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o. Andrzej Duk OFM
 Przypominam sobie pewną lekcję języka 
polskiego z liceum. Omawialiśmy tzw. „filozofię 
życia św. Franciszka”. Była mowa o postaci Bieda-
czyny, trochę – jak się potem okazało – o Jego życiu, 
dużo o pewnych rysach czasów, w których przyszło 
Mu żyć. I oczywiście, najważniejsze – o tym jak ko-
chał kwiatki i zwierzątka, jak nowatorsko patrzył 
na świat wyprzedzając swoją epokę, o szacunku dla 
wszystkich ludzi i – w ogóle – dla wszelkich przeja-
wów życia. Rzeczywiście, czuć było w owej Postaci
i Jego spojrzeniu na świat coś zupełnie nowe-
go, coś, czego do tej pory nie widziano i nigdzie 
nie słyszano. Pojawiał się raczej powszechny po-
dziw i uznanie u słuchających takich informacji. 
Może i trochę dziwnie się zachowywał, za dużo 
marzył, za wielkie miał idee, może nienowocze-
sne ubranie nosił, ale czyż nie piękne jest życie 
takiej osoby? Tyle w niej dobra i pokoju i – dziś 
byśmy powiedzieli – wszelkiej tolerancji? Nie 
ma smutku, trudu, wyrzeczenia. Nie ma jakiejś 
dziwnej walki i wewnętrznego niepokoju; nie 
ma żadnych obaw i niepewności. Wszystko ta-
kie proste i pewne, i kolorowe. Wieczna radość
i zabawa. Tak pięknie… Ale czytając dokładniej 
życiorys Franciszka można było dostrzec coś,
o czym się na lekcji nie mówiło. O ogromnej bie-
dzie i niedostatku, który aż boli, o długich dniach 
postu, pokuty, wyrzeczeń, które były chlebem po-
wszednim Świętego. O chwilach walki ze sobą sa-
mym i niezgody na to, czy tamto. O odrzuceniu
i osamotnieniu mimo życia we wspólnocie. O mó-
wieniu „nie” swoim zachciankom i o np. uległości 
wobec Kościoła instytucjonalnego, który przecież 
dla wielu był największą i jedyną przyczyną zła 
w swojej epoce. Może pięknie by było także i ów 
Kościół jakoś upokorzyć i doświadczyć, co czyniło 
wielu w owych czasach? Może wtedy by było jesz-
cze piękniej? Niestety, mówienie o św. Franciszku 
także i dziś jest mocno spłycane i naznaczone pięt-
nem jakiejś niezrozumiałej powierzchowności
i wybiórczości.  Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że 
to kłamliwa ocena, lub po prostu swoiste „ograni-
czenie umysłowe”, widzieć tak wspaniałe przejawy 
ducha, ale nie pytać o źródło skąd one wypływają. 

Pojawiają się wciąż informacje „wybrakowane” 
na temat Jego życia. Nie zauważa się wielu spraw 
naprawdę istotnych i ważnych. Jedne chcemy 
widzieć, bo są piękne, bo zachwycają, inne od-
rzucamy, bo są trudne i niewygodne. A przecież 
postać św. Franciszka z Asyżu, to postać nie tylko 
piękna i dobra w swoim zewnętrznym przejawie, 
ale w istocie przede wszystkim niezwykle auten-
tyczna i „Boża”! To człowiek na wskroś religijny, 
głęboko zanurzony w modlitwie, w solidnej kon-
templacji, stawiający sobie wielkie moralne wy-
magania. Sercem Jego działania jest spotkanie 
z Panem, z którym żyje na co dzień w głębokiej 
zażyłości. Franciszkowe życie pełne jest Boga, 
z którego czerpie moc i siły do dobrego, święte-
go życia w pokoju ze wszystkimi i wszystkim! To 
kontemplacja Chrystusowego Żłóbka i Krzyża 
uczy Franciszka takiej właśnie życiowej postawy, 
takiej filozofii! Bez Boga byłby Franciszek tyl-
ko tym, kim był przed nawróceniem, młodym, 
płytkim, człowiekiem uganiającym się za próżną
i przemijającą chwałą. Zapewne też jego całe życie 
przeszłoby bez jakiegokolwiek echa. Nikt by dziś
o Nim nie wspominał. Najwyżej jakiś specjalista 
opisujący Asyż z początku XIII wieku mógłby 
wspomnieć o pewnym młodym człowieku, któ-
ry np. roztrwonił ojcowską fortunę na zabawach
z kolegami. Ale nie byłby to chlubne karty historii 
Asyża. Gdy dziś używamy pięknych i wzniosłych 
słów, gdy odwołujemy się do różnych pięknych 
idei, czynimy to, niestety, w podobny sposób – 
wybiórczo i płytko. Chcielibyśmy osiągnąć dobro, 
piękno, radość, pokój, sprawiedliwość i inne waż-
ne i pożądane wartości, albo bez żadnego trudu, 
albo po prostu wymagamy tego od innych wobec 
nas samych. A prawda jest wciąż od wieków ta 
sama – tylko Bóg może człowiekowi to wszystko 
dać, tylko On jest w stanie do końca zaspokoić 
najgłębsze pragnienia każdego ludzkiego serca, 
a człowiek zawsze od siebie przede wszystkim 
powinien wzmagać! Św. Franciszek zrozumiał
i doświadczył tego. Ty też Drogi Czytelniku mo-
żesz doświadczyć prawdziwego pokoju, dobra, 
ale tylko dzięki Bogu, który do Ciebie przychodzi 
często w bardzo trudny i wymagający sposób. Ale 
w tym jest Boża (tj. zbawcza) logika… 



o. Lech Dorobczyński OFM
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o. Ariel Krzywda OFM

 Ponad dwadzieścia lat w Zakonie św. Francisz-
ka. Ktoś powie: „kupa czasu”! A ja wciąż tak mało wiem 
o Franciszku... Jak zaistniał w moim życiu? Wtargnął po-
przez film Franco Zeffirellego „Brat słońce, siostra księżyc” 
- wtargnął poprzez przepiękne obrazy i cudne dźwięki. I od 
chwili obejrzenia tego filmu rozpoczęła się moja fascynacja 
Franciszkiem. Na początku mojego życia zakonnego prze-
czytałem chyba wszystkie książki na Jego temat, dostępne
w bibliotece nowicjatu. Niestety (jak to się stało?!), z czasem 
Franciszek stawał się dla mnie tylko notatkami i słowami, któ-
re czytane podczas wspólnej kolacji w klasztornym refektarzu, 
zaledwie na moment zatrzymywały się w moich uszach. I w ten 
sposób któregoś dnia stałem się Franciszkaninem bez Fran-
ciszka... Wszystko się zmieniło, gdy po raz pierwszy odwiedzi-
łem Asyż. I choć wtedy jeszcze nie czytałem Romana Brand-
staettera, poczułem dokładnie to samo, co napisał w „Innych 
kwiatkach św. Franciszka”: Gdy po raz pierwszy przyjechaliśmy 
do Asyżu, miałem wrażenie, jakbym po długiej podróży, wrócił 
do rodzinnego miasta. To miasto nigdy nie było mi obce. Nigdy 
nie czułem konieczności oswajania się z jego niezwykłymi wła-
ściwościami. Było dla mnie, nawet wówczas, gdy go nie znałem, 
synonimem bezpieczeństwa, ufności i spokoju - owych bezcen-
nych wartości, które tworzą pojęcie Franciszkańskiego Domu.

To najpierw Asyż, a potem San Damiano, La Verna, Carceri, 
Greccio, Fonte Colombo, Rzym zaczęły mi czytać Francisz-
ka. Czytać ze zrozumieniem. I wtedy musiałem ze wstydem 
przyznać, jak wiele informacji o Nim, które miałem w głowie, 
było tylko pobożnymi legendami, mającymi niewiele wspól-
nego z rzeczywistością. Ile zdarzeń w życiu Franciszka stwo-
rzyliśmy na potrzeby naszych kazań. Ile słów, których nigdy 
nie powiedział, włożyliśmy w jego usta. To, że Franciszek był 
słodziuśkim, beztroskim świętym. To, że chciał założyć za-
kon. To, że jego pierwsi naśladowcy byli w Niego zapatrzeni 
jak w obrazek. To, że napisał modlitwę: „O Panie, uczyń mnie 
narzędziem Twego pokoju”. To, że biegał ulicami Asyżu 
i ze łzami w oczach krzyczał: „Miłość nie jest miłowa-
na!”. To, że pozdrawiał ludzi słowami: „Pokój i Do-
bro”. Legendy... A  te legendy - choć przepiękne
i na wskroś franciszkańskie - zawsze po-
zostają tylko legendami... Szukajcie 
prawdy o Franciszku. Jest tego wart.

 Człowiek  ze swej natury szuka szczęścia, bo chce być 
szczęśliwy. Wydaje się, że doświadczenie szczęścia jest powią-
zane z doświadczeniem pokoju, a dokładniej z wewnętrznym 
pokojem. Tak, jak różne są drogi, na których poszukujemy 
szczęścia, to tak samo w różny sposob poszukujemy doświad-
czenia pokoju i jego głębi. Dla kogoś, kto żyje w ciągłej go-
nitwie i pogoni za wieloma rzeczami, doświadczanie pokoju 
może być trudne do osiągnięcia, odległe, lub dane tylko chwi-
lowo albo tylko zewnętrznie. Czy można dogonić pokój? Za-
pytajmy inaczej, co trzeba zrobić, aby osiągnąć pokój? – i to 
nie na chwilę. Odpowiedź możemy znaleść w Ewangelii. Pan 
Jezus w odpowiedzi na przeżywany przez człowieka lęk, ze-
stawia go z dwoma doświadczeniami pokoju. Wskazuje na 
siebie, mówiąc, że ten pokój, który On daje jest trwały, ale 
jednocześnie nieosiągalny na sposób świata. Jak to rozumieć?
Z jednej strony jest świat, w swej naturze zmienny i podda-
wany nieustannej zmianie, który oferuje człowiekowi pokój,
a z drugiej strony istniejący od wieków i podstawa wszelkiego 
istnienia Bóg - Człowiek. Z jednej strony jest przemijający świat,
a z drugiej On - Zmartwychwstały i żyjący na wieki - Pan. Lo-
gicznym wydaje się, że to, co pochodzi od Jezusa jest trwalsze, 
bo wypływające z samego Boga – Bożej obecności. Prawdzi-
wy pokój jest darem Bożej obecności. Od człowieka, który jest 
wolny, zależy skąd  chce czerpać doświadczenie pokoju. Patrząc 
na św. Franciszka poznajemy, że jego doświadczenie pokoju

Boga, który jest niezmienny i trwa bez końca, daje człowie-
kowi doświadczenie trwałości pokoju, płynącej z doświad-
czenia bezpieczeństwa miłości, skierowanej ku człowiekowi. 
Bóg kochając człowieka, chce dla niego szczęścia.Doświadczy-
li tego Święci, w tym również św. Franciszek. Skoro Bóg dał 
człowiekowi możliwość istnienia, to też chce, aby doświad-
czenie pokoju stało sie udziałem wszystkich ludzi, również 
naszym, jeśli tylko zrozumiemy i poznamy, czym jest miłość 

Boga. Często jednak nosimy w sobie ranę 
braku miłości, która rodzi w nas cier-
pienie i smutek. Nie rozumiemy Boga, 
który nas kocha, tak jak w przypowieści 
młodszego syna marnotrawnego,  jak 

i ambitnego starszego syna,  noszących

w sobie ranę braku miłości ojca. Oni chociaż żyli z Ojcem „pod 
jednym dachem“, to jednak coś spowodowało, że miłości Ojca 
przez długiczas życia nie rozumieli, pomimo że Ojciec przez 
cały czas ich kochał. Podobnie i my, żyjąc „pod jednym da-
chem” istnienia z Bogiem nie rozumiemy Bożej miłości i gdzieś 
na własną rękę jej szukamy. A przecież Jego miłość do nas, jest
i nie zmienia się. Odkrycie prawdziwego obrazu Boga i przez to 
prawdziwego obrazu siebie – kochanego i chcianego przez Boga, 
pozwola doznać pokoju – i szczęścia bycia kochanym. Dzięki 
tej przypowieści Jezusa o Bogu i o relacjach pomiędzy braćmi, 
Jezus daje  możliwość zrozumienia, skąd wypływa prawdziwy 
pokój. Pokój z bycia kochanym, i z tego, że mogę kochać za 
darmo. Czy chcesz zasmakować takiego pokoju? - Spróbuj.

w y p ł y w a ł o
z doświad-
czenia Boga 
i otwarcia 
się na tajem-
nicę Bożej 
o b e c n o ś c i
w oczyszczo-
nym miłosier-
dziem Boga 
sercu człowieka. 
Doświadczenie 
pokoju wypływało 
więc z wewnętrz-
nego otwarcia się 
na miłość Boga
i doświadczenia, 
że Bóg tą samą 
miłością jaka jest
w Nim – w Trój-
cy Osób, dzieli 
się i obdarza 
nią człowie-
ka. To do-
ś w i a d c z e -
nie miłości

Nie wszystko, co franciszkańskie, jest Franciszkowe.

Doświadczyć i zanieść drugiemu

 Dziś będzie nietypowo, bo zawsze 
do tej pory było wprost w odniesieniu do 

małżeństw. Tym  razem zacznę od cze-
goś zupełnie innego. W napomnieniu 

piętnastym św. Franciszek napisał do 
braci: Błogosławieni pokój czyniący, 
bo nazwani będą synami Boga (Mt 
5, 9). Ci przynoszą naprawdę po-
kój, którzy wśród wszystkich cier-
pień, jakie ich spotykają na tym 
świecie, dla miłości Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa zachowują 
pokój duszy i ciała. Zaś w testa-
mencie uczył: Pan objawił mi, 
abyśmy używali pozdrowienia: 
niech Pan obdarzy was poko-
jem. Pokój wypełniał serce 
Franciszka i tym 

pokojem pra-
gnął dzielić 

się

z każdym człowiekiem. To nie pokój paktów i układów, sta-
bilizacji siłowej czy strachu przed mocniejszym. Pokój
w sercu Franciszka ma zupełnie inne źródło. Kiedy po zmar-
twychwstaniu Jezus ukazuje się wystraszonym, wątpiącym 

uczniom, którzy uciekli z Ogrodu Oliwnego, 
których brakło pod krzyżem, na Golgocie, 
to pozdrawia ich słowami Pokój wam. Jakby 
chciał ich pocieszyć i wzmocnić nie bójcie 

się - żyję, jestem wśród was. Idźcie do Galilei 
tam gdzie wszystko się zaczęło, gdzie usłyszeli-

ście po raz pierwszy: Pójdź za Mną. Nie ważna 
jest twoja słabość, twoje błędy, twój strach  je-

śli tylko sercem jesteś przy Mnie. Jeśli wró-
cisz do Galilei by zacząć jeszcze raz. Dziś 
wiele mówi się o pokoju, mając w pamięci 
choćby nieludzkie doświadczenie drugiej 
wojny światowej, bliższą nam wojnę do-
mową na Bałkanach czy ostatnie wyda-
rzenia za wschodnią granicą. Myśl, że 
wojna mogła by mieć większy wpływ 
na moje życie, tu i teraz, na życie tych 
których kocham, budzi w sercu wie-
ki niepokój. Ale przecież nie obce są 
nam też nasze małe wojny rozgrywa-
ne tu i tam w zaciszu naszych domów, 
rodzin i wspólnot, może jeszcze bezkr-
wawe ale jakże często zajadłe i niosące 
ze sobą tyle bólu i wrogości. To właśnie 
tu przychodzi Chrystus z wielkanocnym 
orędziem pokoju, którego doświadczyli 
apostołowie, św. Franciszek i każdy kto 
Mu uwierzył, że On zwyciężył świat. Dla 
miłości Jezusa zachować pokój serca, na-
wet w bólu i doświadczeniu to nieść re-
alnie pokój i dobro dzisiejszemu światu.

Mały pokój w wielkim świecie



Z ks. dr. hab. Dariuszem Oko z Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie rozmawia Anna Cichobłazińska

Gender – ideoloGia total itarna

wywiad skrócony (całość ukazała się w tygo-
dniku NIEDZIELA NR 24 • 16 czerwca 2013)

Anna Cichobłazińska: – W mediach co-
raz częściej pojawiają się terminy: gender, 
ideologia gender, totalitaryzm gender, fi-
lozofia gender. Co one oznaczają?
Ks. Dariusz Oko: – Należy mówić nie tyle 
o „filozofii”, ile o „ideologii” gender. Fi-
lozofia jest radykalnym poszukiwaniem 
prawdy i dobra, natomiast ideologia jest 
narzędziem bezwzględnej walki o swoje 
interesy, także kosztem prawdy i dobra. Ma 
ona doprowadzić do zwycięstwa poglądów 
i zaspokojenia egoistycznych pragnień ja-
kiejś grupy społecznej kosztem największej 
nawet krzywdy innych grup. W tym sensie 
gender jest klasycznym przykładem ide-
ologii, jest narzędziem w bezpardonowej 
walce o korzyści dla ateistycznego gender 
i homolobby. Sama nazwa pochodzi od 
angielskiego słowa „gender”, co było wcze-
śniej oznaczeniem gramatycznym płci,
w odróżnieniu od słowa „sex”, oznacza-
jącego płeć biologiczną. Obecnie słowo 
„gender” zaczęto używać do określenia płci
w znaczeniu kulturowym. To jest też głów-
ny aksjomat tej ideologii, że nasza płeć jest 
przede wszystkim określana nie biologicz-
nie, ale kulturowo w procesie wychowa-
nia, czyli nie rodzimy się jako istoty płci 
męskiej albo żeńskiej, ale takimi jesteśmy 
kreowani po urodzeniu. Na tym ideolodzy 
gender budują całą swoją teorię, to jest jej 
kamień węgielny. Zakładają, że nasza toż-
samość płciowa nie wynika z natury, tylko
z kultury, można powiedzieć, że jest naszym 
wymysłem albo nawet rodzajem naszej fan-
tazji. W związku z tym jest prawie całko-
wicie plastyczna, może być kształtowana
w procesie wychowania, teraz najlepiej 
zgodnie z ideologią gender. W ten sposób 
rusza cała lawina, bo jeżeli nawet rzecz tak 
naturalna i oczywista jak płeć ma być kształ-
towana kulturowo, ma być kwestią umowy, 
to tym bardziej wszystko inne może być 
tak kształtowane. W ten sposób otwiera 
się pole do popisu dla inżynierów społecz-
nych, o jakim nie śnili nawet komuniści.

Co stoi u podstaw takich założeń i dlacze-
go są one tak groźne?
To są przede wszystkim lewaccy ateiści. 
Ateizm buduje na fundamentalnym, fał-
szywym założeniu nieistnienia Boga
i przez to z konieczności  błędnie rozumie 
człowieka i świat. To tak, jakby dziecko 
żyjące w łonie matki twierdziło,  że jego 
matka w ogóle nie istnieje. Ateizm jest 
jak błąd popełniony na początku łańcu-
cha równań,  który będzie się powtarzał

na każdym ich kolejnym etapie i nie do-
puści do osiągnięcia poprawnego wyniku. 
Ponieważ jest to błąd ogromny, ma też 
ogromnie złe konsekwencje. Największe 
błędy kulturowe i gospodarcze, a zarazem 
największe zbrodnie w dziejach ludzkości 
popełniali ateiści, a zarazem (śmiertelni) 
wrogowie chrześcijaństwa, którzy nigdy 
za to publicznie nie żałowali i nie prze-
prosili. Na koncie nazizmu jest ok. 50 mln 
ofiar II wojny światowej, na koncie komu-
nizmu przynajmniej 150 mln ofiar – jako 
wynik wszystkich jego rewolucji, czystek 
i innych społecznych „eksperymentów”. 
Sama eksterminacja bogatszych rodzin 
chłopskich w Rosji sięgnęła ok. 7 mln 
ofiar, Wielki Głód na Ukrainie pochłonął 
może nawet 14 mln naszych wschodnich 
sąsiadów, rewolucja kulturalna w Chinach 
kosztowała ok. 40 mln ludzkich istnień.
Ludzie, którzy są najbardziej zaciekły-
mi wrogami Boga, siłą rzeczy stają się też 
najbardziej gorliwymi sługami Szatana. 
Trzeba pamiętać, że to właśnie on staje się 
zasadniczym źródłem ich myślenia. Jed-
nak po tym oceanie zbrodni i absurdów
ateistom trudno osiągać władzę przy po-
mocy klasycznego marksizmu, jest on 
już zbyt skompromitowany. Zarazem, jak 
każdy człowiek, potrzebują oni jakiegoś 
światopoglądu, jakiegoś sensu, jakiegoś 
ogólnego rozumienia rzeczywistości. Kie-
dy prosty marksizm nie może spełniać już 
tych funkcji, wymyślili sobie jego mutację, 
czyli genderyzm. Tworzą sobie przy tym 
iluzję misji, służby. Tak jak kiedyś „poma-
gali” robotnikom i chłopom, zagarniając 
przy tym całą władzę dla siebie, tworząc 
najgorsze, najbardziej krwawe dyktatury 
znane w dziejach, tak teraz chcą „pomóc” 
ludziom odmiennym seksualnie i przy tej
okazji zdobyć totalitarną władzę. Po-
nieważ są oni duchowymi albo nawet 
fizycznymi potomkami najgorszych 
ateistycznych przestępców, trzeba się spo-
dziewać, że będą podobnie niegodziwi, za-
kłamani i bezwzględni w swoim działaniu.

Dlaczego tak wiele mówią o seksie, tak 
bardzo na nim się koncentrują?
To też jest typowe dla ateizmu. Jeżeli ne-
guje się to, co najwyższe, najbardziej du-
chowe w człowieku, czyli jego wspólnotę
z Bogiem i ludźmi, siłą rzeczy niesłycha-
nie zuboża się ludzką egzystencję i zapada 
w to, co niższe, nawet czysto fizjologiczne.  

A seksualność należy do najpotężniejszych 
sił naszej cielesności, stąd jej przecenianie, 
bezwolne poddawanie się jej oraz odłą-
czenie od miłości i odpowiedzialności 
łatwo prowadzi do zniewolenia, do po-
szukiwania spełnienia i szczęścia prawie 
wyłącznie w jej granicach, także na dro-
dze zachowań bardzo wypaczonych. To 
dlatego ateiści szczególnie łatwo stają się 
seksmaniakami, seksoholikami czy sek-
sonarkomanami i chcą jeszcze te chore 
postawy narzucić całemu społeczeństwu.

Mówi się wręcz o totalnym zagrożeniu tą 
ideologią...
Słusznie mówi się o gendertotalitaryzmie, 
bo genderyści rzeczywiście chcą władzy to-
talnej, chcą wszystko zdominować i wszyst-
kim rządzić, wszystkich uszczęśliwić na siłę, 
czyli uczynić niewolnikami lub zakładnika-
mi swojej ideologii. To jest niejako wpisane 
w logikę ideologii ateistycznych. Biologi-
zują człowieka, ludzi uważają zasadniczo 
za takie bardziej inteligentne zwierzęta, ale 
siebie oczywiście za zwierzęta najinteligent-
niejsze. A zwierzęta mocniejsze zabijają
i pożerają te słabsze. Stąd ich usprawiedli-
wienie dla wcześniejszych i współczesnych 
zbrodni. Wcześniej dla Kołymy, a dzisiaj dla 
łamania podstawowych praw ludzkich osób 
wierzących, dla niesłychanej pogardy wo-
bec nas. To widać choćby w niesamowitej 
arogancji i nienawiści, z jaką nieraz mówią 
o nas w mediach i w polityce. Nie jest przy-
padkiem, że ateiści najbardziej popierający 
genderyzm w polityce i mediach, jak Janusz 
Palikot i Jerzy Urban, ustanawiają też pol-
skie rekordy języka cynizmu, nienawiści, 
wulgarności i pogardy. Tak depczą podsta-
wowe prawo człowieka do poszanowania 
jego godności, ale także inne prawa. Nale-
ży tu wymienić również prawo do udziału
w życiu społecznym, demokratycznym
i medialnym, które jest niszczone przez wy-
kluczanie mediów opozycyjnych, bo nie ma 
demokracji bez opozycji, a nie ma opozycji 
bez wolnych mediów. Należy tu też święte 
prawo rodziców do wychowywania dzieci 
według własnej kultury i własnych przeko-
nań, które jest łamane poprzez narzucanie 
dzieciom wychowania według gendery-
zmu (czyli według maniaków seksualnych). 
Tak oto Polska i inne kraje Zachodu sta-
ją się miejscem deptania podstawowych 
praw ludzkich. Jest wiele podobieństw 
pomiędzy genderyzmem a marksizmem: 

ateistyczna pycha, zakłamanie i przemoc, 
kompletny brak szacunku dla innych, po-
dobne klęski rozumu i sumienia ateistycz-
nego. Marksiści mordowali ludzi inaczej 
myślących, genderyści wykazują olbrzymią 
pogardę wobec ludzi inaczej myślących
i mordują na razie słowami. Komuniści za 
jedno zdanie krytyki Stalina wsadzali do 
więzienia lub mordowali, genderyści za 
jedno zdanie krytyki swej ideologii też chcą 
wsadzać do więzienia, z „homofobii” chcą 
„leczyć”, podobnie jak stalinowcy „leczyli” 
z prawicowych „odchyleń”. Siebie samych 
wyłączają natomiast z wszelkiej krytyki, 
stawiając się ponad nią. Innych, szczególnie 
katolików, można według nich do woli obra-
żać i im ubliżać – ale ich samych przenigdy.

Tematyka gender najczęściej pojawia 
się w kontekście edukacji: mamy towa-
rzystwa i stowarzyszenia edukacji prze-
ciw dyskryminacji płci, studia gender 
na renomowanych uczelniach, trene-
rzy gender reklamują swoje warsztaty
w szkołach etc. Za tymi instytucjami stoją 
organizacje o zasięgu światowym (ONZ), 
europejskim (UE) czy państwowym (mi-
nisterstwo edukacji, ministerstwo zdro-
wia). Zaplecze takich autorytetów dla 
ideologii gender może ogłupić człowie-
ka nieznającego się na rzeczy. Jak mo-
żemy się bronić przed genderideologią?
Instytucje te stały się w istocie przybudów-
ką dla ideologii gender – jak kiedyś „polski” 
rząd dla władców Moskwy. Podobnie było
z komunizmem. Wszystkie instytucje
w państwach socjalistycznych musiały 
funkcjonować według zasad marksizmu, 
służyć mu i go propagować. Na każdej 
uczelni musiała być katedra marksizmu 
i każdy student musiał zdać egzamin
z marksizmu-leninizmu.  W końcu jedna 
trzecia kuli ziemskiej była pod panowa-
niem komunizmu. Jednak powoli ludzie 
przestawali uznawać te zbrodnicze absurdy, 
w końcu nikt – ani rządzeni, ani rządzący 
– w to nie wierzył, marksizm zdegenero-
wał się do żałosnej przykrywki dla nagiej 
żądzy zdobycia i zachowania władzy. Teraz 
mamy etap rozwoju genderyzmu, rozkład 
przyjdzie później. Obecnie przemoc ide-
ologiczna narzucana jest nie przez czołgi, 
ale poprzez potężne środki polityczne i fi-
nansowe. Tak jak Moskwa próbowała nam 
narzucić komunizm, tak dziś Bruksela 
czy ONZ chcą nam narzucić genderyzm.   
z kłamstwem i przemocą komunizmu,

Tak jak kiedyś musieliśmy walczyć tak dzi-
siaj musimy walczyć z kłamstwem i przemo-
cą genderyzmu. I to jest nieuniknione. Lu-
dzie, którzy są ateistami, wrogami Kościoła, 
będą nas atakować. Wrogowie Boga są też 
wrogami chrześcijan. Chrześcijaństwo jest 
najbardziej prześladowaną religią świata, 
bo jest najlepszą, najbardziej bliską Bogu 
religią. Szacuje się, że od czasów Chrystusa 
do dziś zamordowano ok. 70 mln chrześci-
jan, większość z nich w XX wieku – wieku 
największych ideologicznych szaleństw. 
Również ateiści w Korei Północnej właśnie 
w tej chwili w swoich obozach koncentra-
cyjnych więżą, torturują i mordują tysiące 
chrześcijan. Nienawiść, której doświad-
czamy od genderystów, jest tylko cząst-
ką większej, ogólnoświatowej nienawiści.

Co może uczynić zwykły człowiek nie-
ustannie bombardowany przez tę ideolo-
gię?
Przede wszystkim uodpornić się na nią, po-
dobnie jak uodporniliśmy się na propagan-
dę komunistyczną, uświadomić sobie, że 
trzeba ją rozumieć na odwrót. Kiedy ćwierć 
wieku temu media komunistyczne kogoś 
bardzo chwaliły, wiedzieliśmy, że musi to 
być człowiek szczególnie niegodziwie ży-
jący. Kiedy natomiast kogoś gwałtownie 
atakowały, wiedzieliśmy, że musi to być 
człowiek szczególnie szlachetny, wartościo-
wy. Podobnie jest dzisiaj, kiedy największe 
media są w rękach postkomunistów, kie-
dy tak bardzo promują homoseksualizm
i z taką nienawiścią atakują Kościół, to tak 
jak kiedyś szukaliśmy podziemnej „bibuły”, 
tak teraz trzeba szukać innych, nie nagła-
śnianych, ale prawdomównych mediów – 
jak np. tygodnik „Niedziela”. Ten krytycyzm 
i poszukiwanie właściwych źródeł prawdy 
są bardzo ważne, bo inaczej producenci 
kłamstwa stają się panami naszych umysłów 
i serc. Trzeba też podejmować mądre decy-
zje polityczne, nie dopuszczać lub odsuwać
od władzy ludzi, którzy kierują się nie 
rzeczywistością, lecz ideologią. Trzeba 
też samemu angażować się w politykę, 
bo jeśli uczciwi będą od niej stronić, rzą-
dzić nami będą ludzie niegodni, a nawet 
przestępcy. Po zdobyciu władzy politycz-
nej mogą już łatwo zdominować całe spo-
łeczeństwo i wszystkie jego instytucje.

Ks. Dariusz Oko –
kapłan archidiecezji krakowskiej.
Doktor habilitowany filozofii
i doktor teologii,
pracownik Wydziału Filozofii
UPJPII w Krakowie.
Po święceniach kapłańskich
przez 6 lat studiował
na uczelniach w Niemczech,
Włoszech i Stanach Zjednoczonych.
Przez całe 28 lat kapłaństwa
zaangażowany równolegle
w pracy naukowej
i duszpasterstwie
(jako stały rezydent
w parafiach polskich,
europejskich
i amerykańskich).
Przez 16 lat duszpasterz studentów
i od 16 lat duszpasterz Służby
Zdrowia Archidiecezji Krakowskiej.
Podczas studiów,
konferencji naukowych
i pielgrzymek z lekarzami
ok. 10 lat spędził za granicą,
poznał ponad 40 krajów
na 6 kontynentach.
Znany także z działalności
publicystycznej,
zwłaszcza z krytyki teologii
liberalnej oraz genderideologii,
homoideologii i homoherezji.



„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na zie-
mię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. 
Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, cór-
kę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyja-
ciółmi człowieka jego domownicy” (Mt 10,34-36).

 Ogień iskrzy, gdy zmiesza się go z wodą. Bóg, 
wcielając się w człowieka, rzucił na ziemię ogień. Od 
tej pory zawsze będzie „iskrzyć”. Świat był w błędzie 
grzechu, teraz błąd/grzech ściera się z prawdą i świę-
tością. Między nimi nie ma zgody. Jezus uświado-
mił nam wszystkim, że trwamy w niepokoju. Nie-
pokój stał się świadomy. Teraz trwa walka o pokój. 
Dzięki niemu możemy zaspokajać wszelkie nasze 
potrzeby. Można dojść do wniosku, że „wojna” bę-
dzie toczyć się między teistami i ateistami. Dlaczego 
najwięcej problemów z porozumieniem mają ludzie 
wierzący, starający się żyć Ewangelią? Teoretycz-
nie nie powinno być żadnego problemu. A jednak! 
Dlaczego ludzie niewierzący nie mogą na nas spojrzeć

i powiedzieć: „Zobaczcie, jak oni się miłują”? Czy 
w ogóle kiedyś mogli? Chyba również na tym pole-
ga istota słów Chrystusa przytoczonych na wstępie. 
Różnorodność rozumienia i odbierania słów, sposo-
by przeżywania wiary wydają się być źródłem kon-
fliktu pomiędzy wierzącymi. Gdyby każdy z nas miał 
takie samo wyobrażenie dobrego życia, Ewangelii
i Boga, wydaje się, że nie byłoby problemu z porozu-
mieniem. Dlaczego jest inaczej? Może chodzi właśnie 
o wspólne dochodzenie do lepszego poznania Boga? 
Zamknięcie się we własnych wyobrażeniach będzie 
skutkowało błędem. Otwartość serca i umysłu na 
inny punkt widzenia może zbliżyć nas do lepszego 
i głębszego zrozumienia obecności Boga. Czy taki 
dialog jest możliwy? Nie byłby możliwy bez obecno-
ści Ducha Świętego pośród nas. Jednak trzeba Mu się 
oddać, bez tego najprawdopodobniej będziemy pod-
świadomie próbowali przekonać innych do nasze-
go wyobrażenia wiary, naszego wyobrażenia Boga. 

Otwierając się na pomoc Ducha, zwiększamy szan-
se na osiągnięcie pokoju. Bardzo niebezpiecznym 
zagrożeniem jest osąd drugiego. My, katolicy, lubi-
my stawiać się w roli dobrych, a innych katolików, 
szczególnie tych, którzy mają inne od nas zdanie, 
postrzegamy jako tych złych. Ale czy wszyscy razem 
nie dążymy do tego samego? Dlaczego osądzamy? 
Czy dlatego, że Ewangelia wyraźnie mówi o potępie-
niu grzechu? Czy robimy to w dobrej wierze? Czy 
może nie potrafimy znieść faktu, że ktoś inny może 
mieć rację i nasze działanie kierowane jest nienawi-
ścią? Najczęściej jedno łączy się z drugim. Dowód 
na to, że nigdy nie będziemy mieli pewności co do 
własnych intencji, a co dopiero intencji drugiego, 
postaram się wyjaśnić w bardziej obrazowy sposób. 
Każdy z nas widzi się w jakimś świetle – dobrym 
lub złym. Czy nasza samoświadomość jest wystar-
czająca? Czy myślimy o sobie w sposób właściwy? 
Wyobraźmy sobie ciemny las, sam jego środek. Oświe-
tlamy mały skrawek przed sobą – tyle wiemy o sobie. 
Chodzimy po lesie z latarką i poznajemy siebie, czasem 
natrafiamy na jakieś śmieci. Próbujemy je posprzątać 
albo je zostawiamy. Nie zmienia to faktu, że już tędy 
przechodziliśmy i - świadomie lub nie - naśmiecili-
śmy. Skrawek lasu, jego czystość, świadczy o tym, że 
jesteśmy dobrzy. Bo nie śmieciliśmy. Albo źli – bo do-
syć, że śmieciliśmy, to teraz nie mamy ochoty po sobie 
posprzątać. Chodząc tak po lesie w ciemności z latar-
ką, trafiając tylko na czyste miejsca, możemy dojść 
do przekonania, że jesteśmy dobrzy. Kiedy natomiast 
trafiamy na śmieci – jesteśmy źli. Problem w tym, że 
nie mamy spojrzenia na całość, dlatego nie możemy 
być pewni co do tego, czy faktycznie jesteśmy dobrzy 
czy źli. Może tylko nam się tak wydaje. Co więcej, las, 
po którym chodzimy, został podzielony na części po-
między pozostałych ludzi. Dlatego - przypadkowo lub 
nie - możemy natknąć się na część sąsiada i dostrzec 
u niego bałagan lub porządek. I na tej podstawie wy-
damy osąd – zawsze fałszywy. Czy można w jakiś spo-
sób zobaczyć całość tak, aby nabrać pewności co do 
czystości „kawałka”, który został nam przydzielony? 
Możemy starać się wykorzystywać to, co napotykamy 
na drodze, rozpalić ognisko w kilku miejscach, potem 
wspiąć się na drzewo, wtedy na pewno zobaczymy 
więcej. Będziemy mogli wydać bardziej trafny osąd, 
ale czy bardziej właściwy? Ciągle będzie to na chy-
bił trafił. Wkrótce wzejdzie słońce i odsłoni wszyst-
kie ciemności, wówczas wszystko, co ukryte, zostanie 
odsłonięte, poznamy całą prawdę o sobie i innych...

Jedyny, który ma prawo do takiego sądu, nie sądzi! 
Sąd oddaje Bogu Ojcu! Jakim prawem my sądzimy? 
Popatrzmy na św. Franciszka. To człowiek – geniusz 
rozwiązywania konfliktów pomiędzy ludźmi, brać-
mi. Owocem jego działania była atmosfera miłości 
i pokoju. Za jego życia ludzie mogli patrzeć na roz-
wijający się zakon i mówić: „Popatrzcie, jak oni się 
miłują”. Czy potrzebujemy silnego przywódcy? Czy 
nie powinien być nim Chrystus? Skoro każdy z nas 
może Go rozumieć na swój sposób, to czy wzorem 
umożliwiającym nam lepsze zrozumienie nie może 
być święty z Asyżu? Albo inni święci, którzy żyją 
między nami? Świeccy, kapłani, zakonnicy... Nie-
zależnie jaką drogę miłości obierzemy, na każdej
z nich mamy wielu przewodników. Idąc za nimi do 
Chrystusa, powinniśmy pamiętać tylko o jednym – 
wstąpienie na drogę miłości to dopiero początek, to 
zaznanie uczucia, które utwierdzi nas, że jesteśmy 
na dobrej drodze, uczucie, które będzie małym pro-
centem pokoju serca. Jeśli nie wkroczymy na drogę 
miłości, będziemy tkwić w błędzie, nie będziemy 
podejmować walki, będziemy po prostu egzystować, 
nasza natura będzie coraz bardziej zezwierzęcona, 
popędy zaczną wygrywać i to nimi będziemy kiero-
wać się w życiu. Tylko czasem, gdy natrafimy na ludzi 
prawdziwych i dobrych, będzie rosła w nas frustra-
cja. Będą oni nas denerwować, będziemy za wszelką 
cenę chcieli się ich pozbyć, tylko po to, by było nam 
wygodnie, by zachować pozorny spokój. Wkrocze-
nie na drogę miłości to wejście człowieka brudnego, 
kłamliwego, złego na drogę prawdy, światła, czysto-
ści. Dlatego nie ma możliwości, żeby ktoś czuł się 
czysty, czyli dobry. To niemożliwe. Jeżeli ktoś twier-
dzi, że nie ma grzechu, to udowadnia, że nie idzie 
drogą miłości, tylko drogą zagłady. Idąc natomiast 
drogą światła, człowiek będzie coraz czystszy, choć 
cały czas będzie go coś gryzło, uwierało. Ale to nie 
jest problem. To naturalny proces oczyszczenia. Tak 
musi być, na tym polega osiągnięcie pokoju. To nie 
chwila, to jest proces, który trwa całe życie. Może-
my go mieć tylko mniej lub więcej. Sto procent do-
staniemy w Ciele Uwielbionym, kiedy po przejściu 
ziemskiej drogi w pełni oczyścimy to, co w nas złe. 
 Jedynym problemem dzisiejszego człowieka 
jest fakt, że mu się nie chce, nie chce robić mu się 
czegoś, co ma wartość. Bez chcenia nie będzie zba-
wienia... 
 Panie, spraw, aby chciało nam się chcieć...

br. Tytus WANDAS OFM



W czasach, kiedy media lansują typ czło-
wieka silnego, często bezwzględnego i za 
wszelką cenę robiącego karierę, zaprosze-
nie, jakie kieruje do nas Ewangelia Jezusa 
Chrystusa ukazująca miłość jako zasadę 
życia, staje się ratunkiem dla świata. Być 
zauważonym i podziwianym przez innych 
– to coraz częstsze pragnienie wielu ludzi. 
Dlaczego? Ponieważ można dostatniej żyć, 

a popularność często wynosi człowieka na sam 
szczyt w rankingach na najsławniejszych, naj-
bogatszych i najpiękniejszych. Czy rzeczywi-
ście taki jest cały współczesny świat? Czy 
wszyscy bez wyjątku myślą tylko o tym, jak 
stać się kimś naprawdę ważnym? Oczywi-
ście, że nie! Na szczęście wciąż można spo-
tkać ludzi cichych, pokornych, spokojnie 
i sumiennie realizujących swoje życiowe 
powołanie. Nie grozi im zbytnia popular-
ność, na pewno nie znajdą się na pierw-
szych stronach gazet, ani w telewizyjnych 
programach, ale nie to jest ich celem. Oni 
po prostu szukają prawdziwego szczęścia, 
które nie jest uzależnione od oklasków
i grubego portfela. Osiągają je przez wier-
ność ideałom, niesienie dobra i sumien-
ność w życiu codziennym. Być wielkim 
to być dobrym. Zauważyć, ile radości dają 
wszelkie przejawy dobroci w codziennym 
życiu. Czy dobrzy ludzie są wśród nas?

Jestem przekonany, że jest ich bardzo wie-
lu. Najprostsze przykłady to zatroskane
o dzieci matki, zapracowani ojcowie chcą-
cy zapewnić byt rodzinie. Opiekujący się 
chorymi i niepełnosprawnymi. Podający 
kawałek chleba bezdomnemu. Piękno tych 
ludzi ma swoje źródło w Jezusie Chrystu-
sie. Naśladując Jego dobroć, podobnie 
jak On potrafią pochylić się nad każdym 
człowiekiem i nieść bezinteresowną po-
moc wszystkim, którzy jej potrzebują.
Dobro nie jest krzykliwe. Pewnie dlatego 
nie trafia na pierwsze strony gazet. Jest 
jednak obecne w naszej codzienności.
W każdym uśmiechu i dobrym słowie, we 
wszelkiego rodzaju pomocy niesionej po-
trzebującym. Im więcej ludzi się nim za-
chwyci, tym piękniejszy zbudujemy świat 
wokół siebie. Człowiek dobry ma w sercu 
pokój. I chyba tego najbardziej potrzeba 
współczesnemu światu – pokoju i dobra. 

ks. Przemysław Węgrzyn

br. Faustyn Maciaś OFM

„… ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ.”
(Rz 12,21)

 Przeczytać, przyjąć do wiadomo-
ści te słowa jest łatwo, gorzej natomiast 
idzie nam wprowadzenie ich w życie. Do 
lepszego „przeżycia” tego fragmentu Pi-
sma Świętego niech posłużą nam dwie 
postacie – Józef Egipski (odległy w czasie, 
ale wciąż aktualny) i bł. Jerzy Popiełuszko, 
kapłan i męczennik (żyjący w ubiegłym 
stuleciu). W Biblii mamy wiele posta-
ci przezwyciężającej zło dobrem. Jedną
z takich postaci jest Józef Egipski sprze-
dany w niewolę przez swoich braci, któ-
remu szczególną uwagę poświęca również 
o. Józef Witko OFM w swojej książce, pt. 
„Uzdrawiająca moc przebaczenia”. Gdy 
Józef Egipski trafia do Egiptu, staje się jed-
nym z potężniejszych ludzi w ziemi egip-
skiej. Gdy w Egipcie i Kanaanie zapanował 
wielki głód, ojciec Józefa kazał jego bra-
ciom pójść do Egiptu i zakupić żywności 
u Zarządcy tegoż miasta, którym był Józef.

Gdy bracia przybywają do Egiptu, Józef 
poznaje swoich braci, lecz oni jego nie po-
znają. Jaka jest reakcja Józefa? MIŁOŚĆ, 
gdyż w końcu dojrzał, by im przebaczyć 
wyrządzoną krzywdę. Św. Paweł w Liście 
do Rzymian mówi nam, aby zło dobrem 
zwyciężać. Zło możemy popełniać na 
dwa sposoby: pierwszy – z premedytacją 
(co zdarza się nam rzadko, o ile w ogó-
le – przecież w większości przypadkach 
ludzie mają dobre intencje). Drugi –
w emocjach (co zdarza się bardzo często).  
O. Józef Witko OFM w wyżej wymienio-
nej książce podaje nam jak ze złem po-
pełnionym w emocjach walczyć: „… Ni-
gdy nie podejmujmy decyzji w gniewie.

Dajmy sobie czas na modlitwę i przemy-
ślenia, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy cho-
dzi o nasze relacje z drugim człowiekiem.” 
Kolejną postacią, którą chciałem przypo-
mnieć – bliższą naszym sercom – jest bł. 
Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, 
któremu przez całe życie przyświecały sło-
wa św. Pawła – ZŁO DOBREM ZWYCIĘ-
ŻAJ. On w całym swoim krótkim życiu 
umiłował szczególnie nakaz św. Pawła. W 
jego wypowiedziach i kazaniach widać, że 
żyje tymże nakazem i poleca, by inni czy-
nili w swoim życiu podobnie jak on, gdyż 
jak nawołuje w jednym ze swoich kazań:  
„… W przeciwnościach rzeczywiście chce-
my wypowiadać prawdę, gdy inni milczą; 

 Osoby o dobrym i wrażliwym 
sercu przejmują się nie tylko losem dru-
giego człowieka, ale też i zwierząt. Ich 
krzywda powinna budzić w nas współczu-
cie. Ostatnio wiele się słyszy o brutalnym 
traktowaniu czworonogów oraz innych 
pupili. Zwierzęta oddziałują na nas bardzo 
pozytywnie, zwłaszcza te domowe. Sądzę, 
że bez nich świat byłby o wiele uboższy.
W Księdze Rodzaju (por. 1,24) Bóg po-
święca jeden dzień na stworzenie właśnie 
zwierząt. Osoby szanujące wszelkiego ro-
dzaju istoty żywe, będą również pełne sza-
cunku do ludzi. Z oswojonymi zwierzętami 
człowiek często współpracował, niestety, 

nierzadko je wykorzystywał, co po prostu 
boli i pociąga za serce. Żyjąc w zgodzie, 
a nawet w przyjaźni ze zwierzętami, mo-
żemy wiele zyskać, na pewno nie stracić. 
Któregoś razu wybrałem się na spacer, 
moją uwagę zwrócił pies na pewnej pose-
sji, który nie miał nawet siły szczekać, miał 
łańcuch maksymalnie 1,5 m długości, w 
misce jedzenie przynajmniej trzydniowe 
i jakąś resztkę brudnej wody. Był w opła-
kanym stanie. Niestety, nie był to jedyny 
widok, tego dnia, takiego traktowania pu-
pila,  który przecież ma być wiernym towa-
rzyszem i przyjacielem człowieka. Zadaję 
sobie pytanie, skąd u ludzi taka obojęt-
ność i nieodpowiedzialność związana

z traktowaniem zwierzęcia. Przecież to 
zwierzątko też czuje ból, też cierpi. Zro-
biło mi się naprawdę przykro, zwłaszcza, 
że nic nie mogłem zrobić. Święty Franci-
szek umiał docenić prawdziwą wartość 
wszystkich istot żywych, także zwierząt 
– nie bez powodu jest patronem ekolo-
gów. Przede wszystkim nie lekceważył 
ich i nie gardził nimi, wręcz przeciwnie 
obdarzał je szacunkiem. Jest legenda mó-
wiąca nawet o kazaniu, które wygłosił do 
ptaków. Zwierzęta nazywał swoimi brać-
mi. Święty Franciszek był wielkim przy-
jacielem zwierząt. Powinniśmy uczyć się 
od Niego postawy względem wszelkiego 
stworzenia i próbować go naśladować.

ZWIERZĘTA TO TEŻ NASI BRACIA

Redaktor naczelny tygodnika „Przewodnik katolicki”

wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sie-
ją nienawiść; zamilknąć, gdy inni mó-
wią; modlić się, gdy inni przeklinają; 
pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić; 
przebaczyć, gdy inni nie potrafią; cie-
szyć się życiem, gdy inni je lekceważą.”
W tych dwóch postaciach widać wy-
raźnie, że można JEDNAK w swoim 
życiu wypełnić nakaz św. Pawła. Ży-
czę każdemu i każdej z nas, by nie od-
powiadać złem za zło, ale idąc za tymi, 
którzy umiłowali te słowa, mogli zło 
DOBREM zwyciężać. POWODZENIA!!!

Świat potrzebuje dobra

br. Fabian Michałowski OFM



Jan Galarowicz
NIEPOKÓJ I DOBRO

„Błogosławieni pokój czyniący...”(Mt 5,9)
 Pokój jest bez wątpienia jedną z najcenniej-
szych wartości. Dlatego jedno z błogosławieństw 
brzmi: „Błogosławieni pokój czyniący”. (por. Mt 5,9) 
Błogosławieni, którzy troszczą się o to, aby ich serca 
wypełniał pokój:  starający się przezwyciężyć agresję, 
nienawiść i złość, pogardę, zemstę i zazdrość oraz za-
prowadzić w swoim wnętrzu ład, wprowadzając do nie-
go pozytywne uczucia, zamiary i myśli. Błogosławieni, 
którzy powstrzymują się przed domowymi awanturami 
i kłótniami oraz zabiegają o porozumienie, kompro-
mis i współdziałanie. Błogosławieni, którzy rozwiązują
w sposób twórczy konflikty społeczne i międzynarodowe. 

Twórczy niepokój
 Bezkrytyczna pochwała pokoju może jednak 
prowadzić do absolutyzowania go i przeoczenia ważnej 
prawdy, że niekiedy  źródłem dobra nie jest wcale  pokój, 
lecz niepokój i walka. Jaka jest bowiem adekwatna reak-
cja na atak na wartości, np. na krzywdzenie dziecka czy 
napaść agresora na suwerenne państwo: pokój czy niepo-
kój i walka? Wyrażając pochwałę dla niepokoju, nie cho-
dzi mi, oczywiście, o tę jego odmianę, która ma charak-
ter destrukcyjny czy towarzyszy chorobom psychicznym                  
i zranieniom. Chodzi mi  o zdrowy, twórczy niepokój. 
 Jeśli w naszym życiu jest wszystko w porząd-
ku -  sumienie milczy. Jeśli natomiast dobro, za któ-
re jesteśmy odpowiedzialni, jest zagrożone, sumie-
nie – ten arcyważny, duchowy organ człowieka – nas 
niepokoi. Dzięki temu niepokojowi mamy szansę 
obronić jakieś dobro i uniknąć jakiegoś zła. Niepo-
kój budzi człowieka z uśpienia lub drzemki, wyrywa
z marazmu lub stagnacji, zakłóca dobre samopoczucie 
i samozadowolenie, stawia znaki zapytania przy nar-
cyzmie, egocentryzmie i egoizmie. Niepokój stwarza 
szanse na wyzwolenie się z iluzji, z pozornego dobra itd.

Barbarzyństwo a niepokój
 Nasza Ojczyzna jest naprawdę piękna. A jed-
nak… Obejrzałem niedawno długi reportaż na temat 
wydarzeń pod Pałacem Prezydenckim związanych                               
z krzyżem z sierpnia 2010 roku. I przeraziłem się upad-
kiem moralnym części młodego pokolenia: szydzącego
z Ukrzyżowania Jezusa, sikającego na znicze, zachwyco-
nego hasłem: „mohery na stos”, domagającego się, aby 
woda przemieniła się w zimnego Lecha… Jedną z cha-
rakterystycznych cech tych  młodych ludzi była pewność, 
że są oni jakąś lepszą rasą. Kto im to wmówił? Gdyby jed-
nak  w ich serca wkradł się niepokój, że ze świętości nie 
wolno drwić i szydzić, a osobami nie wolno gardzić, może 
wówczas nie bylibyśmy świadkami tych gorszących scen.
          I gdyby do sytej i zadowolonej z siebie Cywilizacji 
Zachodu wkradło się trochę niepokoju, np. związanego
z zabijaniem nienarodzonych dzieci, akceptacją gendery-
zmu, walką z chrześcijaństwem, które przecież stanowi je-
den z  korzeni Europy, itp. Może niektórzy jej mieszkańcy 
zaczęliby odkrywać ze zdumieniem, że wcale nie są ludź-
mi cywilizowanymi, lecz barbarzyńcami. A gdyby oni,
a zwłaszcza  elity, zaniepokoili się tym, co robi Putin, byłaby 
znacznie większa szansa na uniknięcie kolejnej tragedii. 

„Niespokojne jest serce nasze...” (św. Augustyn)
 Tak łatwo uwierzyć, że szczęście to zdrowie, uro-
da, pieniądze, sukces, seks, rodzina… A św. Augustyn na 
pierwszej stronie „Wyznań” pisze: „Niespokojne jest serce 
nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”. Cóż mówi nam ten 
wybitny myśliciel? Otóż wyraża on jedną z najbardziej 
fundamentalnych i najbardziej doniosłych prawd ludz-
kiego życia: nie ma takiej wartości skończonej, która była-
by w stanie ukoić nasze zachłanne serce; pełnia szczęścia 
i  pokój serca mogą zaistnieć ostatecznie dopiero wów-
czas, gdy zwiążemy je z dobrem absolutnym – z Bogiem.

Papież twórczego niepokoju
 Niepokój twórców, myślicieli, działaczy, 
nauczycieli, rodziców, świętych… Jana XXIII na-
zwano papieżem pokoju. A czy przesadą jest okre-
ślenie papieża Franciszka jako papieża twórczego 
niepokoju? Czy ignorujący ten niepokój, który rodzi 
zdrowy ferment w Kościele, oraz wybierając święty 
spokój, marazm i stagnację, nie marnują jakiejś wiel-
kiej szansy na zaistnienie nowego dobra w Kościele? 

Marek Zając Pokój i dobro! Pax et bonum! Piękne i mądre jest 
franciszkańskie pozdrowienie. Warte powtarzania i przy-
pominania. Tak – przypominania, bo mam nieodparte 
wrażenie, że zwłaszcza o pokoju mówimy w Koście-
le zdecydowanie za mało. A przecież zmartwychwstały 
Chrystus pozdrowił uczniów słowami: Pokój wam! Nic 
dziwnego, że potem Piotr, Jan i Paweł życzyli adresatom 
ich apostolskich listów właśnie pokoju.
Łatwo mówić o wierze, nadziei i miłości. Wierzyć                           
w Boga, wierzyć w sens własnego życia i powołania, wie-
rzyć w innych. Ba, nawet świat coachów i terenerów oso-
bistego rozwoju, świat międzynarodowych korporacji                  
i wielkiego biznesu – wciąż mówi o wierze. Tyle że o wie-
rze w siebie, we własne siły, talent czy umiejętności. Chy-
ba także do nadziei nie trzeba szczegónie przekonywać. 
Doskonale wiemy, że nadziei nie wolno tracić, ale zawsze 
trzeba pokładać nadzieję. Trzeba ufać, myśleć pozytyw-
nie, nie poddawać się i walczyć do końca. O miłości już 
nie wspomnę, bo miłości objaśniać, zachwalać ani rekla-
mować nikomu nie trzeba.
 A pokój? Z czym nam się zwykle kojarzy? Z bra-
kiem wojny; z życiem na bezpiecznym skrawku Ziemi, 
który szczęśliwie omijają zbrojne konflikty. Z czym jesz-
cze? Z reguły już z niczym. Tymczasem to wielki błąd. Bo 
Boży, ewangeliczny, chrześcijański, franciszkański pokój 
jest jak sól nadająca właściwy, dobry smak. To właśnie 
pokój – z Bogiem, z samym sobą i bliźnimi – sprawia, że 
wszystko jest na właściwym miejscu.
Nieraz boleśnie się przekonywałem, że życie bez pokoju 
przypomina budowanie domu na piasku. Weźmy naj-
większą z cnót teologolanych: miłość, która – jak poucza 
Pismo – nigdy nie przeminie. 

Był w moim życiu czas, gdy szaleńczo kochałem Boga 
i Jego świętych. Modliłem się długo, zadawałem sobie 
duchowe ćwiczenia i umartwienia, zaczytywałem się                       
w pobożnych lekturach, myślałem nawet o wstąpieniu do 
zakonu... franciszkanów – i nagle wszystko rozpadło się 
jak domek z kart. 
Przyszła pierwsza poważniejsza próba, uległem i przez 
kilka kolejnych lat nie chodziłem do spowiedzi ani nie 
przyjmowałem Komunii. Teraz, po nawróceniu – często 
się zastanawiam, dlaczego zszedłem wtedy na manowce. 
Przyczyn było kilka, ale jedną opisałbym tak: wierzyłem 
gorąco, doznawałem różnych uniesień, ekscytowałem się 
wiarą i Kościołem, ale nigdy w tamtym czasie nie odczu-
wałem pokoju. To było nieustanne rozchwianie, ciągłe 
podgrzewanie emocji aż do stanu wrzenia – ale nigdy 
uczucie wewnętrznego pokoju.
 Lata temu byłem też szaleńczo zakochany w ko-
biecie. I  przyznać dziś muszę, że było to uczucie szczere
i prawdziwe. Przeżywałem niezapomniane chwile, mi-
łość wypełniała każdą moją myśl, wszystko kręciło się 
wokół miłości. Ale dziś widzę, że miłość ta nie była źró-
dłem pokoju. No i znowu wszystko się rozsypało.
 Oczywiście nie pomyślcie, że Boży, ewangelicz-
ny, chrześcijański, franciszkański pokój oznacza stagna-
cję, totalne wyciszenie i wygaszenie żywszych uczuć, 
emocjonalną apatię. Nic z tych rzeczy. Tu chodzi o to 
coś, co na pewno już nieraz odczuwaliście – tę ducho-
wą, absolutną pewność, że Jezus jest obok; że wszystko 
idzie zgodnie z Jego planem. Że bez względu na to, czy 
za chwilę spotka was niespodziewana radość, czy nagłe 
nieszczęście – pozostaniecie zanurzeni w Jego miłości                  
i pokoju. Że jesteście szczęśliwi, iż stworzył Was takimi, 
jakimi jesteście – i teraz woła każdego z was po imieniu. 
Że otaczający was ludzie nie są przekleństwem i karą, ale 
darem i zadaniem.
 Teraz, nauczony na własnych błędach, często 
pytam sam siebie: czy otwierając w życiu nowy rodział, 
wchodząc z kimś w zażyłe relacje, podejmując ważne de-
cyzje rodzinne czy zawodowe – odczuwam pokój? Czy 
robiąc to, co robię – odczuwam pokój? Czy myśląc o tym, 
o czym myślę – odczuwam pokój? Ten prawdziwie Boży, 
ewangeliczny, chrześcijański, franciszkański pokój!

POKÓJ WAM



Augustianka Szpitalna,
posługuje w  Szpitalu Dieu we Francji, mieszka w Pont-l’Abbé

 Istniały kiedyś dwie bryły lodu. Powsta-
ły w czasie długiej zimy, w grocie utworzonej
z pni, kamieni, krzewów, pośród lasu na sto-
kach góry. Leżały naprzeciwko siebie z osten-
tacyjną obojętnością. Ich stosunki cechowała 
pewna oziębłość. Czasami jakieś „dzień dobry”, 
czasami „dobry wieczór”. Nic ponadto. Nie po-
trafiły „przełamać lodów”. Każda bryła myślała
o drugiej: „Mogłaby chociaż wyjść mi naprze-
ciw”. Bryły jednak nie mogą samodzielnie wę-
drować. Z tego powodu nic się nie działo i każda 
bryła lodu zamykała się jeszcze bardziej w sobie.
W grocie mieszkał borsuk. Pewnego dnia 
stwierdził: - Szkoda, że musicie być tutaj. Jest 
wspaniały, słoneczny dzień! Dwie bryły lodu za-
trzeszczały ponuro. Od maleńkości wiedziały, że 
słońce stanowi dla nich wielkie niebezpieczeń-
stwo. Tym razem, o dziwo, jedna z dwóch brył 
zapytała. - Jak wygląda słońce? - Jest cudowne... 
Jest życiem... - odpowiedział zaambarasowa-
ny borsuk. - Czy mógłbyś zrobić szparę 
w sklepieniu tej nory? Chciałabym 
zobaczyć słońce... - wyznała bryła 
lodu. Borsuk nie kazał sobie po-
wtarzać tego dwa razy. Zro-
bił dziurę w gmatwaninie 
korzeni  i ciepłe, miłe 
światło słonecz-
ne wdarło

się niczym złocisty promień. Po kilku miesią-
cach, w południe, gdy słońce rozgrzewało po-
wietrze, jedna z brył poczuła, że trochę się topi
i rozpuszczając się, stawała się przejrzystym stru-
mykiem wody. Czuła się inaczej, nie była już tą 
dawną bryłą lodową. Druga bryła również zrobi-
ła to cudowne odkrycie. Dzień po dniu, z dwóch 
brył lodu wypływały dwa strumyki wody, które 
kierowały się ku wejściu do groty. Po pewnym 
czasie połączyły się razem, tworząc przejrzyste 
jeziorko, w którym odbijało się niebo. Dwie bry-
ły lodu odczuwały jeszcze zimno, ale odkryły 
również swą kruchość i samotność oraz troskę
i niepewność. Zdały sobie sprawę, że są podob-
nie zbudowane, i że w rzeczywistości potrzebu-
ją jedna drugiej. Przyleciały dwa szczygiełki ze 
skowronkiem i napiły się wody. Owady brzę-
czały wokół jeziorka, wiewiórka o długim, pu-
szystym ogonie wykąpała się w nim. Wśród tej 

radości odbijały się dwie bryły lodu, 
które teraz odnalazły serce i pokój. 
Czasami wystarcza jeden promień 
dobroci. Jedno miłe słowo. Jedno 
pozdrowienie. Jedna pieszczota. Je-

den uśmiech. Potrzeba tak mało, 
by uszczęśliwić tych, którzy 

znajdują się obok nas. 
A więc, dlaczego 

tego nie robimy?

 Rączka, a nad nią usztywniony kawałek 
materiału… Co to za pomysł, by zaczynać od 
parasola, gdy rzecz idzie o PAX et BONUM! 
Nie wiem, ale ten obraz nie daje mi spoko-
ju od chwili, w której podjęłam refleksję nad 
dwoma słowami: POKÓJ i DOBRO. Parasol 
tak powszechny, że nie zauważany, gdy wokół 
nas wszystko idzie dobrze, nie pada, nie wieje, 
nie przypieka. Jednak, gdy zerwie 
się wiatr, deszczowe 
chmury zasnu-
ją niebo lub 
gdy słońce w 
swej hojności 
pali nam skórę, 
szukamy go nie-
cierpliwie i cieszymy 
się, że tym razem za-
braliśmy go ze sobą. Rączka 
i usztywniony kawałek materia-
łu – coś, co chwyta się w dłoń i co wpro-
wadza nas w przestrzeń.  Rękojmia
i obecność? Parasol jest tyl- k o 
przedmiotem, który pomaga nam 
przejść przez niesprzyjającą p o -
godę. Pokój i dobro wpro- wadza 
życie, bo jest czymś wię- cej niż 
pozdrowieniem, cechą, cnotą, właśc iwo-
ścią. Jest przymiotem Osoby, owocem Ducha, 
darem wprowadzającym w więź, domagają-
cym się odpowiedzi i czyniącym miejsce dru-
giemu.  Pokój i dobro – rękojmia i obecność,
w której człowiek rodzi się z Ducha i woła: Gdzie 
jesteś człowieku? Człowiek pokoju i dobra nie 
potrafi być sam. Jest wezwany i posłany, by być 
zaczynem Królestwa, które rządzi się prawdą,

sprawiedliwością, miłością, dobrem i pokojem. 
I tu zaczyna się dialog. Pokój nie jest twoją wła-
snością, on przychodzi mimo drzwi zamknię-
tych, staje pośrodku i tchnie: „Pokój wam!”
(J 20,20) Weźcie mój pokój, lecz nie zatrzymuj-
cie go dla siebie… idźcie… „Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam” (por. J 20,22).  Je-
śli dostałeś parasol, a brat twój moknie, zaproś 
go pod niego… Gdy otwierasz przestrzeń swe-

go życia dla innych, dajesz miejsce dobru. 
„Każde dobro, jakie otrzymujemy,

i wszelki dar doskonały zstępują 
z góry, od Ojca świateł” (Jk 

1,17). Dobro przychodzi 
z łona Ojca. Czy znaj-

dzie miejsce, gdy 
przyjdzie?  Weź-

cie moje dobro
i idźcie… Oto 
Was posy-
łam… Nie 

czytałam ko-
men- tarzy i wyjaśnień 
dotyczących franciszkańskiego pozdrowie-
nia, spotkałam natomiast Franciszkanów, 
którzy stali się dla mnie rękojmią, gwarancją 
przemiany, którzy wprowadzili mnie w prze-
strzeń nawrócenia i przylgnięcia do Boga. 
Może dlatego pokój i dobro trwa we mnie
w obrazie parasola, bo pojawił się w niepogo-
dę i pomógł mi zmagać się z deszczem nie-
pokoju i smutku. „Najwyższy zawsze używa 
swych stworzeń jako narzędzi do dokonania 
w duszach swego dzieła” (św. Teresa od Dzie-
ciątka Jezus). Panie, uczyń z nas narzędzia po-
koju, które uobecniają Zmartwychwstałego!



Zdaję sobie sprawę, że kobiety mogą 
ciągnąć do mnie nie ze względu na 
mnie samego, ale z powodu tego co 
robię. 
Myślę, że zdążyłem wypracować w so-
bie taki „wykrywacz” i potrafię rozpo-
znać, jakie ktoś ma intencje. Dlatego 
trzymam z ludźmi, którzy mnie lubią 
za to, kim jestem, a nie za to, co mogę. 
 Media tworzą jakieś niepraw-
dopodobne wyobrażenie na mój te-
mat. Tymczasem Maciek z internetu 
czy telewizji i ten prawdziwy Maciek 
to dwie różne osoby. W prawdziwym 
życiu nie jestem wcale taki ideal-
ny, mimo że czasem robi się ze mnie 
pierwszego kleryka w Polsce. Tak nie 
jest. Jestem zwyczajnym, młodym 
człowiekiem, chłopakiem, który nie 
wstydzi się wiary i stara się pokazać, że 
jedno drugiego nie wyklucza. Można 
być uczniem, aktorem i czasem pójść 
z kolegami na piwo, a równocześnie 
kolegować się z Jezusem. Niewierzący 
nas - katolików postrzegają jako ludzi 
smutnych, takich pesymistów. Staram 
się pokazać, że tak nie jest. Ty pewnie 
też miałeś jakieś wyobrażenie na mój 
temat, zanim mnie poznałeś. 

Wspomniałeś o kolegowaniu się                    
z Jezusem. Jak ono wygląda u Ciebie?

Co niedzielę chodzę do Kościoła. Sta-
ram się pamiętać o codziennej modli-
twie, chociaż różnie z tym bywa. Ze 
względu na styl życia ciężko mi utrzy-
mać stałość. Staram się regularnie spo-
wiadać. Próbuję szukać odpowiedzi 
na różne pytania, cały czas pogłębiam 
swoją wiedzę religijną. Spotykam się             
z różnymi ludźmi, zadaję pytania. In-
teresuję się też negatywnymi sprawa-
mi, które dzieją się w Kościele. Sam 
szukam ich źródła, sam sprawdzam, 
czy mam do czynienia z prawdą czy 
pomówieniem, kłamstwem.

Gdzie szukasz odpowiedzi na nur-
tujące Cię pytania? Co Cię w religii 
najbardziej interesuje?

Pytam o wszystko – o niebo, o piekło. 
Ostatnio na przykład usłyszałem, że 
Jezus nie stworzył nic nowego, 

tylko wziął całą ideologię z Azji. Oka-
zuje się, że informacja ta pochodzi od 
myśliciela oświeceniowego, który po 
wielu latach przyznał się, że to, co na-
pisał, było wierutnym kłamstwem. Ale 
my o tym nie wiemy… 

Jakie jest Twoje wyobrażenie Jezusa? 
Kim On dla Ciebie jest?

Jezus jest dla mnie prawdziwym fa-
cetem. Jest dobry, ciepły, życzliwy, 
mądry. Kiedy potrzeba,  potrafi się 
zdenerwować i powiedzieć: „Hola, 
hola, to nie jest tak”. Potrafi wziąć bat                         
i wszystkich rozgonić. 

Być dobrym?

To być rozsądnym, odważnym, hono-
rowym, z zasadami, umieć przyznać 
się do błędu, umieć powiedzieć nie. 
Przede wszystkim takim, który potrafi 
otoczyć innych opieką. Dobry to ten, 
kto ma w sobie pokój i nim emanuje. 

Skąd w Tobie to pragnienie Boga, 
pragnienie rozwoju religijnego?

Nie mam pojęcia. Wiem, że Bóg jest! 
Nie ma co do tego żadnych wątpli-
wości, czuję Jego obecność. Daje mi 
On bardzo dużo. Staram się być Mu 
wdzięczny i żyć z Nim w zgodzie. 

Wróćmy do radości chrześcijań-
skiej. Wspomniałeś, że wielu ludzi 
ma negatywny obraz chrześcijani-
na – smutnego, ze spuszczoną gło-
wą. Chrześcijanin nie powinien być 
smutny co do tego nie ma żadnych 
wątpliwości. Nie wiem jednak, czy 
ludzie nie mylą prawdziwej radości 
ze „sztucznym uśmiechem” czy pu-
stym śmiechem w stylu amerykań-
skim. Czy o to chodzi, aby sztucznie 
„szczerzyć zęby”, czy po prostu prze-
żywać radość wewnątrz?

Muszę powiedzieć, że brakuje mi ra-
dości w Kościele. Ksiądz Piotr Paw-
lukiewicz w kościele św. Anny mówił           
o tym, żebyśmy byli radośni i tą rado-
ścią dzielili się z innymi. Każdy z nas 
jest inny i inaczej może przeżywać tę 
radość,

Czym dla Ciebie jest pokój, a czym 
dobro?

Pokój to harmonia, panowanie nad 
emocjami, bycie od nich niezależnym. 
Pokój może być też światowy, między-
ludzki. Młodym ludziom obecnie bar-
dzo trudno  kontrolować swoje emo-
cje, przez co popełniają wiele błędów. 
Dlatego tak ważna jest dbałość  o za-
chowanie pokoju wewnętrznego.

Faktycznie, młodym ludziom co-
raz trudniej udaje się panować nad 
emocjami czy popędami.  Jest to 
bardzo niepokojące zjawisko. Więk-
szość żyje pod wpływem chwili, nie 
są wstrzemięźliwi, żyją w wolnych 
związkach. Co o tym sądzisz?

Pewna dziennikarka zapytała mnie 
kiedyś, co sądzę na temat czystości. 
Odpowiedziałem, że jest to piękna 
idea i warto się jej trzymać. Ona nie-
stety te słowa przeinaczyła i moja wy-
powiedź zupełnie straciła sens. Tym-
czasem czystość może być wielkim 
darem. Mam jednak świadomość, 
że jej zachowanie, szczególnie w dzi-
siejszych czasach, może być bardzo 
trudne. „Świat” żyje swoim rytmem, 
wbrew wszelkim wartościom. Pomoc-
na w zachowaniu czystości może być 
niewątpliwie wiara. 

Jak bronisz się przed dziewczynami? 
Pytam, bo mam okazję zobaczyć, co 
się wokół Ciebie dzieje.

Jak mi się jakaś kobieta podoba, to się 
nie bronię przed nią. Nie jest tak, że 
spotykam jakąś kobietę i idziemy od 
razu na randkę. To tak nie działa. Sta-
ram się rozsądnie do tego podchodzić. 

Kobiety znają Cię przede wszystkich 
z ról filmowych. Nie boisz się, że kie-
dyś spotkasz kobietę, zakochasz się, 
a ona pokocha nie Ciebie a np. Tom-
ka Boskiego?

To, że ludzie mnie postrzegają przez 
pryzmat moich ról, jest prawdą. Po-
dejrzewam jednak, że każdy aktor tak 
ma. 



że to Duch Święty przemawia przez 
kapłanów. 

Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, 
jak ogromny możesz mieć wpływ na 
dzisiejszego nastolatka, dla wielu              
z nich jesteś ikoną, miałbyś dla nich 
jakieś rady?

Nie czuję się na siłach, żeby komukol-
wiek udzielać wskazówek. Cieszę się, 
że mogę podzielić się swoim życio-
wym doświadczeniem. Jeśli ten prze-
kaz do kogoś trafi, to super! Natomiast 
nie uważam się za osobę na tyle wy-
kształconą, mądrą i właściwie postę-
pującą, żeby dawać innym rady. Jedy-
ne co mogę, to chcę namówić ludzi do 
myślenia. Ta rada jest zawsze słuszna 
– dziadek mi ją dał. 

Sztuka polega chyba na tym, żeby 
myśleć właściwie. Ale jak to robić, 
gdy człowiekiem szarpią emocje?

Myślenie odróżnia nas od zwierząt. 
Dzięki rozumowi możemy zapanować 
nad namiętnościami. Uczucia, emocje 
możemy przepuszczać przez filtr rozu-
mu. Idąc jedynie za pożądliwością, nie 
jesteśmy wolni. Prawidłowe myślenie 
może pomóc osiągnąć nam pełną doj-
rzałość i wolność. Wolnością dla mnie 
to jest to, co Ci podpowiada głowa,                                         
a nie ciało. Jeżeli kierujemy się samy-
mi namiętnościami, to jesteśmy znie-
woleni, więc myślenie jest kluczem, 
tak twierdził Wolter.

Gdyby każdy dziewiętnastolatek cy-
tował mądrych filozofów, a nie głu-
pich celebrytów, marzenie...

Nie możemy tego potępiać, każdy cza-
sem zachowuje się głupio. To normal-
ne, tylko trzeba pokazać, że można        
z tego wyjść.

Gdy patrzę na niektórych, to widzę 
zezwierzęcenie ich natury. Często 
ludzie nie myślą, bo nie chcą, oddają 
się różnym żądzom.

Tak, to fakt. Nie chciałbym jednak 
tego teraz rozwijać.

Tak, to prawda. Akurat byłem na re-
kolekcjach, na które namówiła mnie 
mama. Pojechałem tam tylko dlatego, 
że nie chciałem robić jej przykrości. 
Sam nie byłem do tego pomysłu za 
bardzo przekonany. Zabrałem ze sobą 
laptop, telefon i stwierdziłem, że zaj-
mę się tam czymś innym. Na szczęście 
szybko wszystko mi się rozładowało, 
więc byłem zmuszony uczestniczyć 
w całym programie rekolekcji, choć            
z założenia tego nie chciałem. To, cze-
go tam się dowiedziałem, rzeczywiście 
mocno na mnie wpłynęło. Zrozumia-
łem, że to, co mam, pochodzi z „góry” 
i chciałem się jakoś odwdzięczyć. Od-
wołałem więc osiemnastkę, która była 
umówiona na tydzień po zakończe-
niu rekolekcji. Stwierdziłem, że zro-
bię ją w innym terminie. Na począt-
ku było ciężko, musiałem obdzwonić 
wszystkich zaproszonych gości, którzy 
stwierdzili, że to, co robię, jest co naj-
mniej „dziwne”. Ale opłacało się. Uro-
dziny odbyły się dwa miesiące później 
i było extra!

Co to za rekolekcje? Gdzie się odby-
ły?

W Kowarach. Zorganizował je Robert 
Tekieli - dziennikarz, który przeszedł 
długą drogę; od niewiary, zafascy-
nowania New Age i magią, do rady-
kalnego nawrócenia, głoszenia wiary                
i pomagania ludziom uzależnionym            
i opętanym. Bardzo go szanuję i uwa-
żam za świetnego mówcę. Potrafi do-
trzeć do młodych osób. Od tamtej 
pory nie byłem na żadnych rekolek-
cjach, ale jak tylko znajdę więcej cza-
su, to na pewno na jakieś się wybiorę. 

Świetny mówca, potrafi dotrzeć do 
młodych, co to dla Ciebie znaczy? 

Robert Tekieli mówił o ludzkich spra-
wach. Księża często mówią tak teo-
logicznie, że nie można ich w ogóle 
zrozumieć. Jak ktoś mówi o młodzie-
ży, o miłości, o uczuciu, o życiowych 
problemach, to od razu koncentruje 
na sobie uwagę. Takiego kogoś dobrze 
się słucha, taki przyciągnie dużo osób 
młodych. Mimio wszystko jednak 
wierzę w to, 

ważne jednak, żeby była ona prawdzi-
wa, a tylko taka będzie się uzewnętrz-
niać.

Bardzo mi się podoba, że nie wsty-
dzisz się wiary. Nie było dla Ciebie 
problemem, żebym przyjechał na 
plan filmowy w habicie. Nie przej-
mujesz się zbędnymi komentarzami 
to piękne.

Te stereotypy... Naprawdę bardzo 
rzadko spotykam się z tym, żeby ktoś 
z mojej religijności się naśmiewał. Re-
ligii tak jak kultury nie powinno się 
wstydzić. Wręcz przeciwnie, powin-
no się ją wspierać i szanować. Szanuję 
wyznania innych ludzi i tego samego 
wymagam od nich. 

Jakim jesteś katolikiem? Myślisz, 
że dobrym sposobem przyciągania 
młodych ludzi do Kościoła jest lu-
zackie podejście do życia, propono-
wanie imprez i robienie „szoł”?

Osobiście nie jestem zwolennikiem 
mówienia przez duchownych: „Łał, 
zobaczcie, jacy jesteśmy fajni! Chodź-
my się pobawić!”. Moim zdaniem rola 
duchownych jest inna. To my, osoby 
publiczne, powinniśmy pokazywać 
młodym ludziom, że można być ka-
tolikiem i „cieszyć się życiem”. To jest 
nasza rola. Chciałbym być przykładem 
dla młodych katolików, że można być 
wierzącym, praktykującym i czasem 
dobrze się zabawić.

Bawić się po chrześcijańsku? Czyli 
jak? Nie upijać się? 

Chyba każdemu młodemu człowieko-
wi zdarza się upić. Nie chcę być hipo-
krytą, bo wiem, jak się zachowuję, nie 
zawsze poprzestaję na jednym piwie. 
Zdarza mi się wypić więcej. Wydaje 
mi się, że wiara polega na tym, aby być 
świadomym pewnych wad i starać się 
nad nimi pracować. Starać się być lep-
szym każdego dnia.

Czy prawdą jest, że odwołałeś impre-
zę urodzinową, która miała odbyć 
się w Wielkim Poście?

Może kiedyś, jak skończę studia filo-
zoficzo-teologiczne.

Studia filozoficzno-teologiczne?

Planuję zdawać do Akademii Teatral-
nej, ale coraz częściej zaczynam my-
śleć też o filozofii. 

Filozofia dla aktora, ciekawe.

Uważam, że może to być bardzo rozwi-
jający kierunek. Będę mógł poszerzyć 
swoją wiedzę. Niestety świat odciąga 
nas od myślenia, wszystko możemy 
robić jednym ruchem, kliknięciem. 
Nic nie trzeba analizować, a ja nie za-
mierzam się na tym zatrzymać. Chcę 
podjąć wysiłek. To wszystko może 
dumnie i mądrze brzmi, może też być 
podszyte egoizmem, ale ja naprawdę 
chcę się cały czas intelektualnie roz-
wijać. 

Filozofia, filozofia i jeszcze raz filo-
zofia. Masz jakiegoś ulubionego my-
śliciela?

bardzo pomaga, bo na pewne myśli 
czasem ciężko wpaść samemu.

Korzystając z okazji, muszę zapytać, 
w jakiej roli można będzie Cię zoba-
czyć? Czy odpuszczasz na czas waka-
cji?

Na razie kończę przygotowania do 
matury. Zaczynamy też kręcić kolej-
ną serię Rodzinki.pl. Mieliśmy kręcić 
dwadzieścia odcinków, ale z powodu 
ciąży Małgorzaty Kożuchowskiej krę-
cimy trzynaście. Poza tym będę grał            
w Czasie honoru. Cieszę się niesamo-
wicie z tej roli, zwłaszcza że ta seria 
będzie o Powstaniu Warszawskim, 
będę grał powstańca o pseudonimie 
Apacz. Będziemy kręcić na Śląsku. Już 
nie mogę się doczekać. Co ważne, cze-
kają mnie najdłuższe wakacje w życiu.  
Zamierzam je dobrze spędzić, planuję 
wyjazdy ze znajomymi, może uda mi 
się wyjechać razem z ekipą Rodzinki. 
Muszę też wypaść do Wilna, stamtąd 
pochodzi mój dziadek. Chciałbym, 
żeby pokazał mi swoje ulubione miej-
sca.

Myślę, że od każdego wziąłbym coś, 
tak po trochu. Najwięcej od św. To-
masza. Podoba mi się u Niego to, że 
pokazuje nam, iż każde dobro, jakie 
otrzymujemy, pochodzi od Boga. To 
piękne. Ktoś, kto myśli inaczej, jest 
strasznym egoistą. Gdy to, co mamy, 
przypisujemy tylko swoim zasługom, 
nie możemy mówić o dobru, a gdy 
bierzemy to jako dar, to możemy też 
dobrze się dzielić, to jest idea dobra. 
To jest naprawdę piękne! Oprócz św. 
Tomasza, bardzo lubię też Spinozę.

Masz 19 lat! Skąd tyle wiesz?

Uczę się do matury, zdaję rozszerzoną 
filozofię...

O ładnie! To ja już nie mam więcej 
pytań :) W ogóle piękne jest to, co              
i jak mówisz, jesteś szczery, mówisz 
od serca...

Każdy ma swoje przeżycia, a myślenie, 
czytanie i uczenie się od najlepszych

z Maciejem Musiałem rozmawiał br. Tytus Wandas OFM



Fabian Michałowski: Jeden z ojców w 
naszym zakonie mówił mi, że możesz 
dać świadectwo swojego nawróce-
nia. O czym mógłbyś opowiedzieć?

Nawrócony: Zacznę od tego, jak wy-
glądało moje stare życie. Urodziłem 
się w bardzo normalnym domu, 
takim raczej przeciętnym. Ojciec 

pracuje, mama pracuje, oboje jak na 
czasy komuny dobrze zarabiają, mamy 

ładne mieszkanie. I ja, i mój brat do-
brze się uczymy. Normalne, spokojne 

dzieciństwo, normalne wartości,
w niedzielę kościół. Może to nie jest 

głęboka wiara, ale takie uczciwe, 
sprawiedliwe i pracowite życie. 
Taka naprawdę norma. Nie ma 
żadnej anomalii czy dewiacji. 
Jeszcze jako nastolatek za-
cząłem chodzić na siłownię. 
Kulturystyka, sztangielki, 
hantelki, jednym słowem 
sport siłowy. Najpierw, rok 
czy dwa lata ćwiczyłem

w domu. Potem do-
chodziły sztanga, ław-
ka, hantle, siłownia 
zrobiona w piwnicy
z chłopakami. Nagle 
zobaczyłem, że tym 
wszystkim zaczynam 
imponować moim 
znajomym. Muszę za-
znaczyć, że nigdy nie 
miałem jakichś kom-
pleksów, ale teraz, 
dzięki siłowni, sta-

wałem się kimś. 
Nagle na 

podwórku 
c h ł o p c y 
widzą,  

 

że zaczynam być silny, że dominuję nad innymi. Zaczęły się 
takie zwykłe bójki. Pamiętam taki przełomowy moment, 
kiedy miałem mniej więcej szesnaście lat. Doszło wtedy 
do bójki z dużo starszym ode mnie facetem, który dopiero 
co wrócił z wojska. To on mnie pierwszy uderzył, pierw-
szy zaczepił. Ale wtedy coś we mnie pękło i całą tę złość, 
ten gniew, tę siłę i agresję na niego skierowałem, zacząłem 
się z nim lać. Byłem wysportowany i silny, i strasznie face-
ta biłem. On był dosłownie zmasakrowany. Pamiętam, że 
potwornie się bałem, że coś mu zrobiłem. Bałem się, że on 
ze swoimi kolegami wróci. Na drugi dzień wyszedłem na 
podwórko. Okazało się, że ten człowiek wstydził się powie-
dzieć swoim rodzicom, że został pobity przez młodszego od 
siebie chłopaka. Powiedział, że go napadli w pięciu i go po 
prostu zbombardowali. Wszyscy jego koledzy i wszyscy moi 
koledzy przez chwilę uznawali mnie za boga. Nie wiedzia-
łem, co się ze mną dzieje, byłem w centrum. Każdy chciał 
mnie znać, każdy chciał mi podać rękę, każdy mnie klepał 
po ramieniu. Byłem ich idolem. Po latach, robiąc sobie ra-
chunek sumienia, dostrzegłem, że od tego momentu zaczął 
się dramat mojego życia. Być w centrum uwagi, mieć sławę, 
mieć popularność, być dla kogoś wzorem – to było silniej-
sze od narkotyków, zaczęło mnie to coraz bardziej nakrę-
cać. Coraz intensywniej trenowałem, nieraz po trzy, cztery 
godziny dziennie. Pojawiły się sterydy i odżywki, i to od 
razu w dużych ilościach. Ćwiczyłem tak przez kilka lat. Na 
siłowniach poznawałem podobnych do mnie chłopaków, 
których interesowały sporty walki i ćwiczenie się do walk 
ulicznych. Dzisiaj jest MMA, a kiedyś, jak człowiek chciał 
się bić, musiał iść na dyskotekę. Jechało się więc na wieś, 
ale nie żeby tańczyć czy podrywać dziewczyny, tylko po 
to, żeby się bić. No i miejscowi, broniąc się, brali sztachety,
a myśmy bili ich pięściami. Robiliśmy sobie takie zawody. 
Tak jak pseudokibice jeżdżą na ustawki, my chodziliśmy 
w pięć, sześć osób na wieś, żeby się lać. A potem opowia-
daliśmy sobie, jak który kogo zlał; im większe obrażenia
u pobitego, tym większy to był kozak, tym większa chwała, 
można by powiedzieć, większy szacunek w grupie. Waży-
łem 140 kg. Byłem napakowany. Podnosiłem ponad 230 
kg na ławce. Potrafiłem być tak bezwzględny i okrutny, że 
skakałem ludziom po głowie, nawet jak byli nieprzytomni. 
Przestawałem dopiero bić, jak już nie mogłem złapać tchu. 
Tak potrafiłem zdeprawować swoje sumienie. Deprawa-
cja sumienia to jest powolny proces, tak jak wzrastanie do 
świętości, tylko w odwrotnym kierunku. To jest codzienne 
ćwiczenie się w złym. Dosłownie.  Ja w sobie z domu rodzin-
nego wyniosłem tak zwane bariery sumienia. Myślałem,



że nigdy dziewczyny bym nie uderzył, był czas, że lałem je, 
kopałem, dla mnie nie było żadnej świętości. Kobieta, nie 
kobieta, krzywo się spojrzała, to sprowadzałem ją do parte-
ru, uderzałem o kolano, normalnie tak, jak chłopa, nie było 
żadnej litości. Zabiłem w sobie wrażliwość, złamałem barie-
ry sumienia. Nie miałem nawet wyrzutów sumienia. Kultu-
rystyka i siła, jaką miałem, stały się dla mnie bożkiem. Moje 
całe życie kręciło się wokół tego sportu. Jadłem tak, jak wy-
magała kulturystyka, spałem tak, jak wymagała kulturysty-
ka i moje ciało. Trening był najważniejszy. Wszystko inne 
było na dalszym planie - praca, szkoła, wszystko przestawa-
ło się liczyć. Moi koledzy i ja trzymaliśmy się w grupach. Ja 
jako inteligentny chłopak mogłem wybierać pomiędzy nor-
malnymi ludźmi, z którymi też miałem kontakt, nie miesz-
kałem w środowisku kryminogennym, miałem normalnych 
sąsiadów. Mogłem wybierać i wybrałem tych złych kolegów. 
Chciałem kolegów, którzy tak jak ja biją, tak jak ja szuka-
ją zaczepki, tak jak ja szukają szybkiego seksu. Zacząłem 
stać na bramkach przed klubami. Dostałem pracę. Robiłem 
to, co lubię, były bijatyki przed klubem, a mi to sprawiało 
radochę. To było moje marzenie - mieć szacunek u ludzi 
ulicy, a ja go właśnie miałem. Ale nie tylko u tych ludzi go 
miałem. Nawet ci ,,dobrzy ludzie”, którzy spotykali mnie na 
ulicy, którzy przychodzili na dyskotekę, chcieli mnie znać. 
Każdy chciał mi podać rękę. Byłem wręcz adorowany przez 
innych ludzi. To jest naprawdę, jak silny narkotyk. Wsze-
dłem w to głębiej i zaowocowało to kontaktem ze światem 
przestępczym. Z ludźmi podobnymi do mnie. Zaczęło się 
wspólne okradanie i łatwe pieniądze. Zresztą, one mi ni-
gdy nie imponowały, bo ja zawsze je miałem. Pochodziłem
z w miarę zamożnego domu i nigdy mi na pewne rzeczy nie 
brakowało. Ale kradłem i tłukłem innych ludzi po to, aby 
zaimponować moim kolegom. To był taki mechanizm, któ-
ry mnie nakręcał. Z tą własną chwałą to jest tak, że dzisiaj 
zrobiłem coś, co wzbudziło podziw w moim otoczeniu, za 
tydzień muszę to samo znowu zrobić, żeby znowu tempera-
tura urosła.  Doszły takie rzeczy jak: napady, narkotyki. Za-
proponowano mi pracę ochroniarza w domu publicznym. 
Przez dziewięć lat byłem ochroniarzem sześciu agencji to-
warzyskich. Do południa nic nie robiłem, szlajałem się po 
mieście, a na noc jechałem do domu publicznego i siedzia-
łem tam z dziewczynami. Do tego doszły alkohol i narko-
tyki. Czyli siłownia, agresja, broń, napady, nie chcę mówić
o szczegółach. Można powiedzieć, że robiłem to, co chciałem. 

Tytus: Byłeś już wtedy żonaty. Co na to Twoja żona?

Nawrócony: Żonę poznałem w szkole średniej, miałem
z nią ślub cywilny. Mnie wtedy Kościół nie interesował. 
To chyba z pewnego punktu widzenia było uczciwsze, 
Kościół był mi niepotrzebny. Ja nie wierzyłem w Kościół, 
nie wierzyłem w Pana Boga. Byłem święcie przekonany, 
że robię źle, ale to był mój wybór. Moje małżeństwo wy-
glądało tak, że sypiałem ze swoją żoną, mieliśmy dziec-
ko, brałem wózek, szedłem na spacer, przynosiłem do 
domu trochę pieniędzy, ale zawsze najważniejsze było 
to, co JA robię, czyli tzw. moje interesy, koledzy, cały 
ten mój światek, łącznie z siłownią i narkotykami. 

Chciałem robić źle, chciałem być bandytą, chciałem być 
gangsterem. Marzyłem o tym. To były moje pragnie-
nia, w tej roli było mi dobrze. Chwaliłem się wszyst-
kim chwaliłem, że biorę prochy, że jeżdżę się bić, że 
jeżdżę na napady. Mówiłem o tym. Potrafiłem być na-
ćpany, wziąć broń do ręki, wejść na dyskotekę. Patrzy-
łem, dwudziestu chłopa stoi i się uśmiechnąłem tylko,
i było zaraz pusto. Naćpany, pijany i z bronią automatyczną
w ręku. To było makabryczne, robiłem wiele, wiele zła. 

Tytus: Mówisz o podziwie w oczach innych ludzi. A gdzie 
wrogowie? Gdzie policja? Na pewno miałeś masę wro-
gów. Nie trafiłeś do szpitala?

Nawrócony: Tak. Miałem nóż w plecach, miałem pociętą 
twarz. Parę razy byłem aresztowany. Wielu moich kole-
gów jest teraz w więzieniu, bo się nie oduczyli. Jeśli chodzi
o wrogów, to zawsze było tak, że tych chłopaków było kil-
kunastu, kilkudziesięciu, ale nie weszliśmy jeszcze ze sobą 
w taką relację, że zaczęliśmy do siebie nawzajem strzelać. 
Jeszcze się tak w przestępczość nie zaangażowaliśmy. To 
były takie młode rozwijające się gangi. Były ciężkie pobicia, 
wywożenia do lasu, straszenia. Choć jakieś dwa lata póź-
niej, gdy ja już z tego wyszedłem, moich trzech kolegów zo-
stało zastrzelonych. Teraz się modlę za nich. To wszystko, co 
mogę zrobić. Mówię o etapie, gdy moje życie było totalnym 
bagnem. Całe życie chciałem być panem swojego losu i wy-
dawało mi się, że nim byłem. O wszystkim decydowałem. 
Handlowałem nawet narkotykami, ale nie przynosiło mi to 
zbytniej chwały, więc tego zaprzestałem. W moim mieście 
zaczęły wiązać się poważniejsze już grupy przestępcze i za-
częliśmy się w tych grupach dosyć mocno trzymać. Pojawiła 
się broń, były poważniejsze napady, poważniejsze kwoty, to 
już nie były drobiazgi. Można było z tego żyć. Zarabiałem, 
tzn. kradłem dużo pieniędzy, ale tak naprawdę nigdy tych 
pieniędzy nie miałem, bo nie były one uczciwie zdobyte, za-
pracowane, takich pieniędzy się nie szanuje. Trwoniliśmy je 
na balangi, restauracje. Nie było czegoś takiego jak oszczęd-
ność. Takie nocne, bardzo intensywne życie skłaniało mnie, 
abym coraz więcej ćpał. Najbardziej pasowała mi amfeta-
mina, która mnie niesamowicie pobudzała. Powiem Wam, 
że taka mieszanka: alkohol, narkotyki i seks to taka diabel-
ska trójca, wyjść z tego to tak, jak wyjść z bagna, w którym 
człowiek zanurzony jest po szyję - to naprawdę graniczy
z cudem. Z jednego uzależnienia wyjść jest bardzo trudno, 
a co dopiero z trzech. To jest fachowo nazywane uzależnie-
nie krzyżowe. Byłem zawsze pyszny, zawsze zarozumiały,
z góry patrzyłem na świat. Kiedyś przed domem publicznym 
wyszedłem z samochodu, patrzyłem sobie na ludzi, i tak pa-
trzyłem, i patrzyłem, i podeszła do mnie pewna prostytut-
ka, i mówi: ,,Wiesz co? Wiesz, jak ty wyglądasz? Wyglądasz 
jak pan tego świata.” Ja się wtedy uśmiechnąłem do niej
i mówię, że jestem panem tego świata. Tak myślałem, ta-
kiego miałem w sobie ducha. Jej słowa bardzo utkwiły mi
w pamięci. Ta sama dziewczyna, jak się spotkaliśmy po trzech 
latach, kiedy powoli zacząłem się nawracać, powiedziała: 

,,Boże, jak ci się zmieniła twarz, jesteś taki normalny, masz 
jakieś inne oczy”.  To wszystko, co robiłem, całe to zło, tak 
mnie opanowało, że zaczęło dziać się ze mną coś złego, bar-
dzo, bardzo złego. Pierwsza tak mocna sprawa, którą pa-
miętam, to sny. Zacząłem je mieć, i to nie raz, czy nie dwa 
bardzo mocno koszmarne sny. Nie śniły mi się jakieś tam 
strachy, bo mnie nikt nie przestraszył. Nie bałem się mie-
rzyć do kogoś z pistoletu, w ciemnym lesie skakać po nim, 
nie bałem się napadać na ludzi. Nie wystraszy mi jakiś tam, 
byle koszmar senny, czy opowiastka o duchach. Jak miałbym 
kogoś tłuc na cmentarzu, to bym poszedł. Nie było proble-
mu, nie byłem bojaźliwy. I wtedy te sny nazywałem, że są to 
koszmary, śniła mi się ciemność, otchłań, spadanie. Ja mó-
wię teraz o obrazie, a chcę powiedzieć o odczuciach. Prze-
żywałem potworny lęk. Nie mogłem wybudzić się z takiego 
snu. Byłem cały przerażony i spocony. Czułem się coraz 
bardziej pusty i martwy w środku, po prostu jakbym umie-
rał. Doszło do tego, że ja, stary chłop, prosiłem prostytutkę, 
żeby usiadła przy mnie, bo muszę się przespać parę godzin, 
żeby mnie trzymała za rękę. Bo wtedy, gdy ktoś trzymał 
mnie za rękę, te sny nie przychodziły, musiałem czuć czy-
jąś bliskość. W końcu postanowiłem, że rzucę narkotyki, że 
rzucę amfetaminę, że nie będę ćpał, że to być może od tego. 
Udawało mi się nie brać jakieś trzy tygodnie. Było bardzo 
ciężko, ponieważ narkotyki dostarczały mi niesamowitych 
doznań, byłem pobudzony do sześcianu. Ale te sny były cały 
czas obecne, mało tego, były coraz bardziej przerażające
i zacząłem powoli wariować. Zacząłem słyszeć jakieś dziw-
ne głosy. Coś się ze mną działo, nie wiem co, ale bardzo się 
bałem. Jak kilku kolegom powiedziałem, to do tej pory się ze 
mnie śmieją. W końcu zacząłem walczyć z tymi narkotyka-
mi, przestały mi się one podobać. Zobaczyłem, że ja się prę-
dzej czy później przez nie zabiję. Postanowiłem, że je rzucę, 
ale nie potrafiłem. Wydawało mi się, że jestem panem swo-
jego życia i powiedziałem narkotykom NIE, a ja nie mam 
już nad tym kontroli. Dosłownie. To decyduje za mnie. Mój 
głód decyduje, co ja mam zrobić. Byłem zniewolony. Doszło 
do momentu, że chciałem się już zabić, bo nie byłem w sta-
nie przyjąć tych lęków. I dochodziło gdzieś do mnie, że mu-
szę sobie przypomnieć o Panu Bogu, że On w ogóle istnie-
je. Chciałem zerwać z narkotykami. Zobaczyłem, że moje 
życie zaczyna się sypać, byłem po prostu sobą przerażony. 
Myślałem, że dramat swojego życia szybko jakoś załatwię. 
Chciałem się modlić, tylko że nie umiałem i nie mogłem. 
Kiedyś leżałem na łóżku i uświadomiłem sobie, że na ścia-
nie wisi ikona Matki Bożej. Była tam wiele lat. Pomyślałem 
sobie, że spojrzę na Nią. I nie mogłem patrzeć. Nie mogłem 
zatrzymać na Niej wzroku. Próbowałem nawet wejść w rela-
cję z Matką Bożą, ale nie potrafiłem, bo moje sumienie było 
tak zniszczone. Było totalną ruiną. Nie umiałem powiedzieć 
„Zdrowaś Maryjo.” Miałem gdzieś w pamięci dziesięć przy-
kazań i wiedziałem, że pewnych rzeczy robić nie można, bo 
to jest grzech, bo to jest zło. Niestety, pamiętam jak bra-
łem narkotyki, to się śmiałem, wciągając kokainę do nosa, 
nawet cytowałem Pismo Święte: ,,Prochem jesteś i w proch 
się obrócisz.” Szydziłem z tego. Mnie takie życie bawiło. 

Myślałem, że życie jest krótkie, że trzeba przeżyć je szyb-
ko. Wolałem siedem lat ćpania i takiego życia na ,,fali”, na 
maksa, a potem grób i koniec. Takie niestety miałem podej-
ście i taką miałem mentalność. Zerwałem nawet kontakty
z rodzicami, bo nie były mi one na rękę, bo oni nie pasowali 
do mojego życia. Chciałem być zbójem, bandziorem. Mię-
dzy koleżkami mówiliśmy, że mnie to albo zabiją, albo sam 
się zabiję. Będziemy żyli do trzydziestki, czterdziestki tak 
na maksa, a potem koniec. Mnie nie interesowała starość. 
I tak żyłem. W pewnym momencie przyszło zniewolenie 
od narkotyków, i to mi najbardziej przeszkadzało. Nie prze-
szkadzało mi zniewolenie od pornografii, od tego, że innych 
krzywdzę i leję, okradam. Absolutnie nie! Przez lata nie mia-
łem żadnego wyrzutu sumienia. Podkreślam, żadnego. Tak 
można zdeprawować swoje sumienie, że nie będzie się czuło 
naprawdę żadnego wyrzutu. Wiedziałem, że robię źle, ale 
mnie to cieszyło. Mnie to podniecało i nakręcało. Im więcej 
ktoś płacze, im więcej zadałem komuś cierpienia, tym więcej 
odnajdywałem w tym radości. Wzorowaliśmy się trochę na 
filmach gangsterskich. Im bardziej kogoś upodlisz, im bar-
dziej kogoś wystraszysz, tym większa frajda. Taki jest trochę 
duch tego świata, że dla dziewczyny fajniej jest mieć chłopa-
ka - gangstera niż chłopaka - policjanta. Będąc jeszcze mło-
dym chłopcem, czytałem normalne książki przygodowe, 
odpowiednie dla mojego wieku, ale z czasem zacząłem czy-
tać literaturę dla dorosłych. Jako czternastolatek przez dwie 
noce z latarką w ręku przeczytałem „Ojca chrzestnego” -  
książkę o mafii, w której nie brakowało ostrych opisów sek-
su. Po latach mogę powiedzieć, że treść książki to jest to, co 
mnie karmiło. W moim domu dziś zawieszony jest Krzyż, 
Matka Boska i obraz Jezusa Miłosiernego, a wtedy był Ar-
nold  Schwarzenegger z filmu „Komando” i Sylvester Stallo-
ne jako „Rambo”. To byli moi idole, oni mnie kształtowali, 
ja się w nich wpatrywałem. Faceci są wzrokowcami i dlate-
go szatan odwraca nasz wzrok na dobra tego świata i jeste-
śmy wtedy zgubieni. Albo spodoba ci się grzesznie kobieta, 
albo pieniądz, albo samochody. Jedyny ratunek to nie jest 
umiarkowane patrzenie, tylko skierowanie swego wzroku
z powrotem na Pana Boga. Jeżeli Bóg w Twoim życiu jest na 
pierwszym miejscu, wtedy pomimo bałaganu, Bóg wszyst-
ko Ci poukłada, bo jest Tym, który rządzi, bo dajesz Mu 
władzę. A jeśli nie ma Pana Boga na pierwszym miejscu, to 
prędzej czy później coś lub ktoś cię zniewoli. Człowiek coś 
zawsze musi mieć na pierwszym miejscu. To może być moje 
ja, może to być kobieta, moje żądze, może to być alkohol, 
pieniądz, praca. Nawet dobro! Może to być rodzina, a raczej 
niedobra miłość do rodziny, bo nie będzie podporządkowa-
na prawu Bożemu. Moje pierwsze próby modlitwy to było 
odkrywanie w sobie zła, byłem przerażony sobą. Zdałem 
sobie już sprawę z tego, że nie jest ze mną w porządku. Że 
życie, jakie wiodłem, zaczęło mnie niszczyć i zabijać, i nie 
mogłem sobie z tym poradzić. Ze wszystkim sobie potrafi-
łem poradzić, a nagle z tym nie. Mówię sobie: „Nie będę brał 
narkotyków” - a tu nie mogę przestać. Ciągle do nich wra-
całem. Nie potrafiłem z tym skończyć, nie potrafiłem z tym 
zerwać. Dobra... bo za dużo o tym bagnie.Zacząłem się mo-
dlić, ale nie formułkami. Ja i moje serce wołaliśmy ratunku, 



Na stronie Wspólnoty Sant’Egidio można przeczytać: „Nie 
mamy żadnej recepty na bezdomność, nie próbujemy za-
stępować pracowników socjalnych i nie dorastamy do pięt 
wielu innym grupom, które regularnie opiekują się bez-
domnymi. Chcemy jednak robić to, co potrafimy i może-
my – starać się zaprzyjaźnić z bezdomnymi, którzy zazwy-
czaj doświadczają jedynie pogardy. Wysłuchać ich historii, 
razem pożartować, dać poczucie, że ktoś o nich pamięta
i chce poświęcić im odrobinę swego czasu”. Ten opis wydaje 
się bardzo adekwatny. Cotygodniowe spotkania z bezdom-
nymi to czasami trud rozmowy, a czasami przyjemność z tej 
rozmowy czerpana. Zawsze jednak jest to sytuacja zaskaku-
jąca, która zmusza do skonfrontowania się z samym sobą, 
z własnymi ograniczeniami, lękami i blokadami. Zetknię-
cie się z ludźmi o szalenie pokomplikowanych historiach, 
zbliżenie do takiej „dosadności życia” (z całym tego fizycz-
nym wymiarem, który z bezdomnością się wiąże) wyrywa 
z abstrakcyjnych rozważań, które często towarzyszą mi
w pracy redaktora. Wspólnota Sant’Egidio w Warszawie 
odwiedza także staruszków w domu opieki społecznej. Tu 
także kieruje się tą samą myślą – by poświęcić swój czas
i uwagę tym, którzy zostali zapomniani i którym ludz-
kiej bliskości bardzo brakuje. Myślę, że z tym kierunkiem 
działań dobrze korespondują sło- wa papieża 
Franciszka z adhortacji „Evangelii gaudium”: 

 W rozmowie udzielonej „Gościowi Niedzielnemu” 
(nr 45/2013) Julia Hartwig oznajmia, że zazdrości kloszar-
dom. „Zadziwia mnie ich życie bez trosk materialnych. My 
wszyscy tracimy mnóstwo czasu na rzeczy zbyteczne. Naj-
więcej takich ludzi widziałam we Francji. Kiedyś, czekając 
na pociąg, usłyszeliśmy, jak dwaj kloszardzi rozmawiają
o filozofii, usiłując dojść do tego, co jest w życiu ważne. To 
wzbudziło mój zachwyt” – mówi. Być może poetka nada-
je słowu „kloszard” specjalne zabarwienie, odróżniające je 
od słowa „bezdomny” lub spotkała bezdomnych bardzo 
nietypowych. Obawiam się jednak, że jest to raczej jedna 
z typowych narracji mitotwórczych, które powstają, gdy 
przyglądamy się komuś z daleka i pozostajemy przy wła-
snych wyobrażeniach, zamiast podjąć trud poznania go. 
Staranie o to, aby poznać bezdomnych, rozmawiać z nimi,
a nawet się z nimi zaprzyjaźnić towarzyszy Wspólno-
cie Sant’Egidio, czyli Wspólnocie św. Idziego. Oryginal-
na nazwa, trudna do zapamiętania dla Polaka, pochodzi
z Włoch, gdzie wspólnota narodziła się w 1968 roku. Dziś 
jest to ruch ludzi świeckich, do którego należy ponad 60 
000 osób, zaangażowanych w ewangelizację i służbę ubo-
gim we Włoszech oraz w 73 innych krajach. Wspólnota 
Sant’Egidio od pięciu lat działa też w Warszawie i tu właśnie 
miałam okazję ją poznać, a z czasem też dołączyć się do jej 
działań.  O Wspólnocie usłyszałam w związku z organizo-
waną przez nią wieczerzą wigilijną dla bezdomnych. Moją 
uwagę zwróciło nastawienie na budowanie z bezdomnymi 
relacji, na rozmawianie z nimi, a nie tylko zapewnienie 
im czegoś do zjedzenia. To było widoczne tak w tekstach 
zapraszających do wsparcia tej inicjatywy, jak i w dostęp-
nych na stronie internetowej nagraniach z poprzednich 
lat.  Tak samo akcenty są rozłożone podczas cotygodnio-
wych spotkań Wspólnoty, na które składa się robienie ka-
napek, modlitwa i wyjście do bezdomnych na dworzec. 
Kanapka dawana do ręki bezdomnego to tylko początek 
rozmowy i w istocie o ten właśnie bezpo-
średni kontakt tu chodzi oraz o przywra-
canie ludziom poczucia własnej wartości. 

Redaktorka w Wydawnictwie Więź, założycielka magazy-
nu internetowego „Dywiz”.

przez pół roku wołałem ratunku. Gdzieś coś zaczęło się 
we mnie budzić. Snów, o których wspomniałem, było co-
raz więcej. Było kilka takich momentów, że sen się kończył, 
budziłem się i widziałem osobę. Widziałem szatana. Wte-
dy nie wiedziałem, kim jest ta osoba. Myślałem, że wariuję. 
Miałem świadomość, kiedy się budzę, i widziałem pochyla-
jącą się nade mną osobę, i czułem jej obecność. I od pewne-
go momentu ta istota była zawsze przy mnie obecna. Byłem 
po prostu przerażony. Był taki moment, że wybudziłem się
z koszmaru i widzę, że ktoś nade mną jest, ta postać była 
cała zakryta i zakapturzona. Nie pamiętam dokładnie jej 
wyglądu, ale czułem jej straszną obecność. Nie miałem 
wątpliwości, że jest to osoba. Miała zakryte oblicze i była 
we mnie taka ludzka ciekawość, żeby spojrzeć jej w twarz 
i spojrzeć w ten jej kaptur i jej oczy. I wtedy nie tyle, co zo-
baczyłem, bo tego się nie widzi oczami, ta rzeczywistość i ta 
osoba zaczęła mnie wypełniać. To był gwałt zadany mojej 
psychice i moim myślom. Brała mnie we władanie, pano-
wała nade mną, przenikała mnie. Tak jak Komunia z Jezu-
sem, tylko Jezus robi to w sposób wolny, takie zjednoczenie. 
Czułem się podobnie zjednoczony z szatanem poprzez jego 
gwałt. Byt duchowy brał nade mną górę. Byłem o wiele słab-
szy. Czułem, że on jest nad, a ja jestem pod nim. W ułam-
ku sekundy zrozumiałem, że zły ma do mnie pełne prawo, 
że jestem jego niewolnikiem. On ma nade mną władzę, bo 
ja mu ją dałem. Nie potrafiłem tego opisać. Obecność tej 
istoty była tak straszna dla takiego kozaka jak ja, że chcia-
łem się drzeć wniebogłosy, a nie mogłem wypowiedzieć ani 
jednego słowa. To, co jeszcze pamiętam z tego spotkania, to 
uczucie przerażenia. Ono było tak wielkie, że byłem spara-
liżowany. Pamiętam, że raz biłem się sam na pięciu i się nie 
bałem. Wobec tej istoty nie byłem w stanie nic zrobić. Mało 
tego! On nic nie musi robić, nie musi cię trzymać, wiązać.
Wystarczy, że jest - to jest tortura. Trwało to trzy sekundy, 
a traumę po tym miałem siedem lat. Płakałem jak dziecko, 
ryczałem, wyłem, klękałem, a wcześniej wstydziłbym się łez. 

Błagałem Boga, żeby zabrał ode mnie ten potworny lęk
i strach przed piekłem, który we mnie był. Ta istota chciała 
wymóc na mnie samobójstwo, śmierć i samounicestwienie. 
Wtedy, czując to, co czułem, chciałem się zabić, żeby uciec
i nie musieć odczuwać tego strasznego stanu. Chciałem 
uciec od obecności tej istoty. Nie potrzeba było piekielnego 
ognia, żadnych tortur. Ten potworny lęk, który przeżywa-
łem, jest po porostu śmiercią. To była tak niesamowita tor-
tura dla umysłu, dla psychiki, dla całego mnie, że wolałbym 
być kaleki do końca życia, niż przez minutę odczuwać jesz-
cze raz tę złowrogą obecność tej istoty. Nie znam większej 
tortury. Miałem nóż w plecach, porozcinaną twarz, połama-
ne kości i nie było zbytniego problemu, bo pokonywałem 
strach, a tu nie ma mowy o pokonaniu tego lęku. Różnica 
między jednym a drugim jest taka, jak dotknąć ognia za-
palniczki a wskoczyć do pieca hutniczego. I pamiętam, że
w tamtym momencie chciałem się zabić. Widziałem, że 
moje życie jest bez sensu, że jestem zgubiony, że jestem 
stracony. Byłem bardzo zdesperowany. Byłem w ciemno-
ści i otchłani. Zostałem przez tę osobę wypełniony ciem-
nością. Stojąc wtedy przed demonem, nie miałem swojej 
osobowości. On zaczął przejmować moją osobowość. Czu-
łem, że niewoli mnie do głębi, bardzo głęboko. Czułem, że 
moja osobowość została zniewolona we wszystkich sferach:
w sferze duchowej, cielesnej, fizycznej, umysłowej. Nie mia-
łem swojej myśli, o której zły, by nie wiedział. Został zadany 
mi gwałt, ale nie fizyczny, tylko psychiczny. Nie da rady tego 
opowiedzieć. Piekło musi być tak straszne, że sam fakt jego 
istnienia ogarnia lękiem. Wtedy przyszła mi do głowy jedna 
myśl, że jeśli się teraz zabiję, to ten stan będzie trwał wiecz-
nie. Upadłem na kolana, zacząłem się trząść, nie wiedzia-
łem, co mam zrobić. I w tym momencie przyszedł mi na 
myśl pewien obraz, swoiste światło, takie bardzo silne wspo-
mnienie, o którym nigdy wcześniej nie pamiętałem. Ale Pan 
Bóg dotknął tego wspomnienia i widziałem je tak, jakby to 
było wczoraj. Zobaczyłem całe zło, jakie wyrządziłem...

„Ewangelia zachęca nas zawsze, 
by podejmować ryzyko spotkania
z twarzą drugiego człowieka, z jego 
fizyczną obecnością stawiającą py-
tania, z jego bólem i jego prośba-
mi, z jego zaraźliwą radością” (88).



Podczas kolejnej mszy w Krakowie po-
czułem niesamowite wewnętrzne ciepło
i miłość, która mnie ogarnęła, od tej pory 
przestałem się bać śmierci. Okres mojego 
nawrócenia i wzrostu mojej wiary, trwał 
przez Wielki Post. Od czwartku 31.03. 
rozpoczęliśmy cotygodniową adorację 
Najświętszego Sakramentu. Ofiarowa-
łem Panu abstynencję do końca życia, 
odbyłem spowiedź generalną i starałem 
się czynić tyle dobra, ile byłem wstanie 
uczynić całkowicie oddając się opatrzno-
ści Bożej. W Wielki Poniedziałek udałem 
się na umówioną wizytę w Centrum On-
kologii w Warszawie, gdzie po konsultacji 
wyników rezonansu magnetycznego uda, 
lekarz poinformował mnie, że nie będą 
mnie operować ponownie. Z nogą wszyst-
ko było w porządku, nie nastąpił żaden 
wyciek komórek rakowych podczas ope-
racji guza, natomiast o wyniku RTG płuc 
miał mnie poinformować w ciągu dwóch 
dni, gdyż zdjęcia z RTG nie dotarły na czas 
do gabinetu lekarskiego. Radosny i pełen 
wdzięczności Bogu wracałem z Warsza-
wy, dziękując, że nie muszę być ponow-
nie operowany. W Wielką Środę zatele-
fonowano do mnie z Instytutu Onkologii
w Warszawie z informacją o przerzutach do 
płuc i konieczności wykonania tomografii 
komputerowej w celu konsultacji dalszego 
leczenia. Rozpłakałem się, ale pogodziłem 
się z wolą Bożą i dziękowałem za wszystko 
co mnie spotkało. W Wielki Piątek wraz 
z rodziną i rodzicami uczestniczyłem
w Drodze Krzyżowej w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, ofiarując ją w intencji rodziny. 

Wiedziałem, że czekają mnie operacje
i kilka serii chemioterapii, po których 
może będę żył, jeśli taka wola Boża. Klę-
cząc przy grobie Pana Jezusa, prosiłem, 
aby zabrał ode mnie chęć dorabiania się, 
żebym się zatrzymał, wyhamował. Pod-
czas Liturgii Paschalnej w Wielką Sobotę, 
kiedy rozpoczynała się procesja rezurek-
cyjna, kapłan zwrócił się do wiernych, 
przypominając, że Pan Jezus jest teraz 
wśród nas. Na te słowa poczułem gorąco w 
klatce piersiowej, jakby coś mnie paliło od 
środka. Myślałem, że się przewrócę, jedy-
ne co przyszło mi na myśl to odmówienie 
„Ojcze nasz” i stopniowo zaczęło wszystko 
ustępować.  Po powrocie do domu opo-
wiedziałem o tym żonie, która w czasie 
adoracji w tym samym czasie prosiła Pana 
Jezusa o zanurzenie moich chorych miejsc 
i organów w Najświętszej Krwi Chrystu-
sa i uzdrowienie z nowotworu. Zaraz po 
świętach miałem wstawić się na tomo-
grafię komputerową płuc – tak też zrobi-
łem. Kilka dni później odebrałem wyniki,
z których opisu wynikał brak zmian no-
wotworowych na płucach. Dwa dni póź-
niej pojechałem do Warszawy, gdzie po-
twierdzono, ze płuca są czyste i zalecono 
konsultacje profilaktyczne. W Wielką So-
botę 2011 r. (był to 23.04)  Pan Jezus dał 
mi nowe życie uzdrawiając mnie z śmier-
telnej choroby ciała, a przede wszystkim 
duszy. Moja choroba odmieniła całą moją 
rodzinę, mój tata, a później brat i siostra 
również podjęli decyzje o całkowitej absty-
nencji. Na pierwszym miejscu postawiłem 
Pana Boga i staram się, aby nic nam Go

 Moja droga do Pana Boga roz-
poczęła się w wieku 17 lat po wstąpieniu 
do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym 
„EFFATHA” w Zakliczynie, gdzie uczyłem 
się rozważania Pisma Świętego, modlitwy 
spontanicznej i żywej relacji z Panem Jezu-
sem jako Osobą żyjącą tu i teraz. Początko-
wo było to dla mnie trudne i niezrozumia-
łe. Ale z czasem poznawałem Pana coraz 
więcej i zacząłem dzielić się tym z innymi. 
Wielu mnie nie rozumiało, w pracy byłem 
wyśmiewany, więc z czasem przestałem 
mówić o Panu Bogu. W 2000 roku wraz
z grupą młodzieży ze wspólnoty przygoto-
waliśmy  spektakl – pantomimę pt. „Spo-
tkanie z Jezusem”. Grałem w nim zapraco-
wanego biznesmena, któremu praca i pęd 
za pieniądzem przysłoniła zupełnie Pana 
Boga. Jednak w pewnym momencie ów

Dotychczas myślałem, że jestem dobrym 
katolikiem. Chodziłem do kościoła, speł-
niałem dobre uczynki, więc zadawałem 
Bogu pytanie: „Dlaczego ja?” – przecież 
nie byłem taki zły. Nie zauważyłem, że do-
bra ziemskie przysłaniały mi Pana Boga. 
W tym czasie wpadła mi w ręce książka 
pt. „Pan jest z tobą, dzielny wojowniku” 
o. Józefa Witko OFM, która pomogła mi 
poddać się woli Bożej i nauczyła mnie 
modlić się, pomogła mi zrozumieć, że 
muszę zmienić całkowicie swoje życie, 
usunąć przeszkody, tj. grzechy, które od-
dzielały mnie od Pana Boga. W czasie 
choroby wielokrotnie jeździłem w róż-
ne miejsca i uczestniczyłem w mszach
z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie
w Krakowie, Zakliczynie, Tarnowie-Mo-
ścicach, prosząc Pana Jezusa o uzdrowienie . 

biznesmen nawrócił się i odtąd chciał być 
blisko Jezusa i trwać przy nim. I to była 
rola, w którą wszedłem w pewnym etapie 
swojego życia. Pracowałem w branży bu-
dowlanej, z czasem zacząłem awansować 
w firmie, potem rozpocząłem własną dzia-
łalność i kiedy nastąpiły lata gwałtownego 
rozwoju tej branży w latach 2006-2008 za-
czął się czas podążania za mamoną. Pra-
cowałem i zarabiałem coraz więcej, chęć 
dorobku była bardzo silna. I tak brnąłbym 
dalej ufając ślepo mamonie, gdyby nie cho-
roba. To był punkt zwrotny w moim życiu. 
Kiedy po operacji uda, okazało się, że mam 
nowotwór złośliwy i czeka mnie kolejna 
operacja, a potem chemioterapia i radiote-
rapia zacząłem zmieniać swoje życie, roz-
począł się wtedy okres mojego nawróce-
nia i gorliwego poszukiwania Pana Boga. 

www.se.neteasy.pl
Wydawnictwo św. Stanisława wydało prawdziwy rarytas dla miłośników św. Franciszka
z Asyżu - książkę bp. Grzegorza Rysia pt. Franciszek. Życie - miejsca - słowa.
 Ten krakowski biskup pomocniczy był wcześniej wykładowcą Historii Kościoła 
w naszym franciszkańskim seminarium. Można Go określić w kilku słowach: zafascyno-
wany św. Franciszkiem, wybitny znawca średniowiecza, zasłuchany w Słowo i mówiący 
ludzkim głosem (może dlatego pierwsze wydanie tej publikacji o Franciszku - dwa tysiące 
egzemplarzy - rozeszło się w trzy tygodnie!). Książka : „Franciszek. Życie - miejsca - słowa” 
jest zapisem trzech serii rekolekcji „Śladami św. Franciszka”, które bp Grzegorz wygłosił
w Asyżu i innych miejscach Franciszkowych. Zarówno idea rekolekcji jak i pomysł po-
wstania książki były inicjatywą naszego Franciszkańskiego Ośrodka Rekolekcyjno-Powo-
łaniowego. Przy powstawaniu tej publikacji zaangażowała się spora grupa braci z naszej 
Prowincji. Książka składa się z dwóch części, które korespondują ze sobą. Pierwszą stanowi 
zapis rekolekcyjnych konferencji o życiu św. Franciszka; druga jest swoistym „przewodni-
kiem” po miejscach Franciszkowych (prawie 300 zdjęć!). Do publikacji dołączone są plany 
sanktuariów związanych z życiem św. Franciszka (plany kościołów i kaplic, układ fresków).

Ze Wstępu:
 „Wszyscy jesteśmy franciszkanami” – w taki sposób skomentował pierwsze tygo-
dnie pontyfikatu nowego papieża znany watykanista amerykański John L. Allen Jr. Chciał-
bym, aby ta książka pomogła nam choć trochę świadomie podjąć tę intuicję.
bp Grzegorz Ryś

nie przysłoniło. Każdego dnia pragnę być 
lepszy a kiedy przychodzą chwile trudne 
patrzę na krzyż i od razu jest łatwiej, bo 
wiem, że Pan Jezus cierpiał również za 
mnie i chce mi dać życie i to życie w obfi-
tości. Otrzymałem wiele łask, których nie 
sposób wymienić. Wiele osób modliło się 
i adorowało Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie w mojej intencji. Dziękuję, 
Dobremu Bogu, za każdą osobę, którą 
postawił na mojej drodze: za kapłanów
i siostry zakonne, za wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym „EFFATHA” w Zakli-
czynie i wszystkich, którzy wspierali nas 
modlitwą i dobrym słowem, służyli po-
mocą. W pierwszą rocznicę mojego cał-
kowitego uzdrowienia tj. 23.04.2012r. nad 
ranem urodził nam się syn Gabriel Fran-
ciszek, a 13 lutego bieżącego roku, w samo 
południe - Michał Andrzej. Dziś to moja 
rodzina jest dla mnie największym bogac-
twem a wszystko inne jest nam przydane. 
Obecnie wychowujemy czterech wspania-
łych synów i najukochańszą córeczkę na 
świecie. Staram się codziennie dziękować 
za każdą chwilę mego życia, za moją ro-
dzinę, pracę i dach nad głową. Powierzam 
wszystko Bożej Opatrzności! Każdego 
dnia odczuwam opiekę i wsparcie „z góry”, 
nawet w błahych na pozór sprawach. Co 
dzień uczę się pełnić Bożą wolę a Pan prze-
mienia mnie i moją rodzinę. Moim ma-
rzeniem jest niebo, ale nie tu - na ziemi… 
Wierzę, że niebo istnieje… Naprawdę.



Cierpienie jest stanem, na temat którego wielu z nas 
ma bardzo dużo do powiedzenia i zawsze zna ja-
kiś sposób na jego złagodzenie do czasu… gdy do-
tknie jego samego lub osoby bardzo bliskiej. Wtedy 
nagle czujemy się bezsilni i już nie wiemy co robić.

Spotkanie z cierpieniem w MHD
Posługa w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci ukazu-
je mi jak wiele istnień ludzkich zostało ocalonych wła-
śnie dlatego, że ktoś się nie poddał. To prawda, osoby te 
otrzymują pomoc, ale żadne wsparcie nie jest w stanie 
zastąpić ducha walki i nadziei. Bez względu na stan pa-
cjenta i szanse przeżycia jego rodzina czuwa, aby udzie-
lić jakiejkolwiek pomocy. Czasem pomaga im wiara, ale 
nie jest to regułą. Cierpienie może tak samo zbliżyć jak 
i oddalić od Boga. Tych jednak, których zbliża napełnia 
niezłomną nadzieją. Pierwsze moje spotkanie z małymi 
pacjentami, było przy okazji roznoszenia prezentów na 
św. Mikołaja. Pokoje wielu z tych dzieci to domowe szpi-
tale i czasem ciężko było się uśmiechać widząc dziecko za 
plątaniną rurek i kabli. Taka sytuacja bardzo wiele uczy, 
przede wszystkim pozwala docenić dar jakim jest zdro-
wie, na co dzień niezauważany. Uczy pokory i uświada-
mia jak bardzo niewiele jeszcze potrafimy – my, ludzie 
XXI w. Gdy opowiadam znajomym o posłudze w MHD, 
często słyszę: „Ja bym nie potrafił, za bardzo się wzru-
szam, jestem za bardzo wrażliwy”. Nic bardziej mylnego, 
czy to właśnie ta pseudo wrażliwość pozwala pozostawić 
tych ludzi bez pomocy? Nie mam odwagi i siły pomóc, 
ale mam jej wystarczająco dużo, żeby pozwolić umrzeć.

Bycie księdzem to nie wszystko
Duszpasterz dziecięcego hospicjum to wielozadaniowa 
funkcja, która nie ogranicza się do sprawowania sakra-
mentów, np. w domach dzieci, których stan nie pozwala 
na transport do kościoła. Kiedy wymaga tego sytuacja 
jestem kapłanem, kiedy indziej Mikołajem, kierowcą, 
gitarzystą. Zawsze daje mi to wiele radości. Do hospi-
cjum trafiłem właśnie dlatego, że akurat był potrzebny 
ktoś grający na tym instrumencie. Ekipa MHD to jed-
na wielka rodzina i atmosfera jaką tworzy sprawia, że 
tam chce się pomagać. Kiedy z racji wakacji spotkania 
nie odbywają się, zaczyna mi ich bardzo brakować. I do-
brze, że tak jest, bo nasi pacjenci potrzebują właśnie tej 
radości, a najgorsza rzecz jaką, można im dać to litość
i puste współczucie. Ktoś może pytać Boga, dlaczego na 
to pozwala, przecież cierpią niewinne dzieci. Żadne sło-
wa nie złagodzą bólu, ale Stwórca nigdy się jeszcze nie po-
mylił, nie ma takiego zła, jakiego nie potrafiłby zamienić 
na jeszcze większe dobro. Może właśnie dlatego cierpie-
nie człowieka jest wpisane w jego życie. Św. Jan Paweł II
w liście SALVIFICI DOLORIS („o chrześcijańskim sen-
sie ludzkiego cierpienia”) napisał: „Cierpienie zdaje się 
przynależeć do transcendencji człowieka: jest jednym 
z tych punktów, w których człowiek zostaje niejako „ska-
zany” na to, ażeby przerastał samego siebie – i zostaje do 
tego w tajemniczy sposób wezwany”. Bez względu na to
w jaki sposób Bóg posługuje się cierpieniem człowieka, 
to na nas ciąży obowiązek pomagania osobom dotknię-
tym jakimkolwiek bólem w każdy możliwy sposób. Liczy 
się każda para rąk i przede wszystkim każde chętne do 
pomocy serce. Czasem jeden uścisk dłoni przyniesie wię-
cej radości niż wywrotka czekolady. Staram się być przy-
jacielem tych dzieciaków, bez względu na to czy jestem
z nimi w ich pokoju czy tylko myślą. Ucieszyłem się bar-
dzo gdy klasztor w Wieliczce, w którym na co dzień posłu-
giwałem w latach 2008-2011, stał się miejscem organizo-
wania przez Hospicjum „Bajkowego Dnia Dziecka.” Nie 
ma większej nagrody jak uśmiech malucha i łzy radości
w oczach jego najbliższych. W takich chwilach zapomina 
się o przeszkodach, jakie trzeba pokonywać, bo przecież 
nie zawsze wszystko udaje się tak jak powinno za pierw-
szym razem. Zresztą jak można narzekać na jakieś chwilo-
we niepowodzenia, które prędzej czy później są usuwane, 
kiedy się widzi z jakimi problemami spotykają się rodziny 
naszych podopiecznych i w jaki sposób sobie z nimi ra-
dzą. Ich postawa jest dla mnie największą motywacją do 
pomocy i posługi, bo przecież wciąż można im pomóc.

mhd.org.pl  Często studenci postrzegani są stereotypo-
wo jako imprezowicze. Tymczasem my postanowi-
łyśmy sprawdzić jak to w rzeczywistości wygląda. 
W tym celu sporządziłyśmy ankietę, na którą od-
powiadały osoby z różnych środowisk. Jej wyniki 
są co dla niektórych zadziwiające. Mianowicie aż 
13,75% osób na pytanie „Jak często w ciągu mie-
siąca chodzisz na imprezy” odpowiedziało, że „ni-
gdy”, 40% dało odpowiedź „rzadko”, 35% „czasa-
mi”, a tylko 11,25% stwierdziło, że „bardzo często”. 

Kolejne pytanie brzmiało: „Kto jest twoim autory-
tetem?” 27,5% uznało, że nie posiada konkretnego; 
30% za swój autorytet uważa różnych świętych, po-
zostali wymienili gwiazdy sportu, postacie histo-
ryczne itp. Zapytałyśmy też „co sprawia, że czujesz 
się szczęśliwy/szczęśliwa?” Około 50% osób stwier-
dziło, że jest to obecność bliskich osób wokół nich. 

że jest to obecność bliskich osób wokół nich. Resz-
ta odpowiedzi podzieliła się między realizacją swo-
ich planów, zadowolenia samego z siebie, rozwija-
nia swoich pasji. Ostatnim pytaniem było: „Jakimi 
wartościami się kierujesz?” 46% wyraźnie stwier-
dziło, że chrześcijańskimi. Jeśli wsłuchamy się, ja-
kie opinie krążą na temat studentów, to niestety, 
rzadko napotkamy na coś pozytywnego. Dlaczego? 
Kiedyś usłyszałyśmy piękne stwierdzenie, iż wię-
cej hałasu robi padające drzewo, niż cały rosnący 
ku górze las. Warto się nad tym głębiej zastanowić.
W samym Krakowie działa wiele wspólnot i ruchów, 
które pomagają młodym wytrwać w ich wartościach 
i nie zgubić się w chaosie tego świata. Sama nale-
żę do Ruchu Światło – Życie i muszę przyznać, że 
wiele mu zawdzięczam. Takie wspólnoty są jak pasy
w samochodzie – pomagają nie wypaść z Bożej drogi.

Ankietę przeprowadziłyśmy wspólnie z Asią internetowo w dniach 7-14 kwietnia. Wzięło w niej udział 100 
studentów z różnych miast – głównie z Krakowa.

Studentka Informatyki Stosowanej
na AGH w Krakowie
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Studentka Turystyki i Rekreacji na 
Uniwersytecie Pedagogicznym, pracuje na 
Rodos

 „Pokój i dobro! – Zawsze
i wszędzie!”  To pozdrowienie rozpozna-
łabym nawet na drugim krańcu świata. 
Nierozerwalnie łączy się ono z Pieszą Piel-
grzymką Krakowską na Jasną Górę. Fran-
ciszkanie, „Siódemka”, wspólna modlitwa, 
radosne chwile przeplatające się z bólem
i cierpieniem – moc wspomnień wiąże się 
z tym pięknym czasem, jak i z tym fran-
ciszkańskim hasłem. Gdy krzyczymy „Po-
kój i dobro! – Zawsze i wszędzie!”, czuje-
my tę moc. Jest super! Jednak, czy aby na 
pewno każdy, a szczególnie każdy młody 
człowiek, jest świadomy tego, co mówi,
w chwili, gdy wypowiada te słowa? Czy 
wiemy, jakie przesłanie i jaka misja wypły-
wa z tego zawołania? Wydaje się, że nieste-
ty nie do końca, albo nie zupełnie.  Co wię-
cej, wcale się nad tym nie zastanawiamy. 
Sama kilkakrotnie złapałam się na tym, 
że hasło to, dla mnie miało jedynie sens
w okresie trwania pielgrzymki – było jedy-
nie potrzebne na użytek chwili - wypowia-
dane w euforii dawało radość i poczucie 
wspólnoty. Dla wielu ludzi na pielgrzymim 
szlaku pozdrowienie to ma ogromne zna-
czenie, jednak traci je tuż po zakończeniu 
Mszy Świętej na Jasnej Górze. Najlepiej 
można to zaobserwować przy wyładowy-
waniu bagaży w Częstochowie – z kultu-
rą, pokojem i dobrem drugiego człowieka 
zachowanie niektórych ludzi nie ma zbyt 
wiele wspólnego. Na szczęście są to tylko 
incydenty. Mimo to, przykre jest, że nawet 
w takich chwilach braterstwo przegrywa 
z egoizmem. Należałoby zapytać, dlacze-
go tak się dzieje? Czemu nie potrafimy 
tych kilku pięknie przeżytych dni, zdo-
bytych doświadczeń przelać na naszą co-
dzienność? Nie potrafimy. A czy w ogóle 
próbujemy?!  Koniec pielgrzymki, koniec 
rozdziału, the end of the story. Przez pięć 
czy sześć dni potrafimy być prawdziwymi 
aniołami, mówić do siebie „Bracie”, „Sio-
stro”, pomagać sobie nawzajem, przeba-
czać, zdobywać się na gesty, na które w in-
nych okolicznościach nigdy byśmy się nie 
zdobyli. Powiemy: Taki klimat pielgrzym-
ki! Świetnie, ale trochę to trąci hipokryzją. 

A co potem? Potem nic z tego nie zo-
staje. Wrednego sąsiada utopilibyśmy
w przysłowiowej łyżeczce wody, przekli-
namy każdego, kto coś złego nam zrobi, 
nie mówiąc już o tym, jak odnosimy się 
do rodziców, rodzeństwa czy przyjaciół. 
Wracamy do domu, jeszcze przez parę dni 
żyjąc pięknymi wspomnieniami.  Jednak 
z czasem to „coś”, czym nasiąknęliśmy 
podczas pielgrzymki, bezpowrotnie z nas 
ulatuje. Nie ma prostej recepty na to, by to 
zatrzymać. Zasada jest jedna: Żyć w poko-
ju, czyniąc dobro, mamy przez całe swoje 
życie, nie tylko przez tydzień. Wiadomo, 
że to trudne. Jednak trening czyni mistrza 
- to raz. A dwa, nie trzeba od razu zmie-
niać całego świata. Wystarczy małymi 
kroczkami zacząć od zmiany samego sie-
bie i pielęgnować dobre wartości, które na 
pielgrzymce mamy na wyciągnięcie ręki. 
Warto o tym pamiętać. I nie najważniej-
sze jest, czy idziemy w pielgrzymce z fran-
ciszkanami, karmelitami, jezuitami czy ze 
swoją parafią. Ważne są pewne nadrzędne 
wartości, których przestrzeganie i pro-
pagowanie powinniśmy mieć we krwi… 
Jednak ze względu na osobę Biedaczyny 
z Asyżu dla nas, osób związanych z fran-
ciszkanami, szczególnie cenne powinny 
być właśnie pokój i dobro. Współczesność 
pokazuje nam, że zrozumienie tego nie 
jest wcale takie proste i nie dla każdego 
to „oczywista oczywistość”. Przytłocze-
ni codziennością, obowiązkami, nauką 
czy innymi sprawami nie myślimy o tym,
z jaką misją rozesłano nas z pielgrzymki. 
Wybierając jakiegoś przewodnika tych 
kilku dni, przyłączając się do konkret-
nej grupy, czy to świadomie czy coraz 
częściej, niestety, nieświadomie stajemy 
się współczesnymi apostołami – propa-
gatorami pewnych zasad i idei.  Przynaj-
mniej powinniśmy się stawać. Zdajemy 
sobie z tego sprawę? Ja przyznaję, że so-
bie nie zdawałam, przynajmniej do pew-
nego momentu. Na Pieszej Pielgrzymce 
Krakowskiej byłam 7 razy. Pierwsza była 
cudowna, same pozytywy. Jako podlo-
tek zrozumiałam z niej tyle, ile mogłam.
Z każdą następną było, niestety, coraz trud-
niej. Każda kolejna uświadamiała mi bo-
wiem, jak wiele pracy jeszcze przede mną. 

Nie tylko pracy nad byciem apostołem 
dobra i pokoju, ale także, a może i przede 
wszystkim, pracy nad samą sobą – nad 
spójnością swojego postępowania z za-
sadami, jakie pozostawił nam św. Fran-
ciszek. Przecież, idąc z pielgrzymką we 
franciszkańskiej „Siódemce”, do ich prze-
strzegania niejako się zdeklarowałam. Wy-
bór świętego Franciszka na swojego prze-
wodnika, wybór osoby, która tak bardzo 
umiłowała pokój i dobro, zobowiązuje…

br. FAUSTYN MACIAŚ: Okres wakacyjny. Dla niektórych 
już rozpoczęty, a niektórzy dopiero planują wakacje. Może 
Hiszpania, czy warto?

CONRADO MORENO: Hiszpania ma w sobie wiele walorów: 
wspaniałe urozmaicone położenie, górzyste tereny, jak również 
setki kilometrów wybrzeża, ale to nie tylko półwysep Iberyjski, 
to także wyspy: Baleary i Kanaryjskie. Hiszpania jest uprzywi-
lejowana jeśli chodzi o swoje położenie geograficzne, ale rów-
nież i ze względu na swoje bogactwo kulturowe, historyczne. 
To kraj pełen kolorowych fiest, bezpośrednich i chętnych do 
pomocy ludzi.

FM: Jeśliby się ktoś zdecydował na te przepiękne widoki, to 
jakie miejsca byś polecił? Co koniecznie trzeba zobaczyć?

CM: Poleciłbym zagubić się Hiszpanii i dzięki temu poznać 
nieznane zakątki. Myślę, że gdziekolwiek będziemy, znajdzie-
my coś, co nas zaskoczy. Północ Hiszpanii jest przepiękna, zie-
lona Galicja na północnym zachodzie bogata w kulinarne dary, 
pochodzące z Oceanu Atlantyckiego, gdzie podaje się słynną 
ośmiornicę „pulpo a la feira” albo „pulpo a la gallega”. Dosko-
nały wybór ryb i owoców morza, stąd właśnie wędruje na te-
reny całej Hiszpanii. Santiago de Compostela to miejsce ważne 
dla chrześcijan, ale nie tylko jest ważny dla osób wierzących 
– do tego miejsca prowadzi szlak Św. Jakuba. 
W katedrze w Santiago de Compostela znajduje się grób Świę-
tego Jakuba Starszego, brata Ewangelisty – świętego Jana. Hisz-
pania to wspaniała Andaluzja ze swoją cudowną Granadą, 
Sevillą, Kadyksem, Kordobą… Gdy ją opuszczam, to płaczę                   
z żalu. To miejsce ma w sobie nieodgadnioną tajemnicę.  Uro-
dziłem się w Madrycie, to dla mnie niezwykle ważne miasto, 
najważniejsze i najcenniejsze miasto w Europie ze względu na 
swoje bogactwo artystyczne, cudowne pinakoteki, pachnące 
ulice i niezliczoną ilość barów. 

FM: Czy można zaplanować ten czas tak, aby spędzić go na 
dobrej zabawie i czasie na refleksje/modlitwę? 

CM: Wspomniałem nieco wcześniej o szlaku pielgrzymkowym 
do Santiago de Compostela. Dokładnie rok temu wędrowałem 
sam po północy Hiszpanii szlakiem francuskim. Ruszyłem 
16 kwietnia z Saint Jean de Pied de Port. Pokonałem 800 km                  
w 22 dni. Tęsknię za tym czasem i pragnę powtórzyć taką piel-
grzymkę jeszcze nieraz. Szlaków jest wiele, znam nawet Polaka, 
który ruszył z Łodzi, by po pół roku dotrzeć do celu.
Camino - bo tak się mówi o drodze, to czas refleksji, samotno-
ści, zadumy, ale przede wszystkim spotkania z Bogiem. To czas 
na wzmocnienie swej duszy. To również czas spotkań z innymi 
pielgrzymami z całego świata - wyjątkowe doświadczenie. 

FM: Gdzie powinno być miejsce dla Pana Boga, podczas 
urlopu? 

CM: Hiszpania zawsze pobudza we mnie wyjątkową formę do 
modlitwy – spacerując po górzystych terenach wokół Madry-
tu – a Madryt to najwyżej położona stolica w UE – otwieram 
się na rozmowę i osobistą modlitwę. Czuję wolność i myślę, 
że w poczuciu wolności, która może być odczuwalna w czasie 
wakacji, dostrzegamy to, co najważniejsze w naszej egzystencji 
- Hiszpania takim doświadczeniom sprzyja. 

FM: Mówimy o dobrym i wartościowym spędzeniu wakacji. 
A jak Ty zazwyczaj spędzasz wakacje? Jak spędzisz te naj-
bliższe?

CM: Latem pracuję najintensywniej w roku, dlatego nie planu-
ję wakacji. Moimi wakacjami była pielgrzymka do Santiago de 
Compostela rok temu.




