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Jako w niebie, tak i na ziemi
 Na pewno trudno jest mówić konkretnie
o niebie. Przecież nikt z nas tam nie był, a być może 
wielu uważa, że mówienie o nim jest tylko piękną, 
ale też nierealną baśnią (choć pięknych baśni cza-
sami wszyscy potrzebujemy). Nie mam zamiaru 
ustosunkowywać się wprost do takiej postawy, ani 
na siłę przekonywać nieufnych. Choć… właśnie 
na tę nieufność zwrócę w pewnym sensie uwagę… 
Niech punktem wyjścia będą takie proste pytania: 
„kim jestem?”, „co się ze mną dzieje?”, „w jakim 
kierunku rozwija się?” lub „czy w ogóle rozwija się 
moje życie”? Przecież doświadczenie czasu nie jest 
nam obce. Niekiedy narzekamy, że zbyt wolno pły-
nie, innym razem oczekujemy by mijał szybciej; by 
goił rany, by przychodził z ulgą lub dawał chwile 
wytchnienia. Mamy przed sobą idee i cele, do któ-
rych zmierzamy, i które są dla nas ważne. Biedny, 
ograniczony i „pusty” to człowiek, który ich nie ma. 
Starożytni doskonale o tym wiedzieli. Mawiali, że 
życie człowieka, to kim jest, jego istota, nie jest raz 
na zawsze sztywno ustalona, ale że się ją zdobywa, 
że nią „się staje”. Ten proces dokonuje się w czło-
wieku niejako pomiędzy dwoma biegunami, które 
się wzajemnie przenikają, warunkują i do siebie od-
noszą. Jeden nazwano „status viatoris”, drugi „sta-
tus comprehensoris”. Ten comprehensoris, oznacza 
posiadanie głębokiej radości, szczęścia. Nie jest to 
szczęście powierzchowne, dotyczące tylko jakiejś 
jednej dziedziny. To nie stan, w którym radujemy 
się z otrzymania cennego prezentu, bądź uczestni-
czenia w oczekiwanym wydarzeniu. To nie „radość”, 
która choć niekiedy intensywna, błyskawicznie 
przemija. To coś dużo głębszego i pełniejszego. To 
szczęście całościowe, ostateczne, poczucie pełni 
i radości ze wszystkiego, co do tej pory się wyda-
rzyło i co jeszcze może się wydarzyć. Można przy-
równać je do pragnienia zbawienia, które nie tylko 
jakoś jawi się przede mną, ale które jest także głę-
boko zakorzenione w mojej duszy. Szczęśliwy jest 
nie ten, kto się aktualnie uśmiecha, ale ten, kto ma 
wewnętrzne poczucie realizacji, ma w sobie radość 
życia. Pomimo swoich braków i niedoskonałości 
widzi głęboki sens wszystkiego, co się wydarzyło. 

Nawet, gdy czegoś nie pojmujemy (zwłaszcza: 
bólu, cierpienia, trudu) ufamy, że należycie przy-
jęte, zaakceptowane, kiedyś przyniesie owoc ra-
dości i pokoju. „Viator”, to stan bycia w drodze. 
Nie chodzi tu ani o fizyczne przemieszczanie się
z miejsca na miejsce, ani o zdobywanie np. no-
wych możliwości, stopni czy nagród. Chodzi o to, 
że nasze życie jest wciąż w drodze nawet wtedy, 
gdy się nie poruszamy i nic nie zdobywamy. Je-
steśmy zakorzenieni w nurcie życia, który płynie 
nawet wtedy, gdy tego nie chcemy. Przecież wciąż 
rysują się przed nami różne jego scenariusze. One 
nie zależą często od nas; pomimo naszej woli dzie-
ją się i dziać będą. Od nas może zależeć tylko tyle, 
by czasem złapać je jakoś, by chwycić w swoją 
dłoń. Drogi Czytelniku, pewnie jesteś zaskoczo-
ny, że takie dziwne i niemodne rzeczy piszę. Może
i niemodne, ale czy nieprawdziwe? Owo podąża-
nie w stronę ostatecznego szczęścia, jest zapisane 
w naszych sercach. Bez względu, czy aktualnie się 
rozwijamy, czy może błądzimy, one są w nas. Trze-
ba powiedzieć to mocno i wyraźnie – pragnienie 
takiego szczęścia jest pragnieniem nieba! Bo nie-
bo to nie coś zupełnie nieznanego i dalekiego od 
nas, nie jakaś dziwna abstrakcja, której zupełnie 
nie rozumiemy. To coś, co „w tajemnicy” jest na-
szym udziałem. A tajemnica ta potrzebuje jeszcze 
mocnej nadziei. Czymże by było życie człowieka, 
gdyby nie miało takich pragnień, gdyby ich nie 
odkryło i nimi się nie zachwyciło, gdyby zabrakło 
nadziei na ostateczną realizacje własnego szczę-
ścia? Może wielu nie chce tego odkrywać, gdyż jest 
to zbyt trudne lub ułudy tego świata zagościły na 
dobre w ich sercach i umysłach. W Twoim sercu 
niech goszczą zawsze głębokie i ostateczne pra-
gnienia. Przyjmuj je od Pana, by realizować Jego 
wolę w swoim życiu. Niech dają Ci zadatki szczę-
ścia – tj. nieba, już tu na ziemi (w oczekiwaniu na 
szczęście ostateczne), czyli niech wciąż kierują Cię 
na właściwe drogi realizacji życia, które dał i zadał 
Ci Pan! Zaufaj Temu, który najlepiej poprowadzi!



Królestwo Boże, czyli Jezus pośród nas
To znamienne, że internetowe wyszukiwarki po wpi-
saniu hasła „królestwo niebieskie” jako pierwszy re-
kord wyrzucają film o takim tytule, wyreżyserowany 
w roku 2005 przez Ridleya Scotta. Ten hollywoodz-
ki fresk filmowy opowiadający historię z czasów 
wypraw krzyżowych jest, nie mniej nie więcej, jak
o uleganiu pokusie budowania królestwa Bożego na 
ziemi. A przecież Jezus zapytany przez faryzeuszów, 
kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: 

„Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie 
powiedzą: »Oto tu jest« albo: »Tam«. Oto bowiem 
królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17,20-21).

Nadzieja na lepszy świat
Pytanie o napięcie między królestwem niebieskim 
czy królestwem Bożym a rzeczywistością ziemską 
należy do najważniejszych w teologicznej interpre-
tacji miejsca Kościoła w świecie, stosunku Kościoła 
do świata, relacji chrześcijan do różnego rodzaju do-
czesnych projektów szczęścia. Pisał o tym choćby 
Benedykt XVI w encyklice Spe salvi. Papież ukazu-
je całą ewolucję ziemskich, alternatywnych projek-
tów „Królestwa Bożego na ziemi”. Jednym z prekur-
sorów był niemiecki filozof Immanuel Kant, który 
nadejście „królestwa Bożego” wiązał z przejściem 
od „wiary kościelnej” do „czystej wiary religijnej”, 
czyli – jak mówi papież – „zwyczajnej wiary rozu-
mowej”, która faktycznie nie jest już żadną wiarą ani 
religią, a jedynie czymś zastępczym, gdyż Bóg zdaje 
się w tym „królestwie” być zupełnie zbędny (n. 19). 
Myśl Kanta kontynuowali także filozofowie XIX wieku 
na przykład Karol Marks mówił, że trzeba – jak pisze 
papież – „ostatecznie skierować historię ku zbawieniu”. 

„Jak tylko rozwieje się prawda o »tamtym świecie«, 
trzeba będzie ustanowić prawdę o »tym świecie«” 
(n. 20) – jak to relacjonuje myślenie Marksa papież. 

Znamienne jest to, że papież przedstawia swoje roz-
ważania o relacji między królestwem Bożym a jego 
ziemskimi próbami realizacji w encyklice o na-
dziei ostatecznej. „W ten sposób biblijna idea króle-
stwa Bożego została zastąpiona nadzieją na króle-
stwo ludzkie, nadzieją na lepszy świat, który będzie 
prawdziwym »królestwem Bożym«” (n. 30). Czy 
jednak tzw. „lepszy świat” może być rzeczywiście 

„lepszy” od tego, który proponuje nam Bóg? „Nie 
ma zatem wątpliwości, że »królestwo Boże« reali-
zowane bez Boga – a więc królestwo samego czło-
wieka – nieuchronnie zmierza ku »perwersyjnemu 
końcowi« wszystkiego” (n. 23) – odpowiada papież.
W gruncie rzeczy to, co pisze papież, jest dla nas oczy-
wiste. Każdy, kto wierzy w Boga, powie, że próba bu-
dowania królestwa Bożego „bez Boga” nie może się 
powieść ze względów oczywistych. O wiele mniej 
oczywista wydaje się odpowiedź na pytanie o próbę 
budowania królestwa Bożego na ziemi „z Bogiem”. 
Na ile takie królestwo jest możliwe? Na to pytanie 
papież też odpowiada: „Ponieważ człowiek zawsze 
pozostaje wolny, a jego wolność jest zawsze krucha, 
nigdy na tym świecie nie zaistnieje definitywnie kró-
lestwo dobra. Kto obiecuje lepszy świat, który miałby 
nieodwołalnie istnieć na zawsze, daje obietnicę fałszy-
wą; pomija ludzką wolność. […] Jeśli istniałyby struk-
tury, które nieodwołalnie ustanowiłyby jakiś określony 

– dobry – stan świata, zostałaby zanegowana wolność 
człowieka, a z tego powodu ostatecznie struktury takie 
nie byłyby wcale dobre” (n. 24).  Ktokolwiek chciałby 
zbudować na ziemi trwałe królestwo niebieskie – ro-
biąc to nawet w imię Boga – musi mieć świadomość, 
że ostatecznie zbuduje jedynie nawet nie namiastkę czy 
przedsmak królestwa, ale wyłącznie jego karykaturę,  
gdzie dobro będzie pozorne, a przecież wszelki pozór 
dobra jest faktycznie jedynie zawoalowanym złem.

Dr hab. teologii i publicysta. Kieruje Katedrą Teologii
Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrą Komunikacji
Religijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocła-
wiu. Pełni również funkcję dyrektora Instytutu Filozoficzno-

-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze.
Autor 4 książek

 Ks. Andrzej Draguła



W sąsiedztwie chwastu
Nie znaczy to jednak, że królestwo Boże jest na tym 
świecie „nierealizowalne”. „Jego królestwo – od-
powiada papież Benedykt XVI – to nie wyimagino-
wane zaświaty, umiejscowione w przyszłości, która 
nigdy nie nadejdzie; Jego królestwo jest obecne tam, 
gdzie On jest kochany i dokąd Jego miłość dociera” 
(n. 31). Ten sposób funkcjonowania Królestwa Bo-
żego zapoczątkował sam Jezus, w którego słowach 
i czynach królestwo niebieskie stawało się na ziemi. 
Od samego początku swojej działalności Jezus gło-
si, że „bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt  4,17). 
W rozmowie z faryzeuszami potwierdził też, że zna-
kiem realizowania się królestwa niebieskiego są Jego 
czyny: „jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe 
duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże” 
(Mt 12,28). Królestwo Boże to Jezus pośród nas. 
Jezus przychodzi, by proklamować i zapoczątkować 
Boże panowanie, które zaczyna się już tutaj na zie-
mi, ale ostatecznie zostanie dopełnione na końcu cza-
sów. Mówią o tym Jezusowe przypowieści: o siewcy, 
o ziarnku gorczycy i zaczynie, o dobrym nasieniu
i chwaście. Wszystkie one są niezwykle realistycz-
ne w wizji rozprzestrzeniania się królestwa Bożego, 
czego przykładem jest właśnie przypowieść o chwa-
ście. Królestwo Boże realizuje się w świecie realnym,
w którym dobru przychodzi sąsiadować ze złem, tak 
jak pszenica sąsiaduje z chwastem. Rodzi się ono 
w bólach, gdyż jest nieustannie narażone na działa-
nie Złego, który pod osłoną nocy przychodzi, by siać 
kąkol. Ale to Bóg daje wzrost i rozkwit i do Niego 
należeć będzie ostateczne wypełnienie, o czym mówi 
obraz żniwa, tak często wykorzystywany przez Jezusa.

Dobra Nowina w drodze
Przedmiotem przepowiadania Jezusa jest królestwo 
Boże. Przedmiotem przepowiadania Kościoła jest 
sam Jezus. W gruncie rzeczy jednak chodzi wciąż 
o tę samą Dobrą Nowinę. Papież Benedykt XVI
w adhortacji „Verbum Domini” pisał, że zadaniem 
chrześcijan jest „coraz bardziej odkrywać konieczność 
i piękno głoszenia Słowa, aby mogło zapanować kró-
lestwo Boże,  o którym nauczał sam Chrystus” 
(n. 94). Realizacja królestwa Bożego nie polega 
przede wszystkim na naszych czynach, ale gło-
szeniu Chrystusa. Przyzwyczailiśmy się rozu-
mieć Słowa Boga jako pouczenia czy wyjaśnie-
nie, ale ono jest przede wszystkim obecnością. 

„Dziś wypełniły się te słowa w waszych uszach” – mówi 
dosłownie Jezus w synagodze w Nazarecie (Łk 4,21). 
Słowo wypełnia się już wtedy, gdy jest proklamowa-
ne. Pierwszym zadaniem wobec królestwa Bożego 
jest głoszenie Słowa. Kościół jest bowiem wędrującą 
Dobrą Nowiną, królestwem Bożym w drodze poprzez 
miejsca i czasy, poprzez wieki i lądy. Bez głoszenia 
nie ma królestwa. W adhortacji „o słowie Bożym” pa-
pież Benedykt przypomina za Orygenesem, że „króle-
stwem Bożym […] jest sama osoba Jezusa”, co określa 
się greckim słowem „autobasileia” (n. 94). To bardzo 
ważne przypomnienie. Może się bowiem zdarzyć, że 
zamiast Jezusa zaczniemy głosić jakieś „zamienniki”, 
np. wartości chrześcijańskie, czy etykę chrześcijańską, 
które są jedynie „pochodnymi” głoszenia Jezusa. A od 
tego bardzo blisko już do ulegania pokusom głoszenia 
takiego królestwa Bożego, które miałoby się spełnić 
na ziemi. A wtedy znowu zaczynamy mylić panowa-
nie Boga z tzw. lepszym światem. Od samego począt-
ku Jezus łączy głoszenie królestwa z nawróceniem: 

„Nawracajcie się, albowiem przybliżyło się królestwo 
niebieskie” (Mt 4,17). Nie ma realizacji królestwa bez 
nawrócenia, czyli – dosłownie – zmiany myślenia, 
które odwraca nasze priorytety. Co więcej, potrzebny 
jest w tym pośpiech, gdyż jedynie „ludzie gwałtowni 
je zdobywają” (Mt 11,12).
Jeśli się tak nie stanie, „cel-
nicy i nierządnice ubiegną 
nas do królestwa niebie-
skiego” (Mt 21,31).



M
arta

Brzezińska-W
aleszczyk

Redaktorka Froda.pl, autorka książki „Wszystko,
co chcecie wiedzieć o seksie bez antykoncepcji,

ale boicie się zapytać”, żona Marcina
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 Gdy myślę o Królestwie Niebieskim, od razu 
przychodzi mi do głowy Modlitwa Pańska. To w niej, co-
dziennie modlę się o to, by nadeszło Królowanie Boga, by 
w końcu przyszło „Królestwo Boga”, czyli właśnie Nie-
bieskie. I nie ma co udawać, że są to dla człowieka współ-
czesnego słowa łatwe. Demokratyczny, republikański 
umysł, zwiedziony ideą równości i potępieniem monar-
chii, coraz słabiej rozumie, czym jest „Królestwo Boże” 
i jak je rozumieć. Modlitwa o Królowanie Boga traci – 
także w związku ze zniszczeniem języka – sens prośby
o to, by to Bóg był władcą całej Ziemi, i by to On nadawał 
wszystkiemu i wszystkim ład i sens. Królewskość, jak to 
wspaniale wyjaśniał bł. Jan Paweł II w swoich duchowych 
zapiskach, to przecież „ład w człowieku, czyli samoopa-
nowanie, oraz poprzez człowieka w świecie stworzeń”. 
Modlitwa o Królestwo jest zatem wielkim błaganiem
o nadanie Sensu upadłemu światu, o powrót Zbawiciela,  
a co za tym idzie, o koniec świata, którego współczesność 
nauczyła nas raczej, za pomocą filmów katastroficznych, 

obawiać niż go oczekiwać. Ale, żeby było trudniej, 
owo tworzenie, urzeczywistnianie Królestwa dokonuje 
się nie tylko poprzez Paruzję, ale także w naszym ży-
ciu, poprzez pokorną zgodę na to, by Bóg nadawał mu 
sens, by kształtował nasze relacje, ale także byśmy my –
w zgodzie z Jego wolą – kształtowali życie społeczne czy 
rodzinne. Ale poza szukaniem sensu, poza budowaniem 
nieco bardziej sensownego świata, w którym dostrzec 
będzie można zapowiedź owego Królestwa, które na-
dejdzie, wierzę też w nadejście Królestwa Niebieskiego 
w sensie dosłownym, czyli nieba. Niewiele mam jednak 
na jego temat do powiedzenia, bo w istocie go sobie nie 
wyobrażam. Kiedy przyjdzie czas, to Pan sam powoła 
mnie do niego, i wtedy będę wiedział. A na razie sku-
piam się na tym, co jest moim zadaniem tu i teraz, na 
wychowaniu dzieci, byciu nieco lepszym mężem, uświę-
caniu pracy, modlitwie. Oczekuję na spotkanie z Bo-
giem, ale nie wyobrażam go sobie, bo przecież ani oko 
nie widziało, ani ucho nie słyszało, co nas tam czeka. 

„Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygoto-
wał Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9)

 Kiedy br. Tytus zwrócił się do mnie z propo-
zycją napisania felietonu dla FBI (ach, zawsze ma-
rzyła mi się jakaś niebezpieczna robota!), pomyśla-
łam sobie – żaden problem. Napisać o Niebie? Nic 
prostszego (ani tym bardziej, przyjemniejszego). 

Teraz siedzę nad białą pustą kartką Word’a i pytam samą 
siebie, co ja właściwie wiem o Niebie.  Nasze wyobra-
żenia o Raju czasem bywają projekcją cukierkowych 
obrazków, na których uśmiechnięci błogo ludzie wyle-
gują się na błękitnych obłoczkach, przy wtórze rozkosz-
nych dźwięków wygrywanych na harfach i trąbkach 
przez różowiutkich, pulchnych aniołków. Jednak bar-
dziej świadomy katolik doskonale wie, że takie wizje nie 
mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Tylko czy tak 
naprawdę to jest w ogóle istotne? Czy rozmyślania nad 
tym, jak będzie wyglądało Niebo mają rację bytu, skoro 
my tak naprawdę często zapominamy, w jakim kierun-
ku jako katolicy mamy zmierzać w doczesnym życiu? 



Teolożka, redaktorka WIĘZI,
współzałożycielka magazynu

„Dywiz.Pismo Katolickie”.
Współautorka książki Pamięć,

która łączy. Polscy chrześcijanie

 Z pozoru niewiele ich 
łączy, nigdy się nie 
spotkali. On – Pier 
Giorgio Frassati – to 
dobrze sytuowany syn 

wpływowego włoskiego wydawcy. Młody chłopak, któ-
ry kochał góry, namiętnie kopcił fajkę, lubił dobre wino, 
założył zwariowane Towarzystwo Ciemnych Typów i na-
wet na obrazie beatyfikacyjnym pierwotnie dzierżył fajkę 
w zębach, dopóki jej z obawy przed zgorszeniem nie wy-
retuszowano. Jednocześnie był człowiekiem żarliwej mo-
dlitwy i ogromnej wiary wcielanej w czyn – wbrew woli 
rodziców odwiedzał turyńskie slumsy, gdzie zaraził się 
chorobą Heine-Medina i zmarł, mając zaledwie 24 lata. 
Ona – Natalia Tułasiewicz – młoda polonistka zakochana 
w kinie, teatrze i książkach, przez wiele lat trwała w burz-
liwym i skomplikowanym związku, a jednocześnie przy-
znawała: „mam odwagę chcieć być świętą (…), tylko 
świętość jest najpełniejszą miłością”.  Ostatecznie zdecy-
dowała się na życie świeckiej apostołki i realizując swo-
je powołanie, w czasie II wojny światowej dobrowolnie 
podjęła pracę wśród robotnic w fabryce pod Hanowerem, 

by tam służyć im duchowym wsparciem. Zdekonspiro-
wana przez nieostrożnego kuriera z Polski po półrocz-
nym brutalnym śledztwie trafiła do obozu w Ravens-
brück i tam zmarła. Oboje, Natalia i Pier Giorgio, swoim 
krótkim, ale niezwykle intensywnym życiem pokaza-
li, że możliwa jest synteza tych dwóch rzeczywistości,
w których równolegle poruszają się ludzie wierzący – na-
szego bycia na ziemi i oczekiwania na życie w niebie. 
Udowodnili, że „można kochać życie tutaj z zadaniami
i treściami, które ono ze sobą niesie, a mimo to i właśnie 
w tym odnaleźć Boga jako odwieczny cel – jak pisał we 
wstępie książki o Frassatim Karl Rahner. Ich niezwy-
kła wrażliwość podpowiadała im, że należy z otwarty-
mi ramionami chłonąć życie, ludzi, miłość, śmiech, bo 
w tym wszystkim można spotkać Boga. I jak pięknie 
pisał kiedyś ks. Mieczysław Puzewicz: „Tak właśnie 
chyba trzeba żyć. Nieważne, co się robi, byleby robić 
to na sto procent, do końca. I to chyba oznacza, że po 
Bożemu. Po Bożemu można palić fajkę i cygara i po-
święcać się chorym z najuboższych ulic miasta. Po Bo-
żemu, to trochę inaczej niż normalnie i przyzwoicie”.

Pisząc ten felieton, robię sobie mały rachunek sumie-
nia. Samą siebie pytam, jak często moje myśli zaprzą-
ta troska o zbawienie i życie wieczne. Biegnąc przez 
codzienność, pamiętając o tym, by na czas wysłać 
tekst do redakcji, zapłacić rachunek za wodę i telefon, 
po drodze do domu kupić mleko, zadzwonić w kilka 
miejsc, zapominam, że moje życie tu i teraz nie jest –
a przynajmniej nie powinno być –  wszystkim tym, co 
mam. Trudno jest mi samej przed sobą (przed Czytel-
nikami tym bardziej) przyznać się do tego, że uwikła-
na w codzienność rzadko myślę o Wieczności. Dlate-
go, z perspektywy tej konstatacji czuję, że nie jest dla 
mnie ważna odpowiedź na pytanie, co będzie w Niebie. 
Ludzkim umysłem nie jesteśmy i nigdy nie będziemy 
w stanie ogarnąć, jak wielkie rzeczy przygotował nam 
Wszechmocny, więc po co gdybać? Czuję, że dziś lu-
dziom (a mnie w pierwszej kolejności) bardziej trzeba 
przypominać o tym, że koniec naszego ziemskiego ży-
cia, nie będzie jego kresem. Ale paradoksalnie, to wła-
śnie od naszego „tu i teraz” zależy to, co będzie potem.

Skąd mam taką pewność? Dlaczego my, katolicy w ogóle 
wierzymy w jakieś życie po śmierci? Ateista uśmiech-
nie się z przekąsem, komentując, że to bujda na resorach
i szkoda życia na modlitwy i umartwienia. Kto ma rację? 
Przychodzi mi na myśl słynny zakład Pascala, w którym 
francuski naukowiec upatrywał dowodu na istnienie Boga. 
Pascal założył bowiem, że bardziej opłaca się wierzyć
w Boga, bo w ten sposób ryzykujemy tylko krótki czas 
życia, zaś nagrodą może być życie wieczne. „Jeśli wy-
grasz, zyskujesz wszystko, jeśli przegrasz, nie tracisz 
nic. Zakładaj się tedy, że ‘jest’, bez wahania” – prze-
konywał uczony. Panu Bogu można zaufać w ciemno. 
Warto sobie o tym przypominać nie tylko od święta, 
„przynajmniej raz do roku, w okresie wielkanocnym”… 
Kończę felieton. 
Enter. 
Dziś pomyślę o Niebie. I o tym, czy moja życiowa busola 
wskazuje właściwy kierunek. 
Amen. 



br. Tytus WANDAS OFM
 Pewien mały chłopiec, może w wieku 3 czy 4 lat (a jest to wiek, w którym dopiero kształtuje się świadomość 
człowieka), miał sen, w którym stanął w obłokach przed wielką złotą bramą. Chciał wejść do środka, ale mężczyzna 
stojący przed nią powiedział mu, że jeszcze nie przyszła dla niego pora. Powiedział, że musi coś zrobić, wypełnić 
swoje przeznaczenie, i zapewnił, że jeśli mu się uda, pewnego dnia powróci i będzie mógł wejść. Chłopiec nie pa-
mięta momentu, w którym się obudził, z okresu swojego życia w tym wieku w zasadzie niczego nie pamięta, tylko 
pewne nieliczne sceny, właśnie z tym snem. Dlaczego tak bardzo utkwił mu w pamięci? Czy sen ten był wyrazem tego, 
co kumulowało się wokół niego, a on po prostu to w jakiś sposób przeżył i odezwało się to w jego śnie? Czy może 
był niedobrym chłopcem i sen miał znaczyć coś więcej, a św. Piotr nie mógł wpuścić go do nieba? Ale skąd chło-
piec w tak młodym wieku mógł mieć pojęcie o niebie? O św. Piotrze? Przecież nikt mu o tym nie powiedział. A może 
nie był to zwykły sen? Po latach, gdy już dorósł, jego rodzice rozmawiali o chorobach, które dziecko przeżywało, 
gdy było noworodkiem. Dowiedział się, że miał poważne problemy zdrowotne, gdy przyszedł na świat. Gdy miał kil-
ka lat, bawiąc się z braćmi, nagle upadł na ziemię i stracił przytomność (przeżył śmierć kliniczną), praca serca na-
gle ustała. Gdy usłyszał o tym od swoich rodziców, nagle uświadomił sobie, że sen ów nawiedził go właśnie wtedy...

Jestem przekonany, że większość z nas słyszała o „Ja-
skini Platona”. Biorąc pod uwagę fakt, że ktoś mógł 
zapomnieć, pozwolę sobie przypomnieć, o co chodzi. 
Jesteśmy niewolnikami swoich ciał, chcemy wyższych, 
duchowych rzeczy, a ulegamy zachciankom naszego cia-
ła. To, co oglądamy, na co patrzymy, to tylko marne cienie 
rzeczy, które dzieją się wyżej w świecie idei. Marzymy
o tym, aby wydobyć się z kajdan i wyjść z jaskini, aby móc 
zobaczyć, co dzieje się tam na górze. Nie udaje się nam, 
próbujemy się wspinać, ale i tak spadamy. Skąd jednak jest 
w nas myśl, że rzeczy, które oglądamy, są tylko marnym 
odbiciem? Zostało nam to uświadomione przez mędrców, 
filozofów. Co więcej, nie dość, że uświadomili nam oni 
fakt istnienia innego świata, to jeszcze twierdzą, że już 
kiedyś byliśmy w tym świecie wszyscy szczęśliwi. Co 
jednak musiało się stać, że już w nim nie jesteśmy? Czym 
zawiniliśmy? Na to pytanie nie pada odpowiedź. Gdyby 
tak przeczytać i postarać się zrozumieć scenę wygania
z raju inaczej niż zwykle. Gdyby tak wczuć się
w Adama i Ewę. Gdyby tak stanąć na ich miejscu, trafić do 
raju, krainy wiecznego szczęścia.  Rozmawiać z Bogiem, 
dostać od Niego nakaz niezrywania zakazanego owocu.

Gdyby tak zostać wygnanym z raju i skazanym na tułacz-
kę, która miałaby być karą a równocześnie błogosławień-
stwem. Gdyby ta tułaczka oznaczała nasz los na ziemi. 
Gdyby tak Bóg chciał dać nam nauczkę i zabronił oglą-
dać Siebie bezpośrednio, ale tylko w zwierciadle stwo-
rzenia. Gdyby uczynił to z miłości do nas, abyśmy po-
trafili docenić Jego obecność. Gdyby Platon znał Księgę 
Rodzaju, a tego nie wiemy, czy nie odkryłby świata idei? 
A skoro nie znał Księgi Rodzaju, to skąd u niego idea 
utraconego raju? A jeśli znał, to dlaczego nie daje od-
powiedzi na najistotniejsze pytania, które odnajdujemy
w Biblii? Idąc dalej, skąd u ludzi idea o życiu po śmierci? 
Jak ludzie mieszkający w innych rejonach świata, wy-
chowywani w różnych kulturach i religiach, czy bez reli-
gii, mogą mieć tę samą intuicję? W jaki sposób ci ludzie 
mogą mieć intuicję nieba? Skąd w nas nadzieja na lepsze 
życie? Czy każdy z nas na takie zasługuje? Skoro zosta-
liśmy wygnani z raju na tułaczkę, aby coś zrozumieć, 
uświadomić sobie i przejść nawrócenie, nasuwa się pyta-
nie: Czy każdy  z nas wróci do raju? Wydaje się jednak, 
że niestety nie każdy zasługuje na powrót. Apostoł Paweł, 
który dostąpił łaski zobaczenia trzeciego nieba, mówi:



Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani 
rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,  ani złodzie-
je, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie 
odziedziczą królestwa Bożego (1Kor 6,9-11).  Chrystus 
powie nam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 
18,3). Stać się dzieckiem to mocno przylgnąć do ser-
ca matki. Dziecko kocha matkę mimo wszystko. Czę-
sto nie rozumie, nie zgadza się, buntuje się, ale kocha
i chce przy niej być. Być dzieckiem to być zapatrzonym 
w ojca jako autorytet i wzór. To być przy nim i czuć się 
bezpiecznie w jego obecności. Jednym zdaniem, być 
dzieckiem to trwać przy sercu Kościoła w obecności
i bliskości Boga Ojca. To dlatego tęsknimy za pięknem, 
dobrem, miłością. Już jej kiedyś zaznaliśmy, nie może-
my jednak w pełni sobie tego uświadomić, dlatego po 
omacku szukamy w różnych miejscach. Dzieci w sło-
dyczach, zabawach, nastolatkowie najczęściej w seksu-
alności, studenci w zabawach i próbie znalezienia dru-
giej połówki. Absolwenci studiów w szybkim zarobku, 
itd. itd. Szczęście w tym, że z wiekiem człowiek zaczy-
na widzieć, że szczęście tkwi w drugim, albo inaczej,
w tym, co można z siebie dać drugiemu. Patrz: rodzice 
dla dzieci, dziadkowie dla wnuków.  Jak to robić dobrze? 

O tym najlepiej wiedzą doświadczeni rodzice i kochający 
na zabój swoje wnuki dziadkowie. To wszystko wyraża 
naszą tęsknotę za niebem. Kontynuując i rozwijając dalej 
myśl w tym kierunku, dojdziemy do  gestu, który kojarzy 
się z niebem: danie siebie innym, a z brakiem nieba: trwa-
nie w zaspakajaniu potrzeb i dawaniu przyjemności tylko 
sobie. Zaspokajanie wszystkich potrzeb, brak powściągli-
wości zawsze wiąże się z ranieniem drugiego człowieka. 
Jako dzieci  uczymy się nie objadać już słodyczami - boli 
nas po tym brzuch. Kolejno jako nastolatkowie uświa-
damiamy sobie, że zaspokojenie potrzeb seksualnych nie 
rozwiązuje wszystkich naszych problemów. Jako studen-
ci poznajemy, co to znaczy mocny ból głowy po impre-
zie i powoli uczymy się umiaru w spożywaniu alkoholu. 
Po skończonych studiach, że pieniądze to nie wszystko... 
Niebo to doświadczenie, jakiekolwiek i czegokolwiek, 
nie samo doświadczenie, ale rozeznanie tego, co dobre 
i złe, to doświadczenie zła i zrezygnowanie z niego. To 
zrobienie kroku dalej. Krok dalej to poszerzenie świado-
mości o fakt, że „tutaj nieba nie zaznałem”, było miło, ale 
to nie niebo, niebo jest gdzie indziej, idę dalej. Jeśli nie 
idę, wybieram piekło. Znany piosenkarz śpiewa „ileż było 
przykładów na przegrane życie, mało” Przegrane życie to 
trwanie w przyjemnościach. Wygrane życie to wysiłek.

Chłopiec staje się mężczyzną, ojcem, dziadkiem, lata płyną, w końcu w późnej starości zasypia na fote-
lu... zapada w głęboki sen. Staje jako mały chłopiec, w obłokach, idzie do góry po schodach, widzi człowie-
ka, swoich bliskich stojących przed złotą bramą, z głębi wydobywa się głos „wejdź synu, czekaliśmy na ciebie”.



„Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa

w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane,
wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie,

tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu.” (Mk 4,30-32)                                                                                          
 Gdy przyjrzymy się tej przypowieści to dostrzeżemy w niej bogatą symbolikę. Na 
pierwszy plan wysuwa się ZIARNKO GORCZYCY. Jest ona małym nasionkiem, 
niegdyś stosowanym jako lek, który poprawia krążenie i uśmierza ból. Gospodynie 
wiedzą, że aby pozbyć się z naczyń brzydkiego zapachu, należy włożyć do nich kil-
ka nasion gorczycy i zalać wodą. Moje Królestwo Niebieskie, które mam posiąść tu

i teraz, ma poprawiać moje krążenie krwi, czyli pobudzać mnie do ży-
cia duchowego. Ma uśmierzać ból, czyli pomagać odnajdywać sens w tym, co 

rani, oraz ma za zadanie usuwać przykry zapach z mojego otoczenia, czyli ma rodzić dobrą i harmonij-
ną atmosferę. Jezus, mówiąc to, chce mnie przygotować do jeszcze jednego - do obumarcia. Nasio-
na są po to, aby wrzucić je w ziemię i zakopać. Abyśmy mogli wzrastać jako ziarno dla Królestwa Nie-
bieskiego, musimy zakopać dotychczasowe przekonania, przyzwyczajenia, osądy oraz całą chęć 
wykazania się tu na ziemi, np. swoją mądrością, bogactwem itd. Z małego nasionka mamy stać się opo-
ką, na której mogą wesprzeć się inni, wątpiący, cierpiący, błądzący oraz wszyscy chorzy na duszy. 

,,Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość,
pokój i radość w Duchu Świętym.” (Rz 14, 17-18)

 Królestwo Boże powszechnie znane jako Niebo jest ostatecznym celem 
naszej wędrówki. Znalezienie się w Nim po śmierci powinno być naszym 
największym pragnieniem. Nie ma większej nagrody dla duszy człowieka 
za godne i dobre życie, jak przebywanie wiecznie z Chrystusem w społecz-
ności Zbawionych. Św. Paweł, autor listu, którego fragment przytoczyłem 
mówi, że Królestwo Boże jest o wiele poważniejszą sprawą niż podstawo-
we aspekty życiowe, lecz jest Ono rzeczą najwyższej wagi. Chrystus oddał 
swoje życie poprzez okrutną śmierć, abyśmy mogli być zbawieni i znaleźć się 
z Nim w wiecznej szczęśliwości, gdzie nie będziemy musieli już o nic zabie-
gać. Samo myślenie na ten temat, że kiedyś znajdę się w tzw. ,,Niebie” z Jezusem, 
któremu poświęciłem życie w zakonie Św. Franciszka, przysparza mnie o wiele radości i zachwyt. Wie-
rzę, że współpracując z Łaską Ducha Świętego i żyjąc tak jak Pan Bóg tego ode mnie oczekuje, będę z 
nim już zawsze. Komentarze do Pisma Świętego mówią, że Królestwo Boże zaczyna się już tu, na Zie-
mi, że tu jest Jego początek. Zatem nasze życie nie kończy się w momencie śmierci, a wręcz przeciwnie, 
zaczyna się. Jedynym warunkiem żeby było ono kontynuowane z Chrystusem, jest przestrzeganie dziesię-
ciu przekazań, które są dla nas jasno wytyczoną drogą, po której zmierzanie doprowadzi nas ku zbawieniu.

Życzę Tobie, Drogi czytelniku, jak również i sobie, żebyśmy się w Raju, o którym mówi Chrystus, razem
z Nim znaleźli.



   Przyjmując fakt istnienia Królestwa Bożego, wydaje 
się, że muszę „zderzyć się“ z faktem własnego istnie-
nia. Mogę uświadomić sobie, że moje istnienie mia-
ło początek, ale własną pamięcią do niego nie sięgam. 
Przeżywanie życia, zwłaszcza jeśli jest  ono świado-
me, rodzi pragnienie, aby życie to, dalej się kontynu-
owało, aby trwało wiecznie. Gdzie szukać spełnienia 
tego pragnienia i pewności, że tak po prostu się stanie?
    Pewność taką, może dać tylko Pan Bóg. On,  jest 
gwarantem wieczności, bo jest wieczny i przekracza 
wszystkie granice, 
także te material-
ne. On, objawił się 
w Jezusie Chrystusie. 
To On w Ewangelii 
mówi, że jest Praw-
dą, Życiem oraz Dro-
gą, po której mogę dojść do 
pełnego poznania. Kiedy ono nastą-
pi? Św. Paweł mówi, że na progu wejścia
w wieczność. Jeśli chcę spotkać Boga i zobaczyć 
Go, muszę zacząć słuchać Jezusa. On mówi, kim jest 
Bóg. Jednak pełnia poznania Boga, pozostawiona jest 
na wieczność. Skoro więc, na progu wieczności zo-
baczę Boga takim, jakim Jest, to nie po to, bym prze-
stał istnieć, ale bym w nim dalej mógł żyć - trwać. 
Przyjęcie i zrozumienie Królestwa Bożego nie może

dokonać się jedynie dzięki zdolności racjonalne-
go myślenia i wytłumaczenia sobie wszystkiego, ale
w otwarciu się na prawdę, że Pan Jezus zmartwychwstał 
i żyje i jest gwarantem głoszonej mądrości Bożej. Moż-
na więc  Jemu zaufać. On mówi, że „Królestwo Boże 
jest pośród nas” i kontynuować będzie się w wieczności. 
Ponieważ jednak człowiek jest ziemski, to musi na siebie 
patrzeć w perspektywie zmartwychwstania Pana Jezusa, 
bo dusza, którą otrzymaliśmy od Boga, jest zadatkiem 
wieczności. Królestwo Boże przekracza materię i racjo-
nalną poznawalność człowieka. Ono trwa niezależnie od 
tego, czy ja tego chcę, czy nie. To nie człowiek daje mu 

początek i nie jest pierwszym jego 
twórcą, ale zaproszo-
nym do budowania. 

To Bóg zaprasza człowieka 
do działania razem z nim. Bóg jest źródłem dobra,
a człowiek, odwzorowując pełnię dobroci Boga, może 
tworzyć to, co będzie trwało na sposób dobra w Bogu. 
Królestwa Bożego nie tworzymy jednak w pojedynkę, ale
w relacji do Pana Boga i do drugiego człowieka. Im więcej 
chciałoby się powiedzieć, to i tak słowa nie wyrażą całości.
 Może wystarczy uświadomić sobie fakt przeby-
wania w Bogu i chęć tworzenia tego, co nadal w Nim 
pozostanie. Odpowiedz więc sam sobie, czy potrzeb-
ne są niebiańskie okulary, aby dalekie stało się bliskie.

     „Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie 
królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie 
przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: Oto tu jest albo: 
Tam. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was.” (Łk 
17, 20-22) Myśląc o Bożym królestwie, pierwsza myśl 
ucieka z perspektywy ziemskiej na tę po drugiej stro-
nie życia. I jest to w pewien sposób usprawiedliwione 
i naturalne, skoro Jezus sam mówił do Piłata: „Króle-
stwo Moje nie jest z tego świata” (J 18,36). Ale z ja-
kiego świata jest? Albo, czemu z tego świata nie jest? 
Bo królestwo Boże jest tam gdzie jest Miłośći to ta
z dużej litery. A na dziedzińcu Piłata trudno jej szukać. 
Jezus głosił naukę o Królestwie i wzywał do nawróce-
nia. Przyszedł, by w pełni objawić człowiekowi swego 
Ojca i Jego miłość, która swój szczyt osiągnęła właśnie 
wtedy, gdy Syn Człowieczy umierał na drzewie krzyża. 
Tak więc w perspektywie ziemskiej wszystko, co zbliża 
nas i upodabnia do Stwórcy jest uczestnictwem w bu-
dowaniu Bożego Królestwa już tutaj na ziemi. Zwią-
zek mężczyzny i kobiety jest – powiedziałbym nawet – 

w pewien sposób miejscem uprzywilejowanym jego re-
alizacji i wzrostu, pod warunkiem, że zbudowany jest na 
mocnym i trwałym fundamencie, jakim jest sakrament 
małżeństwa, bo jest on „Sakramentem” czyli widzialnym 
znakiem Bożej obecności, ale także przez codzienne ży-
cie małżonków i rodziny. Dlatego Kościół modli się za 
nowożeńców: „Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramen-
talnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, obdarzali 
się wzajemnie miłością i świadcząc w ten sposób, że je-
steś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną du-
szę”. Ta obecność czyni małżeństwo zaczątkiem Bożego 
Królestwa tu na ziemi poprzez codzienne gesty miłości 
i trwanie w więzi z Bogiem na modlitwie małżeńskiej, 
rodzinnej i indywidualnej oraz życie sakramentalne.
Z tej perspektywy pranie, sprzątanie i gotowanie, napra-
wa płotu czy spacer z dzieckiem nabiera zupełnie nowe-
go wymiaru. Ale jest jeszcze jeden piękny wymiar służby 
na rzecz tego królestwa w przestrzeni małżeństwa. Mał-
żonkowie poprzez dar płodności poszerzają przestrzeń 
tego królestwa przekazując nowe życie swemu potom-
stwu i wychowując kolejne pokolenia Ludu Bożego.



Radosław PAZURA
Fabian Michałowski: Wiele osób twierdzi, że nie można pogodzić życia zawodowego z życiem rodzin-
nym. Czy, Pana zdaniem, można spełniać się w pracy, będąc jednocześnie dobrą żoną, czy dobrym 
mężem?

Radosław Pazura: Praca zawodowa to element naszego powołania. Niemniej pierwszym i najważniejszym 
miejscem naszej realizacji powinna być rodzina, Zaangażowanie zawodowe nie może być ucieczką od ży-
cia rodzinnego. Współczesny świat jest światem trudnym, w którym wartości – praca i rodzina – stawiane 
są na niewłaściwych miejscach. Świat przekonuje, że to praca jest najważniejsza. Tymczasem te akcenty 
powinny być rozłożone inaczej – najpierw rodzina, a dopiero na drugim miejscu praca zawodowa. Niestety, 
człowiek jest zagubiony, jest pełen obaw i dlatego ciągle sobie zadaje pytanie, czy te dwie rzeczywisto-
ści można ze sobą pogodzić. Uważam, choć może to być trudne, że czasem można tę hierarchię odwrócić
i w pełni realizować się w życiu zawodowym. Ale, żeby móc wypełniać swoje właściwe powołanie, nieodzow-
na jest więź z Panem Bogiem, którą zapewnia sakrament małżeństwa. Wydaje mi się, że kiedy ma się opiekę

„z góry”, wszystko jest na swoim miejscu. Doświadczam tego teraz w swoim życiu. Wcześniej, przed nawró-
ceniem, przez wiele lat żyłem w konkubinacie. Oboje – ja i moja żona – możemy zaświadczyć, że od mo-
mentu ślubu nasze życie radykalnie się zmieniło. Przed nawróceniem najważniejsze dla nas było spełnienie 
zawodowe. Choć byliśmy razem, nie doświadczaliśmy 
pełni miłości. W momencie, gdy uporządkowaliśmy 
nasze życie, gdy weszliśmy w relację z Panem 
Bogiem, wszystko nabrało właściwego sensu. 
Dlatego uważam, że wszystko jest do pogo-
dzenia, pod warunkiem, że przewartościowu-
je się rzeczy, które są ważne w naszym życiu.

Wspomniał Pan o różnicy, jakiej Pan do-
świadczył po nawróceniu i zawarciu sa-
kramentu małżeństwa. Jakie są duchowe 
owoce tej przemiany?

To był bardzo długi proces. Przed ślubem 
kościelnym przez trzynaście lat żyliśmy
w konkubinacie, trochę tak jak św. Augustyn 
(śmiech). W związku sakramentalnym jeste-
śmy jedenaście lat. Jest to wspaniały sakrament.
I faktycznie widzimy różnicę. Nie oznacza to jed-
nak, że od jedenastu lat nie mamy żadnych trudno-
ści i kłopotów. Bo mamy. Łatwo nie jest. Ale teraz 
siłę daje nam Pan Bóg. I oboje z żoną na co dzień 
doświadczamy, że z Bożą pomocą potrafimy stawiać 
czoła różnym przeciwnościom. Wiara dodaje 
nam sił i wierzymy, że Pan Bóg nas nie 
zawiedzie.  Dlatego też naszą 
pracę, karierę oddaliśmy 
w opiekę Panu Bogu. 

                          RoZeZnAć                



żeby poprzez moc Ducha Świętego działał w nas, 
pomagał nam trwać w małżeństwie i rozwiązy-
wać wszelkie problemy, a jednocześnie wyzna-
wać te wartości, do których On zachęca, prze-
strzegać tych przykazań, które On nam daje.

Ta relacja z Panem Bogiem i ta więź wymagają 
troski, trzeba o nie zabiegać. Wiele osób chcia-
łoby pójść na łatwiznę. Jak je przekonać, by za-
ufały Panu Bogu, jak im pokazywać, że dopiero 
życie w zgodzie z Panem Bogiem ma sens?

To jest dziś najtrudniejsze pytanie: Jak powiedzieć? 
Jak to zrobić? Nieżyjąca już profesor Anna Świder-
kówna, mówiła, „że tak naprawdę wszystko jest pro-
ste tylko niełatwe”. Ta „niełatwość” polega na tym, 
że wszystko nam się nawarstwia, potęguje i tworzą 
się problemy, a jedyną drogą ich rozwiązania jest 
odkrycie sensu naszej wiary, czyli bycie z Panem 
Bogiem. W małżeństwie sensem związku jest bycie 
ze sobą, bycie razem. Naszym problemem jest to, że 
dzisiaj  zatracamy się w świecie, który wchłania nas 
poprzez pracę, inne obowiązki i odciąga to nas od 
tego, co najważniejsze, od rodziny. Tak jak poświę-
camy czas na pracę, tak też powinniśmy poświęcać 
czas naszym bliskim - żonie, mężowi, dzieciom. Tak 
jak nie da się zbudować więzi z Panem Bogiem, nie 
znajdując czasu na modlitwę, tak samo nie można 
osiągnąć szczęścia w rodzinie, nie poświęcając cza-
su swoim bliskim. Czasami trzeba usiąść i na spo-
kojnie zadać sobie pytanie: Kim jestem? Co jest dla 
mnie najważniejsze? Zadając sobie te fundamental-
ne pytania, prędzej czy później dojdziemy do wnio-
sku, że coś z naszym życiem musimy zrobić. Być 
może całkowicie je zmienić. Mieliśmy o tyle łatwiej, 
że nam pomógł Pan Bóg, że zadziałał w naszym ży-
ciu. To jest wielka tajemnica i do dziś zadaję sobie 
pytanie, dlaczego właśnie my? Oczywiście, ktoś 
mógłby powiedzieć, że jestem wariatem. Czy wy-
padek, w którym zginęła jedna osoba, ogromne cier-
pienie można nazwać łaską? A ja wiem, że to była 
wielka łaska i wielki dar. Tylko to mogło mi pomóc
i sprawić, bym się zatrzymał. Dzięki temu znalazłem 
czas i ciszę, w której usłyszałem głos Boga. Mówił 
do mnie, że nie tędy droga. Czegoś takiego do-
świadczyłem i staram się tego daru nie zmarnować. 
Nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje życie. 

Naszą orędowniczką jest św. Klata, patronka radia 
i telewizji. Czuję, że ona się bardzo mocno za nami 
wstawia. Pan Bóg tak układa nasze życie, że praca 
pozwala nam godnie żyć, a jednocześnie spełniać 
się w rodzinie. To zaufanie Panu Bogu naprawdę 
procentuje. Jestem głęboko przekonany, że skoro 
Pan Bóg nas do siebie doprowadził, skoro sprawił, 
że po tylu latach życia w grzechu mogliśmy ślubo-
wać sobie miłość w imię miłości do Niego, to On 
nas już nigdy nie zawiedzie. Wiem i mocno w to 
wierzę, że nawet gdyby spotkało nas coś straszne-
go, On zawsze będzie między nami i pomoże nam 
w każdej sytuacji.. A teraz dziękuję za to ogromne 
dobro, które sprawił w naszym życiu, za te wszyst-
kie piękne momenty - nasz ślub, za wspaniały owoc 
naszej miłości, córkę Klarę, ale też za te wszystkie 
trudne momenty, w których nas nie opuścił. Kró-
lestwo Niebieskie może się dziać już tutaj na zie-
mi, ale warunkiem jest to, aby być bardzo czujnym
i przytomnym, otwartym na Boga, Jego działanie, 
na obcowanie z Nim. Wtedy życie wygląda inaczej. 

Praca i kariera nigdy nie zastąpią nam ciepła 
najbliższych, można je pogodzić, ale trzeba je                          
w odpowiedni sposób ustawić. Wiele osób ma 
problem z relacjami w rodzinie wynikający wła-
śnie ze złej hierarchii wartości. Co radziłby Pan 
osobom, które próbują osiągnąć szczęście, a nie 
bardzo wiedzą, jak to zrobić?

Nie ma jednej recepty na życie, ponieważ każ-
dy przypadek jest inny. Najważniejsze jest jednak 
to, by szukać rozwiązania problemów i układać 
swoje życie w odpowiedniej hierarchii, w relacji
i w połączeniu z tą miłością, która pochodzi od Boga. 
Trzeba różne sprawy „omadlać”, żyć w Jego Ciele 
mistycznym, czyli w Kościele, żyć życiem sakra-
mentalnym, powierzać siebie i prosić o uczestnictwo 
Pana Boga we wszystkich naszych sprawach. Wów-
czas nasze życie nabierze innego wymiaru. To tylko 
kwestia czasu. Sami tego doświadczyliśmy. Zaufali-
śmy Panu Jezusowi i żyjemy w Kościele, żyjemy Sło-
wem Bożym, żyjemy sakramentami i wierzymy, że 
On jest w naszym życiu. Ciągle zadajemy sobie pyta-
nia, modlimy się do Niego, prosimy żeby był z nami, 

PowołAnie                                                   



Aktorka, znana z „Klanu” i „Blondynki”, autorka książki 
„Nawrócona Wiedźma”

  

Z tego, co mówisz, to wychodzi, że nie byłaś wychowana po chrześcijań-
sku? 

No, nie bardzo… 
  
Ale jesteś ochrzczona, bierzmowana? 

Tak, tak. Z bierzmowania to pamiętam, jak ksiądz mnie wygonił z kościoła, 
bo przyszłam w spodniach i musiałam iść się przebrać.  Nikt mi nie po-
wiedział, że wybór imienia z bierzmowania jest ważny, że robi się to, aby 
uczcić jakiegoś świętego. Ja wybrałam imię znanej piosenkarki. 

Nie mieliście żadnych kursów przygotowawczych? 

Pewnie coś było, i o czymś mówiono, ale wtedy nie byłam tym 
za bardzo zainteresowana i teraz niewiele pamiętam.

Był jakiś okres w Twoim życiu, kiedy byłaś praktykują-
ca? Gdy byłaś dzieckiem? Czy może chodziłaś tylko wte-
dy, kiedy ktoś kazał? 

Gdy byłam małą dziewczynką, chodziłam do kościoła, 
latałam sama bez przymusu, to były czasy, kiedy reli-
gia była dobrowolna w kościele. Fakt ten był błogosła-
wieństwem. Gdy byłam taka maleńka, to rozmawiałam 
z Panem Jezusem jak z bratem, najlepszym przyjacie-
lem. 

Obejrzałem jeden z wywiadów, w którym mówisz, że 
od dziecka szłaś tą złą drogą, że rozmawiałaś z demo-
nami i duchami zmarłych. 

Tak, to było „w międzyczasie”. Gdy byłam jeszcze w przedszkolu, zdarzało się, że przy-
chodzili do mnie zmarli, rozmawiałam z nimi, ale nie widziałam w tym nic nadzwyczajnego i złego, 
myślałam, że to normalne.

Jak wyglądało Twoje życie, gdy byłaś, jak to określasz, „po tamtej stronie mocy”?  

Nie wiedziałam, że robię źle np. rozmawiając ze zmarłymi, bo oni sami przychodzili. Teraz już mam świadomość, że 
były to demony, które podszywały się pod zmarłych. Myślę, że Pan Jezus doskonale wiedział, że dziecko tego nie wie, 
że nie miał kto mu powiedzieć. Rodzice nie wychowali mnie zbyt po chrześcijańsku, sami pojawiali się w kościele może 
raz w roku. Nie wiedzieli tego moi rodzice,
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że żartowała – czy nie każą Pani za tę kawę zapłacić? 
Każą! Nikt się nie będzie śmiał. Każdy przeczytany ho-
roskop, każda zabawa w wywoływanie duchów, wróże-
nie z kart jest zamówieniem czegoś u złego ducha. On 
prędzej czy później upomni się o swoje. Poza tym magia 
wyraża naszą nieufność do Pana Boga. Jeśli ktoś chce 
bawić się we wróżenie, to świadomie czy nie, chce po-
kazać, że Jezus, który umarł za nas na krzyżu, nie jest 
Bogiem i zrobił to bez sensu. Wielu ludzi nie traktuje po-
ważnie tego, co mówię, ale ja wtedy odsyłam ich do naj-
piękniejszej Księgi o miłości – do Pisma Świętego. XIX 
rozdział Księgi kapłańskiej mówi bardzo konkretnie, że 
za praktykowanie magii karą jest śmierć, więc nie jest to 
powód do żartów. Jeżeli ktoś twierdzi, że może zadzwo-
nić do wróżbity, czy wysłać jakiegoś tam smsa dla frajdy,
a w Księdze Powtórzonego Prawa w XVIII rozdziale jest 
napisane wprost, że każdy kto korzysta z usług wróż-
bity jest obrzydliwy w oczach Bożych, to kim on jest 
skoro to robi? Ze złym duchem nie ma żadnej zabawy.

Czy masz jakiś konkretny przykład z życia wzięty, 
przykład rzucenia na kogoś klątwy, która zadziałała?  

Takich przykładów mam bardzo wiele. Gdy miałam 19 
lat, rzuciłam klątwę na człowieka nie pozwalającą mu 
poukładać sobie życia. Niestety, ta klątwa zadziałała 
jak bumerang, czyli zadziałała również na mnie. Ja ze 
względu na niego nie mogłam poukładać sobie życia, 
nic mi nie wychodziło, wszystko się rozpadało tak jak
i u niego. Zawsze w jakiś chory sposób wracaliśmy do 
siebie, potem to się rozlatywało i było dużo cierpienia
i dopiero po moim pierwszym egzorcyzmie ta relacja zo-
stała ucięta. W ogóle po egzorcyzmie wszystkie klątwy, 
które na kogoś rzuciłam zostały zdjęte. Ten człowiek po-
układał sobie życie, ożenił się. Niestety przez te wszyst-
kie lata ta relacja była tak chora. Chcę zaznaczyć, ponie-
waż dużo osób do mnie dzwoni i mówi: proszę, zdejmij 
ze mnie klątwę, bo w moim życiu się nie układa, bo rzu-
ciłaś ją na mnie, to aż się śmieję i mówię: Mój drogi, to 
nie tak; ty najpierw idź się wyspowiadać, bądź w stanie 
łaski uświęcającej, bo to nie ja rzuciłam klątwę, a ty je-
steś po niewłaściwej stronie mocy. Wtedy pada pytanie,
a co to jest spowiedź? To ja już wiem, gdzie leży problem. 

I co to są grzechy?

To pytanie też pada! Ja wiem, że to może wydawać się 
abstrakcyjne w kraju, gdzie większość opowiada się za 
tym, że wierzy. Gdy ludzie pytają mnie, co to jest grzech, 
to już naprawdę włos mi się na głowie jeży, bo ja, na-
wet będąc po tamtej stronie mocy, wiedziałam, co to jest 
grzech. Nie bardzo potrafiłam rozróżnić, nie bardzo się 
tym przejmowałam, ale wiedziałam chociażby, że istnie-
je takie słowo, więc to, co chcę bardzo mocno zaznaczyć,

nie mogłam więc wiedzieć i ja.  Po pierwszej Komunii 
Świętej zaczęły pojawiać się dziwne rzeczy. Na początku 
– koleżanka ze świadków Jehowy – która zaczęła zabie-
rać mnie na te ich spotkania, zaczęli mi tłumaczyć Pismo 
Święte – ale to ich pismo, bo wielu ludzi nie zdaje sobie 
sprawy, że Pismo Święte świadków Jehowy jest pismem 
przerobionym i nie brzmi tak, jak oryginalna wersja Pi-
sma Świętego, ale cóż, ja tego nie wiedziałam. Mówili 
np.: o popatrz, Pismo Święte mówi o takiej a takiej licz-
bie przykazań, a Kościół stosuje tylko wybrane z nich, 
albo mówili: zobacz tutaj, w kościele jest tak, że są same 
obrazy i wszystko jest na nich przedstawione, a przecież 
w Piśmie Świętym jest napisane, że nie będziesz czynił 
nic swoją ręką, żadnego wizerunku Boga, i nie będziesz 
temu składał czci. Wtedy jako dziecko wszystko po-
chłaniałam i myślałam tak - Kościół robi nas w balona.
W tym samym czasie pojawiły się przedruki gazet zachod-
nich, w których znajdowały się horoskopy. Wydawało się 
to bardzo fajne, codziennie zaglądałam, żeby sprawdzić, 
co się dziś wydarzy. Potem pojawiły się amulety, wtedy 
były  brzydsze niż są teraz, bo trzeba było je np. wycinać
z gazet. Te dzisiejsze są dużo bardziej atrakcyjne. Nikt 
mi nie powiedział, że takimi praktykami otwieram się 
na działanie złego ducha – ani katechetka, ani ksiądz… 
Następnie zaczęła się fascynacja kartami, sama wymyśli-
łam sobie technikę posługiwania się nimi. Wreszcie do-
stałam podręcznik do czarnej magii. Trudno było się nie 
skusić, nie spróbować, choćby dla zabawy. Dostrzegłam, 
że małe zaklęcie działa, potem były większe i te coraz 
bardziej poważne – rosłam w przekonaniu, że mogę 
więcej i więcej. Mówiłam wtedy sobie: ale fajna jestem.
Pycha! Pierwszy najgłówniejszy grzech. W końcu uwie-
rzyłam, że jestem przeznaczona do tego, aby być czarow-
nicą. Odczuwałam różne zdolności, rosłam w przekona-
niu, że siły dobra i zła toczą o mnie bój. Wtedy działo się 
dużo dziwnych rzeczy łącznie z tym, że ściany ruszały 
się w moim domu, pojawiały się różne postaci. Byłam 
przekonana, że to normalna kolej rzeczy, że tak musi być.

Gdy tak Cię słucham, to mam przed oczami sporą 
część ludzi, którzy regularnie stosują praktyki, które 
Cię kiedyś zniewoliły, czytają horoskop dla śmiechu, 
wróżą, noszą pierścienie, które mają dać im szczęście. 
Czy można po prostu traktować to jako zabawę? 

Nie, zły duch nie ma poczucia humoru. Jego jedynym 
celem jest pogrążyć człowieka, więc robienie cze-
gokolwiek z nim dla zabawy jest igraniem z ogniem. 
Chcę to podkreślić ponieważ dużo Pań, szczególnie 
tych starszych, zarzuca mi, że straszę tym, że nie wol-
no czytać horoskopów, wróżyć z kart. One często czy-
tają horoskopy dla żartu i nie widzą w tym nic złego, 
wtedy ja mówię im: a  gdy Pani pójdzie do restauracji
i zamówi kawę, a kelnerka ją przyniesie, powie jej Pani,

  



to to, że jeśli ktoś jest w stanie łaski uświęcającej, to nie 
musi obawiać się żadnych przekleństw, żadnych klątw, itp.

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach młode kobiety 
przeżywają te same problemy, które Ty przeżywałaś, 
często nie wiedzą co robić, i skąd bierze się to, że nie 
mogą sobie poukładać życia.

Tutaj trzeba by było odnaleźć źródło. Ja, jeżeli ktoś 
do mnie przychodzi i mówi, że ma depresję, to naj-
pierw pytam: czy przyjmujesz sakramenty? Osoba, 
która naprawdę jest zaprzyjaźniona z Jezusem, nie bę-
dzie miała depresji, bo będzie w stanie przyjąć na sie-
bie naprawdę bardzo ciężkie problemy i cierpienia. 

Jeżeli są ludzie, którzy schodzą na złą drogę nieświa-
domie, podobnie jak Ty zaczęłaś schodzić, co robić, 
jak ich przestrzec przed tym, że mogą wpaść w coś, z 
czego potem naprawdę ciężko będzie im się podnieść? 

To jest łaska. Trzeba im ogłosić kerygmat i oddać ich 
Panu Bogu, nie można ich zostawić bez  Słowa, ponieważ 
sami się „nie dokombinują”. Trzeba im głosić Ewangelię, 
powiedzieć, że Jezus ich kocha, i modlić się za nich. Mo-
dlitwa ma przeogromną moc. Widzę, jakich cudów doko-
nała w moim życiu, w życiu mojej rodziny. Dlatego za-
wsze powtarzam: módl się i dbaj o czystość serca. To, jak 
osoba zareaguje, to już nie zależy ode mnie, być może 
odejdzie oburzona, ale Duch Święty już będzie działał. 
W Piśmie Świętym jest jasno napisane, że do piekła jest 
szeroka brama. To, że często „inni” na zewnątrz są szczę-
śliwi i układa im się w życiu, to już w psalmach jest na-
pisane, nie zazdrość grzesznikom, którym się dobrze po-
wodzi. Trzeba jednak cały czas zwracać im uwagę i może, 
gdy my im powiemy, to przypomną sobie Słowo na łożu 
śmierci i dopiero naprawdę je usłyszą i przyjmą. Dopie-
ro wpadnie ono do ich duszy i jeszcze zawołają do Pana 
Jezusa: ratuj, byłem grzesznikiem przez całe życie, ratuj! 

Próbuję uchwycić moment przemiany Twojego ży-
cia, kiedy byłaś małą dziewczynką, byłaś blisko przy 
Panu Jezusie, potem coś się wydarzyło i zaczęłaś scho-
dzić na złą drogę, byłaś coraz bardziej zagubiona, aż 
w końcu się opamiętałaś -  z dnia na dzień zmieniasz 
kierunek na właściwy? Co się dzieje?

Szukając szczęścia, (a nikt mi nie powiedział, że szczę-
ście jest tylko w Bogu) kombinowałam, jak tylko mo-
głam, czyli grałam, reżyserowałam, byłam producen-
tem, a jednak ciągle czegoś mi brakowało. Myślałam, 
że albo mam depresję albo, że to  całe szczęście, to 
jakiś wymysł ludzki i istnieje tylko w filmach i książ-
kach. Stwierdziłam, że może warto założyć rodzi-
nę, że może to wyimaginowane szczęście tak osiągnę. 

Zamówiłam więc sobie faceta, tak jak zamawiałam 
inne rzeczy. Dokładnie sobie określiłam, ile ma mieć 
lat, jak ma wyglądać, czym ma się zajmować, jakie ma 
budzić moje emocje itd. spotkałam go na drugi dzień. 
Przez dwa miesiące było idealnie, był on człowiekiem 
wymarzonym. Tak, jak go sobie zamówiłam, taki był,
a później zaczął się koszmar, bo okazało się, że człowiek 
ten nadużywa alkoholu, zażywa narkotyki, ma sprawę
w sądzie o bardzo nieprzyjemne rzeczy. Ogólnie - zaczę-
ły się codziennie awantury o wszystko, okazało się, że 
jest człowiekiem agresywnym. Kompletnie nie wiedzia-
łam, co zrobić. Zawołałam wówczas, w akcie desperacji, 
do Pana Boga; zawołałam jednym zdaniem: powiedz mi, 
do cholery, co się dzieje?! Pewnie pomyślisz, że nietypo-
wa modlitwa? Bardzo nietypowa, ale wystarczyła. Bóg 
posłał mi po niej czterech „proroków” w ciągu jednego 
tygodnia. Jedni z nich, para – dziewczyna z chłopakiem, 
powiedzieli mi, że też wróżyli z kart, że też wywoływali 
duchy, że też rzucali uroki. Powiedzieli mi, że to nie ja, 
nie moja moc, ale że to, co robię, pochodzi od szatana. 
Oni zaczęli mi wtedy wszystko tłumaczyć, ta rozmowa 
była dosyć długa i ja nie za bardzo wtedy wiedziałam, 
co z tym zrobić. Bo nie miałam pojęcia, że robię źle 
przez te wszystkie lata, uznawałam to za normę. Wte-
dy oni powiedzieli mi, że jest taka modlitwa, której dia-
beł bardzo nie lubi. Odpowiedziałam: dajcie. Wtedy oni 
przynieśli  Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ja nie za 
bardzo umiałam się modlić, nie potrafiłam używać ró-
żańca. Więc coś tam próbowałam z tą treścią, która jest 
w Koronce, ale to na początek wystarczyło. Stopniowo 
Pan Bóg zaczął oświetlać mi pewne rzeczy, tak układać 
wszystko, że ten człowiek zrobił się jeszcze bardziej 
agresywny, w końcu zaczął mnie poszturchiwać. Raz 
wyskoczył do mnie z rękami, ja zdążyłam uciec z domu
i już nigdy nie wrócić. Ale nie przestałam się modlić. 
Zapytałam, jak właściwie należy modlić się tą Koronką,
i zaczęłam praktykować codzienną modlitwę, i Pan Bóg 
zaczął czynić cuda w moim życiu. Postawił na mojej dro-
dze dobrego kapłana, który zaczął mi pokazywać, co jest 
dobre, a co złe. Co jest ludzkie, a co jest ponadludzkie. 
Dzięki niemu trafiłam na modlitwę o uwolnienie i po 
niej udało mi się wejść do kościoła, bo wcześniej potra-
fiłam chodzić w około i nie znaleźć wejścia. Zaczęłam 
więc przychodzić do kościoła na Msze niedzielne. Zro-
zumiałam, że człowiek, przez którego tyle wycierpiałam, 
stał się moim największym błogosławieństwem. Tak 
bardzo bym chciała, żeby był teraz szczęśliwy. Nie po-
dam wam jego imienia, bo to nie jest ważne, Pan Bóg 
wie, o kogo chodzi, ale bardzo bym prosiła, żeby każda 
osoba, która czyta ten wywiad, za osobę, o której mó-
wię, odmówiła choć raz Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Skąd ta myśl, że ci ludzie byli „niecodziennymi ludź-
mi” i w ogóle dlaczego nazywasz ich prorokami?



Patrycja Hurlak

Nawrócona
wiedźma

Kiedy rok temu Patrycja Hurlak pokrótce opowiedziała mi o swo-
ich niezwykłych przeżyciach, gorąco zachęcałam ją do tego, 
żeby spróbowała przelać je na papier w postaci scenariusza fil-
mowego.
Zamiast scenariusza, dostajemy do ręki, póki co, niezwykły wy-
wiad, świadectwo religijnego nawrócenia. 
Książkę przeczytałam z dużym zainteresowaniem, paradoksalnie 
tym większym, że sama jestem daleko od spraw wiary, a nawet, 
co jest rzadkością w moim pokoleniu, nie jestem ochrzczona. Ale 
opowieść Patrycji Hurlak, choć jest dla mnie przez to niejako eg-
zotyczna, zrobiła na mnie duże wrażenie. Przede wszystkim Pa-
trycja jest w niej szczera w przyznaniu się do tego, co w swoim 
życiu uznaje za złe, jak i w opisie trudnej drogi, na końcu której 
jest ona dzisiejsza, głęboko wierząca i żyjąca w zgodzie z wy-
znawaną wiarą i jej zasadami. 
Rzadko kogo stać na tak szczere opowiedzenie o sobie, o spra-
wach tak intymnych i trudnych. 

Ilona Łepkowska
producentka i scenarzystka filmowa i telewizyjna

Większość z nas żyje w myśl zasady: hulaj dusza, piekła nie ma. 
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej wspaniałej książki więk-
szość z nas zmieni swoje podejście do życia. Istnieje Bóg i istnieją 
zasady, których cudownie jest trzymać się w życiu.

Andrzej Rybiński
piosenkarz

Patrycja Hurlak, aktorka, znana między in-
nymi z roli Majki Podolskiej w serialu „Klan”. 
Ma na swoim koncie filmowy debiut reżyser-
ski. Jest też licencjonowanym sędzią sportów 
rajdowych oraz kierowcą rajdowym. Ponad 
dwadzieścia lat zajmowała się czarną magią. 
Wtedy jeszcze nie wiedziała, że robi źle. 
Wiosną 2011 roku spotkała na swojej drodze 
Jezusa. Zostawiła wszystko i poszła za Nim.

Ksiądz Mateusz Czubak, wykładowca teo-
logii dogmatycznej w Wyższym Seminarium 
Duchownym Diecezji Siedleckiej, w Instytucie 
Teologicznym w Siedlcach i w Diecezjalnej 
Szkole Katechistów Parafialnych, wicedyrek-
tor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diece-
zjalnej Siedleckiej, diecezjalny koordynator 
dzieł nowej ewangelizacji. Współpracuje 
z tygodnikiem „Echo Katolickie”, portalem 
Podlasie24.pl i Katolickim Radiem Podlasie. N
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Teraz to widzę, ci ludzie zmienili kurs mojej drogi. To 
właśnie dlatego nazywam ich prorokami. Tak więc mo-
głam ich zignorować albo posłuchać i zacząć coś robić 
z własnym życiem, posłuchałam. A fakt, że ci ludzie – 
obcy – pojawili się w tym samym tygodniu, w którym 
zawołam do Pana Boga – co się dzieje? - dał mi pew-
ność, że ludzie ci mają dla mnie od Niego po prostu 
odpowiedź. Pan Bóg otworzył mi ucho na tych ludzi. 

Wspomniałaś, że szczęście można znaleźć tylko w 
Panu Bogu, co masz na myśli? 

Jeżeli człowiek cały czas za czymś goni i nie jest nasy-
cony, no to ciągle szuka, a co za tym idzie, nie jest szczę-
śliwy. Więc ja myślałam - kasa ok, idziemy za nią, kiedy 
ją zdobyłam, szczęścia nadal nie odczuwałam. Zaczęłam 
myśleć - może lepsze perfumy, lepszy samochód - zdo-
byłam, a szczęścia nadal nie miałam. Potem myślałam 

- może facet, ale ani jeden ani drugi mi szczęścia nie dał, 
potem pomyślałam - że jak nie facet, to może dziewczy-
na – też nie. Wpadłam w kołowrotek i zaczęłam nabierać 
przekonania, że szczęścia nie ma. Dopiero, gdy zaprzy-
jaźniłam się z Panem Bogiem, jak zaczęłam przyjmować 
sakramenty i przeżyłam pierwszy egzorcyzm, poczułam 
się nasycona, że już nic więcej mi nie trzeba. Dostałam 
uczucie, którego nie znałam w ogóle, czyli pokój serca.
I dlatego twierdzę, że jestem szczęśliwa. Bo mi niczego 
nie brakuje. Nie dlatego, że mam supersamochód, kasę, 
superfaceta i karierę, tylko dlatego, że moja dusza spoczę-
ła w Bogu. Ja nie muszę mieć tej kasy, żeby być szczęśli-
wą, i nie muszę mieć superciuchów, żebym była szczęśli-
wa. Wiem, że cokolwiek wydarzy się w moim życiu, jest 
dla mnie dobre. Jestem przekonana, że nie da się tego po-
znać z książek, filmów itd. Jeśli ktoś nie rozumie, o czym 
mówię, niech zawoła do Pana Boga, żeby dał mu poznać. 

Jak żyjesz teraz? Co robisz? 

Jeżdżę tam, gdzie mnie zaproszą. Daję świadectwa. 

Nie zrezygnowałam z aktorstwa, jeśli chcesz o to zapy-
tać. Po prostu na razie nie mam żadnych propozycji. Też 
przyjmuję to z pokorą, być może jest tak, że Pan Bóg chce 
sprawdzić, czy będę Go nadal chwalić i kochać, gdy nie 
będę miała tej pracy. Jedynym moim marzeniem jest to, że-
bym dowiedziała się, czego On ode mnie chce. Wiem, że 
jeśli moja wola będzie zgodna z wolą Pana Boga, to będę 
nadal szczęśliwa. Nie ma nic na świecie, co mogłoby za-
stąpić pokój serca. Może tak bardziej namacalnie, dla osób, 
które, jak powiedziałeś, są jedną nogą w Kościele a dru-
gą poza Nim, to jest taka bardzo naiwna piosenka Britney 
Spears sprzed lat - ja nigdy w życiu nie słuchałam Britney 
Spears, ale trafiłam na tę piosenkę 3 dni temu - i to jest 
piosenka pt. Lucky,  bardzo banalny tekst, ale jak bardzo 
prawdziwy na dzisiejsze czasy. To jest o dziewczynie, która 
ma wszystko, ma pieniądze, jest gwiazda filmową, wszyst-
ko wygrywa, wszystko jej się układa, ludzie mówią: czyż 
ona nie jest urocza?  Taka fajna dziewczyna Hollywood, 
jest szczęściarą, jest gwiazdą, ale dlaczego płacze, płacze 
każdej nocy w swoim sercu? I zastanawia się, jeżeli jest 
tak, jak ludzie mówią, że niczego mi w życiu nie braku-
je, to dlaczego każdej nocy pojawiają się łzy? Jeżeli mój 
drogi/droga odnajdziesz siebie w tekście tej piosenki, to 
brakuje ci jednego - zawołaj do Pana Boga i On ci to da! 

Mówisz, że widzisz podobieństwo Twojego życia z ży-
ciem św. Pawła. O co konkretnie Ci chodzi? Czy o na-
wrócenie, które miało gwałtowny charakter? 

Łaska Pana Boga, ja czuję się szczęściarą, w momencie do-
znałam takich łask i wiem, że gdybym od Pana Boga tego 
nie dostała, to mogłoby to trwać latami, ale sporo dostałam 
to byłabym kretynką, gdybym nie skorzystała, więc chwalę 
Pana za to, że je mam, że zrobił to z dnia na dzień, że walnął 
mnie tak konkretnie w łeb i po prostu pokazał, że można żyć 
inaczej. Doskonale sobie zdaję sprawę, że Pan Bóg ma swój 
czas. Jednemu da 10 minut a drugiemu 10 lat. To jest Jego de-
cyzja, to jest Jego tajemnica, dlaczego w jednym przypadku 
robi tak a w drugim inaczej, zapytamy Go po tamtej stronie. 



Jan gALARowicZ

CHRZEŚCIJAŃSTWO ŁATWE I PRZYJEMNE

 Do istoty chrześcijaństwa należy również wiara w 
Królestwo Boże, Niebo, wieczność, ostateczne ocalenie czło-
wieka i jego zmartwychwstanie. Istnieje ścisły związek między 
głębią wiary chrześcijańskiej a siłą przekonania, że ostatecz-
nym przeznaczeniem człowieka, jego spełnieniem i absolutnym 
szczęściem jest życie w Królestwie Niebieskim. Im wiara ta jest 
głębsza, tym mocniejsze jest przeświadczenie o istnieniu Nieba. 
A kryzys wiary przejawia się również w obumieraniu nadziei 
na życie wieczne i jej wypieraniu przez przekonanie, że raj jest 
możliwy już tu, na ziemi. I odwrotnie: odwracanie się od Nieba 
osłabia wiarę, a utwierdza ją przeświadczenie o jego istnieniu. 

Wystarczy nam raj na ziemi
Nie jesteśmy zresztą pierwszym pokoleniem, które coraz bar-
dziej wierzy w raj na ziemi. Takie podejście do życia należy 
do istoty myślenia utopijnego. Rdzeniem wszelkich utopii jest 
przekonanie, że jest możliwe doskonałe, idealne społeczeń-
stwo, a niedoskonałość, ułomność człowieka i świata przeja-
wiająca się m.in. w złu i cierpieniu jest czymś przypadkowym, 
a więc możliwym do wyeliminowania. Marksiści i komuniści 
uważali, że wystarczy  usunąć ze świata źródło wszelkiego zła 
i główną przyczynę nierówności między ludźmi, czyli wła-
sność prywatną, a ziemia stanie się rajem. Z kolei niemieccy 
narodowi socjaliści wierzyli, że drogą prowadzącą do tego raju 
jest oczyszczenie ludzkości z niepełnowartościowych jedno-
stek, narodów i ras. Obecnie już wiemy, ile ofiar pochłonęło 
budowanie takiego raju. Czy w tej sytuacji lęk przed kolej-
ną ideologią i utopią – genderyzmem nie jest uzasadniony? 
Czy jej propagatorom uda się nas przekonać, że najbardziej 
właściwą drogą prowadzącą do raju na ziemi jest zlikwi-
dowanie różnic między płciami, zniszczenie rodziny itp.?

Czy hedonista może być zbawiony?
To oczywiste, że nie jest możliwe niebo, w którym istniałoby 
zło i cierpienie. Jednak pełnia szczęścia, szczęście absolutne 
to coś więcej niż wyzwolenie się od zła i cierpienia. Czym 
jest to „coś więcej”? Aby życie na 
ziemi stało się rajem, muszą 
zostać spełnione jeszcze 
dwa warunki. Należy 
przestać wpatrywać 
się w Niebo i zrezy-
gnować z nadziei 
na życie wieczne i 
zmartwychwstanie. 
A ponieważ szczę-
ście jest obecnie ro-
zumiane jako doznawanie 
maximum przyjemności, drogą prowadzą-
cą do ziemskiego raju jest hedonizacja życia 
(po gr. hedone znaczy „szczęście”) – wyciska-
nie z życia doczesnego jak najwięcej przyjemności. 

Co sprzyja tej wierze w niebo na ziemi? Jedną z głównych 
twarzy hedonizacji życia jest jego erotyzacja. Nigdy jeszcze 
ludzie nie mieli dostępu do takiej ogromnej ilości bodźców 
seksualnych, jakich dostarcza Internet. Jako dzieci cywiliza-
cji konsumpcyjnej mamy możliwość sprawiania sobie przy-
jemności poprzez kupowanie czy przynajmniej oglądanie 
nieprawdopodobnej ilości towarów. Tradycyjne świątynie wy-
pierają świątynie pogańskie – markety. A hedoniczny model 
życia propagują telewizyjne seriale i dziesiątki kolorowych 
pism. Przed laty prof. Leszek Kołakowski napisał esej. Czy 
diabeł może być zbawiony? Nawiązując do niego, możemy 
zapytać: czy hedonista może być zbawiony? Czy hedoni-
zacja życia jest drogą prowadzącą do ostatecznego wygra-
nia życia i ocalenia człowieczeństwa, do Nieba i zbawienia?

„Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo,
rośnie też ratunek”

Również i my, chrześcijanie, żyjemy w tym świecie i jeste-
śmy bombardowani propagandą genderowską, feministyczną 
i gejowską, kuszeni hedonicznym stylem życia itp. A zatem 
także i nam grozi utrata wiary w Niebo i zastąpienie jej wiarą 
w raj na ziemi. Czy rzeczywiście  w tej sytuacji ateizm jest 
koniecznością? Poeta niemiecki, Fryderyk Hölderlin, pisze: 

„Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, rośnie też ratunek”. Czy 
ocalimy wiarę w Niebo, przeciwstawiając się cywilizacji tech-
niczno-naukowej, medialnej i konsumpcyjno-hedonicznej? 
Sukces na tej drodze jest mało realny. Natomiast realne jest 
inne rozwiązanie: żyjąc w tej cywilizacji, możemy pozostać 
wierni  Ewangelii, czyli również nie tracić nadziei na życie 
w Królestwie Niebieskim. W takim sposobie życia mogą nam 
być pomocne pewne elementarne prawdy, o których na co 
dzień zapominamy. Przede wszystkim prawda o tym, że w głę-
bi serca każdy (prawie każdy?) człowiek pragnie totalnego wy-
zwolenia się od zła i cierpienia, tęskni za absolutnym dobrem, 
miłością, spełnieniem i szczęściem. Ale przecież nie tylko 
pragniemy Nieba, ale również są nam dane jego znaki, szyfry, 
tropy, ślady. Należy do nich m.in. przekonanie o mocy dobra
i miłości. Jednym z nich  jest również poczucie, że w pewnych 
sytuacjach, np. w zakochaniu się, podczas słuchania muzyki, 
modląc się, doświadczamy powiewu wieczności. Ponieważ 
dana nam jest intuicja absolutu, np. pragnienie bezgraniczne-
go szczęścia, mamy skłonność do tworzenia utopii oraz ubó-
stwiania rzeczy i wartości skończonych – sukcesu, pieniędzy, 
seksu… i ostatecznie do uwierzenia, że jest możliwy raj na 
ziemi. Przed poddaniem się tej pokusie może nas uchronić au-
tentyczna wiara chrześcijańska. Również wiara w Królestwo 
Niebieskie, do którego zaczynamy wchodzić już tu, na ziemi.

Czy droga do Domu Ojca jest łatwa i przyjemna? Czy jest 
to droga hedonisty? Jeśli wyznawcy Chrystusa 

dadzą się przekonać, że tak jest w istocie, 
prędzej czy później utracą wiarę. Je-

śli natomiast zachowają przeko-
nanie, iż  tylko chrześcijaństwo, 
mimo że nie obiecuje raju na zie-
mi, jest tak naprawdę atrakcyj-
ne, ponieważ tylko ono oferuje 
im Wielką Nadzieję, co z taką 

mocą i tak pięknie wyrażają Świę-
ta Wielkanocne, wiara przetrwa.



 Królestwo Niebieskie – mówi Jezus na kartach Ewangelii według św. Mateusza – podobne 
jest „do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany po-
szedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę” (Mt 13,44).
Sprawa wydaje się oczywista: człowiek zrobił dobry interes, ba – interes życia. Jakby trafił szóst-
kę w lotka. Pewnie nie był bogaty, w każdym razie – skarb musiał być stokroć, tysiąckroć cenniej-
szy niż wszystko, czego ów człowiek się dorobił. Doskonała inwestycja, czysta kalkulacja. Byłby 
skończonym głupcem, gdyby postąpił inaczej. Czy na giełdzie nie kupilibyście akcji za wszystko, 
co macie – gdybyście dostali gwarancję, że następnego dnia kurs skoczy o sto procent?

Oczywiście natychmiast postąpilibyśmy identycznie jak człowiek z przypowieści, gdyby skarb… 
był skarbem. Złotem, srebrem, diamentami, plikiem papierów wartościowych – czymkolwiek, co 
da się spieniężyć. Ale postawić wszystko, wszystko zainwestować w Królestwo Niebieskie?
Oto trzy pouczające historie z życia wzięte.

Pierwsza: Władysław Bartoszewski napisał kiedyś książkę wspomnieniową pod tytułem: „Warto 
być przyzwoitym”. Tytuł okazał się tak nośny, że od dawna funkcjonuje już w obiegu publicznym 
na zasadzie sentencji czy aforyzmu. Ale Władysław Bartoszewski nieraz się zżyma, że ludzie                   
w ogóle nie rozumieją, o co w tym stwierdzeniu chodzi. Bo bez wątpienia warto być w życiu 
przyzwoitym, ale to wcale nie oznacza, że się to opłaca!

Druga: Scott Hahn to katolicki teolog, znakomity mówca i autor bestsellerowych książek. Długo 
był prezbiteriańskim pastorem, ale po głębokim wczytaniu się w Pismo i dzieła Ojców Kościoła, 
także zapoznaniu się z katolicką liturgią – przeszedł na katolicyzm. Podczas jednego ze swoich 
porywających przykładów opowiada, że często przygląda się ludziom przyjmującym Komunię 
świętą. I nie może się nadziwić, dlaczego do ołtarza idą tacy obojętni, smutni. Jakby odrabia-
li pańszczyznę albo szli na ścięcie. Po kościele niesie się tylko monotonne, głuche, wyprane                          
z wszelkich emocji amen, amen, amen, amen… Ludzie! – woła Scott Hahn – A gdybyście wy-
obrazili sobie, że zamiast hostii ksiądz wręcza każdemu z was milion dolarów? Też byście znu-
żonym głosem wybąkali amen, obrócili się na pięcie i odeszli ze zwieszoną głową? A przecież 
dostajecie nieskończenie więcej niż milion dolarów!

Trzecia historia: kilka lat temu rozmawiałem z biskupem Tadeuszem Pieronkiem, jednym z naj-
szczerszych ludzi, jakich znam. Powiedziałem: „Wierzę w Boga, wierzę w Ewangelię, życie 
wieczne. Wiem, że słowa Jezusa są prawdą. Ale nie sprzedałem wszystkiego, co mam, i nie roz-
dałem mojego majątku ubogim. Nie sprzedałem nawet połowy, nawet ćwierci”. Biskup spojrzał 
na mnie i rzekł: „A wie pan, że ja też?”. I zapadła cisza. Nie wiem, o czym wtedy myślał mój 
rozmówca. Ja zacząłem się zastanawiać, co powiem Bogu, gdy stanę z Nim twarzą w twarz. I nie 
umiałem znaleźć nic, co brzmiałoby przekonująco.

Interes Życia Marek  Zając
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 Wiele sytuacji w naszym życiu jest tajemni-
czych, wiele zadziwia, wiele irytuje, niektóre zaska-
kują, inne są nad wyraz oczywiste… Niejednokrotnie 
zastanawiamy się nad przysłowiowym „a co by było 
gdyby...” są też chwile, gdy możemy usiąść i na spokoj-
nie przyjrzeć się własnemu życiu, własnym wyborom, 
decyzjom… Po co? Po to, by dalej lepiej żyć, a lepiej 
to nie znaczy zawsze inaczej, choć pewnie często tak… 
Świat pędzi do przodu, a my mniej lub bardziej udolnie 
próbujemy go dogonić, i jak to w biegu… nie zawsze
i nie wszystko dostrzegamy, bo przecież skupia-
my się nie na tym, co mijamy, lecz na tym by dobiec 
do celu… „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg 
ukończyłem, wiarę ustrzegłem” (2Tm 3,7). Te słowa 
często pomagają nam się zatrzymać… Za czym, a ra-
czej dokąd biegnie Chrześcijanin?? Czy pamięta, że 
to bieg do Królestwa Bożego? Jezus wymienia tylko
w jednym błogosławieństwie Królestwo Boże: „Bło-
gosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie.” (Mt 5,3) Jezus porównuje w przy-
powieściach Królestwo Boże na różny sposób, jednym 
z nich jest porównanie Go do skarbu ukrytego w roli, 
który znalazł pewien człowiek i ukrył ponownie, w ca-
łej swej radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał,
i kupił tę rolę… W naszym życiu są sytuację, które po-
zornie są „bez sensu”, po czasie okazują się darem…, bo 
po cóż chować skarb? Bo po cóż sprzedawać wszystko?
Przecież wszystko w naszym życiu po coś i dlaczegoś 
jest. „Królestwo Boże jest pośród nas”. Slogan? Czy 
prawda? Czy naprawdę dostrzegam je wszędzie? Z Bo-
żego Miłosierdzia miałam możliwość zaangażować się w 
duszpasterstwo więzienne. Dorastając w społeczeństwie 
nie jako byłam przesiąknięta stereotypami a osądzonych. 
Jakie to były i są stereotypy nie muszę tu pisać, każdy
z nas wie. Co odkryłam i czego doświadczyłam? Że NI-
GDY nie można postawić przysłowiowego „krzyżyka” 
nad nikim…, nigdy do końca nie wiemy jakie życie miał 
dany człowiek, czy on chce czy nie chce stać się lepszym, 
czy zrozumiał swój błąd, czy chce przeprosić. To na po-
zór proste sprawy i mało dostrzegalne, bo gdy żyjemy 

„jako tako” jako chrześcijanie to nie zastanawiamy się nad 
tego typu problemami. A każdy człowiek ma GODNOŚĆ 
i nikt i nic go tej godności nie jest w stanie pozbawić… 

Uczestnicząc w Areszcie Śledczym w zajęciach pla-
stycznych zorganizowanych przez tamtejszego kapelana 
wiem, że nie był to czas stracony… Osadzeni nauczyli 
się tworzyć róże z bibuły i wykonali bukiety do kapli-
cy, a następnie bukiety kwiatów dla swoich najbliższych: 
żon, mam, córek, sióstr; wymagało to wiele odwagi, ale 
również wiary w to, iż takimi gestami można dotrzeć do 
człowieka, jak i że te tak proste gesty przyniosą owoce 
i wpłyną pozytywnie na naszych osadzonych i ich naj-
bliższych. „Jesteście skazani, to prawda, ale nie potę-
pieni. Każdy z was może zostać przy pomocy łaski Bożej 

– świętym.” Te słowa Jana Pawła II wypowiedziane do 
więźniów mogą zaskakiwać, zastanawiać oraz intrygo-
wać.  Można je lepiej zrozumieć, czytając tekst ks. Józe-
fa Tischnera, który pisze tak: Wszystko, co najważniejsze, 
zależy od nadziei. Jaką jest nadzieja pielgrzyma, taką 
jest jego przyszłość i jego stosunek do przyszłości, taki 
jest  także jego styl podejmowania teraźniejszości i taki 
wreszcie jest sens oraz rozmiar przestrzeni, w której żyje. 
Z małej nadziei człowieka powstaje przestrzeń ciasna, 
krótkie pielgrzymowanie, płytki wybór wartości w teraź-
niejszości; z nadziei wielkiej wyłania się przestrzeń roz-
legła, długie pielgrzymowanie, głęboki wybór teraźniej-
szości. I właśnie w tej nadziei wielkiej może dokonać się 
owa świętość, o której mówi papież. W Ewangelii czyta-
my: Chodźcie, błogosławieni mojego Ojca, stańcie się 
dziedzicami królestwa, przygotowanego dla was od za-
łożenia świata. (…) Bo … znalazłem się w więzieniu, 
a przyszliście do mnie”. Dlaczego takie słowa? Prze-
padek? Oczywiście, że nie! Jezusowi zapewne nie cho-
dzi o to, by urządzać pielgrzymki do zakładów 
karnych czy aresztów śledczych. Chodzi
o społeczne poczucie godności człowie-
ka – każdego człowieka. Wielokrotnie 
życie przeżywamy zadając sobie pyta-
nie: „czy mi to wolno?”, „czego mi 
nie wolno?”. I często to właśnie 
życie, tak cenne dla nas, znie-
kształcamy – nadajemy 
mu szarość przez wy-
bór tego, czego nam 
nie wolno. A 
m o ż e 
racze j , 

wedle słów 
św. Pawła, który pisze: 
Wszystko mi wolno, ale 

nie wszystko przynosi korzyść. 
Wszystko mi wolno, ale ja niczemu 

nie oddam się w niewolę (1 Kor 6,12). Wy-
bieramy to, co prowadzi do zniewolenia. Tu 

jest sedno naszych wyborów. 

Choćbyś przegrał całkowicie zbierz się, zgarnij, dźwignij, 
zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym co w tobie jest z 
Boga. (kard. Stefan Wyszyński)



Ten sam Apostoł pisze: Nie czynię bowiem dobra, którego 
chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę (Rz 7,19). Trze-
ba nam nieustannie pamiętać, iż o wiele mniejszym pro-
blemem jest upadek, grzech, popełnienie zła, a o wiele 
większym problemem jest niechęć poprawy, naprawienia 
błędów, powstania, brak chęci przezwyciężania siebie.
Czasem jesteśmy zbyt pewni siebie, a prawdą jest, iż 
człowiek nie jest w stanie przewidzieć swojego zacho-
wania w pewnych sytuacjach, z którymi nie miał wcze-
śniej do czynienia. Niejednokrotnie bywa tak, że decy-
zje, które podejmujemy w obliczu zagrożenia, zaskakują 
nas samych. Jedni kierują się odwagą i chęcią niesienia 
bezinteresownej pomocy bez względu na zagrożenie,
a inni tchórzostwem, biernością i troską o samego sie-
bie. Święty Brat Albert pisał: żeby podeprzeć kulawy stół, 
nie można go obciążać, pochylić się trzeba i z dołu po-
deprzeć. To samo z nędzą ludzką. Kontemplując Chry-
stusa Ecce Homo, Brat Albert dostrzegał Go w każdym 
spotkanym człowieku. W tym o znieważonym obliczu,
w tym opuszczonym i najbiedniejszym. I postanowił ta-

kim właśnie ludziom poświęcić swoje życie, służąc 
im, ale przede wszystkim służąc w nich same-

mu Jezusowi. Ubóstwo jest pomostem pomię-
dzy nami a ludzką nędzą. Czemu ono służy? 
Do czego zmierza? Do człowieczeństwa… 
Do godności. Co daje nam godność, poczu-
cie godności? Właśnie dążenie do dobra, do 
szukania go w sobie samym i w tych, któ-

rych spotykamy. Za zło, które popełniliśmy 
w naszym życiu, w naszej codzienności, trzeba 

ponieść konsekwencje w duchu odpowiedzial-
ności wobec siebie, wobec tych, których nasze 

zło dotknęło, a przede wszystkim wobec 
Tego, który jest Dobrem – wobec Boga. 
Osadzony – więzień – to człowiek prze-
bywający w izolacji społecznej, jakim 

jest zakład karny.  Specyfika pra-
cy wśród osadzonych jest piękna

w swym trudzie, ponieważ sens, 
wartość i owoce pracy bardzo 

często nie są widoczne ludz-
kim okiem.  A dzisiejszy 

świat – a tym samym 
i my w tym świe-

cie – dążymy 
do efektów, 

Godność więźnia to tylko powierzchownie postrzegając 
sprawa samego więźnia.  Ta godność ma wiele aspektów: 
to godność osadzonego, ale też godność jego rodziny, 
jego najbliższych; to godność skrzywdzonych i ich ro-
dzin, to godność służby więziennej. Religia, świat war-
tości, jak i środowisko społeczne mają wielki wpływ na 
to, kim jesteśmy, kim byliśmy, a przede wszystkim na to, 
kim możemy być.  Każdy z nas wie, że trudno jest zrobić 
coś z niczego, jak i zatrzymać się na samych pomysłach. 
Czasem wydaje się nam, iż nie mogąc zrobić wielkich 
rzeczy jesteśmy zwolnieni z robienia tych małych… No 
właśnie… Ktoś kiedyś powiedział: „Nigdy nie jest tak by 
nie można było zrobić czegoś...”  Królestwo Boże jest 
pośród nas… To naprawdę nie slogan i naprawdę jest po-
śród nas, w każdym miejscu i wszędzie tam gdzie jest 
człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga sa-
mego, nikt z nas nie został stworzony mniej czy bardziej, 
każdy z nas jednakowo jest odbiciem Boga.  Dla Osa-
dzonych wiadomo, iż niewolą jest czas izolacji społecz-
nej, ale niewolą tak osadzonych, jak i każdego z nas, są 
często nasze projekcje i wyobrażenia o tym, jak być po-
winno lub jak byśmy chcieli, aby było. A Bóg nikogo nie 
potępia! Pozwala odkryć tę wolność w sytuacji, w której 
obecnie się znajdujemy, bo nie ma sytuacji bez wyjścia, 
jeśli tylko chcemy otworzyć się na to, co jest nam propo-
nowane. Trzeba nam pamiętać, iż wiara w takich miej-
scach to czasem prawdziwa odwaga a nawet heroizm… 
Pewien młody mężczyzna, który odbył już swoją karę pi-
sze tak: Zwykle pojawia się wielka presja otoczenia. Jesz-
cze zależy, na jaką celę się trafi. Nie można się afiszować 
z wiarą, bo koledzy wyśmieją i będą napiętnować. Poza 
tym traktują oni wiarę jako słabość i myślą, że mogą teraz 
kogoś krzywdzić, bo im nie odda.(…) Trzeba wybrać. Nie 
można być trochę dobrym i trochę złym. Jest albo-albo. 
Pragnienie przemiany musi pochodzić z serca człowie-
ka. Nie da się w godzinę domu wybudować… I niejedne-
go pewnie z czytelników zdziwił fakt, iż w kwartalniku 
gdzie myślą przewodnią jest Królestwo Boże znajduje 
się artykuł o Areszcie czy Osadzonych, mam jednak na-
dzieję że w pewien sposób rozwiałam wątpliwości dla-
czego właśnie w takim, a nie choćby we wcześniejszym 
poświęconym złu i grzechowi… Nie zapominajmy, że 
zarówno my jak i ci, którym w życiu nie wyszło, że oni 
tak jak my kiedyś wierzyli w Chrystusa, kiedyś tak samo 
jak my byli ochrzczeni, przyjęli Go do swych serc… Co 
się teraz stało? Nie nam to osądzać, ale zapewne może-
my im pomóc obudzić, wydobyć, znaleźć czy odkopać 
ziarnko gorczycy, drogocenną perłę, zagubioną drach-
mę czy ukryty skarb… Czym i jak? Zacząć trzeba od 
małych rzeczy i spraw… Zmieńmy swoje stereotypy…

JEZUS CHRYSTUS
TEN SAM NA WIEKI I NA ZAWSZE!
Za wszystko niech będzie BÓG uwielbiony!i to najlepiej do najlepszych i naj-

bardziej widocznych z możliwych. 
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Muzyk rockowy, redaktor naczelny portalu nieobecni.com.pl

Jedno słowo „niebo” - co Pan widzi?

Przyszłość, ciąg dalszy wędrówki. Życie doczesne 
określiłbym jako sen, a życie w niebie jako życie 
prawdziwe. Niebo to zasłużony odpoczynek po dłu-
giej wytężonej pracy, ale nie pracy po to, aby otrzy-
mać nagrodę, ale pracy, która mówiłaby o czymś wię-
cej, powinno  to wynikać z głębszego poczucia. Niebo 
to brak niepokoju, wytchnienie, poczucie spełnienia. 

Czy ciągle podążając za uciechami tego świata, moż-
na liczyć na zaspokojenie potrzeby

„lepszego życia”, czy może mimo wszystko będzie cią-
gle nam czegoś brak?

To trudne pytanie. To zależy, o czym rozmawiamy, czy 
o sferze duchowej czy materialnej. Jeśli chodzi o sferę 
materialną, to uważam, że są jakieś granice, które po-
wodują, że nie trzeba więcej, że człowiek mówi: już mi 
wystarczy, już mi z tym dobrze. Są też ludzie, którzy do 
sfery materialnej nie przykładają większego znaczenia. 
A jeżeli chodzi o sprawy duchowe, to na pewno będzie 
nam czegoś brakowało, bo po prostu w pewnym momen-
cie dojdziemy do wielkiej tajemnicy, to jest ten moment, 
o którym często staramy się nie myśleć, bo po prostu 
nas przerasta. Życie pewnego dnia się skończy i wtedy 
wszystko, co zakryte, zostanie pokazane. Brak nam za-
wsze będzie za życia wiedzy o tym, jak jest po śmierci.

Co, Pana zdaniem, mógł mieć na myśli Jezus, mó-
wiąc, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdzie-
my do Królestwa Bożego?

Stać się jak dzieci to stać się czystymi. Czyli podchodzić 
do dobra i świata w sposób niewinny i intuicyjny.  

Żeby wejść do nieba trzeba być dobrym człowiekiem, 
co to Panu mówi? Czy jest Pan dobrym człowiekiem? 
Jak Pan stara się nim być?

O, to trzeba by było zapytać mojej żony i tych ludzi, 
którzy są mnie najbliżej. Po prostu staram się postępo-
wać tak, aby nie krzywdzić ludzi. Być wolnym to żyć 
w zgodzie z własnym sumieniem i nie szkodzić innym. 
Dobrym to znaczy czuć drugiego człowieka, starać się 
go zrozumieć, postawić się na jego miejscu. Wrzucenie 
człowiekowi proszącemu o pieniądze jakiejś kwoty wca-
le nie musi być dobre. Często może to po prostu być tylko

kupowanie sobie spokojnego snu. W przypadku czło-
wieka dobrego oznacza to podejście do tego proszące-
go i zapytanie go, dlaczego zbiera te pieniądze, trzeba 
starać się zrozumieć, dlaczego to robi. Często okazuje 
się, że zbiera on, ponieważ po prostu lubi to robić, a nie 
jest tak, jak zakładaliśmy, że np. nie ma co jeść. Często 
może wynikać to z różnych przypadłości, jak np. alko-
holizm, jakieś inne nałogi. Wtedy bardziej można po-
móc, nie dając mu pieniędzy, nie idąc na łatwiznę, ale 
poprzez np. zawiezienie go do zakładu odwykowego, 
wcześniej tłumacząc mu, że jest to jedyna droga. Być 
dobrym na co dzień to przede wszystkim nie krzyw-
dzić siebie. Najczęściej od tego właśnie się zaczyna. 

Jako mąż miałby Pan jakieś rady dla małżonków? 
Receptę na dobre małżeństwo?

Recepty żadnej nie ma.  Miłość małżeńska wyraża się 
w kilku etapach. Początkowo jest to fascynacja, potem 
zdobywanie, trzeci etap to konsumpcja, czwarty naj-
trudniejszy to trwanie razem. Jeżeli dochodzi do rozwo-
du, to nie możemy mówić o pełni miłości. Nie można 
powiedzieć: ja ją kochałem, nie! Ty jej nie kochałeś, ale 
pożądałeś! Może on powiedzieć np. ona mnie zdradziła, 
wtedy odpowiedziałbym temu komuś, czy ty się zasta-
nowiłeś, dlaczego cię zdradziła? Może to jest przez cie-
bie? Może czegoś jej nie dawałeś? Winy trzeba szukać 
przede wszystkim w sobie. A trwać to znaczy nauczyć 
się być razem, współgrać. I pamiętać o tym, że może 
dojść do sytuacji takiej, w której może wydarzyć się 
coś złego, wtedy najpierw należałoby zadać sobie pyta-
nie, czego nie dopilnowałem, czego nie dałem z siebie.
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  Od dwóch lat na mojej uczelni nie usłyszałem tematu związanego z Bogiem. 
Mimo że  rozmawiałem ze studentami o wielu kwestiach (często bardzo intymnych), 
temat wiary zawsze został szybko wyciszany. Dzisiejszy świat stwarza niesamowite 
możliwości dla ludzi młodych. Większość polskich studentów posiada dostęp do ob-
szernego repertuaru działań, przez wybór których może elastycznie kształtować swo-
je życie. Niestety, nadmiar tych opcji często tworzy piętrzące się problemy, z których 

pierwszym staje się przeważnie brak czasu. Szczególnym niebezpieczeństwem dla młodych osób staje się dzisiejszy 
trend społeczny, jaki narzuca, a nawet zmusza do działań, które de facto zamiast czynić życie lepszym, znacznie je 
utrudniają. Warto przytoczyć tu fakt promowania ideału „człowieka materialnego”- który ma własną firmę, jest boga-
ty, bardzo zajęty i nie ma czasu na banały. Do tych banałów zalicza się, między innymi, fundament naszego istnienia 

- Boga, który przecież nie daje pieniędzy, a w końcu to one dają przyjemność i sens naszej egzystencji. Właśnie ten 
błędny pogląd stara się zakryć prawdę, że wszystko, co ziemskie, przemija i nic oprócz duszy nie jest wieczne. Nowo-
czesne ruchy społeczne, kształtujące obecny świat, powodują nieustanne ograniczanie myślenia człowieka. Ciągły pęd 
i brak czasu powoduje upraszczanie i pomijanie spraw naprawdę istotnych. Człowiek staje się maszyną do zarabiania 
pieniędzy, która stale pragnie pracować szybciej i wydawać więcej… Czasami jednak, gdy wypadnie z niej jeden try-
bik, nagle pojawia się znowu człowiek – tym razem zagubiony i zlękniony, bo się zatrzymał, wypadł z obiegu, brakuje 
mu sensu istnienia. Jako ludzie wiary pamiętajmy o tym, że czas to przede wszystkim dar - dar od Boga. Oczywi-
ście, nie chodzi o to, aby nie dążyć do rozwoju kariery. Ważne, aby zachować zdrowy rozsądek, by ważniejsze było 
poświęcenie naszego czasu na pomoc bliźniemu, a nie na zarobienia miliona dolarów za wszelką cenę. Ważne, aby 
człowiek postrzegał „niebo” jako dawanie miłości bliźniemu, a nie zatracenie się w bogactwach świata ziemskiego.

Uniwersytet Jagielloński,
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Piotr Palka

Diana Tyburczy

  Pieniądze, rodzina, dom, podróże, rodzeństwo, dobra szkoła, 
zdrowie, brak problemów finansowych... To wszystko jest ludzkim źródłem 
szczęścia. Nie jest to w żaden sposób złe, wręcz przeciwnie, pomaga nam 
funkcjonować każdego dnia. Jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ to 
wszystko zostało mi dane. Mam szczęśliwą i pełną rodzinę, kochających ro-
dziców i wspaniałych braci. Dzięki nim wzrastam, uczę się dostrzegać wiele 
rzeczy w moim życiu. Myślę, że są to najbliższe mi osoby. Mogę powie-

dzieć, że dają mi przyjaźń, która jest jednym z rodzajów miłości. Chciałabym jednak opisać jeszcze większe 
szczęście, którego doświadczam szczególnie od pewnego czasu. Źródłem tego szczęścia jest Bóg. Od kiedy 
przeczytałam świadectwo mojej koleżanki, która mieszka sześćset kilometrów ode mnie, moje życie zmie-
niło się. Zaczęłam odmawiać nowennę pompejańską. Teraz modlę się trzema różańcami dziennie w jednej 
intencji, przez pięćdziesiąt cztery dni. Było i jest to wyzwanie. Z momentem decyzji dostałam niesamowitą 
moc, siłę i motywację do działania. Teoretycznie nic się w moim życiu nie zmieniło, wygląda ono tak samo, 
zmieniło się jednak moje wnętrze. Pragnienie modlitwy było tak wielkie, że nie mogłam spać w nocy, uśmiech 
nie znikał z moich ust, a radość przepełniała moje serce. Nagle okazuje się, że podczas mojego dnia pełne-
go obowiązków szkolnych i domowych, jest jednak czas, żeby się modlić. Jadąc do szkoły, będąc w niej,
w domu, podczas sprzątania, na treningach... Jest tyle możliwości, których ja sama nie dostrzegałam. Mo-
dlitwa i wiara w Bożą egzystencję jest największym źródłem szczęścia. Wiele rzeczy na ziemi pomaga nam 
kształtować siebie samego. Dzięki rodzinie mogłam poznać Wielkiego Stwórcę. Doświadczam Jego obecno-
ści każdego dnia. To, co otrzymałam, jest tak ogromne. Wiara jest prawdziwym źródłem mojego szczęścia.

Liceum Ogólnokształcące Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
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Czy gdybym mógł to wybrałbym tak samo???
Około trzech lat temu, pewnego wieczora spotkałem 
się z moim kolegą. Znałem go od wielu lat. Byliśmy 
w ostatniej klasie gimnazjum. Rozmawialiśmy o wielu 
sprawach. Jedną z nich był wybór szkoły średniej. Od 
kilku miesięcy cały nasz rocznik pragnął uporać się
z tym trudnym tematem. Jedynym pocieszeniem było 
to, że był dopiero luty, a dokumenty do przyszłego miej-
sca nauki można było składać do końca maja... Podczas 
tamtej rozmowy mój kolega przyznał mi się, że znalazł 
jakąś prywatną, katolicką szkołę w Wieliczce i poważ-
nie zastanawia się nad jej wyborem. Zaproponował mi, 
żebym poszedł tam z nim. Było to dla mnie ogromne 
zaskoczenie. Przecież Wieliczka znajduje się 130 km od 
naszej miejscowości! Po co mieszkać w internacie, tak 
daleko od domu, skoro w odległości trzydziestu kilo-
metrów jest kilka liceów? W domu powiedziałem mo-
jej mamie o „dziwnym” pomyśle kolegi, gdyż wówczas 
traktowałem to w takich kategoriach. Mama powiedzia-
ła mi, że jeżeli chcę, to mogę uczyć się w Wieliczce. Ja 
się tylko uśmiechnąłem. Temat urwał się na trzy miesią-
ce. Jednak w sercu wciąż tlił się ów ,,dziwny” pomysł.

Pierwszy telefon
Po pierwszym telefonie i rozmowie z dyrektorem o. Krzysz-
tofem Bobakiem OFM dowiedziałem się, że mam wysłać 
dokumenty i przyjechać na rozmowy kwalifikacyjne. 

Pierwszy dzień w szkole
Przyjechałem na rozmowy kwalifikacyjne razem 
z tatą i wujkiem. W głowie utkwiło mi to, że by-
łem bardzo zdenerwowany. Obawiałem się jak 
pójdą mi owe rozmowy. Z perspektywy czasu 
doszedłem do wniosku, że zupełnie niepotrzebnie. Po-
znałem tam moją przyszłą klasę i kilku starszych kolegów.

Rok szkolny
Z dniem pierwszym września zainaugurowaliśmy rok 
szkolny. Byłem pełen obaw o to, jak dam sobie radę
w nowej rzeczywistości, z dala od domu. Starsi poin-
struowali mnie, że najgorszy będzie pierwszy miesiąc...
I mieli rację. Z doświadczenia wiedzieli, że tyle trwa akli-
matyzacja. W tym czasie nauczy-
łem się funkcjonować w szkole. 
Trzeba jednak zauważyć, że ten 
okres minął mi bardzo szybko. 
Mogę powiedzieć, że potem 
było już tylko lepiej. :-)

Z  perspektywy trzech lat
To liceum jest miejscem, w którym mogłem się rozwi-
jać szybciej i lepiej niż robiłbym to gdzie indziej. Moja 
klasa liczy osiem osób. Dzięki temu czuję się osobą,
a nie tylko numerem w dzienniku. Każdy z nauczycie-
li dobrze mnie zna. Podchodzi do mnie indywidualnie. 
Nie traktuje mnie jak masę, którą trzeba czegoś na-
uczyć. Mogę też uczestniczyć w wielu zajęciach poza-
lekcyjnych, uczęszczam na różnego rodzaju interesują-
ce mnie wykłady. Szkoła organizuje wiele darmowych 
wycieczek w różne miejsca, zapewnia karnety do filhar-
monii i basenu, dofinansowuje wyjścia do kin i teatrów. 
Prywatne Liceum Franciszkanów stało się dla mnie 
drugim domem, miejscem, w którym poznałem wielu 
wspaniałych ludzi. Doświadczenie wspólnotowego życia
z innymi jest czymś nieocenionym. Nie ma tam miejsca 
na egoizm. Wszyscy dbamy razem o najprostsze rze-
czy, jak choćby sprzątanie, dotrzymywanie terminów. 
Ta praktyczna nauka samodzielnego życia na pewno 
zaowocuje, gdy zacznę pracować. To, że musiałem za-
mieszkać z dala od domu razem z innymi obcymi ludźmi 
będzie dla mnie ułatwieniem w odnalezieniu się na stu-
diach. Jestem pewien, że doświadczenie, które niosę ze 
sobą pozwoli mi zacząć rok akademicki z podniesioną 
głową, bez zbędnego stresu. Przez trzy lata, które spędzi-
łem w Kolegium – tak też można nazywać moją szkołę, 
oprócz tych radosnych i pięknych, zdarzały się też trudne 
sytuacje. Spory i kłótnie, które są obecne wszędzie tam, 
gdzie żyją ludzie, z perspektywy czasu wydają mi się 
jednak błahymi epizodami wywołującymi uśmiech. Na 
koniec chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na jeden 
aspekt. To liceum stało się drugim domem nie tylko dla 
mnie, ale i dla innych. Dowodem jest grono absolwen-
tów, którzy bardzo często odwiedzają szkołę. Niektórzy 
przychodzą do niej dwa albo trzy razy w tygodniu, bez 
konkretnego celu, po prostu, żeby odwiedzić innych czy 
porozmawiać z dyrektorem. 

i Jego zastępcy 
o. Gerardowi.

 

Dlatego korzystając 
z takiej możliwości 
chcę bardzo podzię-
kować Dyrektorowi 

– o. Krzysztofowi

Dzięki Ich pracy doznałem wiele dobra.



 W naszej Prowincji zakonnej mamy grupę braci odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży i powołań:
o. Łukasz (duszpasterz młodzieży), o. Lech i br. Marek (referenci ds. powołań). 

Bracia z Ośrodka są w ciągłym ruchu - przemierzają nasz kraj wzdłuż i wszerz, by głosić Słowo, spotykać się z młodymi 
ludźmi, rozmawiać o ich problemach, próbować zaradzić, a czasem pomóc rozeznać czyjeś powołanie. 

 Wychodzą również z różnymi inicjatywami, o których warto wspomnieć: 
rokrocznie organizują Franciszkańskie Dni Braterstwa - czyli szalone spotkania dla młodych ludzi z całej Polski. 

Oczywiście najważniejszym spotkaniem podczas FDB jest spotkanie z Jezusem, a pomagają w tym konferencje
świetnych kaznodziejów oraz kawał porządnej ewangelizacyjnej muzy.

W tym roku FDB odbędą się 13-15 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie.
 Inne inicjatywy FORP-u: 

- Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę - 6-11 sierpnia. Naszą, franciszkańską „grupę 7” tworzy najbardziej 
spontaniczna młodzież Wszechświata, którą określa się mianem „3xR”: rozśpiewana, roztańczona, rozmodlona,

- Wakacje z Bogiem - w tym roku o. Łukasz zaprasza młodzież płci obojga do Zakopanego w dniach 21-25 lipca,
- tym, którzy chcieliby lepiej poznać Założyciela naszego Zakonu, proponujemy Rekolekcje „Śladami św. Franciszka” 

we Włoszech 14-24 lipca. Będziemy przypatrywać się św. Franciszkowi z bliska, ale odwiedzimy także innych
niezwykłych świętych: Sługę Bożego br. Alojzego Kosibę (Wieliczka), św. Piotra i Jana Pawła II - już świętego!

(Watykan), Sługę Bożą Antoniettę Meo (Rzym), św. Klarę (Asyż), św. Ritę (Cascia), św. Benedykta (Subiaco, Nursja), 
św. Małgorzatę (Kortona), św. Antoniego (Padwa), św. Józefinę Bakhitę (Schio). Nawiedzimy również niezwykłe

sanktuaria Maryjne w Wieliczce, Rzymie, Mentorelli i Porcjunkuli. Zapisy do 1 czerwca!
- chłopakom, którzy myślą o naśladowaniu Biedaczyny z Asyżu, proponujemy rekolekcje powołaniowe

30 czerwca - 4 lipca w Kazimierzu Dolnym oraz 31 lipca - 4 sierpnia w Dursztynie k. Nowego Targu,
- 8-12 września zapraszamy do Dursztyna na rekolekcje dla studentów.

Informacje i zgłoszenia przesyłajcie na adres:
franciszkanie@gmail.com lub dzwońcie cierpliwie: 793 397 772

Do szybkiego zobaczenia! Pokój i Dobro T
Bracia z FORP-u



foto: bartłomiej cichoń






