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Człowiek wśród ludzi
Alumn Marek Grochocki, rok IV
Redaktor naczelny

Pewnie niejednego człowieka dopadła
już myśl, co by było, gdyby urodził się

Nowego Yorku, nie rozpoznana przez przechodniów. Dlaczego?

w innej epoce – np. w średniowieczu albo

Święta nie tylko przypominają fakt

w starożytności, a może dwa tysiące lat

przyjścia Boga na świat, ale także sposób,

temu w Palestynie. Kto wie, czy – tak jak

w jaki się ono dokonało – Bóg faktycznie

pasterze – nie spotkałby przychodzącego

stał się człowiekiem, takim jak my. „I po-

na ten świat Jezusa z Nazaretu. Pytanie

myśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata

jednak brzmi, czy by Go rozpoznał. Ten

dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem”, pisze

eksperyment myślowy można zastosować

ks. Jan Twardowski. Bóg urodził się jednym

i w drugą stronę: Co by było, gdyby dzisiaj

z nas, płakał, cieszył się i cierpiał. Co z tego

Syn Boży stał się człowiekiem. Może więc

dla nas wynika? Wynika z tego między

urodziłby się (jest to jedynie teoretyzowa-

innymi fakt, że to, co my ludzie robimy –

nie, dlatego pozwolę sobie pominąć kon-

nasze zwyczajne codzienne życie – może

tekst, jakim jest Naród Wybrany) w jednej

być święte. Musimy tylko rozpoznać w tym

z brazylijskich favel lub – nie mając gdzie

przychodzącym do nas Człowieku Boga.

głowy oprzeć (por. Mt 8,20) – w pobliskim

Może te Święta są dobrą ku temu okazją,

schronisku dla bezdomnych. I znów pyta-

by kontemplując człowieczeństwo Chrystu-

nie, czy spotykając Go, rozpoznalibyśmy

sa, dostrzec w nim wyraz nieskończonej

w Nim naszego Pana.

miłości Boga ku nam.

Sytuację tę ilustruje montaż na okładce tego numeru: Święta Rodzina w środku
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Bóg z pokolenia Judy
Alumn Paweł Zagórski

Rozmowa z księdzem Wojciechem Kardysiem na temat tego, jak Biblia ukazuje człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Wcześniej jednak pochylimy się nad
sensem adwentowego oczekiwania i udamy się w podróż ścieżką wspomnień

do Włoch, przyglądając się temu, jak obchodzi się Święta w ojczyźnie szopki
bożonarodzeniowej.

W tym roku obchodzimy pięćdzie-

ciekawymi rozmówcami. Czy już wtedy,

sięciolecie „Spojrzeń”. Tak się składa, że

przed dwudziestu laty, w każdym numerze

Ksiądz Profesor, jeszcze będąc w semina-

ukazywał się wywiad przygotowany przez

rium, miał swój wkład w powstawanie

redaktora naczelnego pisma?

naszego pisma. Jaką rolę pełnił Ksiądz
w redakcji?

To się pewnie nie zmieniało przez lata.
Przeprowadzałem wywiad m.in. z ówcze-

Na samym początku od czasu do czasu

snym biskupem pelplińskim Janem Ber-

pisałem jakiś esej albo wiersz, potem zo-

nardem Szlagą, z ówczesnym rektorem ks.

stałem redaktorem naczelnym „Spojrzeń”

Wiesławem Meringiem, ale też starałem

i przez kilka lat nim pozostawałem.

się, żeby w „Spojrzeniach” przybliżać syl-

Na którym był Ksiądz wówczas roku?

wetki pracowników świeckich, sióstr za-

O ile dobrze pamiętam, było to chyba

konnych – tego nie było wcześniej. Kiedyś

na trzecim, a już na pewno na czwartym

– tak mi się wydaje – „Spojrzenia” miały

i piątym roku.

bardziej literacki charakter, może nawet

A z kim Ksiądz współpracował?

trochę awangardowy, a kiedy ja zostałem

Zastępcą redaktora naczelnego był ów-

redaktorem naczelnym, przybrały bardziej

czesny kleryk Sławek Kunka – dzisiaj

za cel przybliżanie życia seminaryjnego.

ksiądz, ojciec duchowny naszego semina-

Zamieszczaliśmy sporo zdjęć z różnych

rium.

wydarzeń, co się tak często wcześniej nie

Wydany ostatnio jubileuszowy zbiór

zdarzało. Trzeba pamiętać, że możliwości

wywiadów zawiera zapis aż pięciu roz-

techniczne były zupełnie inne, więc to też

mów, które Ksiądz Profesor przeprowa-

było nie lada wyczynem, żeby taki numer

dził jako redaktor „Spojrzeń” z różnymi

wyszedł i wyglądał przyzwoicie.
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Bóg z pokolenia Judy

Czy pamięta Ksiądz jakieś szczególnie

Czy Włosi mają jakieś specyficzne

ciekawe momenty z czasu redagowania

zwyczaje związane z Adwentem i Bożym

„Spojrzeń”?

Narodzeniem?

Kiedy mieliśmy już złożony numer, za-

Czas Świąt nie jest tam tak piękny i bo-

wsze pojawiał się ten sam problem… Udawa-

gaty jak u nas w Polsce. Jedyne, w czym nas

łem się wtedy do wydawnictwa i ówczesny

przewyższają, to stawianie i budowanie

kierownik, jak tylko mnie zobaczył, z dale-

szopek. Są one zwykle bardziej rozbudowa-

ka krzyczał: „nie, nie, nie, nie ma czasu, nie

ne, przywiązuje się do nich większą wagę,

da rady”. Oczywiście czas zawsze się zna-

pojawia się w nich więcej postaci (także

lazł, dało radę i numer wychodził w porę.

współczesnych) – zatem pod tym względem

Skoro poruszamy już wątki związane

jest bardziej bogato. Jest to dziedzictwo

ze wspomnieniami Księdza Profesora: Dla

świętego Franciszka. W Neapolu, przykła-

kleryków, którzy mieli okazję uczestniczyć

dowo, w kilku uliczkach można kupować

w Księdza wykładach, nie jest tajemnicą,

figurki i różne inne ozdoby na choinkę czy

że z sentymentem wspomina Ksiądz swój

do szopki bożonarodzeniowej przez cały

czas studiów w Rzymie. Czy miał Ksiądz

rok. Natomiast przebieg Świąt – mogę po-

okazję kiedyś spędzić w Wiecznym Mieście

wiedzieć tylko o parafii, na której byłem –

Boże Narodzenie?

jest trochę inny niż u nas. W Polsce akcent

Nie, w samym Rzymie nie, ponieważ

położony jest – poza oczywiście liturgią – na

zawsze wyjeżdżałem na parafię, co roku na

wigilię: wieczerzę, wspólne śpiewanie ko-

tę samą, żeby kilka dni przed Świętami po-

lęd, prezenty itd. We Włoszech poza liturgią

magać w spowiedzi świętej, a potem przeżyć

zwyczaje wigilijne właściwie nie istnieją.

z tą wspólnotą w Vigo di Cadore czas Boże-

Wigilia w parafii, do której przyjeżdżałem,

go Narodzenia. Natomiast obserwowałem,

nie odróżniała się od każdego innego dnia.

jak Rzym się przygotowuje – i tutaj może

Wręcz w większym niż zwykle pośpiechu

będzie rozczarowanie, bo powiem, że nie

jedliśmy z proboszczem kolację, bo trzeba

szczególniej niż jakiekolwiek inne, podob-

było jeszcze pójść do kościoła wyspowiadać

nej wielkości miasto. Już od Adwentu na

tych, którzy nie zdążyli; potem Pasterka,

ulicach i w sklepach widać było choinki

więc o opłatku można było zapomnieć.

i ozdoby, nawet na Placu Świętego Piotra na

Śpiewanie kolęd to także bardziej polski

początku Adwentu stawiano choinkę. Więc

zwyczaj, bo Włosi nie mają wielu kolęd.

przedświąteczny klimat był odczuwalny,

Wydaje mi się, że nawet „Cicha noc” śpie-

ale osobiście nigdy nie miałem wrażenia,

wana jest troszeczkę na siłę. Nie ukrywam,

że będąc w Rzymie, przeżywam go w jakiś

że pierwsza wigilia spędzona tam we Wło-

szczególnie inny sposób, niż jak bym był

szech była dla mnie dość smutnym momen-

w tym czasie np. w Warszawie.

tem, bo inaczej spędzałem pierwszą wigilię
poza domem w Polsce (w seminarium),
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Stawianie choinki na Placu św. Piotra z początkiem Adwentu

gdyż u nas wszędzie jest podobnie – a tam

jeździć, a proboszcz został przeniesiony na

wszystko było zupełnie inne. Ale później

inną parafię. Oczywiście są też świąteczne

w kolejnych latach przywoziłem opłatek,

życzenia – Włosi pozdrawiają się, mówiąc

uczyłem Włochów polskich zwyczajów i ten

Buon Natale! We Włoszech czuć oczywiście

czas mijał już jakoś inaczej. A same Święta,

atmosferę Świąt, jednak nie zamieniłbym

tak jak i u nas, są przeżyciem rodzinnym

polskich Świąt na włoskie.

i religijnym, i… kulinarnym. Nie może być
świąt Bożego Narodzenia bez tak zwanego

A czy we Włoszech przychodzi do dzieci
święty Mikołaj?

panettone. Uroczyście celebruje się świątecz-

Tak. Dzieci czekają na Babbo Natale, ale

ny obiad – więc pod pewnymi względami

niedługo potem przychodzi do nich wraz

jest podobnie, ale brakuje tego bogactwa,

z prezentami tak zwana Befana, czyli taka

jakie u nas niesie z sobą wigilia.

wróżka o wyglądzie czarownicy, w święto

Czy udało się Księdzu zaszczepić tam
któreś z polskich zwyczajów? Jak reagowali na nie Włosi?

Trzech Króli.
Wracając na nasz polski grunt, praktykowanie zewnętrznych zwyczajów około-

Kolęd oczywiście ze mną nie śpiewali,

świątecznych – jak się wydaje – z roku na

bo nie znali języka polskiego. Opłatkiem

rok rozpoczyna się coraz wcześniej. Być

się dzielili, jak wyjaśniłem im, na czym

może nie mamy na to zjawisko wpływu, ale

polega ta idea, i pewnie na tym się skoń-

czy sądzi Ksiądz Profesor, że powinniśmy

czyło, bo potem przestałem już do Vigo

się z tym pogodzić?

„Spojrzenia” zima 2019
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Bóg z pokolenia Judy

Szopki bożonarodzeniowe sprzedawane na słynnej via san Gregorio Armeno w Neapolu

Według mnie problemem jest to, że –

są, jak chociażby kalendarz adwentowy,

najkrócej mówiąc – okrada się nas z Adwen-

ciasteczka adwentowe, wieńce w domach

tu, bo po uroczystości Wszystkich Świętych

itd. I gdyby bardziej to promować – także

w sklepach niejednokrotnie już słychać Jin-

od strony komercjalnej – to zapewne by-

gle bells, widać choinki czy inne ozdoby, tak

łoby lepiej.

jakby okres Adwentu nie istniał. Kiedy nie

Zjawisko takiego pomijania Adwentu

przygotowujemy się do Świąt poprzez czas

tłumaczone jest popularnie komercjaliza-

Adwentu, oczekiwania, rorat, to świąteczny

cją Świąt, ale czy jego przyczyna nie leży

klimat odczuwa się już kilka tygodni szyb-

gdzieś głębiej? Może trzeba upatrywać

ciej. A gdy przychodzi właściwy czas Bożego

jej w niechęci współczesnego człowieka

Narodzenia, to owszem przeżywamy go tro-

do czekania?

chę inaczej, bo z rodziną i bliskimi – ale już

Pewnie jest to słuszne spostrzeżenie.

nie daje on tyle radości. A kiedy człowiek

Dodałbym jeszcze, że współczesny człowiek

czeka z ozdabianiem domu, ze śpiewaniem

jest coraz mniej religijny, więc umyka mu

kolęd itd. na właściwy moment, cieszy się

sam aspekt duchowy Świąt. Przeżywając

dużo bardziej. Ktoś zatem nas okrada z Ad-

Boże Narodzenie, wielu ludzi zatrzymuje

wentu. Jeśli widziałbym jakieś rozwiązanie,

się tylko na tym, co zewnętrzne, na pięk-

to większe propagowanie okresu Adwentu.

nej skądinąd, ale często niestety pustej

Tym bardziej, że jakieś przesłanki ku temu

tradycji. Powinniśmy pomagać wiernym
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w odkrywaniu religijnego charakteru

Pochodzenie boskie Wysłańca, jakim

Świąt, a dzięki temu Adwent odzyskałby

miał być Mesjasz, potwierdzone jest przez

swoje właściwe miejsce w ich życiu.

teksty prorockie, a wśród nich są także

Zatem można stwierdzić, że samo

i takie, które podkreślają tę ludzką natu-

oczekiwanie ma swoją wartość. A gdyby

rę przyszłego Mesjasza. Takie proroctwo

spojrzeć na tę rzeczywistość oczami teo-

zawiera już Księga Rodzaju: Kiedy Jakub

loga – czy w Piśmie Świętym znaleźliby-

wypowiada słowa błogosławieństwa nad

śmy fragmenty, które dowartościowują

swoimi synami, to kierując je do Judy,

czekanie?

wprost zapowiada, że Mesjasz będzie po-

Sam fakt, że Izraelici musieli przez

chodził z jego pokolenia. Podobnie Izajasz

setki lat oczekiwać na przyjście Mesjasza

podkreśla, że będzie On potomkiem Jessego

i niejako zaczęli się niecierpliwić, bo na-

(Jesse to ojciec Dawida). Z kolei w Drugiej

dzieje mesjańskie w ostatnich dwóch wie-

Księdze Samuela słyszymy zapowiedź, że

kach przed narodzeniem Chrystusa stały

Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida

się bardziej intensywne i dość powszechne

i Bóg utwierdzi w Nim swoje panowanie.

w narodzie wybranym, pokazuje, że cze-

Potem mamy wszystkie teksty, które mówią

kanie ma ogromną wartość. My się nie-

o zrodzeniu cudownego Dziecięcia (Izajasz

cierpliwimy, ponieważ jesteśmy „zepsuci”

– dziewiąty rozdział), czy też proroctwo

przez technikę. Od razu chcemy mieć to,

o Emmanuelu, którego Panna pocznie i po-

czego oczekujemy, i nie potrafimy czekać.

rodzi. Więc aspekt ludzki i człowieczeństwo

Może jeszcze osoby wychowane w syste-

Mesjasza są obecne w różnych fragmentach

mie komunistycznym są przyzwyczajone

Starego Testamentu.

do tego, że na niektóre rzeczy, produkty,

W opisach działalności Chrystusa, czyli

wygody trzeba niekiedy długo czekać. Dla

głoszenia Królestwa Bożego, odpuszczania

Izraelitów też było to oczywiste – koniecz-

grzechów, uzdrawiania, wskrzeszania

nym jest czas oczekiwania, ale im bliżej

umarłych etc., na pierwszy plan wysuwa

nadchodzi jego kres, tym większa pojawia

się Jego Boska natura. W jaki sposób czło-

się radość.

wieczeństwo Jezusa objawia się na kartach

Stary i Nowy Testament pomimo wie-

Ewangelii?

lu różnic stanowią jedność świadectwa

Ludzką naturę Chrystusa widać choć-

o ingerencji Boga w historię ludzkości.

by po lekturze dwóch pierwszych rozdzia-

Kulminacja Objawienia dokonuje się

łów Ewangelii według świętego Mateusza

w osobie Jezusa z Nazaretu, zapowiadane-

i Łukasza – to jest tak zwana Ewangelia

go już przez starotestamentalnych proro-

dzieciństwa – gdzie Ewangeliści relacjo-

ków. Czy na podstawie jakichś proroctw

nują nam fakt narodzin Zbawiciela: to,

można było przypuszczać, że Bóg stanie

że przyszedł na świat jako małe dziecię,

się człowiekiem?

że jest prawdziwym człowiekiem i co do
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Bóg z pokolenia Judy

Ewangeliści wielokrotnie wspominają człowieczeństwo Mesjasza. Czytamy przecież, ze Jezus
spożywał posiłki, pił wino, bywał zmęczony, czasem musiał odpocząć od tłumów, pościł.
Powyżej fotos z filmu „Syn Boży” w reżyserii Christophera Spencera

tego nie ma wątpliwości. Marek nie opi-

została ukazana w relacjach czterech

suje tego wydarzenia, a Jan czyni jedynie

Ewangelistów.

wzmiankę o Słowie, które stało się ciałem. Zatem mówimy o tajemnicy Wciele-

Jaką intencję mieli Ewangeliści opisując ludzką naturę Chrystusa?

nia i człowieczeństwie Logosu. Ale nawet

Wynikało to poniekąd ze zwykłej obser-

w tekstach, które opisują publiczną dzia-

wacji. Skoro widzieli swojego Mistrza, który

łalność dorosłego Jezusa, obok spektaku-

występuje i działa z mocą Bożą, a za chwilę

larnych wydarzeń, takich jak znaki i cuda,

zachowuje się tak jak każdy człowiek i ma

Ewangeliści wielokrotnie wspominają

ludzkie potrzeby, opisywali to, jakim On

człowieczeństwo Mesjasza. Czytamy prze-

jest. Może nawet bez szczególnych intencji,

cież, że Jezus spożywał posiłki, pił wino,

tylko stali się obserwatorami Jego życia lub

bywał zmęczony, czasem musiał odpocząć

też słyszeli o tym od innych, bo przecież

od tłumów, pościł, więc możemy sobie wy-

Marek czy Łukasz nie byli apostołami. Więc

obrazić, że także był wycieńczony fizycz-

to, co widzieli lub o czym słyszeli, napisali.

nie, wzruszał się – mamy przynajmniej

Nie mogli ukazać Chrystusa tylko jako Syna

dwukrotnie wzmiankę o tym, że zapłakał.

Bożego ani też nie koncentrowali się na Jego

Cierpiał fizycznie podczas męki i umie-

czysto ludzkich zachowaniach.

rając na krzyżu, zatem nie mamy wątpli-

Powróćmy raz jeszcze do Ewangelii

wości, że także ludzka natura Zbawiciela

dzieciństwa: Jaki przekaz dla nas żyjących
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w XXI w. niesie opis Boga jako Dzieciątka

sukces. Ale znów – Bóg potrafi to, co słabe

położonego w żłobie, które cierpi wszyst-

i pozornie nieliczące się, uczynić niewy-

kie niedogodności związane z tak ubogim

obrażalnie wielkim sukcesem.

narodzeniem?

Człowiek ze swojej natury jest bytem

Pewnie dla nas jest to poniekąd źródło

społecznym, do właściwego funkcjono-

pociechy. Wielu możnych tego świata ma

wania i rozwoju potrzebuje wspólnoty

idealne warunki do tego, żeby urodzić dzie-

innych osób, które stanowią dla niego

ci i wychować je w cieplarnianych zazwy-

punkt odniesienia. Jezus również wycho-

czaj warunkach, ale większość ludzi boryka

wywał się w konkretnej kulturze, dorastał

się z problemami dnia codziennego. Kiedy

w jakimś otoczeniu. Czy środowisko Jezusa

widzimy największego spośród królów,

miało jakiś wpływ na Jego dorastanie?

który stając się człowiekiem, doświadcza

Z pewnością. Pierwszą społecznością,

trudności nawet większych niż przeciętny

w której dorastał, była Jego rodzina – Mary-

człowiek, jest to dowód solidaryzowania się

ja i Józef. O tym wiemy z lektury Ewangelii.

Syna Bożego z nami.

Poznajemy tam Świętą Rodzinę – troskli-

Nie wszyscy, którzy osobiście spotkali

wego Józefa, kochającą Maryję – czasem

Jezusa, przyjęli Jego przesłanie. Wiemy,

popełniających błędy, bo dopuścili do tego,

że Żydzi spodziewali się mocarza, który

że dwunastoletni syn zaginął. Znajdujemy

wyzwoli Izrael w sensie politycznym czy

nawet w Ewangelii słowa reprymendy ze

wręcz militarnym. Także współczesny

strony Maryi względem Niego. Ale to było

człowiek często za wzór do naśladowania

zdrowe i pełne miłości środowisko, które

obiera sobie tych, którzy są mocni, przebo-

niewątpliwie najbardziej ukształtowało

jowi. Kościół jednak zaprasza nas, byśmy

Jezusa. Zapewne miał kontakt z rówieśni-

pochylając się nad betlejemskim żłóbkiem

kami, mieszkańcami Nazaretu, sąsiadami,

odnaleźli inspirację w słabości, która się

krewnymi. O tym jednak nie znajdziemy

tam objawiła. Czym może nas zainspiro-

żadnej wzmianki na kartach Pisma Święte-

wać mały i bezbronny Jezus?

go, za to bardzo bogata pod tym względem

Może uświadomić nam, jak wielkie rze-

jest literatura apokryficzna, tyle że spoty-

czy potrafi uczynić Bóg, nie posługując się

kamy w niej dużo historii fantastycznych,

tym, co mocne i wielkie według ziemskich

wręcz dziwacznych, w których Jezus poka-

kategorii. Małe, bezbronne Dziecko, uro-

zywany jest nawet jako trochę niegrzeczne

dzone w trudnych okolicznościach gdzieś

dziecko, które nadużywa Boskiej mocy, cza-

w dalekiej Palestynie stało się Zbawicielem

sem nawet dokuczając innym. To zazwyczaj

ludzkości. Dorosły Jezus wybrał w większo-

czyste fantazje, a jak było naprawdę, trudno

ści prostych rybaków z peryferyjnej Galilei

dziś nam dociec.

i uczynił ich swoimi współpracownikami. Po ludzku patrząc, nie mieli szans na
„Spojrzenia” zima 2019
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Najbardziej znana jest Ewangelia wg

Józefa i Maryję, do których zwrócił się sło-

św. Tomasza. Przy czym pamiętać musi-

wami: „Czy nie wiedzieliście, że powinie-

my, że istnieją dwa utwory o podobnym

nem być w tym, co należy do mego Ojca?”.

tytule – tylko jeden z nich, który dotarł do

Na tym etapie Jezus wie już dużo na temat

naszych czasów w wersji greckiej, opisuje

swej tożsamości. Jest świadom tego, że Bóg

dzieciństwo Jezusa. Drugi zaś zawiera logia

to Jego prawdziwy Ojciec.
I pytanie na koniec: Czy zechciałby

Chrystusa.
A czy wiemy, w jaki sposób Jezus, bę-

Ksiądz Profesor polecić naszym Czytel-

dąc człowiekiem, rozeznał, że jest także

nikom do własnej lektury jakiś fragment

Synem Bożym?

Biblii, który współgrałby z tajemnicą,

Nie mamy wątpliwości co do tego, że

którą przeżywamy?

Jezus miał świadomość swojego Boskiego

Na okres Adwentu i Świąt cenną lekturą

pochodzenia, kiedy spoglądamy na Jego

będą na pewno dwa ewangeliczne rozdziały

działalność publiczną, bo wykorzystywał

opowiadające o przyjściu Jezusa na świat na

autorytet i władzę Bożą nieraz, choćby

początku Ewangelii Mateuszowej i Łukaszo-

przez mowy pełne mocy, przez cuda, któ-

wej. Dalej, warto wczytywać się w przekaz

rych dokonywał, potem przez zmartwych-

św. Jana, a dokładnie w Prolog jego Ewange-

wstanie. Natomiast jeśli chodzi o to, jak się

lii – w tzw. Hymn o Logosie. Dobrze jest po

rodziła ta świadomość, w Piśmie Świętym

raz kolejny w życiu odczytywać powyższe

jedynym fragmentem, w którym możemy

fragmenty, odkrywać w nich jak najwięcej

cokolwiek na ten temat przeczytać, jest epi-

szczegółów, poddawać je refleksji, rozmy-

zod z Ewangelii według świętego Łukasza

ślać nad nimi i w ten sposób przygotować

– o tym, jak dwunastoletni Jezus zaginął,

się do świadomego przeżywania Świąt Bo-

po trzech dniach został odnaleziony przez

żego Narodzenia.

ks. dr Wojciech Kardyś – urodził się 27 kwietnia 1978 r., pochodzi
z parafii pw. Matki Kościoła w Tczewie. W 2003 r. przyjął święcenia
kapłańskie. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne
z zakresu biblistyki. Licencjat nauk biblijnych uzyskał studiując
na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Studia doktorskie
ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po zdobyciu
wykształcenia wrócił do diecezji pelplińskiej. Pracował jako pomoc
duszpasterska w parafii pw. Trójcy Świętej w Kościerzynie i parafii
pw. Wszystkich Świętych w Skórczu. W 2016 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Barbary w Lalkowach. Od czasu
ukończenia studiów jest wykładowcą w Wyższym Seminarium
Duchownym w Pelplinie.

LITURGIA

Adwent skarbcem,
z którego wydobywamy
rzeczy stare i nowe
Alumn Mateusz Rzepkowski, rok V

Nowy rok w kalendarzu liturgicznym nie zbiega się z datą 1 stycznia, lecz przypada znacznie wcześniej. Początkiem nowego roku liturgicznego jest czas Ad-

wentu, który dla nas jest wielkim skarbem. Zachęca nas on do „wydobywania
rzeczy starych”, czyli refleksji nad przeszłością, ale i przygotowywania się na
to, co ma nastąpić (por. Mt 13, 52).

Skarb Adwentu

się wspominać bez należytego przygoto-

Chrześcijanie zawsze dbali o należyte

wania. Adwent jednakże w swojej genezie

przygotowanie się do wielkich tajemnic

początkowo nie był nastawiony na Boże

wiary, które zmierzali przeżywać. W roku

Narodzenie, lecz na święto Objawienia Pań-

313, kiedy oficjalnie zezwolono na wy-

skiego, upamiętniające moment, w którym

znawanie chrześcijaństwa w Cesarstwie

nowonarodzony Chrystus został w sposób

Rzymskim, chrześcijanie doszli do wnio-

uroczysty przedstawiony ludowi. Ślady

sku, że tajemnicy Wcielenia nie powinno

obchodzenia Adwentu początkowo nie są

„Spojrzenia” zima 2019
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Adwent skarbcem, z którego wydobywamy rzeczy stare i nowe

jednak zauważalne w liturgii rzymskiej,

nowy spojrzenie na istotę Narodzenia

lecz w liturgii galijskiej, która kształtowała

Jezusa Chrystusa. Jednakże wielki wpływ

się na terenach obecnej Francji i Hiszpanii.

na kształtowanie się liturgii galijskiej mie-

Ojcowie Kościoła pierwszych wieków

li mnisi iroszkoccy, którzy podkreślali

zachęcali wiernych, by swoje przygotowa-

w szczególny sposób aspekt ostatecznego

nie do święta Objawienia Pańskiego rozpo-

przyjścia Jezusa na końcu czasów. Za ich

częli już od 17 grudnia. Był to czas z natury

sprawą przeżywanie Adwentu ponownie

wyjątkowo ascetyczny poprzez posty i tek-

zaczęło przybierać formę pokutną: w li-

sty pokutne, co w liturgii współczesnej jest

turgii galijskiej zaczął obowiązywać kolor

zauważalne szczególnie w pierwszym okre-

fioletowy oraz opuszczano hymny Gloria

sie przeżywania Adwentu. Po rozpowszech-

i Te Deum, a wszelkie teksty nabrały wy-

nieniu się celebrowania święta Bożego Na-

mowy pokutnej.

rodzenia w V w. wymowa Adwentu nieco

Odmiennie sprawa zaczęła się przed-

się zmieniła. W liturgii zaczęto zwracać

stawiać w liturgii rzymskiej za przyczyną

uwagę na to, że istotne jest nie tylko Obja-

papieża Grzegorza Wielkiego. Dzięki niemu

wienie, lecz ważnym wydarzeniem w życiu

Adwent zaczęto postrzegać w sposób rado-

Kościoła jest Narodzenie Chrystusa. Zaczęto

sny. Wszelkie teksty w liturgii rzymskiej

celebrować Boże Narodzenie, przez co wy-

nastawione były na wspominanie tego

mowa Adwentu zaczęła przybierać formę

niezwykłego wydarzenia. W wymowie tego

radosnego wspominania tego, że Chrystus

czasu akcent położony był nie na pokutny

przyszedł na świat jako dziecko.

post, lecz świąteczną radość.

Dwie natury, jedna istota…

Adwent w liturgii pierwszych wieków

Adwent stał się skarbcem, z którego Ko-

chrześcijaństwa stał się wyjątkowym okre-

ściół od V w. zaczął wydobywać w sposób

sem o podwójnej naturze. Z jednej strony
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w liturgii rzymskiej podkreślano radosne

w ten sposób przygotować się na ponowne

przygotowanie do Bożego Narodzenia,

przyjście Zbawiciela.

z drugiej zaś strony liturgia galijska zwra-

…i wspominamy to, co było

cała uwagę na ponowne przyjście Jezusa

Ostatnim etapem przygotowania ad-

w czasach ostatecznych, które winno być

wentowego są dni od 17 grudnia. Jest to czas,

uprzedzone pokutą i postem. W ten sposób

w którym niewątpliwie dominuje tradycja

Adwent stał się okresem dwóch natur, lecz

rzymska. Zmienia się wymowa tego okresu.

istota pozostała jedna – był to czas przygo-

Jest on nastawiony na przeżywanie radości

towania na spotkanie z Panem, jednakże

z faktu zbliżającego się Bożego Narodzenia.

wyrażanego w różny sposób.

Wszelkie teksty liturgiczne przypominają

…w której czekamy na to, co będzie…

wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, kiedy

Nasze postrzeganie czasu Adwentu w li-

to Jezus narodził się w Betlejem. Najświęt-

turgii ma odwrócony porządek. Pierwszy

sza Maryja Panna oraz św. Józef stają się

okres Adwentu charakteryzuje się nasta-

szczególnymi postaciami wspominanymi

wieniem na przyszłość. Z początkiem Ad-

w tekstach liturgicznych. Sama wymowa

wentu przygotowujemy się do ponownego

tych tekstów również podkreśla radość

przyjścia Jezusa w czasach ostatecznych.

wypływającą z faktu, że niebawem okres

Wszelkie teksty liturgiczne przypomina-

Adwentu przemieni się w okres Bożego

ją nam tę niezwykłą prawdę i mobilizują

Narodzenia, w którym Kościół będzie świę-

nas do gotowości w oczekiwaniu na Pana.

tował chwilę pierwszego przyjścia Jezusa

W czytaniach dominują teksty księgi Apo-

do swojego ludu.

kalipsy, która w sposób obrazowy i symbo-

Adwent czasem wydobywania

liczny opisuje nam fundamentalny temat,

Kiedy zauważymy pierwszą zapaloną

którym jest Sąd Ostateczny i związana

świeczkę na wieńcu adwentowym, warto

z nim potrzeba czuwania. Szczególną posta-

uświadomić sobie fakt, że nadszedł czas

cią tego okresu jest osoba Jana Chrzciciela,

naszego przygotowania. Istotne jednakże

który staje się dla nas prawdziwym wzo-

pozostaje przede wszystkim nasze we-

rem przygotowania do realnego spotkania

wnętrzne przygotowanie na spotkanie

z Jezusem.

z żywym Bogiem. To, co zewnętrzne, niech

Współcześnie początek Adwentu czerpie

stanie się dodatkiem tego, co będziemy

wiele z liturgii galijskiej poprzez zachęcanie

przeżywali w swoim sercu podczas Świąt

wiernych do nawrócenia, pokuty i postu, by

Bożego Narodzenia.

„Spojrzenia” zima 2019
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Dom chleba domem
Chleba żywego
Alumn Krystian Rink, rok III

Niekiedy samo miejsce pochodzenia może już coś o człowieku powiedzieć.
Co mówi o Jezusie fakt przyjścia na świat w Betlejem, mieście Dawidowym?

Dom chleba

przypuszczenie co do Jego mesjaństwa, byli

„A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze je-

jednak strofowani przez innych, którzy

steś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi

przytaczali, iż Mesjasz ma pochodzić z Be-

wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu,

tlejem – nie zaś z Galilei – i być potomkiem

a pochodzenie Jego od początku, od dni

rodu Dawida. Nie znali bowiem miejsca

wieczności” (Mi 5, 1). Przytoczone słowa

narodzin Jezusa. (por. J 7, 37-53).

zawarte w Księdze Micheasza nawiązują

Co ciekawe, nie tylko słowa proroka

do przyjścia wyczekiwanego od wieków

Micheasza mogą odsyłać do Betlejem jako

Zbawiciela, przyszłego Władcy Izraela.

miejsca narodzin Zbawiciela. Sama ety-

Wskazują na bardzo konkretne miejsce

mologia nazwy miejscowości zdaje się być

Jego przyjścia, którym ma być Betlejem.

niezwykle symboliczna.

Proroctwo to było dobrze znane Izraelitom

W języku hebrajskim Betlejem jest zbit-

w czasach Jezusa. Gdy Mędrcy ze Wschodu

ką dwóch słów: bet, które znaczy dom, oraz

przybyli do Jerozolimy, by oddać pokłon

lehem, tj. chleb. Betlejem jest zatem domem

nowonarodzonemu Mesjaszowi, przeraził

chleba. Nasze myśli podświadomie zmie-

się król Herod i całe miasto. Wówczas sam

rzają już do osoby Jezusa, który właśnie

Herod zapytał arcykapłanów i uczonych,

tam przyszedł na świat, a ponad trzydzie-

gdzie może narodzić się człowiek poszuki-

ści lat później powiedział o sobie, że jest

wany przez przybyszów. Ci jasno odpowie-

„chlebem życia” (por. J 6, 48). Znaczenie

dzieli, że będzie to Betlejem, miasto judzkie

nazwy miasta jest jeszcze ciekawsze w ję-

(por. Mt 2, 1-4). Także w czasie działalności

zyku arabskim, bowiem Bajt Lahm ozna-

Jezusa Żydzi znali treść proroctwa. Gdy

cza dosłownie Dom Mięsa. Zdawać by się

Ten był w Jerozolimie, niektórzy snuli

mogło, że występuje tu pewien rozdźwięk.

„Spojrzenia” zima 2019
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Dom chleba domem Chleba żywego

Tak obecnie wygląda miasto narodzin Pana Jezusa

Wspólnym mianownikiem okazuje się

Jezus Chrystus rodzi się z Maryi Dziewicy

jednak Chrystus. Prolog Ewangelii według

i na zasadzie zrodzenia staje się człowie-

św. Jana mówi o Synu Bożym jako o Logo-

kiem wraz z całym bagażem tej godności.

sie – odwiecznym Słowie, przez które Bóg

Chleb żywy

Ojciec stworzył świat i na niego przyszedł.

Jezus często określa siebie mianem

Owo przyjście dokonało się przez Wciele-

„chleba żywego”. Gdy to czyni, wskazuje, że

nie. „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało

jest niezbędny do życia, podaje siebie jako

między nami” (J 1, 14). Polskie tłumaczenie

fundament dobrego funkcjonowania czło-

nie oddaje dosadności oryginalnego tekstu.

wieka. Nie pozostaje jednak pokarmem wy-

Ewangelista bowiem na określenie tego, co

łącznie w wymiarze doczesnym i material-

nazywamy ciałem, używa greckiego sarks,

nym, nie jest bowiem zwykłym pokarmem,

czyli mięso. Użycie takiego słowa podkreśla

który podtrzymuje nas przy życiu w sensie

realność przyjęcia przez Chrystusa pełnego

biologicznym. On wynosi to życie do nowej

człowieczeństwa, a nie jedynie pozornego

jakości. „Ja jestem chlebem życia. Ojcowie

ciała, jak mówiła jedna z herezji w pierw-

wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To

szych wiekach chrześcijaństwa (doketyzm).

jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je,
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nie umrze” (J 6, 48-51). Chrystus jest zatem

i prawdziwie obecny w świętych postaciach

pokarmem duchowym dającym prawdzi-

daje się jako pokarm duchowy, umocnienie

we życie w Bogu. Jest to umocnienie dla

dla wierzących w ziemskiej pielgrzymce. Na

człowieka, aby mógł żyć wiecznie, źródło

eucharystycznym ołtarzu oddaje się w ludz-

siły do osiągnięcia prawdziwego szczęścia

kie ręce i daje połamać, by być rozdanym.

i wiecznego życia. Powiedział przecież: „Kto

Mimo że Pan w otoczeniu apostołów

spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma

wstąpił znów do nieba, nie zostawił nas

życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu

samych. Dalej jest obecny wśród nas w Naj-

ostatecznym” (J 6, 54).

świętszym Sakramencie. „A Słowo stało się

Szósty rozdział Ewangelii
Janowej szczególnie przywołuje wypowiedzi Pana Jezusa
we wspomnianym kontekście.
Przeplatają się one z niemałym
oburzeniem ze strony odbiorców, a także z niezrozumieniem przez samych uczniów.
Nie było im łatwo przyswoić
sobie tak rewolucyjne wręcz

ciałem i zamieszkało między

Jezus,
Chleb żywy,
„rozbił swój
namiot”
ponad 2000
lat temu
w Betlejem

przesłanie Zbawiciela, choć

nami” (J 1, 6). Wspomniany już
na początku cytat z Prologu
Ewangelii spisanej przez „umiłowanego ucznia Jezusa” zawiera w tekście oryginalnym jeszcze jeden interesujący szczegół.
Tłumacząc dosłownie, Chrystus rozbił namiot wśród nas!
Zaś łacińskie tabernakulum,
czyli miejsce przechowywania

Chrystus wyjaśnił to, mówiąc: „Chlebem,

Najświętszego Sakramentu, znaczy właśnie

który ja dam, jest moje Ciało, wydane za

namiot. Być może to daleko idąca interpre-

życie świata” (J 6, 51). Słowa te wypełniły

tacja… Faktem jest jednak, iż Jezus, Chleb

się w czasie ostatniej wieczerzy oraz tajem-

żywy, „rozbił swój namiot” ponad 2000 lat

nicy męki, śmierci i zmartwychwstania.

temu w Betlejem, zamieszkał między nami

To zaś urzeczywistnia się za każdym ra-

i mieszka do dzisiaj.

zem we mszy świętej. Tam Chrystus żywo

„Spojrzenia” zima 2019

19

TEOLOGIA

Narodzony pośród
pasterzy
Diakon Tomasz Borek, rok VI

Syn Boży przyszedł na świat w miejscu, gdzie przebywali pasterze, i to oni byli

pierwszymi, którym zwiastował swoje narodzenie. Już tutaj widzimy swego
rodzaju omen – zapowiedź stylu życia i misji Jezusa Chrystusa.

Biblijny obraz pasterza

wyobrażenia rzeczywistości nadziemskiej.

Na kartach Starego Testamentu motyw

Nie inaczej było z pracą pasterza. Jest ona

pasterski możemy dostrzec już w historii

na tyle nośnym obrazem, że bardzo łatwo

Kaina i Abla – ten ostatni parał się bowiem

stała się przenośnią i symbolem.

hodowlą trzody. Mimo to, tytuł praojca

Dla historii samego Izraela pobyt na

wszystkich pasterzy przypadł potomkowi

pustyni po wyjściu z Egiptu był doświadcze-

jego mordercy – Jabalowi (por. Rdz 4, 20).

niem na tyle potężnym i bogatym, że stało

Po nim pasterzami byli Abraham i Lot

się ono archetypem prawdziwej i głębokiej

(por. Rdz 13, 2. 5), Izaak (Rdz 26, 14), Laban

relacji z Jahwe dla wszystkich pokoleń. Póź-

i Rachela, żona Jakuba (por. Rdz 29, 9), sam

niejsza refleksja nad tymi wydarzeniami

Jakub i jego synowie (por. Rdz 30, 40). Wśród

zostanie zapisana w Psalmach: „Swój lud

proroków warto wymienić najpierw Moj-

wyprowadził jak owce i powiódł w pustyni

żesza (por. Wj 3, 1), ale także Amosa (por.

jak trzodę” (Ps 78, 52) oraz „Pan jest moim

Am 1, 1). Pasterzem-królem był Dawid (por.

pasterzem, nie brak mi niczego” (Ps 23, 1).

1 Sm 16, 19). Źródła apokryficzne do listy

Dobry i zły pasterz

pasterzy dodają również Joachima, ojca

Codzienne życie człowieka starożytnego

Bogurodzicy Maryi.

pokazuje bardzo wyraźnie, że pasterz pa-

Człowiek starożytny niejako automa-

sterzowi nierówny. Trzeba zatem zapytać,

tycznie wiązał porządek ziemski z porząd-

jakimi cechami winien odznaczać się dobry

kiem niebieskim. Wynikało to z przeko-

pasterz, ale jednocześnie warto zastanowić

nania religijnego o obecności i wpływie

się i nad tym, co decyduje o przypisaniu

świata boskiego na ludzki. Stąd powszech-

innemu pasterzowi miana „złego”.

na była projekcja porządku ziemskiego na
„Spojrzenia” zima 2019
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Narodzony pośród pasterzy

Najogólniej rzecz biorąc, złego pasterza

Dobrym Pasterzem jest przede wszyst-

można poznać po dwóch przyjmowanych

kim Jezus Chrystus, który sam sobie przypi-

przez niego postawach: obojętności (kiedy

suje to miano (por. J 10, 11). Już w betlejem-

nie zależy mu na owcach) oraz nieuzna-

skiej grocie objawił się pasterzom, przez co

waniu wartości owiec (co przejawia się

zapowiedział styl swojej misji. I rzeczywi-

np. w ucieczce na widok wilka). Obie jed-

ście, widać u Niego wyjątkową wrażliwość

nak można sprowadzić do jednego – do

na ludzką biedę, niekiedy bezbronność.

braku miłości drugiego. Jeżeli pasterz nie

Kiedy widział tłumy chorych i słabych, li-

pragnie prawdziwego dobra owiec, szybko

tował się nad nimi, patrząc oczami pasterza

doprowadzi go to do „odwartościowania”

(por. Mt 9, 36). Dobry pasterz jest ponadto

powierzonych mu owiec i zamknięcia ser-

zwornikiem jedności stada. Jest tym, któ-

ca na ich realne potrzeby. Z drugiej jednak

ry zna dobre pastwiska i drogę do nich

strony trzeba podkreślić, że niekiedy złe

prowadzącą, a jednocześnie chroni przed

pasterzowanie bywa nie przyczyną, a skut-

pastwiskami jałowymi i zagrożeniami

kiem niewłaściwego postępowania trzody:

przychodzącymi z zewnątrz.

„Albowiem sprowadzę temu krajowi paste-

Okres Bożego Narodzenia jest więc cza-

rza, który nie będzie się troszczył o to, co

sem, w którym Dobry Pasterz zstąpił z nie-

ginie; nie będzie szukał tego, co błądzi; nie

ba, by szukać zagubionych owiec. Niech

będzie leczył tego, co zranione; nie będzie

więc radość, która w ten okres jest niejako

karmił tego, co zdrowe” (Za 11, 16). W pew-

wpisana, będzie radością nie tylko płynącą

nym więc stopniu można by powiedzieć,

z faktu, że Dobry Pasterz prawdziwie przy-

że wspólnota chrześcijańska takich ma

szedł do swojej własności (por. J 1, 11), ale

pasterzy, na jakich zasługuje.

radością dzieloną razem z Nim, ponieważ
owce zostały odnalezione (por. Łk 15, 6).
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Sandro Boticelli, „Mistyczne Narodziny”, olej na płótnie, 1500 r.

FELIETON

Święta, Święta
i po Świętach…
Alumn Andrzej Łaski, rok I

Boże Narodzenie jest okresem dla każdego z nas wyjątkowym… Czas spędzo-

ny wspólnie z najbliższymi, śpiewanie kolęd i dzielenie się opłatkiem. A gdzie
w tym wszystkim jest Pan Jezus i jak przeżyć Jego Narodziny, aby po Świętach
mieć świadomość, że to wszystko miało jakiś większy sens?

Głośne Święta

Adwent

Współczesne przeżywanie Świąt często

Adwent, czyli w pierwszej kolejności

ogranicza się do zabaw, śpiewania kolęd

przygotowanie do ponownego przyjścia

i kalorycznego jedzenia. Bogato ubrana

Chrystusa, a w drugim podokresie także

choinka i gwiazdor są głównymi symbo-

do świąt Bożego Narodzenia. Przygotowa-

lami tego pięknego czasu. Doskonale się

nie służące dobremu i pełnemu poznaniu

czujemy, gdy składamy sobie życzenia,

tajemnicy przyjścia na świat Jezusa Chry-

spożywamy wigilijną wieczerzę, a potem

stusa. To dlatego codziennie (z wyjątkiem

idziemy na Pasterkę (jednak bardziej w ra-

niedziel i uroczystości) przez około 3 tygo-

mach tradycji niż z potrzeby duchowej).

dnie przychodzimy na roraty, czyli poranne

To chyba najbardziej charakterystyczne

(a gdzieniegdzie wieczorne) msze święte

punkty świąt Bożego Narodzenia. Ale czy to

ku czci Najświętszej Maryi Panny. Maryja

wszystko? Przeżywanie Świąt na poziomie

pomaga nam w tym przygotowaniu, bo

zewnętrznym jest istotne, jednak wymiar

najlepiej zna Jezusa i znając tajemnicę Jego

duchowy jest w tym wszystkim najważ-

Narodzenia, wie, jak nam pomóc w przeży-

niejszy i nie wolno nam o tym zapominać.

ciu tego radosnego wydarzenia.

Jak ten duchowy poziom odkryć i w jaki

Planując cokolwiek w naszym życiu,

sposób patrzeć na Święta? Odpowiedzią na

potrzebujemy celu. Gdy go mamy, to przygo-

te pytania jest…

towując się do czegoś, wiemy, że to wszystko ma jakiś sens. Jest to niezbędne, aby już

„Spojrzenia” zima 2019
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Święta, Święta i po Świętach…

Kultura masowa, nastawiona na zewnętrzne przeżywanie Świąt, nieraz deformuje związane
z nimi symbole

po wszystkim stwierdzić, że to, co zrobi-

nas zaplanowane. Nie zrozumiemy tego,

łem, było ciekawe, piękne i że na pewno

jeśli nie będziemy mieli w głowie tej świado-

w przyszłości to powtórzę. Jeżeli naprawdę

mości, że to wszystko, co dzieje się w czasie

się skupimy na przesłaniu, które płynie

Świąt, jest z powodu Jezusa i dla Jezusa.

z mszy roratnich, to po Świętach będzie-

Współgranie

my żyli z przeświadczeniem, że zrobiliśmy

Powyższe rozważania nie świadczą jed-

wszystko dobrze i nie mamy sobie nic do

nak o tym, że poziom cielesny i duchowy

zarzucenia. Gdy Jezus się rodzi, my – oczy-

się wzajemnie wykluczają. Oba poziomy

wiście w znaczeniu duchowym – rodzimy

ze sobą idealnie współgrają, jeśli mamy tę

się wraz z nim, na nowo i pełni nadziei na

duchową świadomość. Śpiewanie kolęd,

to, co przyniesie nam przyszłość. Bo naro-

spotkania rodzinne, rozmowy, modlitwa,

dzenie to dopiero początek. To, co najważ-

a przede wszystkim msza święta sprawiają,

niejsze, wydarzy się później. Po świętach

że wyjątkowość okresu świątecznego jest

Bożego Narodzenia powinniśmy mieć

niesamowita. Musimy pamiętać, że Świę-

„naładowane baterie” na to, co niebawem

ta zaczynają się w kościele i w kościele też

się wydarzy. Bez wiary to się jednak nie

się kończą. Wtedy każda tradycja będzie

uda, bo nie zobaczymy właściwego sensu

nas umacniała do pięknego przeżywania

Świąt. Jest nim właśnie Bóg i to, co ma dla

naszej wiary.
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Obłóczyny
Alumn Arkadiusz Pałys, rok III

Przez moment jeszcze w garniturach, koszulach i krawatach, aby już za chwilę

się z nimi pożegnać. Obłóczyny to ważny moment dla alumnów III roku se-

minarium duchownego. Od tej chwili będą nosić strój duchowny – sutannę.
To kolejny, bardzo ważny etap na drodze do kapłaństwa.

Początek

on nam znaczenie tego stroju i to, że nie

Przez pierwsze dwa lata strojem każ-

jest łatwo świadczyć o Jezusie Chrystusie.

dego kleryka jest przede wszystkim ma-

To właśnie On zaprasza nas do tego przez

rynarka, biała koszula i krawat. Mimo że

znak stroju duchownego. Później spotkali-

nie nosi jeszcze stroju duchownego, łatwo

śmy się na adoracji Najświętszego Sakra-

jest go poznać, kiedy wychodzi do miasta

mentu, aby wszystkie sprawy zawierzyć

na zakupy – jego typowym kolorem staje

Temu, dla Którego tu jesteśmy i o Którym

się czarny. W czasie naszej formacji do

chcemy świadczyć. Samo przywdzianie

kapłaństwa w seminarium przeżywamy

sutanny odbywa się na krużgankach jesz-

wiele uroczystości. Nie brakuje nam chwil

cze przed rozpoczęciem mszy świętej. My

podniosłych i wzruszeń. W jednej z tych

– bracia z roku III – którzy już za chwilę

uroczystości przyszło nam uczestniczyć

mamy pierwszy raz ubrać strój duchowny

jako alumnom III roku. Przygotowania do

– wchodzimy, trzymając je na rękach, sta-

tego momentu trwały już od wakacji, kie-

jemy przed swoją rodziną i zaproszonymi

dy to każdy z nas zamówił sobie sutannę

gośćmi. Zwyczajem jest, że jeden ze star-

i z niecierpliwością na nią czekał.

szych braci obcina każdemu z nas krawat

Jak to wygląda?

na znak pożegnania się z noszeniem go. Po

Obłóczyny odbywają się pod koniec

tej ceremonii wreszcie idziemy ubrać się

października. Dzień ten rozpoczęliśmy uro-

w sutanny, aby zaraz móc wyjść i pokazać

czystą jutrznią pod przewodnictwem księ-

się w nich. Jest to moment wzruszeń i prze-

dza rektora, podczas której przypomniał

jęcia, niejednemu z nas i naszych bliskich
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Obłóczyny

zaczerwieniły się oczy. Od tego momentu

jakby pytała: Kochałeś Go dzisiaj bardziej?”.

przez strój, który nosimy, staliśmy się we-

Sługa Boży arcybiskup Fulton Sheen powie-

zwani do świadczenia o przynależności do

dział: „Sutanna lub habit nie czynią księdza

Chrystusa. Następnie udaliśmy się na mszę

lub zakonnicy, podobnie jak woda nie czyni

świętą, gdzie ksiądz biskup pobłogosławił

chrztu, chleb – Eucharystii, a olej – święceń

nas, abyśmy godnie świadczyli o Chrystusie

kapłańskich, lecz są one dobrymi znakami

i naszym powołaniu.

tajemnicy, którą reprezentują. Niektórzy

Być znakiem sprzeciwu

twierdzą, że habit albo koloratka oddzie-

Można powiedzieć, że Kościół nałożył

lają nas od świata. Doskonale! Naszym

nam pewien znak więzi z Chrystusem. Wie-

przeznaczeniem jest być znakiem sprzeciwu

le było życzeń od znajomych, rodziny i ka-

i różnić się od ludu. Tego właśnie chce od

płanów. Kilka z nich zapadło mi szczególnie

nas Pan Jezus: abyśmy byli W świecie, a nie

w pamięć: „całuj zawsze zanim ubierzesz”,

Ze świata”. Daj nam, Boże, być znakiem

„niech będzie twoim domem”, „żyj tym, co

sprzeciwu, abyśmy nigdy nie wstydzili się

oznacza”. Jeden z księży, który wspominał

przynależności do Chrystusa przejawiającej

swoje obłóczyny, powiedział: „Wieczorem,

się w znaku stroju duchownego.

kiedy ją zdejmuję i odwieszam, zdaje się,

Zwyczaj obcinania krawatów przed założeniem stroju duchownego
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Alumn Arkadiusz Pałys, rok III

ŻYCIE SEMINARYJNE

Tegoroczni alumni tuż po pierwszym założeniu sutann

Sutanna czekająca na pierwsze jej założenie
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Przedstawiciel gatunku odobenus rosmarus doskonale
czuje się w lodowatej arktycznej wodzie

ŻYCIE SEMINARYJNE

Czy i ja mogę
zostać morsem?
Alumn Mateusz Meyer, rok V

Mors to drapieżne zwierzę żyjące w arktycznym klimacie. Dzięki budowie
swojego ciała potrafi wytrzymać w trudnych warunkach panujących na ob-

szarze występowania. Z nazwą tego zwierzęcia wiąże się określenie ludzi
uprawiających zimą kąpiele w lodowatej wodzie. Samą czynność nazywa się
morsowaniem.

Czym jest morsowanie?

Rodzaje morsowania

Morsowanie polega na zanurzaniu się

Najczęstszymi miejscami morsowania

w zimnej wodzie, zwłaszcza w porze zimo-

są morze, jezioro i rzeka. Każde z nich ma

wej, gdy warunki najbardziej temu sprzy-

swoją szczególną specyfikę. Dodatkową

jają, ale nie tylko. Odbywać się może przez

cechą zdrowotną wody morskiej jest wyso-

cały rok poza sezonem letnim, czyli zawsze,

ka zawartość jodu. Na jeziorze natomiast,

kiedy woda jest wystarczająco zimna, by

jeśli jest ono zamarznięte, poważnym wy-

można było morsować.

zwaniem – a zarazem solidną rozgrzewką

Korzyści zdrowotne

– może się okazać przygotowywanie prze-

Morsować może każdy, kto nie ma cho-

rębli do morsowania. Rzeka zaś ze wzglę-

rób kardiologiczno-naczyniowych. Wła-

du na swój wartki nurt stawia morsa pod

ściwie wykonane morsowanie znacznie

naporem lodowatej wody, której musi się

wspomaga układ odpornościowy, przez

przeciwstawić.

co organizm lepiej radzi sobie z przezię-

Technika morsowania

bieniami. Osobiście doświadczyłem, że to

Potrzebny jest strój kąpielowy i ręcznik.

działa: W sezonie, w którym morsowałem,

Dla bezpieczeństwa warto założyć czapkę,

w ogóle nie chorowałem, natomiast kiedy

szalik i rękawiczki, ponieważ ciało zanurza

się nie hartowałem, byłem bardziej podatny

się w wodzie do pach. Wszelkie profesjo-

na chorobę. Ponadto zimna woda, podob-

nalne stroje do morsowania mogą okazać

nie jak różne rodzaje wysiłku fizycznego,

się przydatne, aby nie odmrozić kończyn

pomaga się zrelaksować. Morsowanie roz-

albo nie skaleczyć stóp. Samo morsowa-

luźnia całe ciało i obniża poziom stresu.

nie zależne jest od stopnia zahartowania
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Czy i ja mogę zostać morsem?

Przygotowywanie przerębli bywa formą rozgrzewki

ciała. Dla początkującego morsa wystarczy

w trakcie obchodów prawosławnego Święta

chwila rozgrzewki, na przykład kilkuminu-

Jordanu (dla nas Chrzest Pański) następuje

towy trucht. Następnie wchodzi się na parę

poświęcenie naturalnego zbiornika wod-

minut (maksymalnie trzy) do lodowatej

nego. Wtedy w zamarzniętej powierzchni

wody. Wraz z większym zahartowaniem

wykonuje się przeręblę w kształcie krzyża.

organizmu można to ćwiczenie powtarzać

Wierni zanurzają się w lodowatej wodzie na

kilkakrotnie. Po wyjściu z wody należy się

pamiątkę chrztu w Jordanie, a przy okazji

natychmiast dokładnie wytrzeć i ubrać,

hartują swoje ciało.

zaczynając od górnych partii ciała. Potem

Czy klerycy mogą morsować?

warto wypić ciepłą herbatę i po powrocie

Tak. W 2014 roku powstał Seminaryjny

do domu przykryć się kocem. Po pierw-

Klub Morsa. Ma już zatem pięć lat. Jako

szych podejściach przywrócenie naturalnej

klerycy staramy się w miarę możliwości

ciepłoty ciała bywa dłuższe. Jest to jednak

wyjeżdżać nad pobliskie jezioro Płacze-

normalne. Z czasem organizm coraz lepiej

wo. Całość zajmuje nam około godziny. Po

radzi sobie z zimnem.

powrocie mamy więcej sił do naszych co-

Czy to ma coś wspólnego z religią?

dziennych zajęć seminaryjnych i praktyk

W obrządku rzymsko-katolickim lodo-

duszpasterskich.

wata woda nie ma zastosowania. Jednak
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Także w historii naszej Ojczyzny znaleźć możemy wiele przykładów poświęcenia dla ważnej
idei. Miało to miejsce m.in. w przypadku zrywów narodowowyzwoleńczych. Powyżej fragment
obrazu „Ranny powstaniec” Stanisława Witkiewicza

FELIETON

Poświęcenie
a poświęcanie się
Diakon Michał Kucharski, rok VI

Podczas trwania mojej seminaryjnej formacji, rozmawiając z różnymi ludźmi

na tematy związane z powołaniem do kapłaństwa nieraz słyszałem takie oto
stwierdzenia: bycie w seminarium to poświęcenie…, bycie księdzem to poświęcenie… Podobno także na odręcznie pisanych podaniach do seminarium

młodzi ludzie piszą, że chcą poświęcić się Bogu, Kościołowi i bliźnim. Jak to
jednak z tym poświęceniem jest?

Czym jest poświęcenie

Jak postrzegamy osoby poświęcające się

Słownik języka polskiego PWN de-

Pierwsza związana jest z podziwem

finiuje poświecenie jako „czyn ofiarny,

wobec takiego kogoś. Zachodzi to szcze-

pełen bohaterstwa i samozaparcia”. Tak

gólnie wtedy, gdy poświęcenie prowadzi

więc poświęcenie wymaga z jednej strony

do utraty istotnych dla człowieka dóbr,

wyzbycia się jakiegoś dobra należącego do

takich jak zdrowie, majątek, czas. Podziw

mnie, a z drugiej strony konieczna jest siła

może wzbudzić chociażby postawa osób

woli, by ukierunkować działanie w celu

zgadzających się na przeszczep własnych

osiągnięcia wyższego celu. Wydaje mi się,

organów, by uratować innego człowieka,

że ważnym elementem jest również nie-

chociaż ich funkcjonowanie będzie utrud-

zwykłość danego czynu, tzn. poczucie, że

nione. Można podziwiać osobę otyłą, która

przeciętny człowiek by tego nie zrobił. Ko-

wielkim wysiłkiem woli decyduje się na

lejnym elementem związanym z poświęce-

zrzucenie zbędnych kilogramów. Pojawia

niem jest współczynnik ryzyka. Dany czyn

się tutaj jednak pewien problem. Okazy-

może nie przynieść oczekiwanych skutków,

wanie podziwu wobec takich osób bywa

osoba poświęcająca się może utracić zain-

często sposobem na to, by samemu uniknąć

westowane przez siebie dobra, nie odnosząc

poświęcenia. W oczach osoby postronnej

oczekiwanego efektu. Stąd też wobec ludzi

człowiek poświęcający się postrzegany jest

poświęcających się można przyjąć dwie

jako osoba niesamowita, wyjątkowa. Poja-

skrajne postawy.

wia się wówczas reakcja: Gdzie mi tam do
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Poświęcenie a poświęcanie się

takich czynów, lepiej poprzestać tylko na

o własną korzyść. Można krytykować osoby

przyglądaniu się. Nie ma we mnie takiego

poświęcające się, przypisując im skłonność

charyzmatu, nie jestem zdolny do takich

dążenia do autodestrukcji, ucieczki przed

czynów.

światem. Można wreszcie posądzić je o wy-

Drugą, zupełnie odmienną reakcją jest

bujałe ambicje, próbę wzbudzenia podziwu

postawa krytyki. Negowane są zarówno

wśród innych, by afirmować własne poczu-

osoby poświęcające się, jak i sama idea po-

cie wartości.

święcenia. Łatwo jest stwierdzić, że osoba

Poświęcać się czy nie?

poświęcająca się jest nieżyciowa, nierozsąd-

Widzimy więc, jakie reakcje może wśród

na, naiwna. Po co ryzykować własne życie,

postronnych wywołać nasze poświęcenie

zdrowie, majątek. Dużo lepiej jest przyjąć

się danej sprawie. Co jednak mamy zrobić:

postawę dbania w pierwszej kolejności

poświęcać się, czy też nie? Niezbędne do
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Ojciec Gaetano Nicosia, salezjański misjonarz, dotarł do Macau w 1963 roku, aby zająć się
setką trędowatych, którzy schronili się na wyspie Coloane

odpowiedzi na to pytanie jest zbadanie

które na taki czyn się nie zdecydowały. Tak

własnej motywacji. Muszę wiedzieć, jaki

więc sama idea, dla której się poświęcam,

cel chcę osiągnąć oraz to, czego oczekuję

może być dobra, natomiast moja motywa-

dla siebie, co skłania mnie do takiego dzia-

cja – już niekoniecznie. Co zrobić w takim

łania. Sam efekt działania musi być czymś

wypadku: podjąć działanie, czy go zanie-

obiektywnie dobrym, stanowić wartość

chać? Sprawę należy właściwie rozeznać

samą w sobie. W wypadku oddania narzą-

i jeśli okaże się, że moja motywacja nie jest

dów do przeszczepu tym czymś jest zdrowie

dobra, mogę ją oczyścić. Wymaga to – rzecz

i życie drugiej osoby. W przypadku osoby

jasna – ode mnie znajomości mojego wnę-

zrzucającej zbędne kilogramy jest to własne

trza, dojrzałości i gotowości do ciągłej pracy

zdrowie. Natomiast z własną motywacją

nad sobą. Dzięki temu moje poświęcenie

może być inaczej. Oddając swoje organy do

stać się może czymś, co nie wzbudzi wśród

przeszczepu, mogę oczekiwać podziwu wo-

postronnych ani podziwu, za którym nic

bec mojej osoby. Podobnie decydując się na

nie idzie, ani krytyki, ale stanie się czymś,

odchudzanie, mogę oczekiwać podbudowa-

co zainspiruje innych do podjęcia takiego

nia mojej własnej wartości kosztem osób,

samego działania.
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Ks. Karol Wojtyła podczas jednego ze spływów kajakowych

ŻYCIE KOŚCIOŁA

Taki był papież?
Co ty gadasz?
Alumn Sebastian Woźniak, rok V

Rok 2020 został przez Polski Sejm ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II. Jest to

dobra okazja, aby przypomnieć niektóre nieco zakurzone fakty i wydarzenia
z życia kapłańskiego Karola Wojtyły do momentu jego wyboru na Stolicę Pio-

trową. Tytuł artykułu jest spontaniczną reakcją pewnej osoby, która właśnie

w taki a nie inny sposób zareagowała podczas jednej z rozmów na tematy,
które w niewielkiej części zostały poniżej przelane na papier.

Pamięć o rodzinie

towarzyszenia młodym ludziom. Wujek

Dzień prymicji przypadł w Dzień Za-

(tak Wojtyłę nazywała młodzież) zawsze

duszny. Księżom w ten dzień wolno od-

miał kajak dwuosobowy i w ciągu dnia

prawić trzy msze święte. Ksiądz Wojtyła

inni dosiadali się do niego na rozmowy

ofiarował je za dusze swojej matki, brata

i porady duchowe. We wspomnieniach

i ojca. Żywa pamięć o rodzinie towarzyszyła

o Wujku przewijają się dwie niezwykłe ce-

Wojtyle całe życie. W drugim tygodniu po

chy przyszłego papieża. Pierwsza to stała

wyborze na Stolicę Piotrową Jan Paweł II

otwartość Karola Wojtyły. Teresa Małec-

w liście do kuzynki Felicji napisał: „Myślę

ka określiła to w słowach: „Czuliśmy się

sobie w tych dniach wiele o moich Rodzi-

z nim całkowicie swobodni, bez żadnych

cach i Mundku (…)”. O wielkiej miłości

obciążeń, a jego obecność skłaniała nas do

Karola do rodziców świadczy także fakt,

wypowiadania się, mogliśmy rozmawiać

iż do końca swojego życia w mieszkaniu

absolutnie o wszystkim”. Drugą cechą była

krakowskim i w Watykanie stało na stoliku

mistrzowsko opanowana sztuka słuchania,

małe portretowe zdjęcie rodziców, zrobione

podczas to którego drugi człowiek stawał

niedługo po ich ślubie.

się dla Wojtyły całym światem.

Kajaki z Wujkiem

„Nie mogę przecież zostawić młodzieży”

Przygoda ze spływami kajakowy-

Na jednym ze spływów kajakowych

mi trwała przez 25 lat – rok w rok – aż

Karol Wojtyła otrzymał wiadomość, że

do sierpnia 1978 r. Była to tzw. strategia

ma natychmiast stawić się u Prymasa
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Taki był papież? Co ty gadasz?

w Warszawie. Podróż z Mazur do stolicy

z młodzieżą powiedział: „Popęd jest darem

zaczęła się między bańkami z mlekiem.

bożym. Człowiek może ten popęd oddać

W międzyczasie w Olsztynku Wojtyła

Bogu wyłącznie poprzez ślub dziewictwa.

w toalecie założył sutannę i, jak potem po-

Może go oddać także drugiemu człowieko-

wiedział towarzyszący mu Gabriel Turow-

wi z tą świadomością, że oddaje go drugiej

ski, „wyszedł z toalety znowu jako ksiądz”.

osobie”.

Po stroju kajakowym zostały tylko buty,

Dzień z życia abpa Wojtyły

które zwróciły na siebie uwagę kardynała

Dla niejednego z nas pierwsza godzina

Wyszyńskiego wręczającego Wojtyle nomi-

po przebudzeniu rozpoczyna się od śnia-

nację na biskupa. Po rozmowie z Prymasem

dania lub podróży do pracy, a arcypasterz

świeżo upieczony biskup nominat ku zdzi-

Krakowa pierwszą godzinę dnia spędzał

wieniu Wyszyńskiego wrócił na Mazury do-

na prywatnej modlitwie i warto dodać, że

kończyć spływ. „Nie mogę przecież zostawić

wstawał o 5.00 rano. Po rozmowie z Panem

młodzieży”− powiedział. W oczekiwaniu na

sprawowana była msza święta w towarzy-

pociąg w stolicy zapukał do drzwi sióstr

stwie sekretarza i personelu. Zdarzało się,

urszulanek z zapytaniem, czy może się tu

że zapraszał na nią gości. Następnie jadł

pomodlić. Siostry zezwoliły. Wojtyła leżał

śniadanie w kuchni i z powrotem wracał

krzyżem na podłodze przed tabernakulum.

do kaplicy. Tym razem w obecności Jezusa

Parę godzin później zaniepokojone siostry

nie spędzał już godziny, tak jak rano, tylko

wróciły, a nieznajomy im wtedy ksiądz

dwie. Ten czas między 9 a 11 był niemalże

nadal leżał w kaplicy.

na stałe wpisany w grafik Karola Wojtyły.

Specjalista od relacji damsko-męskich

Gdy najważniejsze sprawy załatwił w ka-

„Miłość i odpowiedzialność” – książka,

plicy, dopiero wtedy wychodził do ludzi

która niejednego wprawiła w zdumienie.

i wypełniał obowiązki biskupie. Wiele cza-

Wydana w drugim roku biskupstwa Wojty-

su Wojtyła spędzał także w samochodzie,

ły poruszała sprawy intymne językiem nie-

w którym do maksymalnego wykorzy-

spotykanym dotąd w czasach komunizmu.

stania czasu zostały zamontowane pulpit

Wojtyła nie obawiał się pewnych tematów

i lampka. Wieczór upływał zazwyczaj na

jako nieodpowiednich dla kapłana. Seksu-

rozmowach ze współpracownikami. Dzień

alność zajmowała bardzo ważne miejsce

zaś biskup Krakowski kończył tak, jak go

w teologicznej refleksji Karola Wojtyły,

rozpoczynał: modlitwą.

począwszy od młodych lat kapłańskich aż

Nie ma przypadków

po papieskie katechezy środowe. Delikatne

Wybór Wojtyły na papieża poprzedziła

kwestie damsko-męskie wynosił na poziom

osobista tragedia, która mocno dotknęła

przeżywania ich z Bogiem, nie uszczuplając

serce Kardynała. Na dzień przed rozpo-

tym samym ich realizmu, tj. chociażby przy-

częciem konklawe przyjaciel Wojtyły, bp

jemności seksualnej. Na jednym ze spotkań

Andrzej Deskur, doznał rozległego wylewu
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16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża

i zachodziła obawa, że może umrzeć. Karol

ogromna spontaniczna radość. W kościo-

Wojtyła w pośpiechu odwiedził przyjaciela,

łach zaczęły bić dzwony. Na ulicach poja-

który doznał paraliżu i ledwie mógł mó-

wiły się zapalone świece, przed Francisz-

wić. Wstrząśnięty wewnętrznie Wojtyła

kańską 3 usypano niemała górę kwiatów.

prosto ze szpitala pojechał do Watykanu,

W każdym zakątku Polski zadawano sobie

gdzie wraz z innymi kardynałami został

jedno pytanie: Co to teraz będzie się działo?

zamknięty na czas konklawe. Wrócił z niego

Polak został papieżem. Maria Swieżawska,

jako papież i niezwłocznie odwiedził bpa

znajoma Wojtyły, była jeszcze nieświadoma

Deskura, który głęboko przemyślawszy

tego, co się stało. Z chwilą, gdy znajomy

przebieg wydarzeń, powiedział: „Moja misja

ksiądz w drzwiach do domu oznajmił jej

teraz to wspieranie Ojca Świętego moim

wszystko, kobieta złapała się za głowę i po-

cierpieniem”. Kilka lat po śmierci Jana Paw-

wtarzała tylko jedno: „Jezus Maria! Jezus

ła II misja jego przyjaciela dobiegła końca.

Maria!”. Rozpoczął się jeden z najdłuższych

Jezus Maria! Co to teraz będzie?

i najbardziej zaskakujących pontyfikatów

16 października plac św. Piotra był wy-

w historii.

pełniony w oczekiwaniu na wybór nowego papieża. Gdy radosne Habemus papam

Przygotowując artykuł korzystałem z książ-

dotarło do Polski, Kraków oszalał. Lu-

ki Georga Weigla pt. „Świadek Nadziei”

dzie zaczęli wychodzić na ulice, wybuchła
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Matka Boża z Guadalupe – patronka dzieci nienarodzonych
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Pozwól mi się narodzić
Alumn Paweł Jabłonka, rok I

Każdego dnia rodzi się ponad 350 000 dzieci. To mniej więcej tyle, ile wynosi
populacja Bydgoszczy. Wśród nich to jedno, za życie którego modliła się oso-

ba, która podjęła się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Nie znając jego
płci, imienia oraz narodowości, polecała Bogu jego rozwój w łonie matki oraz,
przede wszystkim, jego bezpieczne przyjście na świat.

Radość i życie

Smutek i śmierć

Kiedy okazuje się, że kobieta jest przy

Kiedy patrzymy na najczęstsze przyczy-

nadziei, najczęściej wywołuje to istną eks-

ny zgonów w krajach rozwiniętych, królują

plozję radości. Cieszą się nowo upieczeni

wśród nich choroby układu krążenia, cho-

rodzice, cieszą się ich rodzice, czyli dziad-

roby nowotworowe, wypadki samochodowe

kowie, cieszą się ciocie, wujkowie, kuzyno-

itd. Nie wymienia się jednak tej, która co

stwo, przyjaciółki i koledzy. O tym, jak wiel-

roku odbiera życie największej liczbie osób

ką troską otacza się panie noszące nowe

– aborcji. Na całym świecie tylko w tym

życie pod swoim sercem, świadczy choćby

roku dokonano ich ponad 36 330 000, a li-

to, że mają one pierwszeństwo w kolejkach

cząc od 1980 – ponad 1,5 miliarda! To 1/5

do kasy czy do lekarza, przewiduje się dla

obecnej populacji naszej planety. Liczba ta

nich osobne miejsca w środkach komuni-

jest zaniżona, nie obejmuje bowiem aborcji

kacji publicznej itp. Wszystko po to, aby

chemicznych. Dlaczego nie mówi się tak

zadbać o ich bezpieczeństwo i komfort, ale

głośno o tym, że najwięcej osób ginie jesz-

przede wszystkim, by zapewnić bezpieczeń-

cze przed przyjściem na świat? To proste

stwo dzieciątku, które noszą w sobie. Jest

– nie uznaje się ich za ludzi, a jedynie za

ono jak cenny i niezwykle delikatny skarb,

zlepek komórek na różnym etapie rozwo-

o który trzeba się troszczyć za wszelką cenę.

ju prenatalnego. Zasadniczo to jeszcze nie

Niestety, nie wszyscy podzielają ten sposób

człowiek, nie umie sam zdobywać pokarmu,

myślenia.

samodzielnie prowadzić wymiany gazowej
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Pozwól mi się narodzić

Model przedstawiający dziecko w 10. tygodniu okresu prenatalnego

i jest całkowicie zależny od matki, a zatem

uchronić tego malutkiego człowieka przed

może być traktowany jako część jej ciała.

przedwczesną śmiercią wskutek aborcji,

Tak twierdzą ci, którzy nie widzą w aborcji

istnieje możliwość Duchowej Adopcji Dziec-

nic zdrożnego. Tymczasem…

ka Poczętego. Właściwie, pełna nazwa tej

Życie zaczyna się od poczęcia

akcji brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka

To niezbywalna prawda, której nie zmie-

Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Należy

ni nikt. Już bowiem Pismo Święte mówi: „Ty

ją odróżnić od adopcji jako przygarnięcia,

bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś

przyjęcia pod dach, a więc, mówiąc języ-

mnie w łonie mej matki” (Ps 139, 13). Choć-

kiem prawnym, przysposobienia. Polega

by bowiem mówić o jednej komórce, która

ona na codziennej modlitwie za znane tylko

powstaje po zapłodnieniu, to ma ona swoje

Bogu z imienia dziecko, które zagrożone

własne DNA, funkcjonuje, żyje, a zatem

jest zabiciem w łonie matki. Nie można

jest nową, niepowtarzalną istotą – nowym

samemu wybrać, za które lub czyje dziecko

człowiekiem, a jako człowiek, ma on prawo

będę się modlić. Tego wyboru dokonuje Ten,

do życia takie jak każdy z nas. Aby zatem

który jest Dawcą Życia.
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Jak adoptować?

przypominają o modlitwie i jednocześnie

Obejmujemy adopcją dziecko, składając

wizualizują nam na bieżąco rozwój dziecka

uroczyste przyrzeczenie. Wraz z jego wypo-

w animowanej formie.

wiedzeniem, które powinno mieć miejsce

Bóg się rodzi

w kościele (w sytuacjach, gdy niemożliwym

Przeżywamy okres Narodzenia Pańskie-

jest udanie się do świątyni, dopuszczalne

go, dla wielu będący ulubionym czasem

jest „prywatne” złożenie przyrzeczenia,

w roku. Współczesna komercjalizacja Bo-

np. przed Krzyżem), Bóg wybiera nam jed-

żego Narodzenia sprawiła jednak, że coraz

no tylko sobie znane dziecko zagrożone

mniej osób pamięta o tym, że sensem tych

aborcją i od tego dnia codziennie za po-

świąt jest… no właśnie – NARODZENIE.

mocą specjalnej modlitwy polecamy jego

Kiedy więc hucznie obchodzimy uroczy-

życie wstawiennictwu Matki Bożej i św.

stość upamiętniającą przyjście Chrystusa

Józefa. Duchowa adopcja trwa 9 miesięcy,

na świat w postaci ludzkiej jako małego

czyli tyle, ile rozwój dziecka w łonie matki.

Dzieciątka, nie zapominajmy o tych, któ-

W modlitwie adopcyjnej pamiętamy rów-

rych rodzice nie chcą, aby przyszli na

nież o rodzicach, którzy chcą pozbawić się

świat. Śpiewamy „Bóg się rodzi”, ale wielu

własnego potomstwa, aby Bóg dał im miłość

nie chce, by rodził się człowiek. Duchowa

i odwagę do zachowania go przy życiu. Ad-

Adopcja Dziecka Poczętego służy właśnie

optować można jednorazowo tylko jedno

temu, by tego człowieka ocalić, pozwolić

dziecko, a dłuższa, np. miesięczna przerwa

mu się narodzić i żyć między nami. Św. Jan

w modlitwie (która nie powinna mieć miej-

Paweł II powiedział, że „naród, który zabija

sca), przerywa adopcję, zaczynamy więc

własne dzieci, jest narodem bez przyszło-

wszystko od początku. Pomocne w Ducho-

ści”. Módlmy się o przyszłość dla narodu,

wej Adopcji bywają aplikacje mobilne, które

adoptując dziecko poczęte.
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Bo ja chcę żyć
Alumn Emil Zienko, rok III

Życie obok śmierci, miłość obok nieakceptacji, obrona życia obok zabijania

niewinnych – tak można streścić opis fabuły filmu „Nieplanowane”, który
bazował na prawdziwej sytuacji z życia Abby Johnson. Reżyserzy Chuck Kon-

zelman i Cary Solomon „przelali” na ekrany dramat obecny na całym świecie,
którym jest aborcja.

„Sukcesy zawodowe” Abby

placówki. Jej jedynym celem jest zarabia-

Film rozpoczyna się od przedstawienia

nie pieniędzy na zabijaniu dzieci nienaro-

główniej bohaterki i jej sytuacji życiowej.

dzonych oraz namawianie do tego kobiet,

Jest nią Abby Johnson, grana przez Ashley

często bardzo młodych. W dalszej części

Bratcher. Ma ona córkę i męża, który – jak

filmu ukazane są „sukcesy zawodowe” Abby,

się okaże – jest obrońcą życia nienarodzo-

a następnie moment drastycznej zmiany

nego. Po chwili dowiadujemy się jednak, że

postrzegania przez nią, czym aborcja tak

Abby jest już po dwóch aborcjach i pracuje

naprawdę jest.

w klinice planowania rodziny. Nazwa tej

Bez owijania w bawełnę

kliniki stwarza jedynie pozory, tak napraw-

„Nieplanowane” dosadnie pokazuje dra-

dę nie ma nic wspólnego z właściwą pracą

maty kobiet i ich cierpienie oraz to, że abor-

podejmowaną przez pracowników tejże

cja nie jest żadnym rozwiązaniem. Sceny
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Alumn Emil Zienko, rok III

KULTURA

ukazują to w sposób bardzo bezpośredni

Ekranizacja życia

i mocny. Co ciekawe, w filmie da się do-

Podczas oglądania filmu muzyka, sceno-

strzec również tchórzowską
postawę mężczyzn, którzy
niejednokrotnie namawiali
swoje córki, partnerki, żony
do przekroczenia progu kliniki. To, że twórcy filmu
nie bali się krytyki i fali
zarzutów, można wywnioskować z tego, że nie owijają
przekazu filmu w bawełnę.

grafia, a nawet i gra aktor-

Fabuła filmu
„Nieplanowane”
wciąga widza
w przeżywanie
jej wraz
z postaciami
z filmu.

Świadczy o tym chociażby
to, że w filmie używają nazwisk osób, które
w realnym świecie wspierają aborcję.

ska stają się drugorzędne,
ponieważ cała uwaga koncentruje się na problemie
zabijania dzieci, problemach rodzinnych i ludzkich dramatach. Fabuła
ukazana przez „Nieplanowane” wciąga całego widza
w przeżywanie jej z postaciami filmu.

Podsumowując, nie sposób przejść obok
tej produkcji obojętnie. Ten film jest czymś
więcej niż dziełem kulturowym – jest ekranizacją życia. Jest apelem i głosem tych,
którzy jeszcze nic powiedzieć nie mogą.
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Betlejemski ryż
na mleku

Alumn Patryk Jutrzenka Trzebiatowski, rok IV
Podczas trwania świąt Bożego Narodzenia wielokrotnie odwiedzamy żłóbki

wykonane w naszych kościołach. Wpatrujemy się w figurkę pokornego dzie-

ciątka Jezus i możemy się zastanawiać, czym karmił się przyszły Zbawiciel
świata. Czy był to złoty nektar, dzięki któremu zdobył moc? Nie, było to mleko.
Mleko Matki, które będzie kolejnym naszym tematem w tym zimowym numerze „Spojrzeń”.

Mleczne niebo

osłów czy koni. Co ciekawe, w Azji mleko

Mleko, które jest nam znane już od

jest w większości nieprzyswajalne dla ludzi,

najmłodszych lat dzieciństwa, powsta-

dlatego praktycznie się go nie spożywa.

je z gruczołu mlekowego samic ssaków,

Najwięcej mleka pije się w Finlandii – teraz

w okresie laktacji. Zawiera ono wszystkie

już wiadomo, dzięki czemu tamtejsze osoby

podstawowe składniki odżywcze dla na-

tak długo żyją. W swojej symbolice mleko

szego organizmu. Jednymi z ważniejszych

kojarzone jest z boskim napojem, eliksirem

są: laktoza (cukier mlekowy), kazeina oraz

życia, pokarmem ducha, nieśmiertelnością,

cała gama składników mineralnych – od

płodnością i dobrobytem. Interesująca jest

wapnia aż po większość witamin. Najczę-

również nazwa wina produkowanego od

ściej spotykanym mlekiem na świecie jest

XVIII wieku w winnicach kościoła ma-

mleko krowie. Jednakże w sposób przemy-

riackiego w Wormacji: Liebfraumilch, co

słowy produkuje się również mleko kozie

jest tłumaczone jako mleko ukochanej Pani

(w regionie basenu Morza Śródziemnego),

(Maryi). Również postać św. Bernarda z Cla-

owcze (w Hiszpanii, Francji oraz w Polsce

irvaux związana jest z mlecznym płynem.

na Podhalu do wyrobu serów), bawole

Tradycja podaje, że ów święty modlił się

(w Indiach, Włoszech oraz krajach Bałkań-

przed figurą Maryi, aby mu się Ona ukazała.

skich), wielbłądzie (w krajach arabskich).

Wtedy to niespodziewanie z piersi figury

W niektórych regionach świata spożywa

Madonny miało popłynąć mleko wprost do

się także mleko z reniferów, jaków, lam,

ust św. Bernarda. Wydarzenie to nazywano
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Betlejemski ryż na mleku

tajemniczą laktacją. Tradycja wspomina

Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupuj-

także o niezwykłym zjawisku umiejscowio-

cie bez pieniędzy i bez płacenia za wino

nym w Grocie Mlecznej w Betlejem, kiedy

i mleko!” Tymi słowami proroka Bóg chce

to podczas ucieczki św. Rodziny do Egiptu

powiedzieć Narodowi Wybranemu będące-

w czasie karmienia Jezusa miało upaść kil-

mu na wygnaniu, że Jego słowo jest najlep-

ka kropel mleka na ziemię. Wówczas kolor

szym, zaspokajającym pragnienie napojem.

skał miał się zmienić na biały. Natomiast

W Nowym Testamencie spotykamy się ze

podtytuł tego akapitu nawiązuje do drogi

sceną, gdy pewna kobieta wychwala Matkę

mlecznej, która została tak nazwana przez

Jezusa słowami: „Błogosławione łono, które

starożytnych Greków.
Pas gwiazd przypominał
im rozlane mleko, dlatego nazwali je galaktikos,
co jest tłumaczone jako
mleczny.
Maria Lactans
W Piśmie Świętym
mleko pojawia się wie-

Cię nosiło, i piersi, które

Maria Lactans,
czyli Matka Boża
Karmiąca, jest więc
tą, która potrafi
zaspokoić wszelkie
potrzeby

lokrotnie. Na samym

ssałeś” (Łk 11, 27). Przez
tę czynność ludzką, jaką
jest karmienie mlekiem,
owa kobieta chciała zapewne wskazać na bliskość Chrystusa względem ludzi – Jego ludzką
naturę. Maria Lactans,
czyli Matka Boża Kar-

początku możemy dowiedzieć się, że sam

miąca, jest więc tą, która potrafi zaspokoić

Abraham poczęstował Boga i dwóch anio-

wszelkie potrzeby, ponieważ trzyma przy

łów właśnie tym napojem: „Po czym, wziąw-

swej piersi Chrystusa.

szy twaróg, mleko i przyrządzone cielę,

Betlejemski ryż na mleku

postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał

Święta Bożego Narodzenia obfitują

przed nimi pod drzewem” (Rdz 18, 8). Później

w różnorodne tradycyjne potrawy, które

Stwórca Świata niejednokrotnie oświadczał

zapewne przyczynią się do powiększenia

Narodowi Wybranemu, że da mu „ziemię

,,puszystości” naszych ciał. Dlatego może

opływającą w mleko i miód” (Kpł 20, 24).

warto po tym świątecznym szaleństwie

Dalej w księdze proroka Izajasza czyta-

jedzeniowym zainteresować się smacznym

my: „O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do

ryżem na mleku po betlejemsku! Do dzieła

wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!

i smacznego!
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A oto przepis na
Betlejemski ryż na mleku:
Składniki:

jeszcze 20 minut, do czasu, aż ryż zgęst-

•

1 szklanka ryżu

nieje i będzie miękki. W tym czasie czę-

•

4 szklanki mleka - 1 litr

sto mieszamy, aby ryż się nie przypalił.

•

1 opakowanie cukru waniliowego

Gotowy, ugotowany ryż w garnku zawi-

•

1/4 kostki masła

jamy w ręcznik i wkładamy pod koc lub

•

cynamon

poduszkę na pół godziny. Po upływie cza-

•

cukier

su wykładamy porcję ryżu na talerzyki,
posypujemy cukrem i cynamonem, po-

Wykonanie:

lewamy roztopionym masłem i możemy

Mleko wlewamy do garnka, wsypuje-

delektować się pysznym deserem.

my ryż i cukier waniliowy. Całość wstawiamy na gaz i czekamy, aż się zagotuje,

* Bardzo smaczny jest również z mu-

mieszając w międzyczasie. Gdy mleko za-

sem jabłkowym ze słoika bądź innym

czyna wrzeć, zmniejszamy gaz i gotujemy

dżemem.
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Raport KKM

Raport KKM
Alumn Patryk Wyka, rok IV

Październik zawsze kojarzył nam się z Tygodniem Misyjnym, jednak w tym roku
na całym świecie każdy dzień października był przeżywany w duchu misyj-

nym. Ten czas miał nam przede wszystkim uzmysłowić, że każdy ochrzczony
jest posłany do głoszenia Ewangelii.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

św. do głoszenia Ewangelii – co oznacza,

Po raz pierwszy w Kościele w duchu

że każdy z nas jest misjonarzem. Papież

misyjnym przeżywaliśmy cały miesiąc.

Franciszek w Orędziu na tegoroczny Świa-

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny został

towy Dzień Misyjny przypomniał nam, że

ogłoszony przez papieża Franciszka z oka-

w chrzcie zawarte jest posłanie wyrażone

zji minięcia 100 lat od ogłoszenia listu

przez Jezusa w nakazie paschalnym: jak

apostolskiego Maximum Illud papieża

Mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam

Benedykta XV. Poprzez ten list ojciec świę-

pełnych Ducha Świętego dla pojednania

ty pragnął na nowo rozbudzić w całym

świata. W pelplińskim seminarium również

Kościele świadomość obowiązku misyj-

owocnie przeżyliśmy ten czas: codziennie

nego głoszenia Ewangelii. Hasłem, które

modliliśmy się w intencji misji, w tygo-

towarzyszyło nam w tym miesiącu, były

dniu misyjnym odmawialiśmy różaniec

słowa „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chry-

w językach z różnych stron świata, a na

stusa z misją w świecie”. Jego obchody

zakończenie Nadzwyczajnego Miesiąca Mi-

miały na celu uświadomienie wszystkim

syjnego przygotowaliśmy misyjną adorację

wierzącym, że każdy z nas jest posłany na

Najświętszego Sakramentu. Jako podsumo-

podstawie przyjętego sakramentu chrztu

wanie tego czasu został też zorganizowany
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Pan Jan Sanzy na tegorocznym Kongresie Misyjnym

– jak co roku – Diecezjalny Kongres Misyjny

w Kongu. Nie zabrakło afrykańskich słówek

Dzieci w Pelplinie.

i nauki afrykańskich tańców. Następnie

Kongres Misyjny

koło misyjne z Jabłonowa Pomorskiego

Diecezjalny Kongres Misyjny Dzie-

przedstawiło swój musical przygotowany

ci w Pelplinie odbył się w tym roku

z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyj-

16 listopada. Tradycyjnie spotkaliśmy się

nego. W radosny i muzyczny sposób zabrali

o godz. 10.00 na wspólnej mszy św. pod

wszystkich w podróż misyjną po wszyst-

przewodnictwem bp. Ryszarda Kasyny,

kich kontynentach. Kolejnym punktem pro-

który przypomniał zgromadzonym na

gramu był festyn misyjny zorganizowany

wspólnej modlitwie o posłaniu misyjnym,

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej

które jest skierowane do każdego wierzą-

nr 1. Na festynie dzieci mogły uczestni-

cego. Po mszy św. spotkaliśmy się na sali

czyć w koncercie kleryckiego zespołu CIS,

gimnastycznej Collegium Marianum, aby

a także wziąć udział w licznych atrakcjach

wysłuchać świadectwa misyjnego pana

i zabawach. Dziękujemy wszystkim za

Jana Sanzy, który pochodzi z Konga. Opo-

obecność w tym wyjątkowym święcie mi-

wiedział on zebranym m.in. o kulturze

syjnym naszej diecezji, na które przybyło

afrykańskiej, a także o życiu chrześcijan

blisko 450 osób.
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Musical koła misyjnego z Jabłonowa Pomorskiego

Diecezjalny Kongres Misyjny 2019
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Kolędnicy Misyjni 2019-2020

dla ich zdrowia. Jednym z ich zajęć jest

Na stronie Papieskich Dzieł Misyjnych

handel. Dzieci sprzedają turystom owoce

Dzieci możemy przeczytać o tej inicjatywie:

i lokalną żywność. W tym celu podpływa-

głoszenie Dobrej Nowiny, dzielenie się ra-

ją maleńkimi łódeczkami do ogromnych

dością i wiarą, zapraszanie do misyjnego

statków i wspinają się na pokład. Moment

zaangażowania i pomocy rówieśnikom

wejścia i zejścia ze statku jest bardzo niebez-

z krajów misyjnych – oto cel wędrówki

pieczny. Wykonując taką pracę, ryzykują

dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, które

zdrowie i życie. Zachęcamy wszystkie koła

w okresie Bożego Narodzenia „wcielają się

misyjne w naszej diecezji do włączenia się

w role misjonarzy w trudzie wędrówki «od

w tę akcję, abyśmy mogli dołożyć cegiełkę

domu do domu»”. W tym roku kolędnicy

do dzieła pomocy dzieciom z Amazonii.

misyjni będą wspierać swoich rówieśników

Przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych

z Amazonii, którzy są w znacznie trudniej-

ma również wymiar duszpasterski. In-

szej sytuacji. Bp José Luis Azcona, który

tegruje wspólnotę parafialną, a budząc

posługiwał w Brazylii, tłumaczy, że trud-

w wiernych ducha misyjnego, przyczynia

ne warunki życia w amazońskiej dżungli

się do ożywienia wiary i chrześcijańskiej

czyni dzieci tej części świata bezbronnymi

miłości. Zapraszamy także do przesyłania

wobec licznych problemów. Zwraca uwagę

relacji z Waszego misyjnego kolędowania

na problem wykorzystywania dzieci do

na adres: kkm.pelplin@gmail.com.

pracy często niebezpiecznej i szkodliwej
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Boże Narodzenie
w Tanzanii
Alumn Jakub Cieśliński, rok I

W Polsce Boże Narodzenie jest wielkim świętem, które zbiega się z nastaniem
kalendarzowej zimy. O tej porze roku krótkie dni zaczynają się powoli wy-

dłużać. Wszyscy z utęsknieniem oczekują obfitych opadów śniegu i długich
mroźnych wieczorów. W Tanzanii z kolei taka zima nie występuje wcale. Jak
zatem wygląda świętowanie Tanzańczyków?

Życie Tanzańczyków

Prawda o polskim świętowaniu

W Tanzanii długość dnia prawie wcale

W Polsce Boże Narodzenie jest bardzo

się nie zmienia. W tym regionie świata nie

mocno skomercjalizowane. Już miesiąc

występuje również zima. Boże Narodzenie

przed Świętami (niekiedy jeszcze wcześniej)

przypada w środku pory deszczowej. Trwa

sklepy przyciągają klientów świątecznymi

ona od końca października do końca kwiet-

dekoracjami. Oferują w swojej sprzedaży

nia. Jest to czas niezwykle oczekiwany dla

prezenty, ozdoby na choinki, domy i inne

tamtejszej ludności. Tanzańczycy ciężko

budynki mieszkalne, jak również rozmaitą

pracujący na polach uprawiają takie ro-

wyspecjalizowaną żywność o świątecznym

śliny jak: kukurydza, ryż, słodki ziemniak

charakterze. Śpiewanie kolęd, obchody

czy fasola. Wszystkie plony przeznaczają na

Świąt w miejscach pracy, programach ra-

własne potrzeby konsumpcyjne. Niektóre

diowych i telewizyjnych trwają zaledwie do

rodziny sieją machorkę, którą po zbiorze

południa pierwszego święta, tj. 25 grudnia.

sprzedają na pobliskich targach. Wbrew

Dalej niestety następuje już tylko świecka

powszechnym wyobrażeniom prawie cała

część świętowania. O prawdziwym sensie

ludność zamieszkująca kraje afrykańskie

świąt Bożego Narodzenia i weseleniu się

żywi się dobrze, choć prowadzi prosty styl

z tychże Narodzin zapominamy w potoku

życia.

prezentów i suto zastawionych stołów.
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Tanzańczycy uprawiający ryż

Jak w Tanzanii przygotowują się

Kościół ozdobiony jest także kolorowymi

do Świąt

banderami. Teren dokoła niego jest sta-

W przeciwieństwie do tego w Tanzanii

rannie oczyszczony i przygotowany na

nie ma żadnych oznak komercjalizmu świąt

uroczystości. Oczywiście każdy stara się

Bożego Narodzenia. Tylko w nielicznych

wyglądać w ten dzień odświętnie.

sklepach można znaleźć małą ilość ozdób.

Duchowe przygotowania Tanzańczy-

Dla większości mieszkańców tego kraju jest

ków do świętowania

to święto wyłącznie religijne. Adwent jest

Adwent jest również czasem poświęco-

dla nich okresem przygotowania, oczekiwa-

nym na sakrament pokuty i pojednania.

nia na przyjście na świat Zbawiciela - Jezusa

Liczne rzesze ludzi pokonują niekiedy duże

Chrystusa. W wielu kościołach jest obecny

ilości kilometrów do najbliższej parafii.

wieniec adwentowy. Symbolizuje on cztery

Dużą wagę przywiązują do jak najlepsze-

niedziele tego okresu. Ludzie przygotowu-

go duchowego przygotowania się do uro-

ją również szopkę udekorowaną dużymi

czystości Bożego Narodzenia. Codziennie

liśćmi bananowca i kolorowymi bibułami

popołudniu przez cały ten okres odbywają

oraz indyjskimi girlandami (trochę inaczej

się nabożeństwa, na których czytane są

jak u nas w Polsce). W tym czasie w Afryce

wybrane księgi proroków i Ewangelia św.

kwitnie drzewo o nazwie Gwiazda Betlejem-

Łukasza oraz św. Mateusza.

ska, a więc nie ma problemów z kwiatami.
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Grupa dzieci z Tanzanii zgromadzona wokół choinki

Jak w Tanzanii świętują

w niej wszyscy ludzie z pobliskich wiosek,

Świętowanie mszy świętej rozpoczyna

nie tylko chrześcijanie. Jest to czas dziele-

się o północy 24 grudnia. Przed eucharystią

nia się i przebywania razem w jedności, we

śpiewane są kolędy w języku swahili oraz

wspólnocie, bo przecież Jezus przyszedł na

wciąż popularna w Europie wywodząca się

świat, aby nas zjednoczyć. Nie wyobrażają

z francuskiej Langwedocji kolęda ,,Angels

oni sobie, jak można świętować samemu

we have heard on high” – co się tłumaczy

we własnym domu. Nie mają zwyczaju skła-

„Aniołów słyszeliśmy na wysokościach”.

dania podarunków Jezusowi do szopki, bo

Jest to odpowiednik polskiej kolędy „Gdy

uważają, że sami są podarunkiem dla Niego.

się Chrystus rodzi”. Msza święta w taki

Następnego dnia, 25 grudnia, gdy wzej-

uroczysty dzień jest długa. Prócz śpiewów

dzie słońce, odprawiane są msze święte

charakteryzują ją piękne tańce. Uczestniczą

w ośrodkach misyjnych (takie nasze polskie
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filie parafialne). W tychże miejscach eucha-

bożonarodzeniowe. Większą część rodzin

rystie prowadzone są przez miejscowych

nie stać na prezenty dla swoich dzieci. Po-

katechetów. Tanzańczycy są ludem bardzo

mimo, że 25 grudnia jest jedynym dniem

religijnym i wszystkie
nabożeństwa Bożego Narodzenia odbywają się
z ich licznym udziałem.
Od południa 25 grudnia wszyscy rozpoczynają świętowanie w swoich rodzinnych domach.
Wiele rodzin przygotowuje na tę okazję specjalny obiad. Na stołach

świątecznym Bożego

Tanzańczycy są
ludem bardzo
religijnym
i wszystkie
nabożeństwa
Bożego Narodzenia
odbywają się z ich
licznym udziałem

znajdują się dania przy-

Narodzenia w Tanzanii,
to i tak wielu chrześcijan przychodzi na mszę
świętą również kolejnego dnia. Młodzi ludzie
mogą w tym czasie podczas liturgii pokazywać
swoje zdolności gry na
bębnach, jak również popisać się wielogłosowym
śpiewem.

rządzone przede wszystkim z ryżu i kur-

27 grudnia wszyscy wracającą do co-

czaka. Podawane są one na dużych tacach

dzienności. Rodziny idą na swoje pola, aby

(ich średnica sięga 60 cm). Kurczaki do ich

pracować przy swoich niedawno założo-

przyrządzenia muszą być z własnego cho-

nych uprawach. Świętowanie powraca

wu. Nie mogą pochodzić z masowej produk-

w najbliższą niedzielę oraz w Nowy Rok

cji. Wszystko to podaje się w towarzystwie

i uroczystość Objawienia Pańskiego.

aromatycznego sosu na bazie dużej ilości

Tak więc orędzie o Dziecięciu – Zbawi-

cebuli i pomidorów. Dzięki niemu w domu

cielu – jest przyjęte i świątecznie przeżyte.

panuje niesamowity świąteczny klimat.

A to, co jest najważniejsze dla chrześcijan,

Po tym uroczystym posiłku wszyscy ubie-

to spojrzenie w przyszłość ku wielkiemu

rają się w nowe, specjalnie kupione na tę

świętu Zmartwychwstania, które przy-

okazję ubrania. Tak idą w odwiedziny do

chodzi na koniec sezonu pracy na polach

krewnych i znajomych. Tylko w niektó-

i rozpoczęcia zbierania plonów.

rych domach dzieci otrzymują prezenty
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Via Appia – prawdopodobnie najsłynniejsza droga świata

Ostatnia podróż - część IV
Oblicze pięknego miasta
Tekst: Diakon Jan Lubiński, rok VI
Ilustracje: Alumn Dominik Fiszka Borzyszkowski

Paweł i jego towarzysze szli kamienną, dobrze zrobioną drogą. Ciągnęła się
wciąż prosto na północny zachód, pewna swojego celu. Została tak dobrze
zrobiona, że po dziś dzień prowadzi do Rzymu i nazywa się Via Appia.
Na przedmieściach
Musicie wiedzieć, że Rzymianie słynęli
z budowy dróg. Tę akurat zbudowano trzy-

Gdy wszyscy stanęli i obrócili w jego
stronę, dodał: Później nie będzie już dogodnej okazji.

sta lat wcześniej na zlecenie rzymskiego

– Oczekują tam nas nasi bracia. – Ode-

urzędnika Appiusza Klaudiusza. Została

zwał się jeden z chrześcijan o imieniu

ułożona z czterech warstw kamiennych,

Rufus. – Gdy wychodziliśmy po was, część

które były pod ziemią. Powierzchnia drogi,

z nas została w Trzech Gospodach, aby

na której Paweł i jego towarzysze stawiali

przygotować nam miejsce do odpoczynku.

kolejne kroki, składała się z dobrze dopaso-

Była to miejscowość nie tak duża jak

wanych, płaskich bloków. Szli więc żwawo

poprzednia, gdzie spotkali się z pozostałą

przed siebie, rozmawiając o wspólnocie

grupą chrześcijan. Wszystko było tak, jak

w Rzymie. Trójka żołnierzy pozostawiona

opisał to Rufus, z tym że żołnierze byli

przez dowódcę podążała jednak za nimi.

teraz w mniejszości i nie spodziewali się

Nie byli rozmowni i przez cały czas pobytu

takiego zwrotu sytuacji. Wyszli nazajutrz,

w Puteoli trzymali raczej między sobą. Gdy

znów o świcie, i tego samego dnia dotarli

kończyło się słońce, jeden z żołnierzy nagle

do Rzymu.

wtrącił się w rozmowę:
– Przed nami Trzy Gospody. Musimy
tam przenocować.
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Pierwsze wrażenie
Było już jednak późno, a wędrówka
zmęczyła wszystkich, toteż przenocowali
61

w domu Rufusa i jego matki. Nazajutrz

W dalszym ciągu więzień

wszyscy wybrali się do dowódcy wyprawy.

Dowódca przyjął Pawła, ale jego towa-

Paweł po drodze przyglądał się uważnie

rzysze musieli poczekać na zewnątrz.

budynkom i świątyniom tego pięknego mia-

– Widzę, żeś zdrów – rzekł do niego z po-

sta. Liczne uliczki, mieszkania pojedyncze

ważną twarzą i wskazał krzesło, by usiadł.

lub piętrowe, większe i mniejsze świątynie

– Miło, że pytasz o mnie, dowódco. Skoro

gęsto zapełniały ulice. Przypomniała mu

jest ci bliska także przyczyna mego dobre-

się wtedy podróż do Grecji, widok Aten

go zdrowia, to muszę przyznać, że niestety

i Areopagu. Zwrócił też uwagę na ludzi.

pozostała na zewnątrz.

Jedni byli ubrani w togi i tuniki, inni mieli

Dowódca zrozumiał, że chodzi o towarzy-

same tuniki ze skórzanym pasem. Byli ja-

szy Pawła, uśmiechnął się, ale ciągnął dalej:

śniejsi od Greków, ale nie wszyscy. Byli też

– Zgodnie z prawem musimy teraz cze-

czarno- i białoskórzy. Ci Rzymianie i Grecy

kać na twoich oskarżycieli. Wyślemy im

są jednak podobni do siebie – pomyślał

wiadomość przez wracających tam żoł-

patrząc na liczne przedstawienia różnych

nierzy, że mają w przeciągu półtorej roku

bóstw. Żołnierze w końcu zaprowadzili

stawić się w sądzie, jeśli chcą podtrzymać

Pawła i jego towarzyszy do dowódcy, z któ-

swoje oskarżenie.

rym rozstali się dwanaście dni wcześniej

– Co, jeśli się nie stawią?

w Puteoli. Byli radzi, że mogą wrócić do

– Raczej nie ma na co liczyć. Przez ten

swojej jednostki w Jerozolimie, gdzie zdą-

czas będziesz pilnowany jako nasz więzień.

żyli założyć rodziny i przyzwyczaić się do

Jako że nie jesteś tu mieszkańcem, zosta-

prowincjonalnego klimatu.

niesz przydzielony do jednostki w…

62

„Spojrzenia” zima 2019

– A kto powiedział, że nie mam tu miesz-

żołnierzy eskortujących Pawła, że byli ra-

kania? – przerwał mu Paweł. – Jako oby-

czej prostymi ludźmi. A choć było to nor-

watelowi cesarstwa przysługuje mi prawo

malne wśród legionistów, właśnie jeden

przebywania we własnym domu w czasie

z nich znany był z częstszego zajadania się

oczekiwania na rozprawę.

czosnkiem.

– Cóż… – zamyślił się dowódca, dziwiąc

– Kto by pomyślał… Człowiek, o którym

się biegłością tego człowieka. – Jeśli jest,

słyszało się, że tyle przeżył, który nieraz

jak mówisz, to i tak będę musiał przydzie-

otarł się o śmierć, był biczowany, kamie-

lić ci żołnierza, który będzie cię pilnował.

nowany, więziony i chyba wybitnie znie-

Będziesz z nim przykuty za rękę.

nawidzony przez swoich, przestraszył się

Na te słowa Paweł wyobraził sobie jed-

czosnku. – Zaśmiał się, po czym spoważniał.

nego z markotnych legionistów, z którymi

– Byłeś dwukrotnie rozbitkiem, a za drugim

spędził ostanie dni, i wzdrygnął się na samą

razem byłem tam z tobą i nikt z moich żoł-

myśl bycia z nim związanym łańcuchem.

nierzy nie zginął. Nie wiem, jak to się stało,

– Dobrze. Skoro jednak szczere było twoje pierwsze pytanie, to miej wyrozumiałość

ale jestem ci za to wdzięczny. Postaram się
znaleźć ci kogoś odpowiedniego.

i przydziel mi kogoś bardziej rozmownego,

Paweł odetchnął z ulgą. – No to teraz

odpowiedniego do takiej, jak by to nazwać,

muszę zorganizować sobie jakieś mieszka-

relacji.

nie – pomyślał.

Na to dowódca nie mógł powstrzymać
szczerego śmiechu. Wiedział o zwyczajach
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