sendlerowej liczy ok. 500
ocalonych, którym pomoc niosła
w ścisłej współpracy z kilkunastoma
osobami. W 1965 r. została uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród
Narodów Świata. /kw

POZNAŃSKA
PIĄTKA

WITOLD
KIEŻUN

Wiara wymaga
poświęceń! To samo
można powiedzieć o obowiązkach
wobec przyjaciół, rodziny czy
ojczyzny. Niby wszyscy to wiemy, ale
czy jesteśmy gotowi poświęcić coś
więcej niż własny czas? Zanurzeni
w swojej strefie komfortu nie
musimy dziś stawać wobec wyzwań,
z którymi musieli się zmierzyć
chłopcy z Poznańskiej Piątki
w czasie niemieckiej okupacji.
Jarogniew Wojciechowski, Czesław Jóźwiak, Franciszek Kęsy,
Edward Kaźmierski i Edward Klinik – pięciu wychowanków Salezjańskiego Oratorium im. św. Jana Bosko
w Poznaniu, którzy mimo różnych
typów charakteru dzielili wspólne wartości, takie jak wiara, przyjaźń i patriotyzm. Z chwilą rozpoczęcia II wojny światowej we wrześniu
1939 r. świat, w którym dorastali,
przestał istnieć. Wszyscy byli jeszcze
nastolatkami, choć Czesławowi udało się wziąć udział w walce z bronią
w ręku. To on rozpoczął jako pierwszy pracę podziemną, organizując
grupę – piątkę.
Gestapo aresztowało ich
21 i 23 września 1940 r. oraz poddało brutalnemu śledztwu. Zaczęła się
blisko dwuletnia tułaczka po nazistowskich katowniach w Poznaniu, Wronkach, Berlinie i Zwickau.
Mimo tortur, prób złamania i zmuszenia do zeznań młodzi poznaniacy
się nie ugięli. Pozostali wierni swoim ideałom, a wiara w Boga i ukryty sens tego, co spotkało ich z rąk
oprawców, pozwoliły im zachować
spokój do końca. Zostali skazani na
karę śmierci przez ścięcie na gilotynie. Egzekucja odbyła się w Dreźnie 24 sierpnia 1942 r. Najmłodszy z nich – Jarogniew miał wtedy
19 lat. Ich ostatnią wolą było widzieć
w chwili śmierci krzyż. Zostali beatyfikowani 13 czerwca 1999 r. przez papieża Jana Pawła II. /kw
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Przedstawiciel legendarnego pokolenia
Kolumbów (zmarł w czerwcu tego
roku w wieku 99 lat). Uczestnik Powstania Warszawskiego, podczas
którego m.in. samodzielnie wziął do
niewoli aż 14 niemieckich żołnierzy. Oficer Armii Krajowej. Więziony
i torturowany po II wojnie światowej
przez bezpiekę. Zesłany do sowieckiego łagru. Profesor, wykładowca
uniwersytecki w Polsce i na świecie.
Ekonomista. Propagator prakseologii (teoria sprawnego działania).
Autor wielu książek i artykułów naukowych. Odznaczony m.in. Orderem Wojennym Virtuti Militari.
Przede wszystkim osoba wierząca
oraz wielki patriota, dla którego Polska i jej dobro były jednymi z jego życiowych priorytetów. W 2013 r. Witold Kieżun powiedział: „Dziś tylko
jedno leży mi na sercu: żeby Polacy
się przebudzili. To ostatni moment!
Jeszcze możemy Polskę uratować.
Jeszcze możemy, ale tylko jednością”.
Chodziło o gospodarkę naszego kraju,
ale słowa te świadczą o jego miłości do ojczyzny. Jako wybitny znawca światowej ekonomii nie mógł
bowiem pogodzić się z niektórymi skutkami transformacji ustrojowej w Polsce przeprowadzonej w latach 90. ubiegłego wieku. Jego życie
to gotowy scenariusz na co najmniej
kilka historyczno-sensacyjnych filmów. Witold Kieżun należał bowiem
do jednego z najpiękniejszych pokoleń odrodzonej II Rzeczypospolitej,
w której duch służby i wierność Polsce stały zawsze na pierwszym miejscu. Hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna”
nie było dla niego pustym frazesem,
ale maksymą, w myśl której podążał przez prawie wiek swojego
życia. /jłm
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Superbohater codzienności
Bohaterstwo od zawsze wiązało się
z poświęceniem, oddawaniem siebie,
aby innym było lepiej. Czym jest
dzisiejsze bohaterstwo? Czy o kimś,
kto zdobył milion subskrypcji i łapek
w górę, można powiedzieć, że jest
bohaterem?
Damian Krawczykowski

J

akiś czas temu było głośno
o znanym youtuberze nagrywającym filmik, w którym poniża
niepełnosprawnego intelektualnie
chłopaka. Wszystko za cenę kolejnych odtworzeń, większej liczby odbiorców, a co za tym idzie – popularności i kasy.
Jak wiele współczesny młody człowiek jest gotów zrobić za cenę poczucia wyższości? Dzisiejszy świat
to często świat odwróconych wartoś-
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ci i przeoranych sposobów myślenia. Dziś dla nas bohaterami są najczęściej właśnie znani influencerzy,
youtuberzy, tiktokerzy. Gdy dawniej
na słowo „bohater”, „idol”, „wzór”
trzeba było ciężko zapracować, dziś
ich karykatura jest na wyciągnięcie
ręki.
Parę dni temu na peronie zauważyłem mamę z kilkunastoletnim niepełnosprawnym synem. Dopiero co
wysiadł z pociągu, a już chciał siadać
na ławce, ciągnąc mamę za torebkę.
Kobieta – widocznie zmęczona, starała się mu wytłumaczyć, że teraz
muszą iść. Jej oczy, choć niezwykle
doświadczone, błyszczały miłością
i poświęceniem.
Prawdziwej bohaterskiej miłości nie zobaczysz na ekranie smartfona, gdy twój idol doda nowy filmik. Prawdziwe bohaterstwo widać
w przemęczonych oczach rodziców
niepełnosprawnych dzieci, którzy
każdego dnia, tocząc batalię z całym
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światem i samym sobą, walczą o dobro dla swoich pociech.
Prawdziwe bohaterstwo zobaczysz w oczach mamy, której trzyletni synek leży kolejny tydzień na
dziecięcej onkologii. Jej nie potrzeba
wiele. Wystarczyłby widok swojego
ukochanego dziecka znów w domu,
uśmiechniętego w swoim pokoju.
Taki zwykły, codzienny dzień z rozrabiającym Kubusiem na pierwszym
planie...
Prawdziwe bohaterstwo widać
w oczach ojca rodziny, której się
nie przelewa. Mimo trudnego dzieciństwa on sam chce dać swoim
ukochanym to, co najlepsze. Ciężko pracuje na budowie, robi wszystko, co w jego mocy, aby bliskim było
choć trochę lepiej. Wyżywić 6-osobową rodzinę nie jest tak łatwo, jak nakręcić głupkowaty filmik na social
media.
Prawdziwe bohaterstwo zobaczyłem w oczach 23-letniego Maćka,
który w makabrycznych warunkach
mieszkalnych opiekuje się 17-letnią
siostrą. Ich mama zmarła kilka lat
temu. Chłopak nie mógł pozwolić na to, aby jego siostra trafiła do
domu dziecka. W jego sercu wygrała miłość. Robił, co mógł, aby sąd
uznał go za prawnego opiekuna Kasi. Udało się. Dziś
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ciężko pracuje,
dzięki czemu daje
siostrze to, co najlepsze. Poczucie,
że miłość, choćby
nie wiadomo jak
trudne były warunki zewnętrzne,
zawsze zwycięża.
Cisi, pokorni,
niemówiący wiele –
dzisiejszy świat jest
pełen ukrytych świętych, którzy w zaciszu
swoich domów dają nam
najlepsze lekcje z miłości.
Ostatnio myślałem o moich
wzorach świętości. Jasne, że
znani w Kościele święci motywują mnie i dodają mi sił. Ich życie,
oddanie Bogu są zawsze siłą napędową. Ale dziś chyba najbardziej pociągają mnie właśnie oni. Święci, którzy
odeszli z tego świata niezauważeni.
Jak ciężka jest opieka nad schorowanym dzieckiem, wie tylko ten,
kto tego doświadczył. Można godzinami klęczeć na modlitwie i być daleko od Boga. Można też pod ciężarem codzienności, niosąc na barkach
ból i cierpienie najbliższych w sercu, pomodlić się westchnieniem:
„Jezu, wiesz, jak mi ciężko. To jednak zupełnie nieważne. Daj, proszę,

siłę mojemu kochanemu dziecku.
Ja jestem nieważna”. Zaufanie Bogu
w cierpieniu często znaczy wiele
więcej niż głośne uwielbienie, gdy
nam dobrze. W modlitwie i miłości
chodzi o serce, nie o usta i słowa.
Tak często zupełnie o nich nie
myślimy – o tych superbohaterach
codzienności, którzy każdego dnia,
niosąc krzyż na golgotę swoich dni,
są dla nas najlepszym wzorem.
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech co
dnia bierze krzyż swój i niech Mnie
naśladuje! Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je, a kto straci
swe życie z mego powodu, ten
je zachowa” (Łk 9, 23-24).
Sam Jezus pokazuje nam
prawdziwą drogę bohaterstwa. My też możemy nią
pójść, wyłączyć media społecznościowe, a wystarczy
włączyć serce.
Na świecie wokół nas
jest tyle zła, bólu i cierpienr 4/2021
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nia. Swoją postawą i działaniem możemy sprawić, że przynajmniej części
ludzi będzie żyło się lepiej, z poczuciem bycia ważnym i zauważonym.
Mamy tyle możliwości! Zaangażujmy
się w lokalne dzieła pomocy. Może
w twojej okolicy działa oddział Caritas, może jacyś bezdomni potrzebują
pomocy? Może dom dziecka lub szpital potrzebują wolontariuszy, którzy
swoim czasem i obecnością podniosą ich podopiecznych na duchu, pokażą im świat, w którym obecna jest
miłość?...
Sięgając po telefon, zastanówmy
się, czy oglądanie kolejnych głupot
nagranych przez naszych „idoli” jest
nam potrzebne. Może warto zaryzykować opinię znajomych i pójść tą
prawdziwą, choć na pewno niełatwą,
drogą bohaterstwa? Aby tak jak rzesze
cichych, pokornych świętych w swoich domach urzeczywistniać miłość
w świecie.
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Bardziej ksiądz
niż raper
10
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‥‥ Damian Krawczykowski: Jakub
Bartczak to bardziej ksiądz czy raper?
Ks. Jakub Bartczak: Bez dwóch
zdań bardziej ksiądz! Lubię być na parafii – uwielbiam ludzi, a parafia to
właśnie takie doświadczenie ludzi.
Jestem też fanem sakramentów świętych. Bardzo się cieszę, że mogę być ich
szafarzem.
‥‥ Czy popularność, którą Ksiądz zyskał (milionowe wyświetlenia utworów mówią same za siebie), jest jakąś
przeszkodą w kapłaństwie? Odczuwa
Ksiądz coś takiego?
Nie. My jako księża na parafiach zawsze jesteśmy, można powiedzieć, popularni w swoich środowiskach. Przez
swoją działalność muzyczną poznałem wielu wspaniałych księży, katechetów, ludzi z wielu wspólnot – naprawdę świetnych ludzi.
‥‥ W naszej redakcji internetowej zastanawiamy się czasem, jak mogą wyglądać lekcje religii prowadzone przez
Księdza. Czy jest „szczęść Boże”, czy raczej „siema”?
Jako katecheta mam konkretną
rolę do spełnienia – jestem dla moich
uczniów nauczycielem religii. Wbrew
pozorom nie rozmawiamy zbyt często o hip-hopie, aczkolwiek z moich teledysków można się domyśleć, jaką
mam osobowość. To nie tak, że nagle
muszę rapować moim uczniom na
lekcji. Ja chcę im po prostu przekazać konkretną wiedzę o Bogu, czasem
również przy użyciu hip-hopu. Możemy sobie coś wspólnie pooglądać, posłuchać, ale głównie chodzi tu o lekcje
religii.
‥‥ Czy ma Ksiądz odzew od swoich
uczniów? Słuchają kawałków Księdza?
Tak, mówią oni, że są bardzo spoko.
Często jest tak, że na początku wszyscy się nimi jarają, ale w dłuższej perspektywie – tak chyba jest w byciu
księdzem, czy w innej roli, jaką mamy
w życiu – okazuje się, że później chodzi
już o coś zupełnie innego. Chodzi o to,
jakim się jest księdzem, szafarzem sakramentów, jaką się jest osobą prowadzącą wspólnotę…
Jakby ktoś się zastanawiał, jaki jest
jego ksiądz, to chyba bardziej skupiłby się na tym, czy umie on słuchać, czy
ma szacunek dla drugiego człowieka,
czy ma czas dla ludzi, niż to, czy rapuje,

Mówią o nim:
najlepszy ksiądz wśród
raperów i najlepszy raper
wśród księży.
Czym jest dla niego
muzyka i w jaki sposób
pragnie docierać
do młodych – opowiada
ks. Jakub Bartczak.
czy nie wiem… śpiewa. Zawsze byłem
tego pewien i doświadczam tego na co
dzień.

‥‥ A czy Księdza zdaniem współczesna młodzież potrzebuje takich księży w dresach, czy raczej po prostu autentycznych?
Wydaje mi się, że zdecydowanie
autentycznych. Ważne jest, aby umieć
uzasadnić, dlaczego jest się człowiekiem wierzącym, i trwać przy swoim.
To jest najważniejsze, nie strój. Myślę, że ludzie nie szukają tego, by być
kimś na siłę. Takim młodzieżowym
dla młodzieży. To jest bardzo słabe.
Chodzi bardziej o autentyczność niż
o przyporządkowywanie się komuś.
Też o autentyczność przed Bogiem.
‥‥ Rap towarzyszył Księdzu od młodości. Nie było tak, że został Ksiądz
wyświęcony i pomyślał: no dobra, to
teraz będę rapował, żeby ewangelizować...
Tak, poszedłem do seminarium,
można powiedzieć, że już jako raper,
mając na koncie kilka płyt. Ale był też
taki czas, że mówiłem sobie, iż już do
tego nie wrócę. Chciałem wszystko oddać Panu Bogu, łącznie z rapem. Później miałem taki okres, że musiałem
mocno się utożsamić z Bogiem, żebym wiedział, kim jestem, co chcę robić i co jest w ogóle istotą mojego życia.
A istotą mojego życia jest kapłaństwo.
Rap dzisiaj jest, ale jutro może już go
nie być...
‥‥ Czyli byłby Ksiądz w stanie zrezygnować z rapu?
Oj, zdecydowanie. W ogóle mi na
tym nie zależy. Żyłem już bez tego. To
nie jest dla mnie źródłem szczęścia.
nr 4/2021
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Źródłem szczęścia jest Pan Bóg, kapłaństwo. I to zupełnie szczerze.

‥‥ Ale jednak rap jest tą jakąś zajawką, która jest też pasją Księdza…
Tak, oczywiście. Jest też sposobem
na mówienie o Panu Bogu. Mam wiele innych sposobów, ale rzeczywiście,
muzyka stanowi też formę spędzania
czasu wolnego.
‥‥ Czy uważa Ksiądz, że świeckie osoby
powinny podejmować działania ewangelizacyjne, w których wykorzystując
swoje talenty, będą przekazywać ludziom Dobrą Nowinę?
Jak najbardziej! Bardzo dopinguję
młodych ludzi, którzy chcieliby dzielić się wiarą, właśnie na taki swój sposób. Jestem dość specyficzny, bo moje
życie to życie księdza, tak jak mówiłem. Bardziej przejmują mnie sakramenty i ta łaska, że mogę być ich szafarzem. Myślę, że młodzi ludzie, którzy są
bardzo kreatywni, jeśli chcieliby podejmować działania ewangelizacyjne na
chwałę Bożą, to miałoby to kolosalne
znaczenie. W ogóle wykorzystywanie
ich talentów dla Kościoła.
Przyznam, że mój rap, wydawanie
płyt, kręcenie teledysków, robienie
muzyki, okładek są na bazie talentów
młodych ludzi świeckich. Bardzo wierzących, wspaniałych ludzi. Moi goście to ludzie bardzo zafascynowani Panem Bogiem.
‥‥ Chwała Panu, że są tacy młodzi, aktywni w Kościele. Nie ma się jednak co
oszukiwać – to tylko niewielki procent
całej polskiej młodzieży. Czy da się coś
zrobić, żeby ci pozostali zapragnęli
w ogóle tę relację z Bogiem rozpocząć?
Chociaż spróbować?
Z doświadczenia duszpasterskiego wiem, że bardzo duże zadanie do
odegrania ma tutaj rodzina. Poza
tym ważne, abyśmy my, jako księża, stwarzali okazję do spotkań młodym ludziom. Towarzyszyli im, nie
bali się ich. Uważam, że trzeba jednoczyć młodych wierzących, żeby się
sobą dzielili, pokazali wzajemnie, że
są też tacy ludzie wierzący. No i trzeba też dawać narzędzia. Ja mój hip-hop traktuję jako narzędzie, udowadniam, że można go połączyć z Panem
Bogiem.
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Jak się zostaje świętym?
Ks. Mariusz Bakalarz

N

ajprostsza odpowiedź to taka,
że jest to człowiek, który jest
już w niebie i cieszy się życiem
wiecznym w Bożej obecności. Rzeczywistość życia po śmierci wykracza
poza nasze możliwości poznania, zatem skąd możemy wiedzieć, że ktoś
już w tym niebie jest?
Od początków Kościoła szczególnym szacunkiem i czcią otaczano tych,
którzy żyli Ewangelią i naśladowali Chrystusa. Najdoskonalej to naśladowanie dokonywało się w męczeństwie za wiarę. Groby męczenników
stawały się miejscami zgromadzeń,
a rocznice ich śmierci były okazją do
wspominania ich życia i chwalebnej
śmierci. Z czasem podobnym kultem
zaczęto otaczać także wyznawców,
czyli tych, którzy nie ponieśli męczeńskiej śmierci, ale także byli żywym przykładem wiary. Ogłoszenie
kogoś świętym odbywało się przez decyzję biskupa, która oparta była na powszechnej opinii wiernych. Swoistym
obrzędem kanonizacji w pierwszych
wiekach było uroczyste przeniesienie
ciała z grobu w jakieś godniejsze miejsce, zwłaszcza do kościoła. Dało to początek tradycji wznoszenia nad grobami (głównie męczenników) świątyń,
od których brał się też ich tytuł, czyli
wezwanie. Stąd też inna tradycja, która była przez stulecia kultywowana
w Kościele, a mianowicie obowiązek
umieszczania w ołtarzu cząstek relikwii męczenników. Z czasem,
zwłaszcza w odniesieniu
do wyznawców, konieczne okazało się wprowadzenie pewnych
reguł i zasad weryfikacji świętości ich życia, by
uniknąć nadużyć, a prawo
ogłaszania
kogoś świętym zastrzeżono papieżowi.

A może lepiej byłoby
zacząć od pytania:
kto to jest święty?

Święty i błogosławiony. Stopnie
świętości?

Pierwszym etapem w drodze do bycia świętym jest bycie błogosławionym. Nie są to jednak żadne stopnie
świętości, bo ta jest jedna i nie ma
swoich poziomów. Zwyczajem Kościoła jest, że kandydata na ołtarze
ogłasza się najpierw błogosławionym
(beatus). Wówczas jego kult jest lokalny, ograniczony do kraju czy diecezji.
Rozwój kultu, a zwłaszcza cuda za
wstawiennictwem błogosławionego
dają możliwość ogłoszenia go świętym (sanctus). Wtedy kult staje się powszechny, tj. rozszerzony na cały Kościół. Trzeba zaznaczyć, że ogłoszenie
kogoś błogosławionym czy świętym
nie jest tytułem honorowym lub jakąś nagrodą za wzorowe życie – jest
potwierdzeniem, że ktoś znajduje się
w niebie.

Skąd możemy wiedzieć, że ktoś
jest świętym, skoro nie możemy
„zajrzeć” do nieba i się upewnić?

Owszem, nie możemy tego zrobić, ale
przekonanie o świętości opiera się
na historii życia i okolicznościach
śmierci. Pierwszym i koniecznym
warunkiem jest tzw. fama sanctitatis,
czyli opinia świętości. Jest to przekonanie osób znających daną osobę,
że w swym życiu podążała drogą pełnienia Bożych przykazań i miłości
bliźniego. Co ważne, nie chodzi tu np.
o altruistyczną i humanistyczną troskę o ludzi, ale o na wskroś chrześcijańską miłość człowieka ze względu na Boga. To powszechne przekonanie i opinia świętości jednak nie
są wystarczające do ogłoszenia kogoś świętym. By wykluczyć wszelkie
nr 4/2021
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nadużycia, wprowadzono specjalne procedury służące dogłębnemu
i obiektywnemu badaniu życia tych,
których chciano ogłosić świętymi.
Przede wszystkim na podstawie relacji świadków ich życia weryfikuje się,
czy istotnie byli w nim wierni Bogu.
Bada się także ich pisma i twórczość,
jeśli takie po sobie pozostawili. Ważną rolę w procesie odgrywa urzędnik,
którego niegdyś nazywano advocatus
diaboli, czyli adwokatem diabła. Dziś
nazywa się go nieco mniej sensacyjnie: rzecznikiem sprawiedliwości. Jego zadaniem jest, ogólnie rzecz
ujmując, badanie wszelkich okoliczności i faktów, które świadczyłyby
przeciwko świętości. Ważny jest także kult prywatny „kandydata do bycia świętym”. Kult prywatny to spontaniczna wiara w świętość życia oraz
modlitwa o łaski za wstawiennictwem owego „kandydata”. Temu służą np. obrazki z wizerunkiem oraz
modlitwą.
Sam proces ma swoje etapy. Najpierw podejmowany jest etap diecezjalny. Prowadzi się go w diecezji

Pierwszym i koniecznym warunkiem
jest tzw. fama sanctitatis, czyli opinia
świętości. Jest to przekonanie osób
znających daną osobę, że w swym życiu
podążała drogą pełnienia Bożych
przykazań i miłości bliźniego.

śmierci kandydata do świętości. Bywają tu jednak pewne wyjątki, jak
choćby w przypadku ks. Jerzego Popiełuszki, który zginął na terenie
diecezji włocławskiej, ale był kapłanem diecezji warszawskiej, i to ona
podjęła proces. W fazie diecezjalnej
zbiera się wszelkie dowody – przede
wszystkim zeznania świadków życia oraz pamiątki. Powołuje się także
specjalne komisje teologów i historyków. Zadaniem tej pierwszej jest
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Jak Boga kocham!
zbadanie pism i nauczania oraz wypowiedzi kandydata na ołtarze pod
kątem ich zgodności z doktryną Kościoła. Komisja historyczna bada natomiast wszelkie dokumenty i inne
źródła, by opracować w szczegółach
życiorys kandydata. Z chwilą rozpoczęcia procedury kandydat na ołtarze
otrzymuje tytuł „Sługi Bożego”. Pośród różnych urzędników w procesie
najważniejszą rolę odgrywa postulator, czyli ten, kto zabiega o ogłoszenie kogoś świętym. Faza diecezjalna
kończy się opracowaniem tzw. positio, czyli dokumentacji w sprawie
życia i śmierci kandydata do świętości. Tutaj kończy się faza diecezjalna, a rozpoczyna się etap sprawy, w którym prowadzi ją już Stolica
Apostolska, a dokładniej specjalna
dykasteria: Kongregacja Spraw Ka-

Pośród różnych urzędników w procesie
najważniejszą rolę odgrywa postulator,
czyli ten, kto zabiega o ogłoszenie kogoś
świętym.
by uniknąć zarzutu o stronniczość
lub brak obiektywizmu. Zatwierdzenie cudu otwiera drogę do oficjalnego ogłoszenia kogoś świętym.

Nie za wcześnie, nie za późno

Szczątki ciał świętych czy
błogosławionych są przede wszystkim
znakami ich obecności i tego, co określamy jako „obcowanie świętych”, czyli
łączności między nami tutaj, na ziemi,
a tymi, którzy już są w Bożej obecności.

nonizacyjnych. Tutaj zgromadzone
dowody są powtórnie badane; kończą się dekretem o heroiczności cnót
lub o męczeństwie. Jest on wydawany po aprobacie Ojca Świętego
i potwierdza, że dana osoba w swoim życiu praktykowała cnoty chrześcijańskie w sposób nadzwyczajny
i szczególny lub że istotnie poniosła
śmierć męczeńską za wiarę w Boga.
Od tej pory kandydat otrzymuje tytuł „Czcigodny Sługa Boży”. To już
właściwie ostatnia prosta, ale warunkiem uznania za świętego i oficjalnego ogłoszenia jest cud za wstawiennictwem Sługi Bożego. Cud to
jakaś łaska, która ma charakter nadzwyczajny i niewytłumaczalny. Zwykle są nimi cudowne uzdrowienia,
ale bywają także inne sytuacje, które nie są wytłumaczalne w sposób
racjonalny. Badanie cudu powierza
się specjalnej komisji złożonej z ekspertów w danej dziedzinie, np. lekarzy. Co ważne, często zbadanie cudu
zleca się osobom niewierzącym,
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Zgodnie z przepisami proces beatyfikacyjny nie może rozpocząć się wcześniej niż 5 lat po śmierci osoby, której
ma dotyczyć. Ma to zapobiec działaniu w emocjach. Nie powinien także
rozpoczynać się później niż po 30 latach, a to z powodu tego, że z przyczyn naturalnych odchodzą świadkowie naoczni życia kandydata na
ołtarze. Oczywiście, od tej zasady bywają wyjątki. Niemal natychmiast po
śmierci – po specjalnym zezwoleniu
papieża – rozpoczęły się procesy Jana
Pawła II czy Matki Teresy z Kalkuty.
Podejmuje się także obecnie procesy
dotyczące osób sprzed wieków, o ile
tylko możliwe jest zebranie stosownych świadectw.

Męczeństwo – droga na skróty?

Męczennicy za wiarę od początku
byli otaczani w Kościele szczególną
czcią. W przypadku męczeństwa, które jest ewidentne i pewne (nie o fakt
tu chodzi, ale o okoliczności, zatem
że motywem działania oprawcy była
nienawiść do wiary i Boga, a męczennik z miłości motywowanej wiarą przyjął śmierć), można nawet odstąpić od wymaganego prawem cudu
do beatyfikacji. W normalnej sytuacji do beatyfikacji potrzeba przynajmniej jednego cudu, a do kanonizacji drugiego, który ma miejsce już po
beatyfikacji. W przypadku męczenników do beatyfikacji może wystarczyć
pewność męczeństwa, ale do kanonizacji potrzeba już cudu.

Co ważne, często zbadanie cudu zleca
się osobom niewierzącym, by uniknąć
zarzutu o stronniczość lub brak
obiektywizmu.
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Wyniesiony na ołtarze?

Tak często się mówi o ogłoszeniu kogoś błogosławionym czy świętym,
że zostaje „wyniesiony na ołtarze”.
Dopiero po beatyfikacji można bowiem błogosławionemu oddawać kult publiczny, czyli np. można
umieszczać jego wizerunki w świątyniach, a zwłaszcza w ołtarzach. Sama
beatyfikacja i kanonizacja dokonuje
się w czasie specjalnej celebracji liturgicznej, której przewodniczy papież lub jego delegat.

Święte szczątki, czyli relikwie

Doczesne szczątki świętych, zwłaszcza męczenników, były w Kościele zawsze przedmiotem szczególnej czci.
Oczywiście to cześć inna niż ta, która należy się Bogu, czy jaką oddaje
się Najświętszemu Sakramentowi.
Szczątki ciał świętych czy błogosławionych są przede wszystkim znakami ich obecności i tego, co określamy jako „obcowanie świętych”, czyli łączności między nami tutaj, na
ziemi, a tymi, którzy już są w Bożej
obecności. Mają pomóc w modlitwie
za wstawiennictwem błogosławionych czy świętych. Relikwie to przede
wszystkim szczątki ciał, zwłaszcza
kości, które w naturalny sposób pozostają po rozkładzie. Bywają nimi
także np. krew (jak choćby w przypadku Jana Pawła II, z którego ciała
nie pobierano innych relikwii) albo
włosy (jak w sytuacji Maksymiliana
Kolbego, którego włosy z brody ściętej przed aresztowaniem zachowano,
a którego ciało spalono w krematoryjnym piecu). Bywają też tzw. relikwie
drugiego stopnia, a zatem przedmioty osobistego użytku, np. ubrania, dewocjonalia, rzeczy, których ktoś dotykał. Są one raczej pamiątkami niż
relikwiami w sensie ścisłym, choć
bywają sytuacje, gdy pozostają jedyną „relikwią”, jak to bywa w przypadku męczenników zamordowanych
w obozach koncentracyjnych.
Ks. Mariusz Bakalarz
(Artykuł stanowi skrótowe i popularnonaukowe przedstawienie złożonej
i szczegółowej procedury w sprawach
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych)

Kościelne Q&A

Gdzie jest Bóg?
Zbliża się rocznica wybuchu II wojny światowej.
Gdy zgłębiamy historię, zadajemy sobie pytanie:
gdzie był wtedy Bóg?
Amelka z Radomska

Ks. Łukasz Romańczuk

W

mojej posłudze kapłańskiej
zdarzają się sytuacje, że ktoś
mówi, iż ma pretensje do
Pana Boga. Obwinia Go o niepowodzenia, śmierć kogoś bliskiego czy
różnego rodzaju nieszczęścia, które
dzieją się w świecie. Problem cierpienia i śmierci towarzyszy człowiekowi
od zawsze. Trudno nam pogodzić się
z takimi sytuacjami... Podobnie też
w rozmowie na temat istnienia Pana
Boga pojawia się kwestia II wojny
światowej oraz okrucieństwa i śmierci, które spotkały miliony osób. Stawiana jest teza: „gdyby Bóg istniał,
nie dopuściłby do tego, żeby tak wiele
osób cierpiało”. Zawsze, gdy słyszę takie zdanie, zadaję pytanie: a gdzie był
wtedy człowiek?
Bóg dał człowiekowi wolną wolę.
Może on samodzielnie, bez żadnego nacisku, decydować, czy chce żyć
zgodnie z Bożymi przykazaniami
i Jego wolą, czy to wszystko odrzuca.

Kiedy przeanalizujemy przebieg historii Europy i ogólnie świata przed
rozpoczęciem konfliktu zbrojnego, zauważymy, że tacy zbrodniarze,
jak Hitler, Stalin czy Mussolini mieli ogromne poparcie w swoich narodach. Mimo że mieli dyktatorskie
zapędy ludzie pozwolili na to, aby podejmowali wiele szkodliwych działań,
a to przyczyniło się do zagłady wielu osób. Nie można winy i odpowiedzialności człowieka za tak nikczemne działania zrzucić na Pana Boga.
Mimo wielu cierpień, niesprawiedliwości, wśród tych, którzy zostali zamordowani w obozach zagłady czy
na froncie, możemy dostrzec wielkie
zaufanie do Pana Boga. Dla przykładu o. Maksymilian Maria Kolbe – dziś
święty – wiedział, że za tym wszystkim stoi nie Bóg, ale człowiek, który
odrzucił miłość Boga i Jego przykazania. Warto tu przytoczyć słowa Benedykta XVI, które wypowiedział podczas wizyty w Auschwitz w 2006 r.:
„Nie potrafimy przeniknąć tajemnicy
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Boga – widzimy tylko jej fragmenty i błądzimy, gdy chcemy stać się sędziami Boga i historii. Nie obronimy
w ten sposób człowieka, przeciwnie
– przyczynimy się do jego zniszczenia. Nie – ostatecznie powinniśmy
wytrwale, pokornie, ale i natarczywie
wołać do Boga: Przebudź się! Nie zapominaj o człowieku, którego stworzyłeś! To nasze wołanie do Boga winno
jednocześnie przenikać i przemieniać
nasze serca, aby obudzić ukrytą w nas
obecność Boga – by Jego moc, którą
złożył w naszych sercach, nie została
stłumiona i zagrzebana w nas przez
muł egoizmu, strachu przed ludźmi,
obojętności i oportunizmu”.
Bóg nie odpowiada za zbrodnie popełnione przez ludzi. To człowiek źle
wykorzystuje swoją wolność, a przez
to staje w opozycji do Boga i niesie
śmierć.
Masz wątpliwości, chciałbyś zadać
pytanie związane z wiarą i Kościołem?
Napisz do nas na Facebooku.
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Ona i On...

... Na Twórczej randce
Spotkania dwóch osób czasami
spotkanie. Jesteś za młody/-a na takie
powszednieją... Serce przestaje wtedy myślenie? Nic bardziej mylnego! Przecież każdy, kto szuka swojej bratniej
bić szybciej, następuje swego rodzaju duszy, musi najpierw dobrze ją powypalenie. W każdej głębokiej relacji znać, niezależnie od tego, ile ma się lat.
przychodzi gorszy moment, dlatego
Twórcze... czyli jakie?
Autorka podkreśla, że randka to niekażde spotkanie musi być twórcze.
zastąpiony sposób poznawania sieNawet nie spotkanie, a randka,
bie w różnych sytuacjach. Mówimy
bo o tym właśnie będzie ten tekst.
o tym już drugi raz w tak małym od-

R

andka to miłosne spotkanie
dwóch osób, które chcą budować ze sobą trwałą więź. Twórcza randka to spotkanie, które ich
wzbogaca i sprawia, że oboje mają niedosyt siebie. Spacer, uprawianie sportu, a nawet wspólna praca w ogrodzie
mogą być wspaniałą randką, pod warunkiem, że ona i on są nastawieni
na głębsze odkrywanie siebie, a nie tylko na atrakcje i przyjemności” – napisała w swojej książce Magdalena Kleczyńska. Nasza ekspertka podkreśla, że
codzienność może się stać niezwykła
i z – wydawać by się mogło – banalnej
sytuacji może wyjść naprawdę piękne
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stępie, żeby uwypuklić wagę tej informacji. – Jest ona ważną częścią
związku, szczególnie na jego początkowym etapie. Uczy spędzania razem czasu, budowania kompromisów
i daje możliwość rozwoju, pod warunkiem, że zna się podstawowe zasady
– zaznacza Magdalena Kleczyńska.
Korzyści wypływające z twórczego
randkowania:
• lepsze poznanie drugiej osoby,
• budowanie więzi i bliskości,
• lepsze poznanie samego siebie
w różnych sytuacjach,
• trening kreatywności,
• dobra zabawa bez
zbędnych używek i bez ryzyka,
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•
•
•
•
•

rozwój intelektualny,
wzrost empatii,
nauka miłości,
doskonalenie komunikacji,
pogłębianie więzi z Bogiem.

Randkowanie może przestać być twórcze, jeśli popełniamy następujące
błędy:
• związek prowadzi do zrywania
dotychczasowych znajomości
i unikania spotkań z innymi ludźmi,
• nie wyrażamy jasno i wyraźnie
swojego zdania w ważnych kwestiach,
• nie szanujemy swoich granic i nie
zachowujemy wartości, którym
chcemy być wierni,
• przestajemy być wrażliwi na innych,
• stawiamy sobie i innym zbyt wysokie wymagania,

Ona i On...
• stawiamy siebie i innych w sytuacji, której później możemy żałować,
• szukamy odosobnienia za wszelką cenę,
• skupiamy się tylko na sobie (na
doznaniach ciała lub uczuciach),
• zaniedbujemy obowiązki.
Pomysły na randki:
W PLENERZE
• piknik,
• spacer,
• wycieczki w otoczeniu pięknej
przyrody (np. ogród botaniczny),
• wspinaczka górska,
• wyjście do zoo.
W DOMU
• wspólne gotowanie,
• romantyczna kolacja (lub inny
posiłek),
• wieczór filmowy,
• oglądanie starych fotografii,
• wieczór wspomnień.

• jazda konna,
• wyjście na siłownię.
KULTURALNE
• wyjście do teatru, kina,
• wyjście do opery, na koncert,
• zwiedzanie muzeum, zamków,
zabytków.
WSPÓLNE ZAJĘCIA
• grupa odtwórstwa historycznego,
• zajęcia na strzelnicy,
• grupa taneczna.
GRY
• gry planszowe,
• gry strategiczne na zewnątrz,
• gry zespołowe.
ARTYSTYCZNE
• wspólne czytanie książek
• malowanie,
• wspólne pisanie listów,
• nauka wierszy na pamięć,
• grupa teatralna,
• wspólny deser w restauracji.

WSPÓLNE ZDOBYWANIE WIEDZY

• kurs gotowania,
• kurs fotografii.
SPORT
• jazda na rolkach, na rowerze,
• bieganie,
• jazda na nartach, snowboardzie,
łyżwach,
• wyjście na basen,
• jazda na hulajnogach,

RELIGIJNE
• spotkania w duszpasterstwie akademickim,
• wyjazd na Europejskie Spotkania Młodych animowane przez
wspólnotę z Taizé,
• rekolekcje,
• wspólne czytanie Pisma Świętego,
• wspólne słuchanie ciekawych
konferencji.

SZALONE
• jazda na sankach,
• park rozrywki,
• wesołe miasteczko,
• zrobienie śmiesznych zdjęć, wydrukowanie i stworzenie fun‑albumu.
PEŁNE MIŁOŚCI
• wolontariat,
• wspólna opieka nad starszą osobą z waszego środowiska,
• zajęcie się dziećmi znajomych
(lub młodszym rodzeństwem), by
rodzice mogli pójść na randkę.
ZWYCZAJNE
• rozmowa o marzeniach,
• snucie planów na przyszłość,
• układanie puzzli,
• oglądanie gwiazd,
• puszczanie latawców,
• wyjście ze znajomymi,
• nagrywanie filmików.
„NIESPODZIANKOWE”
• zorganizowanie „niespodziankowego” przyjęcia dla przyjaciela,
• przygotowanie niespodziewanej
kolacji dla bliskich,
• samodzielne wykonanie dla siebie nawzajem jakiegoś prezentu.
– Myślę, że najbardziej wartościowy
czas to ten, który spędziliśmy na uczeniu się miłości, wyrzeczeniu się siebie
na rzecz innego człowieka, na wyzwaniach i byciu ze sobą bez zbędnych fajerwerków. Zwykłe rozmowy, śmiech,
pomoc, przyjaźń i wspólna modlitwa
rozpoczęły budowanie więzi, która
przerodziła się w miłość naszego życia
– podsumowuje ekspertka. I trudno się
z nią nie zgodzić. Jedynie w szarej codzienności, kiedy opadają emocje i znikają motyle w brzuchu, możemy poznać się prawdziwie.
Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko, kocha się za nic – jak napisał ks. Jan Twardowski. Niech to będzie najlepszym podsumowaniem.
Oprac. AK
na podstawie książki
Obdarowani sobą.
Sztuka budowania więzi
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Problemator

Szkolny
cyberpunk
Twój dzień nie musi przypominać
rodea z szarżującym na ciebie
rozjuszonym bykiem. Wystarczy tak
niewiele, aby to zmienić.
Ireneusz Korpyś

P

onad połowa uczniów na świecie padła ofiarą przemocy ze
strony rówieśników na terenie szkoły lub w jej okolicy – to blisko
150 mln osób w wieku 13-15 lat. Skala przemocy rówieśniczej z każdym
rokiem wzrasta, także w Polsce. Czy
faktycznie jest się czego bać? Czy polskie szkoły przypominają sceny z westernów, gdzie grupa oprychów jest
w stanie sterroryzować całe miasteczko (szkołę)? Czy zwalczyć to zjawisko
może tylko Chuck Norris, legendarny
Strażnik Teksasu? A może my również
mamy na nie wpływ?

Struś na chodniku

Jeśli wierzyć telewizyjnym newsom,
to polskie szkoły są najbardziej niebezpiecznym miejscem XXI wieku,
a ociekające krwią sceny ze średniowiecznych pobojowisk to przy nich
bajka dla dzieci na dobranoc. Wszyscy
wiemy, że telewizja kłamie – jaka jest
prawdziwa skala przemocy w szkołach, wiedzą uczniowie. Na podstawie ich wypowiedzi eksperci szacują,
że ok. 10% polskich nastolatków jest
systematycznie dręczonych. Najczęściej padają ofiarami przemocy werbalnej, ale nie brakuje przypadków
fizycznej napaści. Oczywiście, te ostatnie są najbardziej spektakularne i nimi
zajmują się media. Skala agresji w polskich szkołach w porównaniu ze średnią światową nie jest duża – niemniej
jednak oznacza ona dramat dla co dziesiątego ucznia. Nie możemy odwrócić
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się plecami do ofiar przemocy, udając, że problemu nie ma. Warto raz na
zawsze zerwać ze strusią mentalnością, bo co będzie, jeśli miękkiego piasku do zagrzebania głowy zabraknie?
Kiedyś może oberwać się również tobie i wówczas będziesz przypominać przestraszonego strusia bijącego
głową o chodnik. Więc jeśli widzisz –
reaguj!

Hodowla małych tyranów

Czy wiedzieliście, że dręczenie rówieśników doczekało się specjalistycznego
określenia? Psychologowie nazywają je bullyingiem – z ang. zastraszanie,
tyranizowanie. Możesz nawet nie wiedzieć, że nieświadomie stosujesz bullying wobec kolegów z klasy. Otwórz
więc oczy i popatrz na to, co robisz na
co dzień. Jeśli obrażasz, wyśmiewasz
i robisz wszystko, aby któryś z twoich
kolegów został wykluczony ze szkolnej
grupy, to jesteś niczym mały tyran. Za
słowną agresją może iść również przemoc fizyczna. Czerpiąc przyjemność
z bicia, popychania, opluwania czy
niszczenia rzeczy twojemu koledze,
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nie różnisz się niczym od małego Hitlera czy równie psychopatycznego
„Stalinka” w krótkich spodenkach.

Bandażowanie psychiki

Wyzwiska i szturchańce mogą wydawać się niewinnym szkolnym folklorem, ale systematycznie powtarzane
w kierunku konkretnej osoby, wyrządzą krzywdę, z której nie zdajesz sobie nawet sprawy. To tak, jakby każdego dnia kropla wody uderzała w skałę:
minie wiele czasu, ale w końcu wydrąży w niej dziurę. O ileż bardziej krucha
od skały jest nasza psychika... Siniaki
i zadrapania szybko się goją, lecz rany
pozostawione w psychice mogą nigdy się nie zabliźnić. Nasza psychika
działa tak, że ofiara rówieśniczej przemocy zazwyczaj obwinia siebie o zaistniałą sytuację. W pewnym momencie przestaje sobie radzić z bagażem
negatywnych emocji i doświadczeń,
które zapewniają jej koledzy. Pojawiają się: wstyd, rozpacz, strach, poczucie niższości i niesprawiedliwości, upokorzenie, a od tego pozostaje już
tylko jeden krok do obniżenia poczucia

Problemator

własnej wartości. Skutkować to może
w dorosłym życiu zaburzeniami w relacjach z innymi ludźmi, bo jak komukolwiek zaufać, jeśli w młodości
„wszyscy” byli przeciwko tobie... Mogą
pojawić się także różne fobie, depresja, ucieczka w uzależnienia, dewiacje
społeczne, a nawet próby samobójcze.
Przemoc słowna i fizyczna wobec kolegów z klasy jest powolnym mordowaniem osobowości ludzi najsłabszych,
bo przeważnie tacy padają ofiarami
prześladowania – a to już jest sadyzm
pokroju Kuby Rozpruwacza.

Szaman w trampkach

Dla wielu uczniów para conversów
czy vansów jest niczym święty Graal.
Kto ich nie nosi, zostaje usunięty z systemu szkolnych kast. Jeśli też wytykasz palcami i wyrzucasz poza grupę rówieśniczą osoby nieposiadające,
według ciebie, cennego przedmiotu –
a tym może być wszystko, od markowych butów po zegarek czy najnowszy model flagowego smartfona – to
niczym się nie różnisz od pogardzanych przez ciebie boomerów, którzy

w pogoni za snobistycznymi gadżetami są w stanie posunąć się do największej głupoty i upokorzenia. Wielu dorosłych, pupilków social mediów,
jest przekonanych o swojej wyższości
i większej atrakcyjności tylko dlatego,
że noszą w kieszeni markowy telefon.
Taka mentalność nie różni się niczym
od magicznego myślenia dzikusów
w buszu, udających się do szamana
po amulet, który ma im zapewnić powodzenie. Nie ma znaczenia telefon,
para trampek czy talizman – jeśli patrzysz na innych przez pryzmat przedmiotów, jesteś tak płytki jak uwagi instagramowiczów o sensie życia.
Czy warto już za młodu pakować się na karuzelę snobizmu, nabierając przekonania, że to posiadane przez ciebie przedmioty dają ci
moc, pewność siebie i czynią lepszymi? Myśląc w ten sposób, zawsze będziesz pogardzać tymi, którzy tych
totemicznych rzeczy nie posiadają.
Może niekiedy w buszu znajdzie się
więcej rozsądnych ludzi z talizmanami niż w gadżeciarskiej szkole, gdzie
jedyną wartością jest wyścig nastoletnich szczurów ubranych w markowe
szmaciane buty.
To zaledwie jeden powód przemocy rówieśniczej. W rzeczywistości jest
ich zdecydowanie więcej, ale to nie
jest miejsce, aby rozpisywać się o patologicznych osobowościach.

kontaktu z psychologiem, który może
okazać się nieoceniony w posklejaniu
psychicznych ran. Szukasz pomocy,
ale chcesz zachować anonimowość –
zwróć się do telefonu zaufania. Po drugiej stronie słuchawki znajdują się ludzie chcący ci pomóc.
Osoby, które prześladowały w młodości słabszych od siebie, na ogół
w dorosłym życiu również wykazują
zachowania maniakalne i aspołeczne. Według raportu UNICEF,
w krajach takich jak Polska aż 3 na 10 nastolatków
przejawia skłonności do
dręczenia rówieśników.
To 30% młodych ludzi,
którzy potencjalnie wkroczą w dorosłe życie z nawykami oprycha z westernowego miasteczka. Jeśli
za młodu ich wybryki nie
spotkają się ze stanowczym sprzeciwem i napiętnowaniem, to mogą
nigdy już nie zmienić się
na lepsze. Warto więc reagować – dla dobra osób
prześladowanych i dla
dobra oprawców.

„Night School”

Szkoły nie muszą przypominać świata
wyjętego żywcem z Cyberpunka. Wystarczy otworzyć oczy i zacząć reagować. Jeśli w twoim otoczeniu znajduje się osoba prześladowana, pomóż jej.
Często wystarczy słowo wsparcia, aby
taki człowiek nie czuł się osamotniony – we dwoje każdy ciężar jest lżejszy
o połowę.
Jeśli jesteś osobą prześladowaną,
nie bój się powiadomić o aktach przemocy rodziców i nauczycieli – pewnie nie będzie łatwo przemóc się i wyznać, jakie piekło koledzy zgotowali ci
w szkole, ale dla własnego dobra warto
przerwać gehennę. Dorośli
nie tylko mogą od
razu zaradzić
dalszej eskalacji przemocy, ale także pomogą ci
w nawiązaniu
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Rozkminy o wierze

Pięć tajników dobrej modl
Damian Krawczykowski

J

uż uczniowie Pana zadręczali się
pytaniami o dobrą modlitwę, na
co wskazuje fragment Ewangelii
wg św. Łukasza: „Gdy Jezus przebywał
w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego:
«Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan
nauczył swoich uczniów»” (11, 1).
Poniżej 5 pomocnych wskazówek
dobrej modlitwy.

1. Miejsce

Miejsce modlitwy to pierwsza kwestia,
o którą musimy zadbać. Jak nauczał
nas sam Jezus: „Ty zaś, gdy chcesz się
modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij
drzwi i módl się do Ojca twego, który
jest w ukryciu” (Mt 6, 6).
Odpowiednie miejsce do modlitwy,
z dala od zgiełku, zabiegania i wszechobecnej krzątaniny, to fundament dobrej rozmowy z Bogiem. Jezus, gdy
zaprasza nas do modlitwy, pragnie,
aby było to osobiste spotkanie miłości.
Możemy modlić się w kościele, kaplicy, ale także we własnym domu czy
nawet w ogrodzie. Znajdźmy samotne,
zaciszne miejsce i zapragnijmy spotkania z samym Bogiem. To pragnienie to połowa sukcesu.

2. Czas

Czy każdy czas jest dobry na modlitwę? Zapewne, ale lepiej znaleźć odpowiedni moment, który pozwoli
nam zatrzymać się z Bogiem na dłuższą chwilę. Oczywiście, nie kwestionuję łask płynących z aktów strzelistych czy krótkich westchnień do
Boga np. podczas pracy. Skupmy się
jednak na dłuższej modlitwie.
Warto znaleźć w swoim zabieganym dniu czas tylko dla Boga.
Odłóżmy wtedy na bok inne rzeczy,
wyciszmy smartfon, zablokujmy powiadomienia z Facebooka, Instagrama i poświęćmy czas jedynie Stwórcy.
Wiem, że o wiele łatwiej jest lajkować kolejne zdjęcia znajomych,
ale znajdując chociaż 15 minut
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Modlitwa to dobre
zajęcie, ale dla starszych
pań w kościele? Wolne
żarty! Dołącz do
tysięcy młodych, którzy
w modlitwie odnaleźli
moc i motywację. W jaki
sposób dobrze się modlić?
Co właściwie znaczy
dobra modlitwa? Jak się
do niej przygotować, ile
ma trwać? Czy więcej
mówić, czy słuchać?
Oto 5 tajników dobrej
modlitwy!
dziennie na intymną rozmowę z Bogiem Wszechświata, możemy zyskać o wiele więcej niż podziw znajomych.

3. Atmosfera

Gdy już mamy wygospodarowane czas i miejsce naszej modlitwy,
trzeba zadbać o panującą atmosferę. Cisza to przestrzeń, w której najgłośniej mówi Bóg. Wyłączmy wszelkie grające urządzenia, uklęknijmy
lub usiądźmy, gdy klęczenie sprawia nam kłopot. W rozmowie z Bogiem nie chodzi o stękanie z bólu, ale
o skupienie się na Nim – pokutować
można w innej formie, np. postem.
Pomocne może być także zapalenie świecy jako znak „światła
Chrystusa”. Ten zewnętrzny akt pomoże nam uświadomić sobie, że
w pomieszczeniu, w którym właśnie
jesteśmy, jest sam Bóg, że za moment
wejdziemy w niezwykłą i intymną relację z samym Stwórcą.
Warto również ustawić sobie na
linii wzroku krzyż lub obraz, np. Jezusa Miłosiernego. Pomoże nam to
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skupić się na Nim i pamiętać o Jego
stałej obecności.

4. Świadomość

Na początku modlitwy uzmysłówmy
sobie jej prawdziwy sens. Modlitwa
to nie recytowanie z pamięci wyuczonych fraz, powtarzanych jak mantra do
ściany. Modlitwa to przestrzeń, w której spotykamy się z samym Bogiem.
Oczywiście, że znane modlitwy, jak
Koronka do Bożego Miłosierdzia czy
Różaniec, są piękną formą kontaktu
z Nim także przez ręce Maryi, ale nie
możemy zatracić prawdziwego znaczenia rozmowy z Bogiem. Modlitwy
są środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Celem samym w sobie
jest spotkanie z naszym Zbawicielem.
Ważne jest też stałe przypominanie
sobie przed modlitwą swojej prawdziwej tożsamości. Skoro Bóg jest kochającym Ojcem, to ja jestem jego ukochanym dzieckiem, którego On nigdy nie
odtrąci i nie odrzuci. Gdy klękamy do
modlitwy ze świadomością Jego niezgłębionej obecności (nie jest ograniczony ani czasem, ani przestrzenią),
w miejscu, w którym się modlimy, oraz
tego, że jesteśmy dzieckiem samego
Boga – stwarzamy możliwości pięknego modlitewnego spotkania, w którym
Jego miłość będzie nas ogarniać, przemieniać i odnawiać.

5. Słuchanie

Gdy jesteśmy już właściwie przygotowani, nie przejmujemy się pędem
świata i skupiamy jedynie na Bogu.
Rozpoczynając modlitwę, nie możemy zapomnieć o jednym – o słuchaniu
Stwórcy. Modlitwa to rozmowa, a rozmowa to korelacja dwójki lub więcej
osób. Modlitwa nie jest monologiem,
ale dialogiem. Dajmy możliwość Duchowi Świętemu, aby do nas mówił.
On naprawdę mówi, musimy Mu tylko na to pozwolić.
Warto także do naszej modlitwy
włączyć krótką lekturę słowa Bożego i medytację nad nim. Wybierzmy jeden fragment i czytając go,

Rozkminy o wierze

dlitwy
zastanówmy się, co przez te słowa
mówi do nas Bóg. Możemy także, wykorzystując nowe technologie, uruchomić w naszym laptopie „Adorację on-line” i w ciszy uwielbiać Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Jest mnóstwo sposobów na owocne
spotkanie z Bogiem, każdy z nas jednak z pomocą Ducha Świętego musi
znaleźć swój.
Jezus pragnie przemieniać nasze serca, odnawiać nas, umacniać,
pocieszać, podnosić z upadków. Zapewniał przecież, że będzie z nami
przez wszystkie dni, aż do końca świata. On zna doskonale nasze wnętrze.
Mówmy Mu o naszych potrzebach,
troskach, prośbach, ale zostawmy Mu
także przestrzeń do działania. Jemu
naprawdę na nas zależy.
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Kościelne Q&A

Prymas,
jakiego
(nie) znamy

Przed laty kierował do nas wiele
budujących słów. Niech one trafią
głęboko do naszego serca.
Ks. Wojciech Biś

W

opowieściach o świętych
i błogosławionych chyba zbyt często podkreślamy ich heroiczne czyny, a pomijamy
ludzką normalność i słabości, z którymi mierzy się każdy z nas. Nieraz
odnosi się wrażenie, że byli to ludzie bezgrzeszni, a przez to bardzo
nam odlegli. Bo jak mamy się utożsamić z kimś, kto zawsze długo i gorliwie się modlił, kochał naukę,
spełniał sumiennie każde obowiązki i miał wszystkie możliwe dobre cechy? Dlatego ważne jest pokazanie ludzkiej
twarzy osób kanonizowanych czy beatyfikowanych.
Dzięki temu mogą stać
się nam naprawdę bliscy.
Spójrzmy w ten sposób
na kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikację będziemy przeżywać
12 września.

Kardynał na drzewie?

Czy nauka szła mu gładko?
Był człowiekiem dobrze
wykształconym, ale swoje lata szkolne wspomina
tak: „Pamiętam, że nie bardzo
kwapiłem się do książki i nieraz ulegałem obowiązującemu
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Kościelne Q&A
w szkole «kodeksowi karnemu»”.
Z uśmiechem na twarzy możemy
przeczytać, jak Wyszyńskiego opisuje jego kolega z ławki szkolnej: „Stefan nie był od razu taki święty! Lubił
dziewczęta ciągnąć za włosy. A jeśli
nie chcieliśmy, aby była klasówka, wylewaliśmy atrament z kałamarzy albo
zapychaliśmy go bibułą”. To jednak
nie okazało się przeszkodą, aby potem studiował nawet za granicą. Gdy
mówimy o młodości prymasa, warto
zaznaczyć, że działał aktywnie w harcerstwie i był ministrantem w kościele w Andrzejewie. Był normalnym chłopakiem, który jednocześnie
musiał się mierzyć z dużym ciężarem cierpienia. Nie miał
łatwego życia.

W wieku 9 lat stracił matkę, która umierała na jego oczach. „Matka
moja umierała prawie miesiąc – powiedział prymas. My – dzieci – siedząc w szkole, z lękiem nadsłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne.
Dla nas byłby to znak, że matka już
nie żyje”. Nie cieszył się też najlepszym zdrowiem. Z powodu choroby płuc miał nawet przełożoną datę
święceń kapłańskich, a swoją pierwszą Mszę św. odprawił, jak sam opisywał, „schorowany, ledwo trzymający się na nogach”. W tym wszystkim
stać go było na złapanie dystansu
do rzeczywistości. Tak przedstawiał
sposób spędzania przez siebie wakacji: „«Chwalcie Pana, bo dobry, bo na
wieki miłosierdzie Jego». Z tym wersetem chodzę sobie po lesie, po polach, łąkach, a nawet po drzewach,
jeśli mi się tak podoba”. Dodajmy
jeszcze fakt, o którym niewielu wie.
Przez długi czas listy do kard. Wyszyńskiego pisały dzieci z całej Polski. Dowiadywał się z nich, jak
wygląda życie polskich rodzin,
jakie problemy przeżywają
najmłodsi i co sprawia im
radość. Na każdy list – jeśli tylko był na nim adres zwrotny – odpisywał.
Przyjrzyjmy się teraz, co
nam, ludziom młodym,
napisałby kard. Wyszyński. Jakie słowa
w swoim nauczaniu
kierował do młodych?

Nie trać czasu

aW

Ann
iśnic
ka

Myślę, że to, co najbardziej uderza w przesłaniu Prymasa Tysiąclecia do młodego
pokolenia, to wiara
w młodzież i stawianie
jej wysokich wymagań.
W Gnieźnie w 1966 r.
skierował do młodzieży
takie słowa (kto był na spotkaniu w Lednicy, pewnie
skojarzy je ze słowami pewnej pieśni): „Wiecie, jak trudno utrzymać się na grani. Wieją
tam potężne wichry i szaleją burze.
Trzeba mocno trzymać się pazurami rodzinnej skały, aby nie spaść na
dno przepaści. Trzeba nie lada wysiłku i bohaterskiego męstwa, aby
się ostać. Tylko orły szybują nad
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graniami i nie lękają się przepaści,
wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów – serce orle i wzrok
orli ku przyszłości. Musicie ducha
hartować i wznosić, aby móc jak orły
przelatywać nad graniami w przyszłość naszej ojczyzny”. Od razu wyczuwamy w tym przekazie rys patriotyczny, nacisk na wierność polskiej
tradycji i kulturze. To właśnie ona
jest zapewne ową „rodzimą skałą”.
Do młodzieży licealnej w 1972 r. powiedział: „Są to duże wymagania, ale
stać was na znacznie więcej, pamiętajcie, że w najcięższych sytuacjach
naszego narodu zawsze budziły się
ruchy młodzieńcze. Wspomnijcie
«Filaretów» i «Filomatów», wspomnijcie młodzież powstania listopadowego i styczniowego, a zwłaszcza
młodzież powstańczej Warszawy”.
Prymas nauczał też o wartości ludzkiej pracy. Jego język był zarazem
bardzo prosty: „By móc służyć innym, trzeba coś umieć, dlatego musicie się przede wszystkim uczyć”.
Kardynał Wyszyński nie tylko stawiał wymagania, ale też dobrze rozumiał młodzież. Dostrzegał jej młodzieńczy bunt i jednocześnie widział
w nim coś znaczniej więcej: pragnienie dobra i prawdy. Z pełnym zrozumieniem wołał do młodych: „Widzimy współcześnie odnawiający się
głód ludzi prawdziwych. To znaczy
żyjących w prawdzie i miłości; ludzi jasnych, przejrzystych, którzy
mają oblicza prawdziwe, a nie zniekształcone kłamstwem. Na takich
ludzi czeka młode pokolenie. Nieraz
dziwimy się, że ma ono tak mało zaufania do pokolenia starszego. Może
młode pokolenie jest przedwcześnie
zmęczone atmosferą nieprawdy,
kłamstwa, kłamliwości, nieszczerości, faryzeizmu i obłudy, z którą spotyka się tak często?”. Prymas kierował do nas wiele budujących słów.
Niech i one trafią głęboko do naszego serca: „Nie trać czasu, gdyż on do
ciebie nie należy; życie jest cudowne, a więc i każda w nim chwila. We
wszystkim wzbudzaj dobre intencje”.

„Musicie mieć w sobie
coś z orłów”

23

Polecajki

Po prostu Filip
 YOUTUBE

Kanał KERYGMA
na YouTube to
nowy projekt,
w którym czołową postacią
jest utalentowany raper o ksywce „Po prostu Filip”.
W jego przekazie poza klimatycznymi bitami można wyczuć wielką
wrażliwość i oddanie Chrystusowi.
Nie wstydzi się otwarcie przyznawać do wyznawanych wartości i –
jak sam przyznaje – nie zależy mu
na sławie, a na szerzeniu Dobrej Nowiny rapowanym słowem.

Daj mi trzy słowa!

Rap w habicie
muzyka

Franciszkański
Rap Session,
czyli w skrócie
FRS, to
muzyczna
ekipa braci
franciszkanów.
Rapujący bracia
w habitach udowadniają, że pójście
do zakonu nie musi się wiązać
z całkowitą rezygnacją z pasji
i zainteresowań. Swoją muzyką
dają przykład, że otrzymane talenty
wykorzystywane do szerzenia Bożej
chwały są najlepszą inwestycją
człowieka.

Biblia. Komiks. Boża historia
odkupienia

Facebook: Niedziela Młodych

komiks Biblia i komiks wydają się czymś
od siebie bardzo odległym, a jednak twórcy
tego niezwykłego wydania udowodnili, że Biblia też może być swoistą opowieścią o Superbohaterze, a wiara w Boga jest jedną z najbardziej fascynujących przygód, obfitującą
w zaskakujące zwroty akcji.

Apostołowie w dresach
książka Nieważne, w czym chodzisz – w garniaku
czy w dresie, w biznesowej kiecce czy w dżinsach
i glanach. Ważne, co robisz z własnym życiem,
kogo w nim szukasz oraz gdzie. Autor proponuje,
byś poszukał razem z nim w... Kościele. Zaskoczony? Zaskoczona? A to właśnie tutaj proponują ci
ŻYCIE. Bo prawdziwym uczniem Jezusa możesz
być nawet w dresach, będąc w stu procentach
sobą.
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tiktok

Edzio to raper,
który podbija
TikToka. Ma
on niespotykany dar rapowania na zawołanie na
konkretny temat.
Odbiorcy, dając mu trzy wymyślone na poczekaniu słowa, kilka sekund później słyszą niebanalne
rymy właśnie na podane tematy.
Co ciekawe – Edzio otwarcie przyznaje się do tego, że jest katolikiem,
w swoich kawałkach też często porusza temat wiary w Boga.
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