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Spojrzenie trwające
pół wieku
Alumn Marek Grochocki, rok IV
Redaktor naczelny

„Spojrzenia – nie mogą być Ci obojętne!” –

jeszcze jedno zdanie redakcji pierwszego

apelowała 50 lat temu redakcja pierwszego

numeru: „W przeciwnym wypadku czaso-

numeru naszego czasopisma do swoich czy-

pismo umrze śmiercią naturalną, z chwilą

telników. Grono owych czytelników ograni-

wydania kolejnego numeru, który okaże

czało się wtedy jeszcze do samych alumnów,

się ostatnim; albo – co jest bardziej praw-

a co za tym idzie, nie tylko do czytelników

dopodobne – będzie nieinteresującą, co

jako czytelników, ale do czytelników jako

dwa tygodnie zmienianą dekoracją ekranu”.

współredagujących to czasopismo. Bo prze-

O tym, że czasopismo nie umarło, świadczy

cież nikt inny, tylko seminarzyści – będąc

sam fakt, że trzymacie ten numer w swoich

zarazem jego czytelnikami – publikowali

rękach. Co się zaś tyczy dekoracji… Czy nie-

w nim swoje artykuły.

interesująca dekoracja mogłaby się utrzy-

Dziś czasopismo ma charakter ponad-

mać przez 50 lat? Sądzę, że nie. W dalszym

seminaryjny. Mimo to myślę, że słowa

ciągu przedstawiamy naszą perspektywę

pierwszej redakcji dalej są aktualne. „Spoj-

spraw, które nas dotyczą – bezpośrednio,

rzenia” nie mogą być nam – redagującym –

poruszając tematy związane z naszym ży-

obojętne, by nie były obojętne Wam – Dro-

ciem seminaryjnym, czy pośrednio, wycho-

gim Czytelnikom. W czym więc powinien

dząc poza seminarium w kierunku świata.

uwidaczniać się fakt, że „Spojrzenia” nie

Na znak, że „Spojrzenia” nie umarły

są nam obojętne? W wierności głównemu

śmiercią naturalną, na okładce tego nume-

założeniu. A z założenia nasze czasopismo

ru chcemy w sposób symboliczny przedsta-

jest miejscem, gdzie alumni przedstawiają

wić ciągłość ich wydawania. Czujemy się zo-

swoje spojrzenie na świat, Kościół i życie

bowiązani tę ciągłość poprzez realizowanie

seminaryjne, prezentują swój punkt wi-

głównej idei podtrzymać i zapewniamy, że

dzenia na sprawy, które są im w pewien

„Spojrzenia” nie są nam obojętne!

sposób bliskie.
Jak zweryfikować, czy wierność ta trwa
do dziś? W tym celu chciałbym przywołać
„Spojrzenia” jesień 2019
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Wszystko przede mną
Alumn Paweł Zagórski
Rozmowa z księdzem Janem Miczyńskim o wyzwaniach stojących przed ludźmi pragnącymi szczęśliwie przeżyć swoje życie, a także o tym, jak sprostać
tym trudnościom i dlaczego naprawdę warto to zrobić.

Na początku chciałbym nawiązać do

w kontekście tamtych czasów, ale w no-

schematu, który przyjął Ksiądz w czasie

wych warunkach. Zadałeś pytanie, jakie

rekolekcji wielkopostnych w naszym se-

ludzie napotykają trudności…

minarium. Analizował Ksiądz listy kiero-

…mam na myśli zmniejszającą się liczbę

wane przez Chrystusa do poszczególnych

powołań. Czy fakt ten wynika także z za-

Kościołów w Azji Mniejszej, zapisane

niedbań ludzi Kościoła?

w drugim rozdziale Apokalipsy. Są one

Każda opinia może zbyt upraszczać rze-

odczytaniem znaków czasu. Prosiłbym

czywistość… Dane demograficzne mówią,

Księdza o krótką ocenę tego, jakie trud-

że w ogóle liczba studentów się zmniejsza.

ności – na gruncie naszego polskiego czy

Ale nie możemy wszystkiego zwalić na

lokalnego Kościoła – czekają na ludzi, któ-

dane demograficzne. Pan Jezus powiedział:

rzy chcą się zmierzyć z życiową przygodą,

Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotni-

którą jest powołanie do kapłaństwa.

ków na swoje żniwo. Ja bym odpowiedział

Myślę, że te listy do Kościołów w Apoka-

raczej stawiając pytanie, czy tylko dane

lipsie są stale aktualne we wszystkich cza-

demograficzne są przyczyną, że pustoszeją

sach. Były one adresowane we wczesnych

seminaria, czy brak naszej modlitwy, czy to

czasach chrześcijańskich do konkretnych

znak laicyzacji, czy wynik ataków i dyskre-

wspólnot, ale mają wymiar ponadczasowy

dytacji Kościoła w oczach młodych ludzi

i każde pokolenie tych, którzy się przygo-

i niepopularność w związku z tym drogi ku

towują do kapłaństwa, i każde pokolenie

kapłaństwu, czy z kolei Boży plan, żeby do-

chrześcijan spotyka się z tymi samymi pro-

konało się nasze oczyszczenie i nawrócenie,

blemami i z podobną walką duchową. Nie

czy może właśnie brak naszego nawrócenia.

odczytujemy Apokalipsy tylko i wyłącznie

Kto ma uszy, niechaj słucha. Więc musimy

„Spojrzenia” jesień 2019
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Wszystko przede mną

po prostu robić to, co możemy – z wiarą

mocno kłaść nacisk na to, żeby tworzyć

zwracać się do Chrystusa i u Niego szukać

środowiska ewangelizujące i chroniące

odpowiedzi na to pytanie. Kościół francu-

rodzinę, bo wiadomo, że powołanie rodzi

ski, przeżywając pustoszenie seminariów

się przede wszystkim w rodzinie. Może się

w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,

zrodzić z jakichś – przepraszam – folder-

stwierdził, że gorzej nie będzie. Okazało się,

ków, na które ktoś natrafi, albo z informacji

że jednak powołań było coraz mniej, a nie-

o seminarium, które znajdzie w Internecie…

które seminaria w ogóle opustoszały. Czy to

Ale bardzo często powołanie rodzi się z tego,

się powtórzy w Polsce? Niekoniecznie, może

że matka i ojciec uczą dzieci, są dla nich

być inaczej, ale nie możemy powiedzieć, że

wzorem wiary, prowadzą ich do kościoła,

na pewno będzie inaczej niż we Francji. Mu-

stawiają wymagania i jednocześnie mówią

simy być czujni i naszym zadaniem jest być

o Panu Bogu. Katechizują w ten sposób

wiernymi Bogu. Mniejsza ilość nie oznacza,

dzieci i stąd rodzą się w rodzinach powoła-

że mamy mniejszą wiarę, a większa ilość,

nia – do małżeństwa, ale też do zakonu i do

że mamy wiarę większą. Człowiek święty

kapłaństwa. Mimo wszystko pierwszym Ko-

może umierać bez żadnych uczniów, jak

ściołem jest Kościół domowy. Duszpaster-

bł. Karol de Foucauld, a może być otacza-

stwo i nauczanie Jana Pawła II szło w kie-

ny tłumami, jak Jan Paweł II, Paweł VI czy

runku ochrony małżeństwa i rodziny. Stąd

Jan XXIII. Nasze zadanie jest takie, jak po-

wydaje mi się, że bardzo ważnym zadaniem

wiedziałeś – trzeba odczytywać znaki czasu,

jest dla nas opiekowanie się małżeństwami.

należy się modlić i robić po Bożemu to, co

A dane statystyczne mówią, że jedna trzecia

Pan Bóg chce. Czyli robić swoje i wypełniać

małżeństw w Polsce się rozpada.

jak najlepiej Bożą misję, mając świadomość,

Jedna trzecia młodych dotknięta jest

że Pan Bóg daje wzrost, że Pan Bóg daje

w takim razie związanymi z tym obcią-

czas, kiedy zapełniają się seminaria, jeśli

żeniami.

będziemy wierni Ewangelii.

Nie dyskredytowałbym młodych ludzi,

Wydaje się to dosyć trudne, bo mimo

z tego powodu, że pochodzą z niepewnych

wszystkich wysiłków, które czynimy, ich

rodzin. To byłoby krzywdzące. Także oni

owoce niekoniecznie się pojawiają. Wspo-

mogą pójść drogą powołania i być szczęśli-

mniał Ksiądz o Francji. Można tu postawić

wi i wierni. Niemniej jednak mamy takie

pytanie, jak doświadczenie tamtego Ko-

doświadczenie, że obecnie w konstrukcję

ścioła może zaszczepić nas na ewentual-

młodych ludzi wpisana jest niestałość –

ność, która na Zachodzie już się dokonała?

czy to na drodze życia kapłańskiego, czy

Księża francuscy mówią, że potrzebne

zakonnego. Przecież dużo jest odejść z ka-

jest solidne, Boże duszpasterstwo. Na pewno

płaństwa i dużo odejść z zakonów. Trzeba

w naszym Kościele mamy dużo pozytyw-

stanąć w prawdzie. Czy jednak wytłumaczy

nych rzeczy. Wydaje mi się, że trzeba bardzo

to sama psychologia, brak wiary, ogólna
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kultura niestałości i tymczasowości? Pójdę,

później. Później z kolei umawiamy się na

zobaczę, spróbuję – jak mi się spodoba, to

pierwszą randkę, na drugą randkę, potem

będę, jak nie, to nie. Brakuje słowa „stałość”.

ja ją odprowadzam do domu, a potem ca-

Na drodze formacji w seminarium

łuję w rękę, a potem ona poznaje moich

zdarza się tak, że przez kolejne lata wciąż

rodziców, a ja poznaję jej rodziców, a po-

rozeznajemy, badamy własne serce, sumie-

tem spędzamy coraz więcej czasu razem,

nie, motywacje – czy są one tymi właściwy-

pierwszy pocałunek, potem pierścionek

mi – i po pewnym czasie dochodzimy do

zaręczynowy, potem wspólne planowanie

wniosku, że zaobserwowaliśmy u siebie

małżeństwa, a potem wyznaczanie daty

coś negatywnego, jakąś wadę czy skazę, np.

ślubu, a potem ślub, potem wspólne urzą-

w kwestii motywacji, z którymi idziemy

dzanie mieszkania… A potem, kiedy zako-

do kapłaństwa. I nagle zaczyna to rzuto-

cham się w kolejnej dziewczynie, miałbym

wać na cały czas, który przeszliśmy do tej

znowu przechodzić te wszystkie etapy?

pory, czyli z perspektywy krótkiego czasu

– szkoda życia”.

oceniamy całość…

Ten schemat trochę przytłacza…

Powiedziałbym w ten sposób: Psycho-

I ten chłopak mówi: „Proszę ojca, trzeba

logia jest bardzo dużą pomocą, ale – moim

wybudować jedną studnię, a nie parę doł-

zdaniem – nie do końca jest zawsze decy-

ków”. Może być właśnie tak, że dokopujemy

dująca. Bo to, że mamy jakiś kryzys, przy-

się do pewnego momentu w naszym życiu,

chodzą na nas różne myśli, nie oznacza, że

i obojętnie, czy byśmy kopali w miejscu

to zawsze jesteśmy „my”. To mogą też być

pod tytułem zakon, małżeństwo czy semi-

pokusy. Chciałem opowiedzieć przykład,

narium, dochodzimy do pewnych granic

który zapamiętałem jeszcze z moich czasów

naszych możliwości – przykładowo odkryję,

kleryckich. Byłem na rekolekcjach, gdzie

że nie do końca potrafię przebaczać, nie do

jeden z ojców karmelitów opowiadał taką

końca potrafię kochać, nie jestem do koń-

historię: Jeden młody, zaprzyjaźniony z nim,

ca wierny, nie jestem idealny, mam swoje

żonaty człowiek, powiedział kiedyś: „Proszę
ojca, zakochałem się w innej dziewczynie
niż moja żona”. Na to ten ojciec prowokacyjnie, żartem, powiedział: „No to się rozwiedź”. „O nie, proszę ojca, nie jestem taki
głupi” – odparł tamten. „Dlaczego?”. „Bo,
proszę ojca, dynamika relacji z dziewczyną
jest następująca: najpierw ja mdleję na jej
widok, ona mdleje na mój widok, potem ja
jej niosę kwiatki, a ona mówi, że może się
spotkamy, ale nie teraz, tylko może kiedyś
„Spojrzenia” jesień 2019
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Wszystko przede mną

wady, mam swoje humory… W pewnym

w epoce wielkich zmian, migracji, raczej

momencie przychodzi – zacznijmy od psy-

stawia się na tymczasowość – to, o czym

chologii – kryzys, myśl, że może zacząłem

Ksiądz mówił wcześniej. Specjaliści od

kopać w niewłaściwym miejscu. Natomiast

marketingu przygotowują oferty obowią-

z punktu widzenia duchowości, przychodzi

zujące tylko przez określony czas, z któ-

pokusa i szatan chce powiedzieć: Zacznij

rych zawsze można się wycofać. Wmawia

kopać gdzie indziej. Owszem w zakonie,

się nam, że pewne rzeczy warto robić na

ale w tym drugim. W tej wspólnocie, ale

próbę, że wszystko można zmienić. Można

gdzieś indziej. Tak jak mówił Ignacy Loy-

w końcu dojść do wniosku, że to, co pro-

ola: Mnicha, który jest w zakonie kontem-

ponuje Kościół, czyli stałość w realizacji

placyjnym, szatan będzie kusił, by jechał

powołania – czy to właśnie powołania do

na misję, a misjonarzowi będzie mówił:

kapłaństwa, do życia zakonnego, czy do

„Co ty tam robisz, tracisz czas, powinieneś

małżeństwa – tak naprawdę nie ma odpo-

się zamknąć w klauzurze”. Byle, żeby być

wiednika w dzisiejszym świecie. Czy nie

nie na swoim miejscu, by szukać czegoś

jest to czynnik, który zniechęca młodych

innego. Bywają momenty, kiedy człowiek

ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, czy

mówi: „No nie, te moje motywacje kiedyś

zaryzykować?

to… Teraz gdybym wybierał, to bym wybrał

W pewnym sensie jest dużo racji w tym,

inaczej”. Pewnie, dlatego Pan Bóg mnie

że nie ma odpowiedników we współcze-

powołał kiedyś, wcześniej. Bo wiedział, że

snym świecie, aczkolwiek trzeba powie-

gdyby mnie teraz chciał powołać, to by nie

dzieć, że są i naukowcy, i literaci, i piłkarze,

powołał, bo bym się nie zdecydował. Więc

którzy są wierni. Na przykład Francesco

to młodość jest czasem, żeby pójść. Ona

Totti nigdy nie byłby legendą klubu AS

jest zawsze ryzykiem – w sensie pozytyw-

Roma, gdyby opuścił klub i grał w lidze

nym – że nie wiem, co mnie w życiu czeka,

angielskiej, potem francuskiej i hiszpań-

co napotkam. Nie wiem, gdzie dojdę. Pan

skiej, a potem wróciłby z powrotem do

Jezus jasno powiedział Piotrowi: Przepaszą

swojego klubu. On powiedział, że jest rzy-

cię i poprowadzą nie tam, gdzie będziesz chciał.

mianinem i będzie nim do końca. Grał na

I miał dylemat św. Piotr do końca życia.

wysokim poziomie, potem na gorszym, ale

Dopiero w cyrku Nerona rozjaśniło mu się,

przeszedł do historii jako legenda klubu.

o co chodziło Panu Jezusowi.

Był wierny do końca swoim zasadom, że

Kiedyś, gdy ludzie podróżowali w ogra-

jest coś więcej niż pieniądze. Wydaje mi

niczonym zakresie i, generalizując, ich

się, że ta tymczasowość wynika z tego, że

horyzonty życiowe były w pewien sposób

człowiek jest targany reklamami – to jest

węższe, naturalnym było, że jeżeli ktoś wy-

atrakcyjne, tamto jest atrakcyjne, i one tak

chował się np. w rodzinie rybackiej, to zo-

szybko się zmieniają, że człowiek nie może

stawał rybakiem do końca życia. Obecnie

właściwie wejść w głąb i zapytać się, czego

8
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Francesco Totti – do końca był wierny swojemu klubowi AS Roma

ja właściwie pragnę w życiu. Człowiek przez

że współczesna młodzież – chociaż jest inna

cały czas szuka szczęścia, ale ponieważ

– jest tak samo dobra, jak poprzednia, tylko

nie daje sobie czasu zajrzeć w głąb, robi

jest mniej ludzi, którzy potrafią im pomóc.

to bardzo powierzchownie. Działa według

Zna Ksiądz doskonale zarówno środo-

schematu: Mam na coś apetyt, więc to spo-

wisko akademickie, jak i seminaryjne.

żywam i koniec. Ale nie oznacza to zdrowe-

Czy patrząc na poszczególne osoby, można

go odżywiania.

zaryzykować stwierdzenie, że potrzeba

To prawda, że często nie potrafimy

pewnej przekory, żeby iść za Chrystusem

dostrzec konsekwencji naszych działań…

– czy to jako człowiek świecki, czy to jako

Wydaje mi się, że teraz wszystko idzie

kapłan? Bo patrząc po ludzku – psycho-

w kierunku myślenia: „Bądź spontaniczny,

logizując, kalkulując – to nie jest dobry

niekoniecznie pracuj nad charakterem, nie

interes.

stawiaj sobie za dużo wymagań”. Niekiedy

W różnych sytuacjach może być tak, że

tak może być tak, że dzisiejszy człowiek nie

ta Boża przekora się nie opłaca, ale i tak

się spotka z pomocą kogoś, kto zacznie od

warto podjąć ryzyko. Młody człowiek – daj-

niego mądrze wymagać i jednocześnie po-

my na to – który obraca się w gronie przy-

może mu w ten sposób się rozwinąć. Ufam,

jaciół, gdzie nie ma na pierwszym miejscu

„Spojrzenia” jesień 2019
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Wszystko przede mną

Pana Boga, mówi, że idzie do zakonu albo że

spowiadania ludzi i odprawiania Mszy św.,

się nawraca i zaczyna zmieniać swoje życie,

uobecniania Męki i Zmartwychwstania

w pewnym sensie straci dotychczasowych

Pana Jezusa. Wolałbym, żeby człowiek szu-

znajomych, bo powiedzą: „Zwariowałeś, my

kał tego wewnątrz swojego serca, a potwier-

w ogóle nie mamy wspólnego języka”. Ale

dzenia na zewnątrz, niż odwrotnie. Bo nie

czy to oznacza, że nie znajdzie sobie innego

chodzi o to, żeby swoje życie wybudować na

towarzystwa? Straci, ale otrzyma z drugiej

tym, że mam znajomego wspaniałego kapła-

strony. Życie jest takie, że zawsze muszę coś

na, albo że ktoś mi powiedział, że mnie widzi

wybrać. Zawsze w coś wierzę – albo wierzę

jako kapłana, a ja się tego trzymam. To są

w Pana Boga, albo wierzę, że Go nie ma.

podpórki, pomoce. Niemniej jednak najważ-

I wybór jednej opcji wiąże się z odrzuceniem drugiej.

niejsze to jest to, co się dzieje we mnie, co ja
słyszę wewnątrz. Mój katecheta, ks. Lucjan

Nawet niewybieranie niczego jest de-

Szubartowski, mówił o czterech punktach

cyzją o niewybieraniu niczego. To też jest

do rozeznania. Po pierwsze – napisz sobie,

wybór. Stale jesteśmy postawieni wobec

jakie masz pozytywne cechy charakteru, co

konieczności jakiegoś wyboru. Chodzi o to,

jest twoim talentem. Po drugie – wiedząc

żeby poznać najpierw, co jest najlepsze

o tym, że Pan Bóg chce, żebyśmy rozwijali

dla mnie pod względem ludzkim i Bożym,

talenty, czyli nasze życie, napisz, jak i gdzie

i pójść za tym – to jest prawdziwa wolność.

możesz je rozwinąć, na jakiej drodze, w ja-

Zdarza się, że kiedy ktoś myśli o wstą-

kim zawodzie. Jak ktoś lubi np. pracę z mło-

pieniu do seminarium, występują sprzy-

dzieżą, to może pracować w ochotniczym

jające zewnętrzne czynniki, np. w postaci

hufcu pracy, może być wykładowcą na aka-

wspólnoty, inspiracji księżmi, których się

demii, a może organizować obozy sportowe

spotkało. Jednakże wierzący młody chło-

albo być księdzem. Teraz trzeci punkt, jest

pak będzie sobie zadawał pytanie, czy to

bardzo ważny – napisz sobie na kartce, jak

nie jest za mało, czy to wystarczy – czy ja

byś widział swój życiorys. Ja tak czasami

powinienem jeszcze coś czuć wewnątrz.

mówiłem młodemu człowiekowi: Wyobraź

I myślę, że wiele zależy właśnie od tego

sobie, że Pan Jezus in blanco podpisuje twój

wewnętrznego poczucia bycia powołanym

życiorys, więc napisz go sobie tak, jak byś

przez Jezusa Chrystusa. Czy da się to ująć

chciał/chciała. Chodzi o to, żeby mieć kon-

w jakieś kategorie?

takt z własnymi marzeniami. I na koniec,

Jeżeli chodzi już konkretnie o powołanie

w czwartym punkcie, należy zapytać się na

do kapłaństwa, na podstawie mojego wła-

modlitwie, a czego Jezus dla mnie pragnie.

snego doświadczenia stawiam hipotezę, że

Trzeci i czwarty punkt niekoniecznie będą

osoba powołana do kapłaństwa odczytuje

się zgadzać. Na zakończenie tego rozezna-

w sobie chęć pójścia na całość za Jezusem,

wania te cztery punkty trzeba zebrać i zo-

a druga rzecz: powoli rodzi się pragnienie

baczyć, co z tego wychodzi.
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Człowiek jest targany reklamami i one tak szybko się zmieniają, że trudno wejść w głąb siebie
i zapytać się, czego ja właściwie pragnę w życiu

Mam wrażenie, że czasem pomija się

zrealizuję swoje marzenia w Panu Bogu”.

pierwsze trzy etapy i przechodzi od razu

Dla wierzącego człowieka marzeniem jest

do czwartego.

zrealizować plan Boga. Tu się jakby łączy

Znam takie sytuacje, że człowiek pyta:

jedno z drugim, że pozostaję sobą, a jedno-

„Czego Ty Boże dla mnie chcesz?”, bez

cześnie jestem otwarty na Boże prowadze-

żadnego kontaktu z własnym wnętrzem,

nie, Jego zamysł względem mnie.

z własnymi pragnieniami, bez jakiegokol-

Każdy wstępujący do seminarium pro-

wiek spojrzenia w głąb siebie, nie dając

szony jest o złożenie podania, w którym

sobie żadnych praw – gdy ktoś mówi, że

należy krótko ująć swoją motywację…

na pewno jest powołany. Powołanie, jest
to spotkanie dwóch wolności, dwóch pra-

…Popiełuszko napisał: „Bo podoba mi
się ten zawód”.

gnień: pragnienia Pana Boga i pragnienia

No właśnie. Wśród kolegów, których

młodego człowieka. Pan Bóg nie zniewala.

o to zapytałem, przeważało sformułowa-

W pewnym sensie zachodzi przy tym sty-

nie, że pragną służyć Bogu i Kościołowi. Jak

mulacja, że zaczynam pragnąć tego, czego

oceniłby Ksiądz tak ujęty motyw wyboru

pragnie Pan Bóg, ale nie niszczy to mojej

drogi kapłańskiej?

wolności. Człowiek wierzący powie: „Ja
„Spojrzenia” jesień 2019
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Wszystko przede mną

Marco Basaiti, „Powołanie synów Zebedeusza”, olej na desce, 1510

Wydaje mi się, że zbyt surowe byłoby

stopnie posługi w seminarium. Człowiek

oczekiwanie od człowieka, który okrywa

dojrzewa powoli. Gdybyśmy powiedzieli do

swoje powołanie, żeby napisał piękną mo-

Jakuba, Jana, Andrzeja i Piotra z nad jeziora

tywację na kartce A4, wstępując do semi-

Genezaret: „Bardzo proszę złożyć podanie

narium czy nawet pisząc podanie o kolejne

i napisać Panu Jezusowi, z jakiego powodu

12
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chcecie iść za Nim”, to dużo podań byłoby

ojca duchownego, że mam zielone światło

odrzuconych. Po prostu w Jezusie było coś,

do święceń, a przede wszystkim słysząc we-

co ich fascynowało. Natomiast, gdyby po-

wnątrz głos: „Idź do święceń”, jednocześnie

szukać ich motywacji, zapytać, jakie mieli

otrzymując potwierdzenie ze strony urzę-

motywacje Jakub i Jan, którzy chcieli sie-

dowego Kościoła, czyli moich wychowaw-

dzieć po obu stronach Mesjasza w Nowym

ców, że mogę być wyświęcony, uznałem, że

Królestwie – krótko mówiąc, chcieli mieć

daje mi to pewność. Skłamałbym, gdybym

posadę ministrów skarbu państwa przy

powiedział, że nie jestem powołany. I to

Panu Jezusie. Dopiero Duch Święty, którego

kształtuje moją tożsamość. Czy to powodu-

otrzymali w czasie Pięćdziesiątnicy sprawił,

je, że jestem bardziej doświadczony? Powie-

że stali się zupełnie innymi ludźmi.

działbym w ten sposób: Ja dzisiaj się czuję

Pozwoli Ksiądz, że na zakończenie za-

tak, jakbym wstępował do seminarium,

dam bezpośrednie i konkretne pytanie:

jakbym przyjmował święcenia prezbiteratu

Gdyby miał Ksiądz po raz drugi wybierać

i tak, jakbym był neoprezbiterem. Bo tyle

swoją drogę życiową, czy ponownie zdecy-

samo wiedziałem o – powiedzmy – przy-

dowałby się Ksiądz na kapłaństwo?

szłym miesiącu roku 2019 będąc klerykiem,

Powiem od razu – tak. Ze względu na

jak i teraz będąc księdzem. Nic nie wiem

to, że mam świadomość w swoim życiu, że

o tym, co będzie w moim życiu, więc wła-

Pan Bóg tak chciał. Ta świadomość sprzed

ściwie wszystko jest w jakimś sensie przede

lat cały czas we mnie jest i skłamałbym,

mną. Jestem w tym samym punkcie. Ale

gdybym powiedział, że nie jest moim powo-

szczęście nie polega na tym, gdzie ja jestem,

łaniem bycie księdzem. Starałem się w cza-

tylko na tym, że gdzie jestem, jestem z Jezu-

sie seminarium przygotować do święceń

sem. Więc gdzie mnie jutro poprowadzisz

możliwie jak najlepiej. A usłyszawszy od

Jezu, to tam będziemy.

Ks. dr hab. Jan Miczyński – urodzony w 1971 r. w Lublinie, w 1996
przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako duszpasterz i studiował
w Instytucie Teologii Duchowości KUL, gdzie w 2000 r. uzyskał licencjat z teologii. Studia doktorskie z teologii duchowości na Papieskim
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończył obroną pracy doktorskiej
w 2005 r. Następnie został zatrudniony jako wykładowca KUL, gdzie w 2008 r.
objął stanowisko adiunkta Katedry Historii Duchowości. W latach 2007-2015
pełnił posługę ojca duchownego w Metropolitarnym Seminarium Duchownym
w Lublinie. W 2017 r. nadano mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie
teologii duchowości. W 2018 r. poprowadził rekolekcje wielkopostne dla Wyższego
Seminarium Duchownego w Pelplinie.
„Spojrzenia” jesień 2019
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Czas mierzony
przeprowadzkami
Alumn Patryk Wysota, rok V

Czas ma wiele jednostek. Te znane i powszechnie używane, jak i te nieoficjalne,

które rodziły się przy okazji różnych wydarzeń. Tak powstały choćby „wenta”

(15 s) czy „bródka” (0,003 s), a w ostatnim czasie w seminarium narodziła się

„przeprowadzka”, obejmująca okres około czterech miesięcy.
Geneza „przeprowadzki”

Niemniej jednak największa rozbież-

Twórcą pomysłu, by czas mierzyć prze-

ność zachodzi wśród przeprowadzek me-

prowadzkami, jest jeden z seminarzystów,

blowych, albowiem niektóre meble twardo

jednak za jego spopularyzowanie odpowia-

trwają w miejscach, które zajęły (nie bez

da już sam ksiądz rektor, który użył tej no-

pomocy pracowników i naszej) jeszcze

wej jednostki w trakcie jednego ze swoich

przed remontem. Inne natomiast prześci-

wystąpień. Jednak trzeba sobie jasno powie-

gają nas w zmienianiu miejsc. Rekordziści

dzieć, że nie byłoby tej jednostki, gdyby nie

w tej grupie mają chyba za sobą już z sześć

remont pocysterskiego kompleksu (którego

przeprowadzek, mimo to dalej się trzymają

częścią jest seminarium), gdyby nie ta nie- – choć bez otarć i złamanych nóżek się nie
przewidywalna budowlana rzeczywistość,

obeszło. Mimo wszystko to, jak wyglądają

która splata się z tą seminaryjną i powodu-

obecnie, należy uznać za sukces.

je, że raz na mniej więcej cztery miesiące
zmieniamy miejsce zamieszania.
Rozbieżności w długości
„przeprowadzki”
Choć dla większości z nas przeprowadz-

Cena solidności
Ceną solidności jest z pewnością waga.
Trzeba przyznać, że wytrzymałość przekłada się na kilogramy, którym jednak udało
się nam sprostać dzięki zespołowej pracy

ka rzeczywiście przypadała raz na semestr,

oraz taktyce. Tak, taktyce, gdyż można

to jednak kilku braci częściej miało tę oka-

było znacznie ułatwić sobie zadanie od-

zję, by poćwiczyć sztukę zamykania swego

powiednim chwytem i zaangażowaniem

„dobytku” w torby, walizki i kartony. Z dru-

odpowiedniej ilości osób do konkretnego

giej strony znalazłoby się też kilku, którzy

mebla. Tak na marginesie, połakomienie

na dłużej wrośli w jedno miejsce.
„Spojrzenia” jesień 2019
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się na najlżejszą rzecz nie zawsze oznaczało
najmniejszy wysiłek.

Czas mierzony przeprowadzkami

mówi o czasie burzenia i budowania. Rzeczywistość „przeprowadzkowa” zdaje się

Jednostka biblijna

dopisywać piętnastą parę, a mianowicie

Psalmista mówi, że miarą naszego życia

czas znoszenia mebli i czas ich wnoszenia.

jest lat siedemdziesiąt. Mamy nadzieję, że

Era trzeciej przeprowadzki

życie seminaryjne nie będzie próbowało

W ramach trzeciej przeprowadzki czas

tworzyć parafrazy tego psalmu, stwier-

znoszenia był w czerwcu, kiedy wyprowa-

dzając, iż miarą życia kleryckiego jest

dzaliśmy się z zajmowanego do tej pory

siedemdziesiąt przeprowadzek. Liczymy,

miejsca. Natomiast ten bardziej wymaga-

że czwarta przeprowadzka, będzie tą osta-

jący fizycznie czas wnoszenia przypadł na

teczną, która z jednej strony pozwoli nam

październik. Na zmęczenie jednak nie moż-

wrócić do miejsca, z którego wyszliśmy, do

na było narzekać, gdyż czas ten poprzedziły

naszych murów, a z drugiej zaprowadzi do

chyba najdłuższe w historii seminarium

miejsca zupełnie nowego – piękniejszego

wakacje (dla niektórych trwały aż do 10 paź-

i bardziej funkcjonalnego.

dziernika). Poza tym nasze nowe lokum czę-

Jednak biblijnym specjalistą od czasu

ściowo zostało już umeblowane, więc nie

wydaje się być Kohelet, który utworzył

wszystko trzeba było wnosić. Gdzie zatem

czternaście par czasu. Jeden z nich nawet

obecnie mieszkamy? Zależy kto na to py-

wpisuje się w remonty, albowiem mędrzec

tanie odpowiada, bo inspektor budowlany
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Wystawienie Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy

powie, że na terenie sąsiadującym z placem

wzięły nas pod swój dach, czy dzielą się

budowy, no i trudno się z nim nie zgodzić,

z nami refektarzem (jadalnią). Triumfuje

bo nie da się przejść nie natknąwszy się na

także troska naszych przełożonych, którzy

majstra; inni powiedzą, że w tzw. skrzydle

stają na głowie, by formacja mimo tych

wschodnim seminarium – taka odpowiedź

zewnętrznych, niesprzyjających i bardzo

sugeruje jednak, że wróciliśmy już do siebie,

zmiennych warunków ciągle trwała. Jednak

a to niezupełnie prawda, bo póki co testu-

jeżeli należałoby wyłonić zwycięzcę wśród

jemy pokoje, które docelowo mają zająć

mebli, to triumf odnosi (o ile można zaliczyć

księża emeryci. A test ten polega na tym,

go do mebli) ołtarz. Ten wyjątkowy „stół”

że przez kilka miesięcy w tych pokojach

nieporuszony remontami stoi w semina-

będziemy mieszkać.

ryjnej kaplicy (także jeszcze nieporuszonej

A co z testem mebli?

remontami), gromadząc rozproszoną se-

No cóż, meble są tu tylko pewnym tłem,

minaryjną wspólnotę wokół siebie, a tak

tak naprawdę zwycięża wspólnota, która

właściwie wokół Chrystusa, który jest

trwa, relacje, których trwałość zdecydowa-

fundamentem naszej jedności, która może

nie przewyższa trwałość mebli. Zwycięża

właśnie w tym czasie jeszcze bardziej jest

zespołowa praca, zwycięża gościnność

potrzebna.

i otwartość osób z tych instytucji, które

„Spojrzenia” jesień 2019

17

Hospicjum im. św. Józefa w Sopocie
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Spojrzenie Jezusa
Alumn Karol Sosnowski, rok II

Praktyki wakacyjne kleryków są różnorodne i każda z nich ma za zadanie

ubogacać nas oraz ludzi, których na tych praktykach poznajemy i z którymi
współpracujemy. Krótko mówiąc, zdobywamy doświadczenie, które potem

będziemy mogli wykorzystać jako narzędzie do dalszej pracy. Pan Bóg wyko-

rzystuje różne sytuacje naszego życia, aby nas do czegoś przygotować. Bardzo

często nie jesteśmy tego nawet świadomi, że akurat to zdarzenie przysposabia

nas do czegoś większego, bardziej wymagającego.

„Dom” dla starszych ludzi

obopólnie tak bardzo ubogacić. Ja starałem

Moje wakacje po I roku nadeszły nie-

się być dla nich, a oni byli dla mnie. Czułem,

ubłaganie szybko i należało udać się na

że nad każdą relacją z chorym czuwa Jezus,

pierwsze praktyki kleryckie. Tak się wła-

który ją pielęgnuje, abyśmy dzięki wzajem-

śnie złożyło, że miejscem tym okazał się

nemu zaufaniu razem mogli przeżywać

Sopot, a dokładnie Dom Hospicyjny Caritas

cierpienie. Zastanawia mnie tylko, dlaczego

im. św. Józefa. Ta placówka jest „domem”

w tak krótkim czasie rodzą się wyjątkowo

dla ludzi starszych, czasami samotnych,

prawdziwe przyjaźnie. Próbowałem sobie

ale głównie dla tych, którzy nie są w stanie

na to pytanie odpowiedzieć i wydaję mi się,

samodzielnie funkcjonować, a rodzina nie

że jest tak, ponieważ ściągamy w obliczu

posiada tak dużego zaplecza medycznego,

cierpienia wszystkie nasze maski i jesteśmy

aby sama zapewnić swoim bliskim jak

po prostu sobą.

najlepsze warunki do życia. Cała praktyka
trwała dwa tygodnie.

Spojrzenie konającego
Po czasie dostrzegam, że moim najwięk-

Cierpienie a przyjaźń

szym przeżyciem podczas tych praktyk było

Myślę, że przez ten czas moje podejście

towarzyszenie osobom konającym. To ich

do ludzi starszych i cierpiących uległo

wyjątkowe spojrzenie (nie do końca wiem,

pewnej przemianie. Nigdy nie myślałem,

czemu) zawsze kojarzyło mi się ze spojrze-

że spotkanie z takim człowiekiem może nas

niem Jezusa. Wtedy to przypomniały mi się

„Spojrzenia” jesień 2019
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Spojrzenie Jezusa

Papież Franciszek odwiedzający hospicjum w Wilnie, 23 września 2018 r.

słowa pewnego kaznodziei:
„Jezus jest w każdej cierpiącej osobie”. Poczułem się jak
„mały bohater”. Doszedłem
do wniosku, że służąc im, to
tak, jakbym służył samemu

Czułem, że nad
każdą relacją
z chorym czuwa
Jezus, który ją
pielęgnuje

Jezusowi.
Praktykę tę z serca polecam nie tylko następnym pokoleniom kleryków, ale

20

każdemu człowiekowi,
który ma taką możliwość.
Myślę, że tego rodzaju praktyki przyczyniają się do łatwiejszego funkcjonowania
w naszych wspólnotach. Pobudzają do myślenia – i to

nie tylko o sobie, ale zwłaszcza o drugim
człowieku.

„Spojrzenia” jesień 2019
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Żyć i rozwijać się,
oto jest zadanie
Alumn Krystian Rink, rok III

Rozwój jest dla człowieka napędem, bez którego nie jest w stanie sprawnie

przejść przez życie. To zadanie, które zdaje się być sprawą czysto indywidualną,
w rzeczywistości jest kwestią całego otoczenia danego człowieka.

Strumień życia

może być rozpatrywane w kategorii feno-

Często dach nad głową nie pozwala lu-

menu czy daru.

dziom rosnąć. Słowa te przyciągają uwagę

Powolny proces przechodzenia z opty-

i przez swą niekonwencjonalność skłaniają

mistycznego entuzjazmu do pejoratywnego

do podjęcia refleksji. Co ciekawe, owa myśl

marazmu fachowo nazywa się procesem

pochodzi od tego samego autora, który

dorastania. Postrzeganie dzieci jako istot

powiedział: Ludzie, zauważyłem, lubią ta-

radosnych i beztroskich, stanowiących

kie myśli, które nie zmuszają do myślenia

przeciwwagę dla utrudzonych życiem do-

– mianowicie Stanisława Jerzego Leca,

rosłych, stało się swego rodzaju konwencją

pisarza, który swoje niezwykle głębokie

kulturową. Nierozsądne byłoby jednak

przemyślenia potrafił ujmować w ramy

poddawanie tego zjawiska ostrej krytyce.

bardzo lotnych przemyśleń. Innymi sło-

Argumentem usprawiedliwiającym tego

wy, o rzeczach zwykłych zwykł opowiadać

typu przywary dorosłego życia jest przecież

niezwykle. To umiejętność wyjątkowo

jego dłuższe od dzieci przeżywanie. Z bie-

przydatna w codziennym życiu, które czę-

giem czasu poznaje się trud pracy i starań

sto zostaje uwikłane w rutynę i monotonię

o dobrą przyszłość, styka się z wielkimi

pod wpływem niezmienności otoczenia

dramatami oraz zranieniami odciskają-

i cyklicznie wykonywanych czynności.

cymi niekoniecznie pozytywne piętno na

My, ludzie, potrafimy przyzwyczaić się

ludzkiej osobowości. Zdarzają się przecież

niemal do wszystkiego, nawet do sytuacji

rzeczy traumatyczne do tego stopnia, że

na przysłowiowy pierwszy rzut oka nie do

człowiek nie jest w stanie wrócić do wcze-

zniesienia. Spowszednieć jest nam w stanie

śniejszej, często bardziej błogiej, formy by-

nawet życie, które przecież równie dobrze

towania. Często wtedy dochodzi do sytuacji
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Sosna rosnąca na skale jest przykładem przezwyciężania trudnych okoliczności
środowiska życiowego

opisanej przez brytyjskiego pisarza Juliana

warunkami. Natura natomiast ma tenden-

Barnesa: Człowiek zbliża się do kresu życia

cję do niszczenia tego, co bardziej cenne, na

– nie, nie samego życia, lecz czegoś innego:

rzecz tego, co mniej cenne (Georg Simmel).

do kresu prawdopodobieństwa, że cokolwiek

W takiej konwencji rzecz jasna więcej do

można w tym życiu zmienić. W ten sposób

powiedzenia ma strona silniejsza. Jeśli

łatwo jest bezwładnie poddać się wirowi

chodzi o wychowanie jest to raczej normą.

szarej codzienności i zamienić starożytne

Tak samo, jak nabywanie obserwowanych

entuzjastyczne powiedzenie Carpe diem na

wzorców zachowania. Oczywiście to ko-

Carpe ośmiogodzinny dzień pracy (Stanisław

nieczne dla rozwoju człowieka! Proces

Jerzy Lec).

wychowania niestety ma to do siebie, że

Rola towarzysza

zachodzi również mimowolnie. W taki wła-

Dorośli, tak często naznaczeni trudami

śnie sposób często dochodzi do tłamszenia

doczesności i przez to raczej mało skłonni

młodzieńczego zapału i powolnego wtła-

do zbytniego optymizmu, są odpowiedzial-

czania podopiecznych w utarte schematy

ni za wychowanie dzieci. Jest to sytuacja,

i formy mało perspektywicznego „życia”. Na

gdzie stają naprzeciw siebie dwa odrębne

myśl niejako same przychodzą słowa Anto-

stanowiska i nie sposób, by każde pozostało

ine’a de Saint-Exupéry’ego, autora Małego

autonomiczne. Jednak w takim wypadku

Księcia: Dzieci muszą być bardzo pobłażliwe

mamy zawsze do czynienia z naturalnymi

w stosunku do dorosłych.
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Dach nad głową może stać się grubą ta-

wydaje się przeciwstawienie się temu, co

flą lodu, przez który człowiek nie jest w sta-

nie pozwala mi się rozwijać, nie zapomina-

nie wypłynąć na powierzchnię. Trzymając

jąc jednocześnie, że to samo często w ogóle

się tej analogii – niewiele wtedy trzeba,

pozwoliło wyrosnąć. To miał na myśli Mark

by się udusić… Człowiek potrzebuje roz-

Twain, mówiąc: Nie pozwólcie, by szkoła prze-

woju, aktualizacji swoich potencjalności,

szkodziła wam w edukacji.

by człowiekiem pozostać i stawać się nim

Człowiek jest istotą rozumną i wolną.

jeszcze bardziej. Jak mówi francuskie przy-

W parze z tym wielkim komfortem idzie

słowie: Im bardziej coś
się zmienia, tym bardziej
jest tym samym. Rzecz jasna, kiedy snuje się plany
i wyobrażenia na temat
przyszłości, łatwo jest
dać się ponieść fantazji.
Konsekwencją może okazać się rozczarowanie
rzeczywistością. Dlatego
istotne jest racjonalizo-

równie duża odpowie-

Człowiek
potrzebuje rozwoju,
aktualizacji swoich
potencjalności,
by człowiekiem
pozostać i stawać
się nim jeszcze
bardziej

wanie swoich pragnień.

dzialność. Dotyczy ona
nie tylko decyzji mających wpływ na moje życie, ale również na życie
innych ludzi. Brzemienia
tej odpowiedzialności nie
można się pozbyć tym
bardziej, kiedy mówimy
o wychowywaniu drugiej osoby. Mając to na
uwadze, należy bardzo

Problem pojawia się, kiedy przez swój

zważać, aby nie podcinać innym skrzydeł.

pesymistyczny realizm wejście w świat

Łatwo w taki sposób skrzywdzić kogoś, kto

marzeń (własnych i cudzych) traktuje się

dopiero poznaje życie. Punktem wyjścia dla

jako katabazę i, jak w Boskiej komedii, stawia

właściwego odkrywania realiów, w jakich

przed nim napis Porzućcie wszelką nadzieję,

przychodzi żyć, jest dom rodzinny. Jest on

wy, którzy [tu] wchodzicie (Dante). Niestety,

środowiskiem wzrostu i każdy przypadek

środowisko, w którym człowiek dorasta,

karłowacenia w jego obrębie należy odczy-

z błogosławieństwa nieraz staje się prze-

tywać jako krzywdę. Jak pisał Stanisław

kleństwem. Nie spełnia już ono swojego

Jerzy Lec: „Kto wie, co by odkrył Kolumb,

zasadniczego zadania – nie służy rozwojowi

gdyby mu nie stanęła na drodze Ameryka”.

– a wręcz przeciwnie, hamuje go. W takiej

Dlatego ważne jest, aby był środkiem napę-

sytuacji chyba jedyną rozsądną postawą

dzającym, a nie hamującym wszelki rozwój.
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Miłosierna jak jej Mistrz
Alumn Paweł Wiecki, rok III

„Błogosławiona z Kociewia” byłą osobą, która w sposób szczególny odzwier-

ciedlała miłosierdzie Boga Ojca. Miała dar zbliżania do Boga, wręcz nawra-

cania na wiarę katolicką. Do wszystkich odnosiła się z szacunkiem, prostotą

i wielką miłością. Przy bogatym życiorysie i wielu trudnych sytuacjach zawsze

odznaczała się otwartością i przebaczeniem. Uśmiech nie znikał z jej twarzy.
O kim mowa?

Czas dzieciństwa

Bożej z Piaseczna. I tak się stało. To zdarze-

Ciocia – gdyż łączą nas więzi rodzinne

nie sprawiło, że ich zażyłość do Matki Bożej

– urodziła się 12 stycznia 1874 roku w No-

bardzo wzrosła. Błogosławiona nigdy nie

wym Wiecu k. Skarszew jako trzecie (z trzy-

ustała w modlitwie do Mateczki i zawsze

naściorga) dziecko Marcelego Wieckiego

twierdziła, że gdy tylko prosiła o pomoc,

i Pauliny z domu Kamrowskiej. Rodzice

Maryja nigdy nie pozostawiała jej samej.

ślub wzięli w parafii Nowa Cerkiew k. Pel-

Małej Marty nie trzeba było zachęcać do po-

plina, jednak córkę ochrzcili już w kościele

mocy swojej mamie w domowych obowiąz-

filialnym w Szczodrowie dnia 18 stycznia

kach. Wśród sąsiadów wzbudzała podziw

1874 roku, gdzie otrzymała imiona Marta

poprzez swoją pobożność, prawość i dobroć

Anna. W domu panowała atmosfera głębo-

serca, a przede wszystkim za wielką pogodę

ko religijna, o czym świadczy fakt wspól-

ducha, która udzielała się otoczeniu. Ona

nych modlitw, czytania lektur o tematyce

sama była też wielką czcicielką św. Jana

religijnej, a także rozmów na temat treści

Nepomucena. Często widziano ją zatopio-

niedzielnych kazań. Na przekór staraniom

ną w modlitwie przy figurze świętego przy

niemieckiego zaborcy rodzina Marty była

rodzinnym domu.

również bardzo patriotyczna.

Od czasu przyjęcia I Komunii św. w cen-

Gdy Marta miała dwa lata, mocno za-

trum jej życia był Jezus Eucharystyczny.

chorowała, obawiano się śmierci. Rodzina

Mimo że kościół oddalony był o 11 km,

bardzo modliła się o cud zdrowia do Matki

Marta szła do niego, kiedy tylko mogła,
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Szpital Powszechny we Lwowie, w którym posługiwała bł. Marta – wygląd obecny

a i w domu wiele czasu poświęcała na mo-

szarytka rozpocząć służbę Chrystusowi.

dlitwę. Ze względu na to, że mama często

Dnia 21 kwietnia 1893 roku siostra Marta

chorowała, Marta zajmowała się młodszym

otrzymała habit. Wysłano ją na pierwszą

rodzeństwem. Jeszcze przed rozpoznaniem

placówkę do Szpitala Powszechnego we

drogi życiowej wyprosiła swemu bratu Paw-

Lwowie. Błyskawicznie zauważono, że

łowi miejsce w seminarium. Początkowo

jest osobą, która kocha chorych i służy im

rektor nie chciał się zgodzić, ze względu na

z wielkim poświęceniem. Po półtorarocz-

małą liczbę miejsc, lecz po upływie czasu

nym pobycie we Lwowie kolejnym etapem

i próśb przystał na jej prośbę.

posługi był szpital w Podhajcach. Służyła

Powołanie

tam chorym z dobrocią i wielką miłością

Gdy miała 16 lat, zdecydowała się pójść

jako pielęgniarka. Szarytka swoje pierw-

za powołaniem. Wybrała się w drogę do

sze śluby złożyła 15 sierpnia 1897 roku,

Chełmna, gdzie stacjonowały Siostry Mi-

którymi przypieczętowała chęć służenia

łosierdzia. Wróciła jednak rozczarowana,

najuboższym.

gdyż powiedziano jej, że musi poczekać dwa

W 1899 roku Marta przybyła do wspól-

lata. W wieku osiemnastu lat opuściła na

noty sióstr w Bochni. Pewnego dnia pod-

zawsze dom rodzinny i najbliższych: Wy-

czas modlitwy dostrzegła mistyczny krzyż,

jechała do Krakowa, by właśnie tam jako

z którego wydobywały się promienie oraz
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usłyszała następujące słowa: „Znoś córko

pomoc czekali. Bardzo kochała swe powo-

cierpliwie wszystkie oszczerstwa i posą-

łanie. Zawsze promieniowała z niej radość

dzenia, pracuj dla swoich. Wkrótce zabiorę

oraz spełnienie z wykonywanej posługi

cię do Siebie…”. Tam też przyszło jej przeżyć

wśród chorych. Z uśmiechem na twarzy,

bardzo trudne chwile. Pewien człowiek,

z cierpliwością i niezwykłą dobrocią niosła

kierując się zazdrością, rozgłosił, że jest

ulgę nie tylko cierpiącemu ciału, ale zabie-

ona w ciąży z jednym
z pacjentów. Plotki rozniosły się szybko, a siostra Marta musiała żyć
pod ciężarem oszczerstw.
Wstawiła się za nią przełożona zgromadzenia
i siostra Wiecka została
w Bochni. Nie zaprzestała jednak pełnienia codziennych obowiązków
z taką samą co zawsze
dobrocią i uczynnością.
Po upływie czasu prawda
wyszła na jaw, a sama
Marta, nie mając urazu,

gała również o zdrowie

Z uśmiechem
na twarzy,
z cierpliwością
i niezwykłą
dobrocią niosła
ulgę nie tylko
cierpiącemu ciału,
ale zabiegała
również o zdrowie
i kondycję ducha
powierzonych jej
chorych

przebaczyła temu czło-

i kondycję ducha powierzonych jej chorych.
Jej niezwykłym darem
było jednoczenie dusz
z Bogiem. Na oddziale,
gdzie pracowała, nikt nie
umierał bez sakramentu
pokuty i pojednania. Pragnęła, by chorzy poczuli miłosierdzie samego
Boga. Bywało często, że
nawet przebywający pod
opieką sióstr Żydzi, obserwując jej posługę, prosili o chrzest. Dla siostry
Marty każdy cierpiący

wiekowi. Mimo, że wiele wycierpiała, zno-

człowiek był jednakowo ważny, bez wzglę-

siła to w cichości serca zdając się całkowicie

du na wyznanie i narodowość. Wszystkich

na Boga. Ostatnim etapem w jej życiu była

darzyła tą samą miłością, a siłę do poleconej

praca w Śniatyniu, gdzie ostatecznie zmarła

jej misji czerpała z modlitwy, do której też

30 maja 1904 roku, zarażając się tyfusem.

zapraszała swych podopiecznych. Dziś dla

Okazując miłość miłosierną

wielu osób, jak i dla mnie, jest wzorem po-

Błogosławiona Marta Wiecka nie ogra-

stawy miłosiernej miłości wobec drugiego

niczała się jedynie do obowiązków, lecz

człowieka.

wychodziła z pomocą do tych, którzy na tę
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Rajskie racuchy
Alumn Patryk Jutrzenka Trzebiatowski, rok IV

Okres jesieni obfituje w wielorakie dary ziemi. Zajadamy się ze smakiem

gruszkami, orzechami i śliwkami. Najbardziej rozchwytywane są jednak dorodne oraz dojrzałe jabłka. Temu właśnie owocowi, który jest tak niebywale

intrygujący, przyjrzymy się z różnych perspektyw – nie pomijając oczywiście
strony kulinarnej.

Mięsożerny jeż z nadgryzionym

płodności, miłości, dostatku, nieśmiertel-

jabłkiem

ności. Jest ono jednym z trzech insygniów

Jabłka są spotykane na polskich stołach

władzy królewskiej – złote jabłko z krzyżem

pod każdą możliwą postacią: od przystawek

symbolizujące kulę ziemską. W tradycji

aż po desery. Nasze mamy bądź babcie owoc

chrześcijańskiej natomiast ten jesienny

ten pieką, gotują, siekają, miksują, wyci-

owoc kojarzony jest z symbolem pokusy, po-

skają bądź suszą. I dobrze, że tak często

żądania, grzechu, zdrady a nawet trucizny.

zajadamy się jabłkami, gdyż są one cennym

Jedna z legend chrześcijańskich tłumaczy

źródłem wielu witamin – m.in. C, B1, B2, B3,

w interesujący sposób wypukłą chrząstkę

B12. Oprócz witamin owoc ten funduje nam

na męskiej grdyce – otóż ma być to miejsce,

dużą dawkę minerałów, węglowodanów,

w którym utkwił zakazany owoc spożyty

a także błonnika. Jabłka możemy spotkać

przez pierwszego człowieka.

w różnych odmianach. Najbardziej znane

Zapewne większość z nas kojarzy z dzie-

i cenione to Rubin, Szampion, Jonagold,

ciństwa obraz jeża niosącego na swych kol-

Cortland, Gala, Antonówka oraz jeden z kla-

cach jabłka, co jest jednak sprzeczne z pre-

syków występujący na rejonach nadbałtyc-

ferencjami żywieniowymi tego zwierzęcia,

kich, czyli Papierówka. Jabłonie rozprze-

które nastawione są na mięso. Wszyscy

strzeniły się po świecie z Azji środkowej.

też rozpoznajemy znaną firmę kompute-

Dziś są spotykane najczęściej w Azji oraz

rową Apple z charakterystycznym logiem

Europie. Samo jabłko w swojej symbolice

nadgryzionego jabłka. Otóż, co ciekawe,

jest niezwykle bogate. Jest symbolem życia,

poza samym logiem i angielskim słowem
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apple, również nazwa serii komputerów

zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego

Mac tejże firmy ma bezpośredni związek

owoc, skosztowała i dała swemu mężowi,

z jabłkiem – wywodzi się ona z odmiany

który był z nią: a on zjadł” (Rdz 3,6). Skąd

jabłoni Macintosh.

w takim razie wzięło się to jabłko? Dlaczego

Stary i nowy owoc

wyróżnione zostało właśnie ono, a nie figa

Na hasło ,,jabłko w Biblii” nasza pamięć

czy gruszka? Aby spróbować rozwiązać tę

zapewne przywołuje obraz drzewa pozna-

zagadkę, warto przyjrzeć się św. Hieronimo-

nia dobra i zła z Księgi Rodzaju. Oczami wy-

wi, który jako pierwszy dokonał przekładu

obraźni widzimy jak pierwsi rodzice, Adam

Biblii z języka hebrajskiego i greckiego na

i Ewa, zwiedzeni przez węża rozkoszują się

łacinę, tworząc tzw. Wulgatę. Ów Doktor

jabłkiem i w konsekwencji dokonują pierw-

Kościoła zamiast użyć powszechnego sło-

szego grzechu niewierności względem Boga.

wa łacińskiego fructus tłumaczonego jako

Jednakże nie jest to aż tak oczywiste, jak

owoc, stosuje określenia malus – jabłoń.

by się mogło wydawać. Mianowicie Pismo

Mogłoby się wydawać, że popełnił błąd, lecz

Święte nie wspomina o żadnym jabłku,

w tej słownej zagadce był zamierzony cel.

lecz o owocu – czytamy: „Wtedy niewiasta

Otóż zwrot malus (jabłoń) bardzo przypo-

spostrzegła, że drzewo to ma owoce do-

mina słowo malum (zły) – co by się dobrze

bre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla

komponowało z sytuacją kuszenia przez

oczu i że owoce tego drzewa nadają się do

złego w księdze rodzaju.
Przejdźmy teraz ze Starego Testamentu do Nowego, gdzie również pojawia się
owoc. Tym razem jednak już inny, bo jest
nim sam Bóg. Czytamy w Łukaszowej scenie nawiedzenia: „Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił
Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony jest owoc Twojego łona”
(Łk 1,41-42). Owoc ten przynosi nam już
nie Ewa, lecz Maryja. Owoc Ewy przyniósł
ludziom zagładę, Owoc Maryi obdarowuje
ludzkość zbawieniem. Później tenże Owoc,
czyli Jezus, da nam też ważną wskazówkę,
jak mamy postępować: „Przeznaczyłem
was, abyście szli i owoc wydawali, i aby
owoc wasz był trwały” (J 15,16).
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Alumn Patryk Jutrzenka Trzebiatowski, rok IV

SEMINARIUM „OD KUCHNI”

Świąteczne racuchy z Raju
Po tej pożywnej dawce wiedzy o jabłku warto coś z nim zrobić. Proponuję przy-

rządzić pyszne racuchy i razem z nami ze smakiem świętować jubileuszowy
numer Spojrzeń!
A oto przepis:
Składniki:

Dodać mleko i jajko, i wymieszać skład-

•

2 jabłka

•

200 ml mleka (niepełna 1 szklanka)

•

1 jajko

nąć gniazda nasienne, ćwiartki przekroić

•

150 g (1 szklanka) mąki pszennej

wzdłuż na pół a później jeszcze na poprzecz-

•

1 łyżka cukru wanilinowego

ne plasterki. Włożyć do ciasta i wymieszać.

•

1 łyżeczka cukru

•

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

do smażenia: np. masło klarowane, olej
kokosowy, inny olej roślinny

niki rózgą na jednolitą masę bez grudek.
Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, usu-

Wykładać po około łyżce ciasta i po
3 plasterki jabłek na 1 placek na rozgrzany
tłuszcz na patelni i smażyć przez około 1,5
minuty na złoty kolor. Przewrócić na drugą
stronę i powtórzyć smażenie.

Wykonanie:

Podawać z cukrem pudrem.

Mąkę przesiać do miski, dodać cukier
wanilinowy, cukier oraz sodę oczyszczoną,
wymieszać.
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Zamiast kroić na plasterki możemy
jabłka zetrzeć na tarce.
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50 lat temu…
Alumn Marek Grochocki, rok IV
Redaktor naczelny
50 lat temu ukazał się pierwszy numer naszego seminaryjnego czasopisma

„Spojrzenia”. Z okazji tej rocznicy postanowiliśmy sięgnąć do źródeł i dowiedzieć się, jak nasze pismo wyglądało u samego początku. Z tego powodu

skontaktowaliśmy się z pierwszym jego redaktorem, ks. Andrzejem Regen-

tem. Prezentujemy tutaj zapis krótkiej rozmowy na temat pierwszego numeru

„Spojrzeń”.

W celu przejrzenia archiwalnych nu-

więcej na temat tego, jak to wyglądało 50

merów „Spojrzeń” udałem się ostatnio

lat temu. W związku z tym moje pytanie,

do biblioteki diecezjalnej. Ku mojemu

skąd w ogóle pomysł na wydanie takiego

zadowoleniu natrafiłem przy tym na nu-

czasopisma.

mer z 19 lutego 1969 r. – zupełnie pierwszy

Pomysł zrodził się z tego, że jak byliśmy

numer „Spojrzeń”. Miałem poczucie, że

w wojsku w Bartoszycach, to wydawaliśmy

trzymam w rękach kawałek historii, bę-

tam nielegalnie pisane na maszynie czaso-

dąc jednocześnie świadomym, że historię

pismo, które się nazywało „Unitas” czy coś

tę tworzyli alumni w naszym wieku, któ-

takiego – już nie pamiętam dokładnie, jak

rzy – tak jak my – posiadali swoje ambicje,

to się nazywało – gdzie różni klerycy z róż-

pomysły, stawiali sobie różne cele, mieli

nych seminariów opisywali różne rzeczy.

swoje pragnienia i marzenia. Myślę, że

Jednocześnie dzieliliśmy się takimi infor-

można śmiało powiedzieć, że w pewnym

macjami, dzięki którym mogliśmy lepiej

sensie wyrazem tego są właśnie „Spoj-

poznać swoje środowisko, bo byliśmy z całej

rzenia”. Chciałbym się dowiedzieć czegoś

Polski. Potem, jak wróciliśmy z tego wojska,
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chcieliśmy to kontynuować – gdyż był to

imieniem i nazwiskiem. Wyjątkiem były

akurat okres reformowania seminarium,

jednak właśnie uwagi krytyczne na temat

kiedy dokumenty posoborowe zaczynały

życia seminaryjnego. Żeby nie było potem

powoli obowiązywać. Wtedy prefektem

niepotrzebnych dyskusji, to zgadzaliśmy

studiów był obecny bp Piszcz. Nas z tego

się z naszym ówczesnym prefektem stu-

wojska wróciło 14 osób, więc – można

diów, obecnie ks. bp. Piszczem, na to, żeby

powiedzieć – była to silna grupa, prawie

taki artykuł ukazał się pod pseudonimem,

wszyscy z jednego roku, i chcieliśmy jakoś

a nazwisko autora było znane tylko mnie

ożywić seminarium, żeby coś się działo.

i ks. Piszczowi.

Wtedy powstał taki klub dyskusyjny, który

Gdy przyglądałem się pierwszemu,

dzielił się pewnymi sprawami, a jednocze-

a także kilku dalszym numerom, zwróci-

śnie pojawiały się głosy oddolne, żeby kle-

łem uwagę na elementy ręcznie rysowane

rycy mogli się wypowiadać i to w formie

czy też malowane. Biorąc pod uwagę ów-

pisanej, żeby to było trwałe, przemyślane.

czesne możliwości techniczne, elementy

I wtedy właśnie powstały „Spojrzenia”.

te wskazują na to, że każde takie wydanie

Dlaczego właściwie nazwa „Spojrzenia”?
„Spojrzenia” – czyli taki nasz punkt
widzenia na życie seminaryjne i na przy-

było niepowtarzalne. W związku z tym
chciałem na koniec zapytać, jak wyglądało tworzenie takiego numeru od strony
technicznej?

szłe nasze życie kapłańskie. Szukaliśmy

Technicznie to wyglądało w ten sposób,

krótkiej nazwy. Pomyśleliśmy, niech to

że jako redaktor naczelny chodziłem do

będzie spojrzenie nasze od dołu. Dokład-

różnych kolegów i pytałem się, czy czegoś

niej wyjaśniłem to w artykule wstępnym

nie chcą napisać, czy mają jakieś uwagi,

pierwszego numeru.

którymi chcieliby się podzielić. I wtedy

Skoro był to punkt widzenia alumnów,

szukałem któregoś z kolegów, który miał

to zapewne – zwłaszcza gdy chodzi o wy-

maszynę do pisania. Musiało być tyle stron,

rażanie pewnej krytyki – potrzeba było

żeby to się mieściło na tablicy do wieszania,

odwagi, by podpisywać się pod swoim ar-

która stała na pierwszym piętrze na holu –

tykułem imieniem i nazwiskiem. W końcu

to był ten egzemplarz ogólnie dostępny

mówimy tu o zupełnej nowości – z tego, co

dla wszystkich, a żeby ani rektor, ani inni

wiem, nie miało nigdy przedtem w semi-

moderatorzy nie musieli stać i czytać, to

narium miejsca wydawanie czasopisma.

zanosiłem im ten sam egzemplarz w formie

W zasadzie nie mogły to być anonimy,

zeszytowej, a kolejny zostawał w moim ar-

artykuły generalnie nie mogły być pisane
pod pseudonimem, musiały być podpisane
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chiwum osobistym.
Bardzo dziękuję Księdzu za rozmowę.
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50 lat temu…

Przez 50 lat istnienia naszego pisma na jego łamach ukazało się wiele interesujących i twórczych tekstów. Postanowiliśmy przejrzeć archiwalne numery

„Spojrzeń” – od najstarszych aż po najnowsze – i dokonać selekcji artykułów,

które pokazują rozwój czasopisma – zarówno głównej koncepcji, jak i rozwiązań technicznych – by następnie móc je tutaj przedstawić:

1.

Okładka pierwszego numeru „Spojrzeń”, 1969 nr 1

2.

Grafika satyryczna dotycząca seminaryjnego zwyczaju obcinania krawatów przed
obłóczynami, 1985 nr 1;

3.

stopka redakcyjna pierwszego numeru „Spojrzeń”, 1969 nr 1

4. „Spojrzenia – nie mogą być Ci obojętne”, 1969 nr 1
5.

„Niepokój czy zadowolenie”, 1969 nr 1 – autor: Roman Sadowski, obecnie kapłan
diecezji toruńskiej

6. „Jestem egoistą”, 1969 nr 2
7. „Moje wspomnienia z wakacji”, 1969 nr 6
8. „Między innymi o śmieszności”, 1985 nr 2
9. „Kiedy przychodzi jesień”, 1985 nr 1
10. „Między innymi o spojrzeniu poza czubek własnego nosa”, 1985 nr 3
11. Wiersze, 1985 nr 5
12. „Ku przestrodze”, 1990 nr 1
13. „Spojrzenie na powołanie”, 2000 nr 2 – autor: Rafał Barciński, obecnie ojciec duchowny naszego seminarium
14. „Powołanie zamyślenia”, 2000 nr 2 – autor: Przemysław Szulc, aktualnie proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku oraz Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Świeciu
15. „O miłości spóźnionej”, 2000 nr 3 – autor: Wojciech Kardyś, obecnie proboszcz parafii św. Barbary w Lalkowach i wykładowca nauk biblijnych w naszym seminarium

36

„Spojrzenia” jesień 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Raport KKM
Alumn Patryk Wyka, rok IV

Kochani Mali Misjonarze, Drodzy Przyjaciele Misji i Kleryckiego Koła Misyjne-

go! Wakacje dla Kleryckiego Koła Misyjnego i wszystkich członków parafialnych
i szkolnych ognisk misyjnych, to przede wszystkim wspomnienia z obozu
misyjnego. Nowe miejsce, nowe twarze i wiele niezapomnianych przygód!

XXII Obóz Misyjny w Bysławku

św. i modlitwy, a także zabawy i wspólnej

Już od 22 lat lipiec w diecezji pelplińskiej

rywalizacji. Podczas minionych trzech tygo-

jest przepełniony duchem misyjnym. Dzieci

dni w obozie wzięło udział prawie 200 osób

z parafialnych i szkolnych ognisk misyj-

z różnych stron naszej diecezji i nie tylko

nych zjechały się w tym roku do Bysławka

naszej. To wydarzenie nie odbyłoby się bez

na XXII Obóz Misyjny, aby spędzić część

pomocy świeckich wolontariuszy i klery-

swoich wakacji na spotkaniu z Bogiem

ków, których łącznie było prawie 50 osób.

i drugim człowiekiem. Od 8 do 27 lipca od-

Obóz Misyjny cieszy się coraz większym

były się trzy turnusy misyjnych wakacji,

zainteresowaniem, dzieci nawiązują nowe

podczas których w tym roku skupiliśmy się

znajomości i nie mogą doczekać się następ-

na temacie objawień Matki Bożej z różnych

nego. Dziękujemy wszystkim zaangażowa-

stron świata. Dzieci miały okazję bliżej po-

nym w organizację obozu i mamy nadzieję,

znać świat misyjny czy też spotkać się z mi-

że czas ten wyda owoce w przyszłości.

sjonarzami. Nie zabrakło codziennej mszy

Wizyta ks. bpa Ryszarda Kasyny na Obozie Misyjnym

Opiekunowie i animatorzy trzeciego turnusu Obozu Misyjnego

Zapraszamy na Kongres!

podsumować przeżyty czas Nadzwyczajne-

W tym roku przeżywamy Nadzwyczajny

go Miesiąca Misyjnego. Zapraszamy na to

Miesiąc Misyjny, który ogłosił papież Fran-

wydarzenie wszystkich Małych Misjonarzy

ciszek. W diecezji pelplińskiej, podobnie jak

wraz z katechetami i opiekunami kół misyj-

w zeszłych latach, odbędzie się Diecezjal-

nych! Więcej informacji i zapisy na stronie:

ny Kongres Misyjny Dzieci. W tym roku

www.kolomisyjne.pl.

spotkamy się w Pelplinie 16 listopada, aby
„Spojrzenia” jesień 2019

55

Mała Teresa
Alumn Bartosz Pepliński, rok IV

,,Zrozumiałam, że miłość zamyka w sobie wszystkie powołania, że miłość jest

wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca… jednym słowem –

jest wieczna” – Św. Teresa od Dzieciątka Jezus w ten sposób wyraziła definicję

miłości, dla której stała się karmelitańską ewangelizatorką, a co za tym idzie
patronką misji.

Powołanie w młodym wieku

zakonne, a po kolejnych dwóch została

Urodzona na początku 1873 roku

mistrzynią nowicjatu.

w Alençon we Francji Teresa Martin była

W obliczu choroby

dziewiątym dzieckiem świętej Marii i świę-

Niestety jej błyskotliwie rozwijające się

tego Ludwika Martin. Pochodziła z bardzo

życie zostało przerwane przez ciężką cho-

pobożnej rodziny i na taką też osobę zo-

robę, która pojawiła się w jej organizmie

stała wychowana. Mając 8 lat uczęszczała

w 1896 roku, a rok później, dokładnie 30

do szkoły prowadzonej przez siostry be-

września, pomimo wielu starań gruźlica

nedyktynki. I już w tym wieku pragnęła

doprowadziła do jej śmierci. Można pewnie

pójść w ślady swojej siostry Pauliny, która

powiedzieć, że jej krótkie życie wskazuje

wstąpiła do klasztoru karmelitanek, lecz ze

na poświęcenie dla drugiego człowieka,

względu na młody wiek nie została przyjęta.

na trud, wysiłek. Jednym z aspektów, któ-

Jak widać, decyzja o pójściu do zakonu po-

ry mógł mieć duży wpływ na rozwój jej

jawiła się bardzo szybko. W kwietniu 1988

choroby była jej troska o sprawy rodzinne.

roku jako piętnastolatka dopięła swego

Niespełna 3 lata wcześniej, po zmaganiu się

i przekroczyła furtę zakonu karmelitań-

z ciężką chorobą zmarł jej ojciec, co bardzo

skiego w Lisieux. W dniu obłóczyn w 1889

boleśnie przeżyła.

roku zapisała jako swoje postanowienie

Cierpienie dla misji

słowa: „Przybyłam tutaj, aby zbawić dusze,

Beatyfikowana została 26 lat po swojej

a nade wszystko, by się modlić za kapła-

śmierci, tj. 23 kwietnia 1923 roku, przez Ojca

nów”. Niecałe dwa lata później złożyła śluby

Świętego Piusa XI, zaś dwa lata później
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Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

– 17 maja 1925 roku – została wyniesio-

powiedzieć, że Św. Teresa od Dzieciątka

na na ołtarze przez tego samego papieża.

Jezus swoje życie apostolskie budowała na

Od 14 grudnia 1927 roku została obok

miłości i cierpieniu, przez które pragnęła,

Franciszka Ksawerego główną patronką

aby świat został zbawiony.

misji. Rodzi się tutaj pytanie, dlaczego,
skoro nigdy nie wyjechała na misje, skoro
większość swojego życia spędziła w zakonie.
Teresa była apostołką miłości Chrystusa
i na podstawie tej miłości budowała swoje
powołanie. Swoje życie misyjne budowała
na cierpieniu zarówno duchowym jak i cielesnym, które ofiarowywała za niewierzących w Chrystusa. Można więc w ten sposób
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Dom rodzinny św. Teresy w Alençon
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Jak perły rzucone
przed świnie…
Alumn Dominik Fiszka Borzyszkowski

Tym razem zamiast kolejnego odcinka opowiadania o ostatniej podróży
św. Pawła z Tarsu chcemy Wam zaprezentować dwa komiksy inspirowane

fragmentami Pisma Świętego. Na początek krótkie wprowadzenie i odpowiednie cytaty z Biblii.

Jak perły rzucone przed świnie, tak nasze złe uczynki, które gubią nas w świecie

świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.

mroku. Grzechy nie tylko ranią innych, ale

Iz 53, 4-8

często okazują się strzałami, które zwróco-

Lecz On się obarczył naszym cierpie-

ne są prosto na nas...

niem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy

Mt 5, 1-2; 7, 1-6

Go za skazańca uznali, chłostanego przez

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę.

Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za

A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego

nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.

uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i na-

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,

uczał ich tymi słowami:

a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszy-

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo

scyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się

takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą;

obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na

i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam od-

Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go,

mierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku

lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył

swego brata, a belki we własnym oku nie

ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzo-

dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swe-

ny, jak owca niema wobec strzygących ją,

mu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego

tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce

oka, gdy belka tkwi w twoim oku? Obłud-

i sądzie został usunięty; a kto się przejmu-

niku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka,

je Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy

a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę

żyjących; za grzechy mego ludu został zbity

z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego,

na śmierć.

co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed
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