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o. Andrzej DUK OFM

 Św. Franciszek z Asy-
żu mawiał: „Miłość nie 
jest kochana!” i miał 
niestety rację. Choć ser-
ce człowieka szuka czy 
wręcz błaga o miłość, to 
jednak potrafi się przed 
prawdziwą miłością za-
mykać, a nawet ucie-

kać. Podobnie jest z wieloma innymi wartościami: 
prawdą, sprawiedliwością, pokojem, szacunkiem…
z pięknem także. Piękno potrafi człowieka fascynować, 
zachwycać, ale zrozumieć i otworzyć się na prawdzi-
we piękno, to już inna sprawa. Wydaje się, że ludzka 
pogoń za modą, a także za wszelkiego typu nowo-
ściami, doskonale obrazuje pragnienie prawdziwego 
piękna. Jesteśmy tu jakby wciąż niezaspokojeni i nie-
zadowoleni z tego, że oto pojawia się coś ciekawsze-
go, lepszego, piękniejszego. Chcemy to mieć, chcemy 
cieszyć się tym, co tu i teraz pojawia się przed nami 
jako piękne, zostawiając jednocześnie to, co już takie 
piękne nie jest. Ta pogoń za nieuchwytnym pięknem 
potrafi człowieka niepokoić i zasmucać. Czyżby więc 
nasze serce myliło się, że za pięknem idzie, a dusza 
była wiecznie rozczarowana, że piękna nie da się zdo-
być? Nauka Jezusa Chrystusa skierowana była i jest 
do wszystkich ludzi. Na kartach Ewangelii widzimy 
Pana, który przemawia do każdego człowieka: boga-
tego młodzieńca, ubogiej wdowy, chromego od uro-
dzenia, namiestnika Imperium Rzymskiego. Ale Jego 
nauczanie nie dotyka tylko spraw powierzchownych, 
widocznych na pierwszy rzut oka. Chrystus nie fascy-
nuje się pięknem stroju takich czy innych ludzi; w ogó-
le nie zachwyca się czy nie komentuje wystawności lub 
brzydoty ich zewnętrznego stroju lub stanowiska. Nie 
wybiera bogatych i dobrze ubranych, a odrzuca bied-
nych i skromnych. Nie czyni też odwrotnie. Chrystus 
mówi do wszystkich, mówi do wnętrza każdego ludz-
kiego serca! Nie jest ważne jakie stanowisko zajmu-
jesz lub jak piękne szaty nosisz. Ważne jest jakie jest 
twoje serce, co w nim się kryje, jakie są twoje pragnie-
nia, twoja szczerość lub nieszczerość, otwartość lub 
zamknięcie, twoje najskrytsze intencje… To w sercu 
człowieka dokonuje się i pojawia to, co najcenniejsze. 

Może zatem i prawdziwego piękna tam właśnie trze-
ba poszukiwać? Dzisiejsze czasy niosą ze sobą mno-
gość różnych form wyrazu. Potrafimy tak w sztuce jak 
i w nauce łączyć ze sobą różne wątki czy style. Czę-
sto jednak z tego łączenia wynika jakiś „nieokiełzna-
ny zamęt”, niezrozumienie, czy może nawet brzydota. 
Można powiedzieć, że serce człowieka ukazuje w ta-
kich dziełach swój niepokój, a może nawet ból, rozpacz 
lub pustkę, która tam się naprawdę kryje. I nie pomogą 
żadne pozytywne recenzje „specjalistów” czy różnych 

„autorytetów”, aby takie dzieło zostało powszechnie za-
uważone i docenione. No chyba, że przez tych, którzy 
takie same pseudowartości podzielają, ale to nie jest 
przecież powszechność. Piękno, do którego wzywa 
nas Chrystus, to piękno naszego wnętrza. Innymi jego 
nazwami mogą być: harmonia, ład, pokój, czy dobro. 
Pięknym jest ten, kto ma w swoim życiu wszystko „po-
układane”. Wie, co jest ważne, a co zupełnie nieistotne. 
Umie otworzyć się na obiektywny świat, który nie jest 
dla niego wrogiem, ale miejscem realizacji jego życio-
wego powołania i „zasługi na niebo”. Potrafi prawym 
sercem zauważyć swój błąd, przyznać się do niego
i dostrzec zawsze większą moc Bożego Przebaczenia. 
Umie odróżnić prawdziwe dobro do zła. Pragnie iść za 
owym dobrem. Jakże często współcześni ludzie cier-
pią – zupełnie o tym nie wiedząc – z powodu braku 
właściwej hierarchii wartości w życiu oraz nazywaniu 
dobrem lub złem tego, co nim nie jest. To wymiesza-
nie i niepoukładanie świata wartości prowadzi nie tyl-
ko do chaosu i wewnętrznej pustki, ale rodzi brzydotę, 
beznadzieję, bezwartościowość i wiele konkretnego 
zła. Piękno naprawdę potrafi czynić nasze życie lep-
szym. Ale tylko piękno, które jest autentyczne, praw-
dziwe, które nie jest naszym subiektywnym wymysłem, 
ale pięknem obiektywnym, dostępnym dla każdego.

 Drogi Czytelniku, temat który dziś porusza-
my wcale nie jest trywialny lub staroświecki. To temat, 
który niezwykle cicho jest obecny w Twoim życiu. Na 
pewno Cię interesuje i fascynuje, nawet jak tego na 
pierwszy rzut oka nie widzisz. Staraj się zauważyć nie 
tylko jego obecność i wartość, ale także fakt, że praw-
dziwe piękno jest osiągalne dla Twego serca, a najlep-
szym jego nauczycielem i dawcą jest Jezus Chrystus.



W tym twórczym niepokoju tętni i pulsuje to, co jest 
najgłębiej ludzkie: poszukiwanie prawdy, nienasy-
cona potrzeba dobra, tęsknota za pięknem. Człowiek 
poszukuje zatem i dąży do prawdy, potrzebuje do ży-
cia dobra i tęskni za pięknem. Ojcowie Soboru Waty-
kańskiego II, w swoim Przesłaniu do artystów (8 XII 
1965), skierowali do artystów pozdrowienie i wezwa-
nie: „Świat, w którym żyjemy potrzebuje piękna, aby 
nie pogrążyć się w rozpaczy. Piękno podobnie jak 
prawda budzi radość w ludzkich sercach i jest cen-
nym owocem, który trwa mimo upływu czasu, tworzy 
więź między pokoleniami i łączy je w jednomyślnym 
podziwie”. W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele 
w świecie współczesnym Ojcowie soborowi podkre-
ślili natomiast wielkie znaczenie literatury i sztuki
w życiu każdego człowieka i Kościoła, gdyż każda na 
swój sposób, „starają się bowiem gruntownie poznać 
właściwą naturę człowieka, jego problemy i doświad-
czenia w wysiłkach do poznania i doskonalenia jego 
samego i świata; wyjaśnić jego sytuację w historii
i we wszechświecie, przedstawić nędze i radości, po-
trzeby i możliwości człowieka, a także naszkicować 
jego lepszy los. W ten sposób są w stanie uwznioślić 
wyrażające się w rozmaitych formach życie ludz-
kie, stosownie do czasu i miejsca” (KDK 62). Jan 
Paweł II nazwał nauczanie Soboru Watykańskiego II 
położeniem podwalin „pod nową relację między Ko-
ściołem a kulturą, czego bezpośrednie konsekwencje 
dotyczą także świata sztuki. Relacja ta ma się roz-
wijać pod znakiem przyjaźni, otwartości i dialogu”. 

 Papież Jan Paweł II, w trwającym prawie 
27 lat i ogromnie bogatym apostolskim posługiwa-
niu na Stolicy Piotrowej, przypominał sobie współ-
czesnym, iż Kościół Chrystusowy poczuwa się do 
odpowiedzialności za człowieka, ogarniając swą 
troską, w pewien sposób, każdy aspekt jego egzy-
stencji. „Dlatego też starał się zawsze przyczyniać 
do rozwoju kultury, wspierając dążenie do prawdy, 
dobra i piękna, ażeby człowiek mógł coraz pełniej 
urzeczywistniać stwórczy zamysł Boga”. W dziejach 
kultury europejskiej, zwłaszcza kultury Zachodu, od 
czasów klasycznych (starożytność grecka i rzymska) 
wyróżniano trzy najwyższe rodzaje wartości, które 
z uderzającą trwałością utrzymywały się przez wie-
ki. Były i są to: dobro, piękno i prawda, które to 
wartości występowały w Średniowieczu w łacińskiej 
formule: bonum, pulchrum, verum, jednakże z nieco 
inną kwalifikacją, „nie jako trzy wartości, lecz trzy 

„transcendentalia”, czyli najwyższe rodzaje orze-
czeń. Jako naczelne wartości wymieniane były znów
w czasach nam bliższych (...). Zapamiętajmy: pięk-
no od dawna jest w kulturze Zachodu uważane za 
jedną z trzech najwyższych wartości”. Papież Polak 
uczył, iż Kościół żyje prawdą o człowieku, która po-
zwala mu przekraczać granice doczesności, a równo-
cześnie ze szczególną miłością i troską myśli o tym 
wszystkim, co w wymiarach doczesności stanowi
o życiu człowieka, o życiu ludzkiego ducha, w którym 
wyraża się odwieczny niepokój, o którym mówił św. 
Augustyn: „Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespo-
kojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”. 

Profesor nauk teologicznych UPJP2. Kierownik katedry
Historii Liturgii. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. 



„Kościół kocha Piękno, bo ono jest rodem z nie-
ba” - powtarzała w latach trzydziestych XX wie-
ku, za papieżem św. Piusem X, s. Maria Renata 
od Chrystusa, niepokalanka, w swojej książce Li-
turgia a sztuka. Tam też cytowała kard. Mercier, 
który powiedział, że „Kościół jest rozmiłowany
w Pięknie pod wszystkimi formami, czy ono się wy-
raża w dziełach pędzla czy dłuta, pióra czy tonów”. 
Istota piękna i jego kryteria, podawane w licznych, 
zawiłych i filozoficznych, publikacjach zamieszczo-
nych w czasopismach, słownikach i encyklopediach, 
są trudne do zdefiniowania i bardzo niejednoznacz-
ne. Podaje się kilka określeń piękna, podkreślając 
m. in. jego znaczenie metafizyczne, czyli jedną
z powszechnych własności bytu, bądź swoistą syn-
tezę prawdy i dobra. Mówi się o pięknie w sensie 
moralnym, utożsamiając piękno z dobrem ludzkich 
czynów; w znaczeniu artystycznym, podkreślając 
piękno przysługujące dziełom sztuki (architektu-
ra, rzeźba, malarstwo, muzyka, poezja, teatr, film) 
oraz w sensie teologicznym, wskazując na pięk-
no stworzonego przez Boga świata oraz na piękno 
człowieka, żyjącego zgodnie z prawdą, iż został 
stworzony na obraz i podobieństwo swego Stwórcy.
Liturgia i sztuka, w swym wielorakim wymiarze, 
mają swój bogaty wkład w ubogacaniu człowieka
w piękno; liturgia czyni to w wymiarze teologicz-
nym i moralnym, pomagając człowiekowi wierzące-
mu stawanie się świętym; sztuka wszelkiego rodzaju, 
tworząc piękno artystyczne, odznacza się sobie tylko 
właściwą zdolnością ujmowania piękna stworzonego 
przez Boga świata, przekładając go „na język barw, 
kształtów i dźwięków, które wspomagają intuicję 
człowieka patrzącego lub słuchającego”. Sobór Wa-
tykański II wskazał na dwa działania, które tworzą 
liturgię: najpierw jest to miłość Boga, który uświęca 
człowieka (ma to charakter zstępujący), oraz dyna-
miczna postawa człowieka, który składa Bogu cześć, 
uwielbienie, kult (nurt wstępujący). Liturgia jest więc 
nie tylko kultem, oddawaniem czci Bogu przez ludzi,

ale najpierw uświęceniem człowieka przez 
Boga. Teologowie określają tę rzeczywistość 
jako admirabile commercium – „przedziw-
na wymiana”, dialog między Bogiem i ludźmi.

„Zstępujące” działanie oznacza niejako „zejście” 
Boga do człowieka, które dokonało się przede 
wszystkim w Jezusie Chrystusie i nadal dokonuje 
się przez Niego i w Nim. Celem tej Bożej inicjatywy 
jest realizacja odwiecznego planu uświęcenia czło-
wieka, czyli obdarzenia go uczestnictwem w życiu 
Bożym. Uświęcające działanie Boga Ojca zostało 
objawione i dokonane przez Chrystusa w Duchu 
Świętym, a uobecnia się w każdym czasie w litur-
gii poprzez słowo i sakramenty. Uświęcenie jest 
więc uczestnictwem w życiu Bożym, wspólnotą 
życia z Bogiem, co oznacza, że człowiek winien się 
starać myśleć, chcieć i postępować zgodnie z wolą 
Bożą; Bóg jest Panem jego myśli, słów i czynów.

I to jest piękno, którym obdarza człowieka wierzące-
go liturgia! A świat, w którym żyjemy potrzebuje pięk-
na, zarówno tego, które daje liturgia, jak i tego, które 
przynosi sztuka, „aby nie pogrążyć się w rozpaczy” . 
Piękno bowiem, podobnie jak prawda i dobro, „bu-
dzi radość w ludzkich sercach i jest cennym owocem, 
który trwa mimo upływu czasu, tworzy więź między 
pokoleniami i łączy je w jednomyślnym podziwie”.



 Kiedy Władysław Tatarkiewicz pisał Dzieje 
sześciu pojęć, kompendium dotyczące podstawowych 
pojęć estetyki, pojęcie „piękna” umieścił na drugim 
miejscu, tuż po „sztuce”. Piękno, obok dobra i prawdy, 
już przez starożytnych Greków zaliczone zostało do ka-
tegorii transcendentaliów, a zatem określeń przynależ-
nych bytowi jako takiemu. Choć od samego początku 
kształtowania się myśli zachodniej pojęcie piękna 
miało szerszy zakres niż tylko piękno ujmowalne 
zmysłowo, to jednak droga do doświadczenia tych in-
nych wymiarów piękna rozpoczynała się zazwyczaj 
od piękna bytów widzialnych. Zapewne dlatego kate-
goria ta odgrywała tak wielką rolę w sztuce, szczególnie
w sztukach wizualnych: malarstwie, rzeźbie, architek-
turze. Wprawdzie kanony piękna ulegały w czasie prze-
obrażeniom, jednak w większości epok sztuka i piękno 
pojmowane były jako ściśle złączone. Kryzys metafizy-
ki klasycznej opartej na pojęciu bytu do pewnego stop-
nia tłumaczy również i kryzys „piękna”. Malarstwo
i architektura, a zatem wspomniane już dwie podsta-
wowe dziedziny sztuk wizualnych, dziś zorientowane 
są na inne wartości niż piękno. Obserwację tę potwier-
dza chociażby przegląd muzeów sztuki współczesnej. 
Za przykład weźmy chociażby wystawy w MOCAK, 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, dostar-
czające odbiorcom dość reprezentatywny obraz języka 
i wrażliwości współczesnych twórców. Aktualna ekspo-
zycja Ekonomia w sztuce będąca trzecią z kolei wystawą
z serii łączącej sztukę z najważniejszymi terminami cy-
wilizacyjnymi, takimi jak historia, sport czy nauka (Do 
tej pory odbyły się dwie wystawy – Historia w sztuce
i Sport w sztuce), nie pozostawia wątpliwości, że i arty-
ści, i kuratorzy nacisk dziś kładą na krytyczną rolę sztu-
ki, widząc w sztuce narzędzie społecznych przemian. 
Sztuka wyrasta dziś na jedno z najważniejszych poza-
politycznych narzędzi społecznych zmian, kształtowa-
nia wrażliwości i języka mówienia o ludzkiej kondycji. 

Kondycja ta z rzadka jednak widziana jest w horyzon-
cie transcendentalnym, w którym człowiek prawdę 
własnej egzystencji odkrywa w innym, a nie w samym 
sobie. W przeważającej większości sztuka współcze-
sna patrzy na człowieka w wymiarze wertykalnym,
w którym sens ludzkiego życia kształtuje ekonomia, 
polityka i kultura, w mniejszym zaś stopniu religia, któ-
ra zwykle traktowana jest w jej immanentnym aspekcie 
jako część ludzkiej kultury. W tak rozumianym świecie 
nie ma miejsca na piękno, które częściej jawi się jako 
kategoria będąca reliktem minionych epok. Piękno 
dziś z rzadka jest postrzegane jako wartość autono-
miczna, częściej traktowane jest jako pochodna in-
nych wartości, np. użyteczności lub ceny. Przypusz-
czam, że gdyby tak zapytać młodego mieszkańca 
większego miasta, z czym kojarzy mu się piękno, od-
parłby, że z designem, a zatem pięknem przedmio-
tów użytkowych; pięknem zamkniętym w wymogu 
funkcjonalności, ograniczonym do roli cieszącego 
oko przedmiotu. Nieobecność piękna w sztuce współ-
czesnej nie jest oczywiście totalna. Choć niektóre dzie-
dziny, takie jak chociażby taniec (szczególnie taniec 
klasyczny), czy muzyka, wciąż są źródłem doświad-
czenia piękna rozumianego w klasyczny sposób jako 
doświadczenie olśnienia, otwarcia, to jednak przykłady 
te, odwołujące się do niszowych obszarów sztuki, po-
twierdzają jedynie tezę o skromności zasobów, z któ-
rych możemy dziś czerpać. Niegdyś drugim obok sztu-
ki źródłem doświadczenia piękna była natura. Obecnie, 
kiedy coraz więcej ludzi żyje w miastach, krajobraz 
naturalny ulega głębokim przeobrażeniom, zanika
w nas umiejętność obserwacji natury w jej autonomicz-
nym rytmie, umiejętność odkrywania piękna świata 
nieprzekształconego przez człowieka. Świat coraz 
rzadziej objawia się nam jako miejsce samo w sobie 
piękne, doświadczane jako posiadające autonomicz-
ną wartość. Znacznie częściej wartość i piękno świata 
oceniamy przez pryzmat naszych potrzeb i oczekiwań.

Dominika Kozłowska
Dr filozofii, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”fot. Grażyna Makara



Pisząc o pięknie jako pojęciu zaliczonym do grona 
transcendentaliów, nie tylko chciałam zwrócić uwagę 
na jego związek z metafizyką, lecz także na otwierają-
cy charakter doświadczenia piękna. Możemy bowiem 
zapytać: po co nam piękno? Dlaczego ma nas martwić 
zanikanie obecności tego pojęcia w naszym myśleniu 
i w naszym doświadczeniu? Otóż, doświadczenie to, 
podobnie jak doświadczenie dobra czy prawdy, jest 
transcendentne także i w tym sensie, że otwiera nas na 
to, co inne. Rozbija naszą tożsamość, dając nam po-
czucie istnienia czegoś wykraczającego poza znany 
nam horyzont. Pozwala dotknąć wymiaru nieobecne-
go w codziennej krzątaninie zamykającej nas w wą-
skim horyzoncie doczesnych spraw. Doświadczenie 
piękna poszerza naszą wyobraźnię, porusza serce, 
angażuje rozum, który odkrywa swe ograniczenia. 
Spróbuję zaryzykować tezę, że tak jak niewielu ludzi 
dostrzega dziś związek między upadkiem kształcenia 
humanistycznego a niskim poziomem kondycji etycz-
nej, tak jeszcze mniej osób widzi powiązania pomiędzy 
brakiem kształcenia estetycznego a kondycją etyczną. 
Grecki ideał edukacji opierał się na rozwoju człowieka
w trzech wymiarach: estetycznym, etycznym i tech-
nicznym. Tymczasem nasz obecny ideał opiera 
się przede wszystkim na kształceniu technicz-
nym: zdobywaniu wiedzy technicznej, czyli tej, 
którą Max Scheler nazywał wiedzą dającą pa-
nowanie. Rozwój etyczny i estetyczny nie polega 
na gromadzeniu wiedzy na temat tego, co jest dobre 
lub złe, albo piękne lub brzydkie. Aksjologia jest 
przede wszystkim sferą doświadczeń. Wrażliwość 
aksjologiczna nie bierze się z wiedzy lecz z życia. 

Trzeba ją kształtować tak jak kształtuje się umiejęt-
ność sprawnego posługiwania się nożem i widelcem 
albo tak jak kształtuje się wrażliwość na różne smaki. 
Aby nauczyć się wrażliwości na ludzką biedę, trzeba 
spotkać człowieka ubogiego, zaprzyjaźnić się z nim. 
Dopiero dzięki takim doświadczeniom może się
w nas zrodzić autentyczna troska o ubogich. Podob-
nie jest z pięknem; wpierw trzeba się nauczyć za-
chwycać pięknem rzeczy zmysłowych – doświadczyć 
majestatu dzikich gór, urody kwiatu rozwijającego 
się z małego nasionka, by z czasem wyrobić w so-
bie wrażliwość na poruszenia płynące z muzyki czy 
poezji, otworzyć się na piękno obrazu albo gotyc-
kiej katedry, by wreszcie przekroczyć ów wymiar 
estetyczny i doświadczyć piękna w jego powiąza-
niu z dobrem. Oczywiście, wiele można by napisać
o zwodniczym wymiarze piękna. O – nawiązując do 
Kierkegaarda – pułapkach egzystencji zamkniętej
w stadium estetycznym. Być może nawet te refleksje 
byłyby nam, ludziom w większości wiodącym ów 

„estetyczny” żywot, bliższe aniżeli rozważania o me-
tafizycznej stronie piękna. Sądzę jednak, że ta zapo-
mniana metafizyczna strona otwierająca nas na ta-
jemnicę, potęgę i niewysłowioność życia musi być 
dziś przypominana właśnie po to, by wyrwać nas
z objęć estetyki. O ile bowiem niegdyś estetyka 
otwierała nas na transcendencję, o tyle dziś zamy-
ka nas w doczesności. A przecież, jak pisał Norwid
w  Promethidionie: Bo piękno na to jest, by zachwy-
cało. Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.



 Pytanie o to, czym jest piękno, zostało już po-
stawione dawno temu - nawet powstała nauka na ten 
temat zwana „estetyką”. Każdy z nas ma jednak ja-
kieś poczucie piękna i nie potrzebuje do tego wielkich 
teorii. Naturalną reakcją na piękno jest podziw. I tak, 
podziwiamy piękno przyrody, podziwiamy piękne 
kobiety, piękny wystrój jakiegoś domu, piękno dzieła 
sztuki. W języku potocznym mówimy czasem również
o „pięknie czasu”. „Tak, to był piękny czas” – mówi-
my o spędzonym gdzieś urlopie, o czasie beztroski,
o szkole, o związku. Pytanie, które można przy oka-
zji tych wypowiedzi postawić, brzmi: czy czas może 
być piękny? Nie chodzi tutaj o wydarzenia, przeżycia, 
doznania, które wprawdzie odbyły się w czasie, ale 
to przecież nie czasowi zawdzięczamy ich przeżycie 
– one były przecież same w sobie piękne? Czy jednak 
mimo to, nie można zadać pytania o „piękno” czasu? 
Starożytna triada prawda-dobro-piękno pozwalała 
na wymianie tych określeń między sobą. Jeśli coś 
jest piękne to jest i dobre, i prawdziwe. Stąd można 
zapytać: jak przeżywać czas, żeby był piękny a tym 
samym dobry i prawdziwy. Każdy z nas ma wraże-
nie, że czas przyśpieszył, że dni mijają zbyt szybko, 
że na wszystko brakuje nam czasu. Prawda jest jed-
nak obiektywna: każdy dzień ma 24 godziny i tylko 
od nas zależy, jak go wykorzystamy. Oczywistym 
jest, że czasu nie warto marnować. Pytanie tylko, jak 
wypełnić czas, żeby był piękny. Piękno nadajemy 
czasowi tylko my. Wielką mądrością Kościoła jest 
tzw. „Liturgia czasu”, czyli modlitwa brewiarzowa. 
Pomimo że czasem wymuszona, sprawia, że w każ-
dej porze dnia jest chwilka dla Boga. Że On przenika 
cały dzień, jest we wszystkim, co robimy. Odmawia-
na prywatnie zajmuje ona rano (Jutrznia) 10 minut,
w południe (5 minut), wieczorem (Nieszpory) 10 mi-
nut, przed snem (Kompleta) 3 minuty. Łącznie jest to 
28 minut z dnia, a działanie: poczucie, że cały czas Pan 
jest blisko i że cały dzień jest poukładany, że ma smak. 

 Boga spotyka się nie tylko w słowach mo-
dlitwy. Boga spotyka się w drugim człowieku. Ale
w prawdziwym „spotkaniu”, gdzie nie chodzi tylko 
o to, żeby zabić nudę, żeby się „rozerwać”. Praw-
dziwe spotkanie polega na dawaniu – ukazywaniu 
siebie oraz przyjmowaniu – akceptacji innego. Nie 
ważne, jaki ten drugi człowiek jest, ma on również 
swoją historię do opowiedzenia. W tych ramach 
możemy się naprawdę spotkać i w tym wzajemnym 
otwarciu na siebie spotykamy również Boga. Taka 
też jest nauka Kościoła o spotkaniu z Bogiem. Bóg 
się objawia, ale objawienie nie znaczy przekazania-
informacji o sobie, ale podzielenie się swoim życiem, 
ukazanie swojego życia. Czas piękny powinien też 
być czasem pracy. Praca nie może być wszystkim. 
Nie my jesteśmy dla pracy, ale praca dla nas. Ale 
praca jest też służbą, gdy dajemy siebie, tzn. nasze 
umiejętności, nasze talenty, nasze chęci, by coś zro-
bić dla siebie lub dla drugiego. W pracy można się 
realizować i przede wszystkim odnajdować siebie.
 Obok pracy ważne miejsce powinien też 
zajmować czas rozrywki. Czas, w którym mo-
żemy cieszyć się życiem. Czas, w którym nie 
musi rządzić „kultura narzekania”, ale „kultura 
zachwytu”. Zachwytu nad drugim człowiekiem, 
nad pięknem świata, nad dobrocią innych ludzi. 
 Na piękność czasu ma również wpływ czas, 
który ofiarujemy na sen. Sen jest jednym z najpięk-
niejszych darów Bożych. Może wydawać się stratą 
czasu, ale tak naprawdę jest Jego najpiękniejszym 
prezentem. Czas, w którym możemy wycofać się ze 
świata myśli, spotkań. Gdzie dajemy sobie odpocząć.
Czas ma również swoje etapy. W naszym życiu 
mają miejsce różne okresy: czas dzieciństwa, doj-
rzewania, wchodzenia w dorosłość, dorosłości
i starości. Każdy z nich ma swoją specyfikę i żad-
nego z nich nie wolno „przeskoczyć”. Poza tymi 
etapami przypisanymi nam przez naturę, sa również 
czasy, w których gra toczy się o nasze życie. Czas 
stawiania pytań, czas szukania odpowiedzi, roze-
znawania, czas decyzji, jej wykonania i wypełnienia.
 Panie, daj mi sztukę docenienia czasu, peł-
nego jego przeżywania. Panie, udziel czasowi pięk-
na, ale piękna, które pochodzi od Ciebie. Niech 
mój czas, będzie czasem wypełnienia Twojej woli.
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 Wielcy myśliciele, wizjo-
nerzy i znawcy dusz, prawdopo-
dobnie idąc za odwieczną prawdą 
głoszoną już przez starożytnych 

„poznaj samego siebie, a odkry-
jesz sedno człowieczeństwa”, czy-

li miłość, dobro, piękno, zastanawiali się, czym jest złoty 
środek pozwalający uchwycić rzeczywistą istotę człowie-
ka, za sprawą której można będzie wytłumaczyć motywy 
ludzkich działań. I tak jedni odnajdywali go w seksual-
ności (Sigmund Freud), inni w woli mocy (Adler, Nitsche),
w społeczeństwie (Marks) czy uczuciach. Idąc tymi dro-
gami (każda z nich niewątpliwie zawiera pewną prawdę
o człowieku), dochodzili do wniosku, że człowiek musi 
przejść swoistą metamorfozę, przemianę. Tak mówili ci, któ-
rzy skupiali się na jednostce, inni, wypatrujący istotę rzeczy 
w społeczeństwie, mówili o potrzebie rewolucji, pewnego 
przewrotu. Ale dlaczego? Czy byli pewni, że jest to prio-
rytetem dążeń człowieka? Tak! Kierując się jednak pozna-
niem tylko rozumowym, w pewnym momencie, gdy doszli 
do granicy, w której ściera się prawda z fałszem, musieli się 
zatrzymać i zawrócić. Droga dla nich dalej była zamknięta, 
a dlaczego? Bo żeby przejść przez tę granicę potrzebna jest 
wiza, którą jest wiara! Freud, człowiek, który podłożył fun-
damenty pod dzisiejszą psychologię, doszedł do wniosku, że 
narodziny te mają charakter czysto seksualny-fizyczny i do-
prowadziło go to do „kompleksu Edypa”, Carl Gustav Jung, 
który zerwał z Freudem i jego zwolennikami, dopatrzył się 
w jego koncepcji nieścisłości i sam sformułował twierdzenie, 
że człowiek osiągnie swoją pełnię, wyprowadzając nieświa-
domość do świadomości (posłużył się symbolem wschodzą-
cego słońca). Nie wiem, czy Jungowi brakowało łaski wiary, 
ale na pewno nie miał jej Freud. Sam o sobie powiedział: 

„skoro bramy nieba są przede mną zamknięte, potrząsnę 
piekłem”. Jakby chciał powiedzieć: nie potrafię uwierzyć
w istnienie dobrego Boga, ale potrząsnę stworzeniem, wejdę 
w głębię człowieka, a może go tam odnajdę. (Jak pokazuje 
nam historia i rozwój psychologii, możemy dziś powiedzieć, 
że Freud sięgnął faktycznie głęboko we wnętrze człowie-
ka, ale nie dotknął dna... było mu do niego bardzo daleko...
a co jest na samym dnie? Bóg!) Freudowi jesteśmy bardzo 
wdzięczni, że doprowadził nas do punktu, z którego wi-
dać ciemność, ciemność, w którą trzeba wejść, nie bać się, 
przełamać to, co pierwotne w każdym z nas - lęk, uwierzyć
i zaufać. Wchodząc w tę ciemność, paradoksalnie, zauwa-
żymy, że lepiej z niej patrzy się w kierunku światła. Pięk-
no, które nam się objawi, będzie rokować nadzieję. Pojawi 
się szansa na powtórne narodzenie, ale w pełni prawdziwe. 

Ale o co właściwie chodzi z tymi ponownymi narodzinami? 
Dlaczego mamy ponownie się narodzić i po co?  Wielcy 
znawcy ludzkiej „psyche” twierdzili, że jest to najbardziej 
potrzebne każdemu człowiekowi, aby „być w pełni”. Ludzie 
mający łaskę wiary wiedzą, że jeśli mają się ponownie na-
rodzić to tylko w Chrystusie.  Dlaczego? Bo ludzie wiary 
czują w głębi, że jest On wszystkim! Wszystko, co dotyczy 
człowieka, objawiło i objawia się właśnie w Nim! Ale jak 
ponownie się narodzić? Po prostu, otworzyć swoje serce
i pozwolić Chrystusowi na zamieszkanie w nim. Ale o co to 
wszystko, czy nie możemy po prostu być sobą? Realizować 
się, być wolnymi? Kolejny paradoks! Naprawdę wolni mo-
żemy być tylko po ponownych narodzinach - tych w Chry-
stusie! Bez przemiany całe życie będziemy niewolnikami
i umrzemy w nieświadomości. Psychologowie powiedzą też, 
że żaden człowiek w zasadzie nie jest w pełni wolny, zawsze 
jest czymś uwarunkowany, przez coś ograniczony, kieruje 
się w życiu jakimiś popędami, od których jest zależny. Jest 
to prawdą i fałszem równocześnie, gdyż jesteśmy niewol-
nikami ciała, dopóki w nim żyjemy. A co pomoże się nam
z niego wyzwolić? Tylko Chrystus! Gdy pozwolimy Mu
w nas zamieszkać, wyzwolimy się z kajdan, którymi są róż-
nego rodzaju popędy i zasady życia, o których mówi psy-
chologia. To jest istotą naszego człowieczeństwa! Od tego 
momentu będziemy w pełni ludźmi i to najpiękniejszymi na 
wieki wieków! Naszym wzorem może być św. Paweł Apostoł, 
który przed ponownym narodzeniem jako Szaweł mordo-
wał chrześcijan (a robił to w dobrej intencji – z gorliwości!), 
co sprawiło, że dostrzegł błąd? Światłość, która uczyni-
ła jego świat Pięknym! Jezus Chrystus. Światło, które go 
oślepiło, zapowiedziało ponowne narodziny. Jednak nie 
doszłoby do tego, gdyby nie wyraził zgody! Święty Paweł 
doświadczył ogromnej łaski, gdyż Chrystus ukazał mu się
w Swej Pełni. Nam może nie objawia się on bezpośrednio 
ale na pewno robi to pośrednio! Skoro nie możemy doświad-
czyć tego światła co św. Paweł, czy możemy liczyć chociaż 
na mały promyk z tego, co on widział? Tak! Każdego dnia,
w pięknie drugiego człowieka, pięknie przyrody, architektu-
ry, muzyki itd. Każdy z nas jest oświetlony którymś z nich! 
Jeżeli jesteśmy zdolni do zachwytu nad pięknem stworzenia, 
jesteśmy też zdolni do przyjęcia piękna odwiecznego, wy-
starczy tylko na nowo się narodzić! Przyjąć Boga, pozwo-
lić Mu w sobie zamieszkać, a po tym fakcie, po ponownych 
narodzinach, gdy powiemy sobie jak św. Paweł: już nie ja 
żyję, ale żyje we mnie Chrystus, zobaczymy, że to, co wyda-
wało nam się kiedyś brzydkie, śmierdzące, stanie się dobre 
i piękne! Ale czy na pewno? Im bardziej upodobnimy się 
do Jezusa, tym sami będziemy piękniejsi i świat będzie dla 
nas piękniejszy! Jakim sposobem? Gdyż nasze spojrzenie 
będzie spojrzeniem samego Boga, a dla Niego wszystko jest 
piękne i dobre (poza grzechem tzn. poza szkodą, złem, któ-
rym człowiek rani siebie i umniejsza swoją godność). Bóg 
jako NAJCZYSTSZE ODWIECZNE PIĘKNO i miłość 
chyba nie potrafi patrzeć inaczej!  Życzę sobie i wszyst-
kim, aby słowa Chrystusa „Bądźcie święci=piękni, jak Pięk-
ny jest wasz Ojciec w niebie” były dla nas dewizą życiową!   

Br. Tytus Wandas OFM



Piękno oczami mistrza z Asyżu
o. Wacław Michalczyk OFM

 Jesienią 1224 roku św. Franciszek na górze 
Alwerni, wkrótce po otrzymaniu tam stygmatów, 
napisał własnoręcznie piękną modlitwę Laudes Dei 
Altissimi – Uwielbienie Boga Najwyższego. Tekst 
ten powstał poniekąd dzięki br. Leonowi, który tak-
że wtedy towarzyszył Świętemu. Otóż przeżywał on 
wielkie udręki duchowe. Był przekonany, że gdyby 
Franciszek coś napisał dla niego, z pewnością to 
by go uspokoiło wewnętrznie (tekst napisany przez 
świętą osobę uważano jakby za relikwię). Nie miał 
jednak odwagi powiedzieć o tym św. Franciszkowi. 
Wówczas sam Bóg dał Świętemu poznać pragnie-
nie jego towarzysza. Więc pewnego dnia przywołał 
br. Leona i powiedział do niego, żeby przyniósł mu 
jakąś kartkę oraz pióro i atrament, bo chce napi-
sać pochwałę dla swego Pana. I tak powstała jedna 
z najpiękniejszych modlitw św. Franciszka, której 
oryginał jest zachowany do dziś w Sacro Conven-
to w Asyżu. Na niewielkiej kartce o rozmiarach  
10 x 14 cm na jednej stronie św. Franciszek spon-
tanicznie napisał tę modlitwę, a na odwrocie znane 
błogosławieństwo dla br. Leona. Po otrzymaniu tej 
kartki rzeczywiście br. Leon odzyskał wewnętrzny 
pokój i zgodnie z poleceniem św. Franciszka no-
sił ją przy sobie aż do swojej śmierci w 1271 roku.
 Uwielbienie Boga Najwyższego to modlitwa 
szczególna. Jest to czyste uwielbienie. Nie zawiera 
ona żadnej prośby ani zachęty do wielbienia Boga. 
Św. Franciszek wyraża w niej tylko to, kim jest dla 
niego Bóg. Po prostu jakby oglądał Boga z miło-
ścią. W modlitwie występują 43 określenia Boga, 
Jego przymiotów, ale niektóre z nich powtarzają się,
a więc jest ich łącznie 60. Jednym z nich jest „pięk-
ność”. Ten przymiot Boga musiał być głęboko roz-
ważany przez Świętego, skoro w Uwielbieniu Boga 
spotykamy go dwukrotnie w bliskim sąsiedztwie.
 „Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością, 
Ty jesteś bezpieczeństwem, Ty jesteś ukojeniem, Ty 
jesteś radością, Ty jesteś nadzieją naszą i weselem, Ty 
jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś łagodnością, Ty je-
steś w pełni bogactwem naszym, Ty jesteś pięknością” 
(ww. 4-5). Dlaczego aż dwa razy powtarza się ten 
przymiot Boga? 

W tzw. źródłach franciszkańskich jest mowa o pięk-
nie stworzenia, o „pięknej z wyglądu” św. Klarze 
(Proces kanonizacyjny św. Klary, 18,2), o pięknym 
obliczu br. Masseusza (Zwierciadło doskonałości, 
85). Tylko dwa teksty mówią o pięknie Boga. Je-
den z nich jest w Liście św. Franciszka do wiernych:

„O jak świętą jest rzeczą mieć pocieszyciela, tak pięk-
nego i podziwu godnego oblubieńca” (w. 55). Drugi 
z kolei tekst znajduje się w Życiorysie większym św. 
Franciszka autorstwa św. Bonawentury, gdzie czyta-
my takie słowa o Świętym z Asyżu, który w przy-
rodzie kontemplował piękno Boga: „We wszystkim, 
co piękne, widział Najpiękniejszego; szedł ślada-
mi zostawionymi w rzeczach i wszędzie znajdował 
Ukochanego, ze wszystkiego robił sobie drabinę, po 
której wstępował, aby spotkać Tego, który jest cały 
godny pragnienia” (IX, 2). Trzeba jednak podkreślić, 
że przymiot „Najpiękniejszy”, jakim określa Boga 
św. Bonawentura, wyraża teologicznie mniej niż to, 
co mówi św. Franciszek w omawianej modlitwie. 
Bóg nie jest najpiękniejszy, ale samą pięknością. Nie 
można powiedzieć, że Bóg jest najpiękniejszy, gdyż 
przymiotnik jako taki określa udział w czymś, po-
równanie z czymś i odnosi się tylko do stworzenia, 
do tego, co w swej istocie jest ograniczone. Nato-
miast Bóg, czym się odznacza, tym jest w całym 
swoim jestestwie. On nie tylko jest piękny, ale pięk-
nością, nie tylko jest świętym, ale samą świętością, 
nie tylko jest dobry, ale samym dobrem. Wszystkie 
stworzenia są piękne, bo są odbiciem piękna Boga. 
Bogu nie można niczego dodać. On po prostu jest. 

„Ty jesteś pięknością”. Tak św. Franciszek mówi 
o Bogu, bo tego doświadczył w głębi swej duszy, 
zwłaszcza w chwili najintymniejszego przeżycia 
mistycznego na Alwerni. Całe życie chrześcijańskie 
tu na ziemi, a tym bardziej życie zbawionych w nie-
bie ma w swej istocie wymiar piękna. Czym będzie 
nasze życie w Ojczyźnie niebieskiej? Będzie rado-
waniem się z oglądania Boga i ta kontemplacja bę-
dzie nas uszczęśliwiać, złączy nas z Nim w miłości. 



Nie tylko jest wszechmocą, dobrocią, prawdą, lecz 
pięknością; pięknością prawdy i dobra; prawdą, któ-
ra jaśnieje, dobrem, które się rozlewa. Św. Franci-
szek woła: „Ty jesteś pięknością”. Znaczy to, że całe 
jego życie było jedną ekstazą podziwu i zachwytu 
w kontemplacji Boga. On „we wszystkim, co piękne, 
widział Najpiękniejszego”  - pisze św. Bonawentura 
(Życiorys większy IX, 1). Piękno stworzeń było dlań 
drabiną, po której wstępował, aby kontemplować 
piękność Boga. Przede wszystkim jednak widział 
piękność Boga w samym życiu Pana Jezusa. Życie 
Jezusa stanowiło dla niego najwyższe objawienie do-
broci Boga. W stworzeniu, w słowie Bożym, w Jezu-
sie Chrystusie Bóg objawia się, schodzi aż do niego, 
Franciszka, pozwala się mu poznać, i to unosi go ku 
Bogu w zachwycie miłości, którą staje się całe jego 
życie. Św. Franciszek żyje kontemplacją piękności 
Boga. Ta piękność go porywa. Nieustannie odkry-
wa oblicze Boga w pięknie świata. „Gdzie jest Duch 
Pański – tam wolność”. Te słowa św. Pawła (2 Kor 
3,17) chyba najbardziej potwierdziły się w życiu św. 
Franciszka. Żyjąc w blasku piękności Boga, on sam 
został przemieniony i stał się dla ludzi objawieniem 
piękności. 
 Dlaczego św. Franciszek pociągnął za sobą 
cały świat? Wszystkich, którzy się z nim zetknęli, 
zachwyca jego duchowa piękność. Prawda, kiedy 
jest polemiczna, nie zdobywa, a raczej usztywnia
w obronie; cnota, która jest narzuconym obowiąz-
kiem moralnym, staje się ciężarem i trudem. Nato-
miast kiedy prawda i dobroć stają się czystym bla-
skiem piękna, zdobywają świat. Jeśli Bóg ma być 
znany i kochany, ludzie potrzebują nowego objawie-
nia Jego piękności. Najwyższym objawieniem Boga 
jest Chrystus Pan, a On teraz staje się obecny i wi-
doczny przede wszystkim w świętych. Dlatego trze-
ba wołać: „Boże, daj nam świętych”. Pojawienie się 
św. Franciszka dało nową młodość światu zestarzałe-
mu i zmęczonemu. Właśnie piękność duchowa świę-
tych będzie mogła odnowić także dzisiejszy świat.
 Jeśli sama piękność stworzenia nas urzeka
i zdobywa, to czyż ludzie nie dadzą się zdobyć przez 
piękność Boga rozbłyskującą w świętych? Św. Fran-
ciszek poznał Boga jako piękność i stał się niezrów-
nanym odbiciem tej piękności. Jeśli w swojej modli-
twie powtarza dwa razy „Ty jesteś pięknością”, to 
dlatego, że on żyje w nieustannej ekstazie przed ob-
liczem Boga, którego nic nie może mu go przesłonić.

Życie chrześcijańskie jest udziałem w życiu Bożym. 
Jego fundamentem jest żywa wiara, z której rodzi się 
kontemplacja Boga i upodabnianie się do Niego, jak 
pisze o tym św. Paweł Apostoł w Drugim Liście do 
Koryntian: „My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpa-
trujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; 
za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, 
upodabniamy się do Jego obrazu” (2 Kor 3,18). Ten 
proces trwa przez całe życie. Im bardziej jakaś dusza 
zbliża się do Boga, tym więcej wpatruje się w Niego,
i ta kontemplacja coraz bardziej ją przemienia.

„Ty jesteś pięknością”. Ta piękność jest objawieniem 
Boga, a On nie może objawiać się inaczej. Piękność 
jest blaskiem nie tylko prawdy, ale i dobra. Prawda
i dobro pociągają nas, zdobywają, wiążą ze sobą, jeśli 
promieniują pięknością, jeśli ukazują się jako pięk-
ność. To w swojej piękności Bóg pociąga nas ku sobie.
 Kontemplatycy zawsze kochali szczególnie 
atrybut piękności Boga. W Uwielbieniu Boga Naj-
wyższego występuje on dwa razy, chociaż św. Fran-
ciszek nie tłumaczy, co rozumie przez ten przymiot. 
Inny kontemplatyk, św. Jan od Krzyża, widzi w Bogu 
tylko to; inne atrybuty rozważa jedynie jako ekspre-
sje piękności. W jego Pieśni duchowej, w Żywym pło-
mieniu miłości i innych pismach Bóg jest pięknością. 



o. Ariel Krzywda OFM

  Pierwszą myślą, która 
pojawiła się w mej głowie, 
gdy usłyszałem temat obecne-
go numeru FBI, było:  „pięk-

nym jest człowiek”. I nie mam tu na myśli ostatniej Miss 
Świata Yu Wenxia z Chin, ani żadnego z celebrytów, któ-
rych można oglądać na  pierwszych stronach gazet. My-
ślę o pięknie, które wypływa  z samej istoty człowieka, 
gdzieś z jego wnętrza, które można dostrzec w oczach 
dziecka, w zatroskanym ojcu, w miłości mamy, czy też 
w dobroci i życiowej mądrości dziadków. O pięknie czło-
wieka starego, chorego, trędowatego, umierającego, nad 
którym pochylała się św. Matka Teresa z Kalkuty, o. Bey-
zym, św. Franciszek z Asyżu czy brat Albert. Tym pięknie, 
którego początkiem jest Stwórca, najdoskonalszy wzo-
rzec każdego człowieka. Myślę o pięknie człowieka, któ-
ry nosi w sobie obraz Boga, szczególnie wtedy, gdy jest 
z Nim zjednoczony poprzez Eucharystię. Myślę o pięk-
nie człowieka przekazującego miłosne spojrzenie dru-
giej osobie. Kiedy zacząłem pracować w Warszawie, do 
komunii przychodziła para małżeńska. Przychodzili za-
wsze razem, zawsze trzymając się za ręce. Ogromnie mi 
się to spodobało. Później okazało się, że jest to małżeń-
stwo z ruchu Equipes Notre-Dame. Dlatego poprosiłem 
parę małżeńską ze Wspólnoty Duchowości Małżeńskiej 
END, aby napisała kilka zdań o pięknie swojego związku

 „Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo... 
Bóg jest miłością, jest wierny, miłosierny...jest pięknem. 
My, małżonkowie, ślubujemy sobie miłość, wierność
i uczciwość małżeńską w obliczu samego Boga, wiążąc 
się sakramentem małżeństwa i nieustannie czerpiąc z tego 
źródła. Doświadczamy tego nieustannie już od ponad 30 
lat. Widzimy też szczęśliwych i pięknych małżonków, któ-
rzy ciągle są wpatrzeni w oblicze Boże. Doświadczamy 
ogromnej radości, kiedy uczestniczymy wspólnie w Eu-
charystii. Gdy przygotowujemy się do sakramentu poku-
ty (dla nas sakramentu miłości) 

- milczymy, gdy wracamy - rośnie
w nas miłość i radość. Przeżywa-
my swoje małżeństwo, ciągle wpa-
trując się w swojego Stwórcę, za-
równo wtedy, gdy jest dobrze, ale 
i wtedy, gdy dotyka nas cierpienie. 
Wówczas staramy się nie spusz-
czać Go z oczu. Jak małe bez-
bronne dzieci. Pragniemy uwiel-
biać Boga całym naszym życiem. 
Często uwielbiamy Go w sercu 
mojego męża, w sercu mojej żony. 
Wiemy, że Bóg, pragnąc okazać 
swoją miłość ludziom, szczegól-
nie złożył ją w sercach nas-mał-
żonków, żebyśmy ją sobie przeka-
zywali, a przez nas nieśli ją innym, 
poprzez oddanie siebie, gesty, 
spojrzenia. Gdy widzę zmęczoną 
i zatroskaną twarz mojego męża, 
który wpatrzony jest we mnie
i dzieci - widzę twarz mojego Boga, 
kochającego i czułego. Ciągle 
wpatrujemy się w oblicze Boga, 
ale On jest w naszych twarzach. 
Codziennie, trzymając się za ręce, 
odmawiając radosne Magnificat 

- wielbimy Boga, wraz z Maryją, 
która nieustannie wstawia się za 
nami. Sakrament małżeństwa po-
głębia nieustannie więź z Bogiem 
i pokazuje ogrom łask, które pły-
ną z niego, a my z tego czerpiemy. 
Tak trzymając się za dłonie, co-
dziennie zbliżamy się do Światłości, żeby się z nią połą-
czyć. Na tę drogę mamy świadomość, że „Jesteśmy pięk-
ni Twoim pięknem. Panie” - i to musimy pielęgnować.”

AR Kobiałkowie



Renata

 W XVII wieku za porwanie obrazu Matki Bożej 
di Guadelupe papież Urban VIII nałożył na księcia pod-
laskiego Mikołaja Sapiehę ekskomunikę. Dlaczego tak 
zaczynam? Otóż ekskomunikowany zostaje wyłączony 
ze świętego ciała Kościoła. Co czuje wyklęty? Tak pisze
o tym Zofia Kossak – Szczucka w swojej „Błogosławio-
nej winie”: „Z początku, mimo zakazu, usiłował się mo-

dlić się, lecz modlitwa wracała ku niemu, 
bezsilna, niezdolna przebyć jakiejś niewi-
dzialnej zapory.(…) Nie wiedział dotąd, że 
obecność Boga tak wielkie w duszy czło-
wieczej miejsce zajmuje, brak jej zaś jest 
tak nieznośnym uciskiem.(…) Ogarniało 
go uczucie pustki, w której nie było żad-
nego oparcia.(…) Drżał w okropnej sa-
motności swojej.” Czasami zastanawiam 
się, co by się stało, gdyby tym „wierzą-
cym, niepraktykującym” zakazano modlić 
się, czego pewnie i 
tak większość nie 
robi – czy czuliby 
to, co pan Sapie-
ha? Każdy z nas 
pewnie myśli – czy 
jego modlitwa jest 
właściwą relacją 
z Panem, czy  nie 
jest jej za mało 

- cóż….dowiemy 
się o tym dopiero 
po drugiej stronie. 
Ja mam to szczę-
ście, że urodziłam 
się w rodzinie, gdzie o potrzebie codzien-
nej modlitwy była mowa od dziecka. Nie 
wyobrażałam sobie dnia bez poranne-
go i wieczornego pacierza. Gdy jednak 
wkroczyłam w  „nastoletni” wiek, może 
z powodu rozmów ze „zbuntowanymi” 
rówieśnikami, zaczęłam zastanawiać 
się – czy to wiara,  czy nawyk nakazuje 
mi klękać . To chyba głęboka modlitwa 

mojej niesamowitej mamy sprawiła, że „święte cia-
ło Kościoła” nie pozwoliło mi odłączyć się od siebie. 

Każdy z nas różny w życiu przeżywa  czas – nieraz są 
dni, gdy modlitwa przychodzi z trudem – przyznać muszę, 
że czuję się wtedy okropnie – to jest właśnie –„drżenie
w samotności swojej”. Wydaje mi się, że gdy jesteśmy w 
niezgodzie z drugim człowiekiem, nie potrafimy rozma-
wiać z Panem Bogiem. Modlitwa też wydaje się bezsilna, 
gdy czujemy, iż naszych czynów, zachowania nie pochwa-
liłby Ten w „górze”. Od wielu lat co roku staram się od-
być pieszą pielgrzymkę – Częstochowa, Wilno. Znajomi 
czasem pytają  (jedni z życzliwością, inni z politowaniem) 

–„Po co ci to?„ Jak opisać te dni, gdy czuje się taką niesa-
mowitą więź  z Panem, pokój w duszy, błogosławione dni, 
gdy można „omodlić” całe swoje życie, prosić za przyja-
ciół i wrogów. Wtedy modlitwa przychodzi łatwo, zawsze 
zdajemy sobie  jednak sprawę, że najtrudniej owoce piel-
grzymki przenieść w codzienne życie. Czuję się taka silna, 
gdy uda mi się zacząć dzień od Eucharystii, mam grupę 
serdecznych znajomych, w gronie których zapewniamy 

się o modlitwie wstawienni-
czej. Jakie to daje wsparcie... 
Gdy mam problem, zaraz ese-
mesuję „módl się za mnie”
i jedna czy druga koleżanka 
to robi, nie pytając, dlaczeg, 
Oczywiście, niektórym na-
szym znajomym wydajemy się

„z kosmosu”. Za tyle osób te-
raz  „upraszam”, że wycho-
dząc z domu, nieraz chwytam 
od razu za różaniec… Powiem 
Wam tylko na koniec, że mia-
łam w życiu sytuacje, kiedy 
ktoś modlił się za mnie, czułam, 

jakby wręcz palcem Swym dotknął mnie Pan, nieraz nie 
wiedziałam, dlaczego stało się tak i tak. Później ktoś bliski 
powiedział mi, iż w danej chwili wstawiał się za mnie go-
rąco. Jak pozdrawiają się pielgrzymi na szlaku Świętego 
Jakuba – Buen Camino! Obyśmy znaleźli swoją Drogę…



Małgorzata Opoczyńska

 Odkąd psychologia zaczęła cieszyć się niezależnością od filozofii, sprawy, którymi dotąd żyła, 
stopniowo traciły powagę godnych jej namysłu. O pięknie przestawano mówić i pisać; o doświad-
czeniu estetycznym i owszem, lecz tylko tak, jak pozwalała obowiązująca w nauce metoda. Dodać 
należy, metoda nie byle jaka, gdyż obiecująca, coraz częściej zagubionemu człowiekowi, pewność 
poznania i użyteczność jego wyników w świecie, którym wiedziony lękiem, czy pychą, postanowił 
zarządzać. Piękno przestawało psychologów obchodzić, ponieważ nie dawało się przerobić na zmien-
ną i zakuć w łańcuchy odkrywanych jej metodami zależności. Nie stając się przedmiotem psychologii, 
pozostało jednak jej źródłem, obok prawdy i dobra, jak chcę wierzyć. Źródła się nie poznaje, ale z nie-
go czerpie. Nie o poznanie więc źródła chodzi, ale o rozpoznanie siebie w jego tafli. Droga ku źródłu 
jest zawsze pod górę i pod prąd i nie daje się pokonać. Przy końcu drogi wędrowca ogarnia ciemność. 
Nie zobaczy źródła. Wróci do początku. Świat jest pełen dyskretnych powiązań, zbyt delikatnych, by 
móc być pomyślane, a cóż dopiero wyrażone. Większość rzeczy przemija niezauważenie. Więc patrz, 
bo jest Piękne i na Prawdę Dobre.

Patrzenie. Czekam na dar widzenia.

Doktor habilitowana,
wykładowca na UJ, psycholog i wybitna psychoterapeutka. 

autorka wielu książek z zakresu psychologi.

późnym popołudniem
na skrzyżowaniu bocznych ulic

dzielnicy której nazwy nie pamiętam stał
sprzedawca kwiatów i była niedziela

miasto aniołów przechodziło obok

P.S.
anioły na motylich skrzydłach na
ścianach pałacu w Mantui
nie zauważyła ich w tamtej chwili
nie widzi niewidzialnego choć
patrzy niemożliwe wieczne 



I nagle na drugim, czy trzecim piętrze przestrzeń 
się otwiera. Nie wierzę własnym oczom: ołtarz, naj-
wyraźniej barokowy, przed nim krucyfiks, ze ścian 
spoglądają na mnie święci. Dywany pachną świeżą 
słomą, tak jakby ktoś niedawno je uplótł. Bije mi 
serce. Jan Hartman, choć miał pieniędzy jak lodu, 
mieszkał jak biedak. Wszystko wpakował w urzą-
dzenie na strychu swojej kamienicy kościoła. Kon-
spiracyjnego, bo holenderscy protestanci w XVII 
wieku krzywym okiem patrzyli na katolików. Skła-
dana ambona, organy, nawet konfesjonał. Hartman 
zadbał o wszystko w swoim Kościele Pana Nasze-
go Ukrytego na Strychu. Ostatni raz takie olśnienie 
przeżyłam w katedrze ormiańskiej we Lwowie. Głę-
bokie przekonanie, że jestem na swoim miejscu, do-
tarłam do sensu. Myślę o słowach papieża Benedyk-
ta XVI o mniejszości, która ma być jak sól i jak sól 
zmieniać świat. O esejach czeskiego księdza Tomasa 
Halika, które właśnie przygotowuję do druku. Hurra, 
nie jestem bogiem, ani boginią, powtarzam w duchu, 
nic nie muszę, wystarczy, że jestem Olą Klich. Gdy 
wychodzę z kościoła, zalewa mnie snop mocnego 
słońca. Jakiś mężczyzna przytula dziewczynę, czu-
le poprawiając jej kosmyk włosów. Kamienice tań-

czą nad kanałem, studen-
ci na rowerach pędzą
w stronę uczelni. Wszyst-
ko na swoim miejscu. Wia-
ra, nadzieja, miłość. Tej 
nocy zasypiam spokojna.

 Schody są strome i wąskie, ale drewniana po-
ręcz mocna. Zerkając niepewnie przez małe okien-
ko,widzę to, co zostawiłam na dole: kanały z brunat-
ną wodą, dziewczyny w bikini skąpane czerwonym 
światłem na wystawach, duszący zapach maryśki, 
tłumy turystów. Deszcz. Amsterdamska dzielnica 
Czerwonych Latarni - miejsce, gdzie można wszyst-
ko. Jestem tu od dwóch dni i nie mogę spać. Sex shop, 
coffee shop, seedbank. Obrazy w holenderskich ga-
leriach, które ukrywają podłość pod pięknem, pięk-
no chowają pod brzydotą. Co jest właściwie piękne, 
a co brzydkie, gdzie prawda, a gdzie fałsz? Co ma 
sens, a co tylko obiecuje, że jest sensem? Pogubio-
na. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder znalazłam 
przypadkiem, choć stoi o rzut kamieniem od mojego 
hotelu. Niepozorna kamienica z białymi oknami, na 
szyldzie nazwa w języku, którego nie znam. Gdyby 
nie dziennikarska ciekawość, nie weszłabym. Ale 
weszłam, zapłaciłam kilka euro i teraz wspinam się 
na strych, mijając po drodze pokoje rodziny bogatego 
katolickiego kupca z Niemiec Jana Hartmana. Boga-
tego? Skromny stół, maleńka sypialnia, niewiele ob-
razów. Kuchnia, w której z trudem przygotuje obiad 
jedna kucharka. Nisko, wąsko. Klaustrofobicznie.  

Dzienikarka, publicystka,
napisała m.in. ostatni wywiad

z arcybiskupem Józefem Życińskim
„Świat musi mieć sens”.

                                                                                                                     



Krakowski filozof i nauczyciel akademicki. Ukończył między 
innymi studia filozoficzne w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Uczeń wybitnych myślicieli: prof. Władysława Stróżewskiego
i ks. prof. Józefa Tischnera. 

  Moja Ojczyzna jest jak niedoskonała, zra-
niona ukochana kobieta. Mimo słabości i wad 
– jest piękna. Chociaż istnieje wiele kobiet od niej 
młodszych, bardziej inteligentnych i bardziej za-
radnych – nie chcę jej zamieniać na żadną z nich.

Niestety, daje powody do zmartwień
  Wiem, że nasz kraj nie jest idealny. Tylko 
10% Polaków czyta codzienne wiadomości w prasie 
lub Internecie (Czesi są od nas dwa razy lepsi, Niem-
cy – cztery razy, a Skandynawowie – sześć razy). Aż 
85% naszych rodaków nie należy do żadnej organi-
zacji i nie udziela się społecznie, co decyduje o tym, 
że pod względem aktywności mieszkańców UE spo-
śród czterech grup należymy jako jedyni do ostatniej.
Świadomość negatywnych cech mojego dziecka i cią-
głe wytykanie mu tego są to różne rzeczy. A przecież 
po 1989 roku ujawniło się w naszym kraju bardzo 
silne środowisko dominujące w mediach, które nie 
tylko zwraca uwagę na wady naszej Ojczyzny, ale na-
sze narodowe poczucie dumy stara się zastąpić wsty-
dem i winą, obrzydzając nam Polskę. Po co to robi?

„Piękna nasza ziemia cała…”
 Mamy za sobą dwa totalitaryzmy: nazizm
i komunizm. Obydwa systemy starały się zmienić,
a nawet zniszczyć pojęcie natury ludzkiej, ideę osoby. 
Wiemy, jak się to zakończyło. Czy te doświadczenia 
czegoś nas nauczyły? Chociażby tego, że mądrzejszą 
rzeczą jest umacnianie mieszkańców naszej ojczyzny 
w ich polskości niż tworzenie „nowych Polaków”?
A to oznacza również umacnianie nas w przekonaniu, że 
nasza Ojczyzna jest naprawdę piękna. Mamy cudowne 
krajobrazy, m.in. tatrzańskie, beskidzkie i pienińskie; 

posiadamy jeziora i morze. Żyjemy w kraju o bogatej 
historii z wielkimi wyczynami: Bitwą pod Grunwal-
dem, zwycięstwem króla Sobieskiego nad Turkami, 
z uratowaniem Europy przed komunizmem i jedy-
nym tego rodzaju ruchem narodowo-społecznym, 
jakim była „Solidarność”. Polska ziemia wydała 
tylu fantastycznych ludzi: świętych i poetów, uczo-
nych i wodzów, przede wszystkim Jana Pawła II.

Piękno polskiego katolicyzmu
 To przecież na tej ziemi, 
między Tatrami a Bałtykiem, 
ukształtowała się swoista, pol-
ska odmiana katolicyzmu
i nadwiślańska duchowość. 
Katolicyzm ten jest mocno 
zakorzeniony w żarliwej wie-
rze narodu polskiego. Ma on 
wiele barw i odcieni: tzw. ka-
tolicyzm toruński i łagiewnic-
ki to tylko dwie jego twarze. 
Nasz katolicyzm jest tolerancyj-
ny. Mimo silnego przeżycia zła, 
związanego m.in. z systemami to-
talitarnymi, jest w nim bardzo moc-
ne doświadczenie dobra, łaski, daru. 
Cechuje go personalizm – podkre-
ślanie godności każdego człowieka, 
również nienarodzonego. Dzięki „ma-
ryjności” katolicyzm polski jest religią bliską czło-
wiekowi, nasyconą kobiecą i macierzyńską wrażli-
wością. Głębokie przenikanie się tego katolicyzmu 
z polskością i patriotyzmem nie ma nic wspólnego 
z łączeniem się ołtarza z tronem.  Jednym z rysów 
polskiej religijności i nadwiślańskiej duchowości 
jest wrażliwość na piękno. To nie przypadek, że 
wierni w Polsce chcą przebywać w ładnych świą-
tyniach, uczestniczyć w pięknej liturgii, marzą
o pięknym ślubie, a nawet chcą mieć ładne grobowce.
Z czym można porównać czar polskiej Wigilii 
i Bożego Narodzenia? Gdzie jeszcze w podob-
ny sposób przeżywany jest Wielki Post i Wielka-
noc, Boże Ciało i dzień Wszystkich Świętych?

Jan Galarowicz
MOJA OJCZYZNA   JEST PIĘKNA



A który naród ma takie cudowne pieśni adwentowe 
i kolędy, pieśni wielkopostne i wielkanocne oraz 
wiele innych, przepięknych utworów religijnych?

Piękno Polek
 Szczególnym skarbem naszego kraju są ko-
biety: nasze żony, matki i siostry, kucharki i kel-
nerki, przedszkolanki i nauczycielki, pielęgniarki 
i lekarki… Bez ich piękna życie w Polsce byłoby 
szare, nudne i marne; to przede wszystkim one na-
dają mu blask. Mimo wysiłków różnych ideologów, 
manipulatorów i cyników, którzy chcą zatrzeć róż-

nice między nimi a nami, mężczy-
znami, są nadal bardzo kobiece,

i dlatego są piękne. A piękno to 
przejawia się w pełnym bla-
sku na wiele sposobów. Chcą 
się podobać. Nie chcą za-
mieniać swojej duszy i egzy-
stencji na męską: są wrażliwe
i delikatne, czułe i ciepłe; żyje
w nich pragnienie służenia życiu

i tworzenia domu, są opiekuń-
cze i zdolne do poświęcenia…

Małe ojczyzny
Piękno mojej Ojczyzny jest przeży-
wane poprzez doświadczenie ma-
łych ojczyzn. Kim byłbym bez tej 

cichej gorczańsko-podhalańskiej 
wioski, którą rozsławił ks. prof. Jó-

zef Tischner? Bez drewnianego kościół-
ka, w którym głosił kazania. Bez szumu Dunajca. 
Bez widoku na Gorce, Tatry i Pieniny. Jak wyglą-
dałoby moje życie i moja twórczość, gdyby nie 
dane mi było mieszkać w Krakowie – kwintesencji 
polskości, ośrodku nauki, sztuki i piękna, mieście
o tak urodzajnej glebie duchowej? To przecież tutaj 
w ostatnim półwieczu żyli i tworzyli tacy myśliciele, 
jak Roman Ingarden i Józef Tischner, przyszły pa-
pież kard. Karol Wojtyła oraz tacy poeci, jak Cze-
sław Miłosz i Wisława Szymborska, i artyści – Ta-
deusz Kantor, Piotr Skrzynecki, Marek Grechuta…
A jakie byłoby moje chrześcijaństwo, gdybym nie 
słuchał kazań ks. Józefa Tischnera, bpa Jana Pietrasz-
ki i nie czytał tekstów red. Tadeusza Żychiewicza?

Może być jeszcze piękniejsza
Polska jest piękna. Ale przecież może być jeszcze 
piękniejsza. Życie dobre, na którym nam tak za-
leży, nie ogranicza się tylko do wypełniania obo-
wiązków, lecz jest również dążeniem do nasycenia 
go sensem i pięknem. Niemiecki poeta Hölderlin 
jest autorem myśli, którą lubił cytować jego rodak, 
wielki myśliciel Heidegger: „Poetycko mieszka 
człowiek na tej ziemi”. Poetycko, czyli również – 
pięknie. A takie życie to coś więcej niż przeżywanie 
przyjemności, troszczenie się o zdrówko i wygląd 
oraz zabieganie o to, aby żyło się nam jak najwy-
godniej. Wcale nie trzeba być celebrytą i posiadać 
wielkich pieniędzy, aby żyć pięknie. Piękno jest
w nas i wokół nas. Wystarczy otworzyć serce na 
wspaniałość Boga, piękno przyrody i gest dobroci 
bliźniego. Wystarczy zatrzymać się na chwilę, aby 
zachwycić się urodą istnienia. Wystarczy posłuchać 
pięknej muzyki i przeczytać wzruszający wiersz. 

Piękno można wprowadzać do naszej codzienności, 
budując ładne domy, wyposażając nasze mieszkania 
w piękne przedmioty…
 
Gdy piszę ten tekst, jest maj. Przekwitają drzewa 
owocowe, a bez pachnie jak szalony. Po nabożeń-
stwach majowych śpiewamy: „Chwalcie łąki uma-
jone”… W Krakowie trwają studenckie dni radości 
i zabawy – Juwenalia. Przyglądałem się pochodo-
wi: tysiące pięknych, radosnych twarzy. Mimo że 
niektórzy publicyści z dużą łatwością nazywają ich 
lemingami – że nie potrafią samodzielnie myśleć 
i egolami – że żyją tylko dla siebie, ja wiem, że to 
tylko część prawdy o nich. Niedawno wróciłem
z uroczystości ślubu i wesela; było pięknie. A za chwi-
lę wsiądę na rower, aby nad rzeką posłuchać śpiewu 
słowików. Moja Ojczyzna jest naprawdę piękna!

MOJA OJCZYZNA   JEST PIĘKNA



 Te kilka wskazań umożliwi Ci zupełnie inne spojrzenie na świat i przestrzeń, w jakich przebywasz 
oraz realizujesz samego siebie. Oczywista prawda, że  o ciało trzeba się troszczyć tak samo jak o duszę. Gdyż 
ciało jest świątynią Ducha Świętego, jak pisze święty Paweł. Również tak trzeba dbać o duszę gdyż ona jest 
nieśmiertelna. Teraz sam widzisz, jak to niezmiernie ważne, aby nie przegiąć w jedną lub w drugą stronę.
O drzewach można mnóstwo opowiadać – że służą za mieszkanie ptakom, owadom i innym zwierzętom dużym 
i małym, że dają nam drewno, z którego robi się tysiące różnych rzeczy (od domu do zapałki!), a nawet oczysz-
czają dla nas powietrze… Ale chyba i tak już widać, jakie są niezwykłe i ważne! A ja pamiętam piękne opowia-
danie o drzewie. Powiem Ci. Rosły trzy drzewa przy drodze. Jedno było bardzo zarozumiałe, drugie pokorne,
a trzecie cierpliwe. Drzewa te podziwiali kierowcy, dzieci zbierały ich liście, a rowerzyści w cieniu ich skrzydeł 
szukali schronienia w upalne dni. Pewnego dnia drzewa też wdały się w dyskuję, które z nich jest najpiękniejsze. 
Zarozumiałe zaczęło tak: ja mam najbardziej rozłożystą koronę więc ja. Pokorne powiedziało, że najpiękniejsze 
jest to, które ma ładne serce, a cierpliwe, że najpiękniejsze jest to które potrafi słuchać. Przyszła burza. Drzewami 
zaczęło miotać i gałęzie zaczęły się łamać. Na drugi dzień wszystkie jasno stwierdziły że najpiękniejsze drzewo 
to takie, które nie jest puste. Sam widzisz, młody przyjacielu. Możesz być piękny na zewnątrz, a w środku ,tak 
najprościej rzecz ujmując, pusty. Rób wszystko, abyś w swoim życiu był odpowiedzialny za ciało jak i duszę. Wte-
dy twoje życie będzie piękne na zewnątrz i wewnątrz. Jest tylko jedno małe „ale”,  jak w reklamie: chcesz tego?

o. Łukasz Buksa OFM

MEDYTACJE
1. Ćwiczyć trzeba i ciało i ducha, 
czyli wzbudzić pragnienie pracy 

nad ciałem oraz duchem

2. Spróbuj tyle czasu, ile
poświęcasz na rozwój ciała, przeło-
żyć na ducha, czyli proporcjonalnie 
rozłożyć siły, dbając o ciało i ducha

3. Użyj zdrowego rozsądku, aby nie 
przegiąć ani w jedną ani
w drugą stronę

4. Poproś o wstawiennictwo
Ducha Świętego, aby czuwał nad 
Tobą i Cię wspierał w podjętych 

przez Ciebie zadaniach. 



   Kiedy brat Tytus poprosił mnie o podzielenie się przemyśleniami na temat 
piękna... najpierw zaskoczenie... a potem.... potem myśli krążące wokół tematu. Jedna
z pierwszych to niedawno na nowo odkryte słowa Norwida: „Cóż wiesz o pięknem?...” 

„Kształtem jest Miłości”.  Miłości pisanej przez duże M. A potem.... André Frossard, 
który po nawróceniu wołał: Byłem więcej niż oczarowany, pełen szalonej wdzięczności 

wobec ogromu miłosiernego piękna, i jeszcze św. siostra Faustyna: O Piękności niestworzona...., i jeszcze... 
W moim pielgrzymowaniu po tej ziemi, im bliżej jestem Boga, tym coraz intensywniej odczuwam subtel-
ność piękna, prawdziwego piękna. Pamiętam jak jeszcze przed wstąpieniem na zakonną drogę, klęcząc przed 
białą Hostią zamkniętą w monstrancji, nie mogłam powstrzymać się od słów: Boże, jaki Ty jesteś piękny... 
One same rodziły się w sercu, były tak naturalne. A przecież patrzyłam tylko na biały „opłatek”... żadnej gry 
kolorów, żadnej imponującej symetrii w formie, a jednak. Piękno, którego kształt przybrał Bóg, którego On 
jest źródłem, kryje się pod powierzchnią... ludzi, rzeczy, natury, wydarzeń... Dla mnie jest tak nieuchwyt-
ne, tak wymyka się wszelkiemu empirycznemu poznaniu jak On. Bardziej odczuwam piękno, niż jestem
w stanie je udowodnić. I jeszcze jedno... to poznanie (doświadczenie) piękna współgra z odkrywaniem przeze 
mnie Bożej dobroci, rozsianej dookoła. Staruszka o troskliwym spojrzeniu, wyżłobiona zmarszczkami czasu, 
podarunek tak nikły, a jednak bezcenny, drobny gest wywołujący lawinę wdzięczności... niby nic, a jednak... 
dobro, którego piękno chciałabym zatrzymać. Coraz bardziej wzrasta we mnie przekonanie, iż prawdziwe 
piękno jest zawsze dobre i że wszystko to, co jest dobre, jest jednocześnie piękne. Zresztą, cóż dziwnego, 
skoro tylko Bóg jest dobry... i skoro On jest źródłem piękna... Ot, i takie moje rozmyślania, a raczej, ot,
i takie moje doświadczanie piękna. A na koniec jeszcze jeden cytat: Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie... 
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie... Życzę sobie i Wam tego nieustannego otwierania oczu...

s. Maria Kasprzak

Marek Zając

 Piękno? Między biblistami od dziesięcioleci toczy się fascynujący spór, czy Jezus był pięknym 
mężczyzną. W Ewangelii nie znajdziemy wszak żadnego opisu, jak właściwie wyglądał. Czy był postaw-
ny i wysoki, a może krępy? Jaki miał kolor oczu? Włosów? Biorąc pod uwagę Jego zawód i późniejszy 
tryb życia, musiał być szczupły, ale umięśniony? Ale czy miał kształtny nos i mocno zarysowane ko-
ści policzkowe? Nie mamy zielonego pojęcia. Fascynował tłumy, mówił z niespotykaną mocą, uzdrawiał 
i wskrzeszał, wypędzał demony i uciszył burzę – czy jednak przyciągał też szlachetną, piękną powierz-
chownością? A może twarz miał nie tyle szlachetną, ile serdeczną? Ks. Karl Adam w swej słynnej książce 
o Jezusie przywołuje okrzyk zachwytu z kart Ewangelii św. Łukasza, który wyrwał się z ust patrzącej na 
Jezusa kobiety: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś” (11, 27).  Adam argumentu-
je, że odpowiedź Nazarejczyka – „Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego 
i zachowują je” – świadczyć ma, iż kobieta „obok duchowych zalet Jezusa miała również na myśli Jego 
przymioty fizyczne. Cóż… Może. To tylko hipoteza. Ale nawet gdyby nie była prawdziwa, to i tak trud-
no zaprzeczyć, że Jezus to najpiękniejszy Człowiek i najpiękniejszy Bóg, jakiego kiedykolwiek poznałem.

Dziennikarz i publicysta.



 Czytając Ewangelię, napotykamy opisy spo-
tkań Pana Jezusa z wieloma osobami. Próbując kon-
frontować te wydarzenia z naszym życiem, można by 
łatwo wskazać na obecne w nas osobiste pragnienie 
spotkania z Bogiem Jezusem Chrystusem. Skoro Jezus 
w opisach ewangelicznych jest ukazany jako ten, który 
odpowiada na potrzeby i głód człowieka, to rodzi się 
pragnienie, aby podobnie i w życiu czytającego te opi-
sy doszło do podobnej konfrontacji z samym Jezusem 
i usłyszenia Jego odpowiedzi na przedstawione pyta-
nia oraz konkretne potrzeby. Człowiek doświadczający 
ubóstwa, samotności lub po prostu zastanawiający się 
nad własnym życiem, poszukuje prawdy o sobie i nie 
chce zadowolić się miałkością pogoni za czymś prze-
mijającym, bo i tak to przeminie, a pozostanie nostal-
gia, chodzi natomiast o to, aby doświadczać czegoś, co 
trwa i przekracza upływ czasu. Medytując nad tymi 
licznymi ewangelicznymi spotkaniami, można odnieść 
wrażenie, że poszczególne spotkania z Jezusem były 
jednorazowe i miały wystarczyć na całe dalsze życie 
spotkanego człowieku. Spotkanie z Jezusem pozosta-
wało jako niezapomniana i trwająca chwila, do której 
się powraca i która tchnie nieustanną świeżością spo-
tkania z Tym, który najpełniej zauważa w człowieku 
tajemnicę obecności dobra. Człowiek, czyniąc dobro, 
nosi w sobie pragnienie, aby w jakiś sposób zostało 
ono potwierdzone. Przykładem może być młodzieniec 
z Ewangelii, który przyszedł z pytaniem do Jezusa. 
Jezus wskazał jednak na Boga Ojca, mówiąc jedno-
cześnie młodzieńcowi o jego wewnętrznych przywią-
zaniach i o braku jego wewnętrznej wolności. Wydaje 
się, że często w czasie formacji napotykamy podobne 
scenariusze. Też chcemy być pochwaleni, docenieni 
i nie zawsze łatwo przyjmujemy mówienie o tym, co 
wprowadza w nas niedosyt i uczucie braku, czy poka-
zuje brak prostoty.  Myślę, że człowiek, który wkroczył 
na ścieżkę życia zakonnego jest zaproszony do ciągłe-
go i na nowo odkrywania głębi spotkania z Jezusem - 
Mistrzem. Potrzebny jest mu dialog z Jezusem, który 
pozostawia człowieka z prawdą o sobie samym, aby 
zobaczył bogactwo wnętrza, które w sobie nosi. Moż-
na by tu wspomnieć o zapisanej w człowieku potrzebie 
do przekraczania samego siebie, która ukierunkowuje 
na spotkanie Tego, Który Jest i zawsze jest Większy. 

Bóg zachwyca człowieka, kiedy ten ma odrobinę dobrej 
woli i prostoty dziecka, aby trwać przy kimś, kto daje 
bezpieczeństwo i po prostu jest. I chociaż dla dziecka 
najpierw rodzice są całym światem, a później źródłem 
poznania i autorytetem prawdy, to dla dorosłego czło-
wieka-dziecka może to być o wiele trudniejsze, aby 
trwać w prostocie przed Bogiem i nieustannie nosić
w sobie pragnienie poznania tajemnicy Boga. Okres 
nowicjatu może więc być etapem ukierunkowania 
i zwrócenia uwagi na to, co przeżywa się na własnej 
drodze pełnej wysiłku ku doświadczeniu Boga. To szo-
kujące, że człowiek, kiedy poznaje i doświadcza, chce 
temu doświadczeniu nadać pewną całość i skończoność, 
a w doświadczeniu spotkania człowieka z Misterium 
Boga zawsze pozostanie tylko cząstkowość i ograniczo-
ność. Spotkanie człowieka z człowiekiem od spotkania 
człowieka z Samym Bogiem odróżnia to, że spotkanie 
Boga pozostaje na zawsze i jest ciągle nowe oraz to, że 
trwa i cały czas jest, nie przemija, po prostu jest, jakby 
czas się zatrzymał. A źródłem tego nie jest sam czło-
wiek. Upływa czas, są nowe wydarzenia, doświadcze-
nia, a to spotkanie cały czas jest, jakby się przykleiło, 
jakby się zalogowało i nie dało się już usunąć. Prze-
praszam, ale trudno jest to opisać. Wydaje się czymś 
niesamowitym w oczach formatora to, że młodzi ludzie 
zadają sobie wiele trudu, usiłując coraz bardziej otwie-
rać się na piękno samego Boga, starają się do Niego 
zbliżać i Go doświadczyć, a przez to odkrywać niepo-
wtarzalność siebie samego napełnionego Bożą obecno-
ścią, szczęściem po brzegi własnego wnętrza. Noszenie
w sobie tajemnicy sprawia, że człowiek nosi w sobie 
piękno, którego nie można nie zauważyć, a które inspi-
ruje innych do wejścia na tę samą, chociaż zawsze inną, 
bo własną, drogę własnego odkrywania piękna Boga.

Osobiście inspiruje mnie św. Franciszek, który miał 
własną drogę odkrywania Bożej obecności. Na pod-
stawie jego modlitw powstałych po stygmatyzacji wi-
dać, jak doświadczenie spotkania Tajemnicy Boga 
zmieniło jego życie, oraz to, że o Nim myślał, za Nim 
tęsknił i Go kochał, co dla człowieka goniącego za 
dobrami ziemskimi może wydawać się niezrozumia-
łe. Pan Bóg, jak pisze Księga Syracydesa (Syr 17,8), 
położył swe oko w ich sercu – w sercu człowieka, aby 
ten odkrył bezmiar dobroci i miłości Boga dzielące-
go się z człowiekiem Swym Istnieniem. Samym Sobą.

o. Grzegorz CHOMIUK OFM



Pedagog pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi
intelektualnie, w wolnych chwilach wokalista
i tekściarz zespołu Prokoncepcja.

 Piękno: czym jest, jak wygląda, w jaki spo-
sób doświadczam go w życiu? Niby takie to oczy-
wiste pytania, ale kiedy usiadłem do pisanie tego 
artykułu, trudno było jednoznacznie odpowiedzieć. 
Czyżbym nie doświadczał żadnego piękna? A może 
jest go dużo, ale tak bardzo się do niego przyzwy-
czaiłem, że przestałem zupełnie je dostrzegać?
I kiedy te wszystkie pytania nie pozwalały o sobie 
zapomnieć, nagle - zupełnie niespodziewanie - przy-
pomniałem sobie pewną sytuację. Ponieważ pracuję 
w szkole, mam to szczęście, że mogę na co dzień 
przebywać z najmądrzejszymi ludźmi na świecie 

- z dziećmi. Kiedyś podczas lekcji zapytałem ma-
łego chłopca: Co jest dla Ciebie najpiękniejsze na 
świecie? On, w przeciwieństwie do mnie, nie mu-
siał się długo zastanawiać, odpowiedź była oczywi-
sta  i natychmiastowa: MAMA! Wiecie dlaczego? 
Bo była dla niego wszystkim. Przytulała go wtedy, 
kiedy nikt inny nie chciał go przytulać, powtarzała, 
że jest najzdolniejszy na świecie, wtedy, kiedy na-
uczyciele dawali mu same dwóje, mówiła, że będą 
z niego ludzie, mimo iż słyszał z każdej strony, że 
z niego to już nic nie wyrośnie… Piękno, to dawać 
nadzieję drugiemu człowiekowi… piękno to wie-
rzyć, że w drugim człowieku tkwi dobro, nawet jeśli 
jest zasypane stertą kurzu, brudu i innego dziado-
stwa, wierzyć uparcie wbrew wszystkim i wszyst-
kiemu, że przecież ono musi tam być… Piękno to 
podać rękę komuś, kogo wszyscy unikają, piękno 
to być przy kimś tak po prostu, zupełnie za darmo… 
Piękno, to umieć kochać tak, jak kocha mama…

Dawid Pyrda

Był sobie pewien żebrak, biedny w swej żebraczej biedzie
Po co żył sam, nie wiedział, może nawet nie chciał wiedzieć

Chleb i woda znalezione, oto cały sens był jego
O miłości już zapomniał, nie chciał znać dnia jutrzejszego

Czas był wrogiem, co przygniatał, bo uciekał wciąż w nieznane
Żebrak w swej żebraczej biedzie, skończyć chciał swe dni przegrane

No i pewnie szlag by trafił całe marne życie jego,
Gdyby los nie zesłał z nieba anioła miłosiernego

- Widzisz drogi przyjacielu - żebrak rzekł, twarz zasłaniając
Nie mam nic i w nic nie wierzę, muszę odejść, bo przegrałem

Anioł patrzył, milcząc tylko, po policzku łza spływała
Dłoń swą żebrakowi podał, wtedy ziemia pękła cała!

Nagle anioł zniknął w dali, może wcale go nie było
Żebrak został ze swą biedą, ale w sercu miał już miłość

Usiadając na kamieniu, twarz swą w ciepło dłoni schował
Sam nie wiedział, co się stało, zaczynał wszystko od nowa

Morał z tej ballady taki, jeśli będziesz dna smakował
Pamiętaj, że są anioły, co pomogą żyć od nowa

Sam też możesz być aniołem, dla żebraka nieznanego
Podaj dłoń i nic nie mówiąc, możesz zmienić życie jego.

Wiesz, dlaczego tak trudno dostrzec Ci piękno
w swoim życiu? Bo szukasz nie tam, gdzie trzeba. 
Piękno bywa trudne, czasem trzeba się bardzo wysi-
lić, żeby je zobaczyć, a przede wszystkim wymaga 
ono wielkiej odwagi. Ale kiedy postanowisz walczyć 
z wszystkich sił o to, żeby tego piękna było w Twoim 
życiu jak najwięcej, nagle - ku swojemu zdziwieniu 
stwierdzisz - że to, co wydawało Ci się takie małe, nie-
ważne i zwyczajne, jest największym dobrem i naj-
większym pięknem, którego nikt Ci już nie zabierze.

Napisałem kiedyś piosenkę
pt. „Ballada o żebraku”, oto jej tekst:



Kiedy udzielam ślubów, mówię do młodych: Stańcie do siebie twarzami, podajcie sobie ręce i powtarzajcie za mną słowa 
przysięgi małżeńskiej. I tu odkrycie: na 10 par, 7 nie patrzy sobie w oczy. Na mnie - na księdza patrzą, chociaż nie mnie 
przysięgają, tylko sobie. Znajomy starszy ksiądz powiedział: „Nie dziw się, oni się pierwszy raz z tak bliska widzą, kiedy 
jest jasno, więc się czują nieswojo”. Szkoda, bo narzeczeństwo jest po to, by nauczyć się patrzeć w oczy i czytać z oczu. 
Przychodzą tacy zakochani do kancelarii, więc pytam, czy się kochają. „Na zabój!” - mówią. „To niech się pan odwróci 
i powie, jaki kolor oczu ma pańska dziewczyna” - nakazuję. On na to: „Kolor oczu? Gośka, jaki ty masz kolor oczu?”.

In vitro leczy!

Odpowiedź: FAŁSZ!
 In vitro to dramat XXI wieku. Jest wiele filmów, 
publikacji, artykułów na ten, temat jednak wielu ludzi 
nie wie lub nie chce wiedzieć, czym jest tak naprawdę 
In vitro i jakie skutki za sobą niesie ta metoda. Oparta 
jest ona na zapłodnieniu poza organizmem matki i składa 
się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest leczenie far-
makologiczne, polega na podawaniu kobiecie odpowied-
nich leków, które mają spowodować szybkie dojrzewanie 
komórek jajowych. Kolejny etap jest nazywany etapem 
biotechnologicznym. Wydobywa się komórki jajowe
z jajników i zapładnia się. Zarodki, które są już ludz-
kim istnieniem, przenosi się do inkubatora, gdzie przez 
kilka dni dojrzewają. Po dojrzeniu następuje klasyfika-
cja. Dwa najsilniejsze zarodki są wszczepiane w macicę, 
pozostałe zamrażane z myślą, że przydadzą się później.

Każde leczenie niesie za sobą jakieś skutki uboczne. 
Tak samo jest w przypadku In vitro. Różnica jest taka, 
iż w przeciwieństwie do innych sposobów leczenia 
skutki tej procedury są opłakane. Oto kilka przykładów
z wielkiej gamy niepożądanych efektów leczenia In vitro:

- we wczesnym etapie życia ginie od 60 do 95 proc. po-
czętych dzieci

-czterokrotnie wzrasta narodzenie martwego dziecka

-dzieci poczęte w tej metodzie rodzą się z niską masą 
urodzeniową, z wadami wrodzonymi i często jako in-
walidzi

-kobiety, które poddają się tej metodzie, są dwukrotnie 
bardziej narażone na raka piersi i jajników

-w Polsce i za granicą udokumentowano wiele przy-
padków zgonów matek po zabiegu In vitro

Przykładów jest bardzo dużo. Myślę jednak, iż te wystar-
czają, by stwierdzić, iż In vitro NIE LECZY. Pozostaje także 
aspekt moralny. Selekcja życia przeprowadzana podczas 
tego przedsięwzięcia jest niemoralna. Nikt nie otrzymał 
tak wielkiej władzy, by jednym dawać życie a drugich 
zabijać. Wszystko więc wskazuje na to, iż metoda nazy-
wana leczeniem, wcale nie leczy. Rodzice wyczekujący
z utęsknieniem na dziecko otrzymują je, ale często pomija 
się koszty istnień ludzkich, którymi są poszczególne za-
płodnione zarodki pozostawione bez możliwości rozwoju 
aż do osiągnięcia pełnego samodzielnego ludzkiego życia.



Doszło do mnie dopiero wtedy, że faktycznie mam problem, 
taki sam jak ta dziewczyna, ona ciągle myślała, że jest brzyd-
ka, bo gruba, a w rzeczywistości była ładną młodą kobietą 
bardzo chudą. Ja tak samo myślałem o sobie, że długo ćwi-
czę i mam kompleksy, że nie jestem odpowiednio zbudowany. 
Obydwoje mieliśmy spaczoną definicję piękna. Obydwojgu 
nam się odbiło to na zdrowiu i podejrzewam, że na całe życie.

Sięgnąłeś po sterydy, byłeś zaślepiony, a co było dalej?
Dalej, to ja byłem w niebo wzięty, że bardzo szybko przybywa 
mi mięśni, koledzy z siłowni mówili, że jestem dużym „Kok-
sem”, ale ja czułem się ciągle jeszcze mały. Zacząłem nienatu-
ralnie wyglądać, było widać, że to nie tylko ćwiczenia. Nie wi-
działem już granicy, to nie był już sport dla zdrowia. Nie wiem, 
skąd pojawiło się u mnie tak wiele agresji. Jeden cykl, następ-
nie przerwa, potem znowu, a ja cały czas rosłem. Siłownię za-
cząłem utożsamiać ze strzykawkami i tabletkami. Wydawało 
mi się, że w ręku to mam dynamit, ale szybko się męczyłem. 
Wyglądałem na dużego, nawet bardzo, lecz gdy po treningu sta-
łem przed lustrem i widziałem siebie, czułem się jeszcze nie-
wielkich rozmiarów. Byłem większy od niejednego na siłowni, 
większość ćwiczących chciała wyglądać tak jak ja, przestałem 
mieścić się w ubrania. To było dla mnie piękne. Ale z czasem 
zaczęły się schody… mój organizm nie wytrzymał, miałem po-
ważną kontuzję barku i lekarz powiedział, że nie mam za grosz 
odpowiedzialności. Niestety, bark był tylko początkiem, lecz po 
tym, gdy go wyleczyłem, zacząłem aplikować anaboliki znowu. 
Rodzice mnie nie poznawali, ale nie mieli wpływu na to, co ro-
bię, byli od początku przeciwni i kłóciliśmy się często. Gdybym 
ich wtedy posłuchał, dziś byłbym zdrowy. Ciągle wydawało 
mi się, że mogę rozbudować mięśnie bardziej. Sterydy to silne 
leki na receptę dla ludzi, którzy mają zanik mięśni, kupując je 
na czarnym rynku i biorąc w celu, o jakim mówię, nabawiłem 
się problemów z sercem, dokładnie nadciśnienia, niestraw-
ności, częstych bólów brzucha i przepukliny między kręga-
mi kręgosłupa. Odstawiłem doping na dobre i zacząłem tyć.
A co teraz dzieje się z twoją pasją, która, jak widać, poszła 

trochę w złym kierunku?
Teraz ćwiczę dla zdrowia, lubię podnosić ciężary, taki już je-
stem, to całe moje życie. Teraz trenuję, żeby wyglądać nor-
malnie, a nie jak jakiś flak, który odstawił sterydy, bo mięśnie 
wyglądają wtedy niezbyt dobrze. Już nigdy nie będę mógł 
podnosić więcej niż 70 kg. To połowa tego, co dźwigałem, ale 
nic na to nie poradzę. Dopiero teraz odkryłem piękno siłowni.

Opracował: br. Fabian Michałowski OFM

Opowiedz mi o swojej przygodzie z siłownią?
Mam na imię Przemek, mam 26 lat. Ćwiczę na siłowni od 16. 
roku życia. Kończę studia. Sądzę, że ludzie zaczynają chodzić na 
siłownię, żeby poprawić swój wygląd, tak też było ze mną, by-
łem w moich oczach za gruby i chciałem bardzo schudnąć. Mia-
łem cel i do niego dążyłem. Dopiero potem okazało się, że prze-
sadziłem i skomplikowałem swoje życie, i to bardzo poważnie.
Z czym przesadziłeś, z ćwiczeniami czy wspomagaczami?

I z jednym, i drugim, ale po kolei. Gdy spaliłem już trochę 
tłuszczu zaczęło zależeć mi bardziej na wyglądzie. Widzia-
łem chłopaków na treningach, ich budowę ciała i pomyśla-
łem, że pójdę w ten sport, zapragnąłem wyglądać tak jak oni. 
Po 1,5 roku ćwiczeń spróbowałem odżywek, takich witamin 
dla sportowców, po nich miałem dużo lepsze wyniki, to mo-
tywowało mnie coraz bardziej. Po jednym, potem drugim cy-
klu nie wyobrażałem sobie tygodnia bez czterech, pięciu dni 
spędzonych na siłowni. Zredukowałem życie towarzyskie do 
minimum, praktycznie to liczyła się tylko siłownia. Zero im-
prez, rzadkie spotkania ze znajomymi. Koledzy mówili, że 
przesadzam, ja natomiast starałem się udowodnić im, że to 
moja pasja, że w końcu mogę robić to, co kocham, w zasadzie 
to chciałem tylko ćwiczyć i rozmawiać o kulturystyce. Uza-
leżniłem się nie tyle od suplementacji, tylko od poprawiania 
wyglądu mięśni. Teraz po latach widzę, że to nie było zbyt roz-
ważne, nawet powiedziałbym, że od tego zaczął się mój dramat.

O jakim dramacie mówisz, opowiedz co się stało?
Pamiętam to jak dziś, starsze chłopaki na „siłce” mówili
o sterydach, w tym miejscu to nie jest temat tabu, proponowali 
mi wiele razy, lecz nie chciałem. Czytałem o tym i jakoś nie by-
łem do końca przekonany. Wolałem nie ryzykować. Był etap, że 
trenowałem dla samego trenowania. Odżywki brałem w sumie 
garściami, przed i po treningu, rano i wieczorem, przed obia-
dem i po obiedzie, jednak nie było już takich efektów jak na 
początku. Wyglądałem nawet dość ciekawie, jak na 3 lata ćwi-
czeń, byłem zadowolony z siebie. Zrobiłem sobie cały miesiąc 
przerwy, byłem już zmęczony siłownią, ale w tym czasie byłem 
jakiś nie swój, wiele rzeczy mi nie wychodziło, nie wiedziałem, 
co ze sobą zrobić. Wróciłem… i to z wielkim hukiem. Zawsze 
trzymałem się zasady, żeby ćwiczyć na sucho, to znaczy bez 
sterydów, to było dla mnie piękne i uczciwe. Ale w pewnym 
momencie coś we mnie pękło, było mi mało podnoszonych ki-
logramów, mój organizm nie robił już postępów. I wtedy poja-
wili się tzw. ,,dobrzy koledzy”, którzy zaoferowali mi pewnego 
rodzaju kurację. Mówili, że tania i ma super efekty, powiedzieli 
co i jak. Uwierzyłem w mit, że na tym etapie, na którym się znaj-
duję, tylko sterydy pomogą mi w efektach. Teraz wiem, że to 
była droga na skróty prowadząca w kąt, jedynie do problemów.

Czy to było dla ciebie impulsem, byś się opamiętał? 
Szczerze Ci powiem, że zdrowie mi się pogorszyło, ale impuls 
przyszedł  skądinąd. Pewnego razu na spacerze zobaczyłem 
dziewczynę, na twarzy była śliczna, ale jej ręce i nogi strasz-
nie chude, okropne, dramatycznie była szczupła. Patrzyłem na 
nią z wielkim  przerażeniem, a ona na mnie chyba z jeszcze 
większym. Dla mnie wyglądała na tragicznie wygłodzoną ano-
rektyczkę, a ja dla niej na olbrzymi i niezgrabny zlepek mięsa. 
Anoreksja to przecież choroba. To właśnie wtedy zrozumia-
łem, że moja nienaturalna wielkość to też poważne schorzenie.



 Na początku Bóg stworzył... muzykę, po-
tem świat cały, a na koniec człowieka. Dał nam, lu-
dziom, możliwość kontaktu z Sobą poprzez melodię 
uwielbienia. Jak niewiele trzeba, by oddać Najwyż-
szemu chwałę i cześć. „Śpiewając, dwa razy się 
modlimy” - tak, to jest prawda. Często najprostsza 
melodia, najbardziej przybliża nas do Ojca. On wie-
dział, jak ułatwić nam na Ziemi jedność z Niebem. 
Muzyka jest dialogiem z Bogiem, monologiem z 
dźwięcznie brzmiącym. Muzyka jest próbą wyra-
żenia siebie, ucieczką od codzienności, wyrwaniem 
się od zła, niepokoju, bezduszności. W muzyce łak-
niemy ukojenia. Ona tak samo jak Bóg jest czymś 
nienamacalnym, niewiarygodnym a jednocześnie 
największym pięknem i spokojem. W czasach nie-
nawiści, upadku, wojen, kryzysów, kłótni na arenie 
międzynarodowej Największy Ojciec wskazał nam 
drogę ucieczki ku Sobie. Wystarczy ochota, by Jemu 
się odwdzięczyć w muzycznej modlitwie płynącej 
prosto z serca. Mogę poświadczyć to własnym spo-
tkaniem z Bogiem. Podczas Nabożeństwa Uwiel-
bienia, śpiewając, modląc się, płacząc z przejęcia, 
poczułam głaszczącą, ciepłą dłoń Boga na moim ser-
cu, szept szaleńczej miłości. Nagle wszystkie moje 
lęki, strach przed rzeczywistością, znikły. Poczułam 
się najszczęśliwszą osobą na świecie, która wie, że 
Bóg czuwa nieustannie i nie dopuści do krzywdy. 

,

Uczennica  Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Krakowie

Od tego czasu moje życie nabrało głębszego sensu, 
wiedziałam, że chcę podążać za Bogiem. Wszystko 
dzięki wyśpiewanym słowom: „Zbawca, On przeno-
si góry, a jego moc zbawia świat. Odwieczny Autor 
Odkupienia, On z grobu powstał, by żyć, śmierć po-
konał, by żyć”.

Coraz częściej ludzie pogrążają się w świecie hała-
su, pieniędzy, biznesu, chaosu. Przepisem na owoc-
ne życie nie jest suma, którą posiadamy na koncie 
bankowym lub ilość podpisanych kontaktów lecz 
cicha, ciepła, szczera melodia, płynąca z naszych 
serc prosto do najbardziej Kochającego. Największe, 
najważniejsze rzeczy dokonują się w małych czy-
nach. Podobnie jest z muzyką łączącą nas z Ojcem. 
Nie potrzebujemy wielkich scen, tłumu publiczno-
ści, sponsorów, by zbliżyć się do Boga. On wyciąga 
do nas rękę, chciejmy chwycić Jego dłoń i podążać 
za Nim. I mimo, że będzie mnóstwo przeszkód pod 
naszymi nogami, On nas dalej będzie wiódł Swoją 
drogą, szepcząc nam do ucha cichymi nutami „Nie 
poddawaj się. Jestem z tobą. Kocham cię!”



 Pojęcie „piękna” jest od wieków przedmio-
tem dyskusji. Piękno zewnętrzne kontra piękno we-
wnętrzne, według starożytnych standardów czy też 
teraźniejszych. Naturalne czy stworzone? Czym tak 
naprawdę jest piękno, czemu jest ono tak ważne, 
żeby je osiągnąć albo utrzymać? Według “Oxford 
English Dictionary”, piękno jest połączeniem cech, 
takich jak kształt, kolor, bądź forma, która zadowala 
zmysł estetyczny, w szczególności wzroku. Patrząc 
z perspektywy etymologii, słowo „piękno” posiada 
swoje korzenie w języku greckim. Słowo „kallos” 
które w języku greckim oznacza „piękno”, jest bli-
sko powiązane ze słowem „kalos”, które oznacza 

„dobro”. Według Arystotelesa, piękno zewnętrz-
ne jest najlepszą definicją piękna. A słowo „kallos”
z perspektywy Platona, jest to tylko zaleta dana 
nam przez naturę, ale nie mająca dużego wpływu 
na piękno wewnętrzne osoby, gdyż nie wspomaga 
jego rozwoju, który musi być udoskonalany od-
dzielnie. Mówiąc krótko, starożytni Grecy kładli 
duży nacisk zarówno na piękno wewnętrzne jak
i zewnętrzne, gdyż jak uważali, to jest jedyna dro-
ga do tego, by osoba mogła osiągnąć stan harmonii. 
W dzisiejszych czasach ludzkość stara się identyfi-
kować z teorią piękna głoszoną przez Arystotelesa, 
starając się osiągnąć różnymi sposobami piękną 
twarz i wspaniałą sylwetkę. W Grecji jednak stara-
my się być w tym względzie tradycyjni. Na pierw-
szy rzut oka ktoś może nam się wydawać atrakcyjny, 
biorąc pod uwagę wygląd, ale prawdziwe piękno 
osoby ujawnia się dopiero podczas wspólnej roz-
mowy. Sposób myślenia danej osoby, poglądy wraz 
z przekonaniami moralnymi, należą do najważ-
niejszych cech charakteru naszej cywilizacji, któ-
rych żadne piękno zewnętrzne przyćmić nie zdoła. 

Studentka II roku psychologii na
Uniwersytecie w Heraklionie

Czasem nie potrafię się nadziwić, jak niektórzy lu-
dzie gotowi są oddać majątek za to, by pięknie wy-
glądać, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, jak jest 
to próżne, gdyż te pieniądze mogliby wykorzystać
o wiele lepiej, przeznaczając je na pomoc innym. Na 
kartach Pisma Świętego czytamy „Lecz rzekł Pan do 
Samuela: Nie patrz na urodę jego, ani na wysokość 
wzrostu jego, gdyżem go odrzucił. Albowiem Ja nie 
patrzę na to, na co patrzy człowiek; bo człowiek pa-
trzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na 
serce.” (Samuel, 16:7) Rozważmy, czy nie byłoby 
to bardziej korzystne, zarówno dla osoby ofiarują-
cej jak i otrzymującej, doświadczyć piękna dzielenia 
się? Czemu zamiast zaspokajania własnej próżno-
ści i egoizmu nie ofiarować pomocy osobie potrze-
bującej? Sądzę, iż najlepszą drogą do osiągnięcia
i utrzymania piękna jest dbanie o piękno wewnętrzne. 
Przyjrzyjmy się fragmentowi Pisma Świętego, który 
mówi: “Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przy-
da; pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, ma-
jąc zapewnienie życia obecnego i tego, które ma na-
dejść.” (Tymoteusz, 4:8). Wspaniała sylwetka i uroda 
ulegną biologicznemu procesowi starzenia się, a do-
bra, szczera i ofiarna dusza pozostanie na wieczność.

Przełożył: br. Krzysztof Łodzkiewicz



cytaty z: https://www.facebook.com/CzegoNieMowiaStudenciFilozofii?fref=ts

Fr. Anioł Kanclerski OFM

„Wiem!”
„Umiem na egzamin ze współczesnej”

„Dokładnie wiem, o co chodziło temu myślicielowi”
„Jak to powiedział Paulo Coelhoę”...

„Teoria Poznania? Ja dobrze znam to miasto”
„Spór racjonalizmu z empiryzmem? Zobaczymy, co na to 

powie moje Tao Kubusia Puchatka.”
„Przytaczanie Wittgensteina jest takie passé”
„Wcale nie podglądam w 10 opracowaniach,

żeby wiedzieć o co chodzi”
„25 przypisów na stronie to bardzo dużo”

„Dobrze wiem co będę robił po tych studiach”!
„Oczywiście,  że rozumiem wszystko
co było na wykładzie z metafizyki”
„Nie, żaden z moich znajomych nie śmieje się z tego, że 
studiuję filozofię”
„Przecież wiem,  jaki dziś dzień tygodnia!”
„Mógłbym napisać dzieło: ontologia mego konta w banku 
jako antyteza idealizmu immanentnego”
„O, a o tym nie pisali w starożytnej Grecji”!
„Oczywiście, że potrafię wymienić pięciu
filozofów współczesnych”
„Heidegger? Bardzo miło się czyta”
„Nie interesuję się kognitywistyką”!
„Nigdy mi przez myśl nie przeszło, że świat nie istnieje”
„Opowiedzieć ci dowcip filozoficzny”?

„Nie mam nic do powiedzenia”
„To jest przeintelektualizowane”!

„A tam stoi moje lamborghini”
„Klasyczny rachunek zdań?

Używam tego non stop”
„W brodę cały czas zaplątują

mi się resztki jedzenia”
„Tylko nie na moją flanelową koszulę w kratę”!

„Tu wszystko się zgadza”
„Wiem, co w tym dziele jest najważniejsze, wy-

piszę to w paru punktach z łatwością”
„W tym tłumaczeniu na polski znalazłem tylko 

czterdzieści terminów w starogreckim”






