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DroDzy czytelnicy!

Święty Jan Paweł II, w  adhortacji posynodalnej Familiaris 
consortio nazwał rodzinę „drogą Kościoła”. W czasie kiedy 
w naszym Kościele diecezjalnym przeżywamy pierwszy rok 
działań V Synodu, zrodziło się w nas pragnienie, aby kolej-

ny numer Poślij mnie.poświęcić właśnie rodzinie, która jest drogą do 
świętości dla wielu osób, a także jest pierwszym seminarium dla tych 
którzy pragną poświęcić się na służbę w Kościele. Jak zauważa Pa-
pież Franciszek w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia: Radość 
miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Mimo 
wielu kryzysów małżeństwa, pragnienie życia rodzinnego jest stale 
żywe, zwłaszcza wśród wielu młodych ludzi. 

Niech te krótkie rozważania na temat rodziny wprowadzą nas 
w życie Kościoła naszej diecezji i ukażą, że poprzez życie rodzin-
ne małżonkowie, dzieci i wszyscy tworzący nasze rodziny dążą do 
świętości. 

Życzmy, aby lektura tego numeru pomogła w dążeniu do świę-
tości każdemu z nas.

Redakcja Poślij mnie
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W dniu 1 marca, gościliśmy na 
Auli Jana Pawła II ks. Stani-
sława Wojdaka. Ks. Rektor 
krótko zarysował historię jego 

życia, wspominając jego dwa pobyty w semi-
narium, szczególnie zaś, podkreślił jego zasłu-
gi dla rozwoju misji. Obecnie pełni on funkcję 
wicedyrektora Wydziału Misyjnego i jest rów-

nież ojcem duchownym misjonarzy diecezji 
tarnowskiej.

Ks. Stanisław wspomina, że po raz pierw-
szy znalazł się na kontynencie Ameryki Po-
łudniowej dopiero teraz, po tylu latach pra-
cy misyjnej. Rozpoczął swoje opowiadanie od 
Peru. Po dotarciu do Limy czekał na niego ks. 
Wiesław Tworzydło, kapłan diecezji tarnow-
skiej, który zajmował się nim przez dwa ty-
godnie. 

Z Limy Ojciec Stanisław udał się do Huan-
cayo, gdzie pracują obecnie księża z diecezji 
białostockiej (wcześniej pracowali nasi misjo-
narze). Następnie udał się do Pampas, gdzie 
Ojciec wypełnił główne zadanie z  którym 
pojechał – wygłosił rekolekcje dla misjonarzy 
pochodzących z diecezji tarnowskiej, w cen-
trum pastoralnym wybudowanym przez ks. 
Roberta Zająca (proboszcza w Pampas). Wy-
głosił on cztery konferencje, odbył dużą licz-
bę rozmów oraz spędził wraz z  kapłanami 
długi czas na adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Po dwudniowych rekolekcjach, ojciec 

udał się w Andy do Colcabamby (pracują tam 
ks. Wiesław Mikulski oraz ks. Grzegorz Ku-
balica) oraz do innych miejsc, w których od-
wiedził kilku tarnowskich misjonarzy. Na-
stępnie wrócił inną drogą do Limy.

Następnie udał się na północ, do Paria-
coto. Ks. Stanisław wspomniał o  wspania-
łej drodze krzyżowej szlakiem męczeńskiej 
śmierci o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego, którą głęboko przeżył.

W Boliwii scenariusz był podobny – ojciec 
odwiedził czterech misjonarzy pracujących 
na trzech parafiach. Szczególnie zachwyciła 
go katedra w Conceptión.

Pobyt w  Ameryce Południowej (jak wy-
znał sam ks. Stanisław) pomógł mu otworzyć 
oczy na rzeczywistość Kościoła na tym kon-
tynencie (do tej pory wyjeżdżał on głównie 
na kontynent afrykański). 

Na koniec Ojciec zaapelował i mocno za-
chęcił kleryków, do otwartość na Ducha 
Świętego i o odwagę na odpowiedzenie na ten 
głos. „Świat nas potrzebuje!” ■

Dawka wprowaDzająca: 
Czas Bożonarodzeniowy budzi w  każ-

dym człowieku miłe wspomnienia. Wią-
że się z pamiątką przyjścia Jezusa na świat, 
lecz także z  niezwykle swoistą atmosferą. 
Właśnie w  tych okolicznościach odbywa 
się co roczne spotkanie opłatkowe Towa-
rzystwa Przyjaciół naszego Seminarium. 
Wzięli w nim udział również rodzice alum-
nów roku trzeciego, którzy kilka miesię-
cy temu przyjęli strój duchowny. W czasie 
spotkań z Towarzystwem Przyjaciół nasze-
go Seminarium, uświadamiamy sobie jak 
wielu ludzi troszczy się o wspólnoty kleryc-
kie. 

część oficjalna:
Spotkanie rozpoczęło się w Auli im. Ja-

na Pawła II, gdzie ksiądz Rektor Andrzej 
Michalik przywitał przybyłych gości. Na-

stępnie ksiądz dyrektor, Andrzej Surowiec, 
wyraził wdzięczność za ich modlitwy w in-
tencji seminarium i  za wsparcie. Alumni 
roku trzeciego, przygotowali inscenizację 
jasełek. Główne przesłanie występu przy-
pomniało słuchaczom o  tajemnicy Boże-
go Narodzenia. A  istotą tej głębi jest sam 
Chrystus, który rodzi się dla każdego czło-
wieka. 

powszechne powołanie:
Po zakończonym przedstawieniu, wszy-

scy goście przenieśli się do kaplicy. Odby-
ła się tam modlitwa nieszporami. Wspólnie 

z gośćmi modlił się także biskup Andrzej 
Jeż, który wygłosił później tak zwaną eg-
zortę. Mówił o powołaniu, które daje Chry-
stus: "Wszyscy jesteśmy powołani, wszyscy 
idziemy za Jezusem. Ktoś, kto zakłada ro-
dzinę, też głosi Ewangelię.” Wyraził także 
swoją nadzieję w to, że oddziały Towarzy-
stwa w parafiach będą się rozrastały.

TyTułowa wspólnoTa sTołu:
Po zakończonej modlitwie, goście zosta-

li zaproszeni do jadalni, na uroczystą kola-
cję. Przed posiłkiem łamano się opłatkiem. 
Ma to swą urokliwość, bowiem przy życze-
niach Bożonarodzeniowych można zapo-
czątkować znajomości i zacieśnić ich więzy. 
Wielu gości także korzystało z okazji, aby 
podzielić się opłatkiem z Pasterzem Diece-
zji. Świętowanie uwieńczone było wspól-
nym kolędowaniem. I  w  tej miłej atmos-
ferze zakończyło się tradycyjne spotkanie 
Towarzystwa Przyjaciół WSD. ■
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Dawid Mąka, rok III

Wspólnota opłatkowa

Szczepan Wajda, rok V

Spotkanie z ojcem duchownym 
misjonarzy
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„Sławimy dzisiaj męża wielkiej 
cnoty, który dostąpił świę-
tych obcowania i dzieli 
z nimi radosną nagro-

dę za to, że głosił naukę bez skazy” 
(z liturgii godzin). 

7 marca 2019 roku odbyła się 
patronalna uroczystość w  tarnow-
skim seminarium ku czci św. To-
masza z Akwinu, kapłana, doktora 
Kościoła, wybitnego przedstawicie-
la zakonu.

Uroczystość ta rozpoczęła się 
Mszą Świętą o  godzinie 8:30 pod 
przewodnictwem ks. prałata dr 
Wojciecha Gałdy, a kazanie wygło-
sił ks. prof. dr hab. Stanisław Wszo-
łek. Ks. profesor, skierował do nas 
Słowo Boże na wzór tomaszowych 
„Sermones et Collationes”, co sam 
zresztą przyznał w  trakcie swojej 
wypowiedzi. Doktor Anielski napi-
sał w swoim najdonioślejszym dzie-
le, „Summie Teologicznej”, że Bóg 
jest ipsum esse subsistens. Bóg, ja-
ko Absolut, jest jedynym bytem, 
w którym istota jest tożsama z  ist-
nieniem. Wskazuje na to także Jego 
imię Jestem, który Jestem, objawio-
ne Mojżeszowi (por. Wj 3,14-15). 
W  stworzeniach, które są byta-
mi przygodnymi, niekoniecznymi 
– istnienie nie jest tożsame z  isto-
tą, lecz jest ich aktem, czyli urze-
czywistnieniem. Nie jest ono ko-
nieczne, stąd stworzenie może, ale 
nie musi istnieć. Natomiast Bóg 
jest bytem koniecznym, musi ist-
nieć, bo to leży w  Jego istocie. Ks. 
prof. Wszołek przypomniał nam, 
jak ważna jest dla chrześcijanina, 
a tym samym dla kleryka, codzien-
na lektura Pisma Świętego. Jest to 
nasza ofiara: słuchanie Słowa, roz-
ważanie go, a  rozważane nadaje 
kierunek postępowania w codzien-
nym życiu. Zostało nam postawio-
ne ważne pytanie, czym dla nas jest 
czytanie Pisma Świętego? 

O 10:30 odbyła się akademia, 
podczas której ks. dr hab. Tade-

usz Pabjan wygłosił inspirujący wykład pt. 
„Problem początku świata w ujęciu św. To-
masza z Akwinu”. Ks. Pabjan poruszył te-
mat odwieczności świata w  dziele domi-
nikanina „De aeternitate mundi”. Według 
Akwinaty, świat może być odwieczny, jed-

nak teza ta nie stoi w sprzeczności z dog-
matem o  stworzeniu świata przez Boga. 
Początek to zapoczątkowanie w  czasie, 
a stworzenie to relacja Boga jako bytu ko-
niecznego do świata jako bytu przygodne-
go.

W dalszej części uroczystości 
został uczczony jubileusz 65-lecia 
urodzin ks. prof. Antoniego Żurka. 
Laudację wygłosili dziekan wydzia-
łu teologicznego ks. prof. Janusz 
Królikowski oraz ks. prof. Ireneusz 
Stolarczyk, po czym Ksiądz Jubilat 
otrzymał Księgę Pamiątkową z rąk 
J. E. ks. bp. Andrzeja Jeża i Księdza 
Dziekana. 

Następnie klerycy drugiego roku 
zaprezentowali obraz sceniczny za-
tytułowany „Z Tomaszowej inspi-
racji”. Spektakl opowiadał o Jacqu-
es’u Maritain’ie IPFI francuskim 
filozofie, teologu myślicielu poli-
tycznym. Została pokazana jego hi-
storia życia od młodości, gdzie jako 
student filozofii na paryskiej Sor-
bonie poznał swoją przyszłą mał-
żonkę Raissę Umancow, rosyjską 
żydówkę, do złożenia ślubów za-
konnych i  śmierci. W  1906 roku 
przyjęli razem chrzest, a resztę ży-
cia mieli poświęcić wierze – Jacqu-
es poprzez swoje dzieła filozoficz-
ne, Raissa przez wiersze mistyczne 
i  powieści. Jego filozofia znalazła 
m.in. odzwierciedlenie w  kościel-
nej Konstytucji Duszpasterskiej 
o Kościele w świecie współczesnym 
„Gaudium et spes”. Została także 
ukazana scena wręczenia soboro-
wej bulli skierowanej do intelektu-
alistów przez św. Pawła VI właśnie 
Maritain’owi. Głęboka przyjaźń 
łącząca tych wielkich ludzi i  głę-
bokość wiary, przelana na dzieła, 
skutkowała tym, że po raz pierwszy, 
papież w swojej encyklice, nawiązał 
do książki świeckiego człowieka, 
którą sam przed laty przetłumaczył 
na język włoski. „Humanizm inte-
gralny” stał się inspiracją do napi-
sania przez św. Pawła VI encykliki 
„Populorum progressio”. ■

Mateusz Skowron, rok II

Z Tomaszowej inspiracji

„Najbardziej pożałowania 
godnymi w miłości nie są ci, którzy 
się nieszczęśliwie zakochali, ale ci, 

którzy nie potrafią pozbyć się tego, 
kogo już nie kochają”. ht
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Krucjata wyzwolenia

18 marca naszą wspólnotę semi-
naryjną odwiedził ks. Woj-
ciech Ignasiak - kapłan ar-
chidiecezji katowickiej. Ks. 

Wojciech oprócz długoletniej pracy dusz-
pasterskiej pośród ludzi uzależnionych, 
pełni funkcję moderatora Krucjaty Wy-
zwolenia Człowieka, w  Ruchu Światło-
-Życie, a  także jest konsultorem zespo-
łu ds. Apostolstwa Trzeźwości i  Osób 
Uzależnionych Konferencji Episkopatu 
Polski. Spotkanie ks. Wojciechem było 
zorganizowane w  związku z  tygodniem 
modlitw o Trzeźwość Narodu, z inicjaty-
wy kleryckiego koła Apostolstwa Trzeź-
wości i seminaryjnej grupy Ruchu Świa-

tło-Życie. Ks. Wojciech podzielił się z nami 
swoim długoletnim doświadczeniem pracy 
wśród ludzi z chorobą alkoholową, ale tak-
że z  innymi uzależnionymi. Opowiedział 
nam w sposób interesujący o dziele Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka zapoczątkowanym 
przez ks. Franciszka Blachnickiego, nawią-
zując do czterdziestej rocznicy powstania 

tego dzieła. Podkreślał między innymi że 
dzieło Krucjaty nie jest akcją trzeźwościo-
wą, ale konkretem w  okazywaniu miłości 
drugiemu człowiekowi, przez dobrowolną 
rezygnację ze spożywania alkoholu i ofiaro-
wanie swojej tej abstynencji w intencji ludzi 
uzależnionych. Uczynienie sobie intencji za 
konkretnego człowieka chorego na alkoho-

lizm, jest pięknym darem modlitwy za 
zniewolonego. Jak podkreślał prelegent, 
hasłem Krucjaty nie jest: ,,Nie pijcie!’’, ale 
,,Nie lękajcie się!’’. Krucjata ma za zadanie 
uczynić każdego człowieka prawdziwie 
wolnym, wolnym od wszelkich używek 
i uzależnień. Tylko taki człowiek, może 
posiadać siebie, być sobą w pełni i przez 
to być dla innych, służyć bliźnim. Bo tyl-
ko człowiek, który nie jest zniewolony, 
będzie zdolny do prawdziwej miłości. ■

16 marca 2019 roku jako człon-
kowie grupy modlitewnej, 
Bractwa Miłosierdzia Boże-
go, udaliśmy się na coroczną 

pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w  Krakowie-Łagiewnikach. Nasze 
pielgrzymowanie rozpoczęliśmy o  godzi-
nie 6:15, wyjeżdżając autokarem do Krako-
wa. Czas podóży spędzony został w duchu 
modlitewnym, bowiem śpiewaliśmy Go-
dzinki ku czci NMP i  medytowaliśmy Pi-
smo Święte. Warunki na drodze pozwoliły 
nam sprawnie i na czas dotrzeć do Krako-
wa, gdzie o godzinie 8:00 uczestniczyliśmy 
we Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy Je-
zusa Miłosiernego w  Łagiewnikach, któ-
rej przewodniczył i homilię wygłosił ojciec 
Adam Kumorek, opiekun naszej grupy mo-
dlitewnej. Po Mszy Świętej spędziliśmy kil-
ka chwil modlitwy przy grobie św. Faustyny 
oraz uczciliśmy jej relikwie. Kolejną okazją 
do modlitwy była Droga Krzyżowa, która ze 
względu na wietrzną pogodę, nie odbyła się 

jak co roku na zewnątrz sanktuarium, lecz 
w jednej z podziemnych kaplic sanktuaryj-
nych. Rozważania były wprost zaczerpnięte 
z Dzienniczka św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej. Po rozważeniu męki Zbawiciela, uda-
liśmy się do pobliskiego Sanktuarium św. 
Jana Pawła II, gdzie odmówiliśmy wspólnie 
koronkę do Bożego Miłosierdzia, w kaplicy 
św. Kingi, która silnie związana jest z Die-
cezją Tarnowską. Po wspólnotowej modli-
twie, mieliśmy sposobność do indywidual-
nej modlitwy.

Godzina 11:00 była dla nas czasem wy-
jazdu w  kierunku centrum Krakowa, aby 
zwiedzić Katedrę na Wawelu. Po przyjeź-
dzie na miejsce zostaliśmy niemile zasko-
czeni faktem, że wejście na Wawel zostało 
zablokowane z  powodu tragicznego wy-
padku, który miał miejsce w godzinach po-
rannych na budowie prowadzonej w pobli-
żu Wawelu. Nie mogliśmy zatem nawiedzić 
grobu Lecha i Marii Kaczyńskich.

Obecność w centrum Krakowa stała się 
doskonałą okazją do zwiedzania Starego 
Miasta, które trwało kilka godzin. Uboga-
ceni pięknymi zabytkami i  sztuką nowo-

czesną, które dane nam było zobaczyć, peł-
ni wrażeń wyruszyliśmy o  godzinie 15:15 
w kierunku Czernej, aby zwiedzić klasztor 
ojców Karmelitów. Około godziny 16:00 
dotarliśmy na miejsce. Ojciec karmelita, 
który był naszym przewodnikiem, szcze-
gółowo opowiedział historię tego miejsca, 
a także życia bł. Rafała Kalinowskiego, zna-
nego i  cenionego karmelity, który wniósł 
wiele rad i wskazówek w życie wspólnoto-
we i  formację. W trakcie zwiedzania mie-
liśmy szansę uczestniczyć w  cotygodnio-
wym uroczystym śpiewie Salve Regina, ku 
czci Matki Bożej, śpiewanej przez wspólno-
tę ojców i braci karmelitów. Na zakończe-
nie zwiedzania, mieliśmy okazję nawiedzić 
karmelitański cmentarz, jak również zwie-
dzić dwa klasztorne muzea: pierwsze zwią-
zane z życiem klasztoru a drugie przedsta-
wiające pracę misyjną ojców misjonarzy 
karmelitańskich. Szczęśliwi i  ubogaceni 
wieloma łaskami doświadczonymi podczas 
pielgrzymki, udaliśmy się w drogę powrot-
ną do Tarnowa. Pielgrzymka uświadomiła 
mi jeszcze bardziej głębię Miłosiernej Mi-
łości Boga do ludzi. ■

Łukasz Koznecki, rok IV

Miłosierdzie Pańskie 
wyśpiewywać będę

Przemysław Lis, rok V
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Środa, 3 kwietnia 2019 roku, tuż przed 
godziną 20:00. Do kaplicy semina-
ryjnej zmierzają alumni zaopatrzeni 
w  zeszyty duchowne. Na korytarzu 

słychać ostatnie rozmowy, często wybrzmie-
wa hasło: „owocnych rekolekcji!”. Im bliżej 
pełnej godziny, tym rozmów coraz mniej, 
aż w końcu następuje całkowita cisza, któ-
ra trwa do niedzielnego śniadania. O  go-
dzinie 20:00 do ambony podchodzi Ksiądz 
Rektor, który przedstawia nam postać Księ-
dza Rekolekcjonisty. Jest nim Ksiądz pro-
fesor Marian Zając, pracujący na co dzień 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Nasze ćwiczenia rekolekcyjne rozpoczęły 
się od hymnu do Ducha Świętego, podczas 
którego prosiliśmy o Jego światło i dary dla 
siebie i prowadzącego. Następnie Rekolek-
cjonista wygłosił do nas pierwszą konferen-
cję podczas której apelował abyśmy podeszli 
do czasu rekolekcji z odpowiedną motywa-
cją i jak najlepiej go przeżyli. W kolejnych 
konferencjach podejmowaliśmy wiele istot-
nych tematów związanych z życiem alumna 
i kapłana. Rekolekcjonista, czerpiąc ze swo-
jego dużego doświadczenia życia w kapłań-
stwie, przestrzegał, żebyśmy czas spędzony 
w murach seminaryjnych wykorzystali jak 
najlepiej, zarówno na rozwój intelektual-
ny, jak i duchowy. Z  tym bowiem, co wy-
pracujemy, pójdziemy w kapłaństwo, gdzie 
nie będzie już czasu na nadrabianie zale-
głości. Ksiądz Marian wielokrotnie mówił 
nam, że dzisiejszy świat potrzebuje świad-
ków Bożej obecności. Dzisiejsi ludzie nie po-
trzebują przedstawicieli instytucji - Kościo-
ła, a prawdziwych przyjaciół Chrystusa. To 
właśnie my mamy być tymi, którzy poprzez 
słowa, rady, czy gesty pokazują Boży styl ży-
cia. Żeby to osiągnąć musimy wejść w głę-
boką relację z Bogiem. W czasie konferencji 
słyszeliśmy też słowa przestrogi. Dzisiejszy 
świat jest nam w stanie wiele zaoferować, ale 
nie możemy dać się światu skolonizować. 
W naszym życiu na pierwszym miejscu musi 
być Bóg, a wtedy wszystko będzie na swoim 
miejscu. W przeciwnym razie nasza posługa 
może przynieść więcej szkody niż pożytku. 
Przed złem czyhającym w świecie, może nas 
uchronić tylko zażyłość z Bogiem. Rekolek-
cjonista nawoływał, aby w naszej przyszłej, 

kapłańskiej posłudze nigdy nie zabrakło 
krzyża. Musimy pamiętać, że nie możemy 
zrobić z naszego życia „gorzkich żali”, z po-
wodu dźwiganych krzyży. Kapłan musi na-
uczyć się brać krzyż na swoje ramiona. Bez 
nauki o nim, nie będziemy w stanie nic zro-
bić. Krzyż jest jedyną drogą do nieba. Ksiądz 
Rekolekcjonista przypomniał nam słowa 
Benedykta XVI, który mówił, że „nie służy-
my sprawie przegranej”. Jednak w tej służbie 
musimy pamiętać, aby nie być najemnikami, 
a prawdziwymi świadkami wiary. 

Całonocna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu wprowadziła nas w  najważniej-
szy dzień naszych ćwiczeń – dzień spowie-
dzi świętej. Rekolekcjonista zwracał nam 
uwagę, że jest to bardzo ważny sakrament 
w  życiu każdego kapłana. Niedbała spo-
wiedź bardzo często prowadzi kapłanów na 
bezdroża. Zawsze należy się tak spowiadać, 
jakby to była ostatnia spowiedź w naszym 
życiu. 

W czasie rekolekcji bracia z roku V, pod-
czas uroczystej Mszy Świętej pod przewod-
nictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa 
Andrzeja Jeża , zostali włączeni do grona 
kandydatów do diakonatu i  prezbiteratu, 
pogłębiając wyryte w swoich sercach „tak” 
powiedziane Bogu. Natomiast bracia z ro-
ku III i IV otrzymali z rąk Księdza Biskupa 
Stanisława Salaterskiego, posługi lektoratu 
i akolitatu, stając się, jak zaznaczył Biskup, 
sługami dwóch stołów: Słowa Bożego i Eu-
charystii. 

Czas rekolekcji obfitował w wiele treści, 
które mogliśmy poddać medytacji w  cza-
sie licznych spotkań z  Jezusem ukrytym 
w  Najświętszym Sakramencie. Również 
piękna pogoda pierwszych dni kwietnia 
sprawiła, że alejki seminaryjnego ogrodu 
zapełniły się zamyślonymi postaciami, czę-
sto z różańcem lub brewiarzem w dłoniach. 

Rekolekcje już za nami, ale ufamy, że 
treści, które usłyszeliśmy będą owocowały 
w naszym życiu. Księdzu Rekolekcjoniście 
jesteśmy niezmiernie wdzięczni za świa-
dectwo życia oraz za ukazanie ideałów ka-
płaństwa. ■

Kamil Majkrzak, rok III

„O niezwykłych sprawach, 
zwykłych ludzi”
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Kwestią podejmowaną w ar-
tykule będą konsekwencje 
i  początki spotykania się 
ludzi, czyli konsekwen-

cje i początki relacji międzyludzkich. 
Dokona się przejście od prozy życia 
do poezji biblijnego poematu o stwo-
rzeniu człowieka.

Istnieją dziesiątki książek o  tym, 
co trzeba robić, by dobrze „kształ-
tować politykę i strategię personalną 
przedsiębiorstwa”. Powstają kierunki 
studiów, gdzie zawodem uzyskanym 
jest specjalista ds. Human Resour-
ces – czyli do zarządzania zasobami 
ludzkimi. Tendencje w życiu, nazwij-
my to biznesowym, są ukierunkowa-
ne ku porządkowaniu i dbaniu o re-
lacje interpersonalne załogi. Lecz 
istnieje druga gałąź tego, a  miano-
wicie w firmach, które posiadają sta-
ły kontakt z klientem, rozwija się też 
umiejętności wchodzenia w  ten ro-
dzaj interakcji. Któż może mieć poję-
cie, że pracownik stacji benzynowej 
musi przejść kilkadziesiąt (i  nawet 
więcej) godzin wymagających szko-
leń dotyczących sprzedaży towarów 
i umiejętnej rozmowy z klientem.Lu-
dzie czynią wiele wysiłku, w tzw. bu-
dowanie relacji ludzkich. Czy o  po-
czątkach relacji międzyludzkich 
można się dowiedzieć z Biblii?

«obraz» i «poDobieńsTwo» 
- biblijna poDstawa relacji 

mięDzyluDzkich

Wspomniane uważne słucha-
nie zdecydowanie pomaga w  lektu-
rze Pisma Świętego, we wchodzeniu 
w dialog i relację z nim. Warto zatem 
przysłuchać się, co o  relacjach mię-
dzyludzkich mówi Księga Rodzaju.

Istnieją dwa opisy stworzenia 
człowieka. Ten podwójny przekaz 
wcale się nie wyklucza, ale niesie 
ze sobą dwie tradycje – Kapłańską 
(skrót P, od niem. Priester. Chodzi 
o Rdz 1,26-28) i Jahwistyczną(skrót J. 

Chodzi o fragment Rdz 2,4-25). Słu-
chacz kapłańskiego poematu o stwo-
rzeniu, zauważa, że człowiek został 
stworzony na „obraz” (ṣelem) i „po-
dobieństwo” (ḏǝmȗṯ) Boże. Hebraj-
skie pojęcie „obraz” występuje w Bi-
blii rzadko, stąd etymologia słowa 
nie jest pewna. Spośród 17 tekstów, 
w  których można znaleźć termin 
ṣelem, aż 10 odnosi się do różne-
go rodzaju obrazów, form, wzorców, 
podobizna i  modeli materialnych. 
Choć dość trudno określić pocho-
dzenie słowa, to egzegeci wywodzą 
znaczenie od czynności rozcinania, 
przecinania, rozłupywania, drąże-
nia, czy wiercenia. Oznacza to, że 
używając sformułowania „obraz Bo-
ży” w  oparciu o  znaczenie hebraj-
skiego ṣelem, należy mieć na uwa-
dze koncepcję rzeźbienia, tworzenia 
i  modyfikowania podobizny jakie-
goś oryginału lub proces wykuwania 
rzeźby w oparciu o pewną wykrysta-
lizowaną już ideę bądź gotowy wzo-
rzec. Zatem „obraz” oznacza zawsze 
kopię, nigdy zaś nie określa wzorca 
czy też samego oryginału.

Inaczej jest z  pochodzeniem sło-
wa „podobieństwo”. Etymologia jest 
dość jasna. Pojęcie ḏǝmȗṯ ma koń-
cówkę typową dla rzeczowników 
o znaczeniu abstrakcyjnym i pocho-
dzi od słów „być podobnym”, „przy-
pominać coś lub kogoś”. Występuje 
w Biblii 25 razy, w większości u Eze-
chiela. „Podobieństwo” określa zwy-
kle rzeczywistość nie identyczną, 
lecz analogiczną i podobną. Obydwa 
pojęcia hebrajskie ṣelem i ḏǝmȗṯ są 
terminami archaicznymi i  znajdują 
się na steli z XIX wieku przed Chr., 
która prezentuje posąg króla Had-
duyiy’i uznawanego za obraz i podo-
bieństwo boga Hadada-Sikanu.

Zasadnicze wydaje się pytanie 
o użycie tych pojęć w relacji pomię-
dzy Bogiem Stwórcą a człowiekiem. 
Pierwszorzędnym celem tych pojęć 

nie jest bowiem precyzyjna definicja 
natury ludzkiej, lecz wyrażenie sto-
sunku, w  jakim człowiek pozostaje 
do Boga i świata. Jedna z interpreta-
cji koncepcji obrazu Bożego w czło-
wieku mówi o  zdolności człowie-
ka do kreowania i pozostawania we 
wzajemnych relacjach osobowych 
z innymi. Oczywiście pierwszą i naj-
ważniejszą podstawą i motywacją do 
nawiązywania tego typu relacji jest 
stworzona w  człowieku przez Boga 
płciowa dwutorowość, która jak się 
wydaje warunkuje i  stymuluje ist-
nienie wszelkich i  niezwykle boga-
tych relacji. „Obraz Boży” w człowie-
ku jest więc symbolem wyjątkowej 
zdolności ludzi do wejścia w bezpo-
średnią, ścisłą i  osobową relację ze 
Stwórcą, czego nie może dokonać 
żadne inne stworzenie. Na bazie ka-
płańskiej idei człowieka jako obrazu 
Boga, można sprecyzować trzy za-
sadnicze rodzaje wzajemnych relacji 
osobowych, w jakie wchodzą ludzie. 
Pierwszą z  nich jest więź między 
mężczyzną i  kobietą i  jest zoriento-
wana na przekazywanie życia (Rdz 
1,27). Drugą relacją jest więź wspól-
nego pochodzenia i pokrewieństwa. 

Temat numeruTemat numeru

Michał Pierz , rok V Na początku Bóg stworzył «relację»
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gadatliwa […]”. W dalszej części ra-
binacka etiologia wkłada w usta Bo-
ga serię innych możliwości i w koń-
cu konkluduje: „Jahwe wybrał żebro 
Adama jako budulec dla ciała kobie-
ty, aby była istotą pełną skromności. 
Mimo, iż tak się stało, wszystkie wa-
dy kobiece, których Bóg obawiał się 
przy stwarzaniu pierwszej niewiasty, 
pozostały”.

Znacznie większą delikatnością 
wykazuje się niezwykły średnio-
wieczny biblista i  mistyk – św. To-
masz z  Akwinu. Doskonale oddaje 
on ducha relacji jahwistycznej słowa-
mi: „Bóg nie uczynił kobiety z  gło-
wy mężczyzny, aby nad nim domi-
nowała, nie stworzył jej z  jego stóp, 
aby mąż jej nie poniżał i nie deptał, 
ale uczynił ją z jego boku, by była mu 
równą, stworzył ją z  tej części cia-
ła mężczyzny, która jest pod ramie-
niem, aby ją ochraniał, i z tej części, 
która znajduje się blisko jego serca, 
aby ją czule kochał”.

Na tle egzegetycznym ukazane zo-
stało źródła relacji w biblijnym opisie 
stworzenia człowieka. Relacje mię-
dzyludzkie, zarówno na poziomie 
kobieta – mężczyzna, poziomie ro-
dziny czy rodzaju ludzkiego w ogól-
ności, mają zawsze odniesienie do re-
lacji ze Stwórcą. Wpisana relacyjność 
i  zdolność do zażyłości leży u  pod-
staw stwarzania świata i człowieka. ■
Bibligorafia: 

Dziadosz D., Tak było na początku… Izrael opo-
wiada swoje dzieje, Przemyśl 2011.

Chmiel J., Człowiek obrazem Boga, w: „Znak” 29 
(1977).

Filipiak M., Biblia o człowieku. Zarys antropologii 
biblijnej Starego Testamentu, Lublin 1979.

Sherwin B., Ludzkie ciało a obraz Boży, w: Dzieci 
jednego Boga. Praca zbiorowa uczestników semi-
narium naukowego w  Spertus College of Judaica 
w Chicago (1989), red. W. Chrostowski, Warszawa 
1991, s. 72-84.

Zdjęcia pochodzą z:
www.biomedical.pl
www.pixabay.com.pl

Na początku Bóg stworzył «relację»

Obserwuje się to w  Biblii, gdy wy-
mieniane są genealogie. Ostatnim 
przykładem jest więź braterska, któ-
ra powinna łączyć wszystkich przed-
stawicieli rodzaju ludzkiego. Chodzi 
o solidarność, szacunek, poszanowa-
nie godności, prawo do życia. Można 
wysnuć wniosek, że umiejętność na-
wiązywania relacji międzyludzkich 
jest darem Boga Stworzyciela czło-
wieka.

czy «pomoc» pochoDzi 
z «żebra»? – sTworzenie 

kobiety

Drugi opis stworzenia człowieka 
przekazany przez Jahwistę ukazuje 
kobietę, jako dopełnienie stwórcze-
go dzieła Jahwe (Rdz 2,18-25). Biblij-
ny autor buduje pewne napięcie, by 
podkreślić, że odpowiednią „pomo-
cą” (‘ēzer) jest tylko kobieta. Jest to 
wielka nobilitacja kobiety. Bo „po-
moc” w  Biblii zwykle oznacza Bożą 
interwencję zbawczą wobec człowie-
ka. „Pomoc” kobiety jest raczej dla 
mężczyzny skutecznym i  ważnym 
wsparciem w  wypełnieniu zadania. 
W  sensie biblijnym pomocnik jest 
podporą osoby, która sama nie spro-

stałaby wykonaniu misji o własnych 
siłach. Jahwista mówiąc o „pomocy” 
ma na myśli osobę idealnie pasującą 
do mężczyzny, odpowiadającemu je-
go statusowi i powołaniu, we wszyst-
kim jemu równą, ale nie na zasa-
dzie identyczności, lecz dopełnienia 
i komplementarności. Nie ulega wąt-
pliwości, że kobieta jest według tek-
stu Jahwisty tym stworzeniem, któ-
rego w ogrodzie Eden brakowało do 
pełni szczęścia pierwszemu męż-
czyźnie. W  końcu pierwsze słowa 
Adama zapisane w Biblii dotyczą za-
chwytu nad kobietą.

Pomoc Adama została jednak 
ukształtowana z  „żebra” (ṣēlā’) 
Adama. Ciekawa pozostaje kwe-
stia tłumaczenia i  interpretacji te-
go wyrażenia. W  celu sprecyzowa-
nia tłumaczenia, można zauważyć, 
że wyraz ṣēlā’ określa także boczną 
część arki (Wj 25,12), czy też ścia-
nę i bok budynku (Wj 26,20). W za-
sadzie opis stworzenia jest jedynym 
miejscem, w którym ṣēlā’ tłumaczo-
ne jest jako żebro. Ma to swoje pod-
stawy na zapożyczeniu z kultury su-
meryjskiej, w  której termin „żebro” 
(ti) jest podobny do wyrazu „życie” 
(til). Wydaje się jednak, że bardziej 
odpowiednie będzie przetłumacze-
nie tego wyrażenia jako „bok”.

Tomasza z akwinu ujęcie 
relacji kobieTy i mężczyzny

Wielokrotnie i  na różne sposoby 
próbowano tłumaczyć pochodzenie 
kobiety z  adamowego żebra. Warta 
przytoczenia jest choćby rabinacka 
interpretacja tego passusu w  Berešit 
Rabba (18,2), która wkłada w  usta 
Jahwe takie słowa: „Z czego ją [kobie-
tę] uczynię? Nie stworzę jej z głowy 
mężczyzny, aby nie stała się pyszna 
i zarozumiała. Nie uczynię jej z oka, 
by nie pragnęła jedynie patrzeć; nie 
z ucha, aby nie była zbyt ciekawa słu-
chać; i nie z ust, by nie była nazbyt 
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nie Tylko ślub

Sakrament – „widzialny znak nie-
widzialnej rzeczywistości”. Chcąc 
powiedzieć cokolwiek na temat 
sakramentalności prawie zawsze wy-

chodzimy od tej właśnie definicji. Zazwyczaj 
mamy tu na myśli to, co celebrujemy w litur-
gii Kościoła, a  więc katechizmowe siedem 
darów, które ustanowił Chrystus, a  które 
w Kościele są rozdzielane wiernym. Wśród 
nich znajduje się również małżeństwo. Wy-
obrażamy je sobie najczęściej jako uroczysty 
akt dokonywany przez dwoje osób w świą-
tyni wobec kapłana i wspólnoty wiernych, 
który udziela małżonkom określonych 
praw i nakłada na nich określone obowiąz-
ki. Brzmi to trochę mało atrakcyjnie, praw-
da? Nie możemy się więc dziwić, że młodzi 
ludzie często całkowicie rezygnują z zawie-
rania sakramentalnych związków, a  jeśli 
już decydują się na nie, to ceremonię ślub-
ną traktują tylko jako dodatek do hucznego 
wesela. Czy zatem mało interesujące wyja-
śnianie sakramentu małżeństwa w kościele 
i na katechezie jest jedyną przyczyną takiego 
regresu? Z pewnością nie, ale można poku-
sić się o stwierdzenie, że należy do głównych 
powodów tego stanu rzeczy. Jak można więc 
mówić o małżeństwie, aby przedstawiało się 
ono jako atrakcyjna propozycja dla wierzą-
cych? 

Przede wszystkim należy zmienić sam 
sposób patrzenia na sakramentalność mał-
żeństwa. Nie jest to bowiem rzeczywistość 
zamykająca się w ramach liturgicznej cele-
bracji, ale sięgająca dużo dalej i głębiej. Jest 
zakorzeniona w samej istocie człowieczeń-
stwa. Bóg, stwarzając ludzi, ugruntował 
w  nich wielkie pragnienie nawiązywania 
więzi, które nazwalibyśmy „głodem rela-
cji”. Głód ten człowiek może zaspokoić na 
dwa sposoby: w relacji do samego Stworzy-
ciela i w relacji do bliźniego. Pragnienie to 
jest ściśle związane z  inną jeszcze potrze-
bą, którą możemy nazwać „głodem miło-
ści”. Nie chodzi tu tylko o  potrzebę bycia 
kochanym, ale również o potrzebę kocha-
nia kogoś innego. Właśnie tę potrzebę czło-
wiek musi zaspokajać, aby być w pełni sobą. 
W  swoim planie stwórczym Bóg wszyst-
ko to uwzględnił i  dlatego dał człowieko-
wi „narzędzie” wyrażania (komunikowa-
nia) miłości. Jest to ciało. Tylko poprzez 
nie ludzie mogą okazywać na zewnątrz to, 
co jest w nich głęboko wewnętrzne. Dzięki 
ciału niewidzialna miłość staje się widzial-
na, wyrażając się w  konkretnych czynach 
i postawach. Św. Jan Paweł II powie jeszcze 
więcej: „ono (…) i tylko ono [ciało – przyp. 
aut.] zdolne jest uczynić widzialnym to, co 
niewidzialne”.Odczytując to w  kontekście 
Ef 5,31 („i będą dwoje jednym ciałem”) do-
chodzimy do ostatecznego wniosku: Mał-
żeństwo jest sakramentem, ponieważ dzię-
ki niemu niedostrzegalna miłość staje się 
widzialna.

chrysTus i kościół

Właściwie można by było zakończyć 
artykuł na tym, co już zostało powiedzia-
ne, gdyby nie to, że w Liście do Efezjan św. 
Paweł sięga po inną, bardzo głęboką ana-
logię: „Tajemnica to wielka, a  ja mówię: 
w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” 
(5,32). Aby ją zrozumieć, musimy na mo-
ment oderwać się od tematyki bezpośred-

nio związanej z małżeństwem, a skupić się 
na relacji Chrystusa i Kościoła.

Na początku musimy uświadomić sobie, 
jak silna jest więź istniejąca między Chry-
stusem i Kościołem. Św. Paweł porównuje 
ją do współzależności głowy i ciała w orga-
nizmie ludzkim: Bóg ustanowił Go [Chry-
stusa – przyp. aut.] Głową całego Kościoła, 
który jest Jego Ciałem” (Ef 1,22-23). Takie 
wyrażenie relacji Chrystus-Kościół otwiera 
przed nami pole do wyciągnięcia kilku bar-
dzo ważnych wniosków. Po pierwsze, Ko-
ściół jest całkowicie poddany Chrystusowi 
(por. Ef 5,24). Ciało jest bowiem tak podpo-
rządkowane głowie, iż wykonuje jej polece-
nia. Jan Paweł II podsumuje to w następu-
jący sposób: „ciało żyje z głowy”. Po drugie, 
również głowa jest w pewien sposób zależ-
na od ciała. Może to brzmieć nieco kontro-
wersyjnie, bo niby w jaki sposób Chrystus 
miałby być podporządkowany Kościoło-
wi!? Jedynym wyjaśnieniem jest miłość – 
miłość, przez którą Chrystus tak bardzo 
oddał się Kościołowi, że dokonał odkupie-
nia jego członków (por. Ef 5,25). Z obydwu 
powyższych wniosków można wyciągnąć 
dalsze konsekwencje: w  owym poddaniu 
Chrystusa i Kościoła istnieje ścisła jedność 
i wzajemność. Jest ona posunięta tak dale-
ko, jak daleko głowa i  ciało stanowią jed-
ność somatyczną i psychiczną – po prostu 
głowa i ciało tworzą jeden organizm jedne-
go człowieka i trudno wyobrazić sobie, aby 
mogło być inaczej. W owej jedności nie ma 
jednak jednorodności, która rozmazywała-
by odrębność, jaka istnieje między Chry-
stusem, a  Kościołem. Św. Paweł wyraź-
nie ukazuje Chrystusa i  Kościół jako dwa 
osobne podmioty, które pomimo ścisłego 
zjednoczenia nie zatracają własnej jednost-
kowości. Tym, co w zadziwiający sposób łą-
czy Chrystusa i Kościół w jedno Ciało, jest 
miłość. Jak już powiedzieliśmy, Chrystus 
okazał ją Kościołowi dokonując aktu od-
kupienia. Pokazał w ten sposób, że Kościół 
jest Jego Oblubienicą, czyli kimś, komu od-
dało się bezwarunkowo całego siebie. Wy-
razem tej miłości oblubieńczej jest chrzest 
święty: „Ten, kto chrzest przyjmuje, dozna-
jąc w  tym odkupieńczej miłości Chrystu-
sa, staje się równocześnie uczestnikiem Je-
go miłości oblubieńczej do Kościoła” (Jan 
Paweł II).

Maksymilian Marć, rok IV

Sakramentalność małżeństwa

„Dlatego opuści człowiek ojca 
i matkę, a połączy się z żoną 
swoją, i będą dwoje jednym 
ciałem. Tajemnica to wielka, 

a ja mówię: w odniesieniu 
do Chrystusa i do Kościoła” 

(Ef 5, 31-32)

10 Wiosna 2019Poślij mnie

Temat numeruTemat numeru



„symbol realny”
Punktem wyjścia do pełnego zrozumie-

nia sakramentalności małżeństwa jest ta-
jemnica sakramentu chrztu i  tego, co się 
w  nim dokonuje. Przez chrzest człowiek 
zostaje wszczepiony w  Kościół i  włączo-
ny w  oblubieńcze Przymierze Chrystusa 
z Kościołem. Małżeństwo ludzi ochrzczo-
nych staje się uczestnictwem w tym samym 
Przymierzu. Zostało bowiem ustanowione 
przez Boga już na początku istnienia świata 
– podczas stworzenia, jako coś zwyczajne-
go, właściwego ludzkiej naturze; ale Chry-
stus podniósł je do godności sakramentu, 
włączając je w  swoją miłość odkupieńczą 
– tę samą, którą obdarzył Kościół. Tym 
samym małżeństwo stało się „znakiem, 
który (…) wskazuje, jak bardzo Chrystus 
umiłował Kościół w  przymierzu przypie-
czętowanym na krzyżu” (Franciszek). Rola 
małżeństwa jako znaku miłości Chrystu-
sa i Kościoła jest bardzo istotna, jednak nie 
wyczerpuje tego zagadnienia. Małżeństwo 
jest bowiem czymś więcej niż tylko zna-

kiem – ono „uobecnia tę miłość w komu-
nii małżonków” (Franciszek). Tutaj docho-
dzimy do samego sedna naszych rozważań. 
Małżeństwo to „symbol realny” więzi, ja-
ka łączy Chrystusa i Kościół: „symbol”, po-
nieważ odsyła nas do tamtej rzeczywisto-
ści, „realny”, bo tamta rzeczywistość w nim 
uczestniczy. Miłość Chrystusa i  Kościo-
ła jest prawdziwie obecna w  miłości mał-
żonków. Ponieważ Chrystus ukochał Ko-
ściół miłością zbawiającą, także i  miłość 
małżeńska ma charakter zbawczy, bowiem 
ci, których ona łączy, zbawiają się „w” mał-
żeństwie i „przez” małżeństwo, a nie „po-
za” nim. W tym świetle doskonale widzimy 
również, na czym polega nierozerwalność 
węzła małżeńskiego: skoro oblubieńcza mi-
łość Chrystusa i Kościoła jest tak silna, że 
łączy ich w jedno ciało, to również uczest-
niczący w tej samej miłości małżonkowie, 
złączeni są w  jedno ciało (por. Rdz 2,24) 
w sposób nierozerwalny.

Na zakończenie przytoczę jeszcze frag-
ment z adhortacji Familiaris consortio, któ-

ry doskonale ukazuje praktyczny wymiar 
naszych rozważań: „Jedynym ‹‹miejscem›› 
umożliwiającym (…) oddanie w całej swej 
prawdzie jest małżeństwo, czyli przymierze 
miłości małżeńskiej lub świadomy i wolny 
wybór, poprzez który mężczyzna i  kobie-
ta przyjmują wewnętrzną wspólnotę życia 
i miłości, zamierzoną przez samego Boga, 
która jedynie w tym świetle objawia swoje 
prawdziwe znaczenie. Instytucja małżeń-
stwa nie jest wynikiem jakiejś niesłusznej 
ingerencji społeczeństwa czy władzy, ani 
zewnętrznym narzuceniem jakiejś formy, 
ale stanowi wewnętrzny wymóg przymie-
rza miłości małżeńskiej, które potwierdza 
się publicznie jako jedyne i  wyłączne, dla 
dochowania w ten sposób pełnej wierności 
wobec zamysłu Boga Stwórcy”. ■
Bibliografia:
Franciszek, Adhortacja apostolska Amorislaetitia
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris con-
sortio
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lu-
blin 2011
Pokrywka M., Antropologiczne podstawy moralności 
małżeństwa i rodziny, Lublin 2011
West Ch., Teologia ciała dla początkujących, Warsza-
wa 2009
MeissnerK. OSB, Suszka B., „A tak już nie są dwoje, 
lecz jedno ciało” (Mt 19,6), Poznań 1988

Zdjęcia pochodzą z:
www.pixabay.com.pl
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Wielki biskup św. Franci-
szek Salezy mawiał, że „do-
bre wychowanie to połowa 
świętości”. Wydaje się, że 

możemy się zgodzić z  tym stwierdzeniem. 
Jednak warto zadać sobie pytanie o  to co 
obecnie rozumiemy pod pojęciem „dobre 
wychowanie”? Odpowiedzi z pewnością by-
łyby bardzo zróżnicowane. Ile ludzi tyle róż-
nych opinii na ten temat. Każdy rodzic ma 
swoje mniej lub bardziej sprawdzone meto-
dy wychowawcze a ja, jako, że rodzicem nie 
jestem nie będę się podejmował ich oceny. 
W tym artykule skupię się raczej na tym co 
w temacie wychowywania dzieci w rodzinie 
ma do powiedzenia inny Franciszek, a mia-
nowicie obecny Następca Świętego Piotra.

ważny TemaT

Dobrze wiemy, że pontyfikat papieża 
Franciszka przypada w  szczególnie trud-
nym okresie dla Kościoła katolickiego oraz 
funkcjonującej w  nim katolickiej rodziny.
Papież tematowi małżeństwa i rodziny po-
święca wiele miejsca w  swoim nauczaniu, 
wie bowiem doskonale jakie są najwięk-

sze bolączki człowieka XXI wieku. Rodzi-
na, pomimo swojej coraz słabszej kondycji 
przejawiającej się w fali niewierności, ego-
izmu i odchodzenia od Boga, pozostaje na-
dal podstawowym środowiskiem w którym 
wychowuje się człowiek. Rodzice bowiem, 
zawsze mają wpływ na rozwój swoich dzie-
ci, na dobre i na złe. Dlatego czy tego chcą 
czy nie, noszą na sobie brzemię odpowie-
dzialności za wychowanie potomstwa. 

GDzie są Dzieci? 
Papież cały siódmy rozdział swojej 

adhortacji „Amoris laetitia” poświęcił wy-
chowaniu dzieci. Pierwszym problemem 
jaki porusza jest potrzeba biskości i żywego 
zainteresowania dziećmi. Aby skutecznie 
wychowywać potrzeba postawy wsparcia, 
towarzyszenia i  prowadzenia. Rzeczywi-
ście trudno jest wychowywać rodzicom, 
którzy widzą swoje dzieci tylko w  godzi-
nach wieczornych, gdy wracają zmęczeni 
po pracy. Franciszek celnie zauważa, że nie 
można unikać pytań o to, co robi dziecko 
w czasie gdy nie ma kontaktu z rodzicami. 
Kim są ci którzy zajmują się dostarczaniem 
dzieciom rozrywki; którzy wchodzą do ich 
domów (i ośmielę się dodać również umy-
słów) przez ekrany komputerów i smartfo-

nów? Z  mojej codziennej obserwacji rze-
czywistości mogę wysnuć właśnie takie 
wnioski, że niejednokrotnie świat wirtu-
alny, portale społecznościowe, YouTuberzy 
i inne „mądre głowy Internetów” kształtu-
ją świat wartości dzieci i  ich postrzeganie 
rzeczywistości. Franciszek zauważa, że zo-
stawienie dziecka samemu sobie nie pro-
wadzi do niczego dobrego. Rodzina musi 
się interesować tym, komu są powierzanie 
dzieci pod opiekę, z kim spędzają swój czas. 
Uniknięciu szkodliwej inwazji ma według 
Papieża zapewnić prosta i miłosna rozmo-
wa z  dziećmi o  rzeczach ważnych i  stwa-
rzanie możliwości, które mogły wypełnić 
ich wolny czas. Należy także, unikać skraj-
ności posiadania kontroli nad wszystkimi 
sytuacjami, które mogą zdarzyć się dziec-
ku. Papież pisze: „Jeśli rodzic ma obsesję, 
by wiedzieć, gdzie jest dziecko i chce kon-
trolować każdy jego ruch, to będzie się sta-
rał jedynie zapanować nad jego przestrze-
nią. W ten sposób nie wychowa go, ani nie 
umocni, nie przygotuje go do stawienia 
czoła wyzwaniom.” Dlatego właśnie liczy 
się przede wszystkim to, aby okres dojrze-
wania przebiegał w  wolności, uczeniu się, 
kompleksowym rozwoju oraz prawdziwej 
autonomii. W  taki sposób dziecko będzie 

Marcin Natonek, rok III

Dobre 
wychowanie 
w rodzinie

według papieża 
Franciszka
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umiało wykształcić w sobie cechy których 
potrzebuje aby umieć się bronić i  działać 
inteligentnie w  trudnych okolicznościach. 
Zatem, jak zwraca uwagę papież, ważnym 
pytaniem nie jest pytanie o to gdzie dziecko 
przebywa w sensie fizycznym, z kim prze-
bywa w danej chwil ale gdzie jest w sensie 
egzystencjalnym, gdzie jest z  punktu wi-
dzenia swoich przekonań, celów, pragnień. 
Dlatego więc Franciszek pyta rodziców: „ 
Czy staramy się zrozumieć gdzie naprawdę 
są dzieci w swojej wędrówce? Gdzie jest ich 
dusza? Czy w ogóle chcemy to wiedzieć?” 

etyczna eDukacja Dzieci

Szkoła zapewnia dzieciom edukację 
podstawową. Ponadto dzieci, niejedno-
krotnie uczęszczają na różnego rodzaju za-
jęcia dodatkowe i  korepetycje aby mogły 
rozwinąć swoje zdolności i talenty. Rodzice 
niewątpliwie potrzebują różnych instytu-
cji i osób trzecich, które pomogą wykształ-
cić ich dzieci. Jednak jest jedna dziedzina 
w  której są niezastąpieni – nie mogą cał-
kowicie przekazać innym formacji moral-
nej. Zadanie rodziców obejmuje wychowa-
nie woli oraz rozwijanie dobrych nawyków 
i emocjonalnych skłonności ku dobru. Pra-
gnienie, aby dostosować się do społeczeń-
stwa lub zdolność do wyrzeczenia się na-
tychmiastowej satysfakcji, aby dostosować 
się do pewnej normy i zapewnić sobie do-
bre współżycie jest samo w  sobie warto-
ścią początkową, stwarzającą dyspozycję 
by wznieść się ku wyższym wartościom. 
Dziecko powinno te wartości, zasady i nor-
my odkrywać samo, w sposób indukcyjny 
a nie przez narzucenie ich jako niepodwa-
żalnych prawd. 

warTość sankcji

Niezbędne według Franciszka jest 
uwrażliwienie dziecka czy nastolatka, że 
złe działania mają swoje konsekwencje. 
Kształtowanie w dziecku zdolności do po-
stawienia się w  sytuacji innej osoby i  do-
strzeżenie, że wyrządziło się jej zło jest 
niezwykle ważne. Trzeba budzić 
w  dzieciach umiejętność wyraża-
nia skruchy, prośby o  przeba-
czenie, poczucie konieczno-
ści naprawienia szkody. 
W  tym procesie ro-
dzice powinni 
odznaczać się 
cierpliwo-
ścią aby 
nie 

dawali się ponieść złości i  zniechęceniu. 
Dziecko, które popełnia zły czyn musi być 
napomniane ale nigdy jako wróg, czy ktoś 
na kim rozładowywana jest własna agre-
sywność. Ważne aby dyscyplina nie sta-
ła się okaleczeniem pragnienia lecz by by-
ła bodźcem aby ciągle iść dalej. Aby tego 
uniknąć trzeba znaleźć równowagę mię-
dzy dwiema równie szkodliwymi skraj-
nościami. Pierwsza, to budowanie świata 
na miarę pragnień dziecka, które dorasta 
czując się podmiotem praw a nie obowiąz-
ków. Druga, to ukierunkowanie dziecka 
na życie bez świadomości swej godności, 
w udręce obowiązków i przymusie realiza-
cji zadań. Trzeba więc mądrze posługiwać 
się sankcjami i z miłością napominać. Ta-
ki proces wychowawczy zacznie przynosić 
owoce w  dojrzewaniu osobistej wolności. 
Wówczas samo dziecko w  pewnym mo-
mencie zacznie uznawać z  wdzięcznością, 
że dobrem było dla niego wzrastanie w da-
nej rodzinie, a  także znoszenie wymagań 
stawianych przez proces formacyjny. 

nauczmy Dzieci czekać 
Rodzina w  obecnych czasach powinna 

wychowywać do zdolności oczekiwania. 
Krótko mówiąc – dziecko nie musi od razu 
wszystko mieć. Papieżowi oczywiście nie 
chodzi o pozbawienie dzieci urządzeń elek-
tronicznych. Możemy powiedzieć, że ape-
luje o roztropność. Kiedy dzieci lub nasto-
latki nie są wychowywane, aby przyjąć, że 
pewne rzeczy muszą poczekać, to stają się 
aroganckie, podporządkowujące wszyst-
ko zaspokojeni swoich doraźnych potrzeb 
i dorastają z wadą: „chcę 
wszystko i  natych-
miast”. Taka po-
stawa abso-
lutnie nie 
sprzyja 
wol-

ności. Kiedy wychowujemy aby nauczyć 
odkładania pewnych rzeczy i  poczekania 
na stosowną chwilę, to uczymy co to zna-
czy panować nad sobą samym i być nieza-
leżnym od swoich impulsów. 

„autyzm technologiczny”
Ostatnią sprawą którą przybliżę, jest 

spojrzenie papieża na możliwości komu-
nikacyjne jakie daje dzisiejsza technolo-
gia. Zaawansowane technologie, kiedy są 
dobrze używane, mogą pomóc w  łącze-
niu członków rodziny pomimo odległo-
ści. Trzeba jednak pamiętać, że nie zastąpią 
one dialogu osobistego, kontaktu fizyczne-
go. Wiemy, że często te środki komunikacji 
bardziej nas oddalają a nie zbliżają, jak na 
przykład wtedy, gdy w porze posiłku każdy 
z domowników zajmuje się własnym telefo-
nem. Papież zaznacza, że nie można igno-
rować zagrożeń wynikających z  nowych 
form komunikacji. Dzieci i młodzież przez 
ten „autyzm technologiczny” są wyrywane 
z realnego świata i narażane na manipula-
cje. 

Oczywiście zaprezentowane w  tym ar-
tykule treści są tylko wybraną częścią z na-
uczania Franciszka. Jeśli tylko zaczniemy 
zagłębiać się w  ten temat zobaczymy jak 
wielkie jest bogactwo nauczania papieża. 
Świadczy to tylko o tym, że omawiany te-
mat jest bardzo aktualny i potrzebny. ■

Źródła: 
Franciszek, Adhortacja Apostolska „Amoris leatitia” 
O miłości w rodzinie 
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Rafał Sekuła, rok II

Warto rozmawiać?

www.pixabay.com.pl
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Cały dzień w pracy. Życie od po-
niedziałku do piątku, od 7:00 do 
15:00. Potem chwila odpoczyn-
ku przed telewizorem w którym 

oglądamy kolejny hiszpański tasiemiec. Po 
dwóch godzinach dzieci wracają ze szkoły, 
są już na tyle duże i potrafią zadbać same 
o  siebie. Chwila spędzona w  kuchni aby 
podgrzać dzieciom obiad i  wracamy do 
wcześniejszego odpoczynku. Dzieci w naj-
lepszym wypadku siadają aby zrobić zada-
nie lub idą pobawić się z kolegami. W koń-
cu wszystkich zastaje nieuchronna noc i tak 
trzeba zakończyć kolejny szary dzień życia.

Obraz ten jest nieco przerysowany, cho-
ciaż znalazłyby się pewnie rodziny żyjące 
według tego schematu. Dzisiejszy świat, 
pomimo tylu udogodnień i  tak wielkiego 
postępu w  każdej dziedzinie życia, skła-
nia ludzi do zamknięcia się w sobie. Świat 
staje się globalną wioską i  wszystkie rela-
cje przenoszone są do cyberświata. Także 
wiele nowych relacji nawiązywanych jest 
na tej płaszczyźnie. Ten proces możemy 
dostrzec także w rodzinie, która jest pod-
stawową komórką społeczeństwa. Coraz 
częściej komunikacja pomiędzy członka-
mi rodziny dokonuje się na drodze telefo-
niczno-internetowej. Czy na tym polegają 
prawdziwe relacje? Czy nie jest to spłycanie 
relacji do rozmowy? Co zrobić aby rodzina 
zdrowo funkcjonowała w dzisiejszym zdi-
gitalizowanym świecie? Od losów rodziny 
zależy kierunek w którym potoczą się dzie-
je świata.

sTuDnia woDy żywej?
Internet i telewizja są prawie niewyczer-

palną studnią informacji. Można znaleźć 
tam dosłownie wszystko, począwszy od 
przepisu na „murzynka” aż do najśwież-
szych informacji z całego świata. Porównu-
jąc świat mediów do studni możemy wy-
różnić w niej trzy poziomy: taflę, błoto 
(muł) oraz to wszystko co zawiera się 
pomiędzy nimi. Na tafli unoszą się 
te najlżejsze rzeczy czy sprawy. 
Plotki, nowości z życia gwiazd, 
kolejna teoria spiskowa ma-
jąca dać nam spójny obraz 
świata w którym żyjemy. 
To jest jednak tylko ta-
fla. Jak szybko po-
jawiają cię na niej 
różne liście, tak 
szybko z  niej 
znikają. Na 
samym 
dnie je-

ziora znajduje się muł ludzkości. Możemy 
znaleźć tam pornografię, gry, filmy które 
wsysają nas tak, że nie możemy wyjść. Jest 
jednak także trzecia strefa zajmująca zde-
cydowaną większość studni - jest to woda 
zdatna do picia.

słowa uczą, przykłaDy 
pociąGają

Jedną z najbardziej niebezpiecznych rze-
czy jest brak informacji. Dzieci podcho-
dzą do tej studni i albo oglądają taflę wody 
z góry, albo z ciekawości nachylają się i wę-
drują na samo dno. Rodzice powinni uczyć 
swoje dzieci nie tylko jazdy na rowerze czy 
samochodem, ale umiejętnego pływania 
w wodach mediów. Dzieci nie są ślepe. Je-
żeli rodzice dają im dostęp do komputera 
w wyznaczonym czasie, a sami nieustannie 
przesiadują telefonami w rękach, nie dziw-
my się że nie chcą ich słuchać. Słowa po-
uczają, a przykłady pociągają. Uczmy przez 
przykład. Ważnym elementem który przy-
daje się do kształtowania młodego człowie-
ka jest rozmowa. Gdzie mają się zwrócić 
o pomoc spragnieni wiedzy młodzi ludzie? 
Jeżeli nie do rodziców to gdzie? Czy nie 
do wszystkowiedzącego „wujka Google” 
i „cioci Wikipedii”? Życie nie jest przecież 
kolejnym zadaniem domowym, które moż-
na odpisać z Internetu czy z zeszytu kolegi.

nie jesTeśmy pierwsi

Młodzi pragną wzorów, przykładów, 
ideałów. Pokazujmy im dobre wzorce, świę-
tych z podwórka, albo jeszcze lepiej: sami 
bądźmy dla nich wzorcami. Jeżeli młody 
człowiek zagubi się w  mętach świata, bę-
dzie miał gdzie szukać wsparcia i pomocy. 
Tutaj warto podkreślić wielką rolę dziad-

ków w rodzinie. W wielu przypadkach to 
właśnie dziadek i babcia są wzorami życia, 
przekazicielami ideałów. Iluż to chłopców 
z  dumą mówi w  przedszkolu: „mój dzia-
dek jest strażakiem!”. Ta bliskość i autory-
tet procentuje w wieku dojrzewania. Dzięki 
seniorom rodziny odkrywamy, że nie jeste-
śmy na tym świecie pierwsi. Ciągniemy za 
sobą całą historię rodziny. To dzięki rodzi-
nie nasze życie nabiera smaku. Jest to jeden 
z powodów, dla których jesteśmy im win-
ni szacunek. To rodzina sprawiła, że jestem 
kimś. 

konflikT pokoleń

To prawda, że istnieje na świecie takie 
zjawisko. Uwidacznia się ono w przełomo-
wych momentach życia ludzkiego. Szcze-
gólnym okresem jest czas dojrzewania oraz 
wyprowadzki z domu. Podłożem tego kon-
fliktu są dobre pragnienia rodziców, aby 
dorastający syn lub córka weszli dobrze 
w swoje życie. Rodzice chcą dobrze, ale bu-
dząca się indywidualna osobowość dzie-
ci szuka własnych rozwiązań. Dzięki temu 
dokonuje się postęp, ale również i konflik-
ty z najbliższymi. Spory i nieporozumienia 
mogą też pojawiać się pomiędzy rodzicami 
a dziadkami. Często dziadkowie, doświad-
czeni dłuższym stażem życia, próbują po-
móc młodszym. Także problemy wynika-
jące z wieku mogą być powodem większych 
rodzinnych niepokojów. Należy także wte-
dy wykazać się otwartością i  zrozumie-
niem dla rodziny. Środowisko domowe jest 
szkołą miłości, nie tej pokazywanej przez 
świat, ale miłości Chrystusowej, miłości 
rozumiejącej, ubogacającej i budującej.

na koniec

Przemożny wpływ mediów na ludzi 
młodych w dzisiejszym świecie jest nie do 

powstrzymania. Praktycznie niemożliwe 
jest całkowicie zamknąć się na niego. 

Nie media są złe, ale to co my z nimi 
robimy. Nie dopuśćmy, aby obraz 

rodziny zamkniętej, skupionej 
wokół telewizora stał się zna-

mieniem dzisiejszego świata. 
Drogi rodzicu, zamknij tę 

gazetę i  porozmawiaj ze 
swoimi dziećmi. Drogi 

młodszy bracie, pójdź 
i  spędź trochę cza-

su z  rodzicami. 
Ubogacajmy się 

sobą, bo war-
to rozma-

wiać. ■

www.dzieckoifigura.pl
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„Radość miłości przeżywana 
w rodzinach jest także rado-
ścią Kościoła”. To sformuło-
wanie papieża Franciszka 

zawarte w adhortacji apostolskiej „Amoris 
Laetitia” wskazuje na to, że każda radość, 
która rodzi się w  rodzinach jest również 
wielkim szczęściem dla całego Kościoła. Na-
tomiast rozwijając tę myśl papieską można 
uznać, że każde zagrożenie dla rodzin od-
działuje negatywnie na Kościół. 

z czeGo wynikają? 
i jak powsTają?

Współczesna rodzina jest narażona na 
bardzo wiele zagrożeń. Jest wiele czynni-
ków, które mają na to wpływ. Bardzo często 
jeden czynnik „otwiera drzwi” na kolejne, 
najczęściej jeszcze groźniejsze. Większość 
z nich rodzi się z nieumiejętnego korzysta-
nia z dóbr, które powinny służyć człowie-
kowi do lepszego funkcjonowania. Najlep-
szym tego przykładem jest korzystanie ze 
środków masowego przekazu. W  rodzi-
nach, w  których są zaburzone relacje na 
linii rodzic – dziecko pojawia się wysokie 
prawdopodobieństwo,że osoby w  środo-
wisku rodzinnym odczuwające brak zain-
teresowania, akceptacji i  dochodzącą do 
tego samotność, będą szukały rekompen-
saty w  świecie wirtualnym i  różnorakich 
środkach społecznego przekazu.I tu rodzi 

się ogromne ryzyko, niezależnie od wie-
ku osoby poranionej, że przez nieumiejęt-
ne zachowania osoba ta napotka na wiele 
nowych problemów, które mogą doprowa-
dzić ją do uzależnień, a  w  efekcie końco-
wym do całkowitego zburzenia relacji. Bar-
dzo trafnie zauważył papież Jan Paweł II: 
„Wiadomo, że środki przekazu społeczne-
go <<oddziałują na psychikę odbiorców tak 
pod względem uczuciowym i  intelektual-
nym, jak moralnym, a nawet religijnym>>, 
zwłaszcza młodych”.

uTraTa relacji i co jeszcze?
Narastającym problemem jaki w  ostat-

nich czasach pojawia się wśród katolików 
jest odkładanie lub całkowite odrzucanie 
ślubu kościelnego, a zawieranie jedynie ślu-
bu cywilnego. W  tej sprawie wielkim za-
angażowaniem powinni wykazać się dusz-
pasterze, aby uczynić co tylko możliwe, 
„ażeby doprowadzić te osoby do uregulo-
wania ich sytuacji wedle zasad chrześcijań-
skich”. Potrzebne jest również wsparcie ze 
strony osób świeckich, które swoją modli-
twą, a przede wszystkim przykładem wska-
żą kierunek, jaki powinien zostać obrany 
przez te osoby, którym ciężko powrócić na 
właściwą drogę.

Poruszając tematykę zagrożeń spływają-
cych na rodziny nie można nie wspomnieć 
o współczesnych ideologiach, które podwa-
żają godność istoty ludzkiej i rodziny oraz 
są swoistym zagrożeniem dla prawidłowe-
go funkcjonowania rodzin jak i całego spo-

łeczeństwa. Do takich można zaliczyć m.in. 
ideologię gender, która jest szeroko pro-
mowana przez środowiska LGBT. Czyn-
nikami, które wypływają na dekonstruk-
cję rodzin są również: alkoholizm, hazard, 
pornografia, konflikty rodzinne, przemoc 
domowa pod różnymi postaciami, niedo-
statek materialny oraz rozwody, które mają 
bardzo negatywny wpływ na dzieci.

jak zwyciężyć?
Zapewne niejedna rodzina boryka się 

z  pytaniami: „Co zrobić aby moja rodzi-
na była szczęśliwa? Jak pokonać kryzysy, 
które mogą jej zagrozić?” Najlepszą odpo-
wiedzią na to pytanie jest przykład życia 
Świętej Rodziny. Jeżeli relacje budowane 
w rodzinach będą oparte przede wszystkim 
na relacji z  Chrystusem, to pomimo tego, 
że pojawiają się trudności, to i tak nie będą 
w stanie całkowicie zniszczyć zażyłości ro-
dzinnej zaszczepionej w Chrystusie. Żyjąc 
radami ewangelicznymi nie możemy za-
pomnieć, że bardzo ważna jest modlitwa 
za siebie nawzajem, która jest przejawem 
troskio drugą osobę. Wszyscy jesteśmy za-
proszeni przez Świętego Jana Pawła II, aby 
zatroszczyć się i zaangażować w sprawęra-
towania i  popierania wartości rodzinnych 
gdyż „Przyszłośćludzkości idzie poprzez 
rodzinę!”. ■
Bibliografia:
Ojciec Święty Franciszek, Adhortacja apostolska  
Amoris laetitia
Ojciec Święty Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Fa-
miliaris consortio

Współczesne zagrożenia 
dla rodziny i ich pokonywanie 

Stanisław Michałczak, rok II
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Karol Wojtyła w  książce Miłość 
i  Odpowiedzialność prezentu-
je tendencyjny zarzut stawiany 
osobom duchownym: jak kapłan 

żyjący samotnie może coś wiedzieć o nor-
malnym życiu rodzin? Odpowiedzią jest do-
strzeżenie faktu, iż prezbiter choć nie żyje 
w  związku małżeńskim i  nie posiada wła-
snych dzieci, to jednak dzięki posłudze im 
sprawowanej m.in. w ramach celebracji sa-
kramentów, wizyt duszpasterskich, prowa-
dzenia lekcji religii, i wielu innych spotkań 
na różnych płaszczyznach niejednokrotnie 
dostrzega więcej oraz żyje problemami swo-
ich wiernych. W kontekście V synodu diece-
zji tarnowskiej podejmijmy krótką refleksję 
nt. relacji zachodzących pomiędzy kapła-
nem a rodzinami.

króTka refleksja

Człowiek każdej epoki w  swych reflek-
sjach poszukiwał tego, co jest istotą ludz-
kiej egzystencji. Choć odpowiedzi moż-
naudzielić wielu, jednak wiodące jest 
dostrzeganie w miłości klucza do realizacji 
swego człowieczeństwa. Wszyscy są powo-
łani do jej realizacji, lecz każdy zgodnie ze 
swym powołaniem. Kapłan w  miłości do 
Boga, a przez Niego do każdego człowieka. 
Większość ludzi poprzez realizację miłości 
oblubieńczej pomiędzy kobietą a  mężczy-
zną. Część do życia w samotności, w któ-
rej miłością dzielą się z wieloma. Tak więc 
korelacja pomiędzy kapłanem a rodzinami 
dotyczyć będzie przede wszystkim miło-
ści i sposobów jej realizacji w konkretnym 
kontekście społeczno-kulturowym oraz 
wobec wyzwań przed którymi stoją współ-
cześni ludzie. Trudność kapłana polega na 
możliwości wsparcia wiernych w  aktuali-
zacji w życiu prawd wiary i czynienia mi-
łości przedstawionej m.in. w hymnie o mi-
łości (1 Kor 13, 4-7). Niezwykłą pomoc 
duszpasterz otrzymał od papieża Francisz-
ka, który w swoim nauczaniu podjął reflek-
sję na ten temat (zob. AL 89-119). Nie moż-
na jednak pozostać tylko na płaszczyźnie 
antropologicznej. We wspomnianym wy-
żej dokumencie papież wypowiada bardzo 
głębokie twierdzenie: „Małżeństwo jest 
ikoną miłości Boga do nas” (AL 121). 

sytuacja aktualna

Kluczowe pytanie narzuca się samo: Ja-
kie to ma znaczenie dla współczesnego 
człowieka? Pesymista odpowie, że aktual-
nie tą tematyką nie jest zainteresowany, że 
kwestia Boga imiłości nie znajduje się w or-
bicie jego życiowych potrzeb. Optymista 
wyjdzie od tego samego spostrzeżenia, mó-
wiąc, że owszem, powierzchownie tak spra-
wa się jawi, natomiast dostrzeże w głębi te 
pragnienia do których skrycie dąży wbrew 
panującej powszechnie modzie życiowe-
go agnostycyzmu i  utylitaryzmu. Rzeczy-
wistość jak zawsze znajduje się gdzieś po-
środku. Nie można bowiem zaprzeczyć, że 
kryzys rodziny jest w jakiejś mierze kryzy-
sem miłości, kryzysem realizacji wyższych 
wartości: dążenia do świętości i  poświę-
cenia się dla drugiej osoby. Jednak należy 
również mocno wyakcentować możliwości 
i praktyczne działania młodych ludzi w dą-
żeniu do tych wartości. 

co z synoDem?
Jakie jest zatem zadanie kapłana? Fun-

damentalne jest podkreślenie faktu, iż ka-
płan dostrzega, albo przynajmniej ma ta-
ką możliwość, zauważyć wiele czynników 
oddziaływujących na rodziny. Posiada-

jąc zaś ogólną wiedzę zdobytą w  trakcie 
formacji seminaryjnej, poszerzoną o  per-
manentne dokształcanie się poprzez roz-
ważanie słowa Bożego, lekturę wartościo-
wych publikacji, zdolny jest do wspierania 
szczególnie młodych ludzi, którzy dopie-
ro co weszli na drogę życia w małżeństwie. 
Zachęta papieża Franciszka do towarzy-
szenia wiernym jest szczególnym wyzwa-
niem wobec współczesnego świata, a może 
przede wszystkim w  naszej sytuacji dusz-
pasterskiej diecezji tarnowskiej, o  realne 
zaangażowanie kapłana w  życiu rodzin. 
Odwołując się do loga trwającego synodu 
nasuwa się spostrzeżenie: kapłani i  oso-
by konsekrowane nie tworzą jakiegoś dru-
giego okręgu, lecz razem kroczą z wierny-
mi za Chrystusem. Paradoksalnie można 
więc powiedzieć, że kapłan realizując swo-
je powołanie wyrzeka się możliwości zało-
żenia własnej rodziny, lecz nie wyrzeka się, 
a wręcz jest wezwany do życia w rodzinach 
nad którymi biskup powierzył im opie-
kę. Podsumowaniem niech będzie krótkie 
wezwanie: żyjmy wraz z  rodzinami para-
fii. Bądźmy obecni w ich życiu! Miłość bez 
obecności nie istnieje.
Bibliografia: 
Karol Wojtyła – Miłość i odpowiedzialność
Franciszek –Amoris laetitia

Wojciech Podwika, rok V

Ksiądz i rodzina
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szczęście - bezinTeresownym 
Darem boga

Każdy bez wyjątku pragnie szczęścia. 
Pragnienie to ma Boskie pocho-
dzenie, które Bóg wszczepił w serce 
człowieka, by przyciągnąć je do sie-

bie, ponieważ tylko On może zaspokoić serce 
człowieka. To pragnienie, realizujemy na róż-
nych drogach naszego życia. 

Ludwik i Zelia Martin odczytując zamysł 
Stwórcy wstąpili na ścieżkę małżeństwa. Bóg 
stwarzając nas na swój obraz i  podobień-
stwo, pragnął byśmy Go poznali, szli za Nim 
i  przez to osiągnęli wieczne szczęście. Życie 
w  wieczności, przekracza rozumienie i  si-
ły tylko ludzkie, gdyż pochodzi z darmowe-
go daru Bożego. Niezależnie od drogi, którą 
kroczymy, nie możemy zapomnieć, iż to wła-
śnie Chrystus ma być jej uwieńczeniem i do-
pełnieniem. Sakramentalny związek małżeń-
stwa, zakłada również w  swej naturze - dar 
z siebie. Współmałżonkowie rezygnują z cze-
goś, na rzecz drugiej osoby. Z ich relacji wy-
pływa już nie tylko obowiązek troski jedynie 
o swoje uświęcenie, ale również swej rodziny. 
Obiecane szczęście stawia każdego wobec de-
cydujących wyborów. Życie Zelii i  Ludwika 
doskonale to obrazuje. Ich wewnętrzne prze-
miany, problemy jakim musieli sprostać, brak 
postawy obojętności wobec zła czy sytuacji 
kryzysowych innych ludzi, świadczą o  tym, 
że nie tylko pomagali Bogu w  realizowaniu 
ich szczęścia, ale również przyczyniali się do 
powiększenia radości innych.

białe małżeńsTwo?
Zelia i  Ludwik Martin przeżyli 9 pierw-

szych miesięcy swojego wspólnego życia mał-
żeńskiego w całkowitej czystości. Ojciec Piat 
w swoim świadectwie opisywał, że odkrycie 
fizyczności męża było dla niej prawdziwym 
szokiem. Ten dziewiczy stan, nie był jednak 
naznaczony egoizmem, gdyż właśnie w  tym 
okresie, małżonkowie przez jakiś czas opie-
kowali się osieroconym dzieckiem. Potrzebo-
wali czasu, aby wszystko przemyśleć i dojrzeć 
do decyzji o własnym potomstwu. Po rozmo-
wie ze spowiednikiem zmienili swoje zapa-
trywania. Ta dziewicza droga, stanowiąca je-
den z wielkich znaków obecnych w rodzinie 
Martin, silnie wskazuje na uzupełnianie się 
powołań w Kościele, szczególnie w momen-

cie, gdy rodzina odczuwa potrzebę odnalezie-
nia sensu swego istnienia, własnego funda-
mentu wyrosłego ze świętego aktu związku 
dwojga z  Bogiem. Dziewictwo jest pierwot-
nym stanem serca, który nie ginie w  mo-
mencie, w którym małżeństwo zostaje skon-
sumowane. Zrozumieli, że wizja klasztoru 
i ołtarza, która ich oboje tak porwała w mło-
dości, mogłaby odżyć w potomstwie, przygo-
towanym przez nich dla służby Bożej. Czy-
stość nie straciła nic na wartości, lecz dojrzała 
i dopełniła się. Był to moment zwrotny w ich 
życiu. Nadal pragnęli się uświęcać, ale już nie 
pomimo małżeństwa, ale w nim i przez nie. 

owoce

Wydali oni na świat dziewięcioro dzie-
ci. Pięcioro przekroczyło próg klasztoru. 
Bolesnym doświadczeniem było najpierw 
odejściem do wieczności Helenki w  wie-
ku niespełna 6 lat. Marzeniem rodziców, 
a  szczególnie matki był syn. Co wieczór ra-
zem z córkami klękała do modlitwy i prosiła 
dla nich o braciszka, który będzie kiedyś ofia-
rował Hostię i pojedzie w dalekie kraje jako 
misjonarz. Pragnienie Zelii spełniło się jedy-
nie połowicznie. Urodziła dwóch synów - Jó-
zefa Ludwika oraz Józefa Jana, żyli oni nieste-
ty tylko po kilka miesięcy. Nie był to koniec 
smutnych doświadczeń - kolejna z córek Me-
lania, kończy ziemską pielgrzymkę mając 
niespełna rok. We czwartek 2 stycznia 1873 r. 
w nocy przyszła na świat ta, która sama sie-
bie nazwała ,,małym, zimowym kwiatkiem”. 
Otrzymała imię - Franciszka Teresa. W pięt-

nastym roku życia wstępuje do Karmelu. Pius 
XI w 1923 r. ogłasza ją błogosławioną, dwa la-
ta później włącza w poczet świętych.

kres ziemskiej węDrówki

Zelia i  Ludwik jak widać, dobrze wypeł-
nili swoje obowiązki wychowawcze. Priory-
tetem była dla nich służba swym dzieciom. 
Los jednak ich nie oszczędzał. U  kobiety 
zdiagnozowano nowotwór piersi. Choroba 
powodowała w jej życiu wiele cierpienia, ale 
całkowicie ufała Bogu, który w ostateczności 
powołał ją do Siebie, w wieku 46 lat. Ludwik 
został doświadczony powolną utratą świado-
mości. Przeżył bez żony jeszcze 17 lat. Papież 
Jan Paweł II, po zasięgnięciu opinii w 1994 r., 
uznaje heroiczność cnót małżonków. 19 paź-
dziernika 2008 legat papieski kardynał Jose 
Saraiva Martins w trakcie mszy beatyfikacyj-
nej mówi: „Dzisiaj Kościół nie podziwia tyl-
ko świętości tych synów normandzkiej zie-
mi jako daru dla wszystkich, ale przegląda się 
w  tym małżeństwie Błogosławionych, które 
uczestniczy w tym, by uczynić ślubną suknię 
Kościoła piękniejszą i  wspanialszą. Kościół 
dziś nie podziwia tylko świętości ich życia, 
ale rozpoznaje w tym małżeństwie wzniosłą 
świętość instytucji miłości małżeńskiej, ta-
kiej jaką powołał sam Stwórca”. W 2015 r. pa-
pież Franciszek na podstawie cudu za wsta-
wiennictwem małżonków - uzdrowienia 
dziecka z Hiszpanii - ogłasza ich świętymi. ■
Bibliografia:
Ciach W., Powołani razem do świętości, Poznań 2008
Piat S.J., Rodzina Martin, Kraków 1983
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Mateusz Czachor, rok IV

Małżeństwo drogą do Boga

„Dać życie przyrodzone to rzecz wielka, ale ważniejsze nad życie fizyczne jest życie duchowe”
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oni już są święci…

Każdy z nas jest powołany do świę-
tości i  do niej dąży. Doskonały-
mi wzorcami do naśladowania 
są nasi święci i błogosławieni pa-

tronowie. Ich życie ukazuje niepowtarzal-
ną drogę miłości, jaką każdy z  nich prze-
mierzył, aby osiągnąć cel – zjednoczenie 
z  Chrystusem w  Niebie. Apostołowie, Oj-
cowie Kościoła, Mistycy i  Mistrzowie ży-
cia Duchowego, biskupi, kapłani, zakon-
nicy i  zakonnice, pustelnicy i męczennicy, 
w  ich postawach widzimy zachętę dążenia 
do świętości. Jednak, czy ja i  ty, możemy 
dojść do tego celu? Nie tylko możemy, ale 
i pragniemy, do tego jesteśmy powołani. Po-
wołanie do świętości jest podstawowym po-
dołaniem każdego człowieka.

poprzez…
Już w  Starym Testamencie świętość 

wiązano nierozerwalnie z  czystością reli-
gijną i  sumiennym przestrzeganiem pra-
wa. Nowy Testament rozwija podobną 
myśl, bycie świętym jest związane z prze-
strzeganiem przykazania miłości, pro-
wadzeniem życia prawdziwie moralnego 
i  oddawaniem chwały Bogu przez Jezu-
sa Chrystusa. W  kolejnych wiekach, jako 
źródło świętości ukazywana jest Eucha-
rystia i  wynikające z  niej dobra duchowe. 
W Didache odnajdujemy ważną i kluczową 
sprawę powszechności powołania do ży-
cia, w ideale chrześcijańskim. Świętość jest 
w  zasięgu każdego, skoro wszechmogący 
Bóg wszystko stworzył dla świętego Imie-
nia swego(por. Didache 10, 3), które za-
mieszkuje serce ochrzczonego po przyjęciu 
Eucharystii. Gdy wczytujemy się w marty-
rologia i opisy życia świętych, znajdujemy 
tam powody świętości. Jedni zostali świę-
tymi poprzez odwagę i męstwo przejawia-
ne w kroczeniu drogą męczeńskiej śmierci, 
której szczytem jest korona świętości ob-
myta własną krwią. Wspomnijmy takich 
męczenników jak św. Paweł, Piotr, Per-
petua i  Felicyta, Wawrzyniec, Stanisław 
Szczepanowski, Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, 
Bł. Ks. Roman Sitko. Wielu innych zyskało 
świętość odrywając swoją duszę od znisz-

czalnych dóbr tego świata i  poprzez nie-
pojęty dar kontemplacji, odsłonili odrobi-
nę zasłonę tajemnicy Boga. Nadmieńmy 
św. Katarzynę ze Sieny, Teresę z Avila, Jana 
od Krzyża, Jana z Avila, Faustynę Kowal-
ską. Jak doszli do męczeństwa, kontempla-
cji? Odpowiedź nie jest lakoniczna i prosta. 
Tak samo męczeństwo jak i  kontemplacja 
jest darem od Boga, lecz musi być przy-
jęte przez osobowość ukształtowaną po-
przez codzienną wierność, prostotę życia, 
dobre wykorzystanie czasu, dbanie o każ-
dy szczegół duchowości, szczere poddawa-
nie się poradom spowiednika i wypływają-
ce z  miłości posłuszeństwo przełożonym, 
a przezeń otwieranie się na natchnienia Bo-
żego Ducha.

pomimo…
Życie „zwyczajne”, nasze, to, które zna-

my, również prowadzi nas do świętości. 
Pomimo wielu trudów i niepowodzeń, na-

szych odstępstw i  nieuporządkowanych 
relacji, dążymy do osiągnięcia idealnego 
życia chrześcijańskiego w jedności z Chry-
stusem. Uczestniczymy w nim już poprzez 
sakramenty, a  szczególnie chrzest i  Eu-
charystie. Pomimo zranionej grzechem 
natury ludzkiej, ciągniemy do świętości, 
poprzez codzienny wysiłek. Św. Josem-
ria Escriva naucza: „Czy naprawdę chcesz 
osiągnąć świętość? – Spełniaj drobne obo-
wiązki każdej chwili: czyń, co powinieneś, 
skupiony na tym, co czynisz.” Doskonałym 

przykładem takiego postępowania, jest św. 
Izydor Oracz, swojej pracy rolniczej, pro-
stej i żmudnej, nigdy nie szczędził czasu na 
modlitwę, co Bóg hojnie mu wynagradzał, 
poprzez pomoc aniołów. Wiele się modlił, 
lecz nigdy nie zaniedbywał pracy, można 
przyznać z pewnością, że praca go uświę-
ciła pomimo trudności, jakich doznał od 
współpracowników. Wzór jego życia powi-
nien stać się nam bardzo bliski. „Praca (…) 
jest stróżem cnoty i  czynnikiem uświęce-
nia.” - Nauczał S.B. o. Anzelm Gądek OCD. 
Spójrzmy na rodziców św. Tereski od Dzie-
ciątka Jezus, św. Ludwika i  Zelię Martin. 
Świętość osiągnęli przez wierność w życiu 
małżeńskim i wysiłek, jaki czynili dla wy-
chowania swoich dzieci. Św. Józef Mascati, 
lekarz, który swym talentem przyćmiewał 
sobie ówczesnych. Jeden z  jego przyjaciół 
stwierdził że, z  takimi umiejętnościami 
medycznymi, jakie posiadał doktor Masca-
ti, mógłby zostać milionerem. On jednak 

zapałał miłością do ubogich, świadcząc im 
bezpłatną, fachową pomoc lekarką, często 
płacąc za ich leczenie. 

Dążmy do świętości poprzez miłość 
i modlitwę i pracę, pomimo naszych ludz-
kich ograniczeń i trudności.
Bibliografia:
J. Escriva, Droga, bruzda, kuźnia. Katowice 2001.
D. Nicholl , Świętość. Warszawa 1998.
A.Baron, Świętość a ideały człowieka. Kraków 2013.
A.Gądek OCD, Myśli wybrane. Kraków 2000.

Ku świętości, 
poprzez i pomimo…

Paweł Krzak, rok III
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Praca Komisji Przygotowawczej 
V  Synodu Diecezji Tarnowskiej 
stanowiła bardzo ważny etap, któ-
ry pozwolił na oficjalne zainaugu-

rowanie Synodu.

powołanie komisji 
przygotowawczej

V Synod Diecezji Tarnowskiej został za-
powiedziany przez Biskupa Andrzeja Jeża 
w listopadzie 2016 r. Praca Komisji Przygo-
towawczej rozpoczęła się 16 grudnia 2016 r. 
W  skład Komisji zostało powołanych 16 
osób, które systematycznie zbierały się na 
spotkaniach. Ich liczba została w później-
szym okresie zwiększona do 21. Na czele 
Komisji stanął przewodniczący, który do 
pomocy miał pięciu sekretarzy. Obok nich 
w pracy pomagało 15 członków. Z pewno-
ścią można stwierdzić, że głos całej Komi-
sji jak i poszczególnych indywidualnych jej 
członków był bardzo ważny i miał owocny 
wpływ na pracę przygotowawczą.

zespoły komisji 
przygotowawczej

Aby lepiej poznać problemy i  sytuację 
panującą w  diecezji oraz wśród jej wier-
nych, konieczny był dialog. Przyczynił się 
on to ustalenia różnych rozwiązań – tak, 
aby w przyszłości przynosiły jak najlepsze 
owoce podczas właściwej pracy Synodu, 
jak i  również po jego zakończeniu. 27 lu-
tego 2017 r., podczas drugiego posiedzenia 
Komisji Przygotowawczej, zostało powoła-
nych 11 Zespołów, które miały za zadanie 
zajmować się poszczególnymi płaszczyzna-
mi życia diecezji. Oprócz analizy obecnej 
sytuacji w obrębie danego obszaru (na tym 
etapie pracy w  zawężonym zakresie), po-
szczególne Zespoły miały za zadanie przy-
gotowanie regulaminów oraz wskazanie 
dokumentów, które później okazały się nie-
zbędne do właściwej pracy Synodu. Zostały 
powołane następujące Zespoły: Teologicz-

ny, Animacji modlitwy za Synod, Prawny, 
Liturgiczny, Katechetyczny, Ds. Młodzie-
ży, Ds. Duchowieństwa i osób konsekrowa-
nych, Ds. Rodziny, Ds. Duszpasterstwa pa-
rafialnego, Ds. Ewangelizacji, Ds. Mediów. 
Na ich czele stanęli wyznaczeni członkowie 
spośród Komisji Przygotowawczej.

Zadania Komisji Przygotowawczej
Zadania Komisji Przygotowawczej zo-

stały określone na podstawie prawa ko-
ścielnego. Pierwszym podstawowym celem 
jej powołania, było przygotowanie właści-
wych prac Synodu. Zagadnienie to obej-
mowało m. in. określenie tematów, a także 
Regulaminu Synodu i  przedstawienie ich 
Biskupowi Tarnowskiemu. Kolejnym zada-
niem, przed którym stanęła Komisja, było 
przygotowanie uroczystego otwarcia Sy-
nodu, które odbyło się 21 kwietnia 2018 r. 
Komisja zatroszczyła się również o  opra-
cowanie pomocy dla wiernych, w celu za-
poznania się z ideą Synodu, jego tematami 
i  poruszanymi problemami dotyczącymi 
całej diecezji. Wśród działań w tym zakre-
sie można wskazać m.in. wybór niedzieli 
synodalnych, podczas których szczególnie 
będą poruszane tematy dotyczące Syno-
du i jego bieżących wydarzeń. W tym celu 
w parafiach będą głoszone specjalne homi-
lie synodalne i prowadzona wspólna modli-
twa wiernych w intencji V Synodu. Zadanie 
Komisji polegało również na zachęcaniu do 
codziennej modlitwy w intencji owoców V 
Synodu. Komisja zajęła się również opraco-
waniem logo i hymnu Synodu.

spotkania w Dekanatach 
Diecezji

Komisja Przygotowawcza, odbyła rów-
nież spotkania w  dekanatach naszej die-
cezji. Jedno z nich miało miejsce we wrze-
śniu 2017 r. Zostali na nie zaproszeni księża 
pracujący w  obrębie danego dekanatu. 
Spotkanie dotyczyło m.in. zapoznania się 

z wytycznymi Synodu, jego tematyką, pla-
nowanym przebiegiem. Księża mogli tak-
że zgłosić swoje propozycje tematów, czy 
problemów jakie mogłyby wejść w obrady 
Synodu. Kolejne spotkanie zostało skiero-
wane do księży oraz osób świeckich, któ-
re wchodziły w skład Parafialnych Zespo-
łów Synodalnych. Odbyło się ono tuż przed 
rozpoczęciem Synodu na przełomie mar-
ca i kwietnia 2018 r. Podobnie jak w przy-
padku poprzedniego spotkania, tym razem 
również wierni naszej diecezji mogli włą-
czyć się aktywnie w pracę i przygotowanie 
Synodu.

sekretariat synoDu

Istotną pracę w  zakresie przygotowań 
do oficjalnego otwarcia V Synodu, wykonał 
Sekretariat Synodu. Wśród zadań Sekreta-
riatu należy wymienić m.in.: opracowanie 
projektu ornatów i szat liturgicznych; przy-
gotowanie książeczek z  liturgią otwarcia 
Synodu i specjalnych modlitw; zaproszenie 
gości z diecezji i spoza niej oraz koordyna-
cja w tym zakresie, a także określenie prze-
widywanej liczby wiernych; określenie tra-
sy procesji ulicami miasta Tarnowa.

„za chrystusem”
Niech słowa z hymnu V Synodu Diecezji 

Tarnowskiej, będą naszą refleksją na czas 
jego trwania.

Razem z Kościołem w drogę 
wyruszamy

bo życie nasze jest 
pielgrzymowaniem.

Ciebie, o Chryste, Wodzem 
obieramy;

w Maryi dłonie z pokornym 
oddaniem. ■

Bibliografia:
ks. Piotr Cebula, ks. Andrzej Dudek, Spotkania Człon-
ków Komisji Przygotowawczej z kapłanami w poszcze-
gólnych dekanatach, [w:] Biuletyn V Synodu Diecezji 
Tarnowskiej, nr 1, sierpień 2017, s. 70–73.
ks. Andrzej Dudek, Podstawowe informacje o Komi-
sji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, 
[w:] Biuletyn V Synodu Diecezji Tarnowskiej, nr 1, 
sierpień 2017, s. 74–78 .
ks. Andrzej Dudek, Przygotowania do inauguracji V 
Synodu Diecezji Tarnowskiej i  jej przebieg, [w:] Cu-
rrenda - pismo urzędowe Diecezji Tarnowskiej, rok 
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Dariusz Maj, rok I

Okiem SynoduOkiem Synodu

„ZA CHRYSTUSEM”
PRACA KOMISJI PRZYGOTOWAWCZEJ 

V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ
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Prowadzą Państwo intensywne ży-
cie zawodowe oraz rodzinne. Dlacze-
go przy tylu obowiązkach angażują się 
Państwo w życie Kościoła? 
Andrzej: Rzeczywiście nasza praca wy-

maga skupienia i  zaangażowania, a  życie 
rodzinne, przy czwórce dzieci w  różnym 
wieku jest – co by tu dużo mówić – inten-
sywne. 

Ale te ważne rzeczy nigdy nie stano-
wią przeszkody dla naszego zaangażowa-
nia w Kościele. Myślę, że przyczyn jest kil-
ka. Chyba najważniejszą jednak sprawą jest 
fakt, że nigdy nie traktowaliśmy Kościoła 
jako instytucji, która jest w jakiś sposób na 
zewnątrz czy też w opozycji do naszej co-
dzienności. Widzimy taką życiową zależ-
ność: jeśli chcę być dobrym mężem, rodzi-
cem czy dobrze wykonywać swój zawód, 
to przede wszystkim muszę być dobrym 
chrześcijaninem, muszę mieć dobrą relację 
z Bogiem, a  to dzieje się tylko przez bycie 
w Kościele.

Poza tą główną przyczyną, jest jeszcze 
na przykład kwestia szacunku do Kościoła, 
który wyniosłem z rodzinnego domu; po-
tem było wchodzenie w życie Kościoła jako 
ministrant, lektor, uczestnik bardzo pręż-
nej grupy młodzieżowej i  uczestnik Tar-
nowskich Pieszych Pielgrzymek. Miałem 
też szczęście budowania obrazu Kościoła 
poprzez pryzmat świetnych księży, których 
spotykałem i spotykam na różnych etapach 
swojego życia. Uważam, że z  Kościoła po 
prostu nie da się wyrosnąć…

Grażyna: Właściwie trzeba w  niego 
wrastać coraz bardziej, dlatego też szuka-
liśmy możliwości pogłębiania wiary i  tra-
filiśmy do Wspólnoty Przymierza Rodzin 
MAMRE. Mamy świadomość , że jest to 
ważne w  przekazywaniu wiary naszym 
dzieciom i  w  budowaniu coraz większej 
jedności w naszym małżeństwie.

Jak to się stało, że zostali Państwo 
członkami synodalnej komisji ds. mał-
żeństw i rodzin?
Andrzej: Sami się zastanawiamy! 

(śmiech). Jest to dla nas ciągle zagadką. Lu-

dzie mówią na to: niespodziewany splot 
wydarzeń, albo nieoczekiwana zamiana 
miejsc. Ktoś mógłby dodać jakiś dziwny 
przypadek. Jako ludzie, którzy trochę już 
przeżyli zdecydowanie nazwiemy to Pal-
cem Bożym.

Naprawdę bycie w  tak poważnym gre-
mium, jakim jest Synodalna Komisja ds. 
Małżeństw i  Rodzin, wśród tych wszyst-
kich mądrych i  przesympatycznych ludzi 
(świeckich i  księży), było ostatnią rzeczą, 
o  której pomyślelibyśmy jeszcze 2 lata te-
mu. A jednak jesteśmy częścią tej Komisji 
i jak to dokładnie było, opowie żona.

Grażyna: Jakieś dwa lata temu ze Wspól-
notą Przymierza Rodzin MAMRE, w któ-
rej działamy spotkał się Dyrektor Wydziału 
Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin naszej 
diecezji - ks. Piotr Cebula. Spotkanie za-
pewne miało na celu zapoznanie się z na-
szą, niezbyt znaną w  diecezji wspólnotą. 
Równocześnie ks. Piotr podzielił się z na-
mi wiadomościami o przygotowaniach do 
V Synodu i poprosił o modlitewne i infor-
macyjne wsparcie tego dzieła. Z  tym wią-
zało się również zaproszenie naszego mał-
żeństwa, jako przedstawicieli MAMRE, do 
udziału w  pracach komisji presynodalnej 
zajmującej się tematyką małżeństw i  ro-
dzin. Na początku myśleliśmy, że prace bę-
dą tak intensywne i wyczerpujące, że w ko-
misji potrzebny będzie lekarz; ale zagadką 
było – po co także dentysta, czyli mąż? 
(śmiech). I kiedy rok temu, przed inaugu-
racją Synodu myśleliśmy, że nasza rola się 
zakończyła, o  dziwo otrzymaliśmy powo-
łanie do Komisji Synodalnej. 

Na czym polega zaangażowanie ludzi 
świeckich w prace Synodu?
Grażyna: Na przykładzie naszej Komi-

sji widzimy, że świeccy są źródłem cen-
nych informacji o życiu rodzin, małżeństw 
i  ludzi samotnych, będących w  różnych – 
czasem trudnych – sytuacjach życiowych. 

W  czasie regularnych spotkań, w  oparciu 
o dane przesyłane z parafii i uwagi konsul-
torów, współtworzyliśmy propozycje roz-
wiązań, które są zawarte w  projekcie sy-
nodalnego Dokumentu o Duszpasterstwie 
Rodzin i  Małżeństw w  Diecezji Tarnow-
skiej. Bardzo dużą rolę odgrywa także pra-
ca świeckich osób w Sekretariacie Synodu 
– ogarnięcie tylu informacji, przygotowa-
nie tekstów oraz dokumentów to naprawdę 
duże wyzwanie. Na koniec muszę dodać, że 
swoisty mix osób świeckich i duchownych, 
jest idealnym połączeniem w zespołach sy-
nodalnych, bo pokazuje każdej ze stron in-
ne i  czasem nieoczekiwane spojrzenie na 
różne tematy.

Andrzej: Oprócz pracy w  Komisji ds. 
Małżeństw i  Rodziny jestem członkiem 
jednego z wielu parafialnych zespołów sy-

Rodzinna atmosfera 
– wywiad z Państwem Grażyną i Andrzejem Janikami 

– członkami Komisji do spraw Małżeństw i Rodzin 
V Synodu Diecezji Tarnowskiej
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„… nigdy nie traktowaliśmy Kościoła jako instytucji, która 
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codzienności.”

Konrad Dziedzic, rok IV
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nodalnych i  potwierdzam, że nieocenione 
są spostrzeżenia, czasem trudne i bolesne, 
osób świeckich żyjących w  naszych para-
fiach. To, co jest wysyłane jako raporty pa-
rafialne w  dużej mierze pokazuje, czym 
żyją ludzie w  naszej diecezji, jakie są ich 
problemy i  oczekiwania w  przeżywaniu 
wiary. Myślę, że śmiało można powiedzieć, 
że świeccy to kopalnia wiedzy ale i sposób 
na rozwiązanie wielu problemów!

Oprócz zaangażowania w  dzieło Sy-
nodu są Państwo członkami Wspól-
noty Przymierza Rodzin MAMRE. 
Czy – Państwa zdaniem – Synod mo-
że przyczynić się do rozpropagowania 
w naszej diecezji wspólnot i stowarzy-
szeń o charyzmacie rodzinnym?
Andrzej: O, na pewno. Zresztą, to już 

się dzieje. Wspomnę tylko o świetnych ini-
cjatywach typu Rodzina Wspólnot, któ-
ra poprzez ulotki rozdawane podczas tzw. 
kolędy, internetowy Portal Diecezji Tar-
nowskiej czy filmiki reklamujące wspólno-
ty działające w naszej diecezji, pozwala po-
szukującym znaleźć wspólnotę dla siebie, 
a  obojętnym pokazać, że bycie w  jakiejś 
wspólnocie pozwala lepiej przeżyć przygo-
dę, jaką jest nasze życie i utrzymać ewange-
liczne wartości w naszych rodzinach i mał-
żeństwach. Tutaj trzeba dodać, że widzimy 
wielką życzliwość dla wspólnot ze strony 
ks. Biskupa Andrzeja Jeża i serdeczność ja-
ką ma dla nich wspomniany już Dyrektor 
ks. Piotr Cebula, który po prostu „czuje” 
wspólnoty i  wciąż zaskakuje nowymi po-
mysłami, aby wykorzystać ich możliwości.

Grażyna: Tak, tak. Bardzo nam impo-
nuje takie zaufanie i wsparcie jakie odczu-
wamy ze strony ks. Biskupa i  ks. Piotra. 

Chciałabym jeszcze dodać, że wspólno-
ty formują odpowiedzialnych katolików, 
którym zależy na głębokim przeżywa-
niu wiary i budowaniu swoich rodzin, ży-
cia zawodowego i relacji między ludźmi na 
fundamencie Ewangelii i dlatego nie wsty-
dzą się Jezusa. Więc propagowanie wspól-
not, to doskonała metoda ewangelizacji po-
przez świadectwo życia.

Jakie nadzieje wiążą Państwo z  V Sy-
nodem naszej diecezji?
Grażyna: Nasze nadzieje są, zapewne 

podobnie jak reszty diecezjan, ogromne. 
Przede wszystkim liczymy na przełamanie 
pewnej bariery, jaką odczuwa się między 
osobami świeckimi a duchownymi. Różni-
cowanie na zasadzie MY i ONI jest bardzo 
niezdrowe. W czasie kiedy świat się zmie-
nia, przynosi zmiany i  wyzwania, lekar-
stwo znajdziemy tworząc jedność.

Andrzej: Oczekujemy rzeczywiście 
konkretnych owoców synodu, bo mam też 
odczucie, że jako wspólnota lokalnego Ko-
ścioła gdzieś po drodze tracimy gorliwość 
i nie za bardzo wiemy, jak reagować na no-
we zjawiska, których nie było w czasie IV 

Synodu. Mam tu na myśli wiele spraw, ale 
przede wszystkim atak na rodzinę i  mał-
żeństwo (co skutkuje ich kryzysem), wpływ 
Internetu i mediów społecznościowych czy 
ogromna skala emigracji w naszym społe-
czeństwie.

Grażyna: Najważniejsze jest to, aby 
wszystkie synodalne dokumenty, plany 
i  działania doprowadziły do przekonania, 
że tak naprawdę w życiu liczy się tylko to, 
aby Bóg był na pierwszym miejscu w życiu 
człowieka.

Prowadzący: Bardzo dziękuję za roz-
mowę. ■

„…wspólnoty formują 
odpowiedzialnych 

katolików, którym zależy 
na głębokim przeżywaniu 
wiary i budowaniu swoich 
rodzin, życia zawodowego 
i relacji między ludźmi na 
fundamencie Ewangelii 
i dlatego nie wstydzą się 

Jezusa.”
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Pierwsza część Synodu Diecezji Tar-
nowskiej, który aktualnie przeży-
wamy, jest poświęcona rodzinie. 
Szybkimi krokami zbliża się druga 

sesja plenarna Synodu, która będzie z jednej 
strony podsumowaniem, a z drugiej strony 
wytyczeniem kierunku działań prac syno-
dalnych. Sesja zaplanowana jest na 27 kwiet-
nia bieżącego roku w auli św. Jana Pawła II 
naszego Tarnowskiego Seminarium Du-
chownego.

kolejne owoce synoDu
W tym kontekście duże znaczenie mia-

ło ósme posiedzenie Komisji Głównej V 
Synodu, które odbyło się 4 marca w  Ku-
rii Diecezjalnej w Tarnowie. Owocami te-
go spotkania było podpisanie przez bisku-
pa tarnowskiego Andrzej Jeża Instrukcji 
o cmentarzu parafialnym diecezji tarnow-
skiej i  powołanie nowej – trzynastej Ko-
misji Synodalnej ds. Katechizacji na czele 
której stanął ks. dr Tomasz Lelito. Ponad-
to dokonano modyfikacji prac Parafialnych 
Zespołów Synodalnych, w  celu większej 
kreatywności i  zaangażowania wiernych, 
oraz przyjęto wstępny dokument Komisji 
Duszpasterstwa Małżeństw i  Rodzin Die-
cezji Tarnowskiej. Dyskusja nad tekstem 
tego dokumentu była zasadniczym tema-

tem spotkania Komisji Głównej. „Trudno 
przecenić wagę tego Dokumentu nie tyl-
ko dlatego, że odnosi się on do rodziny, bę-
dącej fundamentem ludzkości oraz przy-
szłością diecezji, ale też ze względu na to, 
iż ma on stanowić swego rodzaju synodal-
ny wzorzec” – czytamy na oficjalnej stronie 
V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Teraz Do-
kument ten oczekuje na dyskusję i  głoso-
wanie, które odbędzie się właśnie podczas 
II sesji plenarnej Synodu, 27 kwietnia 2019 
roku. Projekt pierwszego Dokumentu, zre-
alizowany przez Komisje Małżeństw i Ro-
dzin pod przewodnictwem ks. dra Piotra 
Cebuli, został przez Komisję Główną przy-
jęty jednomyślnie. 

komisja Ds. Dzieci i młoDzieży
Prace Synodalne trwają również w Ko-

misji ds. Dzieci i  Młodzieży, której prze-
wodniczy ks. Marcin Baran. W  jej skład 
wchodzi: podkomisja ds. ewangelizacji 
młodzieży, podkomisja ds. formacji, pod-
komisja ds. rozeznania powołania oraz 
8 zespołów z  przedstawicielami różnych 
grup (np. KSM, LSO). Cała Komisja łączy 
osoby z różnych środowisk: kapłanów, sio-
stry zakonne, kleryków, nauczycieli, stu-
dentów i  ludzi młodych. Zadaniem Ko-
misji w ostatnim czasie było przemyślenie 
zebranych wniosków i  propozycji, które 
należałoby podjąć w  ramach Synodu. To 
wszystko potrzebne nam – uczestnikom 
prac Komisji – było do tego, aby opracować 

wstępny dokument naszej Komisji. Zada-
niem każdej z  podkomisji, które spotyka-
ły się w terminach niezależnych od siebie, 
było opracowanie danego fragmentu, który 
je dotyczył (ewangelizacja młodzieży, for-
macja, rozeznanie powołania). Prace każ-
dej z podkomisji zostały zebrane i opraco-
wane w  jeden dokument roboczy Komisji 
ds. Dzieci i Młodzieży. W mojej podkomi-
sji ds. rozeznawania powołania opracowa-
liśmy wnioski i propozycje do podjęcia na 
Synodzie. Jest ich dużo :))

towarzyszenie
Zasadniczą kwestią natomiast jest nie 

tylko stworzenie przez całą wspólnotę pa-
rafialną warunków i  pomocy, których 
młody człowiek potrzebuje w  rozezna-
niu powołania, ale bardzo ważne jest to-
warzyszenie, wspólne przebycie pewnego 
fragmentu drogi, tworząc pewne relacje. 
Zakończę słowami kard. Tagle z  książki-
-wywiadu „Radość Ewangelii”: „Kościół 
powinien także konfrontować się z głębo-
kimi przemianami w  różnych kulturach 
świata oraz wizjach rzeczywistości ludzi, 
zwłaszcza młodych. Z jednej strony Kościół 
musi pozostać wierny kerygmatowi, ale 
z drugiej nie może stale tęsknić za „dawny-
mi dobrymi czasami”. Trzeba więc znaleźć 
wspólny język z młodymi, szukać ich w ich 
środowiskach i pokazywać obecność Jezu-
sa w ich życiu”. ■

Wiosna V Synodu 
Diecezji Tarnowskiej

Konrad Kilian, rok V
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ŚwiadectwaŚwiadectwa

Kiedy zrodziło się w  Tobie marzenie 
o wyjeździe do Panamy?
Sama chęć i  można powiedzieć swego 

rodzaju postanowienie związane z  wyjaz-
dem do Panamy zrodziło się we mnie pod-
czas Mszy Posłania w Krakowie, kiedy Pa-
pież Franciszek ogłosił miejsce kolejnego 
spotkania.

Dlaczego postanowiłaś pojechać, nie 
wystarczyły Ci ŚDM w Krakowie?
Pojechałam do Panamy, aby uniknąć zi-

my w  Polsce he he. A  tak całkiem na po-
ważnie chciałam przeżyć ŚDM w  pełni… 
jako pielgrzym na 100%. Tu w  Polsce by-
łam związana z  organizowaniem wyda-
rzeń w  parafii i  dekanacie, więc chciałam 
poczuć i zobaczyć ŚDM mówiąc najprościej 
“od drugiej strony”. Przeżyć ten czas du-
chowo i w każdym innym aspekcie w pełni, 
nie martwiąc się o nic, ani o nikogo, a Pa-
nama była świetną okazją do tego. 

Jak wyglądały przygotowania do wy-
jazdu? Czy była to tylko sfera material-
na, czy też duchowa?
Już w Krakowie jednocześnie z pragnie-

niem wyjazdu podjęłam decyzję o  rozpo-
częciu zbierania pieniędzy, a  jak wiadomo 
nie była to mała kwota. Początkowo zbie-
rałam sama i były to niewielkie sumy. Po-
stawiłam skarbonkę w  pokoju, do której 
odkładałam pieniądze i  tak dzięki konse-
kwencji i determinacji, no i oczywiście po-
mocy rodziców, którym jestem wdzięczna, 
bo bez nich mogłoby się to nie udać, dałam 
radę uzbierać całość. Poza sferą material-
ną były oczywiście przygotowania ducho-
we m.in. na dwa miesiące przed wyjazdem 
mieliśmy cotygodniowe mini rekolekcje/
video-konferencje za pośrednictwem plat-
formy internetowej, gdzie spotykaliśmy 
się wszyscy, a księża, którzy lecieli z nami, 
poprzez krótkie katechezy pomagali nam 
przygotować się duchowo i  mentalnie do 
tego wyjazdu. 

Co czułaś przed samym wyjazdem? Ja-
kie były Twoje oczekiwania?
Szczerze mówiąc nie miałam żadnych 

oczekiwań. Starałam się nie zastanawiać 
jak to będzie wyglądało tam na miejscu.

Tydzień misyjny: co Cię zaskoczyło?
Największym zaskoczeniem, ale pozy-

tywnym zaskoczeniem, było przyjęcie nas 
przez rodziny. Moment, w  którym spo-
tkaliśmy się pierwszy raz z  mieszkańca-
mi Anton, bo tak nazywa się miejscowość, 
w której spędzaliśmy tydzień misyjny, za-
pamiętam do końca życia. To było niesa-
mowite jak Ci ludzie cieszyli się, że mo-
gą nas gościć. To było prawdziwe i było to 
czuć i  widać na każdym kroku. Dla mnie 
to była właśnie kwintesencja ŚDM. Ta ra-
dość z poznania drugiego człowieka, w tym 
momencie nie liczyło się nic innego tylko 
to w jakim celu pojawiliśmy się w tamtym 
miejscu. 

Jak zostaliście odebrani przez miesz-
kańców. Jacy oni są?
Ile mamy czasu? Bo o  mieszkańcach 

mogłabym opowiadać godzinami, ale po-
staram się to streścić. Tak jak powiedzia-
łam przy wcześniejszym pytaniu oni by-
li – są po prostu MEGA. Mówi się “polska 
gościnność”... a tak naprawdę myślę, że my, 
ale też i  każdy człowiek, mógłby od tych 
ludzi się wiele nauczyć. Rodzina, u  któ-
rej mieszkaliśmy traktowała nas jak swo-
je dzieci. Zabierali nas w różne miejsca aby 
pokazać nam część siebie, pokazywali nam 
swoją kulturę m.in poprzez ubieranie siebie 
i nas w stroje regionalne, czy też przygoto-
wywanie lokalnych posiłków. W  Panama 
City mieliśmy taką sytuację, że pani która 
nas przyjmowała nie miała zbyt dużo cza-
su, ponieważ brała czynny udział w orga-
nizacji wydarzeń centralnych. Ale w  każ-
dej możliwej chwili poświęcała nam czas 
– pisała sms-y, pisząc w nich, że kocha nas 
jak własne córki. Bardzo jej na nas zależało. 
W Panamie mam drugi dom, drugą rodzi-
nę; chciałabym jeszcze kiedyś tam wrócić. 

Który moment spotkania był dla Cie-
bie najważniejszy? Może było coś prze-
łomowego?
Dla mnie najważniejszym momentem 

podczas całego spotkania było sobotnie 
czuwanie i  ta cisza… nie było wtedy nic. 
Nie było szumu miasta, nie było upału, któ-
ry tak dokuczał w dzień, nie było żadnych 
zmartwień. Byłam tylko ja i  Bóg. Jedyna 
myśl, która mi wtedy towarzyszyła to chęć 
jak najlepszego przeżycia modlitwy i  tego 
spotkania. 

Papież Franciszek kim dla Ciebie jest?
Jest osobą, która potrafi się pochylić się 

nad każdym. Pamiętam taką sytuację, kie-
dy papież Franciszek nie wiedział, że jest 
na wizji i mówiąc kolokwialnie zagadał się 
z mężczyzną, który tak po prostu do Niego 
podszedł, a mówiąc tak żartobliwie to nie 
wyglądał na osobę uprzywilejowaną. 

Czy Panama pomogła Ci rozpoznać 
plan Boga, jaki ma dla Ciebie?
Chyba tak, a  przynajmniej po części. 

Wydaję mi się, że planem Boga jest to że-
bym była sobą – taką jaką jestem, auten-
tyczną. Żebym powiedziała swojemu życiu 
“tak”. Myślę, że najlepsze kim mogę być to 
dobrym człowiekiem i nie wahać się wycią-
gnąć pomocną dłoń do drugiego człowie-
ka. 

ŚDM Panama 2019- najważniejsza 
myśl, którą chciałbyś podzielić się 
z czytelnikami?
Najbardziej trafiło do mnie zdanie pa-

pieża Franciszka wypowiedziane podczas 
Mszy Posłania o  „Bożym teraz”. Moja te-
raźniejszość nie jest okresem przejścio-
wym, jak nazwał to papież – „międzycza-
sem” – bo moja teraźniejszość to moje życie 
i muszę działać teraz, a nie za rok czy za ty-
dzień. Muszę żyć, a nie planować. Żyć ży-
ciem, a nie planowaniem

Czy widzimy się za trzy lata w Portu-
galii? :D 
A co tam będzie za trzy lata? Żartuję, 

oczywiście chciałabym tam być, aby jeszcze 
raz przeżyć to co było w Panamie, ale na ten 
moment trudno mi powiedzieć. A  Ty się 
wybierasz? ■

„Tak jak Maryja”
Wywiad z Marią Pyzik

Artur Zygmunt, rok V
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Na początku lutego zakończy-
liśmy pierwszy etap naszej 
formacji, który położył so-
lidne fundamenty pod naszą 

modlitwę oraz tworzącą się wspólnotę. 
Przez blisko pół roku, przy pomocy księ-
ży opiekunów, budowaliśmy wzajemne 
relacje i rozwijaliśmy swoją duchowość. 
Był to czas, abyśmy się przyglądnęli sa-
mym sobie oraz weszli w rytm życia se-
minaryjnego.

Przyjazd do Tarnowa jest szansą, aby 
spojrzeć z perspektywy czasu na Błonie 
i  zobaczyć w  jaki sposób wykorzystali-
śmy pobyt w  tamtym miejscu. Myślę, 
że przyjazd do Tarnowa jest także pró-
bą dla każdego indywidualnie, ale i dla 
całej wspólnoty rocznikowej. Aby nie 
zagubić się na progu tego nowego eta-
pu i nie utracić wszystkiego co się do te-
go czasu wypracowało, ważne są wcze-
śniej wspomniane solidne fundamenty. 
Muszę przyznać, że pierwsze dni w Tar-
nowie nie były łatwe. Panowało wte-
dy duże zagubienie i  zamieszanie. No-
we miejsce, obowiązki program dnia… 
Wymagało to dużo wysiłku, aby spokoj-
nie wejść całym sobą w życie wspólnoty 
seminaryjnej. Dopiero po tygodniu, za-
częliśmy się powoli odnajdywać w nowej 
rzeczywistości. Dużym wyzwaniem by-
ło rozproszenie naszego rocznika w bu-
dynku seminaryjnym. Oprócz modlitw 
i wykładów ciężko było znaleźć czas na 
wspólne spotkania. Dopiero gdy spokoj-
nie opanowaliśmy większość obowiąz-
ków, w  wolnym czasie, zaczęliśmy się 
spotykać przy kawie w pokojach.

Otwiera się przed nami nowy roz-
dział, który będzie wymagał naszego 
zaangażowania i  pracy. Ciągle uczymy 
się budować wspólnotę i pomimo drob-
nych problemów tworzymy zgrany ze-
spół. Stając na progu tego nowego etapu 
chcielibyśmy podziękować wszystkim, 
którzy pomogli nam wejść w  rytm ży-
cia seminaryjnego, szczególnie księżom 
przełożonym oraz starszym braciom. 
Mamy nadzieję, że czas, który został 
nam dany, wykorzystamy jak najlepiej. ■

„Nowy rozdział, 
czas się rozpakować”

Jan Czapiga, rok I

Zmiany miejsca zamieszkania zawsze były dla mnie czasem dość ekscytującym, 
bo ciekawi mnie nowy pokój, nowe wyzwania, inny klimat czy atmosfera da-
nego miejsca. Podczas moich studiów w Krakowie dwukrotnie zmieniałem 
mieszkanie z moimi znajomymi z Dębicy. W tamtym czasie wielu moich znajo-

mych mieszkało w akademikach i miałem okazję ich tam odwiedzić, poznając uroki życia 
akademickiego. Jednak przeprowadzka z Błonia do Tarnowa napawała mnie większym 
entuzjazmem, choć też wiązało się to z pewnego rodzaju lękiem i pytaniem czy będę się 
tutaj dobrze czuć. Bo przecież seminarium to coś więcej, niż studencki akademik. Tutaj 
jest zorganizowany cały dzień, który jest oparty na modlitwie, ale też i na wykładach, 
spotkaniach czy zajęciach dodatkowych, a najważniejszym punktem każdego dnia jest 
spotkanie z Chrystusem we Mszy świętej.

Jednak w  końcu nadszedł dzień wprowadzenia się do „dużego” seminarium, do 
pokoju i tym samym do segmentu, gdzie łącznie są trzy pokoje, w których mieszkają 
klerycy z danego roku. Po przyjeździe z przerwy międzysemestralnej spotkaliśmy się 
w głównej kaplicy i powierzyliśmy cały następny semestr Panu Bogu. Wszyscy razem 
odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Każdy rocznik, diakoni, księża prze-
łożeni, cała wspólnota. Następnie zabraliśmy się za rozpakowywanie w naszych poko-
jach, żeby się wyrobić do kolacji. W refektarzu, czyli w jadalni, zasiadając do ośmio-
osobowego stołu z częścią mojego rocznika byłem podekscytowany, ale jednocześnie 
trochę niepewny. Wszyscy dzieliliśmy się swoimi przeżyciami z  ostatnich kilku go-
dzin, głównie tym z kim mieszkamy w segmencie i jak się tu czujemy. Po kolacji jesz-
cze chwila czasu dla siebie, dla braci, bo jako wspólnota seminaryjna jesteśmy dla siebie 
braćmi, i kolejnym spotkaniem w kaplicy rozpoczęliśmy tym razem „dzień skupienia” 
w ciszy. Przez całe następne niecałe 24 godziny, do wieczornej mszy świętej w niedzie-
le, nie rozmawialiśmy ze sobą, żeby maksymalnie oddać ten czas Bogu w modlitwie 
i przeżywanych konferencjach w kaplicy, które prowadził ojciec Adam Kumorek. To 
był dobry czas, bo wszystkie emocje związane z przeprowadzką, cały ten czas oddałem 
Panu Bogu. Dzięki temu mogłem w skupieniu, wyciszeniu poprzez uporządkowanie 
wewnętrznych przeżyć wejść w kolejny semestr: wykłady i całą formację seminaryjną. ■

Mateusz Kubalica, rok I 

Bo seminarium to coś więcej, niż studencki akademik.
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Trudno jest pisać „świadectwo” 
z  praktyki wielkopostnej w  mo-
mencie, gdy jeszcze ona trwa, 
a nawet, jeśli dobrze orientuję się 

w  liczbach, nie przekroczyła ona jeszcze 
swojej połowy. Ale możliwe też, że gdy ko-
lejny numer „Poślij mnie” trafi do rąk wier-
nych czytelników, moje obawy będą już 
nieaktualne i niezrozumiałe, a może nawet 
sam będę jednym z tych szczęśliwców, któ-
rzy otrzymają nowy numer naszego semi-
naryjnego czasopisma jako pierwsi.

Osobiście myślę, że gdyby całej naszej 
wspólnocie diakonów przyszło napisać 
świadectwo z  przeżywanej praktyki wiel-
kopostnej, to nasze przemyślenia byłyby 
do siebie podobne. Zgodzilibyśmy się wte-
dy pewnie z  tym, że jest to czas obfitują-
cy w takie doświadczenia, o których do tej 
pory słyszeliśmy od znajomych księży, do-
brotliwie dodających nam czasami otuchy, 
że „teraz to się dopiero zacznie” albo któ-
re obserwowaliśmy przypatrując się dusz-
pasterstwu w  parafii. Do takich przeżyć 
z  pewnością należą katechizacja w  szko-
le, prowadzenie różnych grup i  wspólnot 
działających w parafii, podejmowanie osób 
w  kancelarii. To tylko przykładowe for-
my aktywności w parafii, ale już one wy-
magają ode mnie niełatwego przełamania 
się i wyjścia do ludzi, którzy oczekują ode 
mnie przede wszystkim zrozumienia i dla-

tego zrozumienie to wymaga ode mnie 
często „zejścia na ziemię”, gdyż nie wszyscy 
ukończyli studia filozoficzno-teologiczne 
i nie wszyscy, z którymi się spotykamy na 
co dzień mają tak „duchowe” myślenie, jak 
studenci filozofii i teologii . Stąd codzien-
nie staram się o  pozytywne nastawienie, 
nadzieję i pogodę ducha wśród wydarzeń, 
które mnie aktualnie czekają, a także o po-
korę. Ta ostatnia niezwykle się przydaje – 
uczy mnie przyjmować zarówno pochwałę 
od ludzi, ale też słuszną uwagę od księdza 
przełożonego. Wszystko to w myśl, z jaką 
wyprawił nas w drogę Ksiądz Rektor An-
drzej Michalik: „Nie chciejcie pokazać, jak 
wiele już umiecie, ale to, jak wiele chcecie 
się jeszcze nauczyć”. 

Fundamentalną jednak sprawą, która 
kształtuje mnie każdego dnia i  to, co ro-
bię oraz jak robię, jest moje życie duchowe. 
Zderzenie z faktem, że bracia z radiowęzła 
mieszkają w  Tarnowie, jednak na Piłsud-
skiego 6, a nie na Kapitulnej 2, w pierwszej 
chwili wydawać się może wyczekiwanym 
od dłuższego czasu powiewem świeżości, 
jednak w moim przypadku szybko okazał 
się on mobilizacją do tego, żeby o czas na 
modlitwę zawalczyć, a czasami nawet „za-
atakować” – lubię to słowo, bo uświadamia 
mi, że niekiedy trzeba w ciemno udać się 
na modlitwę hic et nunc, bo ślepo wierzę, 
że bez modlitwy jestem zwyczajnie nie fair 

przede wszystkim wobec Pana Boga i sie-
bie, ale także wobec tych, którym posłu-
guję. Ksiądz Biskup Andrzej Jeż do obec-
nych braci na V roku w dniu ich obłóczyn 
powiedział, że „życie duchowego nie jest 
łatwe”. O tym, jak prawdziwe są to słowa, 
przekonuję się na co dzień będąc gospoda-
rzem własnego czasu. Starając się być do-
brym gospodarzem tego czasu staram się 
wzrastać duchowo, gdyż „kapłan, który 
bije blaskiem Chrystusa i  jest przedłuże-
niem Ewangelii jest bardzo atrakcyjny dla 
współczesnego świata” (Bp Andrzej Jeż). 

Bardzo ważna jest w  czasie prakty-
ki wielkopostnej wspólnota kapłańska 
i  przykład księży, którzy mi towarzyszą 
w tej posłudze. Ich wsparcie i rady poma-
gają odnaleźć się mi, młodemu człowieko-
wi duchownemu, w  rzeczywistości para-
fialnej. 

Myśli te, przyznaję – trochę ogólne, 
składają się na to, że praktyka wielkopost-
na jest dla mnie czasem radości, kiedy wi-
dzę na własne oczy, że rzeczywiście – ka-
płaństwo jest piękne i warto na nie czekać 
i ciągle się go uczyć, ale też łączy się z nim 
trud, którego trzeba zasmakować. Nieza-
leżnie od tego, które z  tych doświadczeń 
będą się wydawały przeważać, wiem, że to 
one uczynią mnie bogatszym i lepiej przy-
gotowanym do kapłaństwa. ■

Świadectwo 
z praktyki 
wielkopostnej
dk. Sylwester Duda, rok VI
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W dniach 22-24 marca w domu 
seminaryjnym w Błoniu od-
były się rekolekcje wielko-
postne prowadzone przez 

ojca Tomasza Rąpałę wraz z grupą braci kle-
ryków. W tym czasie skupienia wzięło udział 
33 młodych mężczyzn, którym towarzyszy-
ło pragnienie wyciszenia się i odkrycia Bo-
żych planów na dalsze ich życie. 

Nasz czas modlitwy rozpoczęliśmy Nie-
szporami. Zaraz po kolacji była okazja, by 
każdy powiedział o  sobie parę zdań. Po 
krótkim zapoznaniu się, przyszedł czas, 
aby poznać głównego bohatera – Abraha-
ma. W syntetycznej prezentacji postaci po-
jawiło się kilka szczególnych wątków, któ-
re dodatkowo wzbudziły zainteresowanie 
słuchaczy. Późnym wieczorem wyruszy-

liśmy w  plener, aby podążając wyznaczo-
ną wcześniej trasą, rozważać stacje drogi 
krzyżowej. 

Następny dzień rozpoczęliśmy Jutrznią, 
której przewodniczył ks. bp Leszek Lesz-
kiewicz. W słowie skierowanym do uczest-
ników, zwrócił uwagę na zagrożenie by-
le jakości naszego życia. Jako lekarstwo na 
ową postawę zachęcał do pogłębiania życia 
duchowego. Przed południem miało także 
miejsce wprowadzenie do opisu pierwsze-
go powołania Abrahama. Po krótkiej prze-
rwie spotkaliśmy się z  panią Magdaleną 
Kleczyńską, która udzieliła wielu istotnych 
porad w  budowaniu relacji damsko-mę-
skich. Jeszcze przed obiadem wysłuchali-
śmy świadectwa brata z Wspólnoty św. Jó-
zefa, który ukazał jak ważną rolę odgrywa 
wspólnota, w  której można podzielić się 
osobistym doświadczeniem Boga.

Punkt kulminacyjny dnia stanowi-
ła Msza św., poprzedzona nabożeństwem 
pokutnym oraz spowiedzią świętą. Wie-
czorna modlitwa uwielbienia, połączona 
z  opisem drugiego powołania Abrahama 
i  śpiewem zespołu Bethesda, rozpoczęła 
czas całonocnej adoracji. 

W niedzielę jeden z uczestników zabrał 
nas w podróż po Panamie, dzieląc się swo-
im świadectwem ze ŚDM-u. Nasz czas sku-
pienia zakończyliśmy uroczystą Eucha-
rystią pod przewodnictwem ks. Sylwestra 
Brzeźnego. W homilii zachęcał nas do by-
cia bohaterami Boga i Kościoła, a dzięki te-
mu żywym świadectwem ucznia Chrystu-
sa.

Ufamy, że słowo Boże zasiane w sercach 
tych młodych mężczyzn, stanie się dla nich 
przewodnikiem na drodze rozeznawania 
powołania, które przygotował dla nich sam 
Ojciec. ■

Weź się rusz! 
Droga rozeznawania powołania z Abrahamem 

Krzysztof Wiercioch, rok IV

„Lektor i  akolita to powołani 
przez Chrystusa Pana słudzy 
dwóch stołów: stołu słowa 
Bożego i  Eucharystii” sło-

wami tymi Ksiądz Rektor wprowadził na-
szą wspólnotę w  Mszę Świętą. W  sobotę 
06.04.2019 r poprzez przyjęcie posługi ako-
litatu i lektoratu staliśmy się sługami Słowa 
i sługami Eucharystii. Jest to bardzo ważny 
etap na drodze do celu, który jest nam 
wspólny- do Chrystusowego kapłań-
stwa. Przez służbę Kościołowi chce-
my się coraz bardziej upodabniać się 
do Niego. Przygotowaniem do bycia 
akolitą była dla mnie posługa lekto-
ratu, którą przyjąłem rok temu. Waż-
na była dla mnie świadomość tego, 
że mogę czytać słowa samego Boga 
wobec innych ludzi. Za każdym ra-
zem, gdy czytałem słowo Boże pod-

czas Mszy św. miałem w sercu intencje, by 
to moje czytanie było na chwałę Boga i po-
ruszyło serca tych, którzy słuchają. Codzien-
nie także staję przed wyzwaniem, by słowo 
Boże, które czytam i rozważam miało zako-
rzenienie w moim życiu. W homilii Ks. Bi-
skup Stanisław Salaterski podkreślił, że „ta 
misja zakłada, że ciągle będziecie sami czer-
pać z  doświadczenia spotkania z  Jezusem 
w Piśmie Świętym i umacniać i przemieniać 
swoje serce mocą łaski płynącej z sakramen-
tu Eucharystii”. Przyjęcie posługi akolitatu 
było dla mnie bardzo ważnym wydarze-

niem. Jest to spory zaszczyt ale i wielka od-
powiedzialność. To zaproszenie, by głębiej 
przeżywać Ofiarę Eucharystyczną i wyzwa-
nie, by na jej wzór kształtować swoje życie. 
Moim pragnieniem jest, by przez tę posługę 
jeszcze bardziej zjednoczyć się z  Chrystu-
sem i drugim człowiekiem. Chcę istotę tej 
posługi przenieść na życie codzienne, nieja-
ko przedłużyć udzielanie Komunii świętej. 
Dawanie Chrystusa innym ludziom wyma-
ga ode mnie bym sam był Nim przepełnio-
ny. „Nie można innym dać tego, czego się 
samemu nie posiada(…) Te posługi to za-

chęta, byśmy nie ustawali w  trosce 
o  osobiste bycie z  Jezusem zwłasz-
cza w  tych dwóch źródłach, w  tych 
dwóch świętych miejscach: w Piśmie 
świętym i Eucharystii”. Wzorem wier-
ności i miłości jest dla mnie Maryja, 
która przyjęła słowo Boże i rozważa-
ła je w swoim sercu. Ona z miłością 
nosiła w sobie Słowo, by później dać 
Je światu. ■

„Posłani, aby służyć - 
wybrani, aby służyć”

Mateusz Chwałek, rok IV
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Rewolucja seksualna już dawno 
za nami, tymczasem zdaje się, że 
niczym w  platońskiej koncepcji 
czasu cyklicznego pewne tema-

ty odżywają, przybierając szaty właściwe 
współczesnym trendom. Gdyby ktoś oce-
niał sytuację Kościoła jedynie na podstawie 
doniesień medialnych, poza informacjami 
o rozmaitych skandalach, pewnie doszedł-
by do wniosku, że życie katolików dzisiaj to 
przede wszystkim spory dotyczące moralnej 
nauki Kościoła, Amoris laetitia, rewizji Hu-
mane vitae, a także tego, kto za czym optu-
je. My oczywiście wiemy, że codzienność 
Kościoła jest dużo bardziej złożona i  wie-
lopłaszczyznowa. Niemniej jednak warto 
także i  w  przestrzeni tego gorącego tema-
tu obrać kierunek, który byłby nie tyle wy-
godny - jak oczekiwałoby wielu, co zgodny 
z Ewangelią i dwutysiącletnim nauczaniem 
Magisterium Kościoła. 

proGresiści - konserwaTyści

Przyzwyczailiśmy się w Kościele do swe-
go rodzaju „dualizmu światopoglądowe-
go”. Często oceniamy zdarzenia i związane 
z  nimi osoby w  kategoriach postępowości 
(czy też częstszego dziś, nadużywanego, 
a być może także błędnie pojmowanego li-
beralizmu), lub konserwatyzmu. Oczywi-
ście potrzeba klasyfikowania elementów 
rzeczywistości jest czymś naturalnym. Tu-
taj jednak często wychodzi ona poza Jezu-
sowe pragnienie o uczniach „aby byli jed-
no”, a ponieważ ekstrema stanowią punkty 

graniczne, to balansowanie na granicy or-
todoksji – zwłaszcza w  tak ważnych i  de-
likatnych sprawach jak szeroko rozumia-
ne relacje międzyludzkie – jest co najmniej 
niebezpieczne, a  w  każdym razie ryzy-
kowne. Z  tego powodu koniecznym jest, 
by w sporach z zakresu katolickiej moral-
ności odnaleźć przewodnika, który będzie 
wyważonym głosem wśród rozlicznych po-
mysłów i interpretacji nauczania Kościoła.

Wydaje mi się, że warto w  tej sprawie 
postawić na kardynała Gerharda L. Mül-
lera. Nie tylko dlatego, że niepodważalne 
są jego kompetencje jako teologa i  byłego 
już prefekta Kongregacji Nauki Wiary, ale 
też dlatego, że media od początku stawia-
ły go w opozycji do Franciszka, tymczasem 
jak się okazuje, przysłuchując się jego wy-
powiedziom, łatwo zauważyć wielką tro-
skę kardynała o zachowanie jedności z Pio-
trem. Człowiek ten ponadto z  właściwym 
sobie spokojem i  roztropnością omawia 
trudne zagadnienia, bez dyplomatycznych 
zabiegów. Liczne spekulacje medialne na 
temat zdjęcia Müllera, ze stanowiska pre-
fekta najważniejszej watykańskiej dykaste-
rii, wyjątkowości jego poglądów w stosun-
ku do licznych przedstawicieli hierarchii 
niemieckiej i  bronionych przez niego tra-
dycyjnych wartości często nie zjednują mu 
zwolenników. Mimo to jednak odważnie 
manifestuje wiarę, co jako pasterz uważa 
za swój obowiązek i  czego wszyscy mieli-
śmy okazję doświadczyć 8 lutego, gdy ogło-
sił „Manifest wiary”. 

raDość miłości

Wracając jednak do podanych na po-
czątku „gorących” tematów, wypada przyj-
rzeć się jego stanowisku. Wbrew informa-
cjom o rzekomym sporze czy nawet walce 
między papieżem a kardynałem, jakie ser-
wują nam żądne sensacji media, ustawicz-
nie zabiega o jedność, zwłaszcza, że wobec 
wymienianych wyżej problemów istnieją 
silne różnice zdań nie tylko między episko-
patami, ale także w samym otoczeniu pa-
pieża. Tymczasem jak podkreśla niemiecki 
hierarcha „należy respektować różne wraż-
liwości i  style teologiczne, ale fakt ich ist-
nienia nie oznacza jeszcze, że pozostają one 
w sprzeczności z doktryną. To nie są szko-
ły filozoficzne. Kościół rodzi się z  auditus 
fidei, ze słuchania słowa Boga i podążania 
za nim. Na tym opiera się jedność.”

I tak, wobec zarzutów co do słynnego 
już ósmego rozdziału Amoris laetitia, kar-
dynał szczerze stwierdza, że nieprecyzyjne 
sformułowania są bezpośrednią przyczy-

Okiem AmbrożegoOkiem Ambrożego

W trosce o jedność
Jakub Tokarz, rok II
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ną, całego zamieszania wokół dokumentu. 
Nie treść, a  sposób wyrażania się stanowi 
tu zasadniczy problem. Uważa, że opraco-
wanie tekstu należało powierzyć lepszym 
– jak się wyraża – teologom. Ta adhortacja 
to dokument o  charakterze przed wszyst-
kim duszpasterskim, i  jako taki nie służy 
mechanicznemu aplikowaniu doktryny, 
lecz konieczności zrozumienia konkretne-
go człowieka. Najwłaściwszym sposobem 
jego recepcji jest interpretacja wyznaczona 
lekturą Pisma Świętego i  tradycją apostol-
ską oraz rozstrzygnięciami papieży i sobo-
rów. W  tym duchu „niemożliwe są takie 
interpretacje adhortacji Amoris laetitia – 
dopuszczające do sakramentów katolików 
w  sytuacjach nieregularnych, podobnych 
do małżeństwa – które byłyby wyłącz-
nie autoreferencyjne i  immanentne wobec 
tekstu i  wykluczałyby problem zgodności 
zaleceń duszpasterskich z  Pismem Świę-
tym, z  tradycją apostolską i  z  poprzedni-
mi definicjami dogmatycznymi Magiste-
rium, tak, jakby w sposób niedopuszczalny 
przeciwstawiały się one obecnemu papie-
żowi”. Kardynał Müller wypowiada się 
także bezpośrednio na temat braku odpo-

wiedzi na tak zwane „dubia” tj. wątpliwości 
co do adhortacji sformułowane przez czte-
rech kardynałów, uznając, że to co się stało 
w związku z milczeniem papieża „nie jest 
dobre dla Kościoła”.

czy poTrzeba rewizji?
Innym problemem, pozostającym pod 

medialnym ostrzałem jest powstanie ko-
misji, której zadaniem miałaby być rein-
terpretacja Humanae vitae. W  jej pracach 
były już kurialista dostrzega ryzyko pod-
ważenia autorytetu encykliki Pawła VI. 
Miałoby się ono dokonać choćby poprzez 
postulaty jej członków, których zdaniem 
„w szczególnych przypadkach Kościół po-
winien akceptować sztuczne zabezpiecze-
nie przed płodnością aktu małżeńskiego”. 
Müller widzi w  tym ukrytą ogólnie fał-
szywą zasadę, z moralno-teologicznej per-
spektywy: „Uznaje się, że wprawdzie Boże 
przykazania zobowiązują ogólnie, ale ten, 
kto nie może lub nie umie ich przestrzegać, 
nie musi tego robić w  szczególnych przy-
padkach. Tyle, że reguła, zgodnie, z  którą 
istnieje ogólna obowiązywalność i  wyjąt-
ki od niej, stosuje się jedynie do praw usta-
nowionych przez człowieka. Nie odnosi się 
ona do praw Bożych.”

Duszpasterstwo osób pozostających 
w trudnych sytuacjach jakie powoduje roz-
pad małżeństwa, jest bez wątpienia szcze-
gólnie aktualnym wyzwaniem dla Kościo-
ła. Nie może ono jednak pochłaniać całej 
energii, którą należałoby przede wszystkim 

kierować ku wzmacnianiu podstawowej 
komórki społecznej, jaką jest rodzina. Tym 
bardziej nie można godzić się na rozwiąza-
nia wątpliwe moralnie czy niejednoznacz-
ne, które prowokują zamęt, próbując defi-
niować pod „płaszczykiem prawowitości” 
inne formy relacji seksualnych, jako zupeł-
nie akceptowalne, zrównując je z instytucją 
małżeństwa.

„W tym tak nihilistycznym świecie gło-
si się pochwałę przyjemności, beztroski, ze-
wnętrznych zmysłowych uciech. Nic więcej 
się nie liczy. Człowiek bije pokłony przed 
bożkiem seksu i  pieniędzy”- pisze Müller. 
Wracając metaforycznie do przywoływa-
nej na początku cyklicznej koncepcji czasu, 
musimy pamiętać, że i takie sytuacje nie są 
niczym nowym. Wszak już na kartach Sta-
rego Testamentu odnajdujemy wydarze-
nia, w których Baalowi i innym pogańskim 
bożkom lud Przymierza oddawał pokłon. 
I jak podkreśla kardynał jest to niebezpie-
czeństwo wciąż aktualne. „Polega ono na 
tym, że podporządkowujemy się dominu-
jącym w danym momencie ideologiom, za-
miast przyjmować za zasadę słowo Boga.” 
Tymczasem to właśnie słowo Boga musi 
stanowić pryncypium naszego zrozumie-
nia wiary. ■
Zalecane lektury: 
Franciszek: Amoris laetitia; 
kard G. L. Müller: Raport o stanie nadziei; 
Chrystus jest zawsze nowoczesny; 
R. Buttiglione: Przyjacielska odpowiedź krytykom 
Amoris laetitia.

W trosce o jedność
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pomieszanie z popląTaniem

Świat stoi na głowie. Krótko mówiąc: 
pomieszanie z  poplątaniem. Szcze-
gólnie uświadamiają nam to świę-
ci, którzy choć nierozumiani w każ-

dej epoce (i często postrzegani właśnie jako 
stojący na głowie), tak naprawdę są ludźmi 
twardo chodzącymi po ziemi. Nie inaczej 
jest w przypadku rodziny. Choć nie jest ona 
dzisiaj wprost odrzucana, jednak rozmywa 
się jej istotę, a tym samym dokonuje jej de-
strukcji.

roDzina funDamenTem

Czy nam się to podoba czy nie, zostali-
śmy postawieni przed pewnym fundamen-
talnym faktem: każdy z  nas się urodził. 
Dokonało się to w rodzinie, choćby nawet 
niepełnej. To rodzina jest fundamentem. 
Skoro jednak jest fundamentem, to nie da 
się jej założyć (ufundować). „Na poziomie 
ludzkiej kondycji nie ma zasady wcześniej-
szej niż rodzina. Nie można zatem jej uza-
sadnić czy wytłumaczyć, można jedynie 
objaśnić jej obecność, która zawsze będzie 
nas wyprzedzać”. Łatwiej jest wytłumaczyć 
pochodzenie człowieka od małpy, niż po-
chodzenia dziecka od kobiety i mężczyzny. 
To po prostu podstawowy fakt, taki jak ist-
nienie świata (choć wciąż znajdują się lu-
dzie, którzy nawet takie fakty podważają). 
Jak udowodnić komuś, że świat istnieje?

o Tym, że isToTy nie można 
poDDać DekonsTrukcji

Z powyższych rozważań jasno wyni-
ka, że atak na rodzinę jest atakiem na fun-
dament. Dlatego trzeba bardzo uważać, 
by broniąc rodziny nie zapomnieć o  tym, 
czym ona jest w  swej istocie. „Fenomen 
istotowy lub naturalny nie podlega dekon-
strukcji, ponieważ nie jest konstruktem. 
Jedynym sposobem na dekonstrukcję jest 
jego całkowite zniszczenie”. Dlatego albo 
rodzina pozostanie tym, czym jest, albo jej 
wcale nie będzie.

Warto zauważyć, że na naszych oczach 
odwraca się tendencja do odrzucenia in-
stytucji rodziny. „Ci sami, którzy wczo-
raj atakowali małżeństwo i  rodzinę, dziś 
żądają prawa do małżeństwa i  rodziny na 

swoją modłę”. Choć nie uwzględniają oni 
różnicy płci, to jednak pojmują rodzinę ja-
ko związek dwóch dorosłych i jednego lub 
kilkorga dzieci. Udowadniają tym samym 
obiektywność modelu rodziny wyznaczo-
nego przez naturalny związek mężczyzny 
i  kobiety. Mogliby być bardziej kreatywni 
i zaproponować małżeństwo składające się 

z x osób – coś na kształt „uczuciowej orga-
nizacji non profit”… Ale nie – zachowują 
podstawowy porządek mama-tata-dziecko, 
przez co ich ataki są tak naprawdę nieświa-
domym hołdem złożonym instytucji rodzi-
ny.

Choć padło kiedyś absurdalne zdanie, że 
„w związkach jednopłciowych rodzi się tyle 
samo dzieci, a często więcej, niż w związ-

kach różnopłciowych” (prof. Płatek), to 
jednak jasno widać, że nie można zdekon-
struować istoty rodziny i jedynie skonstru-
ować jej imitację.

miłość, wychowanie 
i wolność

Rodzina jest przede wszystkim miej-
scem doświadczenie pierwszej miłości, 
miejscem pierwszego wychowania i posza-
nowania wolności. Łatwo możemy jednak 
przegapić istotę rodziny zbytnio skupiając 
się na dziecku. „Nadmierne zajmowanie 
się tym, co jest dobre dla dziecka, prowadzi 
do zapominania o tym, kim ono jest. Nad-
mierne zatrzymywanie się nad obowiąz-
kami rodziców kończy się zapominaniem 
o rzeczywistości ojca i matki”. Budując ro-
dzinę na fundamencie miłości, wychowa-
nia i  wolności, dążymy do ideału. Jednak 
czy jest to ideał rodziny? A  może to ide-
ał sierocińca? Wszak instytucje państwo-
we niejednokrotnie potrafiłyby zapewnić 
dzieciom lepsze warunki bytowe.

Do-warTościować roDzinę

Te trzy elementy – miłość, wychowanie 
i wolność – nie wystarczają żeby scharakte-
ryzować rodzinę, by odróżnić ją od innych 
wspólnot życia. Również opieranie się wy-
łącznie na dobru dziecka i obowiązkach ro-
dziców jako wychowawców nie jest dobrą 
drogą. To rodzina jest podstawą miłości, 
wychowania i  wolności. Utrzymywanie, 
że powinno się ją jedynie budować na tych 
wartościach sprawia, że czynimy rodzi-
nę rzeczywistością pochodną, uzależnioną 
od wartości. Chodziłoby zatem o to, by do-
-wartościować rodzinę jako miejsce miło-
ści, wychowania i wolności. Tylko i aż tyle.

Czy nie tego właśnie w każdej epoce uczą 
nas święci, byśmy budowali nie na cnotach 
i wartościach (a więc na samym sobie), ale 
na Bogu, który jest jedynym Fundamentem 
życia ludzkiego? ■
Bibliografia: 
F. Hadjadj, Rodzina, czyli transcendencja w majtkach.

O tym dlaczego nie budować 
rodziny na miłości, wychowaniu 

i wolności
Krzysztof Iwanicki, rok V

...rodzina pozostanie tym, 
czym jest, albo jej wcale 

nie będzie...

...rodzina jest podstawą 
miłości, wychowania 
i wolności, a nie ich 

pochodną...
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Rodzina elementarna, składająca 
się z ojca, matki i ich dzieci, to cią-
gle podstawowy i  kluczowy ele-
ment struktury społecznej. Jej na-

turalna funkcja i głęboki sens ogniskują się 
wokół prokreacji oraz zintegrowanego roz-
woju człowieka, a  w  konsekwencji społe-
czeństwa. Jednak coraz częściej bywa trak-
towana jako swego rodzaju zło konieczne, 
fatum („rodziny się nie wybiera”). Co leży 
u  podstaw obecnego kryzysu? Wydaje się, 
że jest to negacja jej transcendentalnego wy-
miaru, wyrażanego dotychczas w wierności 
obiektywnym wartościom. Aby barwnie to 
zobrazować dokonamy uproszczonej trans-
pozycji (przeniesienia – red.) koncepcji „3 
magnetyzmów” J. Boguckiego – ze względu 
na jej walor socjologiczny – ze środowiska 
ewolucji sztuki do rzeczywistości rodziny.

DemonTaż sfery wzajemneGo 
zrozumienia

Dążąc do zwiększenia wolności osobi-
stej społeczeństwo postanowiło uporać się 
z  pewnymi utartymi schematami. Rozpo-
czął się Ruch Dewaluacyjny, radykalnie 
kwestionujący tzw. „wyobrażenia mitycz-
ne”. Pozwolił on pozbyć się wielu uciążli-
wych kompleksów i  stereotypów. Nieste-
ty przy okazji zrujnował pewne konwencje 
służące wzajemnemu rozumieniu się jed-
nostek w  przeżywaniu wydarzeń powta-
rzalnych i  wspólnych ogółowi. Osoba zo-
stała wyrwana i odcięta od swoich korzeni. 
Dążenie do wolności, pojętej jako zupeł-

na niezależność, przyniosło paradoksalnie 
uzależnienie wyobraźni społeczeństwa od 
trendów masowej kultury lub od woli kie-
rowniczej, a  zablokowało możliwości roz-
woju niezależnego sądu czy interpretacji. 
Rdzeń tego paradoksu wiąże się z  kryzy-
sem tożsamości. 

Jednak atrakcyjność Ruchu Dewaluacyj-
nego maleje. Jest to efekt wyczerpania wąt-
ku obrazoburczego. Energia czerpana z de-
strukcji tradycyjnych idei wygasa – brakuje 
już bowiem archetypów, które można inte-
resująco zanegować.

reDefinicja „roDziny”
Stojąc niejako na pogorzelisku daw-

nych norm, człowiek musi na nowo okre-
ślić „kim chce być” i „jaką rolę w jego życiu 
będzie pełnić rodzina”. Wielu dotychcza-
sowych zwolenników Ruchu Dewaluacyj-
nego stanie się budowniczymi Cywilizacji 
Pośpiechu i  Sukcesu. Przyjmując demiur-
gizm pragmatyczny wybiorą życie zlece-
niobiorcy. Rodzina poddana kryteriom 
użyteczności stanie się narzędziem do 
osiągania optymalnych rezultatów bran-
żowych i zaskarbienia sobie uznania wyż-
szych demiurgów. Sens samopoświęcenia 
dla bliskich stanie pod znakiem zapytania.

Inni pozostaną przy Ruchu Dewaluacyj-
nym – mimo świadomości jego zmierz-
chu. Jako wyznawcy intelektualizmu 
autonomicznego będą uprawiać nonkon-
formistyczną autorefleksję nad dotychcza-
sowym dziełem, albo rozpoczną nową ak-
cję destrukcyjną, tym razem na polu nie 
tyle „wyobrażeń mitycznych”, co „archety-
pów naturalnych”. Rodzina potraktowana 

jako konstrukt prywatny albo zostanie od 
wewnątrz rozpruta dążeniami bezwzględ-
nej autonomiczności jednostek, albo ra-
dykalnie zredefiniowana w  oderwaniu od 
fundamentu biologicznego. 

Inni z  kolei wrócą do Sacrum – świę-
tej przestrzeni wartości nadających eg-
zystencji człowieka sens ponadczasowy. 
W  ramach sakralizmu transcendentalne-
go dodadzą do obrazu rodziny nowy (obok 
witalno-kolektywnego) wymiar transcen-
dencji – wymiar personalno-dystrybutyw-
ny. Rodzina będzie przekraczać samą siebie 
nie tylko przez prokreację, lecz także przez 
preegzystencję („życie dla innych”). Żyjąc 
obiektywnymi wartościami, będzie odsła-
niać i ukazywać to co twórcze i niepowta-
rzalne w człowieku, stając się dla niego in-
spiracją i drogą do doskonałości. W „życiu 
dla bliskich” nie zabraknie również troski 
o ich byt materialny, a także szacunku dla 
ich wolności.

Abstrahując od swoistej katastroficz-
ności przedstawionej wizji nasuwa się py-
tanie: skoro sakralizm transcendentalny 
czyni zadość istotnym postulatom pozosta-
łych stanowisk, dlaczego tak łatwo (razem 
z  „wyobrażeniami mitycznymi”) człowiek 
odrzucił obiektywizm wartości? ... Cóż ... 
musiał się nimi boleśnie rozczarować, nie 
doznając ich mocy sprawczej, w chwilach, 
gdy najbardziej tego potrzebował. Czy ist-
nieje jednak jakiś sposób, by na powrót się 
do nich przekonał? cdn. ■
Bibliografia:
J. Bogucki, „Pop-ezo-sacrum”.
F. König, H. Waldenfels, „Leksykon religii”, hasła: 
„Małżeństo/Rodzina”.
L. Regner, „Logika”.

Rodzina w pryzmacie 
aksjologicznym

Maciej Sumara, rok III

w
w

w
.b

an
kt

ap
et

.p
l

wsd.tarnow.pl 35Poślij mnie

Okiem AmbrożegoOkiem Ambrożego



W 1847 roku James Young 
Simpson wykorzystał eter, 
by pomóc kobiecie z wadą 
miednicy urodzić dziec-

ko. Wkrótce zastąpił go chloroformem, 
a pierwsze dziecko urodzone przez matkę 
pod wpływem tego środka otrzymało imię 
Anesthesia (ang.) - znieczulenie. Pięć lat 
później zabieg znieczulający cieszył się ta-
kim uznaniem, że przy porodzie swojego 
siódmego dziecka, skorzystała z niego kró-
lowa Wiktoria. W wiktoriańskiej Anglii pa-
nował jednak patriarchat i „musimy” uwie-
rzyć (#BeliveAllWomen), że kobiety zawsze 
były uciskane przez mężczyzn (#meToo) nie 
tylko w dobrej wierze, nawet jeśli ci uciskali 
krwawiącą ranę.

Mit matriarchalny
W połowie XIX wieku rozpoczął swoje 

funkcjonowanie mit matriarchalny. Szwaj-
carski prawnik i badacz starożytności - Jo-
hann J. Bachofen w pracy „Das Mutter-
recht” przedstawił schemat społecznego 
rozwoju ludzkości. Bardzo ważne miejsce 
przyznał środkowemu z trzech okresów – 
matriarchatowi – w którym kluczową rolę 
w życiu społecznym, ekonomicznym, kultu-
ralnym i religijnym pełniły kobiety. Posta-
wił tezę, że „matriarchat nie jest charakte-
rystyczną cechą jednego tylko ludu, lecz że 
występuje na pewnym etapie rozwoju kul-
turowego”.

Rozwijając myśl Bachofena, Jane El-
len Harrison (1850-1928) stworzyła uto-
pijną wizję matriarchatu. Zdaniem brytyj-
skiej badaczki ludy zamieszkujące obszary 
Europy południowo-wschodniej w epo-
ce neolitu stworzyły „pokojową, scentra-
lizowaną wokół kobiet cywilizację, której 
przedstawiciele żyli w harmonii z naturą 
i własnymi emocjami, oddając się twórczo-
ści artystycznej”. Z taką wizją mistycznie 

nastawione feministki wierzą, że kiedyś lu-
dzie żyli według „kobiecych” zasad, jednak 
pewnego dnia, gdzieś z północy Europy na-
deszli mężczyźni-pasterze, niszcząc wszyst-
ko co stanęło im na drodze (Riane Eisler). 
Od tamtej pory kobiety żyją w zniewole-
niu, patriarchalni kapłani zakazali kultu Bo-
gini Matki, a władzę sprawują mężczyźni. 
Ludzie toczą wojny, zabijają się i niszczą 
otaczające ich środowisko, zabijając Matkę 
Ziemię. Konieczne jest więc odrzucenie pa-
triarchalnej kultury i powrót do dawnych 
zasad. 

Śniegowa kula z Bogini Matki
W tym samym czasie na Bliskim Wscho-

dzie zaczęto odkrywać prehistoryczne fi-
gurki, które natychmiast uznano za śla-
dy po matriarchacie. Angielski archeolog 
Arthur Evans, odkrywca pałacu w Knos-
sos na Krecie, zinterpretował wszystkie 
znalezione w ruinach kobiece figurki, jako 
przedstawienia Wielkiej Bogini. Jednocze-
śnie zignorował wszystkie figurki niekobie-
ce. W efekcie uznano, że wielka cywiliza-
cja minojska była dziełem społeczeństwa 
matriarchalnego, któremu kres przynieśli 
wojownicy z Myken. Przez kolejne dekady 
nowi autorzy dodawali argumenty i rozbu-
dowywali hipotezę matriarchatu. Prezento-
wano ją już nie jako hipotezę, ale potwier-
dzony fakt. Taka kobieca epoka przyciągała 
uwagę pisarzy (np. R. Gravesa), co zaowo-
cowało licznymi powieściami o rządach ko-
biet. W rzeczywistości jednak nikt nie wie, 
w jakim celu, sporządzano na całym świe-
cie figurki z wizerunkiem kobiet i męż-
czyzn. Wiadomo jednocześnie, że odkryte 
budowle z okresu prehistorycznego mają 
charakter obronny, co przeczy tezie o po-
kojowym charakterze matriarchatu. Warto 
zauważyć, że tak jak Encyklopedia Brytan-
nica (w przeciwieństwie do Wikipedii), tak 

większość współczesnych badaczy (w prze-
ciwieństwie do mniejszości ideologów) pod 
pojęciem <matriarchat> rozumie: „hipote-
tyczny system społeczny, w którym domi-
nującą rolę w życiu rodzinnym, społecznym 
i religijnym pełnią kobiety”. Hipotetyczny, 
bo nie ma żadnych wiarygodnych i jedno-
znacznych dowodów, że kiedykolwiek ist-
niał i był powszechny.

Poproszę znieczulenie - ja chcę 
do mamy

Carl G. Jung także spotkał się z tezą 
Bachofena o pradawnym matriarchacie. 
Stwierdził, że proces, który opisał szwaj-
carski etnograf odzwierciedla realia psy-
chologiczne, a nie historyczne. Współpra-
cownik Junga - Erich Neumann, wyjaśniał 
że świadomość, która jest symbolicznie 
męska (nawet u kobiet), dąży wzwyż, ku 
światłu. Rozwój świadomości jest niepoko-
jący, ponieważ uzmysławia kruchość życia 
i konieczność śmierci. Świadomość podle-
ga nieustannym pokusom powrotu w dół - 
do stanu ubezwłasnowolnienia, nieświado-
mości i odrzucenia ciężaru egzystencji. To 
pragnienie przeciwstawia się oświeceniu, 
racjonalności, sile i kompetencji – temu co 
symbolicznie męskie. Taka destrukcyjna 
nadopiekuńczość to freudowska Edypalna 
Matka. W babilońskim eposie Enuma elisz 
bogini Tiamat - matka wszechrzeczy i po-
czątek wszystkiego jest jednocześnie sym-
bolem chaosu i tego co nieznane. Postana-
wia zabić swoje dzieci, po tym, jak te zabiły 
swego ojca. Zła Matka pojawia się w wie-
lu bajkach, które mówią o uwięzionych 
przez rodziców królewnach. W jednej z ba-
jek księżniczka Aurora osiąga okres dojrze-
wania i nadal żyje w nieświadomości. Kie-
dy Zła Wróżka spostrzega, że męski duch 
- książę, może uwolnić królewnę, zamienia 
się w Smoka Chaosu. Symboliczna męskość 

Matriarchat, patriarchat i mała Anestezja

Tomasz Hyjek, rok IV
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zwycięża przy pomocy prawdy i wiary, 
otwierając oczy dziewczyny pocałunkiem. 
Książe jest nie tylko kochankiem, lecz tak-
że czujnością, jasnością wizji i przemyślaną 
niezależnością kobiety.

Egzystencja szkodzi
Książę zabił jednak smoka, i równie do-

brze może być uznany za zarazę Ziemi. Tak 
postrzega ludzki gatunek sir David Atten-
borough, słynny biolog i prezenter filmów 
przyrodniczych. Jeśli coś zostanie uznane 
za „nowotwór, który niszczy naszą plane-
tę”, jak z kolei określa człowieka raport Klu-
bu Rzymskiego mówiący o przeludnieniu, 
to każdy, kto próbuje wyeliminować ten 
problem musi ostatecznie uwolnić świat 
od samego siebie - „prawdziwym wrogiem 
ludzkości jest sama ludzkość”. Według ob-
serwacji psychologa J. B. Petersona, ludzie 
doznają uszczerbku na psychice w kontak-
cie z takimi ideologiami. Dużo gorzej zno-
szą to młodzi mężczyźni: „status uprzywi-
lejowanych beneficjentów patriarchatu 
czyni ich osiągnięcia niezasłużonymi”. Jako 
potencjalni stronnicy kultury gwałtu, mu-
szą się liczyć, że każdy kontakt z kobietą, 
niesie ryzyko oskarżenia o wykorzystanie. 
Świat współczesny nie jest przyjazny dla 
chłopców, którzy są mniej posłuszni i ugo-
dowi, a bardziej niezależni od dziewczyn. 
Chłopcy lubią rywalizację, ale nie mogą 
i nie chcą rywalizować z dziewczynami, bo 
nie bardzo wiedzą jak mieliby wygrać. Je-
śli chłopak wdaje się w bójkę z dziewczyną, 
już sam ten fakt stawia go w złym świetle. 
Jeśli pokona dziewczynę – jest żałosny, je-
śli przegra - [*]. Nie dał rady dziewczynie... 
Kobiety uznają mężczyzn rywalizujących 
o status z innymi mężczyznami. Jeśli w ja-
kiejś dziedzinie zaczynają dominować pa-
nie i trzeba z nimi rywalizować, panowie 
wycofują się. 

Według filozofa Jacques’a Derridy płeć 
to jedynie konstrukt społeczny, a hierar-
chiczne struktury zostały stworzone tylko 
w celu obejmowania (członków struktu-
ry) i wykluczania (całej reszty, przedmio-
tu opresji). Derrida twierdził, że podziały 
i wykluczenia wbudowane są w język. „Ko-
biety” stanowią osobną kategorię tylko 
dlatego, że mężczyznom zależy na ich wy-
kluczeniu. Takie postmodernistyczne po-
dejście wyklucza fakt (naukowy), że różnice 
mogą pochodzić z samej natury, czynników 
biologicznych, a także w wyniku wolnych 
działań i decyzji o różnych postawach czy 
zrachowaniach. Nie zawsze chodzi o do-
minację. W dobrze funkcjonujących społe-
czeństwach, status społeczny determinują 
kompetencje osoby, a nie władza. 

Kultura spadkiem, który 
dziedziczysz 

Kultura jest opresyjna. Uciska i dopaso-
wuje do społecznie akceptowanych ram 
– marnując w jakimś stopniu dziką kre-
atywność i potencjał wielu ludzi. Musimy 
jednak uczciwie przyznać, że ramy dają 
stabilność i podstawę do rozwoju. Kultu-
ra daje nam przecież każde słowo, spraw-
ną infrastrukturę i instytucje, myśl i dostęp 
do myśli przodków, ustrój polityczny, sys-
tem ekonomiczny, technologie, bogactwo, 
wolność, szanse - o które trzeba oczywi-
ście walczyć kulturalnymi metodami. „Każ-
da hierarchia tworzy wygranych i przegra-
nych. Wspólne dążenia do jakiegokolwiek 
celu powodują uformowanie się hierarchii. 
W dużej mierze to dążenia do celów nada-
ją życiu sens, a prawie wszystkie emocje – 
pozytywne i negatywne – wynikają z suk-
cesów lub porażek w dążeniu ku temu, co 
cenimy i pragniemy” (J.B. Peterson). Ab-
solutna równość wymagałaby zatem re-
zygnacji z naszych wartości i sensu życia. 
Nasza kultura oferuje nam jednak współza-
wodnictwo na wielu płaszczyznach z wielo-
ma nagrodami i jest tak zorganizowana, że 
sprzyja uczciwej rywalizacji. Ta kultura nie 
jest wytworem samych tylko mężczyzn, 
lecz całej ludzkości. 

Przyj mocno!
„Przez absolutną większość historii za-

równo mężczyźni, jak i kobiety brali udział 
w tragicznych zmaganiach o uwolnienie 
spod tyranii niedostatku i nędzy. Kobie-
ty były często w tej walce upośledzone, 
dzieliły bowiem z mężczyznami wszystkie 
ich wady, a dodatkowo ciążył im ciężar re-
produkcji oraz mniejsza siła fizyczna”. (J.B. 
Peterson). Oprócz biedy, głodu, chorób, 
ignorancji i okrucieństwa – codzienności 
dla obu płci do XX wieku - kobiety musia-
ły znosić także niewygody związane z men-
struacją, niechciane ciąże i wysokie ryzyko 
utraty życia lub zdrowia przy porodzie. Ta 
biologiczna asymetria mogła była powo-
dem różnego statusu prawnego i społecz-
nego – różnej hierarchii mężczyzn i kobiet, 
aż do współczesnych rewolucji technolo-
gicznych. Rzekoma opresyjność patriarcha-
tu to po prostu efekt niedoskonałych prób 
oswobodzenia się z codziennych trudno-
ści. Przez tysiąclecia podejmowane były 
wspólnie przez kobiety i mężczyzn. ■
Bibliografia:
J. B. Peterson, 12 życiowych zasad;
Erich Neumann, Wielka Matka. Fenomenologia ko-
biecości. Kształtowanie nieświadomości;
M. Szymkiewicz, Od Bachofena do Świętej historii 

Grafiki pochodzą ze stron:
www.moma.org
www.steemit.com

Akcja zapoczątkowana w 2017 roku przez amerykańskie aktorki na portalach spo-
łecznościowych pod hasztagiem #metoo miała zwrócić uwagę na problem molesto-
wania i mizoginizmu (nienawiść i lęk przed kobietami). Obecnie publiczne oskarżanie 
mężczyzn nieskazanych prawomocnym wyrokiem skazuje ich często na zaoczną bani-
cję, z której nie wraca się z dobrym imieniem. Walcz o równość i przyj do przodu, ale 
świadomie, bez parcia na szkło i plot (#). Przemoc i gwałt to niegodziwość i wielkie zło 
- nie leczy się go plastrem (#). Rozwiązaniem problemów nie jest ucieczka i wsadzenie 
wszystkich mężczyzn za kraty (#).
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Kiedy myślimy o sztuce sakralnej to 
nasuwają nam się na myśl różne 
malowidła kościelne, style, w  któ-
rych przez wieki budowano kościo-

ły, rzeźby, architekci projektujący dzieła sztuki 
przechodzące do historii. Bryły wielu kościo-
łów, ich malowidła ścienne i nastawowe, pięk-
ne rzeźby stanowiące wypełnienie wnętrz, 
a nierzadko także muzyka która rozbrzmiewa 
z wielogłosowych organów piszczałkowych – 
dosłownie cała sztuka sakralna pomaga nam 
wejść głębiej w modlitwę. Wszystko to jest da-
rem od Boga i prowadzi nas ku Bogu. Piękno 
to imię Boga i Jego dar.

arTysTa naślaDuje sTwórcę

„Aby głosić orędzie, które powierzył mu 
Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi 
bowiem sprawiać, aby rzeczywistość ducho-
wa, niewidzialna, Boża, stawała się postrze-
galna, a nawet w miarę możliwości pociąga-
jąca” – tymi słowami Jan Paweł II uzasadniał 
potrzebę sztuki w  Kościele. Artysta tworzą-
cy dzieła sztuki, kompozytor piszący kolej-
ny utwór, każdy człowiek który tworzy no-
we dzieło i wkłada w to całe serce, w jakimś 
stopniu rozumie i  naśladuje Stwórcę który-
stworzył świat z  niczego. Artysta w  przeci-
wieństwie do Boga Stwórcy jest tylko twórcą. 
Renesansowy mistrz Albrecht Dürer prze-
strzega artystów przed pysznym podejściem 
do dzieła ich rąk słowami: „Nigdy nie myśl, że 
zrobisz lub mógłbyś zrobić cokolwiek lepiej, 
niż Bóg dał moc uczynić to przyrodzie przez 
siebie stworzonej. Twoja moc jest bowiem 
bezsilna wobec tworu Bożego”. Ogromne bo-
gactwo sztuki sakralnej – szczególnie malo-
wideł, rzeźb i utworów muzycznych o tema-
tyce religijnej pokazuje nam wielką potrzebę 
szukania Boga i  naśladowania Go zarówno 
u artystów, jak i u wszystkich podziwiających 
te dzieła. Jest to też wielka - chociaż mocno 
niedoceniana – pomoc dla głoszenia Słowa 
Bożego. Konstytucja duszpasterska o Koście-
le w  świecie współczesnym – „Gaudium et 
spes” podpowiada nam że dzięki pracy arty-
stów „przepowiadanie ewangeliczne staje się 
przystępniejsze dla umysłu ludzkiego”. 

potrzeba nam na nowo 
oDkryć szTukę… 

Dzisiaj w  Kościele potrzebujemy ponow-
nie odkryć wielką wartość sztuki, zwłaszcza 
tej sakralnej. Nie chodzi tylko o szersze jej za-

stosowanie we wspomnianej już przeze mnie 
posłudze słowa. Potrzeba aby wzrosła świa-
domość odbiorców wobec tych dzieł, które 
są w naszych kościołach lub gromadzone są 
niejednokrotnie na strychach lub w  piwni-
cach. Zapytajmy siebie: czy wiem jakie ob-
razy bądź rzeźby są u mnie w kościele? Czy 
wiem, kiedy zostały namalowane bądź wy-
rzeźbione? Czy umiem odczytać znaczenie 
tak bogatej symboliki tych dzieł? Dzieła sztu-

ki - bo tylko tak można mówić o wszelkich 
obrazach, rzeźbach i innych elementach, któ-
re są w naszych kościołach - gdy właściwie je 
rozumiemy, mogą być formą modlitwy i pro-
wadzić nas do kontemplacji Boga. Kontem-
plując dzieła sztuki w których wyraża się na-
sza wiara odkrywamy co tak naprawdę liczy 
się w życiu. „Sztuka chrześcijańska pozwala 
nam bowiem zagłębić się w nas samych, a za-
razem wynosi człowieka ponad niego, do Mi-
łości, która nas stworzyła, do Miłosierdzia, 
które nas zbawia, do Nadziei, która nas cze-
ka” – mówił papież Franciszek podczas jed-
nej z audiencji. 

jak oDkrywać szTukę 
i wykorzysTywać ją 

w prowaDzeniu ku boGu?
Odkrywanie sztuki jest zadaniem trud-

nym ale możliwym. Istnieje dzisiaj wiele spo-
sobów, z których wymienię tylko kilka. Wielu 
historyków sztuki nie zamyka swoich badań 
w szufladzie ale publikuje je jako ogólnodo-
stępne. Także o  wielu kościołach czy kapli-
cach nie tylko naszej diecezji powstały opra-
cowania książkowe bądź albumowe. Czasami 
są one znane w środowisku lokalnym, a cza-
sami nie. Dlatego też warto zainteresować 
się oraz zgłębić historię i  symbolikę ołtarza 
głównego czy też innych dzieł sztuki, które są 
w naszych kościołach. Warto też przyjrzeć się 
bryle i wystrojowi kościołów i zastanowić się 
w jakim stylu został wybudowane i co ozna-
cza takie budownictwo. Docierając do hi-
storii konkretnego obiektu wybudowanego 
w stylu na przykład gotyckim zauważymy że 
architekci mieli w swoim zamyśle dążenie ku 
niebu, dlatego budowle te są wysokie i strze-
liste. W okresie baroku zobaczymy coś zupeł-
nie innego – budowle niższe, cięższe bryły, 
przepełnienie wystroju i  ciepło wnętrz oraz 
bogactwo obrazów i rzeźb, a wszystko po to 
aby Bogu dać to co najcenniejsze. Innym spo-
sobem odkrywania sztuki jest kontakt z eks-
pertem sztuki który oceni konkretny obiekt, 
opowie nam dlaczego tak jest to zbudowa-
ne, czasami podpowie jak lepiej zadbać o ten 
skarb który mamy w naszych kościołach. Ta-
ka wiedza na pewno dużo nam uświadomi 
i zapewne pomoże się lepiej modlić oraz wiel-
bić Boga w  tym co jest blisko mnie, w  tych 
obiektach które mnie otaczają.

na koniec

W dzisiejszym zlaicyzowanym świecie, 
w  którym wartości religijne odgrywają nie 
zawsze najważniejszą rolę, warto sięgnąć do 
dzieł sztuki i  w  nich odkryć nowe piękno 
i pomoc w pracy duszpasterskiej. W naszym 
niespokojnym świecie, tak bardzo rozdar-
tym i oszpeconym przez egoizm i logikę wła-
dzy warto odkryć na nowo sztukę. „Dziś, mo-
że jeszcze bardziej niż w przeszłości, jest ona 
powszechną potrzebą, stanowi bowiem źró-
dło harmonii i pokoju.” – mówi papież Fran-
ciszek. Jednym słowem: Tam, gdzie jest Bóg, 
tam jest piękno. ■

Sztuka sakralna drogą do Boga
Grzegorz Banaś, rok IV

Tam, gdzie jest Bóg, tam jest 
piękno

Piękno to imię Boga i Jego dar
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Szczególnym miejscem na mapie die-
cezji tarnowskiej, gdzie kult Maryj-
ny trwa od wieków i jest wciąż żywy, 
jest Czarny Potok. Według źródeł 

historycznych wieś Czarny Potok pocho-
dzi z roku 1317, jednakże parafia powstała 
o wiele wcześniej, prawdopodobnie w dru-
giej połowie XIII wieku. Sama cześć dla Mat-
ki Boskiej Bolesnej sięga połowy XV wieku, 
a wiąże się z budową i konsekracją drugiego 
kościoła w roku 1449 oraz fundacją główne-
go ołtarza w formie tryptyku, z centralnym 
obrazem Opłakiwania Chrystusa. W  tam-
tym czasie ośrodkami kultu Męki Pańskiej 
i głosicielami współcierpienia Matki Boskiej 
były klasztory franciszkańskie. W  pobliżu 
Czarnego Potoku, w Starym Sączu, działał 
istniejący do dziś klasztor ss. Klarysek, a tak-
że klasztor Franciszkanów, skasowany przez 
rząd austriacki dopiero w roku 1815. Można 
zatem stwierdzić, że z tego ośrodka wyszła 
myśl, by w nowo konsekrowanym kościele 
w  Czarnym Potoku zapoczątkować szcze-
gólne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Sam 
obraz Opłakiwanie Chrystusa (znajdujący 
się obecnie w Muzeum diecezjalnym w Tar-
nowie) przedstawia zdjęcie z krzyża martwe-
go Ciała Chrystusa. Skłania on do refleksji 

i czynienia pokuty za swoje winy. Sam obraz 
ma zatem charakter chrystologiczny. 

Po 200 latach zostaje on zastąpiony 
obecnym wizerunkiem Matki Boskiej Bo-
lesnej. Dlaczego tak się stało? Aby to wy-
jaśnić, nakreślmy sytuację Kościoła tego 
okresu. W  wieku XVI wystąpili do wal-
ki z  Kościołem tak zwani reformatorzy: 
Luter, Kalwin, Zwingli. W  Polsce naukę 
Lutra przyjmowało mieszczaństwo, wśród 
szlachty szerzył się kalwinizm. W Małopol-
sce i na ziemi sądeckiej wiele dworów szla-
checkich przyjmowało odmianę kalwini-
zmu zwaną arianizmem. Arianie odrzucali 
całkowicie prawdę o  Trójcy Świętej, Jezu-
sa Chrystusa uznawali tylko za człowieka, 
a  Maryi odmawiali godności i  tytułu Bo-
gurodzicy. Ponadto nie uznawali czci obra-
zów, w związku z czym wyrzucano i nisz-
czono te przedmioty kultu. Koniec wieku 
XVI i wiek XVII jest dla Kościoła czasem 
opamiętania. Następuje odbudowa świątyń 
i fundowanie nowych ołtarzy oraz obrazów 
jako wynagrodzenie za te bluźnierstwa. 
Tak właśnie stało się w  Czarnym Poto-
ku w  roku 1649, zatem można stwierdzić, 
że Pieta ma charakter ekspiacyjny. Posia-
da ona głęboką symbolikę. Maryja trzyma-
jąc martwe ciało Jezusa okazuje że dokonał 
On odkupienia świata jako Bóg – człowiek. 
Rolę aureoli pełni na obrazie tarcza sło-

neczna, wskazująca na tytuł Bogurodzicy. 
Sam Chrystus ma rękę opuszczoną ku zie-
mi i dotyka ją Swoim palcem, co symboli-
zuje ziemię odkupioną przez Niego. Czar-
nopotocka Pieta została wkrótce otoczona 
wyjątkową czcią wiernych. Przed tym ob-
razem wypraszali oni liczne łaski i zgłasza-
li je proboszczom. Wobec tego w roku 1727 
ks. Tomasz Włoszkiewicz założył pierwszą, 
zachowaną do dziś Księgę Łask. O  wyjąt-
kowym znaczeniu tego Obrazu świadczy-
łyskładane tutaj od początku wota, jako 
wyraz wdzięczności za otrzymane łaski. 
Doprowadziło to do urzędowego uznania 
wizerunku MB za łaskami słynący. Miało 
to miejsce w 1728 r. podczas wizytacji ka-
nonicznej w  parafii, a  potem potwierdzo-
ne jeszcze raz w  1749. Księga Łask świad-
czy że kult MB przekracza granice parafii. 
Żywo rozrastający się kult doprowadził do 
koronacji piety na prawach papieskich. Ko-
ronowano ją 12 września 1999 roku. Także 
dziś kult Czarnopotockiej Pani jest ciągle 
żywy. Bardzo interesującym i  krzepiącym 
wiarę zjawiskiem są liczne pielgrzymki pie-
sze z okazji wrześniowego odpustu, a  tak-
że inne zorganizowane w ciągu roku. Piel-
grzymi nierzadko o  wczesnych godzinach 
porannych i niezbyt sprzyjającej pogodzie 
wyruszają na szlak pielgrzymi ze swoimi 
intencjami. Zauważając ciągle rozrastający 
się kult, parafianie zdecydowali o budowie 
nowej, większej świątyni, która mogłaby 
pomieścić ich samych jak również przyby-
łych pielgrzymów. ■
Bibliografia:
Gąsior A. i in., Współczująca Matka, Tarnów 2008.
Szczebak W., Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej 
w  Czarnym Potoku. Studium historyczno-ikonogra-
ficzne, Tarnów 1999.
Szczebak W., Przewodnik po Sanktuarium Matki Bo-
skiej Bolesnej w Czarnym Potoku, Czarny Potok 2003.

Historia kultu pasyjnego 
– Czarny Potok

Benedykt Mikulec, rok I

„Witaj nam Matko, pełna boleści! 
W Czarnym Potoku sławna od wieków!”
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Dążyć do doskonałościDążyć do doskonałości

https://mademyday.blog/2018/07/17/improve-your-listening-skills/

Bartłomiej Potoczny, rok II

“KTO 
ma uszy do słuchania, 

niechaj 

SŁUCHA” 
(Łk 8,8b)
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Na kartach Biblii wiele razy rozbrzmie-
wa apel do człowieka, aby słuchał Boga, 
a często też i ludzi. “Słuchaj, Izraelu” (Pwt 
6,4), “Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do 
Mnie” (Iz 55,3a), tytuł tego artykułu, frag-
ment o tym, że 12-letni Jezus przysłuchiwał 
się nauczycielom w świątyni (por. Łk 2,46) 
- to tylko nieliczne przykłady zachęty do 
słuchania. Jednak ktoś może zapytać: “Jak 
słuchać?” Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
warto przyjrzeć się czemuś, co psycholodzy 
komunikacji zowią aktywnym słuchaniem. 

pozorne słuchanie

Często sądzimy, że małomówni bądź 
nieśmiali ludzie są dobrymi słuchaczami. 
Otóż nie zawsze tak może być. Osoby nie-
skore do zabierania głosu mogą prowadzić 
w  myślach wewnętrzny monolog, który - 
gdyby został ujawniony - mógłby niektó-
rych bardzo zdziwić lub oburzyć. Pozory 
słuchania mogą też wynikać z uprzejmości 
lub z chęci niesprawiania nikomu przykro-
ści.

słuchanie prawDziwe

W budowaniu relacji liczy się tylko słu-
chanie uważne, starające się zrozumieć sło-
wa i  skupiające się na przeżywaniu roz-
mówcy. Prawdziwemu słuchaniu mogą 
przeszkadzać występujące u  wszystkich: 
spontanicznie prowadzone wewnętrz-
ne monologi, konstruowanie odpowiedzi, 
szukanie argumentów, ocenianie i komen-
towanie podczas czyjejś wypowiedzi, czy-

li to, z  czego zachęcają zrezygnować sło-
wa piosenki Maanamu pt. Po prostu bądź: 
“Nie oceniaj mnie/ Ani dobrze, ani źle”. 
Wyłączenie powyższych mechanizmów 
jest możliwe, ale nie bez zaangażowania 
i wysiłku.

zaakcentowana uwaga

Aktywny słuchacz okazuje rozmówcy 
bezsłownie, że słucha go z  zainteresowa-
niem, np. utrzymuje kontakt wzrokowy, 
pochyla się w jego kierunku, używa “hmh”, 
“aha”, “ojej” itp. Wypowiadający się wtedy 
wie, że jest słuchany z uwagą. Tak jednak 
nie będzie przy wertowaniu gazety, rozglą-
daniu się dookoła, przesuwaniu przedmio-
tu, zajmowaniu zbyt swobodnej i “wygod-
nej” pozycji ciała, przerwanym kontakcie 
wzrokowym czy odwróceniu głowy.

komunikacja werbalna 
i niewerbalna

Słuchanie aktywne skupia się nie tylko 
na treści wypowiadanych słów, ale również 
na tempie mowy, głośności i  tonie głosu, 

wyrazie twarzy, gestykulacji, postawie cia-
ła.

wypowieDź zwroTna 
- najważniejsza cecha 
akTywneGo słuchania

Wypowiedź zwrotna = treść usłysza-
nych słów + zauważone uczucia rozmów-
cy. Jest wyłącznie opisem tego, jak słuchacz 
zrozumiał usłyszane słowa, nie jest zaś je-
go opinią na temat przekazanych mu tre-
ści. Załóżmy, że słyszymy: “Bardzo mu-
siałem się śpieszyć, żeby zdążyć na czas 
na dworzec”. Używając synonimu, mówi-
my w skrócie swoimi słowami wypowiedź 
rozmówcy, a  czasami można i  dosłownie 
powtórzyć najważniejszy fragment, np.: 
“Zależało ci na tym, by dotrzeć na czas na 
autobus”. W  antonimie wyrażamy przeci-
wieństwo i  dopełnienie zdania, np. “Oba-
wiałeś się, że nie zdążysz na czas na auto-
bus?”. Można też w  wypowiedzi umieścić 
życzenie ukryte w wysłuchanym komuni-
kacie, np. “Chciałeś koniecznie wyjechać 
tym autobusem?”. Ta ostatnia forma jest 
cenna, ale również najbardziej narażona na 
ryzyko pomyłki. Co daje taka wypowiedź? 
Dzięki niej rozmówca może poczuć, że jest 
ZROZUMIANY - a przecież to jest cel ko-
munikacji międzyludzkiej. Wypowiedź bę-
dzie przyjęta, gdy rozmówca spontanicznie 
pokazuje, że czuje się zrozumiany - wte-
dy rozmowa idzie dalej. Jeśli jest inaczej, 
trzeba pozwolić uzupełnić drugiej osobie, 
co ma na myśli. Można wtedy powiedzieć 
“Chciałbym cię dobrze zrozumieć”. Nie po-
winno się zaś zgadywać tego, co chce prze-
kazać mówiący, gdyż słuchający nie ma 
obowiązku rozumienia. Rozmówca mu-
si wyrażać się jasno. Wypowiedzi zwrotne 
trzeba używać tak długo, aż rozmówca po-
czuje się dobrze zrozumiany.

DlaczeGo warTo słuchać?
Andrzej Majewski, wrocławski arty-

sta, powiedział: „Jeśli mowa jest srebrem, 
a  milczenie złotem, to słuchanie jest pla-
tyną”. To ostatnie stało się obecnie dobrem 
rzadkim i  cennym. Wzajemne niesłucha-
nie się skutkuje zamknięciem się wielu lu-
dzi w “bańkach informacyjnych” czy licz-
nymi podziałami mentalnymi w  naszym 
społeczeństwie. Aktywne słuchanie jest 
pierwszym krokiem do prawdziwej popra-
wy relacji z ludźmi i do zmiany naszej rze-
czywistości na lepsze.
Bibliografia:
Ferder F., Źywe Słowa. Pismo Święte, psychologia i ko-
munikacja międzyosobowa, Kraków 2002.
Gordon T., Burch N., Jak dobrze żyć z  ludźmi, War-
szawa 2001.
Sujak E., ABC psychologii komunikacji, Kraków 2017.

Celem komunikacji jest zrozumienie drugiego człowieka 
i bycie przez niego zrozumianym

Thomas Gordon
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Potrzeba odwagi, by powstać 
i przemówić.

Potrzeba jej również, by usiąść 
i posłuchać...

Winston Churchill
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Niestety, choć jako ludzie jeste-
śmy obdarzeni darem mowy 
i  umiejętnością porozumiewa-
nia się, które to otrzymaliśmy 

od Boga, nie zawsze umiemy to robić. Roz-
mowa nie jest wcale łatwa, ponieważ bardzo 
często lubimy „nawracać” innych. I nie cho-
dzi tu o nawracanie na wiarę czy głoszenie 
kerygmatu. Chcemy „nawracać” innych na 
swój własny obraz i podobieństwo, według 
naszych z góry ustalonych upodobań. Wzo-
rem i obrazem, na który ktoś musi się nawró-
cić jest każdy z nas, konkretny człowiek. Ma 
to ogromny wpływ na nasze rozmowy, któ-
re podejmujemy z  naszymi rozmówcami. 
Są także osoby, z którymi nie rozmawiamy 
wcale, bo nie są po naszej myśli. 

Dialog jest potrzebny, choć jak zauwa-
żamy w  dzisiejszym świecie ciężko do-
strzec ludzi umiejących ze sobą po prostu 
porozmawiać. Często rozmowy obracają 
się w wielkie kłótnie, monologi, albo brak 
słuchania ze strony obiorcy. Dialog jednak 
jest w  swej istocie wspólnym poszukiwa-
niem pełniejszego rozumienia. Zmierza on 
do wzbogacenia możliwości i  pogłębienia 
relacji między rozmawiającymi. Dialog jest 
współpracą.

Dyskusja z samym sobą

To pierwszy i najważniejszy krok w bu-
dowaniu prawdziwej rozmowy – dialogu. 
Aby poważnie i  spokojnie reprezentować 
swoje poglądy powinniśmy najpierw prze-
dyskutować je z  samym sobą. Dialog bo-
wiem wyzwala w nas refleksję nad własnym 
stanowiskiem. Jeżeli zaś poglądy odmien-
ne wywołują w nas gniew, oburzenie, agre-
sje, to znak, że nie bronimy własnych prze-
myślanych poglądów. To z  kolei pozwala 
nam odkrywać w  sobie postawę otwarte-
go umysłu i  gotowość przyznania, że jest 
się w błędzie, a nawet gotowość do zmiany 
stanowiska. Często jednak poddajemy się 
„zdalnemu sterowaniu” – zaczynając ude-
rzać w osobę mówiącą do nas, a nie rozma-
wiamy o swoich poglądach. 

zrozumieć swojeGo rozmówcę

Dobrym środkiem przeciwdziałającym 
na nasze „zdalne sterowanie” jest zrozu-
mienie swojego rozmówcy.

Rozmowa, czyli dialog jest dojrzałością. 
To prowadzi nas nieustannie do budowania 
nowych relacji, które nadają naszemu życiu 
nowy sens . Słuchanie i przyjmowanie no-
wych informacji uczy nas szerszego patrze-
nia na rzeczywistość.
Bibliografia:
Michał Heller, Daj mi oczy widzące, Kraków 2017

„Tak bardzo 
chciałbym wyjąć Ci 

tę drzazgę”
Jan Kurek, rok IV

Mogę się z Tobą 
nie zgadzać, 

ale myślę o tym, 
co powiedziałaś 

i dlaczego 
to powiedziałaś.

Cały sens 
słuchania 

zawiera się 
w tym, że po 
wysłuchaniu 

mogę ofiarować 
coś w zamian, 

ponieważ 
zrozumiałem, 
o co chodzi tej 
drugiej osobie

Viggo Mortensen
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