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Drodzy Czytelnicy,
Przyjaciele naszego Seminarium!

O

ddajemy do Waszych rąk następny numer
czasopisma „Nasze Życie”, redakcji naszych alumnów, pt. Marzenia. Sięgając do
naszej pamięci, uświadamiamy sobie wielość różnorodnych marzeń spełnionych i niespełnionych,
realnych i nierealnych. To wszystko może w nas
rodzić pytanie, czy marzenie to nie strata czasu.
Przecież wielu z nas nie realizuje swoich marzeń i
na marzeniach poprzestaje. Ale spotykamy i takie
osoby, które sięgają po swoje marzenia i realizują je. Nie boją się zaryzykować, podjąć wysiłek, a
może
i walkę. Czym różnią się takie osoby od innych? Co
takiego robią, by realizować swoje marzenia? Zadaniem każdej osoby jest dążenie do rozwoju, realizacji owocnego życia i ukształtowanie możliwie
doskonałego charakteru, mimo własnych braków i
ograniczeń.
Myślę, że poszczególne artykuły w niniejszym periodyku pomogą Wam odpowiedzieć na te i podobne
problemy i pytania. Bohaterowie tych artykułów
niech pomogą Wam uwierzyć we własne siły, które
zawsze wspiera Pan Bóg
i pomaga w realizacji postawionych sobie
celów.
Wszystkich zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej przed Panem Bogiem, wypraszając potrzebne łaski.

C

zy warto jest marzyć? Wielkim marzeniem dla
mnie było życie zakonne. Bardzo pragnąłem zostać bratem mniejszym na wzór św. Franciszka.
Ale dla mnie, pochodzącego z małego białoruskiego
miasteczka, to marzenie wydawało się nie do osiągnięcia. Jedną z przeszkód, która stała przede mną,
była moja nieznajomość języka polskiego. Myślałem
wtedy, że nie dam rady się go nauczyć. I miałem rację,
bo sam nie dałbym rady, ale Bóg wyszedł naprzeciwko
mojemu marzeniu i poprowadził mnie tak, że dzisiaj
jestem zakonnikiem. Bóg ma zadziwiające plany i na
różne sposoby je realizuje. Ja, który nawet w najśmielszych marzeniach bałem się pomyśleć, że będę na formacji zakonnej w Polsce, dzisiaj jestem redaktorem naczelnym seminaryjnego czasopisma. Warto jest marzyć
i dążyć ku realizacji tych marzeń razem z Jezusem. Potrzeba przede wszystkim pragnąć, aby Boża Wola była
naszą wolą.
Dzięki Waszemu wsparciu możemy dzisiaj oddać w
Wasze ręce najnowszy numer „Naszego Życia” poświęcony Marzeniom. Ośmielam się prosić każdego,
kto dzisiaj czyta te słowa, o modlitwę za nasze Seminarium, abyśmy wzrastali w gorliwości w służeniu
Bogu i ludziom, czyli Wam. Dziękuję wszystkim braciom, którzy przyczynili się, aby ten numer powstał i
aby dotarł do każdego Czytelnika.
Niech Dobry Bóg błogosławi każdemu z Was
i niech w Waszych sercach powstają marzenia, celem
których będzie Miłość.
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Bożego, Jezusa. Bóg tak nas w Nim
umiłował, że w Jego dłoniach wyrył nasze imiona podczas ukrzyżowania, aby
już nikt nigdy nie musiał pytać, czy Bóg
pamięta o człowieku.

O święta Obecności,
o obecna Świętości!

FOT:ARCHIWUM WŁASNE

Bóg jest!

Bardzo często i dla bardzo wielu ludzi okazja do składania życzeń kojarzy się jedynie z życzeniami
,,spełnienia marzeń’’. Być może dlatego, że każdy człowiek w głębi serca marzy o tym, choć różnie
to nazywa, aby odnaleźć Boga w swoim życiu? Chciałbym w tym artykule dokonać refleksji właśnie
nad tematem obecności Boga w świecie i w życiu każdego człowieka, która to ostatecznie jest spełnieniem wszystkich naszych marzeń.
Jestem, Który jestem (Wj 3,14)
Na samym początku chcę bardzo
krótko streścić niektóre fakty z wydarzeń, które są opisane w Księdze Wyjścia w rozdziałach 33-34. Wyobraźmy
sobie, co mógł przeżywać Mojżesz na
wieść o tym, że Bóg nie będzie szedł
z nim dalej. Dalsza podróż i w ogóle
życie przestały mieć dla Mojżesza jakikolwiek sens. Człowiek, który był tak
blisko w relacji z Przedwiecznym nagle
dowiaduje się, że jest skazany na brak
Bożej bliskości, chociaż wszystko, co
robi, jest właśnie z polecenia Boga. Powodem tego miała być zatwardziałość
Ludu Wybranego. Ludu, który został
mu dany przez Boga.
Rodzi się refleksja na tle tego kontekstu, jak bardzo objawiła się miłość
Boga względem nas. Jezus, który wypowiada słowa ,,Oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata’’ (Mt 28,20), daje nam do zrozumienia, że nigdy nas nie opuści. Nie
opuści nawet, kiedy nasza skłonność
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do grzechu dawniej byłaby wystarczającym powodem ku temu. W piękny
sposób ukazuje to Księga Ozeasza,
gdzie Bóg mówi: ,,[…] pośrodku ciebie
jestem Ja – Święty, i nie przychodzę,
żeby zatracać’’ (Oz 11, 9n). Bóg, który
jest Święty, i który jest pośród nas, w
samym środku Kościoła, nie przychodzi po to, aby nas zatracić, ale zbawić.
Moim zdaniem cała Biblia jest, choć
nie tylko, ciągłym zapewnianiem ludzi
przez Boga o Jego obecności i równie
ciągłym zapominaniem o niej przez
ludzi. Sam Bóg, kiedy objawia się Mojżeszowi, nazywa siebie ,,Jestem, Który
jestem’’ (Wj 3,14). To objawienie odbija się tak mocnym echem w Jezusie,
że ci, którzy przychodzą Go pojmać,
upadają na ziemię, słysząc te słowa
z ust Jezusa (J 18,4). Niestety dochodzi też do takich sytuacji, że człowiek
,,nudzi się Bogiem’’ i o Nim zapomina
(Iz 43,22; Oz 8,14).
,,Gdzie jesteś?’’ (Rdz 3,9). Wielu
ludzi pewnie dobrze zna to zawoła-
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nie. Bądź z Biblii, kiedy Bóg woła tak
do człowieka, gdy traci Jego obecność, bądź z własnego życia, kiedy
w taki sam sposób to człowiek woła do
Boga, jakby nie chciał pozostać Jemu
dłużny. Woła tak pomimo mnóstwa
fragmentów Biblii mówiących o Bogu,
który jest obecny. Woła tak pomimo
racjonalnego myślenia, że gdyby Ten,
który daje życie, zapomniał o tych, którzy otrzymują od Niego życie, wszystko
przestałoby istnieć. Mimo tego wszystkiego jednak zbyt często rodzi się pewne zwątpienie, nieufność i pytanie:
,,czy Bóg na pewno jest?’’.
Biblia dobrze zna te ludzkie zwątpienia. ,,Pan mnie opuścił, Pan o mnie
zapomniał’’ – woła Syjon, a Bóg nadal odpowiada: ,,czyż może niewiasta
zapomnieć o swym niemowlęciu, ta,
która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie
zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na
obu dłoniach […]’’ (Jr 49,14-16). Miłość Boga większa od miłości matki,
a wspomniane dłonie to dłonie Syna

Wydaje mi się ważne dla lepszego zrozumienia zagadnienia napisać
o tym, co rozwinęła tak mocno filozofia scholastyczna. Mam na myśli sądy
egzystencjalne. Chodzi o stwierdzenie
typu ,,to jest’’ dotyczące jakiejkolwiek
rzeczy i odkrycie jej istnienia. Prowadzi
to do doświadczenia, że to, co widzę
czy badam, po prostu istnieje.
Spróbujmy przełożyć takie stwierdzenie na Boga w naszej codzienności.
On jest (!). Po prostu jest. Cokolwiek
dzieje się na świecie, cokolwiek dzieje się z nami, On jest. Nasze myślenie
o Nim czy niemyślenie nie mają wpływu na Jego istnienie. Natomiast decydujący wpływ na nasze życie ma to, czy
myślimy o Bogu. Istnienie Boga, jeżeli
nie traktujemy naszego życia jak nic
nie znaczącego epizodu, powinno doprowadzić nas do weryfikacji codzienności i przemiany nas samych.

Kościół Matka
W poprzednim numerze ,,Naszego
Życia’’ pisałem o bogactwie duchowym Kościoła. To rzeczywiście prawda, że jako Kościół katolicki jesteśmy
kimś wyjątkowym, bo posiadamy
żywą, realną, substancjalną Obecność
Jezusa pośród nas. Co to w ogóle znaczy? Co to znaczy dla nas, wierzących?
Oznacza to, że Jezus jest obecny wśród
nas realnie, jako osoba żyjąca. Nie jest
żywy jedynie w naszych wspomnieniach, pamięci itd., ale realnie, pośród
nas. Czy jednak chcemy, aby był obecny w naszym życiu, w naszych sercach?
Ludzka pamięć jednak bywa zawodna, a Jezus sam mówił o troskach

kali, nosili głęboko w sercu proroctwo
z Księgi Izajasza dotyczące narodzin
Tego, który jest ,,Bogiem z nami’’. Oczekiwali na Niego samego. Z tego właśnie
powodu Symeon, gdy zobaczył Jezusa,
mógł zawołać, że już nie boi się śmierci, że jest gotowy zobaczyć śmierć, skoro zobaczył Życie. Zobaczył Tego, który
jest Panem życia i śmierci. Wymowne,
że Życie zostaje mu przekazane przez
ręce Maryi (Łk 2,25-32). Tym bardziej
dziś Maryja jest dla nas wzorem, ideałem i punktem odniesienia w tym, jak
przeżywać obecność Boga każdego
dnia, skoro to Ona była pierwszą, która
usłyszała tak wyczekiwane słowa: ,,Pan
Często w kościołach nie ma prócz z Tobą’’ (Łk 1,28). My też w każdym
nas innych osób. Kiedy światła są wy- Różańcu powtarzamy je wielokrotnie.
gaszone, pali się jedynie właśnie ta Słowa, od których wszystko się zaczęło. Te same słowa
lampka, to czerwone
Cokolwiek dzieje się
słyszymy na każdej
światło przy tabernakuna
świecie,
cokolwiek
Mszy świętej wiele
lum, gdzie przechowydzieje się z nami,
razy. ,,Pan z wami’’
wany jest Najświętszy
On
jest.
to jakby echo słów
Sakrament. Podobnie
wypowiedzianych
jest w naszym życiu,
kiedy wokoło nas ciemność, nie widać w Nazarecie. Potrzebna jest nam świanikogo, kto mógłby pomóc, oświecić domość, w jakiej tajemnicy uczestnidrogę, kiedy nie wiemy, dokąd i po co czymy podczas każdej Eucharystii, Kto
iść, wtedy właśnie pali się to jedyne jest między nami oraz Kto został nam
dany i sam chce z nami pozostać?
Światło – Chrystus.
i ułudach bogactwa tego świata, które zagłuszają Jego słowo. Dlatego też
Duch Święty, który nigdy nie przestał
prowadzić swojej Oblubienicy-Kościoła,
natchnął w pewnym momencie jego
członków do wprowadzenia nowego
elementu wewnątrz świątyni. Chodzi
o tzw. wieczną lampkę. Tak określa to
zapis w Kodeksie Prawa Kanonicznego: ,,Przed tabernakulum, w którym
jest przechowywana Najświętsza Eucharystia, powinna stale świecić się
specjalna lampa, oznaczająca i wyrażająca cześć dla obecności Chrystusa’’
(Kan. 940).

Ta lampka to światło miłości Boga
wyrażonej w Jego ofierze na krzyżu
i mówiące nam o Jego nieustannej
obecności. Ciągle przypomina nam
niezmienną prawdę, że Bóg po prostu
jest i zależy Mu na nas (1 P 5,7). Dlatego osobiście myślę, że ta lampka ma
na celu nie tylko cześć dla Chrystusa,
ale ma na celu także nas, wierzących,
by nam uświadomić i utrzymać w nas
pamięć na tę obecność Boga.
Sądzę, że w tym artykule nie może
zabraknąć Tej, która stała się Pierwszym, Żywym Tabernakulum, co podkreśla Sobór Watykański II. Jeszcze
przed przyjściem Chrystusa ubodzy
Jahwe, ludzie prości i pokorni (Maryja,
Józef, Symeon itp.), żyli w oczekiwaniu
na przyjście Mesjasza. Ci, którzy cze-

Patrząc na historię Ludu Wybranego, w którym Bóg objawił swoje istnienie, patrząc na Chrystusa, w którym
w pełni spełniło się proroctwo narodzin ,,Emmanuela’’, Boga, który jest
,,Bogiem z nami’’, warto w tym czasie
dokonać rewizji swojego życia. Zapytać samego siebie, jakie miejsce daję
we własnym życiu Bogu? Czy jest On
tylko jego Stwórcą, kimś zupełnie nieznanym, zapomnianym? Czy może jednak istniejącym i prawdziwie odkrytym
Bogiem, który jest moim Ojcem?
Obyśmy nigdy nie przestali wpatrywać się w Ukrzyżowanego, gdzie to
,,Bóg o nas pamięta’’ (Ps 115,12), oraz w
Maryję, by prosić Ją o pomoc w odkrywaniu i właściwym przeżywaniu tego
daru, tego szczęścia, że Bóg jest z nami.

Marzenia
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Marzenia

w Piśmie Świętym?
Redakcja „Naszego Życia” poprosiła mnie o napisanie artykułu na bardzo ciekawy temat, a mianowicie marzeń i ich spełniania dotyczący. Zarządzono, żebym przeszukał Biblię, znalazł tam osoby,
które marzą, które mają jakieś marzenia, wybrał spośród tych osób jedną i opisał historię jej życia,
sposoby zmagania się z trudnościami w realizowaniu tych marzeń etc. Już na samym początku mojego spotkania z tym redakcyjnym zleceniem miałem jakieś dziwne, podskórne wrażenie, że to może
się nie udać. Albo że trzeba będzie co najmniej zrewidować pojęcie „marzenia”, którym operujemy.

Z

acząłem od poszukiwań w konkordancjach. Najpierw tych
polskich. Udało się coś znaleźć?
Owszem, są w Biblii osoby, które marzą. Znajdziemy w niej przynajmniej
kilka miejsc, w których mówi się o marzeniach. Wystarczy zajrzeć do Iz 56,10;
Jer 27,9; Syr 34,1.2.3.5.7 czy do Hi 20,8.
W tych wersetach Biblia Tysiąclecia
użyła słowa marzyć/marzenie, choć
pewnie z równym powodzeniem mogła użyć słowa sen/śnić. We wszystkich
bowiem miejscach wskazanych powyżej marzenie, o którym mowa, to marzenie senne, sen.
Ponieważ wstępna faza mojego
śledztwa nie przyniosła żadnych rezultatów, zwróciłem się o pomoc do kolegów z FBI. A mówiąc bez metafor – przeszukałem konkordancje angielskie. Nie
pomogło to zbyt wiele – prawie wszystkie zdania z to dream/a dream odnosiły
się do snu i marzeń sennych. A na sam
koniec, po tym wstępnym rozpoznaniu
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terenu walką, użyłem najważniejszej
broni – konkordancji biblijnych używających języków oryginału – hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. I… nic.
Żadnych marzeń.

No tak, gdybyśmy wyruszyli tym
szlakiem, to natkniemy się na sporo
fragmentów, w których ktoś właśnie
o pragnieniu, o tęsknocie opowiada.
Ot chociażby trzeba by było zaliczyć do
takiego poszerzonego kontekstu poRozszerzyłem zatem krąg poszu- szukiwań słowa Jezusa: „gorąco prakiwań o słowa posiadające podobne, gnąłem spożyć Paschę z wami, zanim
choć nie to samo
będę cierpiał”, czy te,
znaczenie. W tej faJeśli Jego marzeniem w których mówi, że
zie, i owszem, na„przyszedł ogień rzubyła realizacja
tknąłem się w jedcić na ziemię i jakże
pięknego świata,
nym z angielskich
bardzo pragnie, żeby
to na pierwszy rzut
tłumaczeń
(New
już zapłonął”. Ale czy
oka wydaje się,
Living Translation)
można mówić tutaj
że pozostało ono
na takie oto zdanie:
o jakimś marzeniu?
nadal niespełnione.
It is pleasant to see
dreams come true,
Hmm… To może na
but fools refuse to turn from evil to at- wyprawę poszukiwawczą pod hasłem
tain them (Prz 13,19). I jeszcze: Hope „odkrywanie marzeń w Biblii” nie
deferred makes the heart sick, but z przystani słów i terminów wyruszyć
a dream fulfilled is a tree of life (Prz trzeba, ale z portu osób, bohaterów
13,12). Słowem dream (marzenia) zo- i ich historii? Od kogo zacząć? To może
stał oddany hebrajski termin oznacza- od samego Pana Boga? Jak Państwo
jący „pragnienie, tęsknotę".
myślą? Czy ma jakieś marzenia? Czy

Marzenia
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miał jakieś marzenia? Jeśli Jego marzeniem była realizacja pięknego świata, to na pierwszy rzut oka wydaje się,
że pozostało ono nadal niespełnione.
Przykro mi to powiedzieć, ale nie do
końca Mu ono wyszło, bo to myśmy
część Jego dzieła popsuli. I psujemy
nadal. Zdążyliśmy zniszczyć olbrzymie obszary piękna stworzonego przez
Boga, a pewnie jeszcze trochę zdewastujemy. Jeśli Pan Bóg marzył o wspaniałym świecie, pełnym harmonii, pokoju i niezniszczonej zieleni, to Jego
marzenie nadal pozostaje niezrealizowane.

zrealizować. Owszem, mamy w Biblii To co? Nie ma w Biblii nic o marzeszereg postaci, które odnoszą sukcesy niach? Może i jest, a ja nie znalazłem.
na polu militarnym (Jozue, Juda Ma- Ale wiem, że sporo jest o tych Bożych
chabeusz), na polu przepowiadania marzeniach, Bożych pomysłach dla
nas. I tu być może
z mocą i modlitwy
jest zasadnicza róż(Eliasz), w dziedzinie roLiczy się
nica. Jak napisał jebienia cudów (Elizeusz),
moje marzenie,
den teolog: różnica
ale nie można chyba
moje marzenie,
przebiega pomiędzy
z pełnym przekonaniem
moje bardzo
follow your dreams
powiedzieć o nich, że zrewielkie marzenie
a follow Him.
alizowali swoje marzenia.
i przeto często
To może trzeba jakoś błagam wszystkich, W pójściu za moimi
marzeniami, w reinaczej do tego podejść?
aby się nie
alizowaniu moich
Może trzeba krąg poszuwtrącali –
marzeń, liczy się de
kiwań poszerzyć jeszcze
ani myślą,
facto mój pomysł,
bardziej? Do takiego poani mową,
A Pan Jezus? Miał marzenia? Jakoś szerzonego kontekstu
tylko mój pomysł,
ani uczynkiem,
ani zaniedbaniem.
nie jestem w stanie dać się przekonać, rozważań o marzeniach
cały mój pomysł.
że szczytem marzeń mogła być dla trzeba by było zatem zaNie ważne czy doNiego zdrada najbliższych przyjaciół, liczyć wszystkich, którzy
bry, czy pożyteczny,
wędrówka z krzyżem po zatłoczonych w Ewangelii wołają o cud, o zdrowie, czy jaki. Liczy się moje marzenie, moje
zaułkach Jerozolimy i śmierć w pewne o Bożą interwencję. Nie chcą niczego marzenie, moje bardzo wielkie marzepiątkowe popołudnie.
innego, nie mają większych marzeń jak nie i przeto często błagam wszystkich,
chodzić, jak na nowo widzieć, jak na aby się nie wtrącali – ani myślą, ani
A to może św. Józef? Również w nowo usłyszeć, być wolnym na nowo mową, ani uczynkiem, ani zaniedbaniem. Zrealizuję go ja, za cenę relacji
tym przypadku chyba nie dam sobie od trądu itd.
wmówić, że szczytem jego marzeń było W tym są trochę podobni do nas. Bo z rodziną, za cenę izolacji, za cenę złodość nietypowe małżeństwo z Dziew- czyż i nasze marzenia nie są często ści i frustracji, za cenę wysoką, za cenę
czyną, która była Mamą Chłopca, który marzeniami o… zwykłości? O nor- bardzo wysoką.
nie był jego synem, a przez którego od malności? O zwyczajności? Można się W drugim przypadku jest inaczej. Pójść
samego początku były same kłopoty. zżymać, ale dla większości z nas świat za Jezusem, przyjąć Bożą propozycję
Ot choćby dlatego, że do
marzeń to nie to zgodzić się na to, że być może moje
Egiptu musieli uciekać i
myślenie o Na- marzenia nie zostaną zrealizowane.
Jak napisał jeden
iść tam jako uchodźcy, a
grodzie Nobla Ale być może zrealizują się marzenia
teolog: różnica
nie jako turyści, jadący na
z
literatury, zdo- znacznie większe. Takie, które przynioprzebiega pomiędzy
spokojny wypoczynek do „follow your dreams” bywanie K2 czy są pożytek nie tylko mi. Cechą wspólSharm El-Sheik.
robienie wszyst- ną w realizowaniu się tych Bożych
a „follow Him”.
To może Piotr Apostoł?
kiego, aby zdo- marzeń, Jego szalonych pomysłów na
„Gdy się zestarzejesz,
być 14 złotych nasze życie, jest ich paschalny charakwyciągniesz ręce swoje, inny cię opa- medali olimpijskich w strzelaniu do ter. Gdzieś na drodze ich realizacji czai
sze i poprowadzi dokąd nie chcesz” rzutek. Znakomita większość z nas się Wielki Piątek. Ale i potężna moc
(J 21,18) brzmi troszkę inaczej niż ma prostsze marzenia: „Marzę tylko zmartwychwstania. I zasięg, i skutki
follow your dreams.
o tym, żeby dzieci były w końcu zdro- o wiele większe niż jesteśmy w stanie
To może Józef Egipski? Mojżesz? Jo- we”, „marzę o kilku dniach wolnego”, przewidzieć.
zue? Dawid? Tamar? Ester? Muszę się „marzymy, żeby ten remont już się w Na modlitwie się odkrywa, że najwięcej
przyznać, że nie jestem w stanie wska- końcu skończył”, „chciałbym jeszcze szczęścia jest tam, gdzie follow Him pozać biblijnej postaci, która posiada raz zobaczyć wnuczki”. Dzieci w Aleppo krywa się z follow my dreams. Sercem
jakieś jasno sprecyzowane marzenia, marzą pewnie o tym, żeby można było tej modlitwy jest wołanie „nie tak jak ja
wypowiada je, dzieli się nimi, upublicz- iść do szkoły, żeby w kranie była woda chcę, ale tak jak Ty chcesz”. Efekty przenia je, a potem robi wszystko, żeby te i żeby na niebie było widać ptaki, a nie kraczają najśmielsze wyobrażenia. ■
marzenia spełnić, żeby te marzenia samoloty.
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TEMAT NUMERU

Marzy Mi się twoje
szczęście

Podpisał: Pan Bóg
Od autora poprzedniego artykułu różni mnie nie tylko wiek, doświadczenie, brak biblijnego wykształcenia, ale i fakt, że to ja narzuciłem się redakcji z konkretnym tematem do przygotowania.
Bo pomyślałem sobie: jeśli będziemy mówić o marzeniach, to czyje marzenia (poza naszymi) najbardziej by nas interesowały? Całe nasze życie przecież ma być jak najlepszym zrealizowaniem
Bożego planu, który ma nas doprowadzić do szczęścia.

T

u wyłania się pewna zasadni- kto nie ma większych problemów z recza różnica między marzeniami alizacją pragnień. Układanka dobrze
Boga a naszymi. On wie, co jest wygląda do momentu, w którym pojadla nas dobre, a nam się tylko wydaje, wia się wolność człowieka. I tu zaczyże coś da nam szczęście. Chcę, żeby we na się czas niezrealizowanych marzeń
wnikaniu w Boże pragnienia (dziękuję Bożych, w których podstawą jest brak
o. Tomkowi, że dał mi użyodpowiedzi ludzi
teczny synonim, by nie pina zaproszenia
„Ja, Pan, jestem
sać ciągle tylko: marzenia,
kierowane
do
świadom swoich
marzenia) towarzyszyło
nich
przez
Boga.
planów, jakie mam
nam krótkie wezwanie:
wobec was. Zamiary Myślimy tu o za„Opowiedz, Boże, jakie są
niedbanych albo
pełne pokoju, a nie
zagłady, by wam
Twoje marzenia wobec
porzuconych
zapewnić przyszłość, p o w o ł a n i a c h ,
mnie i mojego życia”.
jakiej oczekujecie.”
o pogubionych
(por.
Jr
29,11).
Pan Bóg ma taką właduchowo
naściwość, że niemal naszych braciach i
tychmiast realizuje swoje
siostrach, szczemarzenia. Chciał człowieka i świat? gólnie o tych, którzy w stanie niełaski
Zrobił to! Chciał zawiązać przymierze spowodowanej grzechem nie mają
ze swoim ludem? Nie tylko chciał, ale szansy widzieć oblicza kochającego
i wykonał to! Można by było mnożyć Ojca. Dlatego tym usilniej módlmy się:
przykłady i zazdrościć, że jest Ktoś, „Opowiedz, Boże, jakie są Twoje ma-

12

Nasze Życie nr 3/2016 (122)

TEMAT NUMERU

o. dk. Bartłomiej M. Ewertowski, kurs VI

rzenia wobec mnie i mojego życia”, żebyśmy mogli je zrealizować.
„Ja, Pan, jestem świadom swoich
planów, jakie mam wobec was. Zamiary pełne pokoju, a nie zagłady, by wam
zapewnić przyszłość, jakiej oczekujecie” (por. Jr 29,11). Bożym marzeniem,
już wyrażonym w Starym Testamencie,
jest nasze szczęście. Po to nas stworzył,
żeby przede wszystkim podzielić się
nieskończoną miłością swoją, a ta miłość daje radość, pokój, niewyobrażalne szczęście. Tak było w raju. Takiego
stanu zasmakowała ludzkość. Byłoby
może tak do dziś, gdyby nie grzech…
Ale i nawet taka sytuacja nie zatrzymała naszego Ojca w Jego marzeniach
o nas.
Żeby smak raju był nam znowu
dostępny, pojawia się na świecie nasz
Pan, Jezus Chrystus. On jest najlepiej

zestrojony z marzeniami Ojca, bo jest to, żebyśmy znowu znaleźli się w
chce wypełnić doskonale Jego wolę, niebie, że posłał po nas swojego Syna.
i to zrobił. Jego życie przypomina A Królestwo niebieskie wciąż jest niestwarzanie. To, czego chciał Ojciec, pełne. Oczekuje na tych z nas, którzy
dokonało się w Nim! W Serce Jezusa albo pielgrzymują po świecie, albo
wpisał te swoje wielkie pragnienia. przebywają w czyśćcu. Od naszego żyMogło to się dziać dzięki zjednocze- cia w łasce zależy, czy w nowym niebie
niu Jezusa z Ojcem na modlitwie. Były i nowej ziemi znajdziemy się, by wraz
to tak mocne marzenia, że jednym ze świętymi całą wieczność spędzić
z ostatnich słów Chryprzed obliczem Ojca.
stusa było właśnie słoMarzeniem Ojca
wo: „Pragnę” (J 19,28).
Wspominałem na
jest to, żebyśmy
Wcale nie chodziło o
początku, że względobrze wybrali i na
to, że chciało Mu się pić
dem każdego z nas
(albo lepiej: nie tylko o drodze odkrywania Pan Bóg przygototo). On nie chciał, żeby swojego życiowego wał drogę, na którą
ta ofiara poszła na mar- zadania dostrzegali wchodząc i realizując
ne, bo przecież przez
ją, będziemy szczęśliJego pomoc.
nią ocalił wszystkich od
wi. To są te „zamiary
śmierci. Wiedział jednak,
pełne pokoju (…)”,
że wolność ludzka jest tą granicą, od by nam zapewnić przyszłość, której
której zależy pełny owoc, to znaczy, czy oczekujemy. Marzeniem Ojca jest to,
wszyscy odkupieni znajdą się znowu w żebyśmy dobrze wybrali i na drodze
raju, w odnowionej rzeczywistości.
odkrywania swojego życiowego zadania dostrzegali Jego pomoc. On
Mówił o tym nasz Pan w swojej mo- posługuje się różnymi wydarzeniami
dlitwie arcykapłańskiej, dzięki której naszego życia, osobliwą i niepowtawnikamy w Jezusowe Serce: „Ojcze, rzalną historią każdego z nas, słowami
chcę, aby także ci, których Mi dałeś, i decyzjami ludzi wokół nas. Jest tak
byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem (…)” żywo zatroskany o nas, że daje nam
(J 17,24). Tak bardzo marzeniem Boga wspólnotę Kościoła, która ma być ze-

wnętrznym wyrazem tej opieki nad
nami. A nawet potrafi nasze szczęście wycisnąć z trudnych momentów
i cierpień, ale to jest Jego tajemnicą,
bo nie ma człowieka, który by upatrywał w tym szczęścia. A tymczasem
„w Jego ranach jest nasze zdrowie”
(por. Iz 53,5c). Niech to przekona nas
do osobistego pytania Pana Boga
i jeszcze usilniejszego wołania: „Opowiedz, Boże, jakie są Twoje marzenia
wobec mnie i mojego życia”, abyśmy
nie przegapili własnego szczęścia,
zwłaszcza tego wiecznego. Niech
dobry Ojciec wskaże nam najkrótszą
drogę do siebie, żebyśmy nie błądzili.
„I na koniec proszę – spraw, aby
Twoje marzenie o mnie stało się także
moim marzeniem”1.■

Składam podziękowanie Zakonowi
Pijarów, których „Modlitwa o pomoc
w rozeznaniu powołania” pomogła mi
przybliżyć Boże marzenia. Ta modlitwa
znajduje się na jednym z powołaniowych obrazków, który kiedyś wpadł mi
do rąk, a teraz może będzie pomocą
komuś innemu w odkrywaniu Bożych
pragnień.
1)

rekolekcje powołaniowe zima 2o17
Prowincja
gdańska
27-29 stycznia
Poznań

Asystent Powołaniowy
o. Robert Twardokus
tel. 660 421 200
www.powolanie.com.pl

Prowincja
WaRszawska
Rekolekcje powołaniowe
13-17 lutego
Powołaniowe
Dni Skupienia
20-22 stycznia
3-5 lutego
17-19 marca
Asystent Powołaniowy
o. Sylwester M. Gąglewski
tel. 781 213 240
www.barka.franciszkanie.pl

TEMAT NUMERU

br. Krzysztof Kogut, kurs IV

Marzyciele

Człowiek bez marzeń jest jak drzewo bez kory.

FOT: PEXELS.COM

S. Kuligowski

Otrzymując propozycję napisania artykułu do „Naszego Życia”, przez długi czas zastanawiałem
się, jak podejść do tematu, z której strony go przedstawić, jak nakreślić. Przez trzy tygodnie pojawiały się w mojej głowie różne myśli, niezwiązane ze sobą, zupełnie inne spojrzenia na temat
marzeń. I dokładnie taki jest ten artykuł. Są to moje spojrzenia na temat marzeń, które powstały
w różnych dniach, o różnym czasie i przy różnych zajęciach. Wierzę, że zachęcą Was one do rozpoczęcia swoich własnych przemyśleń.

Z

akładam, że każdy z Was, ja także, marzy. Niezależnie od wieku,
wykształcenia, statusu społecznego, mamy różne pragnienia. Dajemy się porwać myślom, które rodzą
się w naszej głowie, które sprawiają,
że zapominamy o codzienności, która
niejednokrotnie jest trudna. Zapominamy o nierozwiązanych problemach,
relaksujemy się. Czasami zdarza się,
że marzenia motywują do działania,
wpływają na nas pozytywnie, dzięki
nim stajemy się kreatywni. Niestety
pokutuje w nas negatywny obraz marzycielstwa, który pamiętamy z lekcji
języka polskiego. Wszystkim jest znana
słynna historia Dedala i Ikara, Romea
i Julii czy Wokulskiego z Lalki – ludzi,
których marzenia przerosły realia rzeczywistości, a przecież historia ludzkości pokazuje, że marzenia i ich realizacja to piękna przygoda.
Marzyciele – ludzie sukcesu: Krzysztof
Kolumb, Tomasz Edison, Aleksander
Graham Bell, Zbigniew Religa, Douglas
Engelbart… Gdyby nie oni i wielu innych nie byłoby podboju kosmosu,

FRANCISZKAŃSKIE WAKACJE 2O16
WYJAZD GRUPY BRACI NA BIAŁORUŚ STAŁ SIĘ OKAZJĄ DO ZDOBYCIA
NAJWYŻSZEGO SZCZYTU W TYM KRAJU, GÓRY DZIERŻYŃSKIEGO,
O DZIAŁAJĄCEJ NA WYOBRAŹNIĘ WYSOKOŚCI: 345 m.n.p.m (!)

odkrycia nowych lądów, wyizolowania się chciało, który przechodził od myśli
DNA, skonstruowania żarówki, telefo- do czynów. Św. Maksymilian miał wielnu, komputera, budowy i wszczepie- kie marzenia. Wychodził poza epokę, w
której żył. Chciał załonia sztucznego serhistoria
ludzkości
żyć telewizję, zbudoca, drukarek 3D…
mógłbym wymie- pokazuje, że marzenia wać lotnisko, stworzył
plany
zbudowania
niać jeszcze długo.
i ich realizacja to
rakiety. Były to plany
Za tymi odkryciami
piękna przygoda.
odważne, pionierskie
stoi właśnie marzejak na tamte czasy,
nie i odwaga. Chęć
sprawienia, by codzienne życie stało a biorąc pod uwagę fakt, że nie miał
się prostsze, łatwiejsze. To, co rodzi się żadnych pieniędzy na ich realizację,
podziw ogarnia, kiedy uświadomimy
w głowach każdego z nas, jest darem.
sobie, ile dokonał.
***
Prof. Zbigniew Religa, wszystkim znany
kardiochirurg, również miał marzenia,
Siedząc nad pustą kartką, z długo- również je realizował. Mimo pierwszej
pisem w ręku, zastanawiałem się, co porażki i odrzucenia przeszczepu1 nie
napisać. Wtem pojawia się myśl – słownik! I tak postanowiłem zajrzeć do jed- 1) W 1985 r. w Zabrzu zespół prof. Religi dokonej z tych książek, do których sięgam nał pierwszego w historii Polski przeszczepu
nieczęsto. A chyba warto. Słownik wy- serca. Biorcą był 62-letni mężczyzna, który
razów bliskoznacznych marzenie na- po operacji przeżył dwa miesiące, ale niezywa cudem, tęsknotą, celem, i chyba stety zmarł na sepsę. Zakażenie było następnajlepszym według mnie określeniem stwem przyjmowania dużych dawek leków
obniżających odporność. Zastosowanie ich
– słowem: chciejstwo. Nie musimy dłu- było niezbędne, aby zapobiec odrzuceniu
go szukać, aby znaleźć tego, któremu przeszczepu przez organizm biorcy.

Marzenia
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br. Remigiusz Malinowski, kurs I
załamał się, odważnie realizował po***
Oliwka zapytana o Jej największe
mysły, które rodziły się w jego głowie.
Jako że ostatnie dni obfitowały marzenie, odpowiedziała bez wahaI tak dzięki jego marzeniom w 1986 r. w podróże, te krótsze i dłuższe, mia- nia, że chciałaby niebieskie, piętrowe
wykonał pierwszy w Polsce przeszczep łem wiele czasu na przemyślenia. łóżko do pokoju, w którym mieszka
płuc i serca, a w roku 1991 stworzył Obserwacja miasta, mijanych ludzi, wraz z rodzeństwem.
prototyp sztucznego
często zabiegaGdy przeszłyśmy do rozmowy o najNie
ma
nic
piękniejszego
serca i zastawki bionych, nieobec- większym marzeniu Kacpra, okazało
jak realizacja pragnień
logicznej. Dzięki renych, smutnych, się, że jest to laptop.
alizacji marzeń wielu
powoduje,
że
Zuzia marzy o różowym laptopie
i świadomość tego, że
chorych zostało ura- życie drugiego człowieka widzę
rzeczy, w białe kropki z naklejką pieska.
towanych.
Dominik bardzo marzył o kolejce
w wymiarze duchowym których wczeJednak codzienność
śniej nie widzia- elektrycznej i karetce na pilota.
i materialnym staje się
jest brutalna. Niełem. Tak było z
lepsze. Więc do dzieła,
ustannie toczy się w
jednym z billPoczułem się zawstydzony, przegląmiejmy marzenia!
człowieku walka na
boardów, który dając te historie. Wyłączyłem kompulinii chciejstwo – lenistoi na łódzkich ter. Te dzieci pokazały mi, że nie muszę
stwo. Oby zawsze wygrywała pierwsza Bałutach. Niezmiennie od kilku lat, się bać marzyć, a pragnienia wcale nie
opcja, wtedy z pewnością uczynili- kilka razy w miesiącu mijałem go i nie muszą być wielkie. I wtedy przypobyśmy o wiele więcej niż dotychczas. zwracałem uwagi na reklamy, które na mniałem sobie zdanie z tego billboarJak widać po wyżej przedstawionych nim wisiały. Ostatnio mój wzrok przy- da: „Spełniając marzenia chorych dziebohaterach, u nich zwyciężyło chciej- ciągnął wielki napis jednej ze znanych ci, też się spełnisz!”. Może czas zacząć
stwo. I to z jakim skutkiem!
polskich fundacji: „Spełniając marze- marzyć o marzeniach innych?
nia chorych dzieci, też się spełnisz! Do***
łącz do nas!”. Dobrze, że w swojej tor***
bie zawsze mam kilka kartek papieru
Podczas niedawnej podróży sie- i długopis. Zapisałem na kolanie to
Chciałem podzielić się z Wami
działem w zatłoczonym pociągu. Za- zdanie i wiedziałem, że na pewno o nim moimi przemyśleniami dotyczącymi
mknąłem oczy, próbując na chwilę wspomnę w jednym z przemyśleń. Prze- marzeń. Z pewnością jest to temat
uchwycić to, co działo się w mojej gło- cież dzieci są najbarwielki, głęboki, mam
wie mimo gwaru i hałasu obecnego dziej kreatywne w
wrażenie, że niewySpełniając marzenia
w wagonie. A w mojej głowie przesuwa- marzeniu. Kiedy byłem
czerpywalny. Niech
chorych dzieci, też
ły się obrazy i twarze wielu ludzi, przed- dzieckiem, często słyte kilka okruchów
się spełnisz! Może
stawiające współczesnych marzycieli, szałem, że marzę o niez mojej codzienności
czas zacząć marzyć
którzy nie zostawali w sferze pragnień, bieskich migdałach. o marzeniach innych? i przemyśleń będą
ale realizowali je. Osoba Jurka Owsia- Tym bardziej marzą
pomocą dla Was
ka, ks. Jana Kaczkowskiego, o. Adama dzieci, które cierpią,
w
przystanięciu,
Szustaka, grupy Vera Icon z Łodzi, św. które są chore, które mają świadomość, zamyśleniu, poruszeniu tematu praMatki Teresy z Kalkuty… Oni wszyscy że każdy dzień to walka o życie, o prze- gnień. Z pewnością każdy z Was, czytamarzyli. Nie bali się. Realizowali pomy- trwanie. Po powrocie do klasztoru wsze- jących ten artykuł, ma inne spojrzenie
sły. A przeciwników z pewnością mieli dłem w internet, aby poszukać różnych na poruszony temat, inne doświadczei mają wielu. Mimo to nie rezygnują. informacji o tych fundacjach. Zadziwiło nia, może się ze mną nie zgodzić. Jeśli
Są wierni sobie i swoim marzeniom, mnie, że te dzieci wcale nie marzą o rze- tak jest, to bardzo dobrze! Chcę, abyś
wszak nie realizują zamierzeń ludzi czach wielkich:
się zastanowił nad tym, nad czym być
żyjących obok, nie koncentrują się na
może najzwyczajniej się nie zatrzymunich, raczej przez realizację swoich maSara dostała laptopa z grą i naklej- jesz. Ze mną było tak samo. Przez wierzeń chcą pomóc tym, którzy tego po- ką z Krainy Lodu.
le lat marzyłem o różnych rzeczach, ale
trzebują. Nie ma nic piękniejszego jak
Judytka przejechała wiele kilome- nigdy nie zastanawiałem się nad temarealizacja pragnień i świadomość tego, trów, żeby spotkać się ze swoją ulubioną tem marzeń. Do czasu. Trzy tygodnie
że życie drugiego człowieka w wymia- małą podróżniczką Nelą w stołecznym temu to się zmieniło. Może dziś, kiedy
rze duchowym i materialnym staje się Radiu Dla Ciebie i by wziąć udział w na- czytasz ten tekst, również zaczniesz się
lepsze. Więc do dzieła, miejmy marzenia! graniu audycji Nela i tajemnice świata.
zastanawiać? Oby tak było! ■
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KALENDARIUM PATRIOTY

Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie
oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od
Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.
Roman Dmowski

grudzień
– luty

Grudzień 197o
Tragiczne wydarzenia na Wybrzeżu

Narastający kryzys gospodarczy oraz ogłoszenie przez władze wzrostu cen
żywności przed świętami Bożego Narodzenia skłoniły stoczniowców z Gdańska
do podjęcia strajku ekonomicznego. Wkrótce do strajkujących stoczniowców
przyłączyli się pracownicy innych zakładów, a fala strajków rozlała się także
na inne miasta całego Wybrzeża: Szczecina, Słupska, Gdyni i Elbląga. Manifestanci podczas demonstracji ulicznych żądali zmiany polityki społeczno-ekonomicznej oraz wycofania podwyżki cen. Na ulice Gdańska przeciwko manifestantom do akcji wkroczyły oddziały Milicji Obywatelskiej i Wojska Polskiego
w czołgach i transporterach opancerzonych. Prowokacyjne posunięcia władz
państwowych oraz użycie broni palnej przez milicję i wojsko doprowadziły do
otwartych starć ze strajkującymi robotnikami. W ciągu kilku dni na Wybrzeżu
zginęło 45 osób, 1165 zostało rannych, a milicja i wojsko zatrzymały ok. trzy tys.
robotników. Skutkiem tych tragicznych wydarzeń były zmiany personalne we
władzach państwa oraz spełnienie części żądań robotników.

Styczeń 1863
Powstanie styczniowe

Nasilający się przez władze rosyjskie ucisk względem Polaków oraz zapowiedź przeprowadzenia „branki”, a więc przymusowego poboru do wojska ludzi
młodych wierzących w niepodległość Narodu Polskiego, w celu przeciwdziałania
ewentualnemu powstaniu, przyczyniły się do zorganizowania zrywu powstańczego. 22 stycznia 1863 r. Centralny Komitet Narodowy stojący na czele tajnej
niepodległościowej organizacji „Czerwonych”, przekształcił się w Tymczasowy
Rząd Narodowy, ogłaszając manifest wzywający narody: polski, litewski i białoruski do walki z zaborcą. Podczas powstania trwającego prawie półtora roku
stoczono ok. 1200 potyczek mających charakter partyzancki. Unikanie przez
powstańców otwartej walki wynikało z liczebnej i technicznej przewagi wojsk
rosyjskich. Niebagatelną rolę odegrał Romuald Traugutt, który odważnie i konsekwentnie jednoczył siły zbrojne powstania. Mimo iż przez szeregi polskich oddziałów przeszło ponad 200 tys. powstańców, walczyło jednocześnie tylko ok.
30 tys. żołnierzy, co nie stanowiło realnego zagrożenia dla kilkukrotnie większej
armii carskiej. Powstanie, w wyniku którego poległo ok. 20 tys. żołnierzy, upadło
wiosną 1864 r., intensyfikując represje wobec Polaków w postaci aresztowań,
wywózek na Syberię, wzmożonej rusyfikacji oraz konfiskaty majątków.

Luty 1536
Narodziny sługi Bożego
ks. Piotra Skargi

2 lutego 1536 r. w Grójcu na świat przyszedł Piotr Skarga. W roku 1555 ukończył filozofię na Akademii Krakowskiej, a w roku 1564 przyjął święcenia kapłańskie. Będąc kapłanem, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Przez wiele lat
pełnił funkcję nadwornego kaznodziei króla Zygmunta III Wazy. Był zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich działań modernistycznych w Kościele, konsekwentnie zwalczał najdrobniejsze nawet objawy herezji. Był gorliwym kaznodzieją i wybitnym pisarzem. Najbardziej znanymi dziełami ks. Piotra Skargi
były Żywoty świętych oraz Kazania sejmowe, przeniknięte miłością do Ojczyzny.
Szczególną troską otaczał Naród Polski, któremu służył słowem i dziełami miłosierdzia. Bronił wartości i tradycji narodowej, a wszelką argumentację opierał na Piśmie Świętym. Zmarł 26 września 1612 r. w Krakowie. Od dwóch lat
toczy się proces beatyfikacyjny sługi Bożego ks. Piotra Skargi.

Marzenia
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Co zadecydowało

o moim wyborze drogi zakonnej?

Bracia seminarzyści

BR. MACIEJ
PIECZYNIA:

Będąc w zakonie
św. Franciszka, chcę
odpowiedzieć dobremu
Bogu na Jego wołanie.
Jak św. Franciszek pragnę zbliżyć się
do Tego, który kocha mnie w każdej
chwili. Poznając go coraz bardziej,
coraz bardziej też chcę Go kochać.
Będąc pełnym Jego obecności chcę
świadczyć o Nim w codzienności
wśród spotkanych ludzi, w najdrobniejszych chwilach życia. Bo „wszystko
mogę w Tym, który mnie umacnia”.

BR. REMIGIUSZ
MALINOWSKI:

O moim wyborze zadecydowało wieloletnie
pragnienie bycia kapłanem oraz utożsamienie
się z charyzmatem Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych.

Pragnienie służenia
Bogu, Kościołowi
i ludziom we wspólnocie braci na wzór
św. O. Franciszka.
BR. KAMIL
PLUSZCZEWICZ:

9 lat temu, dzięki rekolekcjom REO, zacząłem
myśleć o kapłaństwie.
Nie miałem jednak
odwagi, by wstąpić do WSD. Skończyłem studia, pracowałem, ale brakowało mi pokoju wewnętrznego. W tym
stanie znalazły mnie franciszkańskie
rekolekcje powołaniowe (byłem kilka
razy). Pociągała mnie ta ich radość
doskonała i wspólne życie. Zacząłem
też widzieć pewne „znaki z góry” (tak
wierzę). Trzy lata zwlekałem, aż w końcu zdecydowałem o wstąpieniu.

Pochodzę z Woli
Miedniewskiej, z parafii
franciszkańskiej i tam
też miały początek moje
pierwsze myśli związane
ze służbą Bogu jako kapłan i zakonnik. Do podjęcia tej decyzji skłonił
mnie również przykład życia pewnego
franciszkanina. I w ten sposób znalazłem się na formacji w Zakonie Braci
Mniejszych Konwentualnych.

BR. PAWEŁ
M. RATYŃSKI:

Nie było jednej głównej
rzeczy, ale złożyło się na
nią kilka: pragnienie radykalnego życia chrześcijańskiego, wskazanie
Niepokalanowa przez pewnego
pallotyna, spotkanie w Niepokalanowie dobrych zakonników, wychowanie przy Niepokalanowie (rekolekcje,
spotkania, rozmowy) i najważniejsza
Osoba – Niepokalana.
BR. DAMIAN
RYMKIEWICZ:

BR. BARTŁOMIEJ
M. PRYŁA:

Moim pierwowzorem był
św. Franciszek, który pomimo życia w ubóstwie
odnajdywał szczęście.
Jednak o moim wyborze zadecydowało przede wszystkim życie i nauczanie
Pana Jezusa. Na co dzień odnajduję Go
we wspólnocie braterskiej.

kurs I
Bracia od lewej: Tomasz Górka, Marek Lauda, Grzegorz
Świerkosz, Paweł Zieńkow, Jakub Galaszewski, Michał Więch,
Adam Ślusarczyk, Łukasz Bogucki, Rafał Gamalczyk, Rafał
Jendras, Mariusz Bierzuński, Mariusz Mitrowski

kurs III

Pragnienie pełnienia
Woli Bożej w swoim
życiu, a przez to oddanie
się Tej, która najdoskonalej wypełniła ją na ziemi – Maryi
Niepokalanej.
BR. KAROL
RZEŹNICKI:

BR. MARCIN
OWCZAREK:

2017

Bracia od lewej: Wojciech Kasprowicz, Marcin Owczarek,
Remigiusz Malinowski, Maciej Pieczynia, Paweł Ratyński,
Kamil Pluszczewicz, Maksymilian Konieczny, Bartłomiej
Pryła, Damian Rymkiewicz, Karol Rzeźnicki

Kontynuując niedługą, bo trwającą od zeszłego roku tradycję, zapytaliśmy braci z kursu I, którzy nie tak dawno składali swoje pierwsze śluby zakonne, co było przyczyną, że wybrali oni drogę
w zakonie św. Franciszka jako drogę swojego życia.
BR. WOJCIECH
KASPROWICZ:

2016

Tym, co zwróciło moją
uwagę, co dało pewne
refleksje nad moim
życiem, była radykalna
postawa św. Franciszka
z Asyżu w naśladowaniu Pana Jezusa.
Drugą „rzeczą” była wspólnota braterska, z którą się przeżywa dobre i złe
chwile, która potrafi zareagować
i uświadomić mi moje wady. Jest ona
– wspólnota – moją RODZINĄ, której
nie zamieniłbym na inną! Deo gratias!

kurs II

Bracia od lewej: Filip Ratke, Alaksiej Juchniewicz (Białoruś),
Adrian Zalewski, Jakub Kamiński, Piotr Mikołajczyk, Grzegorz
Śledź, Wiktor Mieleszko (Białoruś), Łukasz Rombel

Bracia od lewej: Józef Kibonge (Kenia), Kamil Piotrowski, Bartosz Bogucki, Krzysztof Kogut, Jan Mungai (Kenia),
Damian Pietrowski

kurs IV

Brat: Łukasz Jankowski

kurs V
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Bracia od lewej: Andrzej Jaworski, Bartłomiej Ewertowski,
Daniel Śliwiński, Karol Wesołowski, Mateusz Świętosławski

kurs VI

23-28.09.2016 Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego bracia z kursów II-IV odbyli pięciodniowe rekolekcje zwieńczone odnowieniem ślubów zakonnych na kolejny rok. Nauki głosił braciom o. Kazimierz Malinowski OFMConv,
sekretarz Konferencji Wyższych Zakonów Męskich w Polsce.

1 listopada 2016 W Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy osiągnęli już chwałę nieba, jak co roku uczestniczyliśmy we Mszy świętej na parafialnym cmentarzu, po której przeszliśmy w tradycyjnej procesji. Podczas całego dnia
przyjmowaliśmy także wypominki.

12 listopada 2016 W pięknych okolicznościach nieoczekiwanie zimowej aury przeżyliśmy pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia, moment duchowego odpoczynku, zatrzymania i refleksji. Poprowadził go dla nas o. Mirosław
Kopczewski – wikariusz klasztoru w Niepokalanowie. W konferencjach wskazał ważne elementy naszego franciszkańskiego
życia: modlitwę i zawierzenie Matce Bożej.

01.10.2016 Dzisiaj w naszym seminarium oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2016/2017! Wraz z zaproszonymi gośćmi, naszymi przełożonymi oraz wykładowcami w naszej kaplicy wzięliśmy udział we Mszy inauguracyjnej, której
przewodniczył prowincjał gdański o. Jan Maciejowski, a Słowo Boże wygłosił prowincjał warszawski o. Wiesław Pyzio, zachęcając nas, abyśmy swoim życiem odważnie głosili Chrystusa innym. Odbyła się imatrykulacja braci z kursu I, po której
uroczyście odśpiewaliśmy pieśń Gaudeamus igitur, a klerykom zostały wręczone nagrody za najlepsze wyniki w roku ubiegłym. Spotkanie w auli zakończyło się tradycyjnym pamiątkowym zdjęciem.

03.10.2016 790 lat temu, w nocy 3 października, do chwały nieba wszedł nasz Zakonodawca, św. O. Franciszek. My również
z zapalonymi świecami zebraliśmy się przed ołtarzem z obrazem świętego Franciszka w naszym łagiewnickim sanktuarium.
Wysłuchaliśmy jego listu do wiernych, a także opisu śmierci, autorstwa Tomasza z Celano. Bracia z naszego chóru odśpiewali
również Psalm 142, który tak bardzo umiłował Biedaczyna z Asyżu. Nabożeństwo zakończyło się uroczystym błogosławieństwem oraz uczczeniem relikwii.
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13 listopada 2016 Tradycją łódzkich seminariów stały sie cykliczne (przynajmniej dwa razy w roku) spotkania kleryków,
by lepiej się poznać i razem świętować. Tym razem spotkanie miało miejsce w seminarium przy katedrze. Mszy świętej odpustowej w kaplicy pw. św. Stanisława Kostki przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Po spotkaniu liturgicznym i świątecznym
obiedzie rozegrano towarzyskie spotkanie piłkarskich reprezentacji naszych seminariów. Przegrana drużyna franciszkanów
oczekuje na rewanż, który już w maju.

Marzenia
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SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM

br. Łukasz M. Bogucki, juniorat

Marzyć ze św. Tereską
Chciałbym, odnosząc się do tematu „Naszego Życia”, jakim
są marzenia, przybliżyć postać św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
ukazując Ją jako świętą wielkich marzeń, które sam Bóg wlał
w Jej serce i je spełnił. A przy okazji przypomnieć o przyjaźni
duchowej św. Maksymiliana ze św. Terenią.

T

eresa Martin urodziła się
2 stycznia 1873 r. w Alençon we
Francji. W piętnastym roku życia wstąpiła do karmelitanek bosych.
Zmarła w wieku 24 lat, w 1897 r. Jest
Świętą Kościoła katolickiego, patronką
misji oraz Doktorem Kościoła. Te trzy
tytuły są darem Boga, który spełnił dobre marzenia swojego dziecka.
Św. Tereska tak pisze w Dziejach
duszy: „Odczuwam w sobie powołanie Wojownika, Kapłana, Doktora,
Męczennika; czuję wreszcie potrzebę,
pragnienie dokonania dla Ciebie, Jezu,
wszystkich czynów najbardziej bohaterskich. Czuję w mej duszy odwagę
Krzyżowca, Żuława Papieskiego, pragnę umrzeć na polu bitwy w obronie
Kościoła (…) Przede wszystkim jednak,
o mój Ukochany Zbawicielu, Chciałabym przelać za Ciebie moją krew, aż
do ostatniej kropli… Męczeństwo, oto
marzenie mojej młodości (…). Ale oto
nowe szaleństwo, bo nie ograniczam
się do pragnienia jednego rodzaju
męczeństwa… Trzeba by wszystkich
naraz, aby mnie zadowolić… Chciałabym jak Ty, mój Oblubieńcze godny
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uwielbienia, być biczowana i ukrzyżo- Lisieux, po jej kanonizacji, aby przypowana… Chciałabym umrzeć odarta ze mnieć o umowie…). Św. Tereska całe
skóry jak św. Bartłomiej… Jak św. Jan życie towarzyszyła św. Maksymilianochciałabym być zanurzona we wrzą- wi.
cym oleju, chciałabym ponieść wszystkie tortury zadawane męczennikom…
Patrząc na losy św. Maksymiliana
ze św. Agnieszką i św. Cecylią nadsta- i św. Tereski, wydawałyby się od siewić szyję pod miecz i jak Joanna d’Arc, bie bardzo różne – zewnętrznie takie
moja ukochana siostra, chciałabym były. Św. Maksymilian jeździ po całym
na stosie szeptać Twoje Imię, o Jezu… świecie, zakłada dwa wielkie klasztoKiedy pomyślę o udręczeniach, które ry, misję, wydawnictwo, na koniec zaś
w czasach Antychrysta stajego udziałem staje się
Niech św.
ną się udziałem chrześcimęczeństwo. Św. Tereska
Tereska
jan, czuję, jak serce moje
żyła dziewięć lat za klauprzypomina
wyrywa się do nich…”
zurą, wykonując zwyczajnam, że dla
ne obowiązki, i umarła
Boga
liczy
się
Czyż nie są to wielkie
zwyczajnie. Jednak ich
miłość (czyli
marzenia? Czy można
pragnienia i moc miłości
intencja)
marzyć o czymś wspaniczym się nie różniły.
i
to,
co
z
niej
nialszym? Podobnie mawypływa.
rzył św. Maksymilian. Być
Pan przez tych dwoje
może św. Terenia rozpaliła
Świętych pokazuje nam,
w nim to pragnienie, ponieważ wiele że można tę miłość wyrażać w różny
razy czytał jej Dzieje duszy i bardzo się sposób. Tylko każdy musi rozważyć,
z nią zaprzyjaźnił. Zawarł nawet z nią jaka wola Boża. Sam św. Maksymilian
umowę, że on będzie się modlił pod- mówił: „Małe rzeczy z wielką czyń miczas Mszy o jej beatyfikację i kanoniza- łością”. Niech św. Tereska przypomina
cję, a ona żeby się opiekowała sprawą nam, że dla Boga liczy się miłość (czyli
misji w Japonii… (nawet pojechał do intencja) i to, co z niej wypływa. ■

Nasze Życie nr 3/2016 (122)

br. Mariusz M. Bierzuński, juniorat

BIERZUŃSKI NA BIEŻĄCO

Odrzucić

wymówki

Wywiad z Jaśkiem Melą – najmłodszym w historii zdobywcą biegunów – północnego i południowego, w ciągu jednego
roku (i pierwszym niepełnosprawnym, który dokonał takiego
wyczynu). Jasiek jest m.in. trenerem motywacyjnym i założycielem fundacji „Poza Horyzonty” pomagającej osobom po
wypadkach.
Minęło już 14 lat od momentu
wypadku. Co się zmieniło od tamtej
chwili w Twoim życiu?
Wypadek wydarzył się już ponad
pół mojego życia temu. Wtedy miałem
13 lat, teraz prawie 28. Tak jak u każdego człowieka, w takim czasie zmieniło
się wszystko, bo dorosłem. Jest jednak
pewna różnica w naturalnym dorastaniu, a w życiu kogoś po wypadku. Wypadek sprawia, że często dojrzewa się
szybciej, co wielu ludzi postrzega jako
atut, ale tak już jest, że jeśli przeskoczysz jakiś etap rozwoju, później zostaje pustka, coś wewnętrznie nieprzepracowanego. Wszystko w życiu dzieje się
po coś.
Kiedyś powiedziałeś, że nie chcesz
być frajerem i że warto spełniać marzenia. Ciężko jest?
Będąc osobą niepełnosprawną,
trudno jest walczyć o swoją godność.
O to, by nie być traktowanym gorzej,
ale też nie lepiej, bez żadnej taryfy
ulgowej (uważam, że tak jest najlepiej).
Cholera mnie bierze, gdy słyszę „o, ładnie to potrafisz, jak na osobę niepełnosprawną”, bo niby co to za standard?
Żyję normalnie, choć na początku to
wymagało ode mnie tego, by w pełni
zaakceptować swoją niepełnosprawność. Dopiero wtedy, gdy sam nie trak-

tuję siebie jako kogoś
gorszego, mogę tego wymagać od innych.
Kim był Bóg dla Ciebie przed wypadkiem,
a kim jest teraz?
Praktycznie nie pamiętam, co było przed
wypadkiem, ale mam
poczucie, że każde z najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu – pożar domu, śmierć brata,
mój wypadek – były takimi próbami
relacji z Bogiem. Z początku nie rozumiałem, jak może istnieć Bóg, który
pozwala na takie cierpienie. Dopiero
później zacząłem zauważać, że każde
z tych doświadczeń, paradoksalnie,
przyniosło wiele dobrego. Teraz moja
relacja z Bogiem nadal opiera się na
kłótniach, ale według mnie to nie chodzi o to, by być niezłomnym w swojej
wierze, ale nawet błądząc co chwilę,
chcieć szukać. Poszukiwać, pytać, potrzebować. Uczyć się pokory. A trudne
doświadczenia w tym pomagają.
Jak żyć, żeby być szczęśliwym?
Nigdy nie szukałem ani dla siebie,
ani dla innych żadnych recept, bo każdy ma swoją drogę do szczęścia, ale

według mnie pierwszym krokiem jest
to, by uwierzyć, że może mi się udać,
że to, o czym marzę, może być kiedyś
moim udziałem, że zasługuję na to.
I warto patrzeć w przód, szukając możliwości, a nie umartwiać się nad tym, co
było kiedyś, widząc same ograniczenia.
Ja tak podchodzę do życia – był wypadek, to był. Trudno. Co się stało, to się
nie odstanie. Teraz mam inspirujących
ludzi obok siebie, od prawie ośmiu lat
prowadzę fundację, robię szkolenia
motywacyjne dla firm, ukończyłem
maraton i 8-godzinny triathlon i wiem,
że to wszystko się da. Trzeba odrzucić
różne wygodne wymówki i odważyć
się zawalczyć o to, na czym nam zależy,
bo nikt nam tego na tacy nie poda. ■
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RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

O. Paulin Sotowski, wykładowca WSD
osiągnęło nakład 60 tys. egzemplarzy.
W Grodnie zaczęli napływać pomocnicy, kandydaci na braci zakonnych. To
pobudziło Świętego do pomysłu założenia klasztoru-wydawnictwa.

Marzenia

św.Maksymiliana

FOT: NIEPOKALANOW.PL

(O)Grody Maryi

Rozmyślając nad tym, jak zadany temat uporządkować, przypomniałem sobie ocenę, jaką zostawił w opowiadaniach o Świętym jeden z jego kolegów z tego samego kursu seminaryjnego,
który znał go od 14. roku życia, a na dodatek dobrze znał wszystkich trzech braci Kolbów, także
ich ojca Juliusza. Powiedział o nich, że „byli marzycielami”. Św. Maksymilian znał prawdopodobnie
opinie różnych współbraci o sobie i starał się pilnie uzgadniać swoje marzenia z wolą Bożą.
Pobożne stowarzyszenie
Pierwsze jego wyraźniejsze marzenie dotyczyło rozwoju Rycerstwa
Niepokalanej. Pobożne stowarzyszenie założone przez „siedmiu rycerzy”,
16 października 1917 r., natychmiast
po założeniu zostało poddane próbie.
Przez blisko rok właściwie nie funkcjonowało. Przełożeni, którzy na nie
pozwolili, pozwolili im modlić się o
nawrócenie przeciwników Kościoła,
ale nie mieli oni prawa mówić o Rycerstwie nawet wśród kleryków. Wszyscy czekali na to, że ich kierownik duchowy, który był spowiednikiem Ojca
Świętego, pewnego dnia przyniesie
im papieskie błogosławieństwo. I nic
się nie działo. Pozwolenia na propagowanie Rycerstwa udzielił o. Maksymilianowi nowo obrany przez niego, tuż
przed święceniami w kwietniu 1918 r.,
kierownik duchowy, którego radami
kierował się potem do samej śmierci.
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Gdy Święty po studiach, pod koniec bazylice św. Franciszka powstało Koło
lipca 1919 r., wrócił do Krakowa, w paź- Rycerstwa Mężczyzn, a bp Adam S. Sadzierniku tegoż roku doprowadził do pieha zatwierdził Dyplomik, czyli Propowstania Koła Rycerstwa, wśród kle- gram Rycerstwa. Ale zaraz potem przyryków krakowskiego seminarium fran- szedł kolejny czas ciszy. Odnowiła się
ciszkańskiego. Było to pierwsze Koło jego choroba i Święty musiał się podRycerstwa poza rzymdać półtorarocznej
skim Kolegium. Tego
kuracji poza KrakoTrzeba było nie tylko
dnia Święty zapisał w
wem. Gdy tylko ją
zapewnić artykuły,
pamiętniku pokorną
ale nawet sam musiał zakończył, zaczął
modlitwę, zdradzająwydawać „Rycekręcić korbą ręcznej
cą jego nieśmiałe jeszmaszyny drukarskiej: rza Niepokalanej”.
cze marzenia. „MamuKraków nie był jed40 tys. obrotów dla
siu, ja nic nie wiem,
wydrukowania pięciu nak w stanie znieść
dokąd to dojdzie ta
marzyciela. Wysłatys. egzemplarzy
cała sprawa, ale racz
no go do Grodna.
jednego numeru.
czynić ze mną i nami
A tam zaczęła się
wszystkimi, cokolwiek
ciężka praca. Resię Tobie podoba na jak największą dakcja i druk „Rycerza”; trzeba było nie
chwałę Bożą; jestem Twój, Mamu- tylko zapewnić artykuły, ale nawet sam
siu Niepokalana moja. Ty widzisz, jak musiał kręcić korbą ręcznej maszyny
bardzo jestem nędzny...” (Pamiętnik, 7 drukarskiej: 40 tys. obrotów dla wydrupaździernika 1919, Pisma 865 G). Jesz- kowania pięciu tys. egzemplarzy jedcze tego samego roku przy krakowskiej nego numeru. W ciągu pięciu lat pismo
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Tak zaczął się Niepokalanów,
gdzie nakład pisma rósł z miesiąca
na miesiąc, a przełożeni zgodzili się
na otwarcie furty klasztornej dla kolejnych braci współpracowników. Po
niespełna trzech latach życia w Niepokalanowie, gdzie wspomagał go jego
rodzony brat – o. Alfons, Święty wyruszył na misje do Japonii, aby głosić
Ewangelię poprzez drukowane słowo.
Tam, pomimo trudności, znów dokonał się niezwykły rozwój: pojawił się japoński „Rycerz”, wzrastał jego nakład,
udało mu się tam założyć Niepokalanów, a także Małe Seminarium... To
wszystko jeszcze dziś rozsadza naszą
wyobraźnię. Podczas wytężonej pracy,
borykając się z chorobą, nie miał czasu
na marzenia. Dopiero w trzecim roku
jego misyjnej przygody listy z Japonii
zdradzają nam marzenia Świętego,
którym pozwolił się rozwijać, mając za
sobą to, co za cenę ciężkiej pracy udało
mu się dokonać.

Misje
Jego listy zdradzają dopiero jego
marzenia. Wydawało mu się, że gdy
tylko uda się poinformować ludzi
o Bogu, który jest Miłością i który dał
ludziom kochającą Matkę, nie zdołają się oprzeć temu orędziu, uwierzą
i pokochają Boga i Niepokalaną Matkę Jezusową. Dlatego starał się o założenie podobnej do japońskiej misji
w Chinach i w Indiach, ale marzyły mu
się podobne misje w Korei i w Wietnamie (Annamie). Marzy mu się założenie
sieci Niepokalanowów z wydawnictwami dla języka francuskiego, angielskiego, hiszpańskiego i arabskiego, a nawet
w każdym kraju, „wszystkie Niepokala-

nowy poszczególnych krajów stanowić
będą jedną całość ściśle zwartą, jedną
armię światową walczącą nieustannie
aż do skończenia świata...” (Pisma 335).
Chciałby cały świat pokryć błękitnym
pisemkiem, które mówiłoby ludziom o
Bogu i kochającej Matce oraz o braterstwie wszystkich ludzi. Tylko niestety
brakowało mu podobnych marzycieli,
by poszli jego śladami. W jego czasach,
a także później, w większości powołań
kapłańskich, nawet do życia w zakonach, odgrywał wciąż rolę awans społeczny powołanych, który pomimo formacji nie skłaniał do wyrzeczeń, jakich
wymagała rola rycerzy Niepokalanej.

Prasa

Cudowny Medalik
Marzył mu się wielki rozwój Rycerstwa Niepokalanej: „wyobrażam sobie,
że w każdej miejscowości z czasem
nie będzie duszy, która by nie nosiła na szyi Cudownego Medalika i nie
należała do MI 1 (wedle dyplomika).
Ponadto w każdej miejscowości powstanie koło, nie tyle liczne, ile gorliwe
[...] a raczej różne koła wedle różności
stanów, warunków i okoliczności, których celem będzie spełnić w granicach
swej możliwości, co my bezgranicznie
czynimy w Niepokalanowie...” (tamże).

Jedna rodzina

Marzył wreszcie o tym, żeby poMarzył mu się wielki rozwój apostol- przez przyjęcie idei Rycerstwa doszło
stwa przez środki przekazu w samym do zjednoczenia wszystkich franciszNiepokalanowie: „zdaje mi się, że obok kanów: „Czasem mi się zdaje, że może
«Rycerza» (dla wszystkich) i «Rycerzyka» z czasem do nazwy «Braci Mniejszych»
dla dzieci z czasem
przyrośnie «od NieChciałby cały świat
staną do boju inne
pokalanej in nomipokryć błękitnym
wydawnictwa pene» i co ważniejsza
pisemkiem,
które
riodyczne (dzien«in re», a wtedy znikmówiłoby ludziom
niki,
tygodniki,
ną różnice «kapucyo
Bogu
i
kochającej
miesięczniki i kwarni», «konwentualni»,
Matce oraz o
talniki – poważne)
«obserwanci» i pobraterstwie wszystkich zostanie tylko jedi
nieperiodyczne
ludzi. Tylko niestety
(broszury, książki)
na wielka rodzina
brakowało mu
dla obszerniejszepodobnych marzycieli, «Braci Mniejszych od
go spraw jakich by poszli jego śladami. Niepokalanej», bo
omówienia. – Dla
złączonych i działaposzczególnych zaś
jących pod sztandapołaci kraju (wedle potrzeby) mogą wy- rem Niepokalanej [...] bo «Niepokalana
chodzić też dodatki czy wydania spe- jest nam wspólna» [...] – Co by to była
cjalne. To wszystko, to mówienie pió- za armia! Ale niech Niepokalana czyni,
rem dostosowane do różnych warstw co Jej się podoba i kiedy, i jak sama zespołeczeństwa, stanów, warunków. chce” (Pisma 287; por. 301).
– A charakter przenikający to wszystko
to: «przez Niepokalaną», a cel – to podGdy przyszła wojna, uświadomił
bić świat cały i każdą duszę z osobna sobie, że ewangelizacja mieszkańców
Niepokalanej, a przez Nią Przenajświęt- ziemi musi trwać do końca świata. Ale
szemu Sercu Jezusowemu [...] Słowo najpiękniejsze w nim było to, iż nie
drukowane czy przesłane przez fale ra- okazał najmniejszej oznaki żalu, że
diowe, albo przez obrazy czy drukiem, jego marzenia za jego życia spełnić się
czy przez telewizję radiową przesłane, nie mogą. ■
czy kino lub inne środki, to dużo, ale
jeszcze nie wszystko...” (tamże).
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WIARA DOJRZAŁA

WIARA DOJRZAŁA

o. dk. Daniel M. Śliwiński, kurs VI

GESTY

FOT: VATICAN.VA

LITURGICZNE

W tej serii artykułów mówimy o postawach i gestach liturgicznych, których zrozumienie sprzyja
modlitwie człowieka. Musimy jednak pamiętać, niezależnie od tego, czy modlimy się gestem czy
słowem, to zawsze w tą żywą relację z Bogiem zaangażowany jest cały człowiek. Pismo Święte
najczęściej mówi o sercu jako źródle modlitwy. Jeśli ktoś wykonuje gesty czy wypowiada słowa,
ale czyni to bezmyślnie, to modlitwa jest pusta (por. KKK 2562). Trzeba zaangażować całego siebie
w tę relację miłości Boga.
Bicie się w piersi
„Setnik bił się w piersi i mówił:
«Boże, miej litość dla mnie, grzesznika»” (Łk 18,13). Wymowa tego gestu
wydaje się łatwa do zinterpretowania.
Podczas Eucharystii stajemy przed Bogiem, który jest źródłem wszelkiej świętości, my, którzy tak często upadamy.
Dlatego już na początku Najświętszej
Ofiary wyznajemy nasze grzechy przed
Panem i bijemy się w piersi, przyznając
się „moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina”. Także kapłan, kiedy sprawując Mszę świętą, odmawia
Pierwszą Modlitwę Eucharystyczną,
wypowiadając słowa: „również nam,
Twoim grzesznym sługom”, uderza się
w piersi. Oprócz tego, że jest to pokorne przyznanie się do winy, to gest ten
wskazuje jednoznacznie, kto jest auto-
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rem grzechu. Księgi liturgiczne mówią
tylko w tych dwóch miejscach o biciu
się w piersi. Jednak wcześniej czyniono to także w czasie Baranku Boży.
Tutaj już zależnie od autora, głosy są
różne, część stwierdza, że w tym miejscu nie wyznajemy winy, więc nie powinniśmy bić się w piersi, inni, choćby
kard. Józef Ratzinger, w Duchu liturgii,
stwierdza, że gest ten w tym momencie jest odpowiedni.

Pocałunek
Ten gest wskazuje na pewną zażyłość i szacunek do osoby czy do przedmiotu. Podczas liturgii kapłan całuje
ołtarz, na którym będzie sprawowana
Eucharystia. Jednocześnie ołtarz często był symbolem Chrystusa, którego
w ten sposób pozdrawiano. Ten gest
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jednak nie we wszystkich kulturach jest
uznawany za znak czci i pozdrowienia.
I tak na przykład w Japonii nie całuje
się ołtarza, ale kapłan dotyka go czołem. Dodatkowo po odczytaniu Ewangelii prezbiter lub diakon całuje Ewangelię jako znak szacunku i miłości
Chrystusa i Jego słowa. W uroczystych
celebracjach diakon zanosi biskupowi
księgę Ewangelii do ucałowania.

Znak (pocałunek) pokoju
W dzisiejszych czasach pocałunek
pokoju nie zawsze jest dobrze rozumiany. Pocałunek jest zarezerwowany
dla bardziej intymnych relacji, choć
nie we wszystkich krajach. Gest ten
pochodzi już ze starożytności chrześcijańskiej i oznacza miłość, przyjaźń i pokój. Już św. Paweł pisze do Koryntian

„Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem
świętym” (1 Kor 16,20). Widzimy, że
ten gest ma wymiar sakralny. Poprzez
wieki i różne kultury sposób przekazywania znaku pokoju się zmieniał.
W naszej kulturze jest to najczęściej
podanie ręki, co ma podobny wydźwięk, gdyż jest też symbolem zawarcia porozumienia. Czasami jest to także skłon w stronę innej osoby. Papież
Benedykt XVI poprosił o zbadanie, czy
nie lepiej byłoby przenieść ten obrzęd
po modlitwie wiernych, a przed przygotowaniem darów, aby ukazać lepiej
słowa Jezusa: „zostaw dar swój przed
ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się
z bratem swoim!” (Mt 5,23). Jednak Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentalnej stwierdziła, że należy
obrzęd ten zostawić przed Baranku
Boży, gdyż taka jest tradycja Kościoła
rzymskokatolickiego. Jednocześnie
w tym samym dokumencie zwrócono
uwagę, aby gest ten był przede wszystkim postawą serca, chęcią przebaczenia tym, którzy nam zawinili, aby nie
wprowadzano przed samą Komunią
świętą zbytniego chaosu związanego
z przekazywaniem wszystkim tego
znaku.

Skłon i podniesienie oczu
Te dwa gesty są razem omawiane
dlatego, że człowiek musi umieć stanąć przed Bogiem po pierwsze jako
grzeszne stworzenie, które oddaje
cześć Bogu poprzez skłon, tak jak sam
Jezus skłonił się przed Apostołami, aby
obmyć im nogi, a jednocześnie każdy
powinien umieć podnieść swe oczy ku
górom, skąd przychodzi pomoc (por.
Ps 121,1).

słowa: „On to dzień przed męką wziął
chleb w swoje święte i czcigodne ręce,
podniósł oczy ku niebu, do Ciebie,
Boga, swojego Ojca wszechmogącego”. Ten gest, choć wykonywany bardzo rzadko, doskonale przedstawia
prawdę, że Eucharystia jest Ofiarą składaną Bogu.

Skłon jest gestem szacunku, oddania czci, jak i uwielbienia. Można rozróżnić dwa rodzaje
Jezus w Ewangelii
skłonów:
głowy
kilkukrotnie
wznosi
Jezus
w
i ciała. Gest ten wyswoje oczy do Ojca
Ewangelii kilkukonywany jest, gdy
(Mt 14,19; J 17,1 ;11,41),
krotnie wznosi
wypowiadane jest
kiedy
zaczyna
się
swoje oczy do
razem Imię Trzech
modlić. Jest to więc
Ojca (Mt 14,19; J
Osób Boskich, Jeoznaka skupienia,
11,41; 17,1), kiezus Chrystus, imię
wzniesienia swoich
dy to zaczyna się
Maryi. Skłon jest
myśli i serc do Boga.
modlić. Jest to
oznaką szacunku do
W ten sposób człowiek
więc oznaka sku- uzmysławia sobie, że jest symboli Chrystusa:
pienia, wzniesieołtarza, krzyża czy
w obecności Boga.
nia swoich myśli
paschału. Czynimy
i serc do Boga. W
ten gest także wteten sposób człowiek uzmysławia so- dy, gdy wypowiadamy słowa z wyznabie, że jest w obecności Boga. Gest ten nia wiary: „I za sprawą Ducha Świętego,
w liturgii jest przewidziany tylko raz, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się
kiedy odmawiana jest Pierwsza Mo- Człowiekiem”, gdyż te słowa przedstadlitwa Eucharystyczna. Kapłan pod- wiają wielką tajemnicę uniżenia Chrynosi swe oczy ku Bogu, wypowiadając stusa. ■

Drodzy Czytelnicy!
Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w realizacji ważnej dla nas inwestycji.
Wymiany wymagają nasze seminaryjne organy, które po ponad 30-letniej służbie nie
spełniają już dobrze swojej roli.
Planujemy zbudować kontuar organowy, aby codziennie sprawowana w naszej
kaplicy liturgia miała prawdziwie godną oprawę muzyczną.
Potrzebujemy na ten cel 25 tys. zł, dlatego nawet najmniejsze wsparcie będzie dla
nas bardzo cenne.
Z góry dziękujemy za każdą oﬁarę i zapewniamy o codziennej pamięci modlitewnej.

Bracia seminarzyści

FRANCISZKAŃSKIE ŚWIĄTYNIE

FRANCISZKAŃSKIE ŚWIĄTYNIE

br. Kamil M. Piotrowski, kurs IV
liwiły tak szybkie wykończenie kościoła. Górna część (bazylika dzieli się na
część górną i dolną) została ukończona w 1253 r. Rozbudowa bazyliki miała
miejsce w XIV i XV w.

Asyż

Kościół dolny

FOT: ANTICACANONICA.IT

tu spoczywa Święty

A

syż. Małe miasto w centralnych Włoszech, stolica diecezji, kolebka
największego zakonu w dziejach świata. To tutaj narodził się, wychował i rozpoczął
ubogie życie jeden z największych świętych – Franciszek.

Nad miastem wznosi się wzgórze, które kiedyś nosiło nazwę Wzgórze Piekielne, gdyż wykonywano tam wyroki
śmierci. Dziś nosi nazwę Wzgórze Rajskie, ponieważ to stamtąd promieniuje na świat przesłanie pokoju, ubóstwa
i miłości bliźniego w duchu chrześcijańskim. Wznosi się na nim wspaniała

bazylika, pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, najważniejsza świątynia
zakonu franciszkańskiego. To tam spoczywa ciało Serafickiego Ojca.

Krótka historia
Budowa tej ogromnej bazyliki, jak
i przylegającego do niego klasztoru
trwała bardzo krótko. Papież Grzegorz
IX poświęcił teren pod budowę 17 lipca
1228 r., dzień po kanonizacji i dwa lata
po śmierci św. Franciszka, tym samym
rozpoczynając prace. Budowa kościoła dolnego, klasztoru i dzwonnicy została ukończona w roku 1229, czyli po

niecałych… dwóch latach. Co ciekawe,
ziemia, jak i wszystkie budynki nie należą do Zakonu, gdyż Reguła zabrania
posiadania własności. Cały teren jest
własnością Stolicy Apostolskiej, a tym
samym podlega bezpośrednio papieżowi. W roku 1754 papież Benedykt XIV
nadał świątyni status bazyliki patriarchalnej, co oznacza, że stała się kaplicą
Ojca Świętego. Taki tytuł ma niewiele
kościołów, wszystkie są w Rzymie. Autorem projektu bazyliki był przełożony
generalny Zakonu, br. Eliasz di Bombarone. Wielka energia br. Eliasza, entuzjazm robotników i aktywny udział
wszystkich mieszkańców Asyżu umoż-

Bazylikę poprzedza dziedziniec
otoczony krużgankami zbudowanymi w wieku XIV. Do kościoła dolnego
prowadzi podwójny portal. Sceny ukazane na nim obrazują życie św. Franciszka i św. Klary. Podwójne wejście
we wspaniałym portalu wprowadza
do majestatycznego atrium, w połowie którego, po lewej stronie, otwiera
się główna nawa bazyliki dolnej. Idąc ASYŻ. WNĘTRZE BAZYLIKI ŚW. FRANCISZKA | FOT. NICOLA ALBERTINI FLICKR.COM
atrium w półmroku, który skłania do
refleksyjnego milczenia, dochodzi się wano specjalny powóz ciągnięty przez on do najbardziej harmonijnych dzieł
do kaplicy św. Antoniego Pustelnika, kilka par wołów, przykrytych purpurą. gotyckich we Włoszech. Fasadę, proa stąd do XV-wiecznego Starego Cmen- Pochód przeszedł głównymi ulicami stą i harmonijną, zdobi piękna rozeta
Asyżu. Kiedy zbli- i portal. W przeciwieństwie do kościotarza zakonnego. Nażył się do bazyliki, ła dolnego, nie ma tu bocznych kaplic.
stępnie
przechodzi
Niskie sklepienie
grupa rycerzy, przy- Kościół utrzymany jest w stylu gotycsię do wielkiej nawy.
i półmrok miejsca
słana przez władze kim. Na ścianach bazyliki znajdują się
Niskie sklepienie i półprzywodzą na myśl
miejskie w poro- freski Giotta, przedstawiające życie
mrok miejsca przywogłęboką pokorę
zumieniu z br. Elia- i sławiące chwałę św. Franciszka.
dzą na myśl głęboką
św. Franciszka
pokorę św. Franciszka i stwarzają atmosferę szem, podeszła do
8 września 1997 r. silne trzęsienie
powozu, wzięła sari stwarzają atmosferę
skupienia, która
ziemi
spowodowało poważne uszkokofag
i
wniosła
go
skupienia, która zazachęca do modlitwy.
do świątyni, zamy- dzenie bazyliki. Zawaliła się część
chęca do modlitwy.
kając natychmiast sklepienia kościoła górnego, którego
Światło w tysiącach
odblasków przenika przez liczne witra- drzwi przed braćmi i całym ludem, spadające fragmenty zabiły czterech
że, będące dziełem wielkich mistrzów, biorącym udział w uroczystości. Eliasz zakonników (jeden z nich był Polaktórzy przyozdobili kościół malowi- ukrył ciało św. Franciszka w otworze kiem). Zginął wtedy Mistrz Nowicjatu,
dłami. W połowie nawy, przez dwoiste wydrążonym w skale pod głównym który swoim ciałem próbował zasłonić
boczne schody, znajduje się zejście do ołtarzem kościoła dolnego. Za ponty- i uratować trzech swoich podopieczfikatu Pawła VI szczątki św. Francisz- nych. Sklepienie odbudowano. Nie
grobu św. Franciszka.
ka złożono w przeźroczystej trumnie udało się jednak odtworzyć uszkodzoGrób Świętego
z pleksiglasu, hermetycznie zamknię- nych fragmentów fresków. W 2000 r.
tej. Tę umieszczono z kolei w trumnie bazylika i inne zabytki franciszkańskie
Św. Franciszek umarł w Porcjunkuli metalowej, a obydwie razem – w daw- zostały wpisane na listę światowego
w sobotę wieczorem, 3 października nym sarkofagu.
dziedzictwa kulturowego UNESCO.
1226 r. Następnego dnia złożono jego
Dzisiaj klasztor asyski ma status kuKościół górny
ciało do drewnianej trumny, przeniestodii generalnej, czyli samodzielnego
siono procesjonalnie do Asyżu i poklasztoru podległego Generałowi ZaSchody z tarasu przed bazyliką dol- konu, do którego może przyjść służyć
chowano w kościele św. Jerzego. 25
maja 1230 r. miało miejsce uroczyste ną prowadzą do kościoła górnego. Jest każdy zakonnik z całego świata. ■
przeniesienie ciała Świętego do nowej to budowla jednonawowa, znacznie
bazyliki, jemu poświęconej. Przygoto- wyższa od kościoła dolnego. Należy
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o. dr Jerzy Łopat, wykładowca WSD

br. Robert Kozielski, sekretarz prowincjalny ds. misji

FRANCISZKANIZM

Medytacja

franciszkańska
FOT: WGA.HU

cz. 2

B

onawentura zauważa, że do Mą- miast schemat ich kooperacji wygląda
drości Pisma Świętego dochodzi następująco: rozum podaje propozysię dzięki medytacji na trzech cję, tj. tezę do rozważenia (rozum pyta
drogach (oczyszczenia, oświecenia się, co powinno się stać z człowiekiem,
i udoskonalenia). Jednak Doktor Se- który znieważył świątynię Boga), synderaficki rozwija swoje rozważania, po- reza przytacza określenie (albo winien
dając, że każda medytacja człowieka zostać odrzucony, albo oczyścić się przez
mądrego, odnosi się – tupokutę), sumienie podsudzisiaj wielu
taj zostaje podany potrójwa wniosek (ty nim jesteś,
ny schemat: 1. do czynów ludzi zagadnienie a więc trzeba cię potępić,
medytacji
ludzkich; 2. dzieł Bożych;
albo udręczyć plagami
sprowadza do
3. albo dotyczy Boga i dupokuty), a wola mająca
jakiegoś rodzaju wolny wybór dokonuje
szy. Pierwsze polega na
rozważaniu dokonanych rozmyślania i nie rozstrzygnięcia (wola wyczynów ludzkich, co powidzi potrzeby
biera, że przyjmuje dowinien zrobić, oraz mopowiązania jej
browolną pokutę, ponietywów do dalszego dziaz miłością
waż wzdraga się przed
łania. Drugie natomiast
wiecznym potępieniem).
polega na rozważaniu, jak
Tak zatem wygląda bowielkie dobra Bóg powierzył człowie- nawenturiańska metoda prowadzenia
kowi. Natomiast trzecie to rozważanie, medytacji wraz z podanym przez niego
w jaki sposób dusza łączy się z Bogiem. przykładem.
Sam Mistrz Franciszkański deklaruje:
na tym ma polegać cała nasza meŚw. Bonawentura preferuje w swoich
dytacja, ponieważ tu właśnie jest cel tekstach teologicznych i duchowych
wszelkiego myślenia i działania. I tu podejście wybitnie woluntarystyczne
jest prawdziwa mądrość, w której się i emotywne, stąd ogromne znaczenie
mieści poznanie nabyte za pomocą w medytacji odgrywa rola miłości
prawdziwego doświadczenia.
oraz mądrości. Warto to podkreślić,
bowiem dzisiaj wielu ludzi zagadnienie
Św. Bonawentura uznaje zatem, medytacji sprowadza do jakiegoś
że tego rodzaju medytację powinno rodzaju rozmyślania i nie widzi potrzeby
się odprawiać całą duszą, wszystkimi powiązania jej z miłością. Innym
swoimi siłami, mianowicie rozumem, problemem jest traktowanie medytacji
synderezą, sumieniem i wolą. Nato- jako rozważania oderwanego od
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życia, gdy w myśli św. Bonawentury
i w całej myśli franciszkańskiej to jest
punkt wyjścia do naprawy całego
swojego życia! Oprócz tych istotnych
elementów bonawenturiańskiej i franciszkańskiej medytacji warto zwrócić
uwagę na pewne kwestie formalne
i metodologiczne. Nasz Mistrz gra
barwnymi obrazami, które mają przemawiać do duszy (stąd duże znaczenie
wyobraźni i współczucia – con-passio).
Prezentowane obrazy zagadnień mają
porywać duszę i zachęcać ją do naśladowania, stąd rola egzemplaryzmu
i etyki naśladowczej = Sequela Christi,
lub inaczej Imitatio Christi. Dlatego
jego medytacje mają dość dynamiczny
charakter i swoisty wymiar pedagogiczny, pojmowany jako święta pedagogika duszy, która poznając siebie,
zwraca się do Chrystusa, stąd chrystocentryzm większości zagadnień podejmowanych w poszczególnych bonawenturiańskich medytacjach itp.
Medytacja franciszkańska mająca
swoje duchowe korzenie w św. Franciszku z Asyżu, w św. Bonawenturze
odnalazła swoje teologiczne wyrażenie i przyjęła kształt, który na wieki
stał się rozpoznawczym znakiem dla
wszystkich naśladowców ewangelicznego Biedaczyny. ■

Misje
franciszkańskie

J

ak co roku w drugiej połowie
października obchodziliśmy w
Kościele Tydzień misyjny, tym
razem pod hasłem „Ochrzczony, znaczy posłany”, co od razu mówi nam
o posłaniu każdego chrześcijanina, by
być misjonarzem – świadkiem Chrystusa w swoim otoczeniu, czynić dobro,
szerzyć miłość i szacunek względem
drugiego człowieka.

Misjonarz to ktoś, kto jest niejako
przedłużeniem naszych ramion, jest reprezentantem, naszym ambasadorem
posłanym, by w innej kulturze cywilizacyjnej głosić Chrystusa słowem, sprawując sakramenty, wzbudzać świadomość dziecka Bożego, być świadkiem
Bożego miłosierdzia względem każdego człowieka. Chociaż każdy chrześcijanin jest zaproszony przez Chrystusa,
by głosić Ewangelię w świecie, „idźcie
na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…” (Mt 28,19), to jednak nie każdy
może uczynić to osobiście, ponieważ
ma do spełnienia swoją misję w rodzinie, środowisku, w którym mieszka,
parafii. Dlatego Kościół posyła misjonarzy, by w naszym imieniu szerzyli cywilizację miłości.

Misjonarze franciszkańscy z gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana Marii
Kolbego od kilkudziesięciu lat posługują na misjach w Kenii i Ekwadorze,
w Obwodzie Kaliningradzkim, Kazachstanie, na Litwie i w Szwecji. Oprócz
wspomnianej posługi stricte ewangelizacyjnej nasi misjonarze starają się
organizować i promować dzieła mające na celu rozwój i formację ludzką,
duchową, intelektualną, moralną człowieka. W celu zapewnienia podstawowych potrzeb i poprawy warunków
bytowych ludności lokalnej buduje się
studnie, sadzi się drzewa, zapewnia się
podstawową opiekę zdrowotną, edukację, ale także zatrudnienie, a więc
stałe dochody na utrzymanie.
Aby nie zostawić ich samych, proponujemy każdemu konkretną formę
zaangażowania w dzieło misyjne Kościoła, którego jesteśmy członkami.
Może to być poprzez:
•

codzienną modlitwę oraz ofiarowanie Bogu trudów dnia
codziennego czy choroby w
intencji franciszkańskich misji
i misjonarzy;

•

pomoc materialną, niezbędną
do ewangelizacji, a także prowadzenia i utrzymania wielu
dzieł charytatywnych, bo od
nas zależy, czy misjonarze będą
mogli w naszym imieniu skutecznie pracować na chwałę
Pana i dla dobra ludzi;

•

zamawianie intencji mszalnych
dla misjonarzy;

•

„Adopcję na odległość” dziecka lub „Adopcję kleryka”, czyli
pomoc duchową i materialną umożliwiającą kształcenie
ubogich dzieci oraz kleryków
z Kenii i Ekwadoru w okresie ich
formacji zakonnej i studiów;

•

propagowanie dzieła misyjnego – starajmy się pozyskiwać
nowych przyjaciół misji franciszkańskich.■

br. Robert Kozielski jest odpowiedzialny za animację misyjną i organizację środków niezbędnych do funkcjonowania misji, sam spędził na misjach
w Kenii blisko 13 lat.
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Kim jest dla mnie
św. Franciszek?
pytamy naszych ojców diakonów
o. dk. Karol M. Wesołowski
Św. O. Franciszek jest dla mnie wzorem, ponieważ oddał całe swoje życie dla osiągnięcia chwały
nieba. Myślę, że ja, ale i każdy z nas może się od niego uczyć wielu cennych rzeczy. Mnie osobiście
zafascynował jego duch misyjny. Pragnę w przyszłości udać się do saracenów, aby głosić im prawdę
o zmartwychwstałym Chrystusie. Wiem także, że powinienem nauczyć się od naszego Serafickiego
Patriarchy życia w prostocie, abym w przyszłym życiu kapłańskim potrafił lepiej zrozumieć każdego
człowieka, do którego Pan mnie pośle.

o. dk. Bartłomiej M. Ewertowski
Franciszek jest dla mnie człowiekiem eucharystycznym, bo wiele mówi o szacunku dla Ciała i Krwi
Pańskiej. Zaleca szacunek dla duchownych ze względu na ich posługę względem Eucharystii i sam pokazuje w praktyce pokorę, której uczy Jezus Eucharystyczny, zajmujący dla nas ostatnie miejsce przy
stole eucharystycznym.

o. dk. Mateusz Świętosławski
Św. Franciszek niewątpliwie jest filarem mojej tożsamości zakonnej. Za każdym razem kiedy
zastanawiam się nad tym, jakim jestem i jakim powinienem być franciszkaninem, przypominam sobie,
jaki był św. Franciszek. Nie chodzi o to, żebym metodą kopiuj-wklej, na siłę, starał się wprowadzać w
swoje zakonne życie konkretne i właściwe tylko Franciszkowi postawy, gesty, słowa, a nawet modlitwy.
Franciszkowy styl, którego uczę się od Serafickiego Ojca, polega na jak najdoskonalszym upodobnianiu
się do ubogiego, czystego i posłusznego aż do śmierci Jezusa Chrystusa.

o. dk. Andrzej Jaworski
Franciszek jest dla mnie wzorem zaufania Bogu, prawdziwym poetą istnienia. Nie siedział na kanapie. Wyszedł poza siebie, poza wygodne i dostatnie życie. Pociągnięty konkretnymi pragnieniami, miał
odwagę oczekiwać od Boga ich wypełnienia. W zaufaniu. Bo On przecież jest prawdziwym Ojcem.

o. dk. Daniel M. Śliwiński
Św. Franciszek po pierwsze jest dla mnie człowiekiem, którego życie wskazuje, że już tutaj na ziemi
można tak bardzo upodobnić się do Jezusa, że stajemy się alter Christi, drugim Chrystusem. Po drugie
jest to człowiek, który potrafił w swoim życiu łączyć pozorne przeciwności, przecież on był radosnym
pokutnikiem, największym pokornym bratem, wyrozumiałym rygorystą.
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z pism św. Franciszka
Z Listu do wiernych (2 LW 1-19) [redakcja druga]

W kilku najbliższych numerach „Naszego Życia” będziemy przysłuchiwać się słowom św. Franciszka z Asyżu. Zaczniemy od Drugiego Listu do wiernych, który nasz św. O. Franciszek, jak zobaczymy,
kieruje do każdego z nas. Niech słowa Świętego, które już przez osiem wieków przyczyniają się do
ugruntowania ludzi w drodze do Boga, będą i dla nas kolejnym krokiem ku Jezusowi.

W

imię Pańskie – Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen.

1 Wszystkim chrześcijanom
– żyjącym w zakonie, duchownym
i świeckim, mężczyznom i kobietom,
wszystkim, którzy mieszkają na całym świecie, brat Franciszek, sługa ich
i poddany, składa wyrazy czci i uszanowanie oraz życzy prawdziwego pokoju
z nieba i szczerej miłości w Panu.
2 Będąc sługą wszystkich, mam
obowiązek służyć wszystkim i udzielać
wonnych słów mojego Pana.
3 Zważywszy zatem, że z powodu choroby i słabości mego ciała nie
mogę każdego z osobna odwiedzić
osobiście, postanowiłem w tym liście
i orędziu przekazać wam słowa Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który jest
Słowem Ojca, i słowa Ducha Świętego,
które są duchem i życiem (J 6,64).
4 To Słowo Ojca tak godne, tak
święte i chwalebne zwiastował Najwyższy Ojciec z nieba przez św. Gabriela, swego anioła, mające zstąpić do
łona świętej i chwalebnej Dziewicy Maryi, z której to łona przyjęło prawdziwe
ciało naszego człowieczeństwa i naszej
ułomności.
5 Które, będąc bogate (2 Kor 8,9)
ponad wszystko, zechciało wybrać na
świecie ubóstwo wraz z Najświętszą
Dziewicą, Matką swoją.

6 Bliski męki święcił [Jezus] paschę
ze swymi uczniami, i wziąwszy chleb,
dzięki czynił i błogosławił, i łamał, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało
moje (por. Mt 26,26).
7 A wziąwszy kielich (por. Mt 26,27),
powiedział: To jest krew moja Nowego Przymierza, która za was i za wielu
będzie wylana na odpuszczenie grzechów (por. Mt 26,28).
8 Potem modlił się do Ojca, mówiąc: Ojcze, jeśli to być może, niech
odejdzie ode Mnie ten kielich (por.
Mt 26,39).
9 I stał się pot Jego jak krople krwi,
spływającej na ziemię (Łk 22,44).
10 Poddał jednak swą wolę woli
Ojca, mówiąc: Ojcze, niech się dzieje
wola Twoja (por. Mt 26,42), nie jak Ja
chcę, ale jak Ty (Mt 26,39).
11 Wola zaś Ojca była taka, aby Syn
Jego błogosławiony i chwalebny, którego nam dał i który narodził się dla
nas, ofiarował siebie samego przez
własną krew jako ofiara i żertwa na ołtarzu krzyża
12 nie za siebie, przez którego stało
się wszystko (por. J 1,3), ale za nasze
grzechy,

14 I chce, abyśmy wszyscy zostali
przez Niego zbawieni i przyjmowali Go
czystym sercem i czystym ciałem.
15 Lecz niewielu jest takich, którzy pragną Go przyjmować i dostąpić
przez Niego zbawienia, chociaż jarzmo
Jego jest słodkie, a brzemię Jego lekkie (por. Mt 11,30).
16 Przeklęci są ci, którzy nie chcą
skosztować, jak słodki jest Pan (por.
Ps 33,9), i bardziej miłują ciemności niż
światłość (por. J 3,19), i nie chcą wypełniać przykazań Bożych.
17 O nich to mówi prorok: Przeklęci,
którzy odstępują od Twoich przykazań
(Ps 118,21).
18 Lecz jak szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy miłują Boga i czynią
tak, jak sam Pan mówi w Ewangelii:
Będziesz miłował Pana Boga twego
z całego serca i całym umysłem, a bliźniego twego jak samego siebie (por.
Mt 22,37.39).
19 Miłujmy więc Boga i uwielbiajmy Go czystym sercem i czystym umysłem, bo On, tego ponad wszystko pragnąc, powiedział: Prawdziwi czciciele
będą czcić Ojca w duchu i prawdzie
(J 4,23). ■

13 zostawiając nam przykład, abyśmy
wstępowali w Jego ślady (por. 1 P 2,21).
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Kolejny raz doświadczam ludzkiego „spełnienia” w klasztornym życiu. Mogę pisać o kulturze, co było
moim marzeniem, zanim poświęciłem swe życie na Bożą służbę. Ufam, że sprawiły to Jego łaska i dobroć,
więc postaram się z tego zadania wywiązać najlepiej jak potrafię. Jestem głęboko przekonany, że sztuka
w dzisiejszym świecie jest polem walki między dobrem a złem. Czy chcemy, czy nie, musimy opowiedzieć się,
po której stronie stoimy. Promujmy Prawdę, Dobro i Piękno, a sami będziemy lepsi, szlachetniejsi i innym
w tym pomożemy.

książka

W dziedzinie literatury najwięcej
uwagi w ostatnich miesiącach przykuł
wywiad Petera Seewalda z Benedyktem XVI, wydanym jako Ostatnie rozmowy. Dziennikarze z całego świata
wspaniale, acz często nieświadomie,
zareklamowali tę pozycję, wypisując,
że były Biskup Rzymu na pewno ujawni kilka pikantnych tajemnic Watykanu. Jednak, najwybitniejszy
według wielu teolog ostatniego stulecia, poprzez
swoje przemyślane, stonowane i pełne dobroci odpowiedzi (nawet w pytaniach dotyczących spraw
społecznych czy ekonomicznych) wskazuje czytelnikom na osobę Chrystusa. Książka przedstawia nam
postać papieża na wskroś przepełnionego wiarą.
Całe życie Benedykta tętni Bogiem, którego osobiście
doświadczył poprzez szukanie Prawdy. Ojciec Święty
odpowiada na nurtujące pytania. Mówi o powodach
abdykacji, opowiada o swym dzieciństwie, młodości
czy „karierze” w Kurii rzymskiej. Zaznaczam jednak,
że największe wrażenie na czytelniku robi żywa relacja z Chrystusem tego świątobliwego „pracownika
Winnicy Pańskiej”.

muzyka

Mniej więcej rok temu z jednym ze
współbraci miałem okazję i ogromną
przyjemność uczestniczyć w koncercie Arkadiusza Glenska, poznańskiego
muzyka, kompozytora, instrumentalisty, wokalisty, a także autora tekstów,
który kryje się pod pseudonimem
Fismoll. Jego muzyka idealnie pasuje do jesienno-zimowej aury naszej
Ojczyzny, a długie, szare wieczory
przy subtelnych brzmieniach Fismolla mogą stać się naprawdę przyjemnymi. Młody artysta (ur. 1994) zachwyca
również swym podejściem do świata. Podczas koncertu
kilkakrotnie wspomniał o świecie nadprzyrodzonym;
o niebie, w które wiara pomaga mu w byciu szczęśliwym.
Muzyk wydał już dwa albumy (At Glade, 2013 i Box of Feathers, 2015) oraz jeden mini album (Abandoned Stories,
2015). Fismoll ma wielką zaletę, której dziś tak brakuje w
komercyjnym świecie: jest autentyczny, chce za wszelką
cenę przekazać słuchaczom to, co ma w sercu… ja mu
uwierzyłem. Dajcie się zaprosić do baśniowego świata,
który proponuje Arkadiusz Glensk.

W dniach 14-22 października 2016 r. w pięknym Wrocławiu (z którym z racji
pochodzenia się utożsamiam) odbył się Międzynarodowy Katolicki Festiwal
Filmów „Niepokalanów 2016”, współorganizowany przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. W ciągu tych dni wyświetlono wiele wartościowych filmów, często połączonych z dyskusjami z ich twórcami. W ostatni dzień
konkursu odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień. Nagrodę Specjalną
Grand Prix, Statuetkę św. Maksymiliana Kolbego, otrzymał Lech Dokowicz za
film Ufam Tobie. Jest to piękny obraz Bożego Miłosierdzia doświadczonego
przez konkretnych ludzi. Nagrodę Honorową, Statuetkę św. Maksymiliana,
otrzymał ks. Jerzy Rasiak za 50-letnią pasję filmową realizowaną przez środki
audiowizualne dla promocji chrześcijańskich wartości. Ostatnie wyróżnienie,
Statuetka św. Jana Bosko, czyli Nagrodę Główną w Konkursie Młodych, otrzymał obraz Pojednanie Tomasza Niemca. Na festiwalu gościli m.in. Krzysztof
Zanussi, Michał Lorenc, Dariusz Kowalski czy Patrycja Hurlak. Organizatorzy
podczas gali zakończenia wyrazili swoje zadowolenie z frekwencji podczas
projekcji oraz spotkań w ramach festiwalu. MKFF staje się ważnym wydarzeniem kulturalnym w naszym kraju. Warto wiedzieć, że coś takiego ma miejsce.
Następna odsłona już za rok!
Ostatnie miesiące dla katolików zaangażowanych w obronę mordowanych
dzieci poprzez tzw. zabieg aborcji okazały się rozczarowujące. Mogliśmy zawieść się na ludziach, którym ufaliśmy. Dla pocieszenia oraz ku dodaniu odwagi, by nadal walczyć o zmianę haniebnej ustawy zezwalającej na zabijanie
najniewinniejszych, chciałbym zaproponować kilka filmów z przesłaniem
pro-life. Polecam przede wszystkim znakomity obraz Bella. Świetne zdjęcia
i muzyka towarzyszą ciekawej fabule. Inne tytuły warte zobaczenia to Doonby.
Każdy jest kimś oraz October baby. Polecam również dokumenty Nie o Mary
Wagner Grzegorza Brauna i wstrząsający Niemy krzyk, który na długo zapamiętamy. Pamiętajmy, że życie ludzkie ma najwyższą wartość i naszym obowiązkiem jest jego ochrona. Nie dajmy sobie wmówić, że mamy prawo do zabijania tych najbardziej niewinnych. Aborcja jest ciężkim grzechem, który zabiera
błogosławieństwo Boże.

FOT. MKFF.PL

słuchaj

film

KS. JERZY RASIAK

FOT. INSTYTUT GOŚĆ MEDIA

czytaj

KULTURA

KADR Z FILMU UFAM TOBIE

FOT. STUDIO LUX

czytaj

br. Maksymilian M. Konieczny, kurs I

KADR Z FILMU BELLA

KADR Z FILMU DOONBY.KAŻDY JEST KIMŚ

Peter Seewald Benedykt XVI Ostatnie rozmowy,
Dom Wydawniczy Rafael 2016
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FOT. RAFAEL FILM

KULTURA

TEST BIBLIJNY
1. Którą z biblijnych kobiet możemy nazwać
waleczną?
a) Judytę.
b) Esterę.
c) Ewę.

5. Który z dwunastu Apostołów jako jedyny nie
zginął śmiercią męczeńską?
a) Filip.
b) Piotr.
c) Jan.

2. Paschę żydowską obchodzi się na pamiątkę…
a) przejścia Izraela przez Morze Czerwone.
b) wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej.
c) zawarcia przymierza między Bogiem a Izraelem na górze Synaj.

6. Komu jako pierwszemu ukazał się Pan Jezus
po swoim zmartwychwstaniu?
a) Piotrowi.
b) Apostołom w wieczerniku.
c) Marii Magdalenie.
7. Chrześcijanie, muzułmanie i żydzi swoim
„praojcem w wierze” nazywają…
a) Jezusa.
b) Abrahama.
c) Mojżesza.

3. Której z Ewangelii nie zaliczamy do tzw.
synoptycznych?
a) wg św. Łukasza.
b) wg św. Mateusza.
c) wg św. Jana.
4. Pan Jezus mówi o sobie w Ewangelii „Ja jestem…”
a) drogą, prawdą i życiem.
b) drogą, prawdą i zbawieniem.
c) drogą, prawdą i nadzieją.

8. Cała Trójca Święta objawia się…
a) przy chrzcie Pana Jezusa.
b) przy przemienieniu na górze Tabor.
c) przy wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

Na rozwiązania czekamy do 25 lutego 2017 r.
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji
WSD OO. Franciszkanów
ul. Okólna 185, 91-520 Łódź Łagiewniki
z dopiskiem na kopercie:
KONKURS BIBLIJNY
lub na mail: naszezycie@seminariumfranciszkanskie.pl

Nagroda dla Zwycięzców
testu z nru 122:
Władysław Kluz OCD
47 lat życia

Nagrody z nr. 121 otrzymali:
Michał Konopczyński z Bolimowa, Rafał Malicki z Gdańska,
Tadeusz Olechowski z Paprotni
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br. Paweł M. Zieńkow, kurs II
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Pizza włoska
Przygotowanie:

Ciasto na 4-5 pizz
1 kg mąki pszennej
1/5 szklanki oleju
1 żółtko
5 g drożdży
1 łyżka soli
1 łyżka cukru
1 szklanka mleka
1 szklanka wody

1.

Drożdże rozpuścić z cukrem (ugnieść) w misce.

2. Dodać żółtko i wymieszać.
3. Dolać letnią wodę (może być z kranu, ale nie za gorąca,
bo można zabić drożdże), mleko oraz olej, wymieszać.
4. W drugiej misce przesiać mąkę (przesiana mąka jest napowietrzona, ciasto jest pulchniejsze) i dodać sól.
5. Wszystkie składniki wymieszać i zagnieść.
6. Formować kulki po 250-300g.
7. Przykryć folią i poczekać godzinę do wyrośnięcia.

Ciasto na ok. 25 pizz
5 kg mąki pszennej
1 szklanka oleju
5 żółtek
25 g drożdży
1/4 szklanki soli
1/4 szklanki cukru
1,5 litra mleka (~ 5 szklanek)
1,5 litra wody (~ 5 szklanek)

Sos (baza) do pizzy
Przecier pomidorowy (mały
słoiczek) wlać go garnka,
dodać odrobinę wody i łyżkę
cukru, zagotować, odstawić
z palnika. Do zagotowanego
przecieru dodać łyżeczkę
oregano, szczyptę pieprzu,
szczyptę soli i łyżeczkę
czosnku granulowanego,
wymieszać i odstawić do wystygnięcia.

8. Po wyrośnięciu kulki rozwałkować, położyć na blachę
posypaną mąką lub na formę najlepiej 28 cm średnicy.
9. Nałożyć sos do pizzy (cieniutką warstwę), starty ser
i składniki według uznania (salami, kiełbasa, papryka, pomidory itd.).
10. Piec w temperaturze 200-220oC (grzanie górne i dolne).
11.

Pizzę wkładać do nagrzanego piekarnika. Gdy pizza będzie
się rumieniła (po ok. 8-10 min.) – wyjmować.

Uwaga! Nie wkładać za dużych kawałków warzyw, np. pomidorów na pizzę, gdyż pizza może po obróbce termicznej
(po upieczeniu) stać się mokra. Można także kulki ciasta na
pizzę zamrozić, pakując je pojedynczo do woreczka.

Potem już tylko wystarczy się pomodlić przed posiłkiem
i zjeść pizzę wasnej roboty, zupełnie jak we włoskiej pizzerii.
Kochani Czytelnicy, podzielcie się doświadczeniami mojego
przepisu, wysyłając list na adres redakcji z dopiskiem
„Przepis Brata Adriana”.

