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bo nasza radość tak naprawdę nie była obiektywnie praw-
dziwa? W takich sytuacjach widać jak bardzo potrzeba nam 
trzeźwego, zdrowego, rozsądku i rady ludzi mądrych i do-
świadczonych. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy 
dokonujemy bardziej ogólnej oceny naszego dotychczasowe-
go postępowania, lub gdy stajemy przed ważnymi wyborami 
w naszym życiu. Dobrze jest, gdy młody człowiek może się 
zwrócić do kogoś sobie życzliwego, kto drogę właściwą wska-
że i nie oszuka. Dobrze jest, gdy naprawdę mamy obok sie-
bie solidnych nauczycieli życia. Ale jeśli ich zabraknie, albo 
im zabraknie pomysłu i właściwego rozeznania, cóż wtedy 
czynić? Tu, między innymi, dotykamy sensu Chrystusowych 
słów: ja jestem Prawdą. Nasz Zbawiciel doskonale wie, że w 
wielu prostych sytuacjach życiowych doskonale sobie poradzi-
my. Wie, że słusznie, tj. w prawdzie ocenimy takie czy inne 

rzeczy, bądź wydarzenia. Wie, że wiele na 
drodze czysto ludzkiej prawdy możemy 

się nauczyć; choćby przez właściwe 
postępowanie, słuchanie mądrych 

ludzi, czytanie solidnych ksią-
żek… Ale wie też, że nie ma 

tak roztropnego i mądrego 
człowieka, który do końca 
ze swoim życiem mógłby 
sobie poradzić. Wie, że 
Jego – Pana właśnie po-
trzebujemy, bo On jest 
ostateczną i najdosko-
nalszą Prawdą! Dlatego 
przychodzi do nas w 
swoim słowie, przycho-
dzi w tajemnicy Sakra-
mentów, szczególnie 
Eucharystii i Poku-
ty, aby nas nauczyć 
prawdy o nas samych 
i do najdoskonalszej 
Prawdy prowadzić. 
Jakie szczęście, że 
Bóg przychodzi 
do nas w najgłęb-
szych naszych 
potrzebach i tro-
skach. Nie daj-
my się zwieść 
powierzchow-
ności, ale 
zawsze szu-
kajmy głębi, 
gdzie On sam 
jest najdosko-
nalszą Praw-
dą. Żyjmy 
prawdziwie!

 Cóż to jest prawda? – zapytał Piłat i bez żadnych do-
wodów winy skazał Jezusa na śmierć… Drogi Czytelniku, my-
ślę, że temat niniejszego numeru naszego seminaryjnego cza-
sopisma w sposób szczególny powinien pobudzać do refleksji. 
Nie oburzaj się na to, gdyż w dzisiejszym świecie – niestety 
– mamy zbyt mało sposobności, aby solidniej i głębiej myśleć. 
A myślenie tak bardzo jest nam potrzebne… Na problem praw-
dy można spojrzeć, oczywiście, z kilku stron. Może taka mała 
propozycja z mojej strony – spójrzmy na zagadnienie prawdy 
od strony pewnych zewnętrznych faktów i od strony ludzkich 
wewnętrznych przeżyć. Patrząc od strony zewnętrznych fak-
tów możemy dosyć łatwo stwierdzić, że coś jest prawdziwe 
albo fałszywe. Na przykład patrząc na jabłko stwierdzamy, że 
to właśnie jest jabłko; i takie stwierdzenie nazywamy, słusz-
nie, prawdziwym. Podobnie jest z ciągiem różnych jednostko-
wych faktów. One też potrafią układać się w jakąś ogólną 
prawdę lub fałsz. Wiedzą o tym doskonale 
sędziowie lub np. policjanci bada-
jący jakąś sprawę. Dzięki wła-
ściwemu, logicznie popraw-
nemu dowodzeniu, odkryć 
można np. czy ktoś jest 
winny jakiegoś prze-
stępstwa, czy też nie. 
Sprawa wygląda bar-
dziej skomplikowa-
nie, gdy patrzymy 
na nasze serce, na 
nasze przeżycia, na 
to co z nami aktu-
alnie się dzieje. Jak 
trudno nam niekie-
dy właściwie na-
zwać nasze emocje. 
Coś przeżywając 
potrafimy się solid-
nie pogubić, cza-
sem niepotrzebnie 
panikować, popa-
dać w przygnę-
bieniei depresje. 
Niekiedy też po-
jawiająca się we-
wnętrzna radość 
jest tylko rado-
ścią złudną, nie-
prawdziwą. Ileż 
razy wydawało 
nam się, że coś 
wielkiego i pięk-
nego osiągnęli-
śmy, a potem przy-
szło rozczarowanie,



 Prawda, prawda i jeszcze raz prawda. To temat na-
szych dzisiejszych rozważań, do których zapraszam każdego 
z czytelników. Nad tym dwusylabowym słowem pochylamy 
się dzisiaj w zadumie. Zacznę od przytoczenia pytania, które 
zadał Jezusowi Piłat: „Czym jest prawda?” Jezus  nic nie od-
powiedział, jednakże wiemy, że wcześniej w Ewangelii pada 
odpowiedź na to pytanie: „Ja jestem, drogą, prawdą i życiem.” 
Bibliści widzą w Jezusie osobę, która w danym momencie, staje 
się żywą odpowiedzią na zadane pytanie. Chcąc w tym arty-
kule poruszyć wątki metafizyczne, przeanalizujemy postawę 
Jezusa w kontekście naszego rozmyślania dotyczącego praw-
dy jako takiej. Idąc tropem biblistów, możemy zaobserwować
w postawie Jezusa głębokie przekonanie, nawet więcej niż prze-
konanie, swoiste stanie się żywą odpowiedzią na pytanie Piłata. 

Jezus jako prawda daje nam sygnał, że zagadnienie prawdy mo-
żemy zrozumieć wyłącznie  w odniesieniu do człowieka. Praw-
da taka nie jest, jak wielu obecnie podaje, prawdą subiektyw-
ną,  czyli taką, która zależy od przekonań danego człowieka. 
Dla jednego coś posiada charakter prawdziwości, dla drugie-
go zaś nie. Prawda, którą proponuje Jezus, jest prawdą totalną, 
nie da się jej zaprzeczyć lub stwierdzić, że dla mnie nie jest to 
prawda. Jak rozumieć totalność prawdy? Totalność rozumiana 
jest jako niezależność od żadnych czynników zewnętrznych. 
Na czym to polega? Posłużymy się teraz przykładem z życia 
codziennego. Stojąc w sklepie, możemy stwierdzić, że butel-
ka wody mineralnej pięciolitrowej jest duża. Dla naszego zaś 
kolegi, którego spotkaliśmy w sklepie, taka butelka wody wca-
le nie wydaje się dużą. Przed chwilą bowiem wiózł do domu 
dwudziestolitrową butlę z wodą, więc ta pięciolitrowa wyda-
ła mu się małą. Co ukazuje nam ten przykład? Ukazuje nam 
wielką płynność naszych osądów i przekonań. Prawda tak ro-
zumiana, jest prawdą niezwykle słabą, a raczej prymitywną. 
Chcąc sięgnąć dalej i głębiej, musimy spróbować przebić się 
przez mur codziennego, uproszczonego rozumienia prawdy po 
to właśnie, aby prawda wybrzmiała w pełni swego bogactwa.  
Analizując powyższy przykład, zauważamy, że nasz osąd doty-
czący wielkości butelki wody mineralnej oparliśmy na naszym 
osobistym doświadczeniu i posłużyliśmy się typowym mecha-
nizmem porównawczym. Przypuszczalnie w sklepie nie było 
większej butelki niż pięciolitrowa, stąd wszystkie inne wydały 
się małe. Osoba posiadająca świeże doświadczenie związane 
z dwudziestolitrową butlą z wodą na podstawie tego doświad-
czenia oparła swój osąd sprzeczny z osądem wcześniejszym.

Opierając się więc na doświadczeniu życiowym, człowiek ni-
gdy nie dotrze do żadnej prawdy, która mogłaby mieć charakter 
totalny. Jest to niemożliwe. I na tym etapie stwierdzenie, bardzo 
modne w teraźniejszym lobby, że trzeba wszystkiego spróbo-
wać w życiu, by być osobą bogatą w doświadczenia, światłą itp., 
staje się stwierdzeniem głupim i totalnie prymitywnym. To nie 
od ilości doświadczeń będzie zależało bogactwo wnętrza czło-
wieka, czy umiejętność właściwego, prawdziwego odnajdywa-
nia się w codzienności. Co więcej, ogrom różnorakich doświad-
czeń życiowych, w które zaczynają wchodzić doświadczenia 
niemoralne, może spowodować deformację duszy, deformację 
całego człowieczeństwa we wnętrzu człowieka. Do pozna-
nia, ubogacenia siebie są potrzebne doświadczenia przezna-
czone, dla człowieka, żyjącego w konkretnym czasie, miejscu
i przestrzeni. Co to oznacza? Człowiek może poruszać się tylko
w marginesie człowieczego jestestwa. To pierwszy rodzaj, wy-
żej wspomnianych, doświadczeń życiowych przeznaczonych 
dla człowieka. Nie może on pozwolić sobie na działanie, które 
uwłacza jego godności, pozycji w świecie. Na czym opieramy 
tę godność? Na wrodzonym prawie naturalnym oraz na prawach 
natury jako takich. Możemy posłużyć się tu dwoma negatywny-
mi przykładami z dzisiejszego życia. Promowanie tzw. prawa 
do wyboru płci, wolności seksualnej, która dopuszcza i zachęca 
do aktów homoseksualnych i innych deprawacji. Czy człowiek, 
który decyduje się na akt seksualny z osobą tej samej płci, jest 
człowiekiem światłym, z ubogaconym wnętrzem? Godność 
ludzka jest często również niszczona przez źle ustawioną hie-
rarchię wartości. W imię dbania o świat wydaje się miliony na 
kampanie ekologiczne, na ochronę zwierząt, a jednocześnie
w imię wolności i naturalności decyduje się na niszczenie po-
czętego życia. Taka ekologia jest głupia, bezrozumna i powiem 
więcej, przez takie działanie ludzie nijako stwierdzają: pies, 
kot, drzewo, nosorożec i lew są ważniejsze niż drugi człowiek. 
Drugim typem doświadczeń są doświadczenia, nie tyle opiera-
jące się na jestestwie człowieka i na wynikającej stąd godności, 

Prawda, prawda i jeszcze raz PRAWDA!

  br. S
ylwan Ogłoza OFM
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Przykładem może być zestawienie wysoko technologicznie 
rozwiniętej cywilizacji zachodu z cywilizacją pierwotną, z któ-
rą możemy się spotkać np. w dżungli Amazonii. Dla człwieka 
żyjącego w Stanach Zjednoczonych nie byłoby wskazane cho-
dzić w samej przepasce biodrowej. I na odwrót, gdyby ktoś
z dzikiego plemienia Amazonii ubrał garnitur, gwarantuje 
wam, że ani w pierwszym przypadku, ani w drugim, człowiek 
nie ubogaci siebie. Co najwyżej może stwierdzić, że zrobił coś 
nie pożądanego, jednakże takie stwierdzenie post factum, nie 
wnosi zbyt wiele. Do tej pory zajmowaliśmy się wartością sa-
mego czynu, a także wspomnieliśmy o jego konsekwencjach. 
W kontekście rozważań dotyczących prawdy przychodzi czas 
na tzw. mechanizm poznawczy człowieka. Człowiek jako je-
dyny ze świata przyrody jest obdarzony świadomością, która 
sama z siebie potrafi stwierdzić swoje istnienie. Cogito ergo 
sum (łac. „myślę, więc jestem”), to stwierdzenie jest esencją 
wyjątkowości świadomości ludzkiej. Stwierdzając od najmłod-
szych lat swoje jestestwo, stwierdzamy także, że otacza nas 
mnóstwo przedmiotów, które nie są nami. Próbujemy je poznać, 
opisać, dotknąć, posmakować, usłyszeć. W zależności od kręgu 
kulturalnego, zaczynamy przyswajać  ich nazwy. Zauważamy 
jednak, że już od narodzin dziecka w człowieku znajduje się 
potrzeba wyrażenia słowem tego, czego doświadcza. Stąd ga-
worzenie dziecka i charakterystyczne nazywanie przez niego 
poszczególnych przedmiotów. Musimy spróbować sobie odpo-
wiedzieć na pytanie: czy nasze poznanie jest w stanie dojść do 
całej prawdy o poznawanym przedmiocie? No bo tak, kiedy po 
raz pierwszy człowiek spotyka się np. z bananem, zaczyna go 
opisywać; ma on konkretny kształt, kolor, konsystencję, struk-
turalną budowę, smak itd. Jednakże czy poznał całą prawdę
o bananie? Naukowcy biolodzy na widok tych podstawowych 
informacji delikatnie się uśmiechają. Przecież dopiero budowa 
komórkowa poszczególnych części naszego owocu daje nam 
poważne informacje. Na ich podstawie możemy poznać historię 
gatunku i przewidzieć kierunek jego rozwoju. Posiadając na-
wet tak specjalistyczną wiedzę dotyczącą jednego przedmiotu, 
czy jesteśmy upoważnieni do stwierdzenia: tak, teraz poznałem 
wszystkie informacje dotyczące tego owocu?  Z pewnością zgro-
madziliśmy wszystkie informacje, które w danej chwili ludzkość 
jest w stanie wyciągnąć z „biednego” banana, lecz czy jest to już 
bezwzględnie wszystko? Czy mogę powiedzieć, że poznałem 
całą, totalną prawdę odnoszącą się do banana? Człowiek nie jest 
w stanie poznać, czyli dojść do prawdy drugiego przedmiotu.

Co najwyżej może zgromadzić tysiące informacji na jego te-
mat. Owe wiadomości, choćby nie wiem jak specjalistyczne, 
nie doprowadzą nas do prawdy, dlaczego? Po pierwsze skąd 
mam wiedzieć, że za parę lat nie zostanie wynaleziona taka 
technologia, która dostarczy nam kolejną dawkę informacji
o sympatycznym bananie. Informacje tak rozumiane są tzw. 
przymiotami przedmiotów. A przymiot jest bardzo ulotny. Dziś 
banan jest twardy, bo jest niedojrzały, jutro będzie już miękki itd. 
Dalej idąc, dwie osoby jednocześnie mogą go dotykać i jedna 
stwierdzi: jest bardzo twardy, a drugi powie: nie, jest tylko tro-
chę twardawy. I znów, jedna i druga osoba ma rację, ponieważ 
swoje osądy oparły na odczuciach, które każdy człowiek ma 
inne. Czym więc jest prawda o przedmiocie? Jeżeli nie zależy 
od doświadczenia ludzkiego, jeżeli nie zależy od poznania zmy-
słowego, czy specjalistycznego, to czym ona właściwie jest? 
Przeanalizujemy jeszcze kwestię zastosowania konkretnej rze-
czy. Wyżej wspomniany banan w relacji do człowieka spełnia 
funkcję spożywczą. Przedmiot, wydaje się, staje się przez nas 
najbardziej poznany wtedy, gdy spełnia swoje zadanie. Skąd po-
znajemy funkcję konkretnej rzeczy? Funkcja zależy od naszego 
poznania zmysłowego, od ilości zgromadzonych informacji na 
temat konkretnej rzeczy. Jaka jest różnica między informacjami, 
a znajomością funkcji? W funkcjonalności idziemy krok dalej, 
przechodzimy z poziomu wiedzy do poziomu zastosowania jej 
w życiu. To przejście dokonuje się w naszym umyśle, poprzez 
który dowiadujemy się, jak postępować z przedmiotami. Czy 
jednak przez znajomość funkcjonalną przedmiotu możemy po-
znać całą prawdę o nim? Przychodzi czas by dotknąć aspektu, 
który stanie się zakończeniem naszych rozważań dotyczących 
prawdy? Starożytni greccy myśliciele na określenie dogłębnej, 
niezmiennej prawdy o przedmiocie posługiwali się terminem: 
ειδος (cz. ejdos). Ειδος danej rzeczy to fakt zaistnienia bytu
w konkretnym urzeczywistnieniu. Można to najlepiej przedsta-
wić za pomocą równania: >byt + ειδος banana = banan<. Ειδος-
em banana starożytni nazywali to konkretne zaistnienie w posta-
ci banana. Ten pomocniczy termin pozwalał Grekom na głębsze 
poznanie strukturalne bytu, i w tym pojęciu zamykali oni fakt 
bycia, który rozpoczynając istnienie w rzeczywistości, był zde-
terminowany przez ειδος, aby stać się konkretnym bytem. Tak 
więc po mozolnych i wnikliwych badaniach zauważamy, że 
totalna, niezmienna prawda odnosi się do faktu istnienia, do 
mojego, twojego i każdego innego >jest<. Wracając do pytania 
Piłata, możemy stwierdzić, że Chrystus dał najgłębszą z możli-
wych odpowiedzi: „Czym jest prawda?” Był i to właśnie była 
Jego odpowiedź, stał niewzruszenie, pokazał, że jedyną totalną 
prawdą na tym świecie jest świadectwo naszej obecności, na-
szego >jest<. Bo choćbym „znał wszystkie tajemnice, i posiadł 
wszelką wiedzę (...), byłbym niczym”. Przytoczony tu fragment 
z Hymnu o miłości staje się dla nas potwierdzeniem tego, co uka-
zał nam Zbawiciel. Wiedza, doświadczenie, znajomość zastoso-
wania różnorakich rzeczy nigdy nie sprawi, że poznamy prawdę. 
Prawda to nasze >jest<, nasza gotowa na wszystko obecność. Tyl-
ko taka prawda ma rysy prawdy totalnej. >Jestem< to najwyższa 
prawda. Hymn o miłości kończy się słowami: „tak więc trwają, 
wiara, nadzieja, miłość, te trzy, z nich zaś największa jest mi-
łość”. Tak samo jest z prawdą. Wszystkie nasze doświadczenia, 
wiedza, umiejętności radzenia sobie w życiu są naprawdę ważne
i cenne, jednak największa zawsze pozostaje prawda, oraz miłość.



Psycholożka i pisarka, felietonistka „Sensu” i „Wysokich Obcasów”.  Autorka siedmiu powieści, m.in. „Zimno mi, 
mamo”, „Miłość reaktywacja”, „Życie po mężczyźnie”. Jako psychoterapeutka pracuje głównie z kobietami doświad-
czającymi przemocy. 
Prawda zajmuje zwykle wysoką pozycję w naszej hierarchii wartości, co nie przeszkadza nam się przed 
nią bronić. I robimy to bardzo skutecznie, choć nieświadomie, przywołując na pomoc mechanizmy obron-
ne. Jako pierwszy opisał je Zygmunt Freud, ale już w XVII wieku poeta John Milton dostrzegł rozdźwięk 
między prawdą, a tym, jak ją widzimy. „Umysł rządzi się własnymi prawami. Potrafi z piekła uczynić nie-
bo, a z nieba piekło” - napisał w Raju utraconym. Dowodem na to, że miał rację, są wszyscy ci, którzy
w obronie przed lękiem zmieniają obraz rzeczywistości. A któż z nas tego nie robi?  „Każdy człowiek 
ma takie wspomnienia, które nie wszystkim chciałby opowiedzieć, a opowiedziałby jedynie przyjacio-
łom. Ma też na sumieniu takie sprawki, których nie ujawniłby nawet przyjaciołom, lecz tylko sobie, a i to
w skrytości. Ale są jeszcze inne sprawy, które człowiek boi się wyjawić nawet samemu sobie i każdy przy-
zwoity człowiek ma poutykanych w swej głowie kilka takich spraw. Im człowiek ten przyzwoitszy, tym 
więcej ma takich ukrytych wspomnień” – czytamy w Notatkach z podziemia Fiodora Dostojewskiego.
A zatem, jak przyzwoity człowiek to robi, że nie-
których spraw nie przyjmuje do wiadomości? Naj-
częściej stosuje wyparcie, które polega na nieświa-
domym usuwaniu ze świadomości niepożądanych 
myśli, pragnień albo wspomnień budzących lęk, po-
czucie winy, wstyd.  Do wyparcia dochodzi zwykle 
wtedy, gdy przeżycie lub wspomnienie znajduje się 
w konflikcie z obrazem własnej osoby. Stwierdzenie 
tej rozbieżności budzi lęk, przed którym chroni tak-
że projekcja. Ten mechanizm polega na przypisywa-
niu innym tego, czego nie chcemy dostrzec u siebie. 
Zrzucamy na innych, na przykład, własną wrogość,
a sami uważamy się za istoty łagodne, które muszą je-
dynie bronić się przed innymi. Mechanizmów obron-
nych jest wiele, a wszystkie służą temu, żeby nam 
prawda za bardzo nie przeszkadzała. Za to chętnie 
za prawdę uznajemy nasze opinie czy poglądy, choć 
są to tylko przekonania, a nie fakty. I nie chcemy zo-
baczyć, że z perspektywy innej osoby ta prawda wy-
gląda inaczej. Cenimy prawdę tylko wtedy, gdy nam 
służy, i zwykle tylko wtedy uznajemy, że to prawda.
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	 Większość	 z	 tych,	 którzy	 czytają	 ten	 artykuł,	 chyba	 kojarzy,	 skąd	 te	 sło-
wa	 są	 zaczerpnięte.	 Spróbujmy	 rozszyfrować	 te	 słowa	 w	 kontekście	 religijnym.
PADŁEŚ	 –	 słowo	 odnoszące	 się	 do	 upadku	 w	 grzechu.	 Czyn	 jakże	 znany	 każ-
demu	 z	 nas.	 Każdy	 z	 nas	 upada,	 ale	 trzeba	 umieć	 się	 podnieść.	 JAK?	 Tutaj	

przechodzimy	 do	 kolejnego	 słowa	 –	 POWSTAŃ	 –	 słowo	 odnoszące	 się	 do	 sakra-
mentu	 pokuty.	 Spowiedź	 jest	 jak	 lekarstwo	w	 chorobie,	 by	 wyzdrowieć.	 Spowiedź	 zaś	 to,	 innymi	 słowy	mówiąc:	
SOR,	 czyli	 Szpitalny	 Oddział	 Ratunkowy,	 gdzie	 szukamy	 pomocy	 u	 specjalisty.	 Ostatnie	 słowo	 –	 POWERADE	
oznacza	 energię,	 którą	 czerpiemy	 od	 naszego	 Stwórcy.	 Jeżeli	 Jemu	 zaufamy,	 to	 On	 jako	 Dobry	 Lekarz	 nie	 zo-
stawi	 nas	 samych	 z	 tym	 problemem,	 ale	 pomoże	 nam	 się	 podnieść.	 Ciekawa	 interpretacja	 –	 prawda?	Mam	 na-
dzieję,	 że	 ktoś	 będzie	 mógł	 to,	 co	 napisałem,	 odnieść	 do	 swojego	 życia.	 Życzę	 Wam,	 by	 każdy	 umiał	 stanąć
w	prawdzie	o	sobie	i	by	mógł	każdy	siebie	scharakteryzować,	jaki	jest:	te	złe	postawy	w	sobie	zmienić	a	dobre	pomnażać.

 Im dłużej myślałem nad tematem obecnego numeru FBI, tym więcej przestrzeni otwierało się, które trzeba byłoby dotknąć, ale 
przecież nie o to chodzi, by napisać o wszystkim, co wiąże się z tematem prawdy w mojej głowie. Więc wybieram, według mnie, sprawy 
ważne no i związane z duchowością małżeńską. Pierwszą encykliką Jana Pawła II, którą przeczytałem, „zachęcony” przez naszego wy-
kładowcę etyki i teologii moralnej w Seminarium była Encyklika „Veritatis splendor” – dla niewtajemniczonych w arkana języka łaciń-
skiego „Blask prawdy” – zaczyna się ona słowami: BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób 
w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1,26): prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który
w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Dlatego psalmista woła: „Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego 
oblicza!” (Ps 4,7). Prawda należy do natury Boga podobnie jak i miłość (por. KKK 214nn, 231) Bóg jest Prawdą w każdym znaczeniu, 
jakie przypisujemy temu pojęciu. Prawdziwe jest to, co rzeczywiście istnieje. W tym znaczeniu prawda jest przeciwieństwem fikcji, wy-
mysłu, braku istnienia naprawdę. Bóg jest Prawdą, ponieważ rzeczywiście istnieje, a nawet jest samym Istnieniem. Jezus w odpowiedzi 
na pytanie Piłata o prawdę odpowiada Ja jestem Prawdą. To ważne, bo dziś coraz częściej każdy ma swoją własną prawdę, i co więcej 
coraz głośniej słychać, tu i tam, że nie ma prawdy obiektywnej. Warto tu przytoczyć jeszcze jedną wypowiedź Pana Jezusa „Jeśli trwa-
cie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”(J 8,32). Poznanie prawdy o sobie
i świecie wokół mnie prowadzi do pełnej wolności, do w pełni wolnych i świadomych wyborów. Błogosławiony, a wkrótce już święty, Jan 
Paweł II mówił w swej homilii „Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam 
do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie 
i ostateczne przeznaczenie.” (Warszawa, 2 VI 1979). Tylko w konfrontacji ze Słowem jestem w stanie do końca poznać prawdę o sobie 
samym i swym powołaniu. Tylko na prawdzie o sobie samym mogę budować trwałe relacje z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. 
Na prawdzie, która zbudowana jest z tego, co we mnie piękne i dobre, ale także i na tym, co słabe; co często chcę ukryć przed sobą sa-
mym, nie mówiąc o Bogu czy drugim człowieku. Stąd czas narzeczeństwa jest czasem poznawania prawdy o sobie nawzajem w różnych 
okolicznościach i sytuacjach niesionych przez codzienne życie. Szkoda, że niestety, coraz częściej to poznanie ogranicza się do tego, co 
związane jest głównie z jego jedną sferą. To poznawanie i wyrażanie prawdy nie może zakończyć się wraz z nałożeniem obrączek na palce 
i błogosławieństwem kapłana. Miłość, wierność i uczciwość małżeńska są przestrzenią, w której dokonuje się sakrament, a więc widzialny 
znak obecności Boga między małżonkami. Prawda buduje związek małżeński, jest jego strażnikiem. W ruchu duchowości małżeńskiej 
jest specjalne miejsce na wyrażanie prawdy o sobie i związku, który buduje mąż i żona. To praktyka „zasiadania” czyli comiesięcznego 
dialogu małżeńskiego. „Dialog małżeński to dłuższa chwila czasu spędzona w spokoju, co miesiąc, razem, w celu usunięcia wszystkiego, co 
zagraża jedności małżeńskiej, w celu umocnienia ogniska domowego. To chwila spędzona pod okiem Bożym i przy Bożej pomocy. Dialog 
małżeński jest: chwilą wspólnych odkryć, czasem poszukiwania myśli Bożej względem swego małżeństwa i rodziny, wspólnym budowaniem 
jedności małżeńskiej, drogą w głąb swego życia małżeńskiego, wspólnym zrywem ku odnowie w miłości, dopasowywaniem się dwóch od-
rębnych spojrzeń na życie i na ludzi, wspólnym dziękczynieniem.” (za: http://www.dkgliwice.ovh.org/strony/DialogMalzenski.html) i choć 
na początku bywa ona trudną, to przynosi niebywale piękne owoce tym, którzy go praktykują. Zdaję sobie sprawę, że to jedynie dotknięcie 
tematu prawdy o sobie i w relacjach międzyludzkich. Mam świadomość, że równie ważne obok szczerości jest mówienie prawdy z miłością 
i szacunkiem dla drugiej osoby i jej wolności, gdyż prawda zabarwiona nienawiścią może zabić, ale jestem głęboko przekonany, że to temat 
ważny i wart zgłębiania. Choćby ze względu na zapewnienie Jezusa: jeśli poznacie Prawdę, to prawda was wyzwoli i uczyni świętymi.



   Jednym z pierw-
szych „przykazań”, które wpaja się 

rozpoczynającemu rozumne życie 
dziecku, jest nakaz mówienia 
prawdy lub – formułując nega-
tywnie – zakaz kłamania. Praw-
domówność jest rzeczywiście 
jedną z najbardziej cenionych 
i oczekiwanych cech. Przy-
zwyczajeni jesteśmy zresztą do 

aforyzmów typu „Tylko Praw-
da was wyzwoli”. W tym kontekście może się wydawać, nie ma 
miejsca na pytania o granice prawdy. Skoro prawda jest dobrem 
samym w sobie, to po co stawiać pytanie o jej granice. Przecież 
nie wskazujemy granic miłości czy dobroci. Prawda – rozumiana 
jako wartość – może być rzeczywiście traktowana jako wartość 
ostateczna. Czy jednak prawdomówności należy przypisać tę samą 
rangę? W tym miejscu pojawia się w mojej głowie mała wątpli-
wość. Oczywiście, nie chcę zapraszać teraz do kłamania, ale za-
stanowienia się nad niektórymi aspektami szczerości. Wyobraźmy 
sobie następującą sytuację: Idziemy do profesora, żeby odebrać indeks, do którego wpisał on naszą ocenę z 
egzaminu. Pukamy, wchodzimy, pozdrawiamy go i on z grzeczności zadaje pytanie: „Co u Pana? Jak Panu 
idzie”. Na to ogólne pytanie zadane przez owego profesora odpowiadamy szczerze – zgodnie z zasada praw-
domówności: „Okropnie. Wczoraj zostawiła mnie dziewczyna. Nie potrafię dojść do siebie, jestem załama-
ny.”Sytuacja wydaje się śmieszna, ale właśnie za pomocą małych kłamstw, próbujemy unikać podobnych 
konsternacji. Pomimo, że brzmi to dziwnie, to mam wrażenie, że te małe kłamstewka, odpowiedzenie temu 
profesorowi „Dziękuję, dobrze” – co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością – jest reakcją właściwą. Małe 
kłamstwa umożliwiają nam więc w jakiś sposób sprawną komunikację społeczną. Przed kilkoma laty ukazała 
się książka ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, w której zamieszczone były nazwiska księży współpracu-
jących z przedstawicielami ubiegłego systemu politycznego. Oczywiście, wywołała ona sporo medialnych 
emocji. Przyczyniła się jednocześnie do wielkiego bólu  i cierpienia osób, których nazwiska w tej książ-
ce się znalazły. W wielkiej mierze byli to duchowni, którzy wciąż byli czynni duszpastersko. W tamtych 
dniach kard. Dziwisz udzielił wywiadu jednej z telewizji, w którym na pytanie dziennikarki „Dlaczego jest 
ks. Kardynał przeciwny tej książce skoro zamieszczone w niej informacje to sama prawda?” odpowiedział: 
„Rzeczywiście prawda jest najważniejsza, ale sama prawda nie wystarczy, sama prawda może zabić. Oprócz 
prawdy, potrzebna jest jeszcze miłość.” Powtórzę jeszcze raz: ten tekst nie jest zaproszeniem do kłamania. 
Jest raczej zaproszeniem, by nie tworzyć sobie sztucznej idei prawdy i potem czuć się bohaterem, że zgodnie 
z nią się postępuje. Pomyślmy o tym, ile osób zginęło z tego powodu, że druga strona miała „prawdę” po 
swojej stronie. Prześladowania religijne, mniejszości narodowe, „inności”. Nie chce powiedzieć, że trzeba 
zrezygnować teraz z „prawa do prawdy”. Nie chcę też być relatywistą i powiedzieć, że „każdy ma swoją 
prawdę”, albo że „prawda jest między nami”. Chcę tylko zauważyć, że prawdy trzeba szukać i gdy się cho-
ciaż jakiś jej kawałek znajdzie, to być jej wiernym i dzielić się nią z innymi. W jej imię warto też innych 
wysłuchać, bo, jak mówi Desiderata: „Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, na-
wet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść.” Jedyne czego nie wolno, to krzywdzić w imię 
tej prawdy. Bo nawet jeśli to, co sądzisz, jest prawdą, to uważaj, „Bo oprócz prawdy jest jeszcze miłość…”



   Obok najważniejszych wartości, takich jak miłość czy dobro, którymi 
ludzie powinni kierować się w swoim życiu, stoi PRAWDA. Prawda, która nadaje 
nam sens, która jest nieśmiertelna. Altheia, czyli greckie uosobienie prawdy, łączy nas 
wszystkich. Prawda jest jedyną możliwością, aby żyć w zgodzie z drugim człowie-
kiem, lecz aby do owej prawdy dotrzeć, należy wejść do jej komnaty, którą jest nasze 
wnętrze. Poznając siebie, poznajemy Prawdę odwieczną, która prowadzi nas do po-
znania Boga. Ta prawda znajduje się w naszej duszy, jest ona najgłębiej w nas ukryta, 
jest celem naszej człowieczej wędrówki. Św. Augustyn pisze: ,,Niespokojne jest serce 
nasze, dopóki w Tobie nie spocznie Panie”. Naszym zadaniem jest kroczenie ku Bogu, 
który jest Prawdą. Chrystus w Ewangelii wg Św. Jana 8:32 mówi: ,,Poznacie prawdę, a 

prawda was wyzwoli”. Na tych słowach opiera się przecież nauka Jana Pawła II. Zatem 
czymś ogromnie ważnym jest owa PRAWDA. Filozofia nazywa prawdę zgodnością rzeczy 

z intelektem, ale dla nas życie w prawdzie to nic innego jak realizowanie tego, co właściwe. Tylko życie miło-
ścią, a więc w prawdzie, jest istotne, wszystko inne jest mniej ważne. Światło prawdy pozwala wyzwolić się z 
kłamstw, w których się ukrywamy. Pomaga nam w tym wsłuchiwanie się w nasz wewnętrzny głos. Dzisiejszy 
świat za narzędzie do walki z dobrem wybrał kłamstwo. Spotykamy się również z niszczeniem dobrego imie-
nia innych w imię prawdy, ale pytanie brzmi: W imię jakiej prawdy…Twojej, mojej, jakiej…? Prawda jest 
przecież jedna. Ojcem kłamstwa jest szatan, a jego bronią jest fałsz. Nienawidzi on prawdy, ponieważ jak już 
wcześniej wspomniałem, ma ona moc wyzwoleńczą. Zatem życie prawdą i w prawdzie jest szalenie ważne.
B r o ńm y 	 P r a w d y 	 P o n a d 	W s z y s t k o 	 ! ! !

 

 Panie, uświęć nas w prawdzie! Jezu, Nauczycielu, który jesteś, jak Sam mówisz 
DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM! Czym jest Droga, kiedy nie ma na niej Ciebie? Czym 
jest PRAWDA, kiedy Ty nie jesteś w niej obecny? Życie bez Ciebie, Panie, jest życiem 
bez miłości i bez jakiegokolwiek sensu. Najwyższy Panie, korzę się przed Tobą i chcę 
Cię wielbić poprzez PRAWDĘ- prawdę, która tak wiele mnie kosztuje, prawdę o któ-
rą chcę walczyć, prawdę której pragnę w swoim życiu. Mimo ziemskich upadków, któ-
rych jest tak wiele - fałsz, obłuda, zakłamanie - w człowieku jest wielkie pragnienie Ciebie 
Chryste - Odwiecznej Prawdy. Niestety mimo tego wielkiego pragnienia z każdym grze-
chem oddalam się od Ciebie, ale Ty Cichy i Pokornego Serca nieustannie walczysz
o mnie. Nie pozwalasz mi odejść od Siebie, bo jesteś Źródłem mojego ży-
cia. Ty, Dobry i Łaskawy Ojciec, nie znasz umiaru w dawaniu mi swoich darów 
i czuwasz nade mną dniem i nocą. Jesteś przy mnie i wlewasz we mnie radość. Dlatego 
proszę Cię, uświęcaj mnie, bym stawał się odzwierciedleniem Twojej Prawdy. Bym 
miał na tyle siły, aby stać się Twoim Synem, który po zbłądzeniu zawsze wraca 
do domu, upada, prosi o przebaczenie i w efekcie otrzymuje je z głębi najlito-
ściwszego i miłosiernego Serca Swojego Ojca. Proszę Cię, Panie pomóż mi 
trwać przy Tobie. Pozwól mi się w Tobie rozkochać. Bo poznawszy Ciebie, 
Chryste nic innego pokochać nie mogę. Daj, aby moje życie było szcze-
re i autentyczne. Panie, proszę UŚWIĘĆ MNIE W SWOJEJ PRAWDZIE!



 To się zdarzyło wiele lat temu. Nie byłem już 
co prawda młodym człowiekiem, ale początkującym 
dziennikarzem, usiłującym nie tyle opisać świat, ile 
go zmienić. Pracowałem nad reportażem z Radomia. 
Doszło tam do wydarzeń powodujących spore napię-
cie społeczne. Jednym z uczestników tej sytuacji był 
miejscowy biskup ordynariusz. Udało mi się uzy-
skać audiencję. Ks. bp Edward Materski, bo o nim 
mowa, przyjął mnie uprzejmie i życzliwie, w swoim 
skromnym mieszkaniu w radomskiej kamienicy. Nie 
w żadnym pałacu. Zadawałem mu, patrząc z dzisiejsz
j perspektywy, dość aroganckie, inwazyjne pytania. 
Biskup wsłuchiwał się w nie z uwagą, spokojem. Gdy 
skończyłem powiedział do mnie słowa, które brzmią 
mi w uszach do dzisiaj - „Proszę pana, prawda nie jest 
najważniejszą wartością”. Byłem wstrząśnięty. Jak 
to? Prawda nie jest najważniejszą wartością? Jak to 
możliwe? I to mówi do mnie katolicki kapłan, biskup? 
Czyż Jezus nie mówił o sobie: „Ja jestem Prawdą”? 
Potrzebowałem wielu lat, by pojąć i przyjąć mądrość 
biskupa. Prawda nie jest najważniejszą wartością. 
Zwłaszcza, że nie jest jasne, czym jest prawda. I co 
jest prawdą. Czterdzieści lat temu studiowałem psy-
chologię. Uczono mnie wówczas, że nasz umysł od-
zwierciedla rzeczywistość taką, jaka ona jest. Dzxisiaj 
wiemy, że rzecz ma się zupełnie inaczej. Nasz umysł 
także kreuje rzeczywistość. Przyjrzyjmy się wzorowi:

A+B=C
A oznacza rzeczywiste zdarzenie - ktoś dotyka czy-
jejś głowy.
B oznacza naszą interpretację - np. ktoś kogoś uderza 
w głowę, ktoś kogoś pieści.
C oznacza naszą reakcję - np. śpieszymy na pomoc 
lub odwracamy zażenowani oczy.

Ten wzór pokazuje nam, że nasze reakcje, działania lub 
opinie, osądy rzeczywistości dotyczą nie samego fak-
tu, zdarzenia, lecz także jego interpretacji, która prze-
biega w sposób „zautomatyzowany”. Nie spostrzega-
my jedynie samej rzeczywistości, lecz rzeczywistość 
wraz z gotową naszą interpretacją. A owa zależy od 
„wdrukowanych” w nasz umysł gotowych tzw. sche-
matów poznawczych, odruchów interpretacyjnych, 
uprzedzeń, przesądów. Innymi słowy, gdy wypowia-
damy tzw. prawdę, to zawsze w pierwszym rzędzie 
jest to prawda o nas samych, ujawniająca to, kim my 
sami jesteśmy, jak spostrzegamy świat, jaki mamy do 
niego stosunek. Dopiero w dalszym kroku znajdziemy 
w swojej lub czyjejś ocenie jakiś szkic rzeczywistości.
Czasami uczestniczymy lub jesteśmy świadkami 
wymiany zdań - ktoś twierdzi: powiedziałeś to i to. 
Druga osoba odpowiada - nieprawda, nie powie-
działem tego, to ty powiedziałeś to i to. Czy ktoś
z nich kłamie? I kto? Owszem, obydwie osoby mó-
wią prawdę. Prawdę ich własną - jeden zapamiętał 
przywoływaną sytuację tak, a drugi inaczej. Ra-
portując zdarzenia przeszłe, odwołujemy się do 
tego, co zapisało się w naszej pamięci, a ta utrwa-
liła nie tylko zdarzenie, ale także jego interpretację.

redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”



Czy to oznacza, że nie ma tzw. prawdy obiektyw-
nej, wszystko jest tylko wytworem naszego umy-
słu? Nie, oczywiście, że nie. Istnieje rzeczywistość 
niezależna od naszego umysłu, ba, istnieje przecież 
rzeczywistość przez nas niedostrzegalne, transcen-
dentna, której poznanie nie dobywa się poprzez na-
sze zmysły i nie jest ona podległa władzy naszego 
umysłu. Ale mówimy tutaj o czymś zupełnie innym 

- o nadmiernym, bezkrytycznym zaufaniu do wła-
snych osądów, ocen, opinii budowanych tylko na 
tym, jak się NAM jawią rzeczy. Co można zrobić w 
takiej sytuacji? Oto kilka rad: Nie ufaj każdej pierw-
szej myśli, jaka ci się nasunie. Zdaj sobie sprawę, że 
myśli mają na nas potężny wpływ. Uświadom so-
bie, że nasze myśli kłamią, łatwo ulegają zafałszo-
waniu i mogą okradać ciebie i innych ze szczęścia.

Chcę się na krótko zatrzymać przy tym ostatnim punk-
cie. Czasami spotykamy ludzi, lub nie daj Boże sami 
takimi jesteśmy, którzy powiadają o sobie: dla mnie 
liczy się tylko prawda, sorry Winnetou, ale nie mogę 
inaczej, muszę powiedzieć ci prawdę. I walimy między 
oczy druzgocąca opinię („masz nieprzyjemny zapach 
z ust”, „jesteś głupi”, „wyglądasz szkaradnie”). Takie 
mniemanie o sobie jest oczywiście przede wszystkim 
wyrazem pychy, wyższości i zwykłym egocentrycz-
nym i narcystycznym „dogadzaniem sobie” lub, jak 
lubię to nazywać, „pompowaniem swojego ego”. Po 
drugie taka „prawda”, nawet jeśli jest prawdziwa, 
może być wyrazem agresji, złości, niechęci. Żeby 
móc wypowiadać tak zdecydowane opinie, trzeba 
posiąść wiele umiejętności, mieć rozeznanie co do 
własnej motywacji (a właściwie, dlaczego chcę się 
tą swoją prawdą podzielić?, czego oczekuję?, jaki to 
ma przynieść efekt, skutek, jaką korzyść i dla kogo?). 

Po drugie - na czym buduję swoją ocenę czy opinię? 
Jestem pewny, że naprawdę rzeczy tak się mają, jak 
je spostrzegam? A czy wiem wszystko? A dlaczego 
tak je interpretuję? Jakie są moje nastawienia, kalki 
poznawcze, dlaczego w podobnych sytuacjach moja 
reakcja jest zawsze taka, jak oceniam poszczególne 
elementy tej sytuacji, z czym mi się to kojarzy, ja-
kie ujawnia moje lęki, obsesje, trudności? I trzecia 
sprawa - czy mój interlokutor jest w stanie przyjąć 
moją prawdę, czy jest gotowy, otwarty na moje sło-
wa i emocje? Oraz ostatni aspekt - w jaki sposób to 
powiem, czy umiem zatroszczyć się o komfort emo-
cjonalny mojego rozmówcy, udzielić mu wsparcia w 
przypadku, gdyby konfrontacja ze mną byłaby dla 
niego zbyt dużym obciążeniem i bólem, przysporzy-
ła cierpienia? Nasz Mistrz mówił o sobie „Ja jestem 
Prawdą”. I dodawał - Drogą i Życiem. Prawda Je-
zusa jest drogą życia. Nią mamy podążać. A nie po-
siadać, bo Jej posiąść się nie da. Jak to jest prawda? 
Odkrywamy to codziennie, nieomal w każdej chwi-
li, z każdym oddechem. I pamiętajmy, że na pytanie 
Piłata - „Czymże jest prawda?” Jezus odpowiedział 
milczeniem. Najczęściej najprawdziwszą praw-
dą jest milczenie. I z tym trudno się nam pogodzić.



 Prawdę w dziennikarstwie, ale często i w życiu codziennym, zwykło się utożsamiać ze zgod-
nością słów, wypowiedzi czy opisów – z faktami. Już na samym początku mam w takim razie dla 
wszystkich fatalną wiadomość.
 Na pierwszym roku studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim doświadczony 
redaktor i mądry wykładowca Andrzej Magdoń zapoznał nas z pewnym eksperymentem. Otóż ,pod-
czas zebrania na salę wbiega człowiek – ścigany przez innego, na dodatek z pistoletem w dłoni. Cały 
incydent trwa zaledwie 20 sekund: mężczyźni walczą, rozlega się strzał – i wybiegają z pomieszcze-
nia. Natychmiast poproszono świadków o opisanie tego, co widzieli z bliska i na własne oczy. I tu 
cytat z badań: „Na 40 przedstawionych sprawozdań tylko jedno zawierało mniej niż 20 proc. błędów 
dotyczących faktów zasadniczych, w 14 sprawozdaniach ilość błędów wahała się do 20 do 40 proc.,
a 25 sprawozdań zawierało ponad 40 proc. błędów. Zjawiskiem szczególnie godnym uwagi było to, 
że w przeszło połowie sprawozdań 10 proc. szczegółów, albo i więcej, było oczywistym wymysłem”.
 Pytanie brzmi, czy wszyscy ci ludzie kłamali? Zapewne nie, przecież nie mieli żadnego intere-
su, żeby zafałszować przebieg obserwowanych przed chwilą wydarzeń. Zatem nie kłamali, ale mijali 
się z prawdą?
 Oczywiście, eksperyment przede wszystkim czarno na białym dowodzi, jak zawodne jest ludz-
kie postrzeganie. Dwóch świadków jednego wydarzenia zawsze zobaczy coś innego. W najlepszym 
razie odmiennego tylko w szczegółach, w najgorszym – ich opisy będą sprzeczne w kwestiach zasad-
niczych. A cóż dopiero się dzieje, gdy w grę wchodzi już nie tylko relacjonowanie prostych faktów, 
ale też wydarzeń mocno skomplikowanych połączone z ich interpretacją? Gdy do głosu dochodzą 
własny interes czy światopogląd, sympatie czy antypatie? Mówiąc krótko, krystalicznie czystego 
obiektywizmu w mediach nie szukajcie. Bo po prostu nie znajdziecie.
 No dobrze, ale czy w takim razie skłonić się powinniśmy ku relatywizmowi? Albo ku przeko-
naniu, że trzeba pielęgnować i forsować  jedynie to, co sam uważam za prawdę, skoro tzw. prawda 
obiektywna w mediach nie istnieje? Absolutnie nie. Przecież mimo wszystkich wątpliwości doskona-
le wiemy, że dziennikarstwo bywa lepsze i gorsze, mądrzejsze i głupsze, płytsze i głębsze, uczciwe
i zakłamane itd. Bo obiektywizm to cel, do którego trzeba dążyć. Wprawdzie niemożliwy do osią-
gnięcia w stu procentach i na zawsze, ale można się do niego zbliżać – albo od niego oddalać.
 Tak oto krzyżują się drogi dziennikarza i chrześcijana. Wiemy, ża jako ludzie jesteśmy grzesz-
ni, słabi i ograniczeni – upadamy każdego dnia. Ale to wszystko nie powinno nas powstrzymać na 
drodze ku jedynej Prawdzie, Jezusowi Chrystusowi. Każdego dnia staramy się zbliżyć, a nie oddalić 
od ewangelicznego ideału. Taka jest nasza wiara, takie jest nasze powołanie. Dziennikarz powiedział-
by: misja, czyli dążenie do prawdy przez mniejsze p.



Tytus:	 	 	Co		ma	Pan	przed	oczyma	gdy	słyszy	Pan	pojęcie	
„prawda”?

Krzysztof	 Ziemiec: Co ja mam przed oczyma?  Strasznie 
trudne pytanie, powiem szczerze, to jest nie do odpowiedze-
nia. Prawda dzisiaj jest tak niejednoznaczna,  że czym innym 
jest dla człowieka wierzącego, a czym innym dla człowieka 
niewierzącego, czym innym dla czytelnika „Newsweeka”,
a czym innym dla czytelnika tygodnika „Sieci”. Nie potrafię 
dzisiaj odpowiedzieć  jako człowiek i jako dziennikarz, czym 
jest prawda. Myślę, że prawda jest czymś w zasięgu naszych 
możliwości umysłowych ale jest gdzieś daleko, trudno do niej 
dotrzeć, ale żeby się do niej zbliżyć po pierwsze trzeba chcieć, 
a po drugie wykazać się pracą intelektualną, wysiłkiem, żeby 
pokonać wiele barier, które od niej nas oddzielają. Jak mówił 
mistrz dziennikarstwa i wzór dla wielu z nas Józef Paszkiewicz, 
że tylko Prawda jest ciekawa i ma absolutnie rację. Ale dzisiaj ta 
prawda jest po pierwsze trudna do uchwycenia, a po drugie dla 
wielu absolutnie nieciekawa. Wielu dziennikarzy i polityków, 
autorów książek i publikacji nie jest zainteresowanych prawdą
i dążeniem do prawdy. Są oni zainteresowani tylko swoją prawdą

T:	Co	dla	Pana	oznacza	wskazanie	które	daje	nam	Chrystus	
mówiąc:	Ja	jestem	drogą	i	prawdą	i	życiem?

Krzysztof	 Ziemiec:	 Słowa Chrystusa „Ja jestem drogą
i prawdą i życiem” są absolutną prawdą, bez dyskusyj-
ną,  niepodważalną. To tak jakby jechało się samocho-
dem do Gdańska, dotarło do rozjazdu na Toruń i jechało na 
Gdańsk. Wierzących, dla których te słowa mają jakiś sens, jest
w Polsce mniej niż połowa. Osoba Chrystusa i jego słowa 
są drogowskazem dla nas wierzących.  To On jest moim wy-
znacznikiem i drogowskazem, który prowadzi mnie przez 
całe życie domowe, prywatne i zawodowe każdego dnia. 

T:	Czy	można	żyć	zawsze	w	zgodzie	z	własnym	sumieniem	
wykonując	każdy	zawód	nawet	taki	jak	dziennikarstwo?

Krzysztof	Ziemiec:	Będę szczery absolutnie! Ciężko żyć w zgo-
dzie z absolutną prawdą, nawet uczniowie Chrystusa i ich czyny 
to potwierdzają. Każdy z nas jest grzesznikiem, ważne, żeby 
umieć ten grzech zdefiniować. Należy trzymać się swoich zasad 
i ich nie zgubić w życiu, jeśli to jest możliwe. Najważniejsze 
jest, żeby wygrać wojnę, czyli w przypadku człowieka wierzą-
cego wojnę o zbawienie wieczne. Żeby dojść do tego zbawienia 
trzeba pokonać wiele gór, wiele trudności, oczywiście można 
się po drodze stoczyć. Niektóre bitwy mogą być przegrane. 
Ważne, żeby się po tych przegranych bitwach podnieść, nabrać 
sił i wygrać następne. Jeśli przegramy następną, to też, moim 
zdaniem, świat się nie kończy. Nabieramy siły i przystępujemy 
do kolejnej itd. itd. Ale proszę mi wierzyć, da się! Jeżeli nato-
miast popełnimy jakieś zło (fałsz), to trzeba je szybko naprawić.

T:	Żyjemy	w	czasach	w	których	próbuje	nam	się	wmówić,	
że	prawda	obiektywna	nie	istnieje.	Jak	Pan	myśli	dlaczego?

Krzysztof	 Ziemiec: Ymm...To bardzo filozoficzne pytanie, 
najlepiej odpowiedziałby na niej profesor filozofii, socjologii 
czy może psychologii. Ja jestem tylko dziennikarzem... Kiedyś
w ciągu swojego życia ludzie poznawali kilkadziesiąt osób, dzi-
siaj jednego dnia poznajemy często nawet kilkaset nowych osób, 
prawda? Jednego dnia! To pokazuje, że dzisiaj tych prawd może 
być znacznie więcej, niż było kiedyś w takim sensie obiektyw-
nym. Każdy z nas ma swoją prawdę. Każdy z nas inaczej widzi 
świat, ma inaczej postawione priorytety. Nie chcę powiedzieć, 
że jestem zwolennikiem relatywizmu czy zamazywania prawdy. 
Nie! Zdecydowanie nie jestem tego zwolennikiem. Natomiast 
chcę powiedzieć, że dzisiaj jest inaczej skonstruowany świat. 
Ważne, żeby umieć słuchać drugiej strony i umieć uargumen-
tować swoją prawdę i ważne, żebyśmy my, Chrześcijanie ży-
jący i głoszący Dobrą Nowinę  umieli  Nią żyć i obdarzać Nią 
innych. Ważne, żeby nie robić tego mieczem i maczugą, tyl-
ko właśnie dobrym przykładem i dobrym słowem. To pytanie 
jest strasznie trudne, nie  można na nie wystarczająco odpo-
wiedzieć, powinno ono zostać postawione komuś znacznie 
mądrzejszemu. Dzisiaj ludzie często wywracają świat do góry 
nogami i chcą, aby to ich prawdę uznano za absolutną prawdę. 

T:	Czy	po	tej	krótkiej	rozmowie	narodziły	się	w	panu	jakieś	
przemyślenia,	coś	czym	chciałby	się	pan	podzielić?	Tak
z	własnego	wnętrza,	co	Panu	w	duszy	gra?

Krzysztof	 Ziemiec: Co mi w duszy gra? Myślę, że to, co 
zresztą cały czas powtarzam, tzn. jeśli ktoś jest osobą bardziej 
wykształconą, obeznaną, oczytaną, otwartą, tym lepiej będzie 
mu jej bronić i żyć w prawdzie. Bronić Prawd, o których my 
chrześcijanie, nie powinniśmy zapominać, mam takie wrażenie, 
że my albo się wstydzimy albo się boimy o tych rzeczach mó-
wić. Albo jesteśmy tak słabi intelektualnie. Że będąc w gronie 
krzykaczy, w  towarzystwie nie umiemy jej bronić, albo nie 
chcemy. Często powtarzam młodym ludziom, żeby zdobywa-
li wiedzę, żeby nie byli pionkami w grze. Nikt im niczego nie 
wmówi, będą wiedzieć, że ktoś po prostu chce ich oszukać.

T:	Bardzo	dziękujemy	za	świadectwo	i	poświęcony	czas.
Życzymy	wszystkiego	co	najlepsze!

Krzysztof	Ziemiec: Nie ma za co, również dziękuję. Do usły-
szenia i zobaczenia! Z Bogiem!



Szczególnie nam, franciszkanom, przypomina o naszej roliw 
dzisiejszym świecie i nadaje nam tożsamość. Myślę, że naj-
istotniejszym jest zrozumienie, gdzie się to pytanie zrodziło. 
Co skłania nas do podjęcia kwestii definicji prawdyw sposób 
diametralnie różny od tego, w jaki byśmy to uczynili 20, 40 czy 
też 100 lat temu? Gdy więc pytamy, czym jest prawda, błogo-
sławieństwem jest uświadomienie sobie, co dzieje się w życiu 
człowieka, co nas niepokoi, co w nas narasta, zmuszając nas 
do podjęcia próby odpowiedzi na nasze pytanie. Dopiero potem 
pytamy, czy możemy poczynić jakieś kroki i jakie to kroki, aby 
określić istotę prawdy. Jednym z pytań, które moglibyście zadać 
swoim czytelnikom, jest pytanie o to, co się dzieje w ich życiu, 
co zakłóca ich poczucie stabilności, poczucie, że istnieje jakiś 
punkt odniesienia,  którego mogą się trzymać i który pomoże 
im zinterpretować znaczenie tego, co dzieje się w ich życiu,  
tak aby mogli później zareagować z własnymi przekonaniem,
z głębi swojej wiary, własnej godności i godności jako ludzi. Za-
trzymam się tutaj, bo myślę, że może masz jeszcze inne pytania 

T:	 Święty	 Augustyn	 wielokrotnie	 powtarza,	 że	 to	 nie	 my	
odnajdujemy	Prawdę,	ale	że	 to	ona	odnajduje	nas,	my	na-
tomiast	musimy	jej	na	to	zezwolić.	Co	mógł	mieć	na	myśli,	
wypowiadając	te	słowa?

MP: Mówiąc o tym, by prawda sama nas znalazła, Augustyn 
dodał jeszcze inną ciekawą uwagę. Powiedział, że czasami 
będziemy opuszczać stały ląd, że wsiądziemy do łodzi i bę-
dziemy płynąć daleko, wsiądziemy na konie i będziemy prze-
mieszczać się w różne strony świata, szukając tego, co powin-
niśmy znaleźć dokładnie tam, gdzie jesteśmy, nie ruszając się 
z miejsca. Myślę, że Augustyn sugeruje, abyśmy wyruszyli
w głąb naszego wnętrza, mamy to zrobić nie sami, ale wspólnie. 

Tytus:	Czy	słyszał	Ojciec	o	FBI?

Michael	Perry: O którym FBI  (śmieje się)?

T:	O	naszym	FBI.

MP: Waszym biuletynie informacyjnym?

T:	W	rzeczy	samej.

MP: Ojciec Grzegorz rozmawiał ze mną o tym i powiedział 
mi, że jest ono popularne, wychodzi cztery razy w roku i po-
rusza ważne kwestie dotyczące wiary i życia. Czy mam rację?

T:	Zgadza	się.	W	związku	z	tym	mamy	do	Ojca	kilka	pytań.	
Wielu	z	nas	 jest	bardzo	ciekawych,	co	sądzi	nasz	Minister	
Generalny	 o	 pojęciu	 „prawda”.	 Jakby	mógł	 Ojciec	 w	 kil-
ku	zdaniach	powiedzieć	nam,	czym	dla	Ojca	jest	Prawda?

MP: Aby odpowiedzieć na postawione przez was pytanie, naj-
pierw postaram się zdefiniować samo pojęcie, odwołam się do 
Pisma Świętego, głównie Ewangelii, chcąc określić, czym jest 
prawda w znaczeniu najbardziej ogólnym. Dobrze jest odpo-
wiedzieć sobie na pytanie: czy jesteśmy pewni naszej tożsamo-
ści jako istot ludzkich? Czy upewniamy się co do roli Kościoła 
w świecie? Czy szukamy jakiegoś miejsca, jakiegoś punktu od-
niesienia, który pomoże nam interpretować wydarzenia, które 
dzieją się w naszym życiu, jakiegoś miejsca, które wydaje się 
być bardziej stabilne niż nasze codzienne życie? Chyba wszy-
scy przyznają, że życie w dzisiejszych czasach toczy się bardzo 
szybko dla nas wszystkich. Jednak w całym tym zgiełku i za-
bieganiu zawsze  towarzyszy nam najistotniejsze pytanie o to, 
co  pozostaje, podczas gdy wszystko się zmienia. Wiele osób 
szuka jakiejś pewności, stabilności, jakiegoś fundamentu, dla-
tego myślę, że to pytanie wiąże się przede wszystkim z tym, co 
dzieje się dziś na świecie, co dzieje się w życiu ludzi w różnym 
wieku, osób młodych, w średnim wieku, starszych, studentów,
w życiu osób konsekrowanych.  Także i to, czym ma być Kościół
w społeczeństwie, jest dziś kwestionowane w sposób, jaki 
jeszcze nigdy dotąd nie miał miejsca.  Więc myślę, że to coś 
wspaniałego, iż padło pytanie o definicję słowa „prawda”, bo 
znajomość odpowiedzi znacznie może ułatwić nam życie. 
Tym, co owo pytanie o prawdę może dać wierzącym w Chry-
stusa, to doprowadzić nas z powrotem do tego, co najważniej-
sze, kluczowe dla naszej wiary, dla naszego ludzkiego życia 
we wspólnocie, naszego współdziałania ze społeczeństwem.

Ur. 7 czerwca 1954 w Indianapolis w USA.
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wincji pełnił funkcje formatora, a następnie ministra prowincjalnego. Był członkiem 
międzynarodowej Komisji Pokoju, Sprawiedliwości i Ochrony Środowiska. Przez 
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nież posługę w Catholic Relief  Services Konferencji Biskupów Katolickich USA.
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rała José Rodríguez Carballo na arcybiskupa został 22 maja 2013 wybrany na mi-
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Zatrzymajmy się, wsłuchajmy się w życie, a usłyszymy, gdzie 
rozbrzmiewa Boży szept, o którym mówi prorok Ezechiel 
czy Eliasz, szept, w którym słychać głos Boga. Jeśli wierzy-
my we wszechobecność Boga, to nie musimy nigdzie wyru-
szać, by szukać prawdy. Musimy zatrzymać się i wejść w głąb 
siebie. Tam znajdziemy odpowiedź na pytania, do czego Bóg 
nas wzywa, czego od nas oczekuje w tym właśnie momen-
cie historii życia, mojego i twojego, do czego nas zaprasza.

T:	Jak	możemy	uzyskać	pewność,	 że	głos	 ten	pochodzi	 od	
Boga?

MP: Tego nigdy nie będziemy absolutnie pewni, bo jeśli mie-
libyśmy pewność, to nie byłoby miejsca dla wiary, pewność to 
nie wiara.

T:	Zatem	możemy	mieć	rację	lub	nie?

MP: W pewnym sensie tak, jeśli próbę odpowiedzi na to pyta-
nie pozostawimy tylko sobie.Nie pozostawiliśmy bowiem tylko 
jednej osobie zadania ustalenia, czym jest prawda ostateczna. 
Prawda jest poszukiwana w kontekście wspólnoty ludzi wierzą-
cych. Dzięki temu nie jesteśmy zmuszeni do poszukiwań we 
wszystkich możliwych kierunkach, gdyż byłoby to bezowocne, 
chroni nas to też przed spędzeniem całego życia na poszuki-
waniu odpowiedzi i nie dotarciu nigdy do przekonującej odpo-
wiedzi. Jestem ostrożny, używając terminu „słuszność”, gdy 
mówię o prawdzie. Wiem, co masz na myśli, i jestem bardzo 
ostrożny, ponieważ myślę, że nawet papieże Jan Paweł II i Be-
nedykt XVI mówili o dwóch punktach odniesienia, przekazu-
jąc słowa o prawdzie dla nas, chrześcijan. Pierwszym jest dla 
nas osoba Jezusa Chrystusa, Jezusa, który żyje w kontakcie
z innymi, Jezusa, który mówi i chodzi pośród nas, który ciągle 
na nowo odkrywa się przed nami. Wiem, że jest to prawdzi-
we objawienie Jezusa,  którym muszę się podzielić ze wspól-
notą wierzących, byśmy mogli wspólnie szukać odpowiedzi na 
to pytanie.  Ponieważ wiemy również, Kościół także wie, że 
służymy Królestwu Bożemu. Jesteśmy sakramentem, znakiem 
obecności Boga w świecie, a jeśli sakrament ten jest związa-
ny z Jezusem, to jest przywiązany do prawdy większej od nas.

T:	Jezus,	 zwracając	 się	do	 swoich	uczniów,	powiedział:	Ja	
jestem	 drogą,	 prawdą	 i	 życiem,	 natomiast	 w	 odpowiedzi	
na	 pytanie	 Piłata,	 czym	 jest	 prawda,	 milczy...	 Dlaczego?

MP: Istnieje wiele powodów, różne komentarze, różni autorzy 
próbują wyjaśnić ową ciszę. Cisza to jeden z najlepszych spo-
sobów na to, by skłonić człowieka do zanurzenia się w pytanie. 
Podam przykład: w zeszłym roku z Definitorium generalnym 
udaliśmy się na wycieczkę do Polski, przybyliśmy do Auschwitz, 
gdzie każdy z nas pozostał w milczeniu. Przyczyną owego mil-
czenia było pytanie, które jest także formą pytania o prawdę –
w kontekście Holocaustu:  Gdzie jest Bóg? Gdzie był Jezus w tym 
czasie? Łatwo byłoby udzielić prostych odpowiedzi, zaś by uzy-
skać trudniejsze, głębsze odpowiedzi trzeba się zatrzymać w ci-
szy.  Z Pisma Świętego pochodzi także wezwanie proroka Eliasza: 

Zatrzymajcie się i we Mnie uznajcie Boga (PS 46,11). Myślę, 
że cisza, którą Jezus oferuje Piłatowi, wspólnocie wiernych
i innym osobom, które do Niego przychodzą, to moment 
na zatrzymanie, kiedy każdy z nas znajduje się z odpowie-
dziami, które nas nie satysfakcjonują. Wtedy musimy za-
głębić się w sobie, musimy zagłębić się w tę wszechogarnia-
jącą ciszę i musimy pozwolić tej ciszy do nas mówić, wołać 
nas, pozwolić, by otworzyła nas na nowy sposób życia, na 
drogę i na prawdę, które ofiarują nam klucz, rozwiązanie. 

T:	Jakie	były	Ojca	marzenia,	myśli,	plany,	gdy	był	Ojciec
w	naszym	wieku?

MP: Na początku mojej franciszkańskiej drogi trzy rze-
czy inspirowały mnie do tego, by zostać zakonnikiem. Naj-
pierw było moje bardzo poważne podejście do pomocy ubo-
gim i  wciąż uważam, że my jako Bracia Mniejsi musimy 
być otwarci na ubogich Boga. Rozpatruję kwestię biednych
w kontekście Ewangelii św. Mateusza. Słyszałem ostatnio bar-
dzo przekonujący argument od franciszkanina, który jest znaw-
cą Pisma Świętego, mówił on, że czasami możemy się zagu-
bić, goniąc za sprawami duchowymi, i sugeruje, że musimy iść 
do ludzi, którzy są w dosłownym tego słowa znaczeniu biedni. 
To nas zaprowadzi do miejsc, gdzie są ludzie biedni i obojętni, 
gdzie musimy zatrzymać się na spotkanie z trędowatym, który 
znajduje się na marginesie życia, odarty ze wszelkiej godno-
ści. To jest nasze miejsce, musimy rozpocząć od ludzi, którzy 
są materialnie biedni, być może wtedy razem z nimi nauczy-
my się słuchać głosu Boga tam przemawiającego, być może 
to nas uwrażliwi. Dam ci inny przykład. Jeśli kiedykolwiek 
byłeś naprawdę poważnie chory i zostałeś uzdrowiony, a póź-
niej przebywasz z ludźmi,  którzy również są chorzy, zauwa-
żysz, że to, co przeżyłeś, wykształciło w tobie wrażliwość na 
innych, zdolność do słuchania i do milczenia, gdy ktoś cierpi, 
aby pozwolić cierpiącym w ich bólu mówić, odwoływać się do 
naszego człowieczeństwa i oczekiwać odzewu. Myślę, że to 
właśnie wydarzyło się w życiu Franciszka i bez względu na to, 
dlaczego Bóg zaprowadził mnie do biednych, ja zawsze mia-
łem wszystko, co było mi niezbędne, miałem wiele, na począt-
ku drogi miałem nawet samochód, ale to ubodzy zaprowadzili 
mnie na spotkanie z Jezusem twarzą w twarz. I jeszcze, wiele 
razy dostrzegałem ostatnimi czasy więź łączącą Krzyż z San 
Damiano z trędowatym. Św. Franciszek nie byłby w stanie roz-
poznać i usłyszeć głosu Jezusa na krzyżu, gdyby wcześniej nie 
usłyszał głosu Boga w trędowatym. Usłyszawszy głos trędowa-
tego i ubogich, Franciszek był w stanie dostrzec w nowy sposób 
oblicze Boga przemawiającego przez Jezusa w jego życiu. Tak 
więc, moim pierwszym celem było odpowiedzieć w jakiś spo-
sób na wołanie ubogich, myślę, że to jest niezwykle istotne. Po 
drugie pragnąłem zostać misjonarzem, nie pozostawać w pro-
wincji, pracując w jednym miejscu, ale iść dalej. Czułem, że być 
franciszkaninem to być misjonarzem, które to powołanie może 
rozwijać się na różne sposoby. Ten głos zaprowadził mnie wraz 
z trzema współbraćmi z mojego rocznika do Demokratycznej 
Republiki Kongo, gdzie pracowałem przez dziesięć lat. To cie-
kawe doświadczenie z misji, z dala od mojego biurka, zwiększy-
ło moją wrażliwość. Powróciwszy do domu, umiałem już słu-
chać ludzi w inny sposób, potrafiłem inaczej postrzegać ludzi, 



byłem w stanie zrozumieć przesłanie Jezusa i znaleźć sposoby, 
aby zastosować je w moim życiu w nowy sposób, właśnie dzięki 
tym doświadczeniom. Jeśli chcesz rozmawiać o prawdzie, szu-
kasz pewności, zostań misjonarzem. Na misjach wszystko jest 
niepewne, wszystko wstrząsa, nie znasz języka, nie możesz od-
powiedzieć, bez względu na to, jak się ubierzesz, jesteś nagi przed 
tymi ludźmi i musisz zaakceptować ten stan, stan, gdy wiesz, że 
nie masz nic, a Bóg i ludzie razem zaczynają odbudowywać inną 
wizję naszego życia i świata. Więc myślę, że od tych dwóch spraw 
wszystko się zaczęło. Myślę, że przeglądaliście moją biografię 
w Internecie, ukończyłem dwa kierunki na wyższej uczelni, 
najpierw ukończyłem dwa stopnie z teologii, a następnie po-
szedłem na studia doktoranckie z antropologii religijnej. Chcia-
łem spróbować zrozumieć, 
poznać inne kultury, gdyż 
jeśli nie jestem w stanie 
usłyszeć głosu Boga, echa 
głosu Boga w innej kul-
turze, w kontekście życia 
ludzi, to nie posiadam 
zdolności dzielenia z nimi 
Dobra, ponieważ najpierw 
muszę usłyszeć to, jak 
Bóg działa w ich życiu, 
dostrzec to, że Bóg jest już 
obecny w ich życiu. Oni 
nie czekają na mnie, abym 
przyniósł im Boga. To ja 
Go odnajduję. Potrzebuję 
ich, by pomogli mi zrozu-
mieć, w jaki sposób Bóg 
jest wśród nich obecny,
a to przemienia moje ży-
cie, tak, że kiedy wrócę do 
domu, gdy wrócę do pro-
wincji, do USA, do Chica-
go i Waszyngtonu, gdzie 
nauczam, będę mógł się 
podzielić z moimi brać-
mi i z ludem Bożym tym, 
czego doświadczyłem.

T:	Więc	 najpierw	 został	 Ojciec	 zakonnikiem	w	USA,	 póź-
niej	wyruszył	do	Kongo,	z	Kongo	przybył	do	Chicago	i	do	
Włoch?

MP: Z powrotem do Kongo

T:	A	z	Kongo	do	Włoch?

MP: Nie, kiedy wróciłem z Kongo, pracowałem z ubogimi
w Chicago, a potem udałem się do Anglii na studia doktoranckie 
w publicznej uczelni, pod kierunkiem osoby, która jest specjali-
stą z teologii, i kogoś, kto jest specjalistą z antropologii, i ukoń-
czyłem pracę z antropologii religijnej. Zrobiłem to po to, żeby 
zobaczyć, jak ludzie wykorzystują religię do tworzenia tożsa-
mości społecznej. Gdy ukończyłem studia doktoranckie, wró-
ciłem i zostałem zaproszony przez stolicę biskupią, aby pełnić 
posługę jako specjalista do spraw polityki zagranicznej. Biskupi 
w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych częściach świata, po-
siadają dział, który zajmuje się sprawami międzynarodowymi,

takimi jak problemy ubóstwa, wojny i inne formy konfliktu, za-
pobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich oraz próby ich zakoń-
czenia. Ja przede wszystkim przebywałem w Afryce i pomagałem 
biskupom określić, w jaki sposób Kościół może zareagować na 
kryzys AIDS, HIV na świecie, musiałem przeprowadzić wiele ba-
dań na HIV, AIDS, nawet w Europie, musiałem stworzyć zespół. 
Podczas tych 5-6 lat pracy z biskupami poznałem urzędników 
watykańskich, gdyż musiałem spotykać się z nimi i rozmawiać
o tym, co się dzieje na całym świecie. Zadawałem wiele py-
tań na temat, co my jako Kościół, jako ludzie wiary mamy 
zrobić, do czego nasze nauczanie nas wzywa,  aby odpowie-
dzieć na problemy świata. Potem zostałem powołany do służby 
w Franciscan International w Nowym Jorku, gdzie pracowa-

łem bardzo blisko z Radą 
Bezpieczeństwa ONZ, 
być może słyszeliście
o tym. Rada Bezpieczeń-
stwa jest najpotężniejszym 
ciałem. Więc pracował
z nimi, pracowałem z Kofi 
Annanem, który jest se-
kretarzem generalnym, ale
w sprawach mniej istotnych 
zwykle spotykałem się
z jego zastępcami, dwa razy 
w miesiącu spotykałem się 
z ambasadorami stałych 
członków Rady Bezpie-
czeństwa. Pracowaliśmy
z dyplomatą Watykańskim, 
który teraz jest arcybisku-
pem w Polsce, Celestino 
Migliore, nasza współ-
praca była bardzo bliska 
i zauważyłem, iż jest on 
osobą bardzo uduchowio-
ną. Słyszałem, że mówi 
po polsku bardzo dobrze. 
Pracowaliśmy nad wielo-
ma sprawami: jaka jest na-
sza religia, jaka jest nasza 
wiara, w jaki sposób Jezus 

pragnie, byśmy na nią odpowiadali. A potem udałem się na 
rok do Caritas, gdzie poproszono mnie, bym przyszedł i opra-
cował program rozwiązywania konfliktów w różnych stronach 
świata. Więc stworzyliśmy zespół, było nas 14, każdy z nas
z doktoratem i co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem. 
Z całego zespołu tylko ja byłem osobą duchowną, kapłanem 
franciszkańskim. To było coś wspaniałego pracować tak blisko 
z ludźmi, z ludźmi z takimi kwalifikacjami i takim zaangażo-
waniem niosącym pomoc i wiarę, z pragnieniem, żeby zakoń-
czyć konflikty w innych częściach świata.  A potem moi bracia
w prowincji mieli szalone chwile w swoim życiu i postano-
wili mianować mnie ministrem prowincjalnym, byłem pro-
wincjałem przez jedenaście miesięcy, potem udałem się do 
Rzymu, a bracia w Europie mieli również szaleńcze pomy-
sły i mianowali mnie ministrem generalnym całego Zakonu.



Braciom FBI

W imieniu Chrystusa pozdrawiam Was i Was zachę-
cam aby kontynuować zgłębianie drogi miłości i tego 
co jest sednem życia w świecie! 

Fra Michael A. Perry OFM

T:	Jak	się	Ojciec	czuje,	pełniąc	tę	funkcję?

MP: Najlepszym sposobem, aby to opisać, jest to, że nie czu-
ję się osobą odpowiednią do jej pełnienia, nawet mając duże 
zaplecze, nie czuję się osobą odpowiednią na to stanowisko, 
ale również nie odczuwam lęku, gdyż wiem, patrząc na wasze 
twarze, że posiadam wasze wsparcie, a wy posiadacie moje. 
Wiem, że jeśli każdy z nas będzie starał się żyć tym marze-
niem, które mamy dla siebie, dla świata i Kościoła, to wiem, 
że mam wielki powód do nadziei, a pracując ze świetną gru-
pą braci w Definitorium, mieszkając z wspaniałymi braćmi
w Kurii, mogę spokojnie położyć się spać. Minister general-
ny nie ma kontroli nad niczym. Ty masz większą kontrolę niż 
ja. Rolą ministra generalnego jest obmywanie nóg innym i za-
praszanie wszystkich braci, aby obmywali sobie stopy nawza-
jem, abyśmy wszyscy razem obmywali stopy całej ludzkości. 
To jest to, do czego jesteśmy powołani. Abyśmy byli osobami 
obmywającymi stopy. Myślę, że jest to również coś, do czego 
nas nawołuje nasz papież Franciszek. On nam o tym przypo-
mina.  Kiedy papież Franciszek był na balkonie... może wcze-
śniej, kiedy zobaczyłem go wychodzącego na balkon wraz
z kardynałem Ummes’em i kiedy ogłosił, że będzie znany jako 
papież Franciszek, zacząłem się trząść,  mam nadzieję, że wy 
też. Każdy z nas powinien się trząść. Ponieważ mamy kogoś, 
kto jest jezuitą, chce być franciszkaninem i my go akceptuje-
my. Mówię to ze śmiechem. Przez samo to, kim jest i co robi, 
wymaga od nas autentyczności, aby być braćmi dla świata, aby 
wraz z innymi ludźmi być poszukiwaczami w drodze do Boga.

T:	Każdy	przełożony,	od	którego	zależy	los	podopiecznych,	
ma	jakąś	wizję,	pewną	myśl,	którą	chciałby	im	przekazać,	
wcielić	w	życie.	Jakie	są	Ojca	pomysły,	ideały	względem	nas,	
młodych	braci?

MP: Moja wizja dla Was to znalezienie i wzmocnienie pasji, 
jaką mamy do Ewangelii. Bardzo chciałbym, abyśmy szukali 
razem, uczyli się razem, jak przekazać sobie nawzajem nasze 
doświadczenie wiary. Abyśmy uczyli się być braćmi dla siebie, 
abyśmy uczyli się komunikować  między sobą na o wiele głęb-
szym poziomie, niż tylko rozmawiając o piłce nożnej, o pogo-
dzie, ponieważ te rzeczy nie mają znaczenia, liczy się to, co Bóg 
objawia, to, co Bóg czyni w twoim życiu i w moim, i to, co Bóg 
czyni z nami w świecie, i jak po raz kolejny uczymy się śmiać 
i radować tym, czego Bóg dokonuje. Chciałbym podzielić się 
z Wami dwiema rzeczami, które być może sprawią, że będzie 
nam łatwiej mówić między sobą o tym, kim jest Bóg w waszym 
życiu. To był pierwszy powód, dla którego przybyliśmy, dotarli-
śmy do miejsca, w którym możemy teraz rozmawiać. Nie wiem, 
jakie są Wasze doświadczenia, ale być może, kiedy przyjechali-
śmy, okazało się, że jest nam jeszcze trudniej mówić o Bogu, niż 
to było zanim przyjechaliśmy. Powinniście dołączyć do jakiejś 
grupy młodzieżowej, jakiegoś ruchu, gdzie może być dla was 
łatwiej rozmawiać o Bogu, mówić o Jezusie, mówić o Duchu, 
który żyje. Struktura Zakonu nigdy nie powinna zabijać tego, 
co sobie sami wypracowaliśmy, powinniśmy rozwijać swoje 
talenty, kontynuować naukę, którą zaczęliśmy przed wstąpie-
niem do Zakonu. Mimo często złych nawyków ze „świata” po-
winniśmy ożywiać siebie nawzajem, mimo że czasem niektó-
re sfery życia mogą być przyrdzewiałe. Wiara, kim jest Jezus, 

co On teraz robi, jest sednem! Podzielmy się tym między sobą, 
podzielmy się tym z innymi, a następnie radujmy się tym da-
rem. Jak dziś powiedział arcybiskup, to, czego brakuje w Wa-
tykanie, to dar braterstwa, i myślę, że za to otrzymał oklaski, 
myślę, że to jest kolejny powód, dla którego przychodzimy do 
tej wspólnoty, jest nim to, że możemy stać się braćmi dla sie-
bie, ale wtedy musimy pójść dalej, ponieważ otrzymując dar 
braterstwa, musimy się nim dzielić, musimy rozszerzać brater-
stwo w świecie. Myślę, że jest to jednym z naszych prioryte-
tów. Niech to będzie głos i dar, który dajemy światu dziś. Świat 
jest głodny braterstwa. Wszystkie te zabawki, które mamy do 
dyspozycji, coraz nowsze modele telefonów komórkowych, 
różne internetowe komunikatory są po to, abyśmy utrzymywa-
li ze sobą kontakt, ale czy nie jest tak, że w świecie rzeczy-
wistym mamy problem, by nawiązać kontakt z drugą osobą.

T:	Wiem,	że	Ojciec	ma	umówione	spotkanie,	na	które	 jest	
już	spóźniony,	dlatego	nie	będziemy	już	dłużej	Ojca	zatrzy-
mywać.	Dziękujemy	bardzo	za	rozmowę!	Jest	to	dla	nas	za-
szczyt,	że	mogliśmy	wysłuchać	Ojca	 i	prywatnie	porozma-
wiać.

MP: Proszę bardzo. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze! 
Niech Bóg Wam błogosławi.



Zło	a	deficyt	prawdy	o	sobie

 Zło i cierpienie mają dwa źródła: nie-
które ich rodzaje nie zależą od człowieka, na-
tomiast inne rodzą się w jego centrum osobo-
wym, w jego wnętrzu – sercu, woli, rozumie 
i wyobraźni. Bardzo często korzeniem zła
i cierpienia jest nieumiejętność korzystania
z tego wielkiego i pięknego daru, jakim jest ro-
zum – z odwracania się od prawdy, z bezmyśl-
ności, z popadania  w różne iluzje i urojenia.
 
 Zapytany o najważniejsze zdanie Biblii, 
Jan Paweł II odpowiedział, że jest nim myśl: „… 
poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 
32). Wyzwala również prawda o nas samych. 
Nie bez powodu już przed wiekami Sokrates 
wzywał: „Poznaj samego siebie!” A słynny my-
śliciel i psycholog, Erich Fromm, uważa, że do 
głównych cech miłości należy, oprócz szacun-
ku, troski i odpowiedzialności, właśnie pozna-
nie. Wyrządzamy sobie i innym osobom wiele 
krzywdy tylko dlatego, że odniesieniu do siebie 
i innych nie towarzyszy prawda i rozumienie. 

 W tym momencie może ktoś zapytać: „Po 
co to piszesz, przecież my to wszystko wiemy!” 
Wyjaśniam. Za jedną z zasadniczych słabości 
nauczania i kaznodziejstwa uważam poprzesta-
wanie na słusznych ogólnikach i zwolnienie się 
z ukazywania słuchaczom, w jaki sposób ważne 
prawdy religijne, antropologiczne, egzystencjal-
ne i moralne funkcjonują w poszczególnych dzie-
dzinach życia i obszarach ludzkiej aktywności. 

Na przykład: rzadko można usłyszeć, że kocha-
nie własnego dziecka nie polega na tym, aby po-
zwolić mu wodzić się za nos, kaprysić i terro-
ryzować rodziców. Otóż, chcę zaproponować 
czytelnikowi „FBI” ukonkretnienie tego, co napisa-
łem na temat relacji między złem, krzywdą i cier-
pieniem a prawdą. Ograniczam się tylko do dwóch 
spraw – często przemilczanych lub niedocenianych.

Czy	znam	swój	temperament?

 O tym, jacy jesteśmy, jaka jest nasza oso-
bowość – czy jesteśmy spokojni czy porywczy, ak-
tywni zewnętrznie czy skoncentrowani na wnętrzu 
itd. – współdecyduje temperament, jakim zostali-
śmy obdarowani w momencie poczęcia. Jedni z nas 
są ekstrawertykami – i wówczas aktywność tych 
osób jest skierowana na świat zewnętrzny, nato-
miast inni – introwertykami, dla których ważne 
jest przede wszystkim to, co dzieje się w sferze 
ducha, wnętrza. Są wśród nas – by odwołać się 
do klasycznego podziału temperamentów – san-
gwinicy, cholerycy, melancholicy i flegmatycy. 

 

 Mam w swoim otoczeniu kilku choleryków: są 
to ludzie czynu – są dynamiczni i permanentnie prze-
kształcają swoje otoczenie. A także melancholików: są 
skryci, niedoceniani, ale przeżywają wszystko moc-
no i głęboko. Znam również flegmatyków: są powol-
ni, spokojni i zrównoważeni; są lubiani, więc ludzie 
do nich lgną. I tylko dwóch sangwiników: są sympa-
tyczni, mili, ale co chwilę zmieniają swoje decyzje.



Jesteśmy	podobni	do	rodziców

 Młodzi, zdegustowani negatywnymi za-
chowaniami swoich rodziców i bardzo krytycz-
ni wobec ich wad, są przekonani, że są od nich 
całkiem inni. A w ogóle to, w jakiej się żyło 
rodzinie – sądzą – nie ma większego znacze-
nia; przecież każdy jest kowalem własnego losu.

 Niestety, prawda o nas i wpływie rodziny na 
naszą osobowość jest inna. Jesteśmy tacy, jaka była ro-
dzina, w której wzrastaliśmy.  Dorosłym wychowan-
kom domów dziecka dość rzadko udaje się stworzyć 
autentyczną rodzinę i udany dom. Naśladując swoich 
rodziców i utożsamiając się z nimi – chłopcy z ojca-
mi, a dziewczynki z matkami – stajemy się w jakimś 
stopniu, czy się to nam podoba czy nie, czy zdajemy 
sobie z tego sprawę czy nie, czy przyjmujemy to do 
wiadomości czy nie, podobni do nich. Podkreślam:
w jakimś stopniu, ponieważ możemy przecież posiadać 
odmienne temperamenty, doświadczenia życiowe itp.

 Często mówię studentom: jeśli chcesz wie-
dzieć, jakim będziesz mężczyzną (kobietą), mę-
żem (żoną), przyjrzyj się uważnie swoim rodzi-
com. I dodaję: a jeśli chcesz poznać przynajmniej 
część prawdy o tym, jakim mężem (żoną) będzie 
twój chłopak (dziewczyna), postaraj się zaobserwo-
wać, jaki jest ojciec (matka) tego chłopaka (dziew-
czyny). Będą bardzo podobni; czasem są wręcz ich 
kopiami. Jeśli np. twój przyszły teść szanuje swoją 
żonę, prawdopodobnie jego syn, a twój chłopak bę-
dzie również szanował ciebie. Dopiero wiedząc to, 
możesz próbować eliminować z siebie wady swo-
ich rodziców i umacniać odziedziczone po nich za-
lety. Może to również być pomocne w podejmowa-
niu trafnych decyzji, np. dotyczących małżeństwa.

 Bardzo często temperament – a więc pierwot-
ny sposób reakcji emocjonalnej, jej siła i głębia, dy-
namika i ruchliwość itp. – jest utożsamiany z charak-
terem. Są to jednak odmienne wymiary osobowości:
o ile temperament jest wrodzony, o tyle charakter to ze-
spół postaw, które sobie wypracowujemy w ciągu ży-
cia. Na przykład: głęboki czy powierzchowny sposób 
przeżywania jest cechą wrodzoną, natomiast pracowi-
tość lub lenistwo to nabyte właściwości charakteru.  

 Pytam nieraz studentów o to, czy znają swój 
temperament. Na ogół nie posiadają takiej wiedzy. 
Ich samo rozumienie jest zatem ograniczone i zawiera 
poważną lukę. Ale czy to naprawdę jest takie ważne? 
Tak: jest to bardzo istotne co najmniej z dwóch po-
wodów, pomaga bowiem sprawiedliwie oceniać ludzi
i właściwie się do nich odnosić. Zilustrujmy to dwo-
ma przykładami. Aktywność zewnętrzna księdza wy-
rażająca się w zdolnościach organizacyjnych, pasji 
budowania kościołów może wynikać tylko z faktu, że 
jest on cholerykiem. Łatwe przyklejanie mu etykiet-
ki, że jest bardzo pracowity, a duszpasterzowi melan-
cholikowi, że jest leniem, może być niesprawiedliwe.
Z kolei ojciec choleryk, wyrażając permanentne nie-
zadowolenie z syna, który jest flegmatykiem, pięt-
nując jego „lenistwo”, krzywdzi swojego potomka. 

 



 Dialog w spotkaniu z kimś, kogo nie znamy, rozpoczynamy od przedstawienia się i zapytania o jego mię, i to, skąd jest, 
skąd pochodzi? I chociaż może wydawać się to banalne, to człowiek już od niemowlęctwa nosi w sobie chęć poznawania, która 
towarzyszy mu przez całe życie. Dziecko jest ciekawe życia. My także chcemy poznawać świat, jaki on jest, i to, jak on funkcjonuje. 
Kiedy ktoś zapyta mnie o to, kim jestem, często odpowiadam, mówiąc to, czym się zajmuję, jakie mam wykształcenie, jaki mam za-
wód, albo z jakiej pochodzę rodziny, czy to, co posiadam. W pierwszym momencie to wystarczy, ale taka odpowiedź jest tylko wstę-
pem i nie wyczerpuje informacji o tym, kim jestem? Stąd możemy powiedzieć, że pytanie „kim jestem?“ stoi gdzieś na początku po-
znawania i odkrywania własnej tożsamości i prawdy o sobie samym. Jeśli zapytamy o to, kim jestem dziś – teraz, to możemy odczuć 
pewną trudność, aby na nie w sposób zwięzły i prosty odpowiedzieć. To pytanie „kim jestem“ dręczy nie tylko młodego człowieka, 
ale także tego, który chce być świadomy wartości swego istnienia. Z jednej strony chcielibyśmy szybko i wyczerpująco udzielić 
odpowiedzi wyrażającej całość prawdy o sobie samym, a z drugiej ograniczoność języka i trudność wyrażenia całości wprowadzają 
niedosyt. Szukam odpowiedzi u innych, ale gdzieś tam wewnątrz siebie odkrywam, że prawda jest gdzieś blisko, na wyciągnięcie 
ręki. Na chwilę powróćmy do istoty spotkania. Kiedy spotkam ładną dziewczynę, o której myślę „dłużej niż 5 sekund”, to rodzi się 
jakaś fascynacja i chęć poznania tego, kim ona jest? To ciekawe, ale podobnie jest z poznaniem Pana Boga: Kim On jest? To niesa-
mowite, jeśli ktoś mi odpowie? Może łatwiej jest powiedzieć o człowieku, gdzie mieszka, gdzie żyje. Niesamowitość odpowiedzi 
rodzi się w momencie spotkania. Jak ktoś mi się podoba, to czuję, że się ożywiam, że cały uczestniczę w spotkaniu z tą osobą, że ona 
mnie po prostu „jara” i dzięki temu dociera do mnie to, kim ja jestem dla samego siebie. I dzięki fascynacji lub rodzącej się miłości 
młody mężczyzna dostrzega, że jest mężczyzną, że „ja to ja” a ona jest swoim „ja”, które spotyka się ze mną. I im więcej przeby-
wam z osobą, do której coś czuję, czuję, że ona odpowiada tym samym do mnie, to w danym momencie dzięki temu, co odczuwam 
i wyrażam, coraz bardziej rozumiem samego siebie. Podobnie jest z modlitwą. Jak poczuję, że spotkanie z Bogiem „mnie jara”, to 
będę tęsknił za następnym spotkaniem, albo nie przestanę myśleć o Tym, z Którym uczestniczę w spotkaniu. Myślę, że aby wejść na 
drogę rozwoju duchowego, wydaje się niezbędnym, by rozpocząć poznawanie samego siebie. Przytoczyć można tu słynną modlitwę 
św. Franciszka, który na początku odkrywania swej drogi życiowej całą noc spędził na pytaniu Pana Boga, „Kim Panie Boże jesteś”, 
oraz odkrywaniu relacji do siebie samego, „Kim jestem ja”. W tym swoistym „trwaniu naprzeciw“ powstawała odpowiedź nadająca 
wartość całemu życiu św. Franciszka. Odpowiedź ta jest tak bogata, że inspiruje także dzisiaj. Jest taka, dlatego że jest prawdziwa, 
bo osadzona w Bogu, a przez to także trwała i aktualna. Jak mówi św. Paweł „wolą Pana Boga jest, aby wszyscy zostali zbawieni 
i doszli do poznania prawdy“. (1Tm 2,4). Chęć poznania prawdy jak i sama prawda jawi się więc nam jako następstwo naszego 
istnienia i postrzegamy ją jako coś,  co jest zgodne z tym, czego doświadczamy, i co jest zgodne z naturą rzeczy. Świadome Istnienie 
domaga się poznania prawdy. Zdumiewające jest to, że już na samym początku Pismo święte uchyla rąbka tajemnicy o prawdzie
o człowieku, mówi bowiem że zostaliśmy uczynieni “na obraz i podobieństwo Boże”. Odkrywać znaczenie obrazu i podobieństwa 
znaczy zbliżać się ku odpowiedzi na pytanie „Kim jestem?”. Także św. Augustyn, poszukując zrozumienia siebie samego, wyznaje, 
że „niespokojne jest serce człowieka, póki nie spocznie w Bogu”. Dlaczego? Ponieważ to On może stać się gwarantem tego, że ja, 
który odkryję samego siebie, nawet kiedy moje ciało obumrze, nie przestanę istnieć, bo prawda o mnie samym jest osadzona na 
samej Prawdzie Boga.  Radością napawa mnie to, że moje życie, w którym świadomie odkryłem samego siebie, mogę oprzeć na 
Istnieniu Tego, które nie przestanie istnieć. Takie zapewnienie istnienia, może dać tylko Pan Bóg. W nim mogę zrozumieć, że moje 
życie „teraz“ ma sens. Skoro więc Jezus objawił prawdę o sensie ludzkiego istnienia, to dlaczego tak trudno przyjąć to, co jest takie 
oczywiste? Może dlatego, że człowiek sam pragnie trudzić się i sam pragnie odkryć prawdę o sobie, by mieć radość z odkrywania 
tajemnicy. A kiedy ją odkryje, to cieszy się ze swojego odkrycia. I chociaż zawsze pozostanie coś zakrytego, coś do odkrywania na 
wieczność, to świadome przebywanie w obecności Bożej pomaga w odkryciu prawdy o sobie samym oraz samej Prawdy, która ma 
źródło w istnieniu Tego, który jest dawcą wszelkiego istnienia. A skoro tak, to prawdziwe są słowa Jezusa, Ja jestem Prawdą. (J 14,6).  



Z praktycznego punktu widzenia (pomijam całą teologię i Boże przykazania),
z praktycznego punktu widzenia łatwiej jest żyć, gdy człowiek zawsze mówi wy-
łącznie prawdę, nigdy nie kłamie, nie kręci, nie krętaczy. Bo gdy mówisz zawsze 
prawdę, to nigdy nie musisz się zastanawiać, co powiedziałeś wczoraj. Wczoraj, 
dziś jutro - zawsze powiesz to samo. Żyjesz bez obaw o to, że ktoś cię złapie na 

niekonsekwencji.
Ale...

Praktyczny punkt widzenia jest ziemski, pochodzi z materii, czyli z ciała.
A dla katolika najważniejsze i wyłączne powinno być to, że prawdę należy mówić, 

gdyż tak nam polecił Bóg.Wojciech CEJROWSKI

 Pytanie wypowiedziane w sali jerozolimskiego pretorium od 2000 lat rozbrzmiewa w naszych uszach. Je-
zus wtedy milczał, lecz sam Piłat na nie odpowiedział, wskazując na umęczonego skazańca: „Oto człowiek”. Piłat 
ukazał światu Prawdę. Dla mnie prawdą tą jest 26 przypadków chorych na AIDS z mojej malutkiej parafii zdiagno-
zowanych od stycznia tego roku. To te znane mi twarze, które spotykam na placu i które widzę w kościele. Twarze, 
na których można dostrzec lęk, gdyż osoby te świadome są ciążącego na nich wyroku. Prawdą jest umierające 
w ramionach matki dziecko, które kilka dni temu chrzciłem. Umierające, gdyż brakuje środków na podstawową 
opiekę medyczną. To moja całkowita bez-moc Wielki Piątek wskazuje także na bolesną prawdę o nas samych. 
„Ukrzyżuj! Ukrzyżuj Go!”, krzyczał tłum na widok Prawdy. I krzyżujemy go nadal. Wystarczy przeczytać dane, 
które mówią bolesną prawdę o nas samych: w skrajnej nędzy żyje dziś na świecie ponad 1,3 mld osób. 840 mln 
cierpi głód, z czego 200 mln to są dzieci. Każdego roku na skutek głodu umiera 13 mln ludzi: 36 000 osób każdego 
dnia, 1 500 każdej godziny, 25 w ciągu minuty, 1 osoba co 3 sekundy. Mówiąc o prawdzie, trzeba też powiedzieć 
o jej przeciwieństwie, czyli o kłamstwie. Kłamstwem nazwałbym nasze zachwycanie się papieskim wezwaniem 
do wyjścia na peryferię realizowane jedynie znad komputerowej klawiatury, być może powtarzane także z ambo-
ny. Zachwyca nas „bergoglio style”, piszemy o nim dużo, ale brak nam odwagi, aby samemu wyjść na ulicę, tam, 
gdzie papież nas posyła: do śpiących w dworcowej poczekalni, do czekających na talerz zupy, do tych, którym
w życiu się nie powiodło. Jakże dużo dzisiaj słów, które jednak nie stają się ciałem. Jest też droga odkrycia prawdy. 
To dające wolność przyznanie się do winy i powiedzenie sobie i światu: „to ja jestem winny”. Niczym zbawienna 
formuła grup AA: „nazywam się ... i jestem alkoholikiem.” To papieskie słowa wypowiedziane na Lampedusie: 
Również dziś z mocą budzi się to pytanie: Kto jest odpowiedzialny za krew tych braci i sióstr? Nikt! My wszyscy tak 
odpowiadamy: nie ja, ja nie mam z tym nic wspólnego, być może inni, ale z pewnością 
nie ja. Ale Bóg pyta każdego z nas: „Gdzie jest krew twojego brata, która woła aż do 
mnie?”... Przyzwyczailiśmy się do cierpienia innych, nie dotyczy nas, nie interesuje, to 
nie nasza sprawa! „Gdzie jest twój brat?”, głos jego krwi wznosi się aż do mnie, mówi 
Bóg. To pytanie nie jest skierowane do innych – jest skierowane do mnie, do ciebie, 
do każdego z nas. W filmie „Misja” Rolanda Jaff, opowiadającym tragiczną historię 
wydalenia zakonu jezuitów z terenów redukcji w Paragwaju, w jednym z ostatnich 
dialogów namiestnik królewski zwraca się do papieskiego wysłannika: „Nie miałeś 
wyboru Eminencjo. Żyjemy w takim świecie, a ten świat taki jest”. „Nie, senior Hon-
ter – odpowiedział kardynał – taki	ten	świat	uczyniliśmy.	Takim	uczyniłem	go	ja”.

o. Kasper KAPROŃ OFM
Prawda i Fałsz



POKOCHAĆ KOMPLEKSY

Młodzi często chcą być szybko razem, natychmiast wziąć ślub. Nie chcą „tracić” czasu, by się lepiej poznać. A po ślubie żona 
mówi: „On w ogóle nie wie, co się we mnie dzieje”. Ale i ona przed ślubem nie przyjrzała mu się dobrze, co lubi, z jakimi kum-
plami trzyma, jak reaguje na stres, jakie ma kompleksy, bo każdy facet jakieś ma. I czas narzeczeństwa jest po to, żeby nauczyć się 
tych kompleksów, pokochać je, umieć na nie zaradzić. Po to jest czas chodzenia ze sobą. I dlatego Kościół mówi: „Nie współżyj-
cie przed ślubem, bo seks was bardzo zaangażuje i przesłoni wszystko inne, co w małżeństwie okaże się ważne”. Błogosławiony 
chłopak, który potrafi powiedzieć dziewczynie: „Nie spotkam się dzisiaj z tobą na osobności, bo mogę cię skrzywdzić. Ja jestem 
bystry, ja cię namówię na seks”. Dziewczyno, jak to usłyszysz od chłopaka, to idź do kościoła, uklęknij i podziękuj za niego. Są tacy 
ludzie. Bo miłości trzeba się mozolnie uczyć. Co znaczy słowo „kocham”, jeśli kogoś nie stać na wyrzeczenia dla dobra miłości?

Aborcja jest bezprawna!
Odpowiedz: PRAWDA!
Sprawą zasadniczą dla dyskusji nad moralnością wszelkich dzia-
łań ,dotyczących człowieka w stanie przedurodzeniowym,jest 
rozstrzygniecie kwestii , czy istotnie człowiek przed swym uro-
dzeniem jest już-paradoksalne-człowiekiem,czy też jeszcze nim 
nie jest. Trybunał w Luxemburgu uznał, że ludzki embrion jest 
obdarzony od momentu połączenia komórki męskiej i żeńskie-
j,a istota obdarzona godnością wymaga ochrony prawnej. Odno-
sząc się do zakresu tej ochrony,chce jasno stwierdzić,że znisz-
czenie dobra,jakim jest dziecko poczęte,jest BEZPRAWNE!
W swietle Polskiego praważycie ludzkie ma rangę wartości 
zagarantowanej przez Konstytucję. W art.38 tegoż doku-
mentu czytamy: ,,Reczpospolita	Polska	zapewnia	każdemu	
człowiekowi	prawna	ochronę	życia”	W	treści	przepisu	nie	
znalazł	 się	 zapis	dotyczący	nakazu	ochrony prawnej dziec-
ka poczętego od poczecia do do naturalnej śmierci.Jednak 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku 
pokreśla ,iż wartość	 życia	 ludzkiego	 jako	 dobra	 chronio-
nego	 Konstytucyjnie	 nie	 może	 być	 zależna	 od	 etapu	 roz-
woju.	 Życie	 ludzkie	 powinno	 być	 szanowane	 i	 prawnie	
chronione	 od	momentu	 poczecia. W art. 4a ustawy z dnia 
7 stycznia 1993 rokuo planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży do-
puszcza przerywanie ciąży,czyli zabójstwa dziecka wtedy gdy:

-Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety cię-
żarnej

-Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na 
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwraclnego płodu 
lub nie uleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

-zachodzi uzasadnione podejrzenie ,że ciąża postała w wyniu-
ku czynu zabronionego. 
Dla wzmocnienia wzmocnienia prawnej ochrony dziec-
ka poczętego przyczyniła się ustawa z dnia 6 stycznia 
2000 roku o Rezczniku praw dziecka . Zgodnie	 z	 art.	 2	
ustawy	 ,,dzieckiem	 jest	 każda	 istota	 ludzka	 od	 pocze-
cia	 do	 osiągnięcia	 pełnoletności,,Ustawodawca dodaj
w art.3 ust. 4, iż Rzecznik	 winien	 SZCZEGÓLNĄ	 TRO-
SKA	 OTACZAĆ	 DZIECI	 NIEPEŁNOSPRAWNE.
 Reasumując, Jak już ustaliliśmy na samym począt-
ku, iż życie rozpoczyna się w momencie połączenia komór-
ki męskiej i żeńskiej,a istota obdarzona godnością wymaga 
ochrony prawnej ,przesłanki zezwalające na zabójstwo dziec-
ka w łonie matki zawarte w utawie z 7 stycznia 1993 roku
o planowaniu rodziny,ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży są SPRZECZNE z art. 38 
Konstytucji ,który zapewnia KAŻDEMU człowiekowi praw-
ną ochronę życia.Aborcja nie tylko niszczy życie poczętego 
dziecka ,ale także zdrowie a czasem życie matki! Oczywistym 
i jasnym jak słońce jest dla mnie fakt,że aborcja jest czynem 
zbrodniczym,a przyjęcie tego faktu powinno u każdego ,nie-
zależnie od wyznawanego światopoglądu,prowadzic do bez-
warunkowego szacunku wobec każdej poczętej istoty luzkiej. 



 Szczerość to jedna z najbardziej pożądanych cech współczesnego 
społeczeństwa. Bycie uczciwym zarówno w swoim postępowaniu jak i 
słowach jest trudne – otoczenie stawia każdemu szereg wymagań, których 
niespełnienie równa się z wykluczeniem, odrzuceniem i brakiem akceptacji. Jednak czy prawda za-
wsze wiąże się z pozytywnymi odczuciami? Na początek przykład. Trącący banalnością, wyświech-
tany przez setki filmów i seriali – ale bardzo dobrze znany. Dwie bohaterki: Anka i Kaśka, znają się od 
dzieciństwa, mają wspólne zainteresowania i pasje, klasyczny przykład nierozłącznych przyjaciółek. 
Anka od dłuższego czasu spotyka się z Pawłem – ich związek wygląda na trwały i szczęśliwy, jednak 
Kaśka dwukrotnie przyłapała chłopaka swojej przyjaciółki na zdradzie z inną kobietą. Brzemię, które 
na nią spadło, narasta, dziewczyna nie wie, co zrobić: zachować drugie życie Pawła w sekrecie, czy 
wyjawić Ance prawdę, nawet, jeśli oznacza ona koniec długoletniego związku koleżanki? Jak ocenić 
problem, którego rozwiązanie nie jest w stanie uszczęśliwić obu stron? Zawsze należy wziąć pod 
uwagę trzecią możliwość – nieoczekiwaną i przez to najbardziej bolesną. Anka może nie uwierzyć w 
wyznanie przyjaciółki – będzie uparcie trwała w związku z Pawłem, odsuwając od siebie koleżankę. 
W podobnej sytuacji znajduje się mąż, który chcąc być uczciwym wobec żony, chce przyznać się 
do swojej zdrady. Można by o nim powiedzieć „dobrze, że był szczery, przynajmniej tyle z niego 
pożytku”. Prawda jest tym składnikiem naszego życia, z którym lepiej obcować samemu. Jeśli ktoś 
nas uprzedzi i wyjawi ją wcześniej, zadziała to na naszą niekorzyść. Bez względu na to, czy mie-
liśmy się przyznać pięć minut później czy w ogóle. Szczerość w sprawach dużej wagi jest zawsze 
pozytywnie odbierana. Dlaczego więc mielibyśmy się jej bać? Jeśli nie teraz ani za miesiąc, to może 
za kilka lat do nas wróci i uratuje nasze życie przed dokonaniem niewłaściwego wyboru. Bycie 
piewcą prawdy nie zawsze spotyka się z zaszczytami i uznaniem. Szczerość może obrócić się prze-
ciwko nam, raniąc ze zdwojoną siłą. A to, czy i w jaki sposób się z nią zmierzymy, będzie stanowiło 
o mocy  naszego charakteru. Wyznawcami bolesnej prawdy są lekarze. Obowiązek informowania
o stanie zdrowia pacjenta jest niekiedy jedną z ich najtrudniejszych powinności. Powiadomienie o cięż-
kiej i nieuleczalnej chorobie, o ryzyku, jakie niesie operacja – informacje choć prawdziwe ranią serca 
każdego pacjenta. Lekarz jest jednak w bardziej „komfortowej” sytuacji – nie staje przed wyborem, 
jakiego musiała dokonać Kaśka: powiedzieć czy milczeć? Lekarz ma obowiązek wyznać prawdę, jed-
nak czy przynosi to ulgę jego sercu? Na pewno każdy z Was stanął kiedyś przed wyborem powiedzieć 
czy milczeć? Na to pytanie nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi, podobnie jak świat nie składa się 
z bieli i czerni. Nie mamy wpływu na to, jak na wyznanie prawdy zareaguje druga osoba, mamy jed-
nak możliwość decydowania o własnym życiu. I to od nas zależy, czy będzie ono wielkim kłamstwem. 
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 Słowa Ewangelii Mateusza wskazują na Chrystusa, który w sposób szczególny przychodzi tam, 
gdzie dwaj albo trzej zgodnie o coś proszą. Możemy zatem wyobrazić sobie moc Łaski Pana ogarniającą 
tłum prawie dwustu osób zgromadzonych w Pińczowie na Franciszkańskich Dniach Braterstwa, które 
w tym roku odbyły się pod hasłem „Do Ciebie podobnym być”. Każdy przyjechał na to trzydniowe 
spotkanie ze swoimi oczekiwaniami i pragnieniami, nierzadko z sercem przepełnionym bólem i cier-
pieniem. Tutaj Chrystus uczył przebaczać, dawał radość, „odmładzał młodość”, modlił się ze wszyst-
kimi do swojego Ojca pełnym oddania wołaniem: Abba Ojcze. Wszystko zaczęło się od uroczystej 
celebracji Eucharystii, której przewodniczyli Bracia Neoprezbiterzy. Dziękowaliśmy razem z Nimi 
za kapłaństwo, które jest darem i tajemnicą. Bezpośrednio po Mszy św. rozpoczęliśmy nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. Idąc za krzyżem oraz wpatrując się w przygotowaną przez animatorów pantomimę, 
po raz kolejny każdy mógł chociaż na chwilę poczuć atmosferę Jerozolimy, przez którą przechodził 
Chrystus, zmierzając ku Golgocie. Po nocnym spoczynku w salach Gimnazjum w Pińczowie zgroma-
dziliśmy się na korytarzu tejże szkoły, aby Jutrznią – modlitwą Ludu Bożego rozpocząć drugi dzień 
franciszkańskiego spotkania. Każdy starał się rzetelnie przygotować do godnego stanięcia przy ołta-
rzu Pana, aby podczas Ofiary Mszy Świętej karmić się Jego Ciałem. W tej niepowtarzalnej atmosferze 
rozmodlenia odczuwało się Ducha Bożego ogarniającego wszystkich. A potem był czas na rozmowy, 
te zwykłe prozaiczne i te poważne – nacechowane problemami, dyktowane szarością codzienności. 
Sobota stała pod znakiem konferencji, które głosili o. Eryk Hoppe – kapelan szpitala w Pińczowie oraz
o. Lech Dorobczyński – odpowiedzialny w Prowincji Matki Bożej Anielskiej za powołania. Wieczorem, 
wszyscy udaliśmy się do sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyły się pełne żywioło-
wości i Bożej energii koncerty zespołów: o. Łukasz Buksa BAND oraz Propaganda Dei. Elementem 
finalnym drugiego dnia braterstwa była wieczorna modlitwa adoracyjna o uwolnienie i uzdrowienie.
W trzecim dniu, spotkaliśmy się na podsumowaniu pracy w grupach oraz – w samo południe – na uroczy-
stej celebracji Eucharystii, podczas której dziękowaliśmy za te trzy dni doświadczania Bożej obecności. 

Dzięki temu spotkaniu odmieniło się życie wielu z nas, zostaliśmy ubogaceni kolejnymi doświadcze-
niami, odkryliśmy na nowo Chrystusa przynoszącego nam Miłość. Wreszcie Dni Braterstwa przy-
pomniały nam, że Bóg Stwórca jest przede wszystkim naszym Ojcem, do którego jako Jego dzieci 
powinniśmy stale się upodabniać.

 

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich…” (Mt. 18, 20)



 Aby osiągnąć sukces, należy mocno pracować, nie
wystarczy talent, nie wystarczą pieniądze. Moim zdaniem, kluczem 
do sukcesu są przede wszystkim pasja i determinacja. Pasja czyli robie-
nie czegoś, co się lubi, a determinacja to dążenie za wszelką cenę do 
tego, aby wyszło nam to, co marzy nam się osiągnąć. To taka 
najprostsza recepta. Życzę Wam, żeby udało się Wam 
odnaleźć pasję, umieć odnaleźć cel w życiu i mieć 
w sobie determinację, aby realizować marzenia. 
Pamiętajmy, że życie jest pełne przeciwności, 
którymi nie ma co się przejmować, tylko na-
leży zawsze iść do przodu. Ja pomimo suk-
cesu zawodowego również miewałem 
chwile słabości i niepowodzeń. To 
naturalne, tym się nie przejmujcie, 
wyciągajcie z porażek wnioski i 
idźcie do przodu. Wierzcie w 
siebie. Tego Wam życzę. 



Ulewny deszcz lub upał, noce pod gołym niebem, 6 kg na plecach, 30 km dziennie
o własnych nogach po górzystym terenie, odciski na stopach, ból mięśni, kości, sta-

wów, walka z samym sobą. Takie trudności i wiele innych, czekają na pielgrzymujących drogami św. Jakuba (szlaki 
te z całej Europy, także i z Polski, zbiegają się w hiszpańskiej Galicji i prowadzą do Santiago de Compostela - grobu 
św. Jakuba apostoła zwanego Starszym). Znój wędrówki bynajmniej nie ma Was zniechęcić, Drodzy Czytelnicy, do 
wyruszenia na Camino de Santiago (hiszp. camino ‘droga’). Wręcz przeciwnie, pragnę gorąco zachęcić do podjęcia 
tego wyzwania, ponieważ, powtarzając za św. Ignacym Loyolą, to właśnie trudności pozwalają rosnąć naszemu czło-
wieczeństwu, to dzięki nim dojrzewamy i zbliżamy się do Jezusa poprzez pośrednie uczestnictwo w Jego cierpieniu. 
Praktycznych przewodników po szlakach do Santiago de Compostela jest wiele, ponadto na odpowiednich forach in-
ternetowych można zasięgnąć rady u doświadczonych pielgrzymowiczów. Co ja polecam zabrać do plecaka? Nie-
zbędne minimum, gdyż każdy gram niesiony na barkach z każdym krokiem będzie ciążył coraz mocniej. Chciałabym 
skromnie poświadczyć, iż za wstawiennictwem św. Jakuba Bóg obdarza potrzebnymi łaskami i odpowiada na prośby.
W drogę wyruszyłam zachęcona, między innymi, zdaniem zasłyszanym w jednym z programów telewizyjnych: „Każdy 
pielgrzymujący szlakiem św. Jakuba, znajdzie to czego potrzebuje”. Należy jednak pamiętać, że wędrówka wymaga 
samodyscypliny duchowej! Jakże konieczna jest tutaj współpraca z Panem Bogiem, wsłuchanie się w to, co chce nam 
powiedzieć, otwarcie się na Łaskę, którą chce nam przeznaczyć.  Na szlaku św. Jakuba niewygodzie towarzyszą za-
pierające dech w piersiach krajobrazy górzystej Hiszpanii, szczególnie urzekające o świcie, ale Pana Boga można tu 
dostrzec nie tylko w przyrodzie, znajdujemy Go również w drugim człowieku. Codziennością są czyny serca, takie jak 
bezinteresowność i dobroć. Podarowanie komuś własnych kijków trekkingowych, wkładek do butów, podzielenie się 
lekarstwami bądź pożywieniem to tylko wierzchołek góry lodowej. Nieocenioną życzliwość i pomoc można uzyskać 
także od mieszkańców miejscowości, przez które przechodzi szlak. Mnie samej kilkakrotnie zdarzyło się być zawróco-
ną ze złej drogi przez uprzejmych ludzi, którzy pilnowali, aby pielgrzymi podążali dokładnie za muszelkami i żółtymi 
strzałkami – oznaczeniami szlaku św. Jakuba. W schroniskach dla pielgrzymów panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, 
nawiązują się głębokie przyjaźnie, pomiędzy ludźmi w każdym wieku. Napotkać można miejsca, gdzie hospitalero 
(hiszp. hospitalero ‘gospodarz’) ma w zwyczaju przygotowywać dla pielgrzymów ciepłą kolację oraz śniadanie, sam 
zajmuje się praniem, ponadto wręcza skromny upominek, a o godzinie 6 rano budzi swoich gości melodią Ave Ma-
ria! I oto właśnie przez drugiego człowieka przemówił do mnie Bóg, pozwolił mi On poznać na szlaku serdecznego 
pielgrzyma, od którego po raz pierwszy usłyszałam o niezwykłych rekolekcjach, których cechą charakterystyczną są 
medytacje biblijne i zachowanie całkowitej ciszy. Będąc jeszcze na szlaku, pomyślałam, że to, być może jest kierunek 
wyznaczony mi przez Pana Boga. Po powrocie z Hiszpanii zupełnie niespodziewanie „podsunięty” mi został kolejny 
dobry człowiek, który prawdopodobnie nie będąc świadomym, w jaki sposób to na mnie wpłynie, poruszył temat re-
kolekcji i zadał proste pytanie: „A czy ty miałaś kiedyś okazję pobyć w ciszy przez dłuższy czas?” Przypadek? Czuję, 
że nie! Takiego wezwania postanowiłam nie zignorować. W czasie rekolekcji otrzymałam wielką Łaskę: długie światło 
na życie, pocieszenie i sposób radzenia sobie w chwilach strapienia, którym jest przylgnięcie do Serca Jezusowego. 
Historia ta rozpoczęła się w hiszpańskim miasteczku Oviedo, z którego wyruszyłam na szlak św. Jakuba. To w czasie tej 
drogi otrzymałam bardzo wyraźną wskazówkę, dokąd mam dalej podążać. Opłaciło się, znalazłam to, czego szukałam. 

Drodzy Czytelnicy, szczególnie ludzie młodzi! Nie wybierajmy łatwizny, podążajmy drogami trudnymi! Ofia-
rujmy zmęczenie, ból i niewygodę Bogu. Znośmy wszelki trud, naśladując Chrystusa, który swój krzyż ucało-
wał. Narzucajmy więc peleryny (fr. pèlerin ‘pielgrzym’), bądźmy pielgrzymami dróg św. Jakuba. Podążając nimi, 
świadczmy o Bogu swoją godną postawą pełną wytrwałości, pokory i pogody ducha! Do zobaczenia na szlaku. 
Buen Camino!
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