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Od redakcji
Józef Placha

Śladem Matki Czackiej

W

roku 1927 Matka Czacka, oczekując na Pasterkę w wigilię Bożego Narodzenia, zanotowała: Jakie to szczęście,
że mogę ten wieczór spędzić sama z Panem Jezusem, i jak mi
żal moich drogich, którzy, dla obowiązków rodzinnych, zmuszeni
są do spędzenia tego wieczoru wśród gwaru rozmów. Cichutkie
Dzieciątko Boże tuż przy mnie. Jemu oddaję w posiadanie te serca
moich drogich, którzy nie mogą, jak ja, cieszyć się obecnością Bożej
Dzieciny. Wszyscy w domu śpią. Co za szczęście, że sen mi nie przeszkadza i że czekać mogę Pasterki tuż przy Panu Jezusie. Ten wieczór spędzam w towarzystwie Matki Najświętszej i świętego Józefa.
Dzieciątko Jezus pod Ich opieką spocznie w sercach naszych. Jak żal
tych, którzy nie będą mieli tego szczęścia. Nigdy dość wdzięczności
za łaskę codziennej Komunii św. Nigdy dość wdzięczności za Obecność Pana Jezusa w kaplicy na Polnej i w Laskach. Tu obecny…
żywy… prawdziwy… Ten sam, zupełnie ten sam, który żył przed
wiekami… On sam zapala serce moje miłością ku Niemu, ku Bogu
memu. On sam otwiera mi oczy i pozwala widzieć rzeczywistość
swojej Obecności.
Obecność Pana Jezusa w życiu Matki Czackiej nie była więc
jedynym w swoim rodzaju, mistycznym doświadczeniem, choć
i takie były jej udziałem, o czym możemy się dowiedzieć, czytając
jej pisma. Najczęściej jednak odwoływała się do zwyczajności
i codzienności obcowania z Jezusem. W kontekście świąt Bożego
Narodzenia nie mówiła o zgiełku przedświątecznych starań i hałaśliwym zabieganiu, lecz o samotności i nocnej ciszy, w której
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odnajdywała żywego i prawdziwego Jezusa. Widziała Go oczyma
swej duszy w zwyczajności, jak pisała w „Dyrektorium”. Pod datą
18.01.1930 roku czytamy: Te Laski zwyczajne i pospolite, w których życie płynie zwyczajnie i pospolicie, ukrywają w sobie Pana
Jezusa, który ukryty w Przenajświętszym Sakramencie, ukryty
w duszach, króluje, panuje i rządzi w Laskach, mocą swoją Bożą
i urokiem swoim pociąga ludzi, niepokoi ich, olśniewa swoim blaskiem, przykuwa do siebie i każe sobie służyć. Założone przez nią
Zgromadzenie winno kierować się dewizą: Caritas Christi urget
nos – Miłość Chrystusa przynagla nas. Jemu Matka powierzała
całe Dzieło Lasek i każdego z osobna.
Słowa te warto sobie przypominać w okresie świąt Bożego
Narodzenia, w tym czasie szczególnej obecności wśród nas Małego Jezusa.
Życzmy sobie nawzajem wyciszenia niepokojów naszych serc
i odkrycia na nowo swojego miejsca w Dziele Lasek. Słowa te
kieruję zarówno do tych, którzy są bezpośrednimi uczestnikami
tej jedynej w swoim rodzaju wspólnoty, jak i tych, których nazywamy Przyjaciółmi Lasek. Szczególnie gorąco pamiętamy także
o drogich Czytelnikach naszego czasopisma. Idąc śladem myśli
Matki Czackiej, której 140. rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy, z pewnością będzie nam łatwiej osiągnąć jakże potrzebny
nam wszystkim wewnętrzny i świąteczny pokój.
Przekazujemy też naszym Czytelnikom życzenia Matki Radosławy Podgórskiej: Przełożonej Generalnej Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – oraz Prezesa Zarządu Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi: Pawła Kacprzyka, a także tradycyjny
już „List” Prezesa Honorowego: Władysława Gołąba. Ich słowa
wpisują się w łańcuch życzliwych serc. Są także wyrazem wdzięczności za mijający rok, budząc nadzieję, że nowy 2017 rok będzie
spełnieniem Bożych i naszych planów. Oby każdy dzień – jak
to określa święta Matka Teresa z Kalkuty – mógł być swoistego
rodzaju Bożym Narodzeniem.
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Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się – między ludzi wszedł Mistrz-Wiekuisty
Cyprian Kamil Norwid
Szanowni Państwo,
Czas Bożego Narodzenia to szczególny okres. Szczególny z wielu
powodów. Jest to okres, który skłania do chwili zatrzymania i przyjrzenia się nam samym, naszym bliskim i otaczającej rzeczywistości,
naszym decyzjom i postawom. Jest to też okres o głębokim wymiarze religijnym, który skłania do zatrzymania się nad tajemnicą
spotkania Boga i człowieka w jednej małej kruchej Istocie. Jest to
wreszcie czas podsumowań mijającego i snucia planów na nowy
zbliżający się rok.
Podsumowując rok 2016, nie sposób nie wspomnieć o kilku
wydarzeniach. Jedną z osi mijającego roku były Światowe Dni
Młodzieży. W Laskach gościliśmy młodzież z Indii oraz Afryki,
która wraz z naszymi wychowankami uczestniczyła w spotkaniu
z Ojcem Świętym.
W Kościele Katolickim, 20 listopada, zakończył się także ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Miłosierdzia: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,
7). „Czy potrafiłem okazać miłosierdzie, którego sam chciałbym?”
– to kolejna refleksja, która może towarzyszyć nam w czasie podsumowań.
Miniony rok przyniósł także wiele wydarzeń dotyczących naszej „sfery materialnej”, warto wspomnieć choć o kilku. W marcu,
dzięki hojności Darczyńców, wymieniliśmy stary autokar na nowy,
większy i posiadający windę dla osób na wózkach inwalidzkich.
W czerwcu odbył się bieg charytatywny – Memoriał im. Zofii Mo-
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rawskiej. W Laskach pojawiło się ponad czterystu biegaczy, którzy
wraz z naszymi wychowankami zmagali się z trasą biegu.
W tym samym miesiącu nastąpiło otwarcie nowego budynku
przedszkola w Gdańsku Sobieszewie. Dzięki hojnemu wsparciu
Darczyńców oraz przychylności władz lokalnych inwestycja została
zrealizowana w niespełna rok.
W okresie wakacyjnym przeprowadzono długo oczekiwany
remont dużego parkingu.
Fundusze na wymienione inwestycje pochodziły w całości od
Darczyńców. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za zaangażowanie
oraz wsparcie wielu osób dobrej woli, dzięki którym stała się możliwa realizacja wszystkich inwestycji.
Rok 2016 był czasem kontynuowania przekształceń organizacyjnych w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi. Zebranie
Ogólne w maju przyjęło szereg poprawek w Statucie. Ich celem
jest zdynamizowanie i dostosowanie Statutu do współczesnych
wyzwań. Sytuacja społeczno-ekonomiczna m.in. wymusza podejmowanie często trudnych decyzji, np. o rozpoczęciu działalności
gospodarczej. Kolejne postanowienia zostaną podjęte 3 grudnia,
na Nadzwyczajnym Zebraniu Ogólnym.
Pragniemy zapewnić, że wszystkie działania i decyzje podejmowane są z myślą o rozwoju i dobru Dzieła.
Dziękujemy wszystkim osobom, które swoją modlitwą, hojnością i pracą przyczyniają się do rozwoju Dzieła.
Życzymy Państwu, aby Bóg, który w osobie małego Dzieciątka
zstąpił na ziemię – przemieniał nasze życie, by czynił je lepszym.
Aby doświadczenie dobra i ludzkiej życzliwości było stale obecne
w życiu. Życzymy, by wyzwania, które codzienność stawia przed
każdym z nas, stawały się stopniem na drodze do doskonałości.
Niech zbliżający się 2017 rok będzie pełen nadziei na realizację
nowych planów i marzeń.
Kończąc, chcielibyśmy przywołać słowa świętej Matki Teresy
z Kalkuty:
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Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi
w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”,
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy,
jest Boże Narodzenie.
Życzymy wszelkiego DOBRA – DOBRA NAJWYŻSZEGO –
jak mawiał św. Franciszek – i zapewniamy o pamięci w sercach
i w modlitwie pełnej wdzięczności.
s. Radosława Podgórska
– Przełożona Generalna
Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek
Służebnic Krzyża
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List
Władysław Gołąb

Nie było miejsca dla Ciebie…

W

Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: „Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk
2,7). Nawiązując do tego tekstu, wybitny teolog, pisarz i działacz
społeczny ks. Mateusz Jeż (1862-1949 r.) napisał piękną kolędę:
„Nie było miejsca dla Ciebie…”. W okresie okupacji, szczególnie
w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, jej słowa nabrały szczególnego znaczenia. Ks. Mateusz Jeż w swoich tekstach
poruszał głównie tematykę teologiczno-wychowawczą. Wydał
osiem zbiorów poezji, wśród nich w 1938 r. „Bogu na chwałę”.
Z tego tomiku pochodzi wspomniana kolęda, która opublikowana została również w 1938 r. w „Największej kantyczce z nutami”
J.A. Gwoździowskiego.
Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie
i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie.
Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię,
by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię.
Jakże aktualna jest piąta zwrotka tej kolędy:
Gdy liszki mają swe jamy i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brakło gospody, Tyś musiał szukać żłóbeczka.
A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy!
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W osiemnastym wieku w Polsce zrodziła się piękna tradycja
wigilijna, kultywowana do dziś w wielu polskich domach: pozostawianie pustego miejsca przy stole dla „gościa zamorskiego”,
czyli przybysza, którego możemy przyjąć z otwartym sercem.
Postawmy sobie pytanie, czy możemy dziś przyjąć pod swój
dach każdego człowieka potrzebującego wsparcia. Czy w noc wigilijną w naszych sercach rodzi się Zbawiciel, gdy współcześnie
problemem numer jeden dla całej Europy jest sprawa uchodźców.
Ze wszystkich stron słyszymy słowa obawy, że ci przybysze zagrażają naszemu życiu. Zadajmy sobie pytanie: gdzie nasze chrześcijaństwo? Znamienne są słowa papieża Franciszka wypowiedziane
w dniu 13 października tego roku: „Nazywanie siebie chrześcijaninem i nieprzyjmowanie uchodźcy lub kogoś, kto szuka pomocy,
kto jest głodny lub spragniony, to hipokryzja. Jeśli mówię, że jestem
chrześcijaninem, a przeganiam tych ludzi, jestem hipokrytą. To
choroba, albo można też powiedzieć – grzech, a tym grzechem,
którym Jezus najbardziej potępia, jest hipokryzja”.
Hipokryzja rodzi się z głębi naszego serca i jest tym tragiczniejsza, że z reguły ubiera się z pióra cnoty. Naszą niechęć do
tego nieznanego, obcego człowieka tłumaczymy właśnie troską
o niego; jesteśmy biedni, nie znamy jego upodobań, języka, kultury i lepiej mu będzie gdzie indziej niż u nas. Papież Franciszek
mówi krótko i jasno, że jest to hipokryzja.
Jan Paweł II definiując drugie przykazanie: „Nie będziesz
brał imienia Pana Boga twego nadaremno”, mówił: „Masz być
Chrystusem dla drugiego człowieka”, oczywiście z całym Jego
miłosierdziem i otwartym sercem.
Słysząc o tysiącach uchodźców, którzy utonęli w morzu i innych tysiącach koczujących w obozach przejściowych, jakże aktualne są słowa kolędy ks. Mateusza Jeża:
A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy.
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Zobaczmy, ile jest w naszym sercu życzliwości i radości, którą przekazujemy innym. Czy potrafimy uśmiechać się do ludzi,
których spotykamy, dzielić się z potrzebującymi tym, co mamy?
Czasem wystarczy zwykłe serdeczne podanie ręki, cierpliwe wysłuchanie cudzych trosk i próba zrozumienia ich. Każdy może
podzielić się tym, co ma, choćby gorącym, otwartym sercem.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, podzielimy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia, podziękujemy Dobremu Bogu za to wszystko, czym nas
tak hojnie obdarza. Jeżeli to możliwe, uczyńmy coś, aby te święta
były radosne także dla bliźniego, aby nikt nie poczuł się przez
nas odtrącony.
Niechaj Pan Jezus pobłogosławi nas i da nam siły do dobrego
przeżycia 2017 roku.
Laski, grudzień 2016 r.
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Katarzyna Jakielaszek

Moje Betlejem
…Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany...
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9,5)
Betlejem

M

iasto to żyje w wyobrażeniach każdego pokolenia chrześcijan, wierzących, że właśnie tu Bóg stał się człowiekiem,
aby człowiek mógł zbliżyć się do Boga. To tu miało miejsce wydarzenie, które na zawsze zmieniło bieg historii.
Każdy z nas nosi w sercu własny obraz Betlejem. Mój zaczął
powstawać w dzieciństwie, kiedy przy okazji Bożego Narodzenia
rodzice prowadzili mnie do kościołów we Wrocławiu i pokazy-
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wali piękne szopki: żłóbek z małym Jezusem, Świętą Rodziną, pasterzami i zwierzętami. Każda scena miała także swe tło – miasto
zbudowane z prostych domów. Patrząc na te szopki, wiedziałam
i wierzyłam, że gdzieś bardzo daleko – w tak zwanej Ziemi Świętej
– istnieje Betlejem prawdziwe, do którego trudno pojechać, ale
ono jest naprawdę, jest zaznaczone na mapie i dokładnie wskazuje
miejsce, gdzie Zbawiciel przyszedł na ziemię.
Od prawie dwóch lat sama bywam w Betlejem. Los i Opatrzność postawiły to miasto na drodze mego życia. Poznałam mieszkańców, ulice, domy i kościoły. Podpatruję rzeczywistość, którą
tak trudno zrozumieć komuś spoza Ziemi Świętej.
Już z daleka widać miasteczko rozłożone na dwóch wzgórzach, których zbocza pokryte są winnicami, gajami figowymi,
oliwkowymi, migdałowymi i granatowymi. Nie brak łanów pszenicy i jęczmienia, pomiędzy którymi czasami pasterze pasą stada
owiec i kóz. Na noc zapędzają je do grot. Domy w przeważającej
większości są jednopiętrowe (gdzieniegdzie tylko widać wielokondygnacyjne hotele), zbudowane z białego i różowego kamienia. Między nimi wznoszą się wieże kościołów chrześcijańskich
i minarety muzułmańskich meczetów. W dali, na wschodnim
horyzoncie bieleje niebo nad Pustynią Judzką.
W Betlejem w sposób zupełnie naturalny, niemal na każdym kroku spotykamy odniesienia do Bożego Narodzenia.
Oczywiście we wszystkich sklepach pamiątkarskich można
zaopatrzyć się w najróżniejsze szopki: duże i małe, plastikowe, drewniane i papierowe. Są także gwiazdy betlejemskie na
bramach triumfalnych przerzuconych nad głównymi ulicami
miasta, a w sklepach dominują święte obrazy o tematyce bożonarodzeniowej. Chociaż w mieście przeważają chrześcijanie, to widoczni są również muzułmanie, a śpiew muezina
słychać pięć razy w ciągu dnia. W nocy wzgórza wokół Miasta
Dawidowego przypominają choinkę rozświetloną tysiącami
różnokolorowych światełek.
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Nie było miejsca w gospodzie
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła ona swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. (Łk, 2, 6-7)
Betlejem wrzało od masy ludzi, którzy przybyli, aby podporządkować się narzuconemu prawu rzymskiemu – spisowi
ludności. Nie zapominajmy, że dwa tysiące lat temu Palestyna
była okupowana przez Rzym.
Maryja nie mogła pozostać w miejscu wypełnionym ludźmi.
W każdej chwili mogła zacząć rodzić. W tradycji żydowskiej było
niemożliwością, aby kobieta znajdowała się wówczas na oczach
wszystkich. Stąd oddalenie się od miejsc publicznych, zajazdów
czy gospody, gdzie nie było odrębnego, intymnego miejsca, jest
zupełnie logiczne i uzasadnione. Szukając ciszy, dyskrecji i swo-
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body młodzi małżonkowie znaleźli dla siebie miejsce w jednej
z grot betlejemskich, których było i wciąż jest pełno na pustyni.
W takich grotach – dających chłód latem, a ciepło podczas zimy –
pasterze trzymali swe trzody. Groty znajdowały się również w obrębie miasta, gdzie służyły jako stajnie, schowki czy spichlerze.
I takie miejsce znalazł kochany, zaradny mąż Józef.
Tutaj z Dziewicy Maryi narodził się Jezus Chrystus
Jak można stwierdzić autentyczność miejsca narodzenia Jezusa? Przez całe wieki świat – modląc się w Grocie Narodzenia –
zadawał sobie to pytanie. Jak to możliwe, aby niestrudzona wiara
przewyższała tu analityczny rozum?
W świadomości pierwszych chrześcijan miejsce Narodzenia
miało tak wielką wagę, że niewyobrażalne jest sugerowanie, iż
mogliby oni wymazać z pamięci Grotę. Tym bardziej, że Bóg
narodził się w małym, nic nieznaczącym mieście, które – w odróżnieniu od wielokrotnie burzonej i dewastowanej Jerozolimy
– dzielnie opierało się atakom z zewnątrz.
Tradycja pielgrzymowania do Groty Narodzenia rozwinęła
się na tak szeroką skalę, że ludzie pragnęli umrzeć w tym miejscu
i być pochowani tuż obok. Zaniepokojone tym zjawiskiem władze
rzymskie w celu wymazania tego obiektu z pamięci ludzkiej zamknęły Grotę i zakazały wędrowania do niej. W II wieku cesarz
Hadrian wydał rozkaz rozwinięcia w tym miejscu kultu bóstwa
Adonisa. Zasadzono święty gaj i wzniesiono pogańską świątynię.
Dwa wieki później matka cesarza Konstantyna Wielkiego – Helena, po śmierci wyniesiona na ołtarze, zlikwidowała wielobóstwo.
Nad sprofanowaną wcześniej Grotą postawiony został wspaniały
kościół – Bazylika Narodzenia. Miejsce przyjścia Boga na świat
znalazło się w samym jej centrum, pod ołtarzem głównym.
Wielokrotnie niszczony, odbudowywany i naprawiany kościół jest do dziś najważniejszym obiektem w Betlejem. Obecnie
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w posiadaniu prawosławnych Greków, sąsiaduje z katolickim
kościołem św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Od wieków w bazylice nic się nie zmieniło – najważniejszym
miejscem jest Grota, w której umieszczono Gwiazdę z łacińskim
napisem Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est, czyli „Tutaj
z Dziewicy Maryi narodził się Jezus Chrystus”.
I znów dociekliwi będą zadawać pytanie: Czy jest to na pewno
to miejsce? Miejsce narodzin Zbawiciela?
Tak, to jest to miejsce
Oczywiście, wielu poddaje pod dyskusję autentyczność tego
sakralnego fragmentu ziemi. Ale nie osłabia to siły przekazu,
który trwa od czasów wczesnochrześcijańskich, ani pamięci wierzących, opierających swe przeżycia na wielowiekowej tradycji
i pobożności.
W tym miejscu człowiek winien pochylić się nad tajemnicą
przyjścia Boga na ziemię, nad tajemnicą, która wymyka się rozumowi, a opiera się na wierze.
Epilog
Grota Betlejemska. Miejsce, do którego, pochylając nisko
głowy, wchodziły i wchodzą miliony ludzi. Malutka przestrzeń
ozdobiona dekoracjami sakralnymi różnych wyznań chrześcijańskich, nieopływająca w bogactwo, w pielgrzymach oddających
cześć Narodzonemu tu Jezusowi budzi poruszenie skromnością
i prostotą. Nie ma tu żadnego przepychu, bo – jak przypomina
papież Benedykt XVI – mocą Boga jest jego pokora.
W Betlejem święta Bożego Narodzenia trwają 365 dni w roku,
bo przez cały rok rozbrzmiewają tu słowa kolęd śpiewanych nieustannie przez pielgrzymów z całego świata.
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Dobra Nowina z Betlejem przekazywana jest od ponad 2000
lat w różnych językach. Pozwólmy więc, aby w tym szczególnym
czasie Narodzenia Pana dotarła również do naszych serc.
Pozostawmy swoje codzienne sprawy, obowiązki, smutki
i zmartwienia, choć na chwilę pochylmy się nad Dzieciątkiem
Jezus, które właśnie tutaj przyszło na świat, nadając sens naszej
codzienności.
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Joanna Białobrzeska

Ziemia Święta – zapiski pielgrzyma

S

11 maja 2016 r., środa

zósta rano. Spotkanie na lotnisku. Wita nas ksiądz Andrzej
i cała grupa pielgrzymów. Są wśród nich niewidomi i niedowidzący. Mają swoich przewodników – Ziemskich Aniołów
Stróżów. Zastanawiam się, kto z nas lepiej widzi – my, tak zwani
widzący, czy oni, z białymi laskami w ręku. Już wkrótce będą dotykać i chłonąć Boże słowa w miejscu, w którym To wszystko się
zaczęło. Patrzę na nich, na ich twarze, mimikę i teraz już wiem,
że ich oczy zobaczą więcej i lepiej niż oczy widzących.

Laski134.indd 19

2016-12-05 11:16:09

20

Refleksje bożonarodzeniowe

Piękny Boży poranek – Msza św. w lotniskowej kapliczce. Odprawia trzech księży: Andrzej, Piotr i Tomasz. Mam wrażenie, że
nawet dzisiejsze czytania są specjalnie dla nas: o bezwarunkowej
miłości Boga do nas, o tym, że lepiej jest dawać niż otrzymywać.
Ten wyjazd to niezwykły prezent od Boga. Boga, który tylko daje
i daje. A ile my dajemy Jemu? On czeka, cierpliwie czeka, aż przyniesiemy w ofierze dla Niego samych siebie, naszą miłość i ufność.
Czeka na naszą dziecięcość, bo tylko wtedy, kiedy poczujemy się
Jego dziećmi, będziemy w każdej chwili zdawać się na Niego, tak
jak małe bezbronne dziecko.
Za nami już trzy godziny lotu, za niespełna trzydzieści minut
wylądujemy. Jak trudno uwierzyć, że już wkrótce będę chodzić po
tych drogach, po których On chodził, że będę mogła oddychać
w tym świętym miejscu, w którym On oddychał, dotykać tego,
czego On dotykał.
Wylądowaliśmy. Nie minęła kolejna godzina i udało się nam
wyjść z lotniska. Czekała na nas przewodniczka, pani Kasia, która
powitała nas pięknym uśmiechem.
Jedziemy w kierunku Betlejem. Kasia opowiada o historii Palestyny, Izraela, o obecnych stosunkach miedzy tymi państwami.
Smutne, że nas, chrześcijan, na tych ziemiach z każdym rokiem
jest coraz mniej. Jakaś ironia losu, że właśnie tu, gdzie Słowo stało się Ciałem, kwitnie islam, a umiera chrześcijaństwo. Bóg ma
swoje plany, a my tak często upieramy się przy swoich planach
i przez to mamy to, co mamy. Nasze drogi nie są Jego drogami.
I nasze plany nie są Jego planami. To właśnie szczególnie widać
w tym miejscu.
Jedziemy, obserwujemy, mijamy granicę i jesteśmy w Palestynie. Różne wyznania chrześcijańskie, kościoły wschodnie, kościoły prawosławne, ortodoksi. Dwa światy – Izrael i Palestyna
– oddzielone murami. A dla nas to jeden świat – świat Jezusa.
W drodze do hotelu odwiedzamy sierociniec – Dom Pokoju –
prowadzony przez siostry elżbietanki. Mają pod opieką 25 dzieci
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w wieku od 4 do 16 lat. Głównie są to dzieci chrześcijańskie,
choć siostry dla każdego mają otwarte serca. Same również żyją
z otwartości serc innych. W tym domu zwycięża miłość – sens
życia każdego z nas.
12 maja 2016 r., czwartek
3:30 – czy jest taka godzina na zegarze? Za oknem jeszcze
ciemno, dzwoni budzik, Małgosia chodzi po pokoju, dzwoni
telefon z recepcji – wszystko słyszę, te głosy aż bolą, ale chociaż
ciało jeszcze śpi, to dusza rwie się do Boga. Dusza wie, że już
wkrótce czeka ją prawdziwa uczta eucharystyczna – nabożeństwo
w Grocie Narodzenia Jezusa. Anioł Stróż zrzuca mnie z łóżka,
szczęśliwy z nadchodzącej chwili. Co robić, dwoje na jednego,
biedne, zmęczone ciało przegrywa i powoli przygotowuje się do
wyjścia. Na pocieszenie dostanie filiżankę kawy. Potem wyruszamy z hotelu.
Zbudziło się słońce, zapowiada się ciepły dzień. Do Bazyliki
mamy tylko 200 metrów. Maryja i Józef mieli 140 kilometrów
trudnej górzystej drogi. 140 kilometrów i 200 metrów: córko, co
ty wiesz o trudach? Godzina 3:30 i 200 metrów – tyle ludzkiej
słabości zawartej jest w tych liczbach. Brzemienna Maryja i Józef
wyruszyli zimą z Nazaretu do Betlejem. To musiała być męcząca
podróż. Józef troszczył się o wszystko, Józef – opoka, wzór mężczyzny – silny, odpowiedzialny, kochający, sprawiedliwy.
Kilkanaście stopni w dół i jesteśmy w Grocie. W Grocie,
w której Słowo stało się Ciałem. Srebrna gwiazda wskazuje miejsce narodzin Jezusa. Na niej każdego roku w wigilię Bożego Narodzenia patriarcha kładzie naturalnej wielkości figurkę Dzieciątka.
Potem odnosi ją do żłóbka.
Stoimy stłoczeni w kilkunastometrowej jaskini. Półmrok. Nad
nami wiszą palące się lampki oliwne. Niezwykłe uczucie, wzruszenie, łzy, radość. Jestem tu, gdzie dwa tysiące lat temu narodził
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się Sens mojego życia, jedyny Cel i jedyna Droga. Księża odprawiają Eucharystię. Tu wszystko się zaczęło, żeby po 33 latach od
chwili narodzin Jezus mógł zostawić nam najpiękniejszy Dar –
Swoje Ciało i Swoją Krew.
Wychodząc z Groty Narodzenia, całuję Gwiazdę, dotykam
miejsca narodzin, otulam je moimi łzami.
Miejsce Pastuszków, to właśnie im Bóg jako pierwszym oznajmił tę radosną nowinę. Odrzuconym, wykluczonym, wzgardzonym – można by było powiedzieć – brudnym, niewykształconym
prostakom. Upłynęły dwa tysiące lat, a my wciąż nie rozumiemy
Bożej miłości, która nikogo nie wyrzuca na margines, która nie
dzieli na mądrzejszych i głupszych, na bogatych i biednych. Łzy
wciąż kapią na podłogę w pastuszkowej grocie. Dlaczego jesteśmy tacy uparci? Gdzie podziała się nasza pokora? Bóg wobec
tego bywa bezradny, i chociaż jest wszechwiedzący, miłosierny,
kochający, wszechmocny, to jest bezradny wobec naszej ludzkiej
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interpretacji miłości. Miłości tylko do tych, których my wybraliśmy do kochania. A gdzie jest miejsce dla tych, których nie
wybraliśmy, dla tych pozostałych, niekochanych?
Grota Mleczna – piękna, biała jaskinia. Nie ma nic z surowości
kamienia, nie dociera tu słońce, ale już po kilku krokach odnoszę
wrażenie, że promienie słoneczne dotykają naszych serc. Grota
wydaje się, jakby była pomalowana mlekiem. Tutaj wypełniało
się Maryjne macierzyństwo. Patrzę na obraz Matki Bożej Karmiącej, uśmiechniętej, kochającej, tulącej do piersi swoje ukochane
Dzieciątko. Modlimy się za wszystkie mamy i wszystkich ojców,
którzy marzą o dziecku. Modlimy się o ich radość z macierzyństwa. Oddajemy Matce Bożej pod opiekę wszystkie te kobiety,
które już straciły nadzieję. Potrzeba nam wiary, wiary Abrahama
i Sary, wiary Elżbiety. Bowiem dla Boga nie ma nic niemożliwego.
13 maja 2016 r., piątek
5:00 rano, przed nami nowy piękny dzień w Hebronie i spotkanie ze Starym Testamentem. A potem kolejne spotkania. Tak
długo na nie czekałam. Czekałam na spotkanie z Miriam – Małą
Arabką, z Martą i z Marią Magdaleną. Czekałam… Dla Boga
nie liczy się czas, to tylko ja liczę dni, miesiące, lata. W upływie
czasu doszukuję się jakiejś logiki, tymczasem życie Jezusa tu, w
Ziemi Świętej, z ludzkiego, pragmatycznego punktu widzenia
jest niezrozumiałe. Chrzest Jezusa, Jego nauki, nawoływanie do
nawrócenia. To czas, kiedy Jezus już jest dojrzałym mężczyzną.
Można by było pomyśleć, że starym kawalerem. Trzydziestoletni
mężczyzna bez żony, dzieci, mieszkający z mamą. Dlaczego nie
rozpoczął swojej działalności wiele lat wcześniej, nawróciłby więcej ludzi, mógłby jeszcze dotrzeć do wielu innych miejsc i mógłby
mieć więcej uczniów, których wysłałby na cały świat. Tylko trzy
lata – potem Kalwaria, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.
Te trzy lata to tak krótko w naszych oczach. Specjaliści od mar-
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ketingu i pijaru na pewno wymyśliliby dla Jezusa inny program
działania. Jednak w Bożej reżyserii czas ziemski, statystki, badania nie mają żadnego znaczenia.
W Hebronie odwiedzamy synagogę, w której znajdują się
groby Patriarchów. Do meczetu, co było do przewidzenia, nie
zostaliśmy wpuszczeni. Tutaj duch modlitwy i pokoju współistnieje z duchem walki i nienawiści. Gdzieś zapodziała się miłość
do drugiego człowieka, taka miłość bez względu na wyznanie,
rasę, płeć. I chociaż powietrze gęste jest od modlitw, patrzą na
nas pogardliwe oczy wyznawców islamu. Boże, a Ty nas wszystkich przygarniasz i kochasz. Jesteś Bogiem miłosiernym, przebaczającym. Tysiące lat, a Ty wciąż płaczesz nad Jerozolimą, nad
światem, który stworzyłeś z i dla miłości. Wsiadamy do autokaru,
Hebron pozostaje w tyle, za nami. Nie ukrywam, że wyjeżdżam
z ulgą, ale i ze smutkiem w sercu. Jezu, Synu Dawida, ulituj się
nad nami.
Góra Karmel – klasztor karmelitanek. Czeka tam na nas Święta Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego – Mała Arabka. Serce bije
mocniej, ta pokorna święta jest mi tak bliska. Mam wrażenie, że
za moment spotkam się z przyjaciółką, której nie widziałam całe
lata, za którą tęskniłam i o której tak często myślałam. W małym
skromnym kościele wita nas Miriam. Całujemy Jej relikwie leżące
w przepięknym relikwiarzu.
Dziękuję Małej Arabce za opiekę podczas operacji tarczycy.
Uśmiecham się do Niej, Ona rozumie, co znaczy podcięte gardło;
nasze blizny pewnie podobnie wyglądały. Dwie pary dłoni stworzonych przez Boga podcięły gardła. Jedne ratowały życie, drugie
zabijały za wiarę. Jak różne to były powody. Bóg nie zostawia tych,
którzy oddają życie za Niego. Matka Boża uratowała Miriam.
Miał się wypełnić względem Arabki Boży plan. Czekało na nią
dużo zadań – wybudowanie klasztorów, cierpienia, stygmaty,
wyrzeczenia, dręczenie przez złego. Wszystko dla ratowania dusz,
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dla świata, dla nas. Pokorna i radosna zakonnica swoje życie,
a wraz z nim swoją wolę, oddała Bogu.
Na pożegnanie dostajemy prezent od Świętej Miriam –
ksiądz Andrzej zakłada na każdego z nas pelerynę Małej Arabki, otrzymujemy specjalne błogosławieństwo. I znowu łzy... łzy
wzruszenia i wdzięczności. Boże, jak Ci dziękować za świętych,
których nam dałeś, za ich obecność, za ich wstawiennictwo,
za ich przyjaźń, z której tak rzadko korzystamy. Opuszczamy
Karmel. Wychodzę z kościoła i znowu wracam do Niej. Jak
trudno Ją zostawić, ostatnie ucałowanie relikwii i uśmiech.
Jasne, jak mogłam o tym nie pomyśleć, przecież mamy jeszcze
tyle wolnych miejsc w autokarze. Zabieramy Kochaną Małą
Arabkę na kolejne dni pielgrzymowania. Co za radość, Święta
Miriam jest z nami!
Grota Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej. W środku kamień, na którym Jezus postawił stopę. Dotykam go, jest zimny i wygładzony palcami pielgrzymów. Próbuję dłońmi wyczuć
kształt Bożej stopy. Zamykam oczy i wyobrażam sobie tamtą
chwilę. Apostołowie, Łazarz, Święte Kobiety, wszyscy wpatrzeni
w Jezusa. Oni wiedzą, że tu, w tej ziemskiej rzeczywistości widzą
Go po raz ostatni. Wiedzą, że zaraz wstąpi do Nieba, do Boga
Ojca. Co czują? Czy są szczęśliwi? A może w ich sercach zagościł
smutek? Opuszcza ich Przyjaciel, jak będzie bez Niego wyglądało
ich życie? Jest ich opoką, daje poczucie bezpieczeństwa, niosąc
dobrą nowinę. Co czułabym, gdybym była razem z nimi? Myślę,
że byłoby mi smutno. Jeszcze wtedy nie rozumiałabym mocy
Ducha Świętego. Przez te dziewięć dni oczekiwania pewnie czułabym się samotna i opuszczona. Czy oni czuli to samo? Mimo
wszystko trochę im zazdroszczę. Na własne oczy zobaczyć Jezusa
wstępującego do Nieba. Móc Go dotknąć, ucałować Mu stopy,
spojrzeć w Jego oczy.
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Wychodzę z groty, zadzieram głowę i patrzę wysoko w chmury. To było to samo Niebo. Wpatruję się w jego błękit. Jezu, tak
chciałabym Cię zobaczyć.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Grota „Ojcze Nasz” – Panie, naucz nas się modlić. Dwa tysiące
lat i wciąż ta sama powtarzana prośba – Panie, naucz nas się modlić. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy... Dookoła
na ścianach przed wejściem do groty wisi na tablicach modlitwa
napisana we wszystkich językach, modlitwa, której Jezus nauczył
Apostołów. Modli się nią cały świat, ale czy modli się, czy tylko
wypowiada słowa... Jako i my odpuszczamy...
Jezu, naucz nas się modlić – prosili Apostołowie. Był wieczór,
oni znużeni, pewnie głodni, odpoczywali w grocie razem z Jezusem, swoim Mistrzem, daleko od ludzkich siedzib. Codziennie
obserwowali Go, jak wczesnym rankiem odchodził w ustronne
miejsce i modlił się do swojego Ojca; to samo robił, kiedy Oni
szli spać. Zawsze pełen pokoju, miłości dla innych.
Panie, jak Ty to robisz, powiedz nam, jak się modlić, chcemy
Cię naśladować.
Wchodzimy do groty, my, 46-osobowa pielgrzymkowa rodzina. Rozglądamy się. Każdy z nas chciałby zobaczyć coś szczególnego, pani Marysia ogląda dłońmi chropowatą ścianę. To tutaj
Jezus uczył modlitwy sercem, bo przecież to nie słowa, tylko to,
co potem każdy z nimi zrobi, były dla Niego najważniejsze.
Ożywić słowa, tchnąć w nie życie, by były miłosierne, tego
chce od nas Jezus.
Betania – dom Łazarza
„Betania leżała mniej więcej wprost na wschód od Świątyni,
prostą drogą można tam było dojść z Jerozolimy w przeciągu godziny”.
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Jedziemy do Betanii, do domu Łazarza, do którego Jezus tak
lubił przychodzić – było to miejsce, w którym mógł odpocząć,
gdzie był rozumiany, kochany, oczekiwany. Kiedy dojeżdżamy na
miejsce, jest późne popołudnie. Jesteśmy już zmęczeni, za nami
wczesna pobudka i wiele świętych miejsc, a wraz z nimi dużo
wrażeń i wzruszeń. Jezus pewnie też przychodził do Łazarza
pod wieczór, zmęczony, po całym dniu spotkań z ludźmi i głoszenia Słowa. Oprócz Łazarza, Marty i Marii czeka tutaj na nas
On – w Eucharystii. W miejscu, gdzie kiedyś stał dom przyjaciela
Jezusa, jednego z najbogatszych ludzi w okolicy, dziś stoi kościół.
Prowadzi do niego droga przez piękny ogród. Wtedy też, jak
opisuje Katarzyna Emmerich, dookoła domu Łazarza był ogród
pełen kwiatów, krzewów i drzew.
I znowu w moim sercu rodzi się nutka tęsknoty – och, Jezu,
jakbym chciała, żeby mój dom był miejscem Twojego odpoczynku, spotkania ze mną i z moją rodziną. Czy to dziś w dwudziestym
pierwszym wieku jest możliwe? Czy to jest możliwe w Warszawie,
na Grochowie, na Zgierskiej? A gdybyś przyszedł, czy byłabym tą
kochającą Marią Magdaleną, która wyczekiwałaby Cię na drodze,
żeby upaść do Twych stóp i skropić je swoimi łzami. Móc kochać
Cię jak Magdalena, najgorsza z najgorszych, jawnogrzesznica.
Wzgardzona przez wszystkich, odrzucona. Jezu, Twoje słowa
miłości i miłosierdzia dały Magdalenie drugie życie, dzięki Tobie
narodziła się na nowo. Uratowałeś ją, nie osądziłeś, dlatego tak
bardzo Cię pokochała. Ty wiedziałeś, że to właśnie Ona, razem
z twoją Matką, będzie z Tobą do ostatniego Twojego tchnienia
na krzyżu. Jakże jesteś mi bliska, Magdaleno, kochałaś Go bezwarunkowo, bezgranicznie.
Wchodzimy do kościoła, za chwilę Eucharystia. Widzę oczami mojej duszy Łazarza i jego siostry. Martę, pokorną, skromną,
i Marię kochającą aż do bólu. Zanurzam się cała w tamtą chwilę,
gdzie cierpienie, wzruszenie, łzy przeplatają się z wiarą, nadzieją
i zmartwychwstaniem.
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Maria upadła Jezusowi do nóg i wolała z boleścią: „Panie,
gdybyś Ty tu był, mój brat by nie umarł”. Wzruszające słowa siostry „gdybyś tu był...”. Jak wiele jest chwil w naszym życiu, kiedy
chciałoby się wołać „gdybyś tu był”. Jezus nie ukrywa swojego
wzruszenia, swoich łez.
Bóg też ma prawo do łez. Bo jeśli prawdziwie kochamy – to
potrafimy śmiać się do łez i płakać ze smutku. Jezus i Łazarz.
Bóg, przyjaciel człowieka. Bóg, który kocha wszystkich, a jednak
w nieskończonej miłości do wszystkich ma swoje szczególne
miejsce na ziemi – Betanię, a w niej dom Łazarza, Marty i Marii.
Dziękuję Ci, Jezu, że pokazałeś, że tu na ziemi dobrze jest mieć
przyjaciół i co najważniejsze, że przyjaźń zobowiązuje, bo przyjaźń to dawanie siebie drugiej osobie. Twoja przyjaźń z Łazarzem
jest kolejną lekcją miłości dla nas: pokazujesz nam, co znaczy
przyjaźń.
17:45, skończyła się Eucharystia przeżywana wspólnie z Twoimi przyjaciółmi. Wszyscy już poszli, zostałam sama, usiadłam na
ławce przed kościołem. Obok mnie kot grzeje się na słońcu. Cisza.
Zamykam oczy, oddycham tym betańskim powietrzem. Powoli,
z każdym kolejnym oddechem czuję się bardziej zrelaksowana,
spokojniejsza. Jest coś niezwykłego w tym miejscu, takie Jezusowe spa. Ile tu było spotkań, kolacji, rozmów... Dziękuję Ci, Jezu.
„Magdalena posunęła już swą pokutę i miłość ku Jezusowi
do najwyższego stopnia. Wszędzie chodzi za Jezusem i siada
u Jego stóp. Jego wszędzie wyczekuje, myśli tylko o Nim, Jego
tylko widzi, poza świadomością własnych grzechów i miłością
do Odkupiciela nie istnieje dla niej nic”.
Wracamy do hotelu. Każdy w swoim sercu chce zatrzymać
wszystkie spędzone z Tobą chwile, tyle niezwykłych miejsc,
w których byłeś.
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Jest 22:30, zaraz Anioł Stróż utuli mnie do snu. Patrzę przez
okno na uśpione już miasto. Potrzebny był cały dzień z Tobą, żeby
zrozumieć, że każdy z nas ma swoją Betanię. Miejsce, w którym
chcesz odpocząć. To nasze serce, wystarczy tylko je otworzyć i jak
Łazarz zaprosić Cię do siebie.

Gloria in excelsis Deo

Kościół „Gloria in Excelsis”
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Jezus z Nazarethu
Poniżej drukujemy tekst Romana Brandstaettera pt. „Pa
sterze”. Jest to fragment z jego książki pt. „Jezus z Nazarethu”,
która ukazała się w wydaniu zbiorowym ponownie w 2009 roku
w Wydawnictwie M w Krakowie.
W tym roku minęła 110. rocznica urodzin autora „Jezusa
z Nazarethu”. Roman Brandstaetter urodził się 3 stycznia 1906
roku w Tarnowie, a zmarł 28 września 1987 roku w Poznaniu,
gdzie został pochowany. Był on zaprzyjaźniony z Laskami, do
tego stopnia, że w swoim testamencie przekazał prawa autor
skie do całej swojej twórczości literackiej na rzecz Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi. Ze względu na niezwykle trafne od
czytanie ducha biblijnych wydarzeń związanych z życiem Je
zusa, w najbliższym czasie, korzystając z przysługującego nam
prawa, postaramy się udostępnić te fragmenty książki, które
będą korespondowały z treścią lub okresem wydawniczym na
szego czasopisma.
Redakcja
Roman Brandstaetter

B

Pasterze

yła chłodna noc. Na niebie świeciła
droga mleczna. Pasterze szczelnie owinięci w opończe siedzieli przy ogniskach,
gdy jeden spośród nich – leżał wyciągnięty
na ziemi, na baranim błamie – mężczyzna
o wysokim, pomarszczonym czole, wydatnym nosie, grubych, szerokich wargach
i zapadłych policzkach, zarośniętych szczeciniastą, szpakowatą brodą, sterczącą wyzy-
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wająco ku przodowi nad żylastą grdyką, tymi słowami przemówił
do swoich towarzyszy:
– Za kilka dni zejdziemy w doliny i zapędzimy owce do ciepłych owczarni, albowiem jest już druga połowa miesiąca marcheszwan i lada dzień, skoro tylko wiatr zmieni swój kierunek
z północno-wschodniego na zachodni, należy się spodziewać
pierwszych błogosławionych deszczów.
Pasterze na znak zgody obojętnie kiwali głowami, jeden z nich
żuł z namysłem kawał twardego sera, drugi sprawnymi palcami
przyszywał rzemyk do sandała, trzeci, siedzący obok niego, majstrował przy swoim flecie, a tamten, mały i krępy, o chytrej, zamkniętej twarzy, stał oparty na lasce przy ogrodzeniu, za którym
spoczywała gromada zbitych z sobą owiec i jagniąt. Przy ognisku
leżały dwa kudłate psy i położywszy pyski na wysuniętych przed
siebie łapach, udawały, że śpią, ale drżenie ich nozdrzy i niespokojny ruch małżowin zdradzały nieustanną i natężoną czujność.
Ów pasterz o szczeciniastej brodzie podniósł się z ziemi, dorzucił
kilka gałęzi do ogniska, po czym mrucząc modlitwę uczynił palcem w powietrzu władczy gest, a pasterze w mig zrozumieli jego
wymowę, gdyż przerwawszy swoje zajęcia – nawet żujący przestał
poruszać szczękami – jeden po drugim, wybierając najdogodniejsze dla siebie miejsca, układali się do snu przy akompaniamencie
modlitewnych pomruków, w których dziękowali Elohim za dzień
spokojnie przeżyty i błagali Go o cichą i bezpieczną noc dla siebie,
owiec i psów. Na straży pozostał Szczeciniasty, opierając się na lasce o żelaznym zakończeniu i grubych sękach. Ponieważ ognisko
znów poczęło przygasać, dorzucił do ognia kilka suchych gałęzi,
które sycząc szybko się zajęły i wystrzeliły rudym płomieniem.
Przykucnął i wyciągnął zziębnięte dłonie nad ogniskiem, ale ruch
ten wykonał w sposób tak skupiony, że wydawało się, iż raczej
błogosławi ogień, niż ogrzewa nad nim ręce, a może ogrzewał
i błogosławił równocześnie, albowiem błogosławiący nie tylko
przenosi żar swojego serca na błogosławionego, ale i sam ogrzewa
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się nad tym, którego błogosławi. W zamierzeniach Pańskich różność środków często prowadzi do jedności skutków. Szczeciniasty
podniósł się i zamierzał udać się na obchód zagrody, gdy wtem
usłyszał w ciemnościach czyjeś kroki i ujrzał, jak dwa kudłate psy,
zamiast z wściekłym ujadaniem rzucić się w kierunku, skąd dochodził odgłos kroków, potulnie czołgały się po ziemi, służalczo
wpatrzone fosforyzującymi ślepiami w gęsty mrok nocy.
– Niech będzie błogosławiony Elohim, Pan Zastępów – Szczeciniasty usłyszał głos i ujrzał obok siebie postać pasterza, odzianego jak on w długi płaszcz, w sandałach na nogach, z sękatym kijem
w ręce, i gdyby nie wyraz jego przezroczystej twarzy, świadczącej
o oddawaniu się zajęciom bardziej uduchowionym niż uganianie
się za szakalami i wyrób owczego sera, byłby przekonany, że jest
to pasterz z jakiejś bliższej lub dalszej okolicy, wypasający owce na
sąsiednich pastwiskach. Blask od ogniska padł na twarz nieznajomego. Szczeciniasty nie znał go, chociaż wszyscy pasterze z gór
judejskich znali się wzajemnie, więc był już skłonny przypuścić,
że mąż ów z niewiadomych powodów przebrał się za pasterza
– należało zatem działać ostrożnie i zająć wobec niego postawę
obronno-wyczekującą – ale tej rzekomej maskaradzie przeczyło
typowe dla pasterzy zachowanie się gościa, jego szerokie gesty,
długie kroki, strój doskonale przylegający do jego postaci i bijący
od niego ostry zapach owczej wełny – to było chyba najbardziej
uspokajające – który świadczył o pasterskim zawodzie przybysza.
– Pan z tobą – odrzekł ostrożnie Szczeciniasty, który ku swej
wielkiej zazdrości zauważył, że psy z jawną czułością i swobodą
łaszą się do obcego męża.
– Skąd znasz nasze psy? – spytał zaczepnie, a ponieważ postanowił szybko rozprawić się z nieznajomym, dodał: – Skąd się
tu wziąłeś? Czego szukasz?
– Ciebie szukam i twoich towarzyszy – odrzekł spokojnie przybysz.
– Czego chcesz?
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– Obudź towarzyszy – odrzekł łagodnie.
– Czy ty jesteś panem moim, że mi rozkazujesz?
– Obudź towarzyszy – powtórzył nieznajomy, ale tym razem
tonem rozkazującym.
Szczeciniasty silniej ścisnął kij w garści, ale opanował swoją
porywczość, gdyż zwyciężyło w nim poczucie gościnności, więc
zrezygnował z dalszych pytań i począł budzić pasterzy. Przecierali
oczy, ziewali, niechętnie podnosili się z ziemi i przerzucali wzrok
z nieznajomego na Szczeciniastego, to znów ze Szczeciniastego na
nieznajomego, i byli już gotowi łajać natręta, gdy nagle usłyszeli
muzykę tak piękną i przejmującą, jakiej jeszcze nigdy w życiu nie
słyszeli, chociaż sami grali na fletach i śpiewali psalmy na chwałę
Elohim i pieśni na chwałę życia pasterskiego. Zdawało się im, że
z ich wnętrz, z kamieni i drzew, psów i owiec wychodzi pobożna
melodia i wypełnia sobą cały świat. Odróżniali z niezwykłą dokładnością każdą melodię z osobna, melodię kamieni i melodię
drzew, i melodię owiec, psów i gór, a przede wszystkim melodię,
której źródłem byli oni sami. Wprawdzie dokładnie nie rozumieli
jej sensu i przeznaczenia, czuli jednak, że jest ona zapowiedzią
owiec, na których będzie rosła wełna o podwójnej długości, i mleka, z którego wyrabiać będą potrójną ilość sera, zwłaszcza że
przez wzrastającą nawałnicę muzyki dochodził do nich śpiew
o chwale Elohim na wysokościach i o błogosławionym pokoju
na ziemi. A ponieważ wbrew pozorom i powszechnej opinii byli
bogobojni i uważali się za ludzi dobrej woli, uwierzyli, że będą
w pełni korzystać z dobrodziejstw Bożej zapowiedzi. Ale gdyby
mieli własnymi słowami opowiedzieć wszystko, co słyszeli w owej
muzyce – szybko nabrali przekonania, że powinni o owym zdarzeniu opowiadać ludziom – przyszłoby im to z wielkim trudem
i na pewno nie umieliby tego jasno sformułować. Składało się na
to wiele przyczyn. Byli ludźmi nieuczonymi, synami ziemi, am
haarecami, prostakami. Ale to nie była jedyna trudność. Nawet
gdyby umieli opowiedzieć sens usłyszanej muzyki, ich świadec-
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two nie miałoby wielkiego znaczenia, gdyż większość spośród
Izraela uważała ich za złodziei, za ludzi gwałtownych, nieokrzesanych, skorych do burd i bijatyk. Ta opinia, może krzywdząca,
a może słuszna – trudno to dzisiaj ustalić – miała swoje źródło
w szczególnym sposobie ich życia. Żyjąc wśród dzikich gór, w ciągłych utarczkach z hienami, szakalami i wilkami, i ze złodziejami
bydła, wyrobili w sobie twardość charakteru i zachowanie niezbyt gładkie, czupurność, zawadiactwo i nadmierne poczucie
nieokiełznanej swobody. Ludzie ich się bali. Dlatego niektórzy
mędrcy doradzali czcigodnym ojcom rodzin, aby synów nie
wychowywali na pasterzy, bo – jak twierdzili – pasterstwo jest
zawodem bandyckim, aby w sądach nie powoływali się na ich
świadectwo, gdyż zawsze rozmija się ono z prawdą, aby nie kupowali u nich wełny i mleka, gdyż nie wiadomo, czy nie są kradzione. Z drugiej jednak strony pasterz był w świętych księgach
symbolem wzniosłości, a król Dawid, który za czasów dzieciństwa wypasał bydło swojego ojca, Iszai Bethlehemity, wyśpiewał
natchniony psalm na chwałę tego zawodu i nawet samego Elohim
uczynił pasterzem wypasającym sprawiedliwego człowieka na
zielonych pastwiskach i prowadzącym go do spokojnej wody. Jak
pogodzić te dwa sprzeczne wyobrażenia o pasterskim zawodzie?
Może mostem łączącym te sprzeczności była kontemplacja, tak
znamienna dla zawodu pasterskiego, ów bezcenny dar, dzięki
któremu nawet w najdzikszym i najbardziej nieokrzesanym sercu
następuje mądre wyrównanie wartości i ubytków w obliczu Boga,
ludzi, gór i dolin.
Gdy muzyka umilkła, pasterze obrzucali się nawzajem pytającymi spojrzeniami, ale pytać głośno nie śmieli. Nieznajomy
znikł. Znikł ten, który ich obudził. A on jeden mógłby im udzielić
wyjaśnień, co oznaczała muzyka, gdyż każdy z nich po swojemu
słyszał ją i rozumiał, więc tym bardziej pragnęli skonfrontować
i uzgodnić swoje wrażenia z miarodajną wypowiedzią Budziciela. Zdani na własny rozum starali się odcyfrować jej myśli i po
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długich wewnętrznych roztrząsaniach, niewolnych od wahań,
powątpiewań i niepewności, zrozumieli, że muszą pozostawić
owce na łasce losu i psów, co w skrytości ducha uważali za dużą
lekkomyślność, i iść przed siebie, iść, nieustannie iść. Ale nie wiedzieli, dokąd mają iść. Wprawdzie majaczyła im się mglista wizja
Miasta Dawidowego – skąd się ona wzięła? Z gestu Budziciela?
Z jego spojrzenia? A może z muzyki? – ale Izrael mianem Miasta Dawidowego obdarzał zarówno Jeruszalajim Hakodesz, jak
i Bethlehem, więc bezradnie rozglądali się dokoła, nie wiedząc,
jaki obrać kierunek drogi, na północ czy na południe. Uwikłani
w niepewność, poddali się jednak ufnie swojej niewiedzy i tą
niewiedzą kierowani przypuszczali, że dojdą do celu, a ponieważ
celem wędrówki w dzikich górach Judei musi być bezpieczna jaskinia, spodziewali się, że dojdą do owej jaskini, do granicy swojej
wędrówki, i u tej granicy ujrzą chwałę Elohim w postaci takiej,
w jakiej Elohim raczy ją objawić, może w postaci Początku, Zalążka, Istoty bezradnej, dopiero co ukształtowanej, która będzie
celem i kresem ich wędrówki i niewiedzy. Padli na ziemię, głowy
nakryli rękami i kiwając się nierównomiernie, chaotycznie, jeden
przez drugiego zmawiali Hallel, psalm radości, i błogosławili
Budzicielowi, który ich zbudził, a zbudził ich przecież po to, aby
usłyszeli własnymi uszami muzykę Elohim, a wprawdzie mogli ją
równie wyraźnie usłyszeć we śnie, ale na pewno Pan pragnął, aby
ją usłyszeli na jawie, albowiem sprawując straż nad owcami nie
byli ludźmi snu, ale jawy, byli strażnikami o szeroko otwartych
oczach i czujnych uszach, byli ludźmi czuwającymi i czekającymi
i dlatego zostali gwałtownie obudzeni przez Budziciela i wyrwani
z głębokiego snu, aby usłyszeli na jawie to, co powinni byli usłyszeć ludzie czuwający.
Gdy Szczeciniasty podniósł głowę, a za nim podniosła głowy
reszta pasterzy, wkoło panowała zupełna cisza. Byli jak odmienieni. Nic ich nie obchodziły owce ani nie dziwiła postać Budziciela,
ani nie zdumiewało ich jego nagłe zniknięcie. Wszystko było
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jasne, rzeczywiste, zwyczajne, tak jasne i rzeczywiste, że skłonni
byli uwierzyć, iż na tę nocną godzinę czekali od początku swojego życia. Bez słowa napełnili dzbany mlekiem, a torby owczym
serem i szli w zupełnym milczeniu ku jaskini, która wielokrotnie służyła im za schronienie przed burzą i wiatrem, szli, szli,
szli, i już nie zastanawiali się nad pochodzeniem tych znaków,
ale przyjmowali je tak, jak je widzieli i słyszeli, albowiem jeżeli
zjawienie się Budziciela, zachowanie się psów i cudowna muzyka były złudzeniami, urojeniami i majakami, były to złudzenia,
urojenia i majaki błogosławione, nad wyraz cudowne i niezwykle
celowe, bo umożliwiały im słuszne i właściwe działanie – pasterze
szli, szli, szli – gdyż wskazywały im drogę do jaskini, a złudzenia,
urojenia i majaki prowadzące do Prawdy należy traktować nie
tylko z pełnym szacunkiem, ale również z pełnym zaufaniem dla
ich służebnego sensu, i wówczas trzeba je przyjmować tak, jakby
nie były złudzeniami, ale pewnego rodzaju rzeczywistością, rzeczywistością wtórną, a może zastępczą, a może tylko spełniającą
funkcję rzeczywistości lub może nawet inną rzeczywistością, po
prostu rzeczywistością złudzeń, o której pochodzeniu i istocie
– a pasterze szli, szli, szli – mimo wielu badań, wciąż jeszcze
niewiele wiemy, nawet wówczas, gdy wiadome są nam wszystkie
działające bodźce.
Na niebie świtało. Josef właśnie krzątał się po jaskini, gdy
pasterze weszli do wnętrza i pokłoniwszy się nisko Pierworodnemu, Miriam i Josefowi, postawili w kącie dzbany z mlekiem
i sery. Podczas gdy Miriam i Josef serdecznie im dziękowali, jeden
z pasterzy począł grać na flecie, a towarzysze uśmiechali się, gdyż
była to owa melodia, którą słyszeli w górach po obudzeniu się ze
snu. A Josef wraz z nimi śpiewał i klaskał w dłonie, i martwił się,
że nie może poczęstować gości plecionym chlebem, oliwkami
i winem, gdyż nie posiadał ani chleba, ani oliwek, ani wina.
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Słońce stało już wysoko na niebie, gdy pasterze znów nisko
pokłonili się Pierworodnemu, Miriam i Josefowi i opuścili jaskinię.
Wracając w góry, opowiadali napotkanym przechodniom
o tym, co im się przydarzyło tej nocy, ale nikt im nie wierzył,
albowiem byli synami ziemi, prostakami, am haarecami.
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Wsłuchani w boże słowo
W poprzednim tekście Roman Brandstaetter przybliżył nam
kontekst narodzin Jezusa z Nazaretu, oraz to, jak zareagowali
na ten fakt pierwsi pasterze, którzy dotarli do Nowonarodzo
nego. W tej części naszego czasopisma chcemy zwrócić uwagę
na to radosne wydarzenie, które jest szczególnie eksponowa
ne i przeżywane zarówno w liturgii kościelnej, jak i podczas
spotkań w domach rodzinnych i różnego rodzaju wspólnotach.
Zwłaszcza w Wigilię Bożego Narodzenia.
Zwróćmy szczególną uwagę na ważne przesłanie duszpaster
skie autorstwa ks. Edwarda Engelbrechta – od wielu lat dzielące
go się w środowisku Lasek swoją ludzką i kapłańską mądrością.
Redakcja
ks. Edward Engelbrecht

Jezusa poznaje się po tym,
że jest Bogiem i Człowiekiem
1. Słynny malarz i rzeźbiarz Michał Anioł Buonarroti (1475–
1564) przechodził kiedyś w towarzystwie przyjaciół obok zwałów
granitu odrzuconego od skały. W pewnej chwili artysta stanął
jak wryty i urzeczony patrzył na bryłę kamienia. Przyjaciele sądzili, że Michał Anioł ma jakieś widzenie. Kiedy się wreszcie
ocknął, zapytali go, co to było? „Widziałem anioła” – odpowiedział rzeźbiarz. Istotnie okiem artysty oglądał on postać anioła,
którą zamierzał wykuć w kamieniu. Serce jego umiłowało ten
wytwór wyobraźni, zanim jeszcze przybrał widoczne kształty.
To zdarzenie poucza nas, że można odkrywać dużo więcej,
niż to, co sugeruje nam zjawiskowa strona bytu. Jest to tak zwane
myślenie kontemplacyjne!
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W okresie Świąt Bożego Narodzenia mamy możliwość oglądania dużego formatu folkloru bożonarodzeniowego: żłóbki, figurki małego Pana Jezusa, choinki i „anielskie włosy”.
Czy przypatrywanie się temu wszystkiemu naprowadzi nasze
myślenie na Boga-Człowieka – Jezusa Chrystusa? Czy doświadczymy Tego, który przyszedł do każdego z nas, aby nam ofiarować zbawienie?
2. O tym doświadczeniu Boga myślał dużo wcześniej niż
Michał Anioł – Aureliusz Augustyn (354-430), który był jednym
z największych myślicieli chrześcijańskich.
Znał on człowieczeństwo w jego ludzkich formach. Mimo to
ani słabość, ani zwątpienie, ani lęk nie były w stanie zahamować
jego żarliwego poszukiwania Boga. Jego kręta droga życia prowadziła go po różnych zakamarkach naszej egzystencji. W końcu
doprowadziła go do odkrycia Boga Żywego w Jezusie Chrystusie.
Możemy się o tym dowiedzieć, czytając jego słynne „Wyznania”. Przytoczę fragment tej książki, aby zachęcić do głębszej
refleksji nad Tajemnicą Bożego Narodzenia:
„Lecz co ja właściwie miłuję, kiedy miłuję Ciebie? Nie urodę
cielesną, ani urok życia doczesnego. Nie promienność światła,
tak miłego moim oczom. Nie melodie słodkie pieśni rozmaitych.
Nie woń upajającą kwiatów, olejków, pachnideł. Nie mannę ani
miód… Nie takie rzeczy miłuję, gdy miłuję mojego Boga”1.
Tak więc w niezwykle skondensowanej formie ukazuje św. Augustyn Boga, który jest piękniejszy, niż wszystko, co piękne;
nowszy, niż wszystko, co nowe. Dlatego Bóg jest mu tak BLISKI.
3. Również w narodzonym Dziecku trzeba odkryć Boga, który
w głębokiej pokorze uniżył się, aż do przyjęcia słabej, ludzkiej
natury i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Dlaczego tak
się stało? Kocha nas, a „kochać, to powiedzieć – nie umrzesz”
(G. Marcel).
1
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4. Ale też WCIELENIE w ludzką naturę Drugiej Osoby Boskiej – Logosu, przyniosło ludziom upragnioną BLISKOŚĆ Boga.
Sprawdziły się słowa proroka Izajasza (Iz 7, 14), który przepowiedział Mesjasza, nazywając Go: „Emmanuel” – Bóg z nami.
5. Nie możemy przeto obchodzić Świąt Bożego Narodzenia
bez głębokiego przeżycia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Te
święta ofiarowują nam Tego, który ogarnia nas, zatrzymuje przy
sobie i ogrzewa jak kochająca matka. Dzięki temu Jezus pozwala
nam czerpać z siebie bez granic i bez miary. A jak trzeba będzie,
to uklęknie przed nami i obmyje nam stopy.
Kończąc te refleksje pragnę zapewnić: kto odkrył i pokochał
Jezusa, ten odkrył prawdziwą Ojczyznę dla siebie „tu” na ziemi
i „tam” w niebie.
* * *
S.J.

Wigilia

2Sm 7,1-5.8 -12.14.16
Ps 89
Łk 1,67-79

Dom Boży i pałac Dawida, to jakby dwa zworniki podtrzymujące obietnicę o wypełnieniu się mesjańskiego proroctwa.
Pan Zastępów za pośrednictwem proroka Natana niejako
zobligował Dawida, aby ten zbudował Mu mieszkanie lepsze niż
namiot. Wszak Dawid doświadczył wiele dobra od Pana. A zatem
należy się Mu jakaś „gratyfikacja”. I dodaje Pan Zastępów pod
adresem Dawida: „Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok
swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego,
który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo”.
Słowa te nawiązują wprost do Jezusa Chrystusa, który przyjdzie na świat z rodu Dawida. A królestwo, o jakim mowa, to Kró-
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lestwo Niebieskie, które – mimo że nie pominie tego co ziemskie
– zasadniczo będzie zakotwiczone w tym, co pozaziemskie, a co
będzie celem każdego, kto zechce słuchać Syna Bożego.
Tym, który przewidywał proces słuchania, jest z pewnością
Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela. Przeniknięty Duchem Świętym wyśpiewał on swoje radosne „Benedictus”, chwaląc Boga za
uczynione cuda. Zwłaszcza za narodziny jego syna Jana, oraz za
„Wschodzące Słońce” w osobie Jezusa Chrystusa. Zajaśnieje Ono
„tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają”.
Najważniejsze w tym przekazie ewangelicznym jest to, że
narodziny Jezusa Chrystusa łączą się również z Jego śmiercią
i zmartwychwstaniem. W przeciwnym razie, nawet najbardziej
radosne narodziny nie miałyby najgłębszego sensu.
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Józef Placha

Uobecniona świętość

C

hciałbym napisać o wystawie, która w swym jeszcze fragmentarycznym kształcie była przygotowywana w Laskach
niemal na moich oczach. Przechodząc w jesienny dzień obok
południowej strony zewnętrznej ściany zakładowego archiwum,
widziałem, jak montowano drewniane obramowania, nie naruszając muru metalowymi śrubami. Cała konstrukcja została
umocowana do ściany przy pomocy drewnianych klinów, dając
możliwość uzyskania stabilnego szkieletu, do którego można
było zamontować poszczególne fragmenty wystawy. Matka Radosława Podgórska i s. Alberta Chorążyczewska – autorka
wystawy – razem z p. Jarosławem Drywą (współpracownikiem Siostry Alberty w sprawach technicznych) uwijali się
w deszczowe przedpołudnie
22 października, aby zdążyć
ze wszystkim przed odsłonięciem wystawy, które miało
mieć miejsce tuż po wieczornej Mszy świętej poświęconej
140. rocznicy urodzin Matki
Elżbiety Róży Czackiej. Tytuł
wystawy: „Powracająca obecność”.

Laski134.indd 42

2016-12-05 11:16:10

Józef Placha – Uobecniona świętość

43

Pokazana na wystawie historia życia Założycielki Dzieła Lasek rozpoczyna się od nawiązania do Jej pradziadka – Tadeusza
Czackiego, stryja kard. Włodzimierza Czackiego, babci Pelagii,
rodziców: Feliksa i Zofii z Ledóchowskich oraz rodzeństwa,
a także dnia narodzin Róży 22 października 1876 roku w Białej
Cerkwi. Na wystawie pokazano również, że dzięki nauczaniu
domowemu prowadzonemu przez wspaniałych pedagogów,
Róża – niezależnie od własnych wybitnych zdolności – stała
się osobą gruntownie wykształconą. Wreszcie decydujący moment Jej życia, a więc utrata wzroku i próba odnalezienia się
w nowej sytuacji; najpierw przez szukanie pomocy medycznej
w kraju i zagranicą, i ostateczne pogodzenie się z faktem całkowitej utraty widzenia. Róża Czacka odczytała to jako nowe
zadanie życiowe wpisane w plany Bożej Opatrzności. W tej
trudnej sytuacji wyjechała za granicę, by poznać metody pracy
z niewidomymi i przenieść je następnie na grunt Polski.
Założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Na temat funkcjonowania placówek TOnO w Warszawie i w Laskach można
było przeczytać na kolejnych planszach wystawy. Mówię w czasie przeszłym, gdyż plenerowa wystawa była czynna tylko od
22 października do 24 listopada br. Miejmy nadzieję, że Autorce
ekspozycji uda się przygotować także wydanie albumowe. Będzie
można wówczas w odpowiednich proporcjach umieścić nie tylko
całą jej bogatą treść opisową, ale także graficzną, przedstawiającą
najważniejsze etapy życia Matki Czackiej. W perspektywie – jak
ufamy – rychłej już beatyfikacji, z pewnością byłby to niezwykle
cenny przewodnik po historii życia Osoby, która wywarła tak
wielki wpływ na losy niewidomych w Polsce, będąc również
przewodnikiem duchowym dla ludzi widzących, poszukujących
Prawdy, czasem życiowo zagubionych.
Niniejsza, fragmentaryczna prezentacja na łamach „Lasek”
z przyczyn technicznych takiego materiału nie zastąpi, choć –
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jak sądzę – może być małym przyczynkiem do tego większego
przedsięwzięcia.
Tymczasem, korzystając z tego, że ten numer „Lasek” dotrze
do Czytelników tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zwróćmy
uwagę na ten fragment wystawy, który traktuje o narodzinach
i najwcześniejszym etapie życia Róży Czackiej, co w pewnym sensie może stanowić swoistego rodzaju paralelę do świąt związanych
z przyjściem na świat naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.
* * *

Biała Cerkiew
Matka Elżbieta Czacka urodziła się 22 października 1876 roku
w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina) w majątku Branickich. Była
czwartym najmłodszym z żyjących dzieci Feliksa Czackiego i Zofii
z Ledóchowskich. Z zachowanego listu jej starszej siostry Pelagii
wiemy, że: Jej przyjście na świat było pod znakiem ciężkiej żółtaczki,
dziecko bardzo chorowało, było wątłe i sądzono, że nie będzie żyć.
Matka jej Zofia również zachorowała.
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Pałac Branickich

Kościół św. Jana
Chrzciciela w Białej
Cerkwi
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Została ochrzczona 19 listopada tego roku w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Białej Cerkwi i otrzymała imiona
Róża Maria. Chrztu udzielił proboszcz parafii ks. Seweryn Mogilnicki, a rodzicami chrzestnymi byli kuzyn hrabia Antoni Potocki
i hrabianka Maria Branicka.
Wczesne dzieciństwo Róża spędziła pod opieką niani Gąsiorowskiej i bon. Szczególny wpływ na dziecko wywarła bona, Francuzka,
madame Chapelier, która bardzo wcześnie nauczyła ją modlitwy.
Mówiła małemu dziecku o męce Jezusa, o bólu i cierpieniu, które
dzieci, gdy są niegrzeczne, zadają Panu Jezusowi. To zostało w pamięci Róży na całe życie. Również pani Chapelier opowiedziała jej
o modlitwie św. Antoniego, który zawsze i wszędzie się modlił i to
również wywarło na nią ogromny wpływ – już wówczas próbowała
go naśladować. Z tego czasu pozostało Róży, jako coś pięknego,
wrażenie pierwszych majowych nabożeństw, w których uczestniczyła przy ołtarzyku przystrojonym kwiatami przez panią Chapelier
w dziecinnym pokoju. We dworze w Białej Cerkwi oprócz Francuzki
madame Chapelier były jeszcze trzy bony: Niemka Marie Lehr, Angielka, której nazwiska nie znamy i Polka do starszej siostry. Marie Lehr uczyła 5-letnią Różę pierwszych robót ręcznych, haftu na
kanwie i bez kanwy robótek włóczkowych. Równocześnie dziecko
zapoznawało się z trzema obcymi językami.
Zofia Czacka była koordynatorką wychowania swojej córki.
Wszczepiła jej wiele dobrych nawyków, na przykład: zamiłowanie
do porządku, przyjmowania posiłków bez dziecięcych kaprysów.
Przeprowadzała z nią pierwsze lekcje nauki pisania, wspomagana
przez najstarszą córkę Pelagię, która będąc starsza od Róży o osiem
lat, budziła w niej respekt. Róża była uważana za grzeczną, bardzo
wrażliwą, nieśmiałą dziewczynkę, która… niknęła wśród starszego rodzeństwa i dzieci innych skoligaconych z Czackimi rodzin.
Pelagia Karnkowska pisze o swojej młodszej siostrze, że była to
dziewczynka od najmłodszych lat (…) refleksyjna bardzo, szalenie
bystra, chwilami skupiona, medytacyjna niemal. Z „Notatek” Matki
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Czackiej dowiadujemy się, że jej dzieciństwo naznaczone było prawie ciągłym cierpieniem, że ciągle płakała i była zalękniona. Pisze:
Całe dzieciństwo przebeczałam. Bracia strasznie dokuczali, wyśmiewali, a była to wielka łaska Boża. To mnie nauczyło nie zwracać uwagi
na to, co ludzie mówią. Dowiadujemy się, że miała już wtedy słaby
wzrok, że nie zawsze widziała, co widzieli inni. Pisała: usłyszałam,
jak pokazywali sobie krowy pasące się na łące. Ja ich nie widziałam.
Jej najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa, jakie zarejestrowała, o którym wspominała po latach, to pierwsze zetknięcie się
z wiosną zapach specjalny w powietrzu, cudny koloryt nieba i koloryt
ptaków wokół wielkiego domu. I inny podobny obraz, który utkwił
jej głęboko w pamięci: żar słońca, cudny zapach rezedy i innych
kwiatów, a jednocześnie orzeźwiający powiew wiatru stepowego.
Osłabiony wzrok dziewczynki, poza jej nieśmiałością, był prawdopodobnie dodatkową barierą, którą ona musiała nieustannie
pokonywać. Zwłaszcza, że nikt z jej słabego wzroku wówczas nie
zdawał sobie sprawy.
Pod koniec roku 1882, gdy Róża miała 6 lat, rodzice zdecydowali się opuścić Białą Cerkiew i wyjechać do Warszawy. Czaccy
zamieszkali w najbardziej reprezentatywnej części ówczesnej Warszawy, w jednym z najokazalszych pałaców przy ulicy Krakowskie
Przedmieście 5. Cały kompleks budynków pałacowych zajmowały
skoligacone ze sobą arystokratyczne rodziny. Z „Notatek” dowiadujemy się, że przeniesienie do Warszawy było dla Róży bolesnym
rozdarciem, chociaż wiedziała, że na miesiące letnie będą jeździć do
rodzinnych Koniuch i Porycka na Wołyniu. Na zawsze musiała pożegnać ukochaną nianię Gąsiorowską i cudowną kresową przyrodę.
Do Warszawy przyjechała ciężko chora na żółtaczkę. Ta choroba
rozpoczęła drugi okres jej życia. Pierwsze wrażenia małej Róży były
trudne. Mury, hałas, zimno, smutno. Za domem był ukryty wokół murów mały, ocieniony ogródek. Dla Róży zamieszkanie w Warszawie
okazało się jednak dobrodziejstwem, gdyż w tym samym pałacu
lewe skrzydło zamieszkiwała Teresa z Sapiehów Potocka ze swoją ro-
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dzoną siostrą Pelagią z Sapiehów Czacką, babką Róży ze strony ojca.
Dla małej Róży bliskość ukochanej babki stała się opatrznościową.
W 1884 roku ośmioletnia Róża wzięła udział ze swoją matką
Zofią w rekolekcjach wielkopostnych dla dorosłych prowadzonych
przez ks. Rembielińskiego, co miało na Nią wielki wpływ: podjęła
wtedy postanowienie, że skończy wreszcie ze swoim płaczliwym usposobieniem. Słowa dotrzymała i od tej pory nawet jej bracia przestali
się z niej naśmiewać. Co więcej, zaczęli darzyć ją dużym zaufaniem,
powierzając jej różne swoje tajemnice. Cenili ją za dyskrecję. W wieku
11 lat, w roku 1887, Róża przystąpiła do pierwszej Komunii świętej
w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Warszawie.
Do dwunastego roku życia główny udział w nauczaniu Róży
miała jej matka Zofia. Na lekcje do Róży zaczęli przychodzić specjaliści od poszczególnych przedmiotów, których rodzice dobierali
bardzo starannie. Róża zaczęła szybko rozwijać się intelektualnie.
Uczyła się chętnie i z dużym zainteresowaniem języków obcych,
francuskiego, niemieckiego
i angielskiego, dalej uczyły ją
cudzoziemki. Znajomość języków otwierała przed nią literaturę piękną i naukową świata.
Róża zaczynała coraz więcej
czytać. Wkrótce, do nauki francuskiego, przyjęto nową mademoiselle, pannę Granet, która
w życiu Róży odegrała doniosłą
rolę. Wykształcona, kulturalna
i religijna, okazała się nie tylko
idealną towarzyszką, ale i przyjaciółką dorastającej dziewczyny. Oprócz panny Granet, hi-

Kilkunastoletnia Róża
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storii i literatury francuskiej uczyła ją Laura Bisiere, nauczycielka
literatury francuskiej w Warszawie, autorka cenionego podręcznika
dla wyższych szkół gimnazjalnych. Naukę historii i literatury polskiej prowadziła Anna Kowalewska, osoba wykształcona, stawiająca uczennicom bardzo wysokie wymagania. Róża wykazywała
wielostronne zainteresowania, a nawet pewną zachłanność wiedzy.
Feliks Czacki, widząc, że zdolności i chłonność na wiedzę przewyższają u Róży przeciętny poziom możliwości i aspiracji jej rówieśnic,
dostarczał córce najlepszych profesorów, którzy przerabiali z nią
program ówczesnego męskiego gimnazjum. Bardzo mu zależało
na gruntownym wykształceniu córki. Przyrodę wykładał Róży student Uniwersytetu Warszawskiego, późniejszy znany lekarz, doktor
Szmurło. Ten sam student jednocześnie wprowadzał ją w wielką
literaturę rosyjską, ucząc samodzielności myślenia poprzez analizę
wierszy Puszkina, co wskazywałoby na to, że Róża poznała także
język rosyjski.
Oprócz przedmiotów typowo szkolnych Róża uczyła się, jak
wszystkie panny z arystokracji, muzyki. Miała znakomity słuch,
ładnie śpiewała i dobrze grała na fortepianie. Róża, według zachowanych wspomnień, interpretowała z wyczuciem i zamiłowaniem
utwory Chopina. Grywała z upodobaniem i podobno pięknie, nawet wówczas, gdy odczytywanie nut przychodziło jej już z trudem.
Do pełni ówczesnego wychowania panny z ziemiańskiego dworu należała umiejętność tańca. Róża, jeszcze jako dziecko, wykazywała w tym kierunku duże zdolności, obmyślała nawet nowe kroki
taneczne, po prostu lubiła tańczyć. Lekcji udzielały jej najpierw
sprowadzane specjalnie nauczycielki, potem mistrz tańca.
Prawdziwą radością i pasją Róży były konie. Zarówno Koniuchy,
jak i Poryck słynęły ze swych stad rasowych arabów i angloarabów.
Róża uczyła się jeździć konno od małego dziecka. Sama przyznała:
pasjami lubiłam jazdę konną. W końcu jeździła tak dobrze, że jej
starsi bracia Tadeusz i Stanisław przyznawali, że była znakomitą
amazonką. Dorastająca Róża kochała przestrzeń i ruch, a także
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pokonywanie przeszkód. Lubiła jeździć wśród burzy, błyskawic
i gromów. Wychowana wśród chłopców i przyzwyczajona do rywalizacji z nimi, nie cofała się przed niebezpieczeństwami.
Okres od 12 do 16 roku życia, według notatki sporządzonej
przez ks. Władysława Korniłowicza, Matka Czacka uważała za
najgorszy. Przyznała, że ogromnie dużo czytała. Ze wspomnień
służącej wiemy, że uczyła się dużo nocami, przy słabym oświetleniu lampy naftowej. W tym też okresie zdecydowanie zmienił
się stosunek braci do niej. Imponowała im jej usilna praca nad
skłonnością do płaczu i wyraźnie zarysowujący się silny energiczny
charakter. Gdy w tym „najgorszym okresie” poszła do spowiedzi,
kapłan prawdopodobnie dostrzegł u młodej penitentki głębokie
życie wewnętrzne, ponieważ pozwolił jej przystępować do Stołu Pańskiego dwa razy w tygodniu. W owych latach było to wyróżnienie, zwłaszcza w stosunku do młodej dziewczyny. I temu
Róża pozostała bardzo wierna. Miała wówczas piętnaście lat. Od
16 roku życia przystępowała już do Stołu Pańskiego codziennie.
Służąca Czackich mówiła o Róży w tym okresie, że była to: Śliczna
panienka, włosy rozpuszczone, długie, do kolan, sfalowane. Wyraz
twarzy ufny. Uderzało, że się wszystkim interesuje. Była wesoła, miła,
dystyngowana, ślicznie tańczyła, miała śliczne ruchy, prześlicznie
się kłaniała. Od pierwszej Komunii była bardzo pobożna. Kilka razy
w tygodniu przystępowała do Komunii świętej, a potem codziennie.
Z „Naśladowaniem” się nie rozstawała.

* * *
Powyższy fragment tekstów z wystawy nawiązujący do dzieciństwa i okresu dorastania Róży Czackiej – jak już zaznaczyliśmy
wcześniej – można zestawić z okresem dzieciństwa i dorastania
samego Chrystusa: od Betlejem aż do nauczania dwunastoletniego Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej.
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Dalsze etapy życia Róży Czackiej, a potem Matki Elżbiety,
są na ogół znane, niemniej w osobnym wydaniu albumowym
– miejmy nadzieję, że do tego dojdzie – jej proces dojrzewania
i twórczych rozwiązań będzie mógł być odczytany na nowo,
przybliżając jeszcze bardziej tę niezwykłą osobę niewidomą,
która z pewnością może być przykładem przeżywania swojej
niepełnosprawności wzrokowej także na miarę potrzeb naszych
czasów.
By zakończyć tę prezentację głosem Założycielki Dzieła Lasek, przytoczmy fragment Jej wypowiedzi, który został umieszczony w końcowej części wystawy w Laskach:
Nie wolno nam pozwalać sobie na najmniejsze niechęci, złe
uczucia do kogokolwiek, nawet w stosunku do wrogów, za których
mamy obowiązek modlitwy. Pan Jezus na krzyżu dał nam cudowny
przykład nie tylko odpuszczenia win, przebaczenia, ale gorącej
modlitwy za nieprzyjaciół. Prośmy o trwanie w miłości, prośmy by
z serca Jezusa płynęła dla nas łaska, ta wielka łaska, że będziemy
odnosić się z miłością do wszystkich ludzi, która obejmie i wrogów
naszych. Z takiej postawy pełnej miłości wobec nieprzyjaciół płyną
wielkie łaski, zjednywa ona Boga i Bóg sam staje się naszą obroną.
Kościół przygarnia wszystkich, niezależnie od narodowości
i wyznania, w każdym człowieku widzi duszę nieśmiertelną.
Jedno jest pewne, że nie wolno nam nienawidzić i wszelkie
najmniejsze objawy tego uczucia musimy w sobie jak najintensywniej tępić. „Kto nienawidzi, ten trwa w śmierci” – mówi św. Jan.
Nienawiść oddala od Boga, a przecież celem każdego człowieka
jest jak najzupełniejsze, jak najściślejsze połączenie się z Bogiem,
które już tu na ziemi może się zacząć dzięki miłości, miłości, która
trwa na wieki.

I wreszcie wypowiedzi kilku osób, które zetknęły się z Matką
Czacką, a które również znalazły swoje miejsce na ścianie laskowskiego archiwum, gdzie umieszczono Jej jubileuszową wystawę.
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ks. Jan Zieja: Byłem pierwszym kapelanem – domy zakładu
dopiero się budowało na piaszczystych wydmach. Co mnie najbardziej ujęło? Postać Matki Czackiej – za jej ogromne przestrzeganie
prawdy. Ja sam wyszedłem ze wsi, u nas drobnych kłamstewek nie
uważało się właściwie za grzech. Jeśli się tylko udało, to było dozwolone. U Matki Czackiej po raz pierwszy spotkałem w tak silnej
postaci miłość prawdy. Coś, co już było powiedziane nie dawało
się odsunąć ani obejść. Uczyła tego siostry i sama przestrzegała
w codziennej postawie. Postanowiła, że Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi będzie katolickie, i chciała, żeby było katolickie autentycznie. Do końca – oparte na Ewangelii i katechizmie, które
ciągle czytywała. Prawda jej powołania. Prawda. W życiu zakonnym tępiła ślady najmniejszego kłamstewka. Tak, to mnie najsilniej
w niej uderzało: miłość prawdy.
Laski nauczyły mnie widzieć w każdym człowieku mojego brata.
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ks. Aleksander Fedorowicz: U Niej można się było nauczyć tego jakiegoś otwarcia się na drugiego człowieka i na Boga.
Nie mogąc otworzyć oczu, otwierała uszy. I więcej brała, i więcej
korzystała słuchając tylko, niż inni, którzy mogą i słuchać, i patrzeć.
I dlatego, kiedy się mówi o Matce, to właściwie nie można nie mówić o Bogu. Bo kiedy się miało do czynienia z Matką, to nie chcę
powiedzieć jakiegoś banału, jakiegoś frazesu, tylko coś takiego, co
było zwyczajne zupełnie – miało się wrażenie, że Matka się modli,
nieustannie się modli. I to sprawia, że kiedy się o Niej myśli, kiedy
się chce Ją wspomnieć dzisiaj, to myśl leci do Boga. Do Boga, który
jest Najlepszy, Najpiękniejszy, Najświętszy, chociaż taki dziwny –
wspaniały, Jasny – Bóg. I tak, rzecz dziwna, Matka niewidoma stała
się przewodniczką widzących. Patrzcie, ilu ludzi widzących brała za
rękę i prowadziła przez życie. Przecież my wszyscy, którzyśmy się
jakoś z Nią zetknęli, wszyscy korzystamy z przewodnictwa Matki…
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ks. Tadeusz Fedorowicz: Skończyło się to wielkie życie
na ziemi. Pan Jezus, jak odchodził, mówił: „teraz wprawdzie smutek macie, ale smutek wasz w radość się obróci”. I my dziś mamy
smutek, ale on nam w radość się obróci, bo wielka ofiara Matki –
Służebnicy Krzyża – […] przyniesie radość. Nie na darmo całe życie
Jej było w Jezusie Chrystusie. To On spełniał w Niej Swoją Ofiarę.
Matka była „hostią żywą”, wedle słów św. Pawła „hostią żywą, świętą, podobającą się Bogu”. Święty Paweł pisząc to, napomina wszystkich, aby byli hostiami, które się ofiarowują za grzech świata, aby
dobro zwyciężyło w świecie. Niewątpliwie z tej ofiary będzie się
rodzić wielkie dobro, owoc Chrystusowego życia […]. A nam trzeba
otworzyć serce, aby ten owoc się rozrósł…
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Zdjęcie wystawy „Powracająca obecność”

* * *
Wystawa „Powracająca obecność” – autorstwa siostry Alberty
Chorążyczewskiej – była jedynym w swoim rodzaju plenerowym przekazem, zachęcającym przechodniów do zatrzymania
się. Ukazywała czytelne znaki obecności wśród nas Założycielki
Dzieła Lasek oraz Jej autentyczną świętość.
Ekspozycja mogła niejednego zaskoczyć siłą oddziaływania
i postawić w stan pewnego zaniepokojenia – zwłaszcza w konfrontacji z własnymi słabościami. W ostateczności jednak tchnęła
nadzieję, utwierdzała w przekonaniu, że warto przezwyciężać słabości oraz rozwijać to, co w nas dobre, prawe i piękne, co stać się
może rękojmią dalszego rozwoju Dzieła Lasek i umocnić nas na
nowo w osobistym powołaniu do służby niewidomym zarówno
na ciele jak i duszy.
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Uśmiech z Domu Świętej Teresy
W dniu święta Domu Chłopców pw. św. Teresy 2 październi
ka 2016 r. przygotowany na tę uroczystość program artystyczny
został uzupełniony wypowiedziami wychowanków z młodszych
grup, nagranymi wcześniej kamerą filmową. Były to autentycz
ne skojarzenia na temat internatu, kierownika i wychowawcy.
Prezentowane niżej dialogi spisała Aleksandra Jaromin.
Redakcja

Wychowankowie o swoim internacie
p. Ania: Co to jest internat?
Radek: To taki dom, w którym są zajęcia.
Michał: To taki budynek, gdzie po prostu przebywamy, śpimy,
odrabiamy lekcje...
Radek: … ale też i jemy śniadanie, kolację, podwieczorek
i obiad.
Sebastian: Internat to taki zastępczy dom.
Damian: Internat to dom dla innych chłopaków.
Radek: I kocham internat, i lubię w nim przebywać.
* * *
p. Ania: Jaki jest internat chłopców?
Michał: Fajny dla nas, bo są fajni wychowawcy i mili.
Dominik: Internat jest fajny, bo są mili wychowawcy.
Michał: Czemu ty powtarzasz po mnie, Dominik?
Dominik: No co!!! nie mogę?
Radek: Chciałem tylko powiedzieć, że internat jest ulubionym moim drugim domem.
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* * *
p. Ania: Kto u nas jest kierownikiem internatu?
wszyscy: Pan Leszek!
Kuba: Pan Lesio!
Michał: Pan Leszek!
Kuba: A pan Wiesio?
Michał: Pracuje na dyżurce.
Kuba: Kielownik to jeśt pan Wiesio
p. Ania: A czym się zajmuje?
Kuba: Śtoi, zieby nikt nie wsiedł do internatu.
* * *
p. Ania: Czym się zajmuje kierownik?
Sebastian: Kierownik to jest osoba, która bierze odpowiedzialność za nasz internat, zajmuje się różnymi dostawami towarów, podpisuje kontrakty, zezwala na wyjazdy do Warszawy.
Łukasz: No, jak coś uczeń robi złego, to może go usunąć z internatu, czasami pomaga, zawozi jakieś papiery do administracji.
Damian: Kierownik no to np. załatwia różne sprawy prywatne z dorosłymi, wychowawcami itp.
Marcin: Ja jestem jeszcze młody, więc nie myślę nad tym, czy
bycie kierownikiem jest trudne czy nie, no bo jeszcze mam swoje
lata i szczerze powiem, że na razie nie przejmuję się taką pracą,
ale myślę, że nie jest łatwa.
p. Ania: Radek, wiesz kto jest kierownikiem naszego internatu?
Radek: Siostra Gelmana!
* * *
p. Ania: Damian, chciałbyś być kierownikiem?
Damian: Baaaardzo!!
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p. Ania: Gdybyś był kierownikiem, to…?
Dominik: Ja bym wprowadził taką olbrzymią księgę!! Tam
jest caluteńki legulaminek internatu! O!
Radek: Bym spisywał dokumenty, dzwonił do wszystkich
wychowawców i do mamy... i bym kierował internatem.
Dominik: Mi się by bardzo podobały te takie piecyki na gaz,
że w każdej łazience jest jeden piecyk i grzeje wodę.
Damian: Ja bym wprowadził plan meleksowy, nowy rozkład jazdy.
Sebastian: Sali gimnastycznej bym nie zmienił, bo mi się
podoba, a wszystko inne bym zmienił.
Radek: Bym np. wpisywał uwagi niegzecnym chłopcom: plosę nie biegać po korytarzu!! Jeszcze bym pozmieniał w naszym
internacie... zasady bym pozmieniał: prosę nie rozrabiać... coś
czego jeszcze nie było!!! Karny jeżyk.
* * *
p. Ania: Czym się zajmuje wychowawca?
Sebastian: Wychowawca to taka osoba, która się nami opiekuje i bierze za nas odpowiedzialność, kiedy jesteśmy w internacie.
Radek: To taki cłowiek, któly wychowuje dzieci i ocywiście
cyta im bajki psed snem.
Łukasz: To taka osoba, tak jakby nauczyciel tylko nie w szkole,
a w internacie.
Marcin: Ja bym chciał być wychowawcą, to mówię od razu.
Praca wychowawcy może być ciężka, gdy taki wychowawca musi
pracować do późna, jest straszny harmider i głowa go boli, to wtedy jest ciężej, ale poza tym, to praca wychowawcy nie jest trudna.
Radek: Wychowawca mówi np. tak: plosę cytać dwa lazy.
Marcin: Jak jest czas wolny, to pan Andrzej przykładowo gra
z nami w szachy, w różne gry planszowe, jak jest zimno, to schodzimy z wychowawcą na salę pojeździć na rolkach.
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p. Ania: Czy praca wychowawcy jest trudna?
Piotr: Nie.
Damian: No... dla wychowawcy... to myślę, że... nie.
p. Ania: A chciałbyś być wychowawcą?
Piotr: Tak.
* * *
p. Ania: Kto to jest administrator budynku?
Sebastian: To chyba zastępca kierownika?
Michał: To jest taki pan, który…
Dominik: Nie!! pani!!!... Nie, siostra!!!
Michał: To jest taka siostra, która zgłasza...
Dominik: Która ma pęk kluczy!
Michał: Dominik, ale słuchaj! To jest taka siostra, która zgłasza kierownikowi, jak jest święto wychowawców... i wzywa firmę...
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Z duchowości Lasek
s. Lidia Witkowska FSK

W Bogu obdarowana bez miary

Krystyna Hryszkiewicz
Osoby niepełnosprawne są żywymi ikonami ukrzyżowanego
Syna.
Odsłaniają przed nami tajemnicze piękno Tego, który dla nas
ogołocił samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci. Ukazują
nam, że najgłębsza istota człowieka – poza wszelkimi pozorami
zewnętrznymi – ukryta jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego słusznie
zostało powiedziane, że osoby niepełnosprawne to uprzywilejowani
świadkowie człowieczeństwa. Mogą wszystkich uczyć, czym jest
miłość, która zbawia, mogą stać się zwiastunami nowego świata,
którym nie rządzi już siła, przemoc, agresja, ale miłość, solidarność, otwartość na drugiego – nowego świata, przemienionego
przez światłość Chrystusa, Syna Bożego, który dla nas ludzi stał
się człowiekiem, został ukrzyżowany i zmartwychwstał1.
Jan Paweł II, Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa. Przesłanie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat:
«Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym», L’Osservatore Romano,
nr 4 (2004), s. 17.
1
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Często w naszym życiu doszukujemy się ludzkiej sprawiedliwości, a przecież sprawiedliwość nie oznacza równości. Sprawiedliwość to proporcjonalność. Niekiedy to złe rozumienie sprawiedliwości rodzi w naszych sercach zazdrość wobec tych, którym
Bóg dał więcej. Ulegamy skłonności porównywania się z innymi,
najczęściej tymi bardziej obdarowanymi. Wtedy czyjeś życie wydaje się nam prostsze, piękniejsze, szczęśliwsze, bezproblemowe.
Myślimy, że osiągnięcie sukcesu jest dla nich „na wyciągnięcie
ręki”, że są bardziej cenieni, podziwiani itd. Czasami zadajemy
Bogu pytanie: dlaczego ktoś jest bardziej obdarowany niż ja?
Tak jakbyśmy nie pozwalali Bogu działać wedle Jego woli. Pojawia się pytanie: dlaczego właściciel talentów dzieli je nierówno?
A może dostosowuje ich liczbę do możliwości dysponowania
nimi ze strony obdarowanych? Daje każdemu tyle, ile potrafi on
zagospodarować, wykorzystać?2. Nie marnujmy czasu na porównywanie, to nas odziera z duchowego piękna, nie pozwala
rozwijać tych talentów, które są nasze, wtedy zazdrość kieruje
nas na bezdroża.
Bóg jest hojnym dawcą i jak mówi Ewangelia miarą dobrą,
natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze3.
Bóg nikogo nie krzywdzi i zapewne to nie ilość talentów, ale samo
obdarowanie jest znakiem miłości Boga do nas.
Świadectwo życia głuchoniewidomej Krystyny Hryszkiewicz
(1939–2013) skłania nas do zatrzymania się i dostrzeżenia piękna
człowieka stworzonego na obraz Boga. Uczy nas, czym jest miłość
Boga, która zbawia i która staje się zwiastunem nowego świata,
w którym nie będzie miejsca na przemoc, agresję, zazdrość, czy
właśnie porównywanie. Jakby chciała nam powiedzieć, że nieważne, ile otrzymaliśmy od Boga talentów, ale ważne, byśmy
byli świadkami miłości i życie brali takim, jakim jest, bo jest
ono darem.
2
3

Laski134.indd 61

Por. Tm 25, 14-30.
Łk 6,38.

2016-12-05 11:16:12

62

Z duchowości Lasek

Kilka przytoczonych poniżej świadectw ukazuje nam duchowe piękno Krystyny. Niech będą one próbą ukazania małej drogi
pełnej Bożego światła. Obrazki z życia głuchoniewidomej Krystyny adresowane są do tych wszystkich, którzy pragną nieustannie
otwierać się na działanie Boże, a przez to codziennie stawać się
kimś piękniejszym duchowo i doskonalszym.
* * *
W oczach przyjaciół

ks. prof. Antoni Tronina – teolog i biblista, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie jako kapelan posługuje
w Domu Nadziei w Żułowie
Opromieniona Łaską
Po raz pierwszy spotkałem Krysię w Laskach wiosną roku
1992. Stała z siostrą Ludwiką przy rozbieranym baraku dawnego
szpitalika i głośno płakała. Siostra wytłumaczyła mi, że tu Krysia
mieszkała przez ostatnie dziesięć lat i teraz czuje się bezdomna.
Po paru miesiącach, w sierpniu tegoż roku, jej nowym domem
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stał się Domek Opatrzności w Żułowie: również drewniany barak,
jeden z kilku przeniesionych z Majdanka po wojnie. Zamieszkała
tam z s. Ludwiką na parterze. Przed domkiem był piękny ogródek
z kwiatami, gdzie obie lubiły przebywać. Chętnie zapraszała gości
i zasiadała z nimi na ławeczce przed domkiem, częstując kawą
i ciasteczkami.
Małe biuro
Była bardzo otwarta na nowe znajomości. Przy pierwszym
spotkaniu wypytywała gościa o jego imię i szczegółowe personalia, zapisując to wszystko w przepastnej pamięci, a także w swoich notatkach sporządzanych za pomocą maszyny brajlowskiej.
Zapiski te były jej przydatne w dalszych spotkaniach, w których
pytała o dodatkowe szczegóły z życia swych gości.
Życie w świetle łaski
Żyła intensywnie łaską sakramentalną. Do spowiedzi
przygotowywała się zawsze starannie, zapisując swe przewinienia
na brajlowskim papierze. Kapłan odczytywał w miarę możności
jej zapiski i oddawał jej do rąk. Po udzieleniu rozgrzeszenia Krysia
darła kartkę z wykazem grzechów na drobne kawałki i wkładała
do torebki, aby je potem wyrzucić do śmieci. W ten prosty sposób
wyznawała wiarę, że Bóg zetrze na proch nasze grzechy i wrzuci
w głębiny morskie4.
W postawie Krysi zachwycało promieniowanie łaski. Starała
się zawsze żyć w obecności Bożej. Codzienna Komunia św. była
dla niej źródłem duchowego bogactwa, którym umiała obdarzać
swych gości. Zmarła w niedzielę niewidomych, wkrótce po Mszy
świętej. Zostało w niej słowo Jezusa wypowiedziane w rodzinnym
Nazarecie: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie5.
Żułów, 31.03.2016 r.
4
5
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Mariola Zawinowska – nauczycielka szkoły podstawowej
w Szczecinku
Była „inna”
Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku poznałam panią Krystynę
Hryszkiewicz. Początkowo były to pojedyncze spotkania, wspólne spacery, towarzyszenie we Mszy świętej, później zamieszkałyśmy razem, nasza znajomość stawała się bliższa.
Zawiązywała przyjaźnie
Mimo swoich ułomności była osobą otwartą. Niemożność
nawiązywania kontaktów z szerokim kręgiem osób spowodowała,
że grupa ludzi, z którymi się kontaktowała zaprzyjaźniała się z nią
i między sobą.
Cechowała ją otwartość na drugiego człowieka, gotowość do
nawiązywania kontaktów, „wychodzenie” do innych, ciekawość
poznawcza i ogromna cierpliwość.
Tajemnica człowieka
Była „inna”. Jej sposób bycia, myślenia nie zawsze był dla mnie
zrozumiały. Jednak miała swoją historię życia, doświadczenie
życiowe i wiedzę, prawdę, w którą wierzyła. Jej postawa wobec

Laski134.indd 64

2016-12-05 11:16:12

s. Lidia Witkowska FSK – W Bogu obdarowana bez miary

65

cierpienia oraz radzenie sobie szczególnie w trudnych chwilach
budziły we mnie szacunek i podziw.
Nigdy nikogo nie udawała
Zawsze była sobą. A dla mnie ważnym aspektem jest bycie
sobą. Uważam, że powinniśmy być sobą i postępować w zgodzie z własną tożsamością i własnym wnętrzem, tak jak robiła
to Krystyna.
Szczecinek, 1.04.2016 r.

Paulina Stafijowska – pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej i terapeuta Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żułowie
O moim Przyjacielu
Krystynę Hryszkiewicz poznałam podczas mojego urlopu
w Rabce w roku 1998. Po raz pierwszy zobaczyłam Krystynę
w kaplicy, była niedziela, piękny lipcowy dzień. Nie rzucała się
w oczy, wyglądała, tak jak wszyscy niewidomi. Gdy uczestniczyła
w Eucharystii, jej ręce pokazywały jakieś niezrozumiałe dla mnie
znaki. Zainteresowała mnie sobą i zaraz zrodziła się we mnie chęć
pomocy. Zaczęłam się modlić za panią Krystynę. Zapytałam Pana
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Boga, jak mogłabym pomóc? Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że
Pan Bóg tak poważnie odpowie na moje pytanie.
Często wracałam myślami do tamtego niedzielnego dnia,
kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy. Pan Bóg również szybko
odpowiedział na moje pragnienie serca i pozwolił na ponowne
spotkanie, które zaowocowało wielką przyjaźnią trwającą aż do
śmierci Krysi. Spotkanie Krystyny w Rabce było początkiem
wielkiej przygody, która pozostawiła po sobie ślad wieczności.
Nowa mowa
W 2000 roku podjęłam pracę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żułowie jako terapeutka. Na zajęciach zobaczyłam Krystynę. Odczułam wielką radość i natychmiast podeszłam do niej,
aby się przywitać. Szybko jednak poczułam swoją bezradność,
ponieważ nie znałam mowy do ręki, którą ona się posługiwała.
Powoli zaczęłam uczyć się nowej mowy mojego Przyjaciela. Wiele
znaków, którymi posługiwała się Krystyna, było dla mnie dość
skomplikowanych. Pewnego wieczoru napisałam Krystynie do
ręki prosty komunikat: KRYSTYNA MOJĄ NAUCZYCIELKĄ.
Odpowiedź była natychmiastowa: ona, głuchoniewidoma, uczyła
mnie pierwszych znaków i delikatnie pozwala wejść w swój świat.
Jaka radość i duma płynęły z niej, gdy wreszcie to właśnie ona
mogła być nauczycielką.
„Dziurawe ucho”
Krystyna miała moje przyzwolenie, aby oglądać mnie od stóp
do głów, szczególnie na początku naszej przyjaźni, kiedy była ciekawa, jak wyglądam. Pewnego dnia jej delikatne dłonie zobaczyły
moje kolczyki. Nagle usiadła i zaczęła płakać. Kiedy spytałam
ją: dlaczego płaczesz? Ona odpowiedziała: Paulina ma dziurawe
uszy. I znowu powtórzyła przestraszona: Paulina ma dziurawe
uszy. Wyjaśniałam jej wtedy, że kolczyki są ozdobą kobiety i że
inne panie też noszą kolczyki, korale, broszki. Zaprowadziłam
ją do mieszkanek Domu Nadziei i pokazałam, że inne panie też
mają ozdoby na uszach. Nie trzeba było długo czekać na odzew.
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Następnego dnia zobaczyłam Krystynę, która miała na uszach
śliczne klipsy, a na bluzce przypiętą broszkę. Oznajmiła mi: Krystyna, tak samo jak Paulina i inne panie, jest piękna i nosi ozdoby.
Tajemnicze zapachy
Uwielbiała wszelkiego rodzaju zapachy: perfumy, wody kwiatowe, dezodoranty. Ciekawa była ich nazwy, czasami koloru buteleczki. Ilekroć byłyśmy razem, brałam jej nadgarstki i zostawiałam na nich piękny zapach. Krystynie zawsze było mało; wtedy
pokazywała na głowę, mówiąc: tutaj też można pokropić!
Dźwięki, które „słyszała”
Niesamowitym zjawiskiem u Krystyny było odbieranie dźwięków przez wibrację. Siedziałyśmy przy kolędowaniu z niewidomymi paniami z Domu Nadziei. Ich piękny śpiew budził anioły.
Krystyna nie zawsze wiedziała, co dzieje się w danym momencie.
Nagle objęła dłońmi swą krtań i zaczęła jakby śpiewać, delikatnie
poruszając ciałem w takt muzyki. Potem złapała mnie za rękę, aby
sprawdzić, czy śpiewam i zapytała: jaka to kolęda?
Panna młoda
Krystyna z pewnych przyczyn nie mogła uczestniczyć w naszej uroczystości ślubnej. Oboje bardzo tego chcieliśmy, gdyż razem z moim mężem Tomaszem zaprzyjaźnieni byliśmy z Krystyną. I była ona kimś ważnym w naszym życiu. Postanowiliśmy, że
zaprosimy Krystynę do nas do domu i zrobimy „mini przyjęcie”
weselne specjalnie dla niej. Podczas wizyty Krystyny w naszym
domu ubrałam się w suknię ślubną i welon, aby Krystyna mogła
mnie zobaczyć. Oglądała z zaciekawieniem, aż wreszcie zapytała,
czy może przymierzyć. Roześmiałyśmy się, gdyż sukienka była
zdecydowanie na nią za mała. Jednak zdjęłam welon i założyłam
Krystynie na głowie, a ona natychmiast szczęśliwa mówiła: Ja,
panna młoda, tak samo jak Paulinka! I zanosiła się od śmiechu.
Od tej pory każdy podarunek od Krystyny był podwójnym, z zaznaczeniem: dla Tomka i Paulinki.
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Cudowne wynalazki
Krystyna miała wiele własnych patentów na życie codzienne. Była dobrze zorganizowana w swoim królestwie i wiedziała,
jak ułatwić sobie życie. W wielu czynnościach nie potrzebowała
pomocy osoby widzącej, choć wszystko mówiło, że to niemożliwe… Na przykład sama nawlekała nitkę na igłę, aby sobie coś
przeszyć. W sposób jedynie sobie wiadomy kładła igłę na język
i delikatnym ruchem przekręcała nitkę z igłą, i już wszystko było
gotowe. Język również służył Krystynie do samodzielnego obcinania paznokci lub do sprawdzenia, czy równo zostały przycięte
kartki papieru przygotowywane na biurowe notatki.
Modlitewne trwanie
W ostatnich latach przed śmiercią można było zauważyć
zmianę w zachowaniu Krystyny; stała się dojrzalsza, wrażliwsza.
W naszych relacjach nie trzeba było tak wiele słów. Wieczorami
siadałyśmy blisko siebie i trzymając się za ręce, odmawiałyśmy
razem różaniec. To był niesamowity dla mnie czas obcowania
z Bogiem. Nie było pośpiechu, czasami Krystyna pisała sobie
na dłoni, za kogo przesuwa „paciorek różańca”. Bywało, że nasz
różaniec trwał godzinę, czasami dwie.
W moich ramionach
Prosiłam Dobrego Boga o to, aby gdy nadejdzie czas rozstania
z Krystyną, pozwolił mi towarzyszyć jej w tym ważnym momencie. I tym razem Bóg wysłuchał mojej prośby: umarła w moich
ramionach.
Ona wciąż żyje w moich wspomnieniach i sercu. To były
wspaniałe lata przyjaźni, zachwytu i zaufania. Niech te kilka obrazków będzie moich uśmiechem wysłanym w kierunku nieba,
gdzie, wierzę, patrzy na nas Krystyna i skąd również ona do nas
wysyła Boże sygnały.
Krasnystaw, 9.04.2016 r.
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Beata Postek – nauczycielka szkoły podstawowej w Szczecinku
Była przykładem dla innych
Krystynę poznałam około roku 2008 w Szczecinku. Oglądała
mnie z każdej strony. Szczególnie zainteresowały ją: obrączka,
pierścionki i kolczyki. Chciała to wszystko przymierzać. Pamiętam, jak była zdziwiona, że nie wszystko na nią pasuje, gdyż
miała grubsze palce. Kiedy widziała mnie kolejny raz, pamiętała,
że pierścionki są na nią za małe i tylko je dotykała, uśmiechając
się przy tym.
Mój pierwszy list od Krystyny
Po pewnym czasie od momentu poznania Krystyny otrzymałam od niej list napisany brajlem. Nie znałam tego alfabetu, więc
poprosiłam o przeczytanie koleżankę. Opisywała w nich swoje
codzienne życie.
Pamiętam ją zawsze wesołą i uśmiechniętą. Wydawała mi się
szczęśliwa w swoim świecie. Trudno mi było pojąć i zrozumieć
ten jej świat.
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Niezrozumiała ciemność
Pamiętam, jak kilka razy po jej wejściu do łazienki szłam za
nią, aby jej włączyć światło. Byłam zdziwiona, dlaczego siedzi
w ciemnościach. Parę chwil później uświadamiałam sobie, że taki
właśnie jest jej świat, świat ciemności i ciszy.
Zimowy szalik
Zauważyłam, że wielką przyjemność sprawiało jej obdarowywanie innych, w tym też mnie, jakimś małym prezentem przez
siebie wykonanym. Dostałam od niej kolorowy szalik, który obiecałam nosić przez całą zimę.
W mojej pamięci pozostała jako osoba uśmiechnięta, zawsze
czymś zajęta, ciekawa świata i moim zdaniem szczęśliwa. Potrafiła
się cieszyć tym, co miała i nieraz myślałam, że my, zdrowi, powinniśmy z niej brać przykład, bo dostaliśmy dużo więcej od losu.
Szczecinek, 15.04.2016 r.

Siostra Pia Gumińska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Żułowie
Otwarta na Boga i człowieka
Panią Krysię poznałam w 2002 roku, gdy jako nowicjuszka
byłam na placówce w Żułowie. Wtedy, jak przy każdym pierwszym spotkaniu, Krysia z dużym zainteresowaniem pytała mnie
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o moją rodzinę, adresy, daty. Jak dowiedziałam się od Siostry
Ludwiki, robiła z takich spotkań staranne notatki zapisywane na
maszynie brajlowskiej i skrzętnie przechowywała je w segregatorze. Miała ich kilka, co stanowiło jej maleńkie biuro.
Od roku 2007 jestem w Żułowie i stąd mam więcej wspomnień o Pani Krystynie, która była naszą pensjonariuszką. Zapamiętałam ją jako bardzo pogodną osobę, otwartą na Pana Boga
i drugiego człowieka, wypełnioną wewnętrznym pokojem, co
zostawiało odbicie na jej pięknej i zawsze radosnej twarzy.
Pilne listy z prośbami
Każdego niemal dnia, gdy szła na obiad do stołówki, pukała
do drzwi i wchodziła do mojego biura. Witała się serdecznym
uściskiem dłoni i obdarowywała uśmiechem. Czasem zostawiała
w skrzynce na drzwiach listy z różnymi prośbami. Szczególnie
zapamiętałam jeden, dotyczył remontu domku, w którym mieszkała. W kopercie zobaczyłam bardzo dokładne wskazówki na
temat modernizacji pomieszczeń – Domku Miłosierdzia Bożego.
Gdy napisałam na jej dłoni swoje imię, Krysia wymawiała je
głosem prawie bezbłędnie.
Nadzwyczajna siła
Został w mojej pamięci obraz z pobytu Krystyny w szpitalu
w Krasnymstawie. Była tam pacjentką, ale po bardzo krótkim
czasie rekonwalescencji siedziała już na łóżku lub krześle i na
drutach robiła kapcie dla Pana Doktora i jego rodziny. Wszyscy
byliśmy tym zadziwieni. Ile było w niej energii i pragnienia, aby
innym sprawić radość, zapominając o swoich dolegliwościach
i ograniczeniach.
Pachnące bukiety kwiatów
Gdy odwiedzałam panią Krysię i s. Ludwikę w ich mieszkaniu, zawsze byłam częstowana kawą lub herbatą oraz słodkościami. Cieszyła się z każdej wizyty. Latem goście byli przyjmowani
przed domem w ogródku, pośród kolorowych kwiatów, które
Krystyna kochała.
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Na imieniny sióstr i mieszkanek Domu Nadziei Krysia przychodziła z pachnącym bukietem kwiatów ze swoich grządek.
Była pełna szczęścia, obdarowując drugiego człowieka. Jej piękno
polegało przede wszystkim na tym, że nawet nie wiedziała, że
największym darem była ona sama. Jej czystość serca tak bardzo przemawiała…
Niedostępne miejsce klauzury
Zdarzało się, że podczas siostrzanego obiadu pukała do drzwi
i wchodziła do refektarza, który jest wydzielonym miejscem klauzury. Mimo wszystko nie przejmowała się tym i ze swoim uroczym uśmiechem częstowała cukierkami lub zostawiała list do
którejś z nas.
Samodzielnie spacerowała po żułowskich alejkach: ze swojego domku – do Domu Nadziei, do szwalni, do Warsztatu Terapii Zajęciowej, gdzie również codziennie chętnie uczestniczyła
w zajęciach.
Tęsknota za domkiem
Pewnej zimy, z powodu trudnych warunków pogodowych,
zamieszkała na kilka tygodni w Domu Nadziei w skrzydle św.
Anny. Była to okazja, aby zobaczyć, jak Krysia będzie funkcjonowała w grupie. Próba wypadła pozytywnie. Mieszkanki przyjęły
Krysię serdecznie i z wyrozumiałością, a ona szybko zapoznała się
z otoczeniem i zwyczajami grupy. Jednak gdy przyszła wiosna, nie
czekała długo na powrót do swojego domku. Spakowała rzeczy
i przeprowadziła się, bo tam było jej najlepiej.
Przy Sercu Pana Jezusa
Myślę, że Krysia lubiła się modlić i chętnie przebywała przy
Panu Jezusie w naszej kaplicy. Często przychodziła do niej sama,
siadała w ławce, wyjmowała z torebki różaniec i trwała przed Panem z rozpromienioną twarzą, jakby chciała powiedzieć głosem:
Panie, dobrze, że tu jestem.
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Przeczucie odejścia
Ostatnia operacja i pobyt w szpitalu osłabiły jej siły i zdrowie.
Po powrocie ze szpitala zamieszkała w skrzydle św. Barbary razem ze swoją opiekunką – s. Ludwiką. Do Siostry mówiła, że nie
wróci już do domku. Tak jakby przeczuwała, że Pan jest blisko.
Zmarła w niedzielę niewidomych, przed rozpoczęciem programu artystycznego przygotowanego specjalnie dla mieszkanek
naszego Domu.
Żułów, 11.04.2016 r.

Anna Raczkowska – opiekun w Domu Pomocy Społecznej w Żułowie
W tajemnicy obdarowania
Krystynę Hryszkiewicz osobiście poznałam w 2009 roku i byłam z nią do chwili jej śmierci.
Moja nowa praca
Początkowo nasze relacje były ograniczone, ponieważ nie
umiałam się z nią porozumiewać, ale pomimo trudności przypadłyśmy sobie do gustu. Gdy przychodziłam do pracy, czekała
na mnie zawsze uśmiechnięta, witała się ze mną i zaczynałyśmy
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wspólne popołudnie. Aby lepiej wypełniać swoje obowiązki, powoli uczyłam się mowy do ręki. Nie było to łatwe, ale Krystyna
była wyrozumiałą nauczycielką. Wystawiała rękę, uśmiechała się
i czekała na moje pierwsze słowa, zdania.
Zawsze, kiedy ją wspominam, widzę ją wesołą, z pięknym
uśmiechem i oczywiście zapracowaną przy maszynie brajlowskiej.
Zachwycona pięknem stworzenia
Krysia kochała świat, kochała ludzi, przyrodę, natomiast
nie lubiła zwierząt, zwłaszcza psów i kotów. Lubiła spacerować.
Chciała wszystko dotykać, wąchać, próbować. Znała nazwy
wielu roślin i je doskonale rozpoznawała. Wielką przyjemność
sprawiało jej spotykanie się z różnymi ludźmi. O każdym nowo
poznanym człowieku chciała wiedzieć jak najwięcej. Witając się,
musiała dotknąć jego dłoni, a potem pytała o rodzinę i wszystko
zapisywała, a notatki wkładała do segregatora. Lubiła wykonywać
prace na drutach (czapki, szaliki, kapcie i wszystko robiła z przeznaczeniem dla kogoś, kogo znała, np. na urodziny, imieniny).
Wybrana przez Boga
Praca z Krystyną była dla mnie wielką przyjemnością, traktowałam ją jak osobę bardzo mi bliską. Lubiłam z nią przebywać,
spacerować, wyjeżdżać na wycieczki. Kochała wszystko całą sobą,
mimo braku słuchu, wzroku. Dzisiaj sięgam pamięcią do czasu, gdy przebywałyśmy razem w różnych momentach jej życia,
w tych radosnych i w tych trudnych, kiedy cierpiała. Myślę, że
Krystyna była osobą wybraną przez Boga. On prowadził ją przez
wszystkie dni jej życia. To On sprawił, że potrafiła kochać bezgranicznie, potrafiła rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe. Swoją
postawą dziękowała za wszystko, co otrzymywała.
Żułów, 27.04.2016 r.
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Anna Łukowiec – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żułowie
Wspominając osobę niezwykłą
Krystyna Hryszkiewicz samodzielnie przychodziła do war
sztatu, żeby wykonać pracę zaplanowaną przez jej opiekunkę
– s. Ludwikę. Miała tu swoje stałe miejsce, o które dbała i które, kończąc zajęcia, zostawiała w jak najlepszym porządku. Ze
wszystkim radziła sobie doskonale i właściwie rzadko potrzebowała od nas pomocy. Lubiła być częścią wspólnoty, wiedziała,
że tu jest bezpiecznie i miło. Najczęściej robiła na drutach lub
warsztaciku, a praca zawsze była przeznaczona dla konkretnej
osoby, ponieważ bardzo lubiła sprawiać radość innym.
Wielkie torby na prezenty
Kiedy zbliżał się dzień jej imienin lub urodzin, przychodziła
do mnie z dwiema ogromnymi torbami i doskonale wiedziała,
gdzie należy zgłosić się po prezent. Czekała na niego z uśmiechem
i cierpliwością. Czasami nawet kilka dni przed swoim świętem
przypominała o tym i odliczała dni swojej nietypowej wizyty.
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Zazwyczaj otrzymywała: opakowanie wełny, dużą paczkę papieru
toaletowego i dwie butelki oranżady. Prezenty musiały być praktyczne i najlepiej te, o które sama wcześniej prosiła.
Pamiętała również o naszych imieninach i tego dnia przychodziła z bukietem kolorowych kwiatów. Jej delikatny uśmiech
i czarujące miny sprawiały, że nikt nie pamiętał jej małych, czasami „głośnych występków”.
Niewinna słabość
Pomimo swoich ograniczeń miała doskonałą orientację w dużej i małej przestrzeni. Znała rozmieszczenie poszczególnych
pomieszczeń, a przede wszystkim najdrobniejszych przedmiotów,
które znajdowały się po drodze. Miała małą słabość do maskotek. Czasami, wychodząc na chwilę do toalety, robiła dyskretne
rozpoznanie stale zmieniającej się ekspozycji wyrobów z wełny
naszych niewidomych pań. W drodze powrotnej w sposób dla
nas niezauważalny chowała kilka maskotek do swojej kieszeni.
Zawsze miała jeden i ten sam cel: uradować nimi wielu ludzi.
Kochała rozdawać drobnostki. Gdy została przyłapana na swojej
słabości, musiała pokazać kieszenie. Niestety, nie było wyjścia,
trzeba było oddać maskotki. Z rozbrajającym uśmiechem pokazywała znakiem, że tak nie można robić i z wielką dokładnością
samodzielnie ustawiała je na swoim miejscu.
Porozumiewanie bez barier
Była osobą bardzo lubianą i wnosiła wiele pozytywnych wartości do naszej wspólnoty. Trudno było przejść obok niej obojętnie. Wiele z nas nie znało alfabetu do ręki, ale nie było kłopotu
z porozumieniem się z Krystyną za pomocą prostych gestów, co
świadczyło o jej inteligencji.
Pomysły na wszystko
Zaskakiwała nas swoim zmysłem praktycznym i czasami z podziwem patrzyłyśmy, jak radziła sobie z różnymi domowymi
problemami, np. czasami wszywała gumki do butów domowych,
które były na nią za luźne, albo przycinała rękaw w sukience.
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Pomimo że była głuchoniewidomą, doskonale samodzielnie posługiwała się nożyczkami, nićmi i igłą. Nie wyobrażała sobie życia
bez tych drobiazgów.
Pozostawiony uśmiech
Bardzo lubiła kawę i słodki poczęstunek. Jeśli tego nie było,
a poczuła zapach kawy, to szła do tego miejsca, pokazywała palcem na nos, oznajmiając, że czuje zapach i głosem mówiła: kała,
co oznaczało: proszę o kawę.
Wszystkim się dzieliła i była otwarta na innych. Zapamiętałam Krystynę jako pięknego człowieka; wciąż mam przed oczami
jej uśmiech.
Krasnystaw, 14.04.2016 r.
* * *
Każdy człowiek ma swoją historię życia, jedyną i niepowtarzalną. Każdy został przez Pana Boga obdarowany bogactwem,
którym dysponuje mniej lub bardziej świadomie. Krystyna pozostawiła po sobie smugi światła, które kierują myśli i pragnienia
w stronę nieba. Pozwoliła nam doświadczyć Bożej miłości i piękna, które wynikało z jej obdarowania. Ksiądz Tadeusz Dajczer
w Rozważaniach o wierze tak definiuje pojęcie talentu: Chrystus,
powierzając ci talent, obdarza cię zaufaniem i oczekuje, że go
właściwie wykorzystasz. Jeżeli dał ci jakieś zdolności, to nie jest
Mu obojętne, co z nimi zrobisz. Jeżeli jednak nie otrzymałeś tych
zdolności – to też talent. Talentem jest nie tylko otrzymanie czegoś,
ale i brak czegoś6.
Historia życia Krystyny uczy, że powinniśmy na swoje życie
patrzeć przede wszystkim oczyma wiary. Z tej perspektywy łatwiej dostrzeżemy nieustanne Boże obdarowywanie nas i prowadzenie. Poznamy, że wszystko jest łaską. Bóg, udzielając ci łask
trudnych, niekiedy jakby wciska ci swój dar do rąk, a ty bronisz
6
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się, nie chcesz go przyjąć. Tymczasem łaski trudne to najcenniejsze
talenty twojego życia. Jest ich nieraz tak wiele, bo Bóg chce, abyś
miał czym obracać 7.
• Jakie mam talenty? (spróbuję je ponazywać)
• Czy dziękuję Bogu za Jego dary i rozwijam swoje talenty?
• Czy smuciłem się, gdy ktoś miał więcej ode mnie zdolności,
talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy...?
• Czy dziękuję Bogu za trudne talenty i jak je wykorzystuję?

7

Tamże, s. 27.
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W nawiązaniu do Sesji Peda
gogicznej, która odbyła się w Las
kach w dniach 29–30.08 br. po
niżej publikujemy wystąpienie o.
Włodzimierza Zatorskiego. Jest
to rozszerzona wersja wygłoszo
nego referatu.
Zachęcamy czytelników do za
poznania się z całością materiału.
Niektórym mniej wytrwałym wy
starczą być może fragmenty według zaznaczonych śródtytułów.
Jednym i drugim życzymy intelektualnej oraz duchowej przy
gody.
Redakcja
o. Włodzimierz Zatorski OSB

Droga człowieka
Odkrywanie siebie

P

ytanie: Kim jestem? jest niezmiernie ważne w naszym życiu.
Trzeba sobie bowiem zdać sprawę z tego, kim jesteśmy i o co
chodzi w naszym życiu, gdyż kiedy tego nie wiemy, szukamy
czegoś, nie wiedząc właściwie czego. To podobnie jak gdybyśmy
dostali jakieś wspaniałe urządzenie, o którym nie wiemy, jak
działa. Możemy je wówczas bardzo łatwo zniszczyć, próbując
używać niezgodnie z jego przeznaczeniem. Podobnie jest z nami,
jeżeli nie wiemy kim i dlaczego jesteśmy, wciąż nie znajdujemy
swojego miejsca i popadamy w niezadowolenie, które prowadzi
do rozpaczy.
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Jeżeli jednak zapytamy siebie: Kim jestem? Czy wiem kim
jestem? Co wiem o sobie samym? musimy szczerze przyznać,
że nie wiemy, kim jesteśmy. Nie wiemy, skąd się wzięliśmy. Nie
wiemy, dlaczego i po co istniejemy. Nie wiemy także, co będzie na
końcu naszego życia. Ta odpowiedź przypomina nam Sokratesa
z jego stwierdzeniem: „Wiem, że nic nie wiem”. Jest jednak ona
całkowicie sprzeczna ze zwykłym mniemaniem, jakie się ludziom
wpaja, że wiedzą, kim są, że najlepiej wiedzą, co dla nich jest
dobre. Jest to jednak po prostu nieprawdziwe. Aby to zobaczyć,
wystarczy niewielka, uczciwa refleksja nad sobą bez mieszania
wiedzy z mniemaniem i poglądami.
Nie wiemy, kim jesteśmy! Jest to fundamentalne stwierdzenie,
z którego wynikają określone konsekwencje. Na początku może
nas takie stwierdzenie przerażać, jednak dalsza refleksja pokazuje, o co naprawdę chodzi w naszym życiu. W Księdze Mądrości
Syracha w 17. rozdziale mędrzec, nawiązując do opisu stworzenia
człowieka z Księgi Rodzaju, pisze:
1

2

3

4

6

7

8
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Pan stworzył człowieka z ziemi
i znów kazał mu do niej wrócić.
Dał ludziom dni pod liczbą i czas odpowiedni,
oraz dał im też władzę nad tym wszystkim, co jest na niej.
Przyodział ich w moc podobną do swojej
i uczynił ich na swój obraz.
Lęk przed nimi wpoił wszystkiemu, co żyje,
aby panowali nad zwierzętami i ptactwem.
Dał im wolną wolę, język i oczy,
uszy i serce zdolne do myślenia.
Napełnił ich wiedzą i rozumem,
o złu i dobru ich pouczył.
Umieścił oko swoje w ich sercu,
aby wielkość swoich dzieł im ukazać.
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Święte imię Jego wychwalać będą
i wielkość Jego dzieł opowiadać.
Dodał im wiedzy
i prawo życia dał im w dziedzictwo.
Przymierze wieczne zawarł z nimi
i praw swoich ich nauczył.
Wielkość majestatu widziały ich oczy
i uszy ich słyszały donośność Jego głosu.
Rzekł im: «Trzymajcie się z dala od wszelkiej
niesprawiedliwości!»
I dał każdemu z nich przykazania co do jego bliźniego.
(Syr 17,1-14)

Jesteśmy stworzeni, a tym samym jesteśmy sobie dani. Budzimy się w świecie, nie wiedząc dlaczego i po co żyjemy. Stopniowo
odkrywamy, że jesteśmy, ale odkrywając to, stwierdzamy, że jesteśmy wyposażeni w pewne dary. Syracydes na pierwszym miejscu
wymienia wolną wolę. Jest ona największym darem człowieka.
Bóg nigdy naszej wolnej woli nie łamie. Nigdy na siłę niczego
na nas nie wymusza. Dalej wymienia: uszy i oczy, język i serce
zdolne do myślenia. Język służył do komunikacji, porozumienia
się z drugim człowiekiem. Oczy i uszy pomagają przyjmować,
poznawać, słyszeć, co jest ważne w poznaniu, ale też w komunikacji. Może nas dziwić stwierdzenie: serce zdolne do myślenia. Trzeba jednak pamiętać, że w Biblii człowiek myśli sercem,
a nie mózgiem, jak to dzisiaj przyjmujemy. Pomiędzy myśleniem
mózgiem a sercem istnieje istotna różnica – myślenie sercem
ma charakter egzystencjalny, a myślenie mózgiem intelektualny. W średniowieczu nastąpiło rozdzielenie serca od myślenia
intelektualnego, co spowodowało w nas swoistą „schizofrenię”
polegającą na tym, że wiedza, jaką mamy w głowie, nie przekłada
się na życie. Będąc nawet bardzo mocno rozwiniętymi intelektu-
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alnie, pozostajemy duchowymi karłami, reagujemy na poziomie
przedszkolaka. Ludzie Wschodu mówią, że ludzie na Zachodzie
mieszkają w głowie. To oznacza, że pomiędzy myśleniem, które
redukuje się do intelektu, a życiem istnieje przepaść. Można być
wybitnym znawcą filozofii, a nawet wybitnym etykiem, natomiast
żyć zupełnie podle. Mamy przykłady inteligentnych ludzi, którzy
jednocześnie są zbrodniarzami, seryjnymi zabójcami, sadystami
znęcającymi się nad ludźmi słabszymi, oszustami itd. Wynika to
w dużej mierze z rozdarcia, które nazwałem schizofrenią. Czasem
mówi się: „Najdłuższa droga, jaką człowiek musi przejść, to droga
z głowy do serca”.
W Biblii człowiek myśli sercem. Jest to inne myślenie niż
myślenie mózgiem. Serce myśli całościowo, nie tylko racjonalnie,
ale obejmuje sobą wolną wolę, czyli wybór, zdecydowanie, konsekwencje, a także emocje. Jest to myślenie egzystencjalne, a nie
teoretyczne, intelektualne, abstrakcyjne, oderwane od tego, co
się przeżywa. W Katechizmie Kościoła Katolickiego znajdujemy
określenie serca, które wraca do jego biblijnego sensu:
S erce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam
(według wyrażenia semickiego lub biblijnego: gdzie „zstępuję”). Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla
naszego rozumu ani dla innych; jedynie Duch Boży może je
zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych
wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem
nasze życie, ukształtowane na obraz Boży, ma charakter relacyjny: serce jest miejscem przymierza (2563).
Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył (Syr
17,7). Każdy w sumieniu ma wyczucie, co jest dobre, a co złe. Zatem każdy z nas może tę prawdę w sobie zobaczyć. Ponadto Bóg
przekazał nam Dekalog, który jest normą obowiązującą w życiu
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społecznym i to w różnych kulturach i religiach, choć może czasem jest on różnie interpretowany. Natomiast bardziej tajemnicze
jest następne zdanie: Umieścił oko swoje w ich sercu, aby wielkość
swoich dzieł im ukazać (Syr 17,8). W Starym Testamencie szereg
razy czytamy, że żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza
i pozostać przy życiu (Wj 33,20). W Nowym Testamencie św. Jan,
nawiązując do tej prawdy, mówi: Boga nikt nigdy nie widział, Ten
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył (J 1,18).
Nie można Boga zobaczyć „z zewnątrz”, gdyż jest On źródłem
naszego istnienia i naszej tożsamości, co św. Augustyn wyraził
słowami: „Bóg jest bliżej nas, niż my samych siebie”. Wspomniane przez Syracydesa „oko w sercu”, w jakie nas Bóg wyposażył,
oznacza zdolność rozpoznania Bożej obecności poprzez to, co
widzimy, czego doświadczamy i co rozumiemy ze świata widzialnego. W ten sposób to „oko” pozwala nam widzieć Boga
Niewidzialnego. Oznacza to wpierw rozpoznać działanie Boga
w naszym życiu, a także w świecie. Święty Paweł w oparciu o tę
prawdę mówi o winie pogan, którzy nie rozpoznali Boga prawdziwego i nie oddali mu czci:
To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród
nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia
świata niewidzialne Jego przymioty − wiekuista Jego potęga
oraz bóstwo − stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła,
tak że nie mogą się wymówić od winy (Rz 1,19n).

	19

Bóg jest obecny w naszym życiu, na różne sposoby działa
i to częściej niż sobie to uświadamiamy. Natomiast można przyjmować, że to, co pojawia się w życiu, „jest, bo jest”, „bo tak ma
być”. Można się nie dziwić temu, że coś jest, choć przecież nie
musiałoby być i jeżeli tak, to trzeba zrozumieć sens tego, co się
pojawia. Jeżeli nie mamy w sobie takiej podstawowej refleksji,
żyjemy bezprzytomnie i nie jesteśmy w stanie zobaczyć czegoś,
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co jest fundamentem naszego życia. Przykład takiego zobaczenia
mamy w dniu Zmartwychwstania przy grobie, do którego przybiegli Piotr i Jan. I chociaż Jan wyprzedził Piotra, poczekał, aby
mu dać pierwszeństwo przy wejściu do grobu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 9 Dotąd bowiem
nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać
z martwych (J 20,8n).
8

Jan zobaczył rozłożone płótna, a uwierzył w Zmartwychwstanie
Jezusa. Stało się to przez skojarzenie widzianych płócien z wcześniejszą zapowiedzią Pana Jezusa. Przy czym płótna musiały być
tak ułożone, że nie wchodziło w grę np. wyciągnięcie z nich ciała
Jezusa, czego np. nie zrozumiała Maria Magdalena, która pogrążona w żalu i smutku za chwilę spytała o zabranie ciała „ogrodnika”,
w którym nie potrafiła rozpoznać Zmartwychwstałego.
W zwykłych relacjach między ludźmi w podobny sposób się
widzi, np. w miłości. Nie widać jej przecież fizycznie, ale poprzez
gesty i świadectwo życia. Brakło takiego spojrzenia w młodości
synowi marnotrawnemu, który mniemał, że mu się należy majątek od ojca. Trzeba było nieszczęścia i upokorzenia aż do samego
dna, aby odkrył coś, co przecież miał od najmłodszych lat, coś
najważniejszego w życiu − miłość ojca. Nie przypadkiem ta przypowieść jest wyraźnym obrazem naszego życia na ziemi. Niestety
często przypominamy rozpieszczone dziecko, które uważa, że ma
wszystko w domu dostać, bo mu się należy, a jeżeli nie dostanie
czegoś, to uznaje to za krzywdę i ma z tego powodu „słuszne
pretensje” do innych, do świata i do Pana Boga.
Ostatecznie zatem widzimy, że tak naprawdę nie wiemy, kim
jesteśmy, skąd się wzięliśmy, po co jesteśmy, o co w naszym życiu
chodzi. Natomiast jesteśmy wyposażeni w wolną wolę, rozum,
zdolność poznawania, komunikowania się, spotkania się z in-

Laski134.indd 84

2016-12-05 11:16:14

o. Włodzimierz Zatorski OSB – Droga człowieka

85

nymi, którzy są niezbędni do tego, byśmy stali się sobą, a ponadto mamy „oko w sercu”, które pozwala nam zobaczyć Boże
działanie w naszym życiu i w świecie, czyli mamy wewnętrzną
intuicję pozwalającą nam poznać istotną prawdę odnoszącą się
do naszego życia.
Wybieranie siebie
Jak z tej perspektywy widać nasze życie i jego sens? Przede
wszystkim w naszym życiu chodzi o to, żebyśmy naprawdę poznali, kim jesteśmy i jaki jest sens naszego istnienia. Nie ma nic
ważniejszego niż poznać samego siebie. Św. Augustyn mówił,
że jego interesuje tylko poznanie Boga i poznanie siebie. Tak
naprawdę są to dwie strony tego samego medalu, gdyż jesteśmy
stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i On jest źródłem naszej
tożsamości. Wydaje się, że w naszym życiu na ziemi nigdy nie
osiągamy pełni poczucia zrealizowania siebie i pełni szczęścia.
Cokolwiek byśmy osiągnęli, zawsze nie będzie to wszystko, zawsze będzie nam czegoś brakowało, zawsze do czegoś będziemy
dążyli. Okazuje się, że w naszym życiu zakodowana jest transcendencja, tzn. coś, co przekracza wszystko to, co mamy, co jest
dla nas osiągalne. Inaczej mówiąc, serce człowieka jest nienasycone. W „Wyznaniach”, na samym początku, św. Augustyn pisze:
„Niespokojne jest moje serce Boże, póki nie spocznie w Tobie”.
Dopiero w Bogu, w Tym, który całkowicie przekracza to, co jest,
można znaleźć pełnię i zaspokojenie swoich pragnień.
Zasadniczo wszystko co spotykamy w życiu, niesie w sobie
jakiś sens, czyli logos. W zależności od tego, jak odpowiadamy
na przychodzące do nas słowo (logos), rodzi się w nas prawdziwe „Ja”, zgodne z Bożym zamysłem, lub gdy, najczęściej przez
lęk o siebie, odpowiadamy egocentrycznie, wzmacnia się w nas
nasze ego (fałszywe „ja”), które jest sztuczną konstrukcją, poza
Bożym zamysłem.
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Słowo

Ja/ego
serce
sumienie

lęk
egocentryzm

Ten schemat odnosi się także do nieadekwatnych wyborów
wynikających ze złego rozumienia prawdziwego dobra.
Często będąc głodnymi, nie wiemy, czego naprawdę pragniemy i próbujemy się nasycić na różny sposób. Stąd także sięgamy
po różnego rodzaju używki, rozrywkę, doznania ekstremalne.
Czasami pragnienie bliskości próbujemy zaspokoić np. jedzeniem
słodyczy albo otaczaniem się miękkimi i przyjemnymi w dotyku
przedmiotami. Szukamy także ukojenia w alkoholu, w narkotykach, erotyce. Jednak próba zaspokojenia głodu egzystencjalnego czy duchowego przez konsumpcję kończy się frustracją.
Powtarzane takie doświadczenie prowadzi do stanu acedii, czyli
duchowej depresji.
Nie wiemy, kim jesteśmy, jednak mamy zdolność poznania,
mamy wolną wolę i przez to, co wybieramy i robimy, wybieramy
swoją tożsamość. Zatem nie tyle jesteśmy, ile się stajemy poprzez
nasze wybory. Taka perspektywa w odniesieniu do naszego życia
nas zaskakuje i odsłania naszą godność. Uświadomiłem to sobie
kiedyś w rozmowie z pewnym studentem, który mi powiedział
bardzo ostro: „Ja się na świat nie prosiłem! Nikt mnie nie pytał,
czy chcę żyć!”. I rzeczywiście, musimy stwierdzić, że nikt nas nie
pytał, czy chcemy żyć. Nie było jednak kogo pytać, bo nas nie
było. Jednak teraz Bóg pyta nas nieustannie: „Czy chcesz żyć?!”.
Teraz ma kogo pytać, bo jesteśmy i posiadamy właściwą zdolność,
by na to pytanie odpowiedzieć. Świadomość tego pytania jest dla
nas niezmiernie ważna. Św. Benedykt w Regule stawia je wprost
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na samym początku w Prologu, gdy pisze o potrzebie przebudzenia się ze snu. Przytaczam cały dialog pomiędzy Bogiem i każdym
z nas, tak jak go widzi św. Benedykt:
Powstańmy więc wreszcie, skoro Pismo Święte zachęca nas
słowami: Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu (Rz
13,11). 9 Otwórzmy nasze oczy na przebóstwiające światło,
a nasze uszy na głos Boży, który nas codziennie napomina
wołając: 10 Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: nie zatwardzajcie serc waszych (Ps 96,8). 11 I znowu: Kto ma uszy, niechaj
posłyszy, co mówi Duch do Kościołów (Ap 2,7). 12 A co mówi?
Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pańskiej. 13 Biegnijcie, dopóki macie światłość życia, aby ciemności
śmierci was nie ogarnęły (Ps 34[33],12; J 12,35).
14
Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka
On sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza: 15 Któż jest
człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe?
(Ps 33,13 Wlg). 16 Jeśli słysząc to, odpowiesz: “Ja”, rzecze ci
Bóg: 17 Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi.
Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim (Ps
34[33],14–15). 18 Gdy tak będziecie postępować, oczy Moje
zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem: «Oto jestem» (Iz 58,9).
19
Cóż dla nas milszego, bracia najdrożsi, nad ten Boży głos
zaproszenia? 20 Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje nam
drogę życia (RegBen Prol 8−20).
8

Usłyszenie Bożego wezwania do życia i nasza pozytywna odpowiedź stają się podstawą do dialogu, w którym odsłania się
Boży zamysł, który bardzo dobrze oddaje historia syna marnotrawnego. Kiedy wreszcie zrozumiał, że „nawet najemnicy mają
u jego ojca pod dostatkiem chleba, a on z głodu umierał”, zdecy-
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dował się wrócić do ojca (por. Łk 15,17). A gdy był jeszcze daleko,
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego,
rzucił mu się na szyję i ucałował go (Łk 15,20). To doświadczenie
odpowiada temu, o czym pisze św. Benedykt w zdaniu: „Gdy tak
będziecie postępować, oczy Moje zwrócone będą na was, a uszy
moje otwarte na prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem:
«Oto jestem» (Iz 58,9)” (RegBen Prol 18).
Zatem Bóg nas pyta, czy chcemy żyć. Nie zmusza nas do niczego, ale zaprasza. Nigdy nie łamie naszej wolności nawet w najważniejszej sprawie w odniesieniu do naszego życia na wieki. Sami
musimy wybrać życie lub śmierć. Jeżeli jednak wybierzemy życie,
to musimy uznać, że rządzą nim bardzo określone prawa. Są to prawa tak ścisłe, jak prawa przyrody, tyle że nie działają one tak automatycznie i natychmiastowo. Raczej przypominają działanie praw
związanych z naszym zdrowiem. Jeżeli np. lekceważymy zasady
właściwej diety, skutki najczęściej pojawiają się po pewnym czasie,
czasem długim, jednak właściwie zawsze się w końcu pojawiają.
Stawanie się sobą przez miłość
Istnieje jeszcze jedna ważna prawda odnosząca się do naszego
życia, którą dobrze wyraża sentencja Drugiego Soboru Watykańskiego. Jan Paweł II lubił do niej nawiązywać, a sam prawdopodobnie był jej współtwórcą, bo brał udział w obradach Soboru
w ramach tej komisji, która opracowała Konstytucję Duszpasterską o Kościele w Świecie Współczesnym. Sentencja brzmi tak:
 złowiek jest jedyną istotą, którą Bóg stworzył dla niej samej
C
i człowiek może się zrealizować w pełni tylko przez szczery,
bezinteresowny dar z siebie (KDK 24).
Człowiek jest tak stworzony, że nie może stać się sobą samodzielnie bez więzi z innymi, ale tylko wtedy, kiedy jest w relacji
z kimś, komu się całkowicie w szczerym geście oddaje. Jest to
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żelazne prawo życia człowieka jako osoby. Niestety cała nowożytność wzmacnia indywidualizm, egocentryzm, czyli myślenie
skoncentrowane na zaspakajaniu własnych pragnień. Natomiast
jeszcze Arystoteles mawiał, że miłość tym się różni od namiętności, że w namiętności chodzi o nasze dobro, a w miłości o dobro
drugiego. Nawet jeżeli chodzi o miłość erotyczną, to jeżeli człowiek jest skoncentrowany na sobie i na swoich doznaniach, nie
dojdzie do pełni i radości. Tutaj także działa ta sama dynamika.
Kiedy się prawdziwie oddajemy drugiemu, a on nam we wzajemności, pojawia się prawdziwy dynamizm miłości, która pozwala
nam prawdziwie żyć na poziomie osoby. Pojawia się wtedy radość
przez gest dania siebie i przyjmowania drugiego w takim geście.
Jeżeli pozostajemy skoncentrowani na sobie, to możemy osiągnąć
doznania jakiegoś wyżycia się w namiętności. Może to być nawet
bardzo mocne doświadczenie, jednak ostatecznie będzie ono
prowadziło do frustracji, bo w ten sposób nie zrealizujemy naszej
podstawowej potrzeby stawania się sobą przez bezinteresowny
dar z siebie we wzajemności. Mówi się czasem, że jeżeli nie mamy
dla kogo żyć, to też nie mamy po co żyć.
Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że żyjemy w trzech zasadniczych relacjach: ja–to, ja–on/ona/oni i ja–ty. Warto uświadomić
sobie, jaka jest różnica między tymi relacjami, a właściwie jaka
jest różnica w naszej tożsamości w zależności od relacji w jakiej
jesteśmy. „Ja” ze swojej istoty jest zawsze odpowiedzią. W zależności od tego na co jest odpowiedzią, takie jest nasze „ja”. Podejście przedmiotowe do wszystkiego ustawia nas w relacji ja–to. Jest
to zasadniczo relacja używania i konsumpcji. Każdy z nas w niej
funkcjonuje wobec przedmiotów i stawianych problemów. Nie
jest to jednak relacja, która by nam mogła dać poczucie sensu
życia. Taka możliwość istnieje jedynie w relacjach z osobami,
dlatego na nich warto się skoncentrować.
Stojąc wobec „nich”, tj. jego, jej i nich, czujemy pewien dystans
i obcość. Jako obcy mogą mi oni zagrażać, ale mogą mi się oni do
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czegoś przydać. Zazwyczaj w takiej relacji na początku pojawia się
„próba sił” i określanie wzajemnych pozycji. Relacja ja–on/ona/
oni ma charakter, który możemy nazwać „polityczny” czy „handlowy”. Zazwyczaj chodzi nam w niej o załatwienie lub osiągnięcie czegoś. Taka relacja istnieje nawet w sytuacjach intymnych
i sprowadza się wówczas do świadczenia sobie nawzajem usług.
Jednak jest to układ w gruncie rzeczy obcych sobie osób, które
mają określone oczekiwania i interes w tym, żeby być razem,
bo pozwala im to zaspokoić swoje potrzeby. „Ja” w takiej relacji
to faktycznie ego, czyli „ja” skoncentrowane na sobie. Zgodnie
z sentencją soborową w tej relacji człowiek się nie realizuje, nie
stanie się sobą.
ja + ty = my
Prawdziwą relacją na poziomie bycia osobą, w której możemy
stać się sobą, jest relacja ja–ty. Ta relacja jest prawdziwa wtedy,
gdy wychodzimy z własnego, zamkniętego ego i wchodzimy we
wzajemne obdarowanie sobą. Rozpoczyna się ona od odkrycia
drugiego człowieka jako drugiego ja we wspólnym człowieczeństwie, jak to Jan Paweł II napisał w odniesieniu do kobiety: „Niewiasta jest drugim «ja» we wspólnym człowieczeństwie” (MD 6).
Można to także zapisać równaniem: Wspólne człowieczeństwo to
my. W ten sposób sami stajemy się sobą, gdy odkrywamy brata
w obliczu drugiego człowieka. Wtedy widzimy w nim kogoś
bliskiego i stajemy się jego czy jej bliźnim. W ten sposób wychodzimy z naszego zamkniętego ego i otwiera się przed nami
przestrzeń dawania siebie.
Dwa wymiary życia
Widzimy zatem, że w odniesieniu do naszego życia istnieją
dwie podstawowe prawdy. Z jednej strony sami dla siebie je-
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steśmy misterium, które nas przenika i jednocześnie przerasta
nasze wyobrażenia i zdolności poznania: Teraz widzimy jakby
w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem
poznany (1 Kor 13,12) – jak pisze św. Paweł w Hymnie o miłości.
Św. Jan w swoim liście pisze podobnie:
 miłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
U
ale jeszcze się nie ujawniło,
czym będziemy.
Wiemy; że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3,2).
Właściwie cały czas poznajemy siebie, ale do końca siebie nie
znamy. Nie jesteśmy także posiadaczami ani dysponentami siebie
samych. Nie jesteśmy dla siebie narzędziami, z których możemy
korzystać w dowolny sposób. Jesteśmy sobie dani, a nie jesteśmy
właścicielami siebie. Możemy być właścicielami czegoś, co nabywamy, co sami konstruujemy i tworzymy. Natomiast, kiedy
otrzymaliśmy dar, to co prawda możemy go zniszczyć, jednak
należy on do Tego, który go nam dał.
Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego
zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście
(1Kor 3,16-17).

16

Ponadto to, co spotykamy na świecie, nie jest w stanie zaspokoić naszego głodu. Na ziemi jedynie sycimy się własnym
głodem, pragniemy i tęsknimy za czymś, co przerasta wszystko,
co spotykamy. To misterium w nas jest pierwsze. Wskazuje ono
na to, że tylko Bóg jest w stanie zaspokoić nasze pragnienia.
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Jednocześnie odkrywamy, że możemy się stać sobą tylko
w szczerym, bezinteresownym darze z siebie, czyli w spotkaniu
z kimś, kto jest drugim „ja” we wspólnym człowieczeństwie.
Tylko w takiej relacji możemy stać się sobą. I tak kobieta staje się
kobietą dopiero wtedy, kiedy jest kochana, czuje to i odpowiada
miłością. Kiedy jest kochana, ale zamknięta w sobie, pozostaje
niedojrzałą dziewczyną nastawioną egocentrycznie, narcystycznie. Kiedy odpowiada na miłość darem z siebie, staje się kobietą,
żoną, matką. Staje się jakby „zapłodniona” do tego, żeby być sobą.
To samo oczywiście dotyczy mężczyzny. Na początku jest chłopcem. Kiedy się zakocha i otrzyma odpowiedź ze strony kobiety,
która się mu powierza, staje się kimś podejmującym odpowiedzialność (mężczyzną, mężem, ojcem), staje się podporą i filarem
związku z drugą osobą. Kiedy żyje na poziomie egocentrycznym,
pozostaje tylko chłopcem niezależnie od tego, ile ma lat. Dopiero
kiedy następuje spotkanie, odnajdują wspólne człowieczeństwo,
realizując siebie i pomagając drugiemu realizować własne człowieczeństwo.
Natomiast dzisiaj w naszym społeczeństwie wpycha się ludzi
w egocentryzm. Konsumizm jest absolutnie egocentryczny. Nawet o małżeństwie mówi się podobnie jak o zakupie użytecznego
sprzętu do domu, kładzie się nacisk na znalezienie partnera,
który będzie odpowiadał naszym potrzebom. Tak się wybiera
żonę czy męża. Przy czym potrzeby zmieniają się w trakcie życia
i wybrana osoba może nie sprostać eskalującym wymaganiom, co
prowadzi do głębokiego rozgoryczenia na poziomie infantylnym
i chęci zmiany partnera. Jest to ścieżka prowadząca donikąd,
a ostatecznie do frustracji i rozpaczy. Taka logika jest podstawą
tragedii człowieka, bo w ten sposób nie może on stać się sobą,
pozostając cały czas niedojrzałym, poszukującym zaspokojenia
siebie przez coraz to nowe formy i nowe osoby. Dzisiaj widać
wyraźnie potrzebę wyszukiwania coraz bardziej wyrafinowanych
sposobów zaspokajania swojego ego.
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Dla nas najważniejsze jest to, czy żyjemy. W naszym życiu
chodzi o życie. Co to jednak znaczy żyć? Czy samo fizyczne
życie jest życiem? Można spokojnie odpowiedzieć na to pytanie,
że nie jest ono pełnią życia, bo człowiek żyje prawdziwie wtedy,
kiedy staje się sobą, w przeciwnym razie wegetuje, a nie żyje.
Życie uproszczone do fizycznej sprawności nie daje pełni, bo
nie sięga poziomu życia osobowego. Powstaje zatem pytanie: na
czym polega prawdziwe życie? Niektórzy uważają, że prawdziwe
życie polega na „używaniu życia”, zatem: ekstremalne sporty,
różne rozrywki, podróże, ciekawe spotkania itd. „Raz się żyje!”.
Może tak, ale do pewnego momentu, potem jednak, wcześniej
czy później z człowieka zostaje wrak. Wszystko się kończy. Życie
dobre czy złe można poznać tylko po samym życiu, po tym, czego doświadczamy, co odczuwamy, do czego dochodzimy. Życie
poznaje się po owocach, jakie z sobą niesie. To jest niezmiernie
ważna prawda, z której trzeba sobie zdać sprawę. Można sobie
dorabiać różne ideologie dla wykazania się przed innymi, dla
zachowania fasonu w środowisku. Ale jak długo można żyć po
to, by się przed innymi wykazywać, że udaje się nam żyć? Po
pewnym czasie robi się to nie do wytrzymania.
Po owocach poznaje się prawdę o naszym życiu. Jakie to są
owoce? Może najkrócej jednym zdaniem streszcza to św. Paweł
w Liście do Galatów: 22 Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość,
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie (Ga 5,22n). Kiedy ten tekst skonfrontować z jego analogicznymi tekstami z Listu do Efezjan i Listu do Kolosan, podaną
listę owoców należy jeszcze rozszerzyć przynajmniej o pokorę,
przebaczenie i wdzięczność.
Najbardziej ewidentnym przejawem, a nawet synonimem
życia jest radość, która wynika z poczucia wolności, poczucia
bycia sobą. Kiedy jesteśmy wolni, nie musimy niczego ukrywać, udawać, naginać się do obowiązujących schematów. Nie
potrzebujemy być aktorami, a jedynie pragniemy prawdziwie

Laski134.indd 93

2016-12-05 11:16:14

94

Z pedagogicznych rozważań

żyć. Niestety u wielu ludzi obserwujemy wspomnianą wcześniej
„schizofrenię” polegającą na rozbieżności pomiędzy tym, co się
prezentuje, co się deklaruje, a tym, co rzeczywiście się reprezentuje, jak się żyje. Często tak się dzieje w imię uzyskania potwierdzenia u innych swojej wartości, tego, że jesteśmy dobrzy.
Dla tego potwierdzenia jesteśmy gotowi na najwyższy stopień
ascezy, wyrzeczeń, obostrzeń, zadawania sobie bólu jedynie po
to, żeby uzyskać potwierdzenie. Tym samym poklask innych
posiada dla nas ważniejszą wartość od własnego poczucia siebie.
Jest to może paradoks, jednak niestety tak bardzo często bywa.
Niezmiernie ważne jest to, byśmy zaczęli prawdziwie żyć, wychodząc od osobistego doświadczenia, a nie dawali się manipulować
jakimiś mniemaniami czy to przekazywanymi w publikatorach,
czy w środowisku, czy nawet w rodzinie. Trzeba się nauczyć rozpoznawać wartość swojego życia przez to, co się samemu widzi,
czego doświadcza i co czuje. Każdy z nas jest wyposażony, jak
już było powiedziane, w wolność, w serce zdolne do myślenia,
zdolność poznania i komunikowania się z innymi oraz oko serca
dla rozpoznania Bożych dzieł. Dlatego każdy z nas ma zdolność
rozpoznania tego, co jest prawdziwym życiem.
Niezmiernie ważna jest ta zdolność szczególnie w odniesieniu
do relacji z innymi, bo często ktoś chce przeforsować coś swojego,
namówić nas na coś fałszywego i w ten sposób wprowadzić nas
w pozór lub wręcz zło. Trzeba nauczyć się być sobą, żeby nie dać
sobie wmówić, że jest inaczej, niż jest naprawdę. W odniesieniu
do poznania drugiego człowieka, bardzo ważne jest poznanie,
czy będąc z nim czujemy się wolni, czy możemy przy nim być
sobą. Jeżeli nie możemy być sobą, nie możemy siebie realizować
w relacji ja–ty, tylko musimy grać, prowadzić jakąś politykę, to
spotkanie z nim nas nie rozwija, nie pozwala nam prawdziwie
żyć. Kiedy musimy się ubierać w gorsety, jakieś stroje, pozory, to
do niczego dobrego nie dojdziemy. Lepiej unikać takich spotkań
nawet wówczas, gdybyśmy mieli wielkie pragnienie bliskości,
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bo sztuczność, wymuszenie w zachowaniu nie rozwijają nas,
a jedynie prowadzą do degradacji. Trzeba szukać relacji, które
są autentycznym spotkaniem.
Jednak żeby wejść w taką relację, samemu trzeba być otwartym, a nie kimś, kto gra i manipuluje. Jeżeli zaczynamy grać
i uprawiać politykę, to odpowiedź z drugiej strony też najczęściej
jest tego samego rodzaju. Można udawać i grać w kontaktach
z innymi, ale zbyt długo nie da się w ten sposób żyć. Wcześniej
czy później będziemy sfrustrowani, co najczęściej prowadzi do
agresji, pretensji, żalów, co powoduje, że życie staje się nie do
wytrzymania. Trzeba uczyć się budować przestrzeń spotkania.
W ogniu walki
Trzeba sobie zdawać sprawę z prawdy, że żyjąc na ziemi jesteśmy w ognisku nieustannej walki duchowej. O tym się nie mówi,
bo wydaje się to staroświeckie. Natomiast nieustannie jesteśmy
zagrożeni presją pożądań, namiętności, pokus i lęków. Bardzo
łatwo to samemu zaobserwować. Przy czym zasadniczo walka
toczy się o dwie sprawy, z którymi Zły bezwzględnie walczy,
wykorzystując do tego celu nie tylko zło, ale także nasze dobre intencje i działania klasycznie nazywane dobrymi, np. pobożność.
Bezwzględnie atakuje autentyczną modlitwę, czyli rzeczywiste
spotkanie z Bogiem. Prawdziwe odkrycie misterium, które nas
przerasta, a jednocześnie jest w nas, nie pozwala nam być w pełni
zaspokojonymi tym, co osiągamy tu na ziemi. Jednocześnie jest
ono źródłem naszej tożsamości, a tym samym poczucia własnej
godności i odpowiedzialności, która nie pozwala nam postępować niesprawiedliwie. Bez autentycznej relacji z Bogiem ciągle
pozostajemy na zewnątrz siebie, pozbawieni własnej tożsamości,
a przez to mało przytomni w życiu.
Walka w tym wymiarze w sposób szczególny ujawnia się podczas medytacji, gdy chcemy być tylko przed Bogiem i dla Niego.
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Okazuje się wówczas, że do głowy przychodzi nam tysiąc różnych
pomysłów, różnych uczuć, wspomnień, wrażeń itd. Wszystkie
one nas odciągają od obecności przed Bogiem. Okazuje się, że nie
potrafimy być tak po prostu wobec misterium w pokoju i trwaniu. Doświadczamy wówczas, jak naprawdę jesteśmy w ognisku
duchowej walki.
Drugi kierunek ataku Złego odnosi się do naszych relacji
z innymi. Podobnie bezwzględnie stara się on zniszczyć jedność
między ludźmi. Mówiąc w kategoriach podanych wyżej, stara
się nie dopuścić do spotkania ja–ty we wspólnocie „my”, czyli
do czegoś, co jest dla każdego z nas jedyną szansą, żeby się stać
sobą. Okazuje się, że bez problemu znajdujemy wiele racji i powodów, dla których możemy mieć „słuszne pretensje” do kogoś,
bo nie jest taki, jaki powinien być, nie zrobił tego, co powinien
lub po prostu zrobił coś niedopuszczalnego itd. W tej materii nie
trzeba się bardzo wysilać, zawsze znajdziemy dostatecznie dużo
racji, aby odciąć się od innych, czuć do nich niechęć, a nawet
nienawiść. Trzeba pamiętać, że Szatan jest oskarżycielem braci
i to on podsuwa nam wszystkie oskarżenia. Chodzi mu przede
wszystkim o to, żeby nas osamotnić, żeby wzmacniać nasze ego
i coraz bardziej zamykać w sobie w izolacji od innych. Budowanie jedności wymaga dużego wysiłku, a przede wszystkim
wymaga zdecydowania, by mimo rozmaitych powodów trwać
w jedności i wzajemnej miłości. Systemy totalitarne działają
dokładnie według zasad szatańskich. U nich widać wyraźnie
atak na te dwa wymiary naszego życia: zachwiać poczucie własnej tożsamości zakorzenionej w Bogu i rozbić jedność między
ludźmi. Kiedy ludzie są zatomizowani, to łatwo nimi manipulować i zastraszyć ich. Podobnie, gdy nie mamy zakorzenienia
wewnątrz siebie, gdy brak nam poczucia własnej godności, łatwo
nas zniszczyć. Musimy pamiętać, że duchowa walka dotyczy
wpierw i przede wszystkim tych dwóch wymiarów naszego życia
i toczy się w każdym z nas.
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Te dwa wymiary naszego życia są najważniejsze. Streszcza je
podwójne przykazanie miłości. Sam Pan Jezus powiedział o nich,
że są najważniejsze:
«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie
podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe
Prawo i Prorocy» (Mt 22,36-40).
36

37

Zarówno relacja do Boga, jak i więź z innymi wymagają z naszej strony nie tylko troski, ale zdecydowania i wysiłku, aby je
budować. Miłość nie działa automatycznie, lecz wymaga pielęgnowania. Oczywiście na początku może być zafascynowanie,
zakochanie, ale kiedy przychodzi szarość codzienności, to cichnie i pozostają przyziemne problemy, które trzeba rozwiązywać.
Budowanie jedności wymaga stałego wysiłku.
Na te dwa wymiary zwrócił uwagę Pan Jezus w swoim testamencie wyrażonym najgłębiej jak to jest możliwe w postaci
modlitwy skierowanej do Ojca podczas Ostatniej Wieczerzy.
Jest to tak zwana Modlitwa Arcykapłańska Jezusa obejmująca
cały 17. rozdział Ewangelii św. Jana. Przeczytajmy jej fragmenty,
zwracając uwagę, że Pan Jezus modli się o te dwa wymiary i jak
dla Niego są one zespolone.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata.
Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje.
7
Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś pochodzi
od Ciebie. 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie
wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. 9 Ja za nimi
6
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proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś,
ponieważ są Twoimi. 10 Wszystko bowiem moje jest Twoje,
a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. 11 Już
nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do
Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które
Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. 12 Dopóki z nimi
byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś,
i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna
zatracenia, aby się wypełniło Pismo (J 17,6-12).
Co to znaczy zachowaj ich w Twoim imieniu? W Biblii imię
oznacza istotę człowieka od strony jego relacji z innymi i funkcji,
a raczej misji, jaką spełnia wobec innych. Na przykład imię „Jezus”, po hebrajsku Jehoszua, oznacza dokładnie „Jahwe zbawia”.
A jak to sam Pan Jezus powtarza na różny sposób, istotą Jego
misji na ziemi jest zbawienie wszystkich ludzi:
 ie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat
N
zbawić (J 12,47).
Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest
synem Abrahama.10 Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło (Łk 19,9-10).
Widzimy, że Jego imię wyraża całą Jego misję. Przytoczony
wyżej tekst jest fragmentem Jego modlitwy odnoszącej się do
uczniów. W dalszej części modli się za cały Kościół:
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich
słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas
jedno, by świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę,
którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak
My jedno (stanowimy). 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się
tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał
i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś (J 17,20-23).
20
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Jak widzimy, Pan Jezus prosi o dwie rzeczy: o „zachowanie uczniów
w imieniu Boga” i o „jedność”. Są one właściwie dwoma wymiarami
tego samego: prawdziwego życia, co w Biblii oznacza życie na obraz
i podobieństwo Boga. Nasz wysiłek odnosi się zatem przede wszystkim
do tych dwóch wymiarów przykazania miłości: miłości Boga i miłości
bliźniego. Fakt, że jedna nie może istnieć bez drugiej, pokazuje wyraźnie św. Jan w swoim 1. Liście, gdzie czytamy tak:
7

8

9

10

11

12

13

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za
nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Poznajemy, że my trwamy w Nim,
a On w nas,
bo udzielił nam ze swego Ducha (1 J 4,7-13).

Zatem nasza praca wewnętrzna sprowadza się zasadniczo do
walki o te dwa wymiary naszego życia.
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Sprawy ważne i pilne
Warto sobie jeszcze uświadomić, że chociaż w życiu spotykamy sprawy mniej i bardziej ważne, to jednak od strony praktycznej ważniejszy jest podział na sprawy pilne i ważne. Otóż okazuje
się, że jeżeli żyjemy spontanicznie, sprawy pilne, niezależnie od
ich wagi, wypierają sprawy ważne, spychając je na margines naszego życia. Często dochodzi do tego, że nawet na najważniejsze
sprawy w naszym życiu nie mamy czasu. Tym samym całe nasze
życie traci swój właściwy sens. Sprawy naprawdę ważne muszą
być w centrum naszego życia. Jeżeli wierzymy, to Bóg nie może
być na marginesie życia. Jeżeli jest na marginesie, to nie jest On
Bogiem, co najwyżej jest bożkiem. Bóg albo jest w centrum życia,
albo Go nie ma.
Jeżeli chcemy budować nasze życie, to jego konstrukcja musi
być podobna do konstrukcji wieżowców budowanych na filarach,
których może być kilka. Same piętra stanowią konstrukcję ażurową. Dobrze ilustruje to to, co zaszło podczas zamachu na wieże
World Trade Center. Na jedną z wież był wcześniej zorganizowany zamach już w latach 80. Ktoś wjechał ciężarówką wyładowaną
dynamitem do podziemi, zdetonował ją, ale filary wieży były tak
mocne, że nic się nie stało. Podobnie podczas ostatniego zamachu samo uderzenie samolotów w wieże nie spowodowało ich
zwalenia. Odchyliły się jedynie mocno, ale po chwili wróciły do
swojej właściwej pozycji. Zawaliły się one tylko dlatego, że paliwo
z samolotu wylało się w szyby wieżowca i zapaliło się, co spowodowało stopienie się stali w filarach, przez co straciły one swą
wytrzymałość. W naszym życiu także musimy mieć ustawione
mocno filary, niewzruszone, a cała reszta powinna być ażurową
konstrukcją, która może być na różny sposób zagospodarowana.
Ważne w naszym życiu są filary.
Jakie powinny być te filary? Otóż powinny one ugruntowywać nas w tych dwóch wymiarach życia, o których była mowa
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wcześniej, czyli powinny budować naszą żywą, autentyczną więź
z Bogiem oraz podobnie żywą i autentyczną więź z innymi, czyli
jedność z nimi. Te dwa wymiary muszą mieć bardzo konkretne
miejsce w naszym życiu.
W odniesieniu do relacji z Bogiem w tradycji monastycznej
mówi się o trzech podstawowych dziełach, które podejmujemy,
aby wejść w autentyczny kontakt z Bogiem. Należą do nich: lectio
divina, czyli czytanie Słowa Bożego, liturgia i modlitwa osobista,
a właściwie medytacja. To są trzy podstawowe ćwiczenia, które
powinniśmy praktykować w naszym życiu.
Lectio divina
Słowo Boże, czyli Pismo Święte, którego tłumaczenie zapewne
każdy z nas ma w domu, było pierwotnie tekstem głoszonym, a następnie przekazywanym ustnie z pokolenia na pokolenie. Dopiero
po pewnym czasie ktoś spisywał przekazywane słowa, a my obecnie mamy tłumaczenia tych tekstów w naszej biblioteczce. Z tej
racji lectio divina, czyli osobiste czytanie Pisma Świętego, powinno
polegać na słuchaniu Słowa, które Bóg do nas kieruje. Czasami
mówi się, że Pismo Święte jest listem Boga skierowanym do nas,
jednak trzeba pamiętać, że jest to żywe słowo, czyli słowo mówione.
Musimy czytać je tak, żeby słyszeć głos, który do nas dochodzi.
Zauważmy różnicę w odbiorze słowa pisanego, czy nawet czytanego, a słowa wypowiadanego na żywo. Słowo żywe przyjmujemy
ze szczególną uwagą. Słowo czytane w pewnym sensie przelatujemy, wydobywając z niego treść lub informację. Słowo żywe jest
przekazem od osoby do osoby. W tekście pisanym tego nie widać
wyraźnie. Dawniej czytano wszystkie teksty na głos. Tak samo
i Słowo Boże czytano na głos. Dopiero w średniowieczu pojawiła
się sztuka czytania cichego. Dlatego lectio najlepiej doświadczamy
podczas liturgii słowa w kościele. Lektor czyta, a wszyscy słuchają.
Na zakończenie lektor mówi: „Oto Słowo Boże”. Po liturgii słowa
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powinna nastąpić homilia wygłoszona przez celebransa, w której winien on ukazać słuchaczom znaczenie tego słowa dla nich
dziś w ich życiu. Należy samemu czytać Pismo Święte dla siebie,
otwierając się na Słowo Boże dzisiaj do nas skierowane. Podstawą
jest przyjąć postawę słuchania tego, co Bóg mówi do Kościoła, do
każdego z nas konkretnie. Z odbioru żywego Słowa budzi się wiara,
nadzieja i ufność. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się
słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17).
Liturgia
Tutaj nasza postawa jest trochę inna, ale podobna. Udział
w Liturgii jest udziałem, a nie robieniem czegoś samemu. Ma ona
swój rytm, ustalone teksty tak, że możemy dziś powiedzieć, jakie
teksty będziemy recytować 25 maja, jakie będą oracje, czytania,
prefacja – wystarczy popatrzeć do kalendarza. To samo dotyczy
Liturgii Godzin. Podczas Liturgii włączamy się w coś, co istnieje,
a Kościół tylko odtwarza, unaocznia to, co się dzieje przez wieki
przed Bogiem. Unaocznia nam to Księga Apokalipsy, która jest
pisana z perspektywy liturgii niebieskiej i z niej patrzy na to, co
się dzieje na ziemi. Wraz ze św. Janem wchodzimy w liturgię niebieską, która całkowicie nas przerasta. Recytując, uczymy się, jak
dziecko powtarzające za matką i w ten sposób uczymy się języka
dialogu z Panem Bogiem. Genialnie streścił to św. Benedykt w 19.
rozdziale Reguły mówiącej o liturgii:
1 Wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana patrzą
na dobrych i na złych na każdym miejscu (Prz 15,3). 2 Przede
wszystkim jednak powinniśmy być tego niewzruszenie pewni
wówczas, gdy uczestniczymy w Służbie Bożej. 3 Dlatego też
pamiętajmy zawsze, co mówi Prorok: Służcie Panu z bojaźnią
(Ps 2,22), 4 a również na innym miejscu: Śpiewajcie mądrze
(Ps 46,8 Wlg) 5 i będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów (Ps

Laski134.indd 102

2016-12-05 11:16:14

o. Włodzimierz Zatorski OSB – Droga człowieka

103

138[137],1). 6 Zastanówmy się zatem, jak należy zachowywać
się w obliczu Boga i Jego aniołów, i tak śpiewajmy psalmy,
7
aby nasze serce było w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta
(RegBen 19).
Najważniejsza jest świadomość, w czym uczestniczymy, że jest
to misterium, które nas całkowicie przerasta i tak naprawdę jest
udziałem w liturgii niebieskiej. A w naszym wewnętrznym nastawieniu powinniśmy zadbać o to, aby „nasze serce było w zgodzie
z tym, co głoszą nasze usta”. Mamy mieć postawę dziecka, które
uczy się języka modlitwy, tak jak kiedyś uczyło się ojczystego języka
od rodziców, powtarzając za nimi słowa i całe zdania. I podobnie
jak w przypadku dzieci, które potem język kształtuje w ich świadomości i sposobie myślenia, tak i nas kształtuje liturgia w naszej
relacji do Boga i do innych. Liturgia uczy nas sposobu patrzenia na
świat i właściwej postawy w życiu. I tak jest w Regule św. Benedykta,
dla którego liturgia jest szkołą właściwej postawy w całym życiu,
co dobrze wypowiada autentyczne hasło św. Benedykta: „Aby we
wszystkim Bóg był uwielbiony” (zob. RegBen 57,9).
Modlitwa osobista
Najlepiej wyraża ją medytacja. Na czym ona polega? Inaczej
niż w lectio divina i liturgii, gdzie musimy się skupić na słuchaniu,
w modlitwie osobistej musimy z własnej woli, z własnego wyboru
stanąć przed Bogiem i zwracać się do Niego z całym zaangażowaniem i autentycznością. Jednak jest to zawsze odpowiedź na Boże
wezwanie, a nie realizacja własnego pomysłu. Dlatego najlepszym
miejscem na medytację jest czas po liturgii lub po lectio divina.
Jest to czas, w którym ta odpowiedź rodzi się w sposób naturalny.
W tych wszystkich trzech duchowych ćwiczeniach najważniejsza
jest obecność przed Bogiem. Medytować to znaczy być obecnym
przed Bogiem żywym. Jednak, ponieważ napotykamy przeszkody
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w postaci różnych myśli i rozproszeń, które na nas przychodzą,
ważne jest, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego,
żeby nie walczyć z nimi. Walka z tymi myślami byłaby odejściem
od Boga, a zwróceniem się ku tym myślom, choćby na zasadzie
opozycji do nich. Aby być przed Bogiem, trzeba po prostu wrócić do obecności przed Nim, wrócić do serca, w którym jedynie
możemy prawdziwie spotykać Boga. Poza sercem spotykamy co
najwyżej Jego wyobrażenie, a nie Boga żywego. Dlatego medytacja jest wysiłkiem zstępowania do serca, żeby spotkać tam Boga,
żeby z Nim trwać w przymierzu. Obrazem przymierza jest małżeństwo, które jest wspólnotą życia, pełnią współżycia, komunią.
Jedność z innymi
W ten sposób doszliśmy do czwartego filaru naszego życia:
jedności z innymi, co jest drugim polem walki, jaka się rozgrywa
w nas. Szatan jest oskarżycielem braci i dlatego podpowiada nam
„słuszne” pretensje do innych. Nie przypadkiem najczęstszym
grzechem, jaki popełniamy, to grzech obmowy, czyli grzech mówienia o innych w kategoriach złych. Osobną sprawą jest to, na
ile jest to zgodne z prawdą. Już samo odbieranie dobrego imienia
drugiemu jest uczestnictwem w dziele Szatana – oskarżania braci
po to, aby rozbijać jedność, dobre myślenie o innych, zaufanie
do nich itd. Jeżeli ponadto złe mówienie o innych jest niezgodne
z prawdą, ten grzech jest szczególnie zły. Nazywamy go wówczas
oczernieniem.
Warto sobie zdać sprawę, że systemy totalitarne, starając się
całkowicie podporządkować społeczeństwo, uderzały właśnie w te
dwa wymiary w człowieku. Przede wszystkim rozbijały wszelką
jedność między ludźmi, bo każda wspólnota, która jest niezależna
od władzy, stanowi dla niej zagrożenie. A ponadto taka władza
stara się zniszczyć w człowieku poczucie tożsamości i godności,
co wiąże się z zakorzenieniem w Bogu i jednością z innymi. Takie
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działania systemów totalitarnych pokrywają się z działaniami Złego. Dlatego w naszym życiu musimy bardzo mocno ustalić zasady
wzajemnego współżycia. Święty Benedykt w swoim testamencie
w przedostatnim rozdziale Reguły mówi o tym:
1 Podobnie jak istnieje zawziętość zła i gorzka, która oddala od
Boga i prowadzi do piekła, 2 tak jest i gorliwość dobra, która
oddala od grzechów, a prowadzi do Boga i do życia wiecznego
(RegBen 72,1n).
„Gorliwość” i „zawziętość” użyte w polskim przekładzie wyraża to samo słowo zelus, które oznacza kogoś zdeterminowanego. Otóż musimy być zdeterminowani, jeżeli chcemy budować
prawdziwą wspólnotę w miłości. Stąd w ślubach małżeńskich
pojawia się stwierdzenie: „Nie opuszczę cię aż do śmierci”. Dalej
w 72. rozdziale czytamy:
3 Ta więc właśnie gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich
życiu żarliwej miłości 4 tak, aby w okazywaniu czci jedni
drugich wyprzedzali (RegBen 72,3n).
To samo dotyczy małżeństwa. Musimy mieć czas na życie
w rodzinie, w gronie przyjaciół, a nawet w gronie współpracowników. Mieć czas, żeby się spotkać jak człowiek z człowiekiem, żeby
mieć możliwość zrozumienia, wyrażenia sympatii, przyjaźni,
wspierać się itd. Musimy na to mieć czas. Jak mawiała śp. prof.
Zenomena Płużek: „Trzeba się czasem poprzyjaźnić!”.
Droga życia, czyli droga do komunii
Kiedy budujemy swoje życie, ono musi być wsparte na tych
filarach. Jeżeli one będą zachwiane, to staniemy się marionetkami
w rękach Złego, który będzie nami manipulował i spowoduje, że
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ostatecznie nasze życie okaże się przegrane. Dlatego tak ważne
jest uświadomienie sobie, co w naszym życiu jest najważniejsze
i zdecydowana walka o to, by nie dać sobie tego odebrać. W istocie te cztery filary budują jedno: prawdziwą komunię osobową.
Właśnie komunia osobowa jest prawdziwą metafizyką ewangeliczną, gdyż jest wewnętrzną prawdą życia samego Boga Trójjedynego, Boga, który nie jest wielkim samotnikiem, ale jest komunią
osobową. Jeżeli chcemy wejść z Nim w zażyłą więź, musimy się
otworzyć na taką więź z braćmi i siostrami. Odkryjemy w nich
wówczas „drugie ja we wspólnym człowieczeństwie”. Taki plan
budowania komunii niejako programowo wypowiedział św. Jan
w Prologu do swego 1. Listu; napisał w nim:
1

2

3

4

[To wam oznajmiamy], co było od początku,
cośmy usłyszeli o Słowie życia,
co ujrzeliśmy własnymi oczami,
na co patrzyliśmy
i czego dotykały nasze ręce –
bo życie objawiło się:
myśmy je widzieli,
o nim zaświadczamy
i oznajmiamy wam życie wieczne,
które było w Ojcu,
a nam zostało objawione –
cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także wam,
abyście i wy mieli komunię z nami.
A mieć z nami komunię, znaczy:
mieć ją z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem.
Piszemy to w tym celu,
aby nasza radość była pełna (1 J 1,1−4).

Radość jest tutaj synonimem pełni życia, która jest komunią
w Bogu ze wszystkimi.
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W tym roku mija 30 lat od śmierci Hermanna Gmeinera –
twórcy „Wiosek Dziecięcych”, w których opuszczone i osierocone
dzieci znajdują swój dom. Takich wiosek wciąż przybywa na ca
łym świecie, także i w Polsce. Założyciel tego szczególnego, mię
dzynarodowego stowarzyszenia mówił: „Chcemy dać dzieciom
to, co mają inne dzieci”. Ks. Zygmunt Podlejski przybliża nam
sylwetkę niezwykłego człowieka i proces przygotowywania się do
szlachetnej misji na rzecz dziecka pragnącego i poszukującego
– jak wszystkie dzieci – rodzinnego ciepła.
Redakcja
ks. Zygmunt Podlejski

Hermann Gmeiner
(1919–1986)

H

ermann Gmeiner był Austriakiem, góralem z Vorarlbergu. Urodził się 23 czerwca
1919 roku w małej miejscowości
Alberschwende, która zimą należy do często odwiedzanych terenów narciarskich w rejonie Bregenzerwald. Po pierwszej wojnie
światowej w Austrii panowała
bieda z nędzą. Gmeinerowie jakoś sobie radzili, bo mieli nieduże górskie gospodarstwo, ale
musieli ciężko pracować. Rodzina była wielodzietna. Hermann
był szóstym z dziewięciu jej potomków. Matka Angelika była
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kobietą schorowaną. Zmarła w marcu 1925 roku, gdy Hermann
miał zaledwie pięć lat. Miejsce matki zajęła najstarsza córka Elsa,
którą zaakceptowało pozostałe rodzeństwo. Najmłodszego Antka
adoptował jeden z wujków.
Hermann uczęszczał do wiejskiej szkoły i był przykładnym
ministrantem. Uczył się tak dobrze, że otrzymał stypendium, żeby
móc podjąć dalszą edukację gimnazjalną w Feldkirch. W 1938
roku Hitler przyłączył Austrię do Trzeciej Rzeszy, z czego nie
wszyscy się cieszyli, choć było wielu zadowolonych. Hermann,
jeszcze przed maturą, w 1940 roku został powołany do Wehrmachtu i po przeszkoleniu wysłano go na front do północnej
Finlandii, gdzie toczyły się krwawe walki z Armią Czerwoną.
Hermann zadawał sobie pytanie, co on właściwie tutaj robi. Był
człowiekiem głęboko wierzącym i strzelanie do ludzi uważał za
grzech. Widział oczy przerażonych dzieci tulących się do opatulonych matek, których kamienne twarze wyrażały tępą nienawiść.
Czasem podrzucał im trochę jedzenia, wiedział jednak, że to
niczego nie zmieni. Bywało, że kamienne twarze nabierały przez
chwilę ludzkich rysów, bo nawet najmniejszy gest miłości potrafi
ożywić ludzkie serce.
Podczas krótkiego urlopu był dziwnie milczący. Odwiedził
swego proboszcza i obaj milczeli, w ten sposób powiedzieli sobie
najwięcej. Po urlopie wyruszył do Bregenz, by po kilku dniach
znaleźć się na froncie wschodnim. Pod koniec wojny walczył na
terenie Węgier. Był kilka razy ranny i jako taki wrócił na początku 1945 roku do domu. Do listopada tego roku leżał w szpitalu
w Bregenz, w ten sposób uniknął niewoli. Po wyzdrowieniu wrócił na gospodarstwo i pomagał ojcu związać koniec z końcem. Po
kilku miesiącach wrócił z niewoli brat, który przejął gospodarstwo. Ojciec był schorowany i zmęczony. Hermann zameldował
się w swoim gimnazjum, bo chciał zdać maturę, co mu się udało.
Był człowiekiem zdolnym i pilnym. Marzył o studiach medycznych, żeby pomagać ludziom. Zbyt wiele zła widział i przeżył
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w czasie wojny. Był głęboko przekonany, że tylko miłością można
naprawiać świat. Przeżycia wojenne utwierdziły go w tym, że
jedynie chrześcijaństwo może ocalić ludzkie plemię.
Jesienią 1946 roku w Innsbrucku rozpoczął studia medyczne.
Na rodzinę nie mógł finansowo liczyć, bo ta borykała się z biedą.
Dorabiał więc, podejmując się najrozmaitszych prac w uniwersyteckiej klinice. Był chłopcem na każde zawołanie.
Jego duchową ojczyzną był od dzieciństwa Kościół. W wolnych chwilach odwiedzał katolicką parafię w dzielnicy Innsbrucku zwanej Mariahilf, czyli Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Często służył do mszy świętej. Był, mimo dojrzałego wieku, namiętnym ministrantem. Tam poznał wikarego, ks. Mayra, z którym się zaprzyjaźnił. Zimą 1947 roku spotkał dwunastoletniego
chłopca, którego losem głęboko się przejął. Wspominał własne
dzieciństwo i lata spędzone na beznadziejnej wojnie. Przypomniał też sobie małego Rosjanina, który uratował mu życie.
Gmeiner chciał pomóc napotkanemu chłopcu, ale nie bardzo
wiedział jak. Odwiedził ks. Mayra i opowiedział o swym młodym
znajomym i wielu innych powojennych sierotach i półsierotach,
które były skazane na żebraczy los. Dwaj młodzi ludzie długo
ze sobą rozmawiali, po czym uzgodnili, że Hermann utworzy
przy parafii grupę dla dzieci i poświęci im swój czas. W ten sposób Gmeiner bezpośrednio zetknął się z problemami socjalnymi
dzieci i młodzieży, którymi postanowił się zająć. W krótkim
czasie zdołał zgromadzić wokół siebie szesnastu drabów, którzy
stanowili Stosstrupp, czyli grupę uderzeniową. Taką nazwę nadali
sobie jej członkowie i wkrótce stali się znani w całym Tyrolu.
Grupa uderzeniowa intensywnie zajęła się sierotami wojennymi i bezdomnymi dziećmi. Organizowała dla nich wyżywienie
i prowizoryczne miejsca pobytu. Gmeiner nawiązywał kontakty
z ośrodkami wychowawczymi, rozmawiał z socjalnymi opiekunami zaniedbanej młodzieży i wciągał do akcji innych studentów.
Był tak bardzo zajęty pracą dla dobra dzieci i młodzieży, że za-
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wiesił studia medyczne i zastanawiał się, co mógłby zrobić, żeby
jego pomoc była owocna i trwała. Był przekonany, że państwowe
i społeczne ośrodki dla zagrożonej młodzieży nie są w stanie
rozwiązać jej trudnych, zawiłych, rodzinnych problemów. Przed
oczami miał ciągle własne dzieciństwo, śmierć matki i matkę
zastępczą w osobie najstarszej siostry Elsy. Tak zrodził się w jego
głowie plan zbudowania domu, gdzie prawdziwa matka mogłaby się opiekować sierotami. Myślał o wielu domach, o całej
wiosce takich domów: o prawdziwej Wiosce Dziecięcej. Plan
był oszałamiający, ale przypominał porywanie się z motyką na
słońce. Gmeiner był charyzmatycznym wizjonerem, co jednak
nie przeszkadzało mu twardo stąpać po ziemi. Ciągle szlifował
swoje plany i rozmawiał o nich z Panem Bogiem, który cierpliwie słuchał i na pewno się z nimi zgadzał. Przedstawiał je także
swoim bliskim współpracownikom, ale nie widział w ich oczach
entuzjazmu. Oni przeważnie stąpali wyłącznie po stałym gruncie
i wiedzieli swoje. Chłopki-roztropki nie są siłą napędową prawdziwego postępu. Gmeiner znał historię ks. Bosko, który bez
grosza przy duszy powołał do życia gigantyczne dzieło opieki nad
młodzieżą, rozpowszechnione w wielu krajach świata. Wierzył
głęboko, że coś takiego, w innej oczywiście formie, jest możliwe
i konieczne. Uchodził przez pewien czas za nieszkodliwego, maniakalnego marzyciela, który pewnego dnia spadnie z konia jak
Szaweł z Tarsu i przejrzy na oczy.
W lutym 1948 roku Gmeiner wystartował ze swoją wizją
publicznie. Rozmawiał z wszystkimi możliwymi kościelnymi,
państwowymi i prywatnymi instytucjami, które mogłyby, jego
zdaniem, zainteresować się tym i konkretnie pomóc bezdomnej
młodzieży. Pierwsze podejście było kompletną klapą. Wszyscy
słuchali, co miał do powiedzenia, po czym mniej lub bardziej
grzecznie dawali mu do zrozumienia, że walczy z wiatrakami.
Bywało, że spotykał się z głośnym śmiechem, czasem ze słowami,
które bolały, bardziej niecierpliwi kazali mu zamykać drzwi od
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strony zewnętrznej. Porażka była spektakularna. Gmeiner spotkał
się z ks. Mayrem, który zaproponował mu, żeby na razie objął
przewodnictwo nad młodzieżą w całym dekanacie. Hermann
zgodził się i faktycznie został zaakceptowany jako Dekanats Jugend-führer. Zadanie było ogromne, bo Gmeiner nie robił niczego
połowicznie. Walczył o każdy skrawek czasu, który poświęcał
dzieciom i młodzieży. Zrozumiał, że na nikogo nie może liczyć,
co go jednak nie zniechęciło do dalszej pracy nad swoją wizją.
W końcu wpadł na pomysł powołania do życia stowarzyszenia.
Razem z zaprzyjaźnionym prawnikiem pracował nad statutem
stowarzyszenia i zdobywał pierwszych członków. 25 kwietnia
1949 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym przedstawił dążenia nowego stowarzyszenia. Pierwszym, naczelnym celem miała być budowa wioski dla dzieci osieroconych. W drugiej
kolejności miał powstać dom matki i dziecka przeznaczony dla
matek samotnych, bezdomnych, zagrożonych, czasem maltretowanych przez mężów alkoholików i innych degeneratów. Wreszcie ostatnim etapem miała być budowa domu macierzystego, czyli
ośrodka kształcenia przyszłych pracowników socjalnych.
Działalność stowarzyszenia miała obejmować teren Tyrolu. Jego centrala miała znajdować się w Innsbrucku. Powstające
stowarzyszenie Gmeiner nazwał w języku łacińskim Societas Socialis, w skrócie SOS, co mogło także nawiązywać do angielskich
słów Save our Souls (Ratujcie nasze dusze). Później zamieniono
nazwę na bardziej komunikatywną: SOS – Wioska Dziecięca.
W podtytule widniały jeszcze słowa: Dzieło Pomocy dla Sierot. 13
czerwca 1949 roku nowe stowarzyszenie zostało zarejestrowane
u odpowiednich władz w Innsbrucku i mogło oficjalnie zacząć
swoją działalność.
Na początku Gmeiner postanowił skoncentrować się na
budowie Wioski Dziecięcej. Cały jego osobisty kapitał wynosił
sześćset szylingów, czyli tyle, co kot napłakał. Pomyślał, że gdyby
każdy ofiarował miesięcznie jeden jedyny szyling (obecnie niecałe
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euro), przy odpowiednio dużej liczbie wspierających członków
można by uzyskać odpowiednią kwotę na rozpoczęcie budowy.
Biuro stowarzyszenia SOS Kinderdorf ulokowało się w Innsbrucku, w starym pomieszczeniu, które ktoś bezpłatnie oddał
do dyspozycji Gmeinera. W biurze zaczęto od produkcji ulotek
z prośbą o finansowe wsparcie stowarzyszenia, które pierwsi entuzjaści roznosili i rozdawali w mieście i okolicy. W lipcu 1949
roku Gmeiner skierował pismo do wielu sołtysów i burmistrzów
w Tyrolu, prosząc o bezpłatny kawał gruntu, na którym mogłaby
powstać Wioska Dziecięca. I oto stał się cud. Burmistrz małego
miasteczka Imst, Josef Koch, był gotów nieodpłatnie przeznaczyć
dobrych kilka hektarów gruntu pod budowę wioski. Gmeiner
udał się w te pędy do Imst, zobaczył ładny kawałek ziemi na rozległym wzgórzu i wyraził burmistrzowi swoją wdzięczność. Nie był
jednak fachowcem i w euforii nie zorientował się, że grunt nie posiada drogi dojazdowej do wyznaczonego terenu ani podłączenia
do sieci elektrycznej i wodnej. Przypadek sprawił (a wiadomo, że
u Pana Boga przypadków nie ma), że rozgorączkowany Gmeiner
spotkał kolegę z Wehrmachtu, który był mistrzem budowlanym
w Imst. Wypili razem kilka kufli piwa, powspominali dawne złe
czasy. Kolega wysłuchał cierpliwie planów Gmeinera i zgodził się
rozpocząć budowę obiektu na kredyt, bez zaliczki.
Tymczasem stowarzyszenie nabyło większe pomieszczenie
w Innsbrucku, bo ochotników przybywało i trzeba było zdynamizować akcję reklamowania celów stowarzyszenia i prośby o finansowe wsparcie. W baraku wrzało jak w ulu. Ludzie zapalili się
do roboty, a Gmeiner skutecznie podtrzymywał ich entuzjazm.
Akcja powoli zaczęła przynosić oczekiwane owoce. Przybywało
pieniędzy i nowych członków wspierających tę inicjatywę. 2
grudnia 1949 roku można było zawiesić wiechę na pierwszym
domku wioski. Radość była niesamowita, choć wioska ciągle
powstawała na kredyt. Jednak konto stowarzyszenia w banku
pęczniało, co napawało Gmeinera ogromną radością. Roboty
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było tyle, że musiał ostatecznie zrezygnować z dalszych studiów
i funkcji przewodniczącego młodzieży dekanatu. Oddał się bez
reszty realizowaniu swojego marzenia.
Nie obeszło się oczywiście bez trudności i przeszkód. Gdzie
pojawia się sukces, tam pojawia się i zazdrość. W dalszym ciągu
wielu kpiło sobie z maniaka, inni nie umieli zapanować nad
otwartą wrogością. Gmeiner był wiele razy przesłuchiwany na
posterunkach policji, często zatrzymywano i przesłuchiwano jego
współpracowników. Latem 1949 roku dokonano w jego mieszkaniu rewizji. Niespodziewanie zaplombowano jego biuro i zablokowano konto bankowe stowarzyszenia. Służba bezpieczeństwa Tyrolu założyła tajne Akta Gmeinera. Śledzili go detektywi,
a dziennikarze bezczelnie grzebali w jego przeszłości, żeby go
koniecznie skompromitować. Nie wiadomo, dlaczego państwu
i Kościołowi zależało na „unieszkodliwieniu” akcji Gmeinera.
Powodem były chyba wyrzuty sumienia, bowiem to państwo
i Kościół powinni przede wszystkim zajmować się sierotami
i bezdomnymi dziećmi. A tymczasem zabrał się za to, i to skutecznie, człowiek bez grosza, ale o wielkim sercu. Państwo i Kościół najwidoczniej bały się konkurencji, utraty prestiżu. Wśród
zwolenników Gmeinera byli ludzie, którzy doceniali jego wysiłki
i zaskakiwali, gdy zachodziła taka potrzeba. Dzięki temu, po
interwencji znajomego prawnika, udało się zatrzymać nagonkę
i stowarzyszenie mogło dalej działać.
Burmistrz Imst obiecał doprowadzić drogę, elektryczność
i wodę do parceli przeznaczonej na Wioskę Dziecięcą. Na wiosnę 1950 roku Gmeiner miał już około tysiąca wspierających
członków i na koncie stowarzyszenia pojawiły się większe sumy
pochodzące od osób prywatnych i instytucji, które zrozumiały
ideę stowarzyszenia i chciały uczestniczyć w jej realizacji. Gmeiner zacierał z radości ręce, dziękował Bogu i ludziom, ale od razu
przystąpił do zakładania kolejnych czterech wiosek, co nawet jego
bliscy współpracownicy uważali za szaleństwo. Założyciel tym-
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czasem rozglądał się już za matkami zastępczymi. Można zbudować domy dla sierot, ale bez serca kochającej matki pozostaną
one puste i zimne. Pierwszą matką Wioski Dziecięcej została
Helene Diddl, która wpadła na pomysł, żeby przy pomocy bożonarodzeniowych pocztówek zaapelować o pomoc do wszystkich
Austriaków, co przyniosło niespodziewany efekt. Już pod koniec
1950 roku stowarzyszenie pozbyło się wszelkich długów. 24 grudnia 1950 roku w pierwszym domu zamieszkało pięć sierot pod
opieką pani Diddl. Kilka miesięcy później pięć kolejnych domów
było gotowych na przyjęcie następnych mieszkańców. Latem 1951
roku cała wioska była już zaludniona. W sumie dała schronienie
czterdziestu pięciu sierotom i pięciu zastępczym matkom.
Gmeiner lokował w każdym domu rodzeństwo, które było
naturalnym zalążkiem rodziny. Matki musiały zdobyć zaufanie
dzieci. Pojawiły się ogromne kłopoty z wszelkimi władzami, które
zaczęły kontrolować każdy aspekt nowej formy opieki nad sierotami i mnożyły formularze, sprawozdania, raporty, zaświadczenia, statystyki. Zaglądały matkom do garnków i nie tylko.
Biurokracja potrafi uśmiercić każdą inicjatywę. Gmeiner i jego
ludzie wytrzymali jednak napór biurokratów, ale kosztowało ich
to wiele nerwów i nieprzespanych nocy.
W 1951 roku Gmeiner otworzył w Wiedniu biuro, które
reprezentowało interesy stowarzyszenia w całej Austrii. Liczba
wspierających członków wzrosła do stu tysięcy, co pozwoliło
w 1952 roku zbudować dwie kolejne Wioski Dziecięce w Imst
i wspólną dla nich bazę, w której umieszczono izbę chorych,
świetlicę, pralnię, szwalnię, pokój do robót ręcznych i magazyny.
W tym samym roku ukazał się po raz pierwszy kwartalnik „SOS
Kinderdorf Bote”, który na bieżąco informował wszystkich ofiarodawców o rozwoju Wiosek Dziecięcych. Czasopismo ukazywało
się później w wielu językach i osiągnęło milionowe nakłady. Stało
się głównym środkiem zdobywania kolejnych dobroczyńców.
Stowarzyszenie przygotowywało własny, dziecięcy kalendarz
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i loterię, które reklamowały ideę Gmeinera i pozwalały coraz
bardziej rozbudowywać wioski dziecięce w Imst.
Sprawy zaczęły rozwijać się w oszałamiającym tempie. W 1953
roku powstał w Caldonazzo, w rejonie Trydentu, obóz wakacyjny
dla dzieci, który stał się później ośrodkiem szkoleniowym dla
wszystkich kierowników Wiosek Dziecięcych z całego świata.
Już w następnym roku powstało centrum edukacyjne dla matek
zastępczych. Po wielkich trudnościach ze strony władz otwarto
w 1958 roku pierwszą Wioskę Dziecięcą w Diessen w Niemczech.
Kolejne wioski na terenie Austrii powstawały jak grzyby po deszczu, zaś w Egerdach koło Innsbrucku Gmeiner wybudował serię
mieszkań dla młodzieży, która po opuszczeniu wioski startowała
w dorosłe życie. Gmeiner osobiście zbierał ofiary w Wiedniu na
rzecz nowej, największej dotychczas placówki dziecięcej w Hinterbrühlu na terenie Wienerwaldu. Potem powstały kolejne wioski we Włoszech i Francji.
Gwoli opanowania sytuacji, która się rozszalała, powołał
do życia europejskie Stowarzyszenie SOS – Wioski Dziecięce w Strasburgu. Tutaj postanowiono prawnie zastrzec nazwę
wiosek dziecięcych i ich logo. Wszystkie powstałe dotychczas
wioski przystąpiły do federacji w Strasburgu i zobowiązały
się przestrzegać reguł ustanowionych przez Gmeinera, który
drogą demokratyczną został wybrany na prezydenta europejskiego stowarzyszenia. Rozpoczęła się ekspansja Wiosek Dziecięcych na całym świecie. Powstała pierwsza wioska w Korei
Południowej. Gmeiner wpadł na pomysł sprzedawania w Seulu
jednego ziarnka ryżu za jednego dolara na rzecz nowej wioski.
Osiągnął nadspodziewany sukces. W 1966 roku, mimo trwającej wojny, udało się Gmeinerowi założyć kolejną Wioskę Dziecięcą w Wietnamie, na przedmieściach Ho Chi Minh. Potem
powstały wioski w Indiach, Ameryce Południowej i Afryce.
W 1986 roku, gdy założyciel był umierający, funkcjonowały
dwieście trzydzieści trzy wioski dziecięce w osiemdziesięciu
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pięciu krajach świata. Opiekowały się czterdziestoma tysiącami
opuszczonych, osieroconych dzieci.

Centralę stowarzyszenia przeniesiono w 1965 roku do Wiednia, gdzie przybrała nazwę Międzynarodowe SOS – Wioski Dziecięce. Wioski, które powstały w bogatych krajach, pomagały
w tworzeniu kolejnych wiosek w krajach biednych. Pierwsza
Wioska Dziecięca w Polsce została utworzona w 1984 roku w Biłgoraju. Potem były kolejne – w Kraśniku, Siedlcach i Karlinie.
Hermann Gmeiner mieszkał zasadniczo w Wiosce Dziecięcej
w Imst. Wiele podróżował po świecie, organizując sieć Wiosek
Dziecięcych, ale zawsze wracał do Imst, gdzie – jak mówił –
jest jak w domu. Gmeiner całe swe życie poświęcił osieroconym
dzieciom. Nie miał czasu założyć własnej rodziny, nie miał własnych dzieci. Był celibatariuszem z wyboru. Miał sześćdziesiąt
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lat, gdy lekarze stwierdzili u niego chorobę nowotworową. Zmarł
26 kwietnia 1986 roku w klinice w Innsbrucku w wieku sześćdziesięciu sześciu lat. Na własne życzenie został pochowany w Wiosce
Dziecięcej w Imst, gdzie powstało także miejsce jego pamięci.
Hermann Gmeiner został odznaczony wieloma najwyższymi
orderami, między innymi papieskim orderem St. Gregorius Magnus, ofiarowanym mu przez Jana Pawła II. Fordham University
w Nowym Jorku obdarzył go doktoratem honoris causa.
Stowarzyszenie SOS-Kinderdorf dysponuje dzisiaj ponad półtora tysiąca obiektami w stu trzydziestu dwóch krajach świata.
Ma pod opieką ponad sześćdziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży.
Albert Schweitzer nazwał Wioski Dziecięce radosnym cudem
czasu powojennego. Tego cudu dokonał jeden charyzmatyczny,
uparty, austriacki ministrant.
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Hanna Pasterny

Wyboista droga do kościoła

P

odczas moich licznych wyjazdów i podróży, w sobotę wieczorem lub w niedzielę, zawsze staram się pójść na mszę.
Zazwyczaj udaje się to zorganizować, nawet w czasie szkolenia
czy konferencji, choć nieraz bywa to skomplikowane. Zdarza się,
że gdy pytam, czy ktoś idzie do kościoła, ludzie zgłaszają się od
razu. Jednak bywało również i tak, że musiałam zapytać o to na
forum. Często nastawała wówczas niezręczna cisza. Po jakimś
czasie zadawałam więc to samo pytanie, zwracając się do konkretnych osób. To działa i prawie zawsze znajduję przewodnika,
mimo iż niekiedy odnosiłam wrażenie, że ktoś zgadzał się tylko
dla świętego spokoju. Te sytuacje były dla mnie trudne i krępujące, gdyż czasami chyba nie wypadało nalegać. Może to jednak
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czemuś służy i kiedyś zrozumiem, dlaczego tak miało być. Może
dla kogoś było to świadectwo.
* * *
Na międzynarodowym szkoleniu w Budapeszcie o kościół
zapytałam na forum. Na koniec każdego dnia była możliwość
zadawania pytań, więc z niej skorzystałam. Podeszła do mnie nasza tłumaczka kabinowa. Powiedziała, że chętnie ze mną pójdzie,
a jeśli nie będzie mogła, znajdzie inne rozwiązanie. Ostatecznie
pojechałam z jej znajomymi i ich dziećmi. Msza była polsko-węgierska. Po jej zakończeniu udaliśmy się na odpustowy festyn,
który odbywał się przed pobliskim domem polskim. Były śpiewy
przy akompaniamencie akordeonu, jedzenie i losowanie nagród,
które trwało strasznie długo. Okropnie się nudziłam.
Niedzielę mieliśmy wolną. Wiedziałam, że wszyscy zaplanowali sobie zwiedzanie miasta, więc było mało prawdopodobne,
że po powrocie do ośrodka kogokolwiek zastanę. Nie miałam
ochoty spędzić tam samotnie reszty dnia. Poprosiłam więc moją
nową znajomą, by przedstawiła mnie polskiemu księdzu. Opowiedziałam mu krótko, co robię w Budapeszcie, dodając, że dziś
mam wolny dzień. Jeśli więc ktoś miałby ochotę na spacer lub na
dzisiejsze popołudnie zaplanował oglądanie zabytków, chętnie
skorzystam z okazji, by też coś zwiedzić. Ksiądz obiecał, że gdy
mikrofon znów znajdzie się w jego rękach, ogłosi to parafianom.
Potem gdzieś poszedł.
Losowanie trwało w najlepsze. Od zakończenia mszy upłynęło już sporo czasu. Byłam zła. Tak się starałam, żeby pójść do
kościoła! Włożyłam w to sporo energii i wysiłku. Musiałam się
przełamać, by zadać pytanie publicznie, kilkakrotnie dzwonić
z mojej polskiej komórki, a w zamian za to resztę dnia spędzę
sama w ośrodku, w którym nawet z nikim nie porozmawiam, bo
znająca angielski recepcjonistka nie pracuje w weekendy. Wie-
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działam, że osoby, z którymi przyjechałam na mszę, są z kimś
umówione, więc będę musiała wrócić do hotelu.
Niepotrzebnie zwątpiłam. Chwilę później poznałam kolejną polsko-węgierską rodzinę. Pani Hania powiedziała mi, że
na wzgórzu zamkowym jest wypukła makieta opisana brajlem.
Zapytała, czy mam czas, bo chętnie by mi ją pokazała. Moja radość nie miała granic. Po obiedzie wyruszyliśmy na zwiedzanie
miasta. Makieta rzeczywiście jest opisana brajlem, po węgiersku
i po angielsku. Interesujący jest też skalny kościół paulinów na
Wzgórzu Gellerta. Znajduje się w jaskini. Wstąpiliśmy również
do kościoła św. Macieja. Był remontowany, ale udało się mi obejrzeć parę rzeźb i zadać kilka pytań przewodniczce oprowadzającej
anglojęzyczną grupę. W Budapeszcie bardzo rzadko spotykałam
osoby mówiące po angielsku, więc tym bardziej się ucieszyłam.
W dniu wyjazdu ponownie spotkałam się z nowymi znajomymi.
Z jedną z ich córek zwiedziłam Muzeum Narodowe (część eksponatów również ma brajlowskie dwujęzyczne podpisy). Od czasu
do czasu z Panią Hanią i jej rodziną nadal się kontaktujemy, a po
czterech latach ponownie się spotkaliśmy.
* * *
W roku 2006 spędziłam ponad dwa miesiące w Niemczech.
Dzięki unijnym środkom szesnastoosobowa grupa niewidomych
i słabowidzących uczyła się angielskiego, informatyki i komunikacji. Mieszkaliśmy w Haus Barnabas w miasteczku Utzenfeld
w Szwarcwaldzie. Dom jest prowadzony przez brytyjskiego pastora Lena i jego żonę. W każdą niedzielę brałam udział w anglojęzycznym nabożeństwie odprawianym przez Lena. Niektóre
nabożeństwa tłumaczyłam osobom nieposługującym się biegle
językiem angielskim. Teksty pieśni mieliśmy w brajlu. Na środowych czytaniach Biblii też dostawałam brajlowski tekst, jeżeli
tylko wcześniej uprzedziłam, że przyjdę. Do kościoła chętni szli
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w sobotę wieczorem. Jeśli była kiepska pogoda, Len nas zawoził.
Nigdy nie było z tym problemu. Msze były odprawiane naprzemiennie w sąsiednich miejscowościach, Schönau i Geschwend,
więc co tydzień, wybierając się do kościoła, szliśmy inaczej: raz
w lewo, a raz w prawo. Zdecydowanie wolałam iść w lewo do
kościółka w Geschwend, bo szło się przez pola, było cicho, a z
daleka witały nas dźwięki dzwonu. Przed Niedzielą Palmową
poszłam tam do spowiedzi. Dowiedzieliśmy się, że ma spowiadać
polski ksiądz z sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Todtmoos.
Koledze bardzo zależało, bym wyspowiadała się pierwsza. Po
moim „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” nastała chwila ciszy. Pomyślałam, że jednak przysłali Niemca, ale po chwili
ksiądz odezwał się po polsku. Chyba po prostu był zaskoczony lub
potrzebował czasu na przypomnienie sobie polskich formułek.
Przed wyjściem z konfesjonału załatwiłam naszej grupie wizytę
w sanktuarium. Kolega wyznał mi później, że bał się spowiadać
jako pierwszy, bo gdyby ksiądz nie mówił po polsku, nie wiedziałby, co ma zrobić. Ja pewnie kombinowałabym po angielsku
lub francusku, a w ostateczności bym wyszła.
Nie znam niemieckiego, więc nie rozumiałam słów mszy, ale
nie wyobrażałam sobie, by na nią nie pójść. Raz ksiądz miał całe
kazanie do rymu. Przyłączyłam się do gromkich braw. Po powrocie z kościoła z żoną pastora ćwiczyliśmy pieśni na niedzielne nabożeństwo. Chciałam uczestniczyć w nabożeństwie, które
będę rozumiała, bo potrzebowałam duchowego wsparcia. Len
wykazał się dużym taktem i nigdy nie poruszył tematów, które
uwypuklałyby różnice między katolicyzmem a protestantyzmem.
Jednak docieranie do kościoła za granicą bywa trudniejsze
i to wcale nie z powodu odległości. Problemy tego typu miałam
u różnych znajomych, którzy teoretycznie są katolikami. Zaobserwowałam, że łatwość dotarcia do kościoła wcale nie zależy od
wyznania gospodarzy, lecz od ich stosunku do religii.
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Przy krzyżu w Canet

Na szlaku mnichów
w Montserrat
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Przed gotycką katedrą św. Eulalii w Barcelonie

16 sierpnia 2009, niedziela
Od środy jestem na wakacjach we Francji. Dziś, po raz pierwszy od wielu lat, nie byłam w kościele! Zaczęło się od tego, że
kilka dni temu gospodarz zapytał, czy chciałabym uczestniczyć
we mszy w sobotę 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia, bo on
się chętnie wybierze. Ucieszyłam się, że udział we mszy jest dla
niego rzeczą oczywistą. No i pojechaliśmy.
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Później wieczorem na wszelki wypadek zapytałam o niedzielną mszę. Byłam przekonana, że oboje (lub przynajmniej
on) w każdą niedzielę jeżdżą do kościoła. Gdy byłam u nich
dwa lata temu, też sami zaproponowali mi udział w Eucharystii.
Jakież więc było moje zdziwienie, gdy gospodarz stwierdził, że
niedzielna msza nie wchodzi w grę, ponieważ będzie gorąco
i on nie zamierza nigdzie jeździć (do najbliższego kościoła jest
dwanaście kilometrów). Powiedziałam tylko, że pytam, bo to dla
mnie ważne.
Temat wypłynął ponownie przy śniadaniu. Usłyszałam, że po
Soborze Watykańskim II każdy kraj ustala swoje zasady i że we
Francji chodzenie do kościoła w każdą niedzielę nie jest obowiązkowe. Toż to totalna bzdura, ale nie dałam się ponieść emocjom.
Mimo że mówiłam spokojnie, strasznie się denerwował. Dowiedziałam się, że Polska jest zacofana co najmniej o czterdzieści
lat. Żona znajomego stanęła po mojej stronie i próbowała go
przekonać, byśmy jednak pojechali na mszę, ale bezskutecznie.
Przypomniałam sobie, że moi gospodarze opowiadali mi
o sąsiadach Polakach, mieszkających w domu naprzeciwko. Pomyślałam, że do kościoła mogłabym pojechać z nimi, jeśli się
wybierają. Na moją prośbę gospodarz ich o to zapytał. Zrobił
to niechętnie. Tym razem wyjątkowo nie jechali, bo sąsiad był
chory. Ostatecznie zrezygnowałam ze spaceru i mszę obejrzałam
w telewizji. Było mi jednak przykro i czułam się rozczarowana.
Przed mszą, gdy komentator robił wstęp, gospodarz się przysiadł i zaczął luźną rozmowę. Odniosłam wrażenie, że czuł się
jak w kinie. Brakowało jedynie coli i popcornu. Na szczęście gdy
msza się zaczęła i się przeżegnałam, zostawił mnie samą. Zastanawiałam się, czy dwa lata temu, kiedy byliśmy razem na mszy
z okazji święta Zesłania Ducha Świętego, też szedł na mszę jak
do kina czy teatru, bo było nietypowo – biskup udzielał bierzmowania, śpiewał chór. A wczoraj? Czy nie dlatego zaproponował
mi kościół, że znów coś się działo? Bo mszę celebrował biskup,
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w katedrze była procesja z figurą Matki Bożej, uroczyste błogosławieństwo... A może jestem niesprawiedliwa?
Wczoraj, gdy biskup odchodził od ołtarza, wyszliśmy z ławek
i stanęliśmy pośrodku katedry. Udzielał zbiorowego błogosławieństwa, a do mnie podszedł i osobno pobłogosławił. Zwrócił
uwagę na moją białą laskę. Dobrze, że tak się stało! Potrzebowałam specjalnego błogosławieństwa na tę trudną niedzielę i na rozmowę, która co prawda nie przyniosła zamierzonych rezultatów,
ale przynajmniej wyszłam z niej z twarzą.
Widzę, że potrzebuję duchowego wsparcia podczas tych
nietypowych tygodniowych wakacji. Okazuje się, że trafiłam
w sam środek poważnego kryzysu małżeńskiego. Staram się
trzymać od tego z daleka i zachować neutralność. To dla mnie
niezręczna sytuacja. Ja w takim momencie na pewno nikogo
bym nie zaprosiła.
Wieczorem udało się mi sprowadzić rozmowę na temat wiary.
Dokładniej wyjaśniłam, dlaczego jest dla mnie ważna, w czym
mi pomaga i co daje w kryzysach. Tym razem obyło się bez
złośliwych komentarzy. Dzisiejsze doświadczenie było dla mnie
bardzo trudne. Nadal nie wiem, jak daleko można się było posunąć i jak mocno nalegać. Na pewno powinnam być stanowcza, ale
przecież nie chodzi też o to, by się kłócić. Silniejsze naciski i tak
zapewne nie przyniosłyby zamierzonych rezultatów. Mogłoby
wyjść jeszcze gorzej. Jak wyczuć ten odpowiedni moment? Kiedy
dać sobie spokój?
8 czerwca 2014, niedziela Zesłania Ducha Świętego
Jestem w Bakuriani. To gruziński kurort narciarski. Jeszcze
będąc w Polsce, zaczęłam szukać tam kościoła. Wygląda na to,
że najbliższy kościół katolicki jest w Tbilisi, dwieście kilometrów
stąd. Koleżanka zaangażowała do poszukiwań kogoś znajomego ze środowisk protestanckich. Jakaś wspólnota znajduje się
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trochę bliżej niż kościół katolicki, ale to też daleko. Wiem od
miejscowych, że w Bakuriani czasami odbywają się nabożeństwa
prawosławne, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć mi czegoś konkretnego. W hotelu jest sieć bezprzewodowa, lecz w moim pokoju
internet nie chce działać, a w sali konferencyjnej są zajęcia.
Jedyne miejsce, w którym mogę się podłączyć przez kabel, to
biuro dyrektora. Na szczęście jest otwarte. Do laptopa podłączam
słuchawki i przez internet słucham radiowej mszy z warszawskiego kościoła św. Krzyża. Momentami trudno mi się skupić.
Strasznie śmierdzi papierosami, ciągle ktoś wchodzi, chwilami
słychać muzykę z hotelowego baru. Cieszę się jednak, że działa
internet (wczoraj nie działał – wyłączyli nam prąd) i choć w ten
sposób mogę uczestniczyć w liturgii.
Mimowolnie wróciłam wspomnieniami do mojego dzieciństwa. Jako dziecko często chorowałam. Leżąc w łóżku, słuchałam
wówczas niedzielnej mszy z kościoła św. Krzyża, emitowanej
przez radio. W ósmej klasie laskowski chór, do którego należałam,
został poproszony o uświetnienie jednej z nich. Cieszyłam się,
że mama, reszta rodziny i znajomi usłyszą nas w ogólnopolskim
radiu. Jednak było mało prawdopodobne, że w kilkudziesięcioosobowym chórze rozpoznają mój głos. Koniecznie chciałam im
dać znać, że tam jestem. Co jakiś czas symulowałam więc atak
kaszlu, zwłaszcza podczas kazania. Podziałało. Co prawda mama
się zmartwiła, że jestem chora, ale uspokoiłam ją przez telefon,
że nic mi nie jest, a kaszel był tajnym szyfrem.
Nigdy nie mam problemu z dotarciem do kościoła, gdy jestem
u Marion w Szkocji lub gdy wspólnie gdzieś jedziemy. Moja przyjaciółka jest żydówką. Mimo że nasze religie bardzo się różnią,
dla nas obu kwestie dotyczące wiary są istotne. Marion doskonale rozumie, że uczestnictwo w niedzielnej mszy jest dla mnie
bardzo ważne. Toteż w internecie lub na planie miasta sprawdza,
gdzie jest najbliższy kościół i idziemy tam razem. Ja zostaję, a ona
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wraca do domu i za godzinę po mnie przychodzi lub przyjeżdża
rowerem, co niezmiennie wzbudza sensację.
Raz do kościoła w Glasgow weszłam w połowie mszy. Cisza
jak makiem zasiał! Myślałam, że to Przeistoczenie, ale okazało się,
że chwila ciszy po modlitwie wiernych. Nie wiedziałam, jak to się
stało, że się spóźniłam, bo dwa dni wcześniej sprawdziłam godziny mszy w internecie. Okazało się, że niedawno się zmieniły, ale
ponoć wszyscy o tym wiedzieli. Świetnie, zwłaszcza turyści! Po
powrocie do Marion od razu wysłałam do parafii mail z prośbą,
by uaktualnili dane na stronie. Trzeba przyznać, że zareagowali
dość szybko.
Raz na Marion czekała ze mną miła starsza pani. Moja przyjaciółka tak ją zaintrygowała, że zaproponowała, że odwiezie
nas samochodem do domu. Skorzystałam z tej oferty, a Marion
wróciła rowerem. Później jeszcze dwukrotnie nas odwiedziła.
Po niecałych trzech latach spotkałyśmy się ponownie. Uczestniczyłyśmy w noworocznej mszy, a potem poszłyśmy na ciacho.
Byłyśmy jedynymi klientkami w hotelowej restauracji. Miło się
gawędziło na wygodnych kanapach przy trzaskającym ogniu
w kominku. W Glasgow poznałam też ojca Mariana z Bielska-Białej. Gdy półtora roku później przyleciałam na konferencję,
odebrał mnie z lotniska w Edynburgu. Gdy ma się znajomych
w wielu miejscach, życie wygląda znacznie ciekawiej.
28 października 2012, niedziela
Od czwartku mieszkam z Marion w ośrodku dla niewidomych dzieci we francuskim Loos. Z wydrukowaną mapką wyruszyłyśmy do kościoła w Lille. Wczoraj strasznie lało, ale do rana
na szczęście wyschło i nie brodzimy w kałużach. Dojście zajmuje
nam około pół godziny. Nie ma sensu, by Marion wracała do
domu, ale wiem, że nie wytrzyma godziny w kościele. Nie, nie
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chodzi o różnice na tle religijnym. Po prostu jest tu dla niej za
głośno i za dużo ludzi.
W kościołach na Zachodzie podoba mi się to, że księża witają
się z wiernymi. Nie jest się więc anonimowym. Gdy pierwszy raz
ze słabowidzącą współwolontariuszką pojawiłam się w kościele
w Liège, ksiądz serdecznie się z nami przywitał, długo rozmawialiśmy, a na kazaniu powiedział o nas wiernym. Zdarzało się,
że ktoś zaczepił mnie na ulicy i oferował pomoc. Twierdził, że
znamy się z kościoła. W Lille też ksiądz zaraz nas wypatrzył.
Gdy wyjawiłam mu, że jestem z Polski, zawołał Piotra, kleryka
z Istebnej, który przebywa w salezjańskiej wspólnocie w Lille.
Poprosiłam go, by znalazł Marion ciche miejsce, gdzie mogłaby
na mnie zaczekać. Otworzył jej kancelarię.
Bardzo liczyłam na to, że na koniec ogłoszeń duszpasterskich
ksiądz zapyta, czy ktoś chciałby coś ogłosić. Zdarzyło się to raz
podczas mojego pobytu na Europejskim Wolontariacie w Belgii.
Ogłosiłam wówczas, że nasze stowarzyszenie organizuje tzw. posiłek w ciemności, spożywany z goglami na oczach. Dziś też dano
wiernym możliwość wypowiedzenia się. Podeszłam do przodu,
przedstawiłam się, powiedziałam, że w Loos jestem do drugiego
listopada. Dodałam, że na ostatnie dni nie mam żadnych planów,
więc jeśli ktoś chciałby pokazać mi miasto lub po prostu się spotkać, jestem otwarta na wszystkie propozycje. Po mszy podeszło
do mnie kilka osób. Co prawda wszystkie wyjeżdżają na długi
weekend, ale miło, że zareagowały na moją prośbę.
– Jak było? – zapytałam Marion, gdy spotkałyśmy się po mszy.
– OK. Czytałam i pracowałam. Wszedł jakiś facet i zapytał, co
robię. Powiedziałam, że pracuję, że przeszkadza mi i ma wyjść.
Oto i cała Marion – bezpośrednia aż do bólu!
Droga powrotna zajęła nam więcej czasu, bo na kilku ulicach
nie było tablic z ich nazwami. Gdy już zgubiłyśmy się na dobre,
po lewej stronie ulicy usłyszałyśmy jakieś głosy. Weszłyśmy na
podwórko. Wokół nas zebrała się gromada dorosłych i dziecia-
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ków. Mówili w jakimś dziwnym języku. Mało kto znał francuski.
Marion pokazała plan. Mężczyzna, który próbował nam pomóc,
sprawiał wrażenie, jakby pierwszy raz w życiu widział mapę. Byli
mili, ale nie mogliśmy się dogadać. Podziękowałyśmy i odeszłyśmy. To miejsce bardzo mnie zaintrygowało. Następnego dnia
dowiedziałam się, że trafiłyśmy do obozu cygańskiego. Nasza
informatorka złapała się za głowę. Zaaferowana powtarzała, że
do takich miejsc się nie chodzi, bo jest to niebezpieczne. Ja myślę,
że nic nam nie groziło. Romowie musieli być bardzo zaskoczeni
naszym pojawieniem się. Nagle wtargnęły na ich podwórko dwie
szalone postacie – jedna z białą laską, druga z długimi, rozwianymi włosami, podwójnymi okularami i słuchawkami wytłumiającymi dźwięki. Wróżki to jakieś czy wiedźmy? Pewnie chcieli nas
jak najszybciej spławić, bo nie wiadomo, czy nie chowałyśmy
w zanadrzu jakiegoś paskudnego uroku.
* * *
Kleryk Piotr napisał, że we Wszystkich Świętych po mnie
przyjedzie, a po mszy salezjanie zapraszają mnie na obiad. Spadł
mi z nieba! Przeważnie chodzi do innego kościoła, więc naprawdę
miałam szczęście, że w niedzielę się spotkaliśmy. Przed mszą podeszła do mnie pani, której wnuczka, niewidoma i upośledzona
umysłowo, była uczennicą ośrodka w Loos. Pogawędziłyśmy
i razem podeszłyśmy do komunii. Pod koniec mszy wszyscy zebrani stanęli z zapalonymi świecami. Ksiądz odczytał nazwiska
parafian zmarłych w poszczególnych miesiącach. Gdy przeszedł
do nazwisk ludzi zmarłych w marcu, przerwała mu jakaś kobieta.
– Nie wyczytał ksiądz madame Legrand.
Ksiądz podziękował jej za przypomnienie i spokojnie czytał dalej.
Prócz trzech salezjanów i mnie na obiedzie było kilku innych gości: dwie siostry zakonne, które przyjechały z ciastem,
informatyk z Kamerunu i chirurg z Konga, który przyjechał do
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Hania z Gysèle Hubert w Banneux, Belgia

Lille na dwumiesięczny staż. Obaj udzielają się w parafialnym
zespole muzycznym. Obiad przygotował proboszcz Pascal. Księża
nie mają kucharki i gotują na zmianę. Jakież to inne od naszej
polskiej rzeczywistości. Zapytał mnie o Marion. Okazało się, że
to jego wyrzuciła z kancelarii. Wyjaśniłam mu, na czym polega
jej niepełnosprawność.
– Co ksiądz zrobił? – zapytałam w końcu.
– Wyszedłem. Skoro pracowała, nie chciałem jej przeszkadzać. Siedzący przy stole wyglądali na szczerze rozbawionych.
Zaczęłam przepraszać.
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– Nie przejmuj się tym – przerwał mi. – Mam poczucie humoru. Poza tym to miłe, że cię przyprowadziła, mimo że jest
żydówką i ma zespół Aspergera. Wznieśmy toast za jej zdrowie!
Atmosfera była bardzo przyjazna, dużo śmiechu i śpiewu
w różnych językach. Myślałam o tacie i innych bliskich zmarłych, ale inaczej. To było prawdziwe, radosne świętowanie dnia
Wszystkich Świętych.
20 maja 2012, niedziela, rocznica urodzin mojego taty
Dziś uroczystość Wniebowstąpienia przeżywam w polskiej
parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Los Angeles. Jakiś czas
temu zaproponowałam księdzu Rafałowi, że wezmę jedno z czytań. Fragment Listu św. Pawła do Efezjan ściągnęłam ze strony
www.mateusz.pl. Wydrukowano mi go w szkole dla niewidomych
w Baltimore. Program do drukowania nie miał polskich znaków,
więc wcześniej musiałam je z tekstu usunąć. Wielokrotnie przeczytałam tekst na głos, by się w nim nie pogubić i zapamiętać,
że wyraz „glowa” to nie „głowa”, lecz muszę przeczytać „głową”.
Gdy miałam dwanaście lat, dobrze mi poszło czytanie na mszy
w Londynie, więc teraz tym bardziej sobie poradzę. Ksiądz podszedł do ołtarza w asyście służby liturgicznej. W procesji szli nie
tylko ministranci, ale także lektorzy. Usiedliśmy z boku, blisko
ołtarza. Podprowadziła mnie dziewczyna, która miała pierwsze
czytanie. Skupiłam się na tekście, a nie na brakujących literach
i całkowicie opuściła mnie trema.
W mojej parafii też nieraz czytałam podczas mszy, a kilka lat
temu, w Roku św. Pawła, zgłosiłam się do czytania jego listów.
Na gorzkie żale biorę brajlowski śpiewnik. Wiem od mamy, że
zazwyczaj ludzie się wtedy na mnie gapią, ale to nie mój problem. Raz ktoś zapytał mnie, czy nie jest mi głupio czytać brajlem
w miejscach publicznych. To jedno z najdziwniejszych pytań,
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jakie mi zadano. Nie rozumiem, co niestosownego jest w czytaniu
i dlaczego miałabym się tego wstydzić.
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Gdy na
dzisiejszym kazaniu ksiądz odniósł się do tych słów Ewangelii,
wspomniał też o mnie, że przyjechałam z drugiego końca świata,
by przeczytać fragment Listu św. Pawła do Efezjan. Wzruszyłam
się. Jak na filmie w mojej głowie wyświetliły się różne scenki z pobytu w Stanach. Pomyślałam też o cudownych ludziach, dzięki
którym tu dotarłam i mam gdzie mieszkać, którzy pomagają mi
w załatwianiu moich spraw. Niekiedy takie filmiki wyświetlają
się mi także podczas „Chwała na wysokości Bogu”, a konkretnie
na słowach „A na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Zaobserwowałam, że zazwyczaj ma to miejsce w trzech sytuacjach: podczas
wzlotów, gdy wszystko świetnie się układa; w okresach trudnych,
gdy wali się świat; oraz gdy jestem daleko od domu. Jest to więc
pewnego rodzaju podsumowanie pozytywów.
Podając mi komunię, ksiądz powiedział: „Haniu, Ciało Chrystusa”. Mile mnie to zaskoczyło. Gdy jestem na mszy poza moją
parafią, prawie zawsze podchodzę do komunii z białą laską, nawet gdy jestem z przewodnikiem. To jasny znak dla księdza czy
świeckiego szafarza. Osoba niewidoma nie zawsze wie, że nadeszła jej kolej na przyjęcie komunii. Gdy w Polsce nie można było
przyjmować komunii na rękę, w odpowiednim momencie mama
dotykała mojej dłoni. Sporadycznie jakiś ksiądz dotykał mojej
brody. Zdarzyło się, że pewien ksiądz był tak zaskoczony, że na
niego nie patrzę, iż na cały głos zapytał, czy jestem pewna, że chcę
przystąpić do komunii! Natomiast w Belgii w jednym z kościołów
podszedł do mnie ksiądz i zapytał, czy nie będę miała problemu
z podejściem do komunii. W belgijskich kościołach podoba się
mi także to, że księża informują, ile pieniędzy zebrali na tacę
w poprzednią niedzielę.
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* * *
Przyjmowanie komunii na rękę uważam za znacznie łatwiejsze i bardziej praktyczne. Są jednak sytuacje, gdy nie należy tego
robić. Raz w Belgii, gdzie wszyscy przyjmują komunię na rękę,
ksiądz podawał hostie zanurzone w kielichu. A może każdy zanurzał sobie sam, a on zrobił to za mnie, by było mi łatwiej?
W takiej sytuacji wolałabym przyjąć komunię tradycyjnie do ust,
ale ksiądz nie wypowiedział formuły „Ciało i Krew Chrystusa”,
więc wystawiłam dłoń.
Innym razem strasznie lało i ławki były bardzo zabłocone.
Musiałam podnieść laskę z brudnej podłogi, wytarłam dłonie
chusteczką, ale czułam, że nie nadają się do przyjęcia komunii,
więc wystawiłam język. Zdecydowałam się na to także raz w Krakowie. W kościele było strasznie zimno, miałam skostniałe dłonie
i bałam się, że nie wyczuję hostii i spadnie mi na ziemię. Ta metoda była też wygodniejsza, gdy na pogrzebie śpiewałam w chórze,
bo ręce miałam zajęte brajlowskimi kartkami z tekstami pieśni.
Ksiądz podszedł do chórzystów, wychyliłam się z drugiego rzędu
i hostię przyjęłam do ust. Tak było też bezpieczniej, bo mógł mnie
potrącić ktoś stojący przede mną. Przyjmowania komunii na dłoń
nie polecam osobom, którym drżą ręce. W Glasgow pojawił się
jeszcze jeden problem techniczny. Ksiądz podał mi hostię, a jakaś kobieta zapytała: „Do you wish wine?” (czy chcesz wina).
Odmówiłam. Nie miałam pojęcia, co należy zrobić: czy zanurzyć
hostię w kielichu, czy napić się z niego. Nie wiedziałam też, czy
kielich ktoś trzyma, czy może należy go przejąć, a następnie podać innej osobie lub odstawić. Nie miało sensu wstrzymywanie
kolejki i dopytywanie o te szczegóły właśnie w tym momencie.
Rekonesans zrobiłam później i następnym razem wzięłam kielich
z rąk księdza, napiłam się i mu oddałam. Natomiast w podbarcelońskim miasteczku przygotowałam się na przyjęcie komunii na
rękę, lecz stojący obok mężczyzna powiedział „boca” (to po hiszpańsku „usta”). Bardzo mnie to zaskoczyło i tak się zakręciłam, że
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wystawiłam dłoń i język. Ksiądz wybrał rękę. Potem dopytałam
kogoś i upewniłam się, że hostię przyjmuje się tam na dłoń. Być
może więc hasło „usta” nie było skierowane do mnie.
To nie jedyne zaskoczenie, jakie przeżyłam w kościele.
* * *
Na przedwyjazdowym szkoleniu dla europejskich wolontariuszy w Warszawie noce były bardzo krótkie. Mimo to znalazłam
dziewczynę, która tak jak ja była zdeterminowana, by pójść na
niedzielną mszę. Poszłyśmy na siódmą rano. Obie byłyśmy półprzytomne. Gdy po komunii odkładałam laskę, źle obliczyłam
odległość i schylając się, tak zaryłam nosem w ławkę, że wreszcie
się obudziłam.
W Glasgow wszyscy klęczeli w czasie ogłoszeń duszpasterskich, ale w końcu chyba się zbuntowali, bo nie powtórzyło się
to, gdy do tego samego kościoła poszłam po trzech latach. Natomiast w Belgii, gdzie podczas mszy się nie klęka, inaczej jest
w Wielki Czwartek. Dowiedziałam się o tym po fakcie. Wszyscy
więc klęczeli, a ja stałam jak kołek. W takich sytuacjach bardzo
bym chciała, by ktoś zwrócił mi uwagę i podpowiedział, co należy zrobić. Z Wielkim Czwartkiem wiąże się jeszcze jedno moje
wspomnienie z Belgii. Tego dnia celebrans umywa nogi innym
księżom, czasem także szafarzom. A w mojej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju również dzieciom,
które tego dnia przystępują do wczesnej komunii. W Liège zaskoczyło mnie, że ksiądz nie czynił tego przy ołtarzu, lecz wszedł
między ludzi. Później dowiedziałam się, że nogi umył kapłanom,
mężczyznom pomagającym w kościele, ale także kilku panom
z tłumu. Wybrał ich na chybił trafił. Z uśmiechem wracam myślą
do momentu, kiedy w Wielki Piątek na koniec drogi krzyżowej
i wieczornego nabożeństwa śpiewano pieśń na melodię „Góralu,
czy ci nie żal”. Trudno było mi zachować powagę, bo skojarzyło
mi się to z zakrapianymi biesiadami. Jednak impreza w kościele
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odbyła się dopiero dzień później. Po mszy ze wspaniałą oprawą
muzyczną (połączone chóry z sześciu parafii, organy, skrzypce,
harfa i flet) zaproszono nas na poczęstunek. Delektowaliśmy się
czekoladowymi jajkami, sokiem pomarańczowym i trzema gatunkami wina. Natomiast w Niedzielę Palmową mile zaskoczyło
mnie, że wszyscy wierni dostali palmy. W Liège mieszkałam
w dzielnicy imigrantów. Zapytałam znajomego Belga, czy palmy rozdawane są za darmo we wszystkich kościołach, czy tylko
w biednych dzielnicach. Bardzo go to rozbawiło. Dają je wszędzie.
W belgijskim Waterloo ksiądz powiedział: „Jeśli chcecie, przekażcie sobie znak pokoju”. Bardzo mi się to spodobało, bo nie
lubię tego momentu mszy i podawania rąk obcym. W belgijskich
kościołach jest jeszcze gorzej, bo często w tym momencie ludzie
się całują, ale w to nie daję się wrobić. Mimo że tym razem ksiądz
dał nam wybór, podałam rękę dwóm osobom, z którymi rozmawiałam przed mszą.
Jednak chyba najdziwniejszą sytuację przeżyłam raz w konfesjonale. Skończyłam wyliczać moje grzechy, a ksiądz się nie
odzywał. „Proszę księdza” – powiedziałam szeptem. Cisza. To
samo powtórzyłam półgłosem i całkiem głośno. Skonsternowana,
wyszłam z konfesjonału. Ludzie z kolejki zapytali, co się stało. Powiedziałam, że ksiądz zasnął, zasłabł lub umarł. Jakaś kobieta kazała swojemu mężowi to sprawdzić. Podszedł do niego, stwierdził,
że nic mu nie jest i mogę wrócić. Wolałam jednak nie przerabiać
tego ponownie i ustawiłam się w drugiej kolejce. Natomiast na
barcelońskim wzgórzu Tibidabo w kościele Najświętszego Serca
zaskoczył mnie umieszczony obok konfesjonału przycisk. Osoba
chcąca się wyspowiadać wzywa nim księdza.
Podczas pobytu w Anglii z grupą niewidomych koleżanek
z laskowskiego internatu miałyśmy piętnastego sierpnia włączyć
się do liturgii w pobliskim kościele – po angielsku przeczytać
tekst psalmu, a pieśni śpiewać po polsku. Msza miała się już za-
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cząć, a wciąż nie było kilku dziewczyn i jednej z wychowawczyń.
Ksiądz jeszcze chwilę zaczekał, ale w końcu zaczął odprawiać.
Okazało się, że czekaliśmy na nie nadaremno: zostały uprowadzone przez kapłana z sąsiedniej parafii. Pozazdrościł koledze
i część osób zabrał do siebie, aby zaśpiewały u niego.
Każdego roku piętnastego sierpnia jestem na mszy. To dla
mnie ważna data nie tylko z powodu święta Wniebowzięcia Matki
Bożej. To także dzień śmierci mojego taty. Zmarł, gdy miałam
dziewięć lat. Tego dnia jest zawsze ten sam psalm. Gdy kantor
intonuje refren „Stoi Królowa po Twojej prawicy”, zawsze się
uśmiecham i przypominam sobie porwanie koleżanek. Szkoda,
że mnie ominął ten dreszczyk emocji.
Gdy organizuję różne wojaże, czasem załatwiam noclegi
u sióstr zakonnych. Zwykle wynajęcie pokoju u zakonnic jest
tańsze, jest też czysto i cicho. W rzymskim klasztorze, gdzie nocowałam z przyjaciółką, siostra odpowiedzialna za jadalnię zarządziła narodowe stoliki. Próbowałam się wyłamać i usiąść przy
francuskim, by doskonalić język, ale siostra przywołała mnie do
porządku. Nie dyskutowałam, bo siedząca przy polskim stoliku
pracownica jednego z lubelskich uniwersytetów okazała się osobą
bardzo ciekawą i sympatyczną. Brakowało nam czasu na rozmowy, więc nie bojkotowałam już stolikowych zasad. Ostatniego
wieczoru zorganizowałyśmy polską imprezkę. Delektowałyśmy
się włoskim winem z kubków do mycia zębów, bo innych nie było.
Do naszego pokoju wracałyśmy w różowych humorach, choć
z duszą na ramieniu. Przypomniało się nam, że na noc gdzieś
w budynku jest włączany alarm. Nie wiedziałyśmy gdzie, a nasza
nowa znajoma, u której spędziłyśmy miły wieczór, mieszkała
w odległej części budynku, na innym piętrze. Stwierdziłyśmy
jednak, że jeśli nawet zacznie coś wyć i nas wyrzucą, rano i tak
wyjeżdżamy. Nic nie zawyło, chyba też nikogo nie obudziły nasze
z trudem tłumione chichoty.
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* * *
Ważne dla mojego rozwoju duchowego były również wyjazdy
na rekolekcje dla osób głuchoniewidomych w Laskach. Pierwszy
raz pojechałam na nie, by trochę poznać to środowisko. Mimo
że nie był to mój pierwszy kontakt z głuchymi i słabosłyszącymi,
miałam mnóstwo obaw i wątpliwości – jakbym wybierała się
do innego świata. Nie wiedziałam, jak się zachować. Nie byłam
pewna, czy się w ogóle dogadam, a jeśli nawet, to jak i z kim. Gdy
tam przybyłam, okazało się, że spośród uczestników znam tylko
jedną osobę, którą zresztą poznałam całkiem niedawno. W pewnym momencie miałam ochotę spakować plecak i stamtąd uciec.
Jedna z form komunikacji polega na tym, że osoba słysząca
na bieżąco spisuje na komputerze to, co mówi ksiądz i uczestnicy, a także pieśni, analizowane fragmenty Biblii, stałe części
mszy, czytania i psalmy. Ci, którzy nie znają języka migowego,
lecz widzą na tyle, że po zwiększeniu czcionki są w stanie czytać tekst na monitorze, mogą w pełni uczestniczyć we mszy.
W pewnym momencie zastąpiłam wolontariuszkę, która pisała
głuchoniewidomemu. Okazało się, że ten pan jest docentem. Na
zakończenie chciałam mu wyjaśnić, że nie nadążałam z pisaniem
czytań. Zapytałam też, czy moje skróty myślowe były dla niego
zrozumiałe. Odpowiedział, że jest tylko odbiorcą, nie ma prawa
narzekać, musi się dostosować, być zadowolony i wdzięczny, że
ktokolwiek mu pisze. To nie było miłe. Gdy dowiedział się, że nie
mam problemów ze słuchem, zaczął mnie zarzucać pytaniami:
„Co tu pani robi, w dodatku sama? Skąd się pani wzięła? Po co?
Młoda, wykształcona, słysząca dziewczyna – nie powinno pani
na tych rekolekcjach być!”. Nie słuchał moich wyjaśnień i coraz
bardziej się nakręcał. Było mi przykro. Pomyślałam, że tutaj każdy
ma jakiś status: jest głuchoniewidomym uczestnikiem, przewodnikiem lub wolontariuszem. Tylko ja jestem nikim i nie mieszczę
się w żadnej kategorii.
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Hania i Bohdan Jacórzyński, Dom Rekolekcyjny w Laskach

Następnego dnia na spotkanie podsumowujące szłam zbuntowana i z przeświadczeniem, że nie będę już nikomu pisać. Nie
miałam na to najmniejszej ochoty. Jak tylko weszłam do sali,
usłyszałam pana docenta: „Jest Hania, będzie pisać”. Strasznie
mnie to zezłościło. Doszłam jednak do wniosku, że nie będę robić
zamieszania, szukać wykrętów i zmienniczki. Z niechęcią usiadłam przed laptopem i usiłowałam zapanować nad negatywnymi
emocjami. Spotkanie się opóźniało, więc zaczęliśmy rozmawiać.
Pan docent miał na imię Bohdan. Zapytał, czy miałam jakieś
obawy związane z przyjazdem tutaj. Podzielił się ze mną swoimi
odczuciami z uczestnictwa w rekolekcjach. Poprosił, bym zwracała się do niego po imieniu, bo przecież należę do grupy. Mimo że
od początku rekolekcji spotkałam się z życzliwością i otwartością
stałych bywalców, dopiero w tym momencie poczułam, że jestem
członkiem tej wspólnoty. Z Bohdanem spotkałam się jeszcze kilkakrotnie – na rekolekcjach i przy innych okazjach. Odwiedziłam
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go z Marion w jego warszawskim mieszkaniu. Zaprzyjaźniliśmy
się i wspieraliśmy. Bardzo mi pomogło jego trzeźwe spojrzenie na
różne sprawy, choć czasami ostro się kłóciliśmy. Trudne były dla
niego święta Bożego Narodzenia. W te dni sporo mejlowaliśmy.
Kontakt mejlowy mieliśmy aż do jego śmierci. Myślę, że patrzy na mnie z góry, czasem coś podpowiada i pilnuje, bym nie
popełniła zbyt wielu głupstw. Doświadczenie z Bohdanem nauczyło mnie, jak mylne może być pierwsze wrażenie. Na tamtych rekolekcjach nie przydzielono mi żadnego zadania, więc po
trudnym doświadczeniu z Bohdanem mogłam się wycofać, bo do
pisania była wyznaczona inna osoba. Na szczęście Duch Święty
poradził sobie z moją niechęcią i uporem.
* * *
Są sytuacje, gdy w trakcie spowiedzi warto powiedzieć księdzu o swojej niepełnosprawności. Będąc nastolatką, raz w czasie
wakacji spowiadałam się u obcego kapłana. Za pokutę zadał mi
jakąś litanię, o której nigdy nie słyszałam. Dziś znalazłabym ją
w internecie, ale wówczas wytłumaczyłam, że jestem niewidoma
i nie mam tego tekstu w brajlowskim modlitewniku. Poprosiłam
o zmianę pokuty. Zmienił. Moja mama stwierdziła, że w konfesjonale się nie negocjuje. Pewnie nie, ale sądzę, że trzeba zasygnalizować księdzu taki problem. Toteż zachęciłam raz pewnego
chłopaka, który ma kłopoty ze słuchem, by poinformował o tym
spowiednika i umówił się z nim w jakimś odosobnionym miejscu, np. kancelarii parafialnej. Powiedział, że sam by na to nie
wpadł i że to rzeczywiście duże ułatwienie. Nareszcie nie musi
się stresować, że czegoś nie dosłyszy lub będzie mówił za głośno
ku uciesze innych stojących za nim w kolejce.
* * *
Niedawno uczestniczyłam w jeszcze jednym międzynarodowym doświadczeniu związanym z kościołem. Moja była nauczy-

Laski134.indd 140

2016-12-05 11:16:17

Hanna Pasterny – Wyboista droga do kościoła

141

cielka angielskiego z Singapuru przyjęła chrzest, bierzmowanie
i pierwszą komunię. Zaprosiła mnie na tę uroczystość. Bardzo się
ucieszyłam, mimo że msza miała odbyć się nie w Singapurze, ale
w Żorach, kilkanaście kilometrów od Jastrzębia. Zaproponowałam jej, że przeczytam czytanie. Odpisała, że na jej mszy niczego
nie będzie się czytać. Gdy zrozumiała, że na każdej mszy jest co
najmniej jedno czytanie, podziękowała mi, ale stwierdziła, że
przecież nie muszę tego robić, bo ksiądz ma ministrantów. Zadzwoniłam do księdza, który przygotowywał ją do tej niezwykłej
uroczystości. Śmialiśmy się, że Eryka chciała zrewolucjonizować
liturgię i usunąć czytania.
Ksiądz ucieszył się, że chcę się włączyć. Przysłał mi polski
tekst z Dziejów Apostolskich o zesłaniu Ducha Świętego. Trochę
go skrócił; usunął wersety, w których wymienia się miejsca, skąd
do Jerozolimy przybyli Żydzi (mieszkańcy Frygii, Kapadocji,
Mezopotamii itd.). Słusznie stwierdził, że nic to nie wnosi, a nikt
nie będzie wiedział, jak te nazwy poprawnie wymówić.
W internecie znalazłam angielski tekst. Zagraniczni znajomi potwierdzili, że na początku czytania mówi się „A reading
from”. Tekst napisałam sobie w brajlu, oprócz tego wysłałam go
Marion mejlem, by przez Skype’a dopracowała moją wymowę.
No i się zaczęło! Tak jak Eryka chciała zmienić przebieg mszy,
tak Marion – tekst czytania. Doszła do wniosku, że niektórych
zwrotów obecnie się nie używa i je poprawiła. Wyjaśniłam, że
nie zamierzam się bawić w nowe tłumaczenie Biblii. Ostatecznie może zaakceptowałabym jej zmiany, bo nowe wyrazy były
łatwiejsze do wymówienia, a we mszy mieli uczestniczyć prawie
sami Polacy, więc nikt by się nie zorientował. Tekst napisałam już
jednak na brajlowskiej maszynie i nie chciało się mi go przepisywać. Przeczytałam go jej. W kilku miejscach poprawiła moją
wymowę i kazała mi przeczytać całość ponownie. Jak zwykle była
szczera do bólu.
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– Koszmarnie się tego słucha! Nie rób pauz przed wyrazami
trudnymi do wymówienia. Bierzesz głęboki oddech i je atakujesz.
Musisz poćwiczyć i to dopracować.
Posłuchałam pani profesor, pilnie ćwiczyłam i wszyscy byli zadowoleni z efektu. Długoletnia nauczycielka angielskiego stwierdziła nawet, że miałam lepszą wymowę niż ksiądz. W uroczystości uczestniczyło około dwudziestu osób. Dostaliśmy książeczki
ze wszystkimi tekstami i aklamacjami, dzięki czemu wiedzieliśmy,
co odpowiadać księdzu. Pieśni śpiewaliśmy po polsku, a w książeczce ich teksty były przetłumaczone na angielski. Po mszy
w domu parafialnym odbyło się małe przyjęcie. Eryka pokazała
mi swój singapurski strój. Choć nie lubię dotykać ludzi i zwykle
tego nie robię, byłam bardzo ciekawa jej egzotycznego ubrania,
więc zapytałam, czy mogę go dotknąć.
Ta uroczystość była dla mnie dużym przeżyciem. Co prawda
parę lat temu w Belgii uczestniczyłam we mszy, podczas której
dwóch nastolatków przyjęło chrzest i komunię, lecz wówczas
koncentrowałam się na francuskojęzycznej liturgii Wielkiej Soboty. Tym razem było to coś głębokiego i bardzo osobistego.
* * *
Kilka kościołów, które odwiedziłam, zapadło mi szczególnie
w pamięć i serce. Pierwszy z nich to kaplica Matki Bożej Anielskiej w Laskach. Na modlitwę przyzywa dzwon, a echo niesie
go po Puszczy Kampinoskiej. Dźwięk jest wysoki, ale delikatny
i miękki, nie razi uszu. Niestety, wiele kościołów ma bardzo głośne, czasem wręcz agresywne dzwony. Mam wrażenie, że stare
dzwony grały na innych, przyjaznych częstotliwościach, a elektronika to zepsuła. Te nowoczesne ogłuszają dźwiękiem, toteż często
gdy znajduję się blisko kościoła, muszę się zatrzymać i zaczekać,
aż umilkną, bo zupełnie tracę orientację. Nie przepadam też za
melodiami pieśni wygrywanymi przez nowoczesne dzwony. Laskowska sygnaturka jest łagodna, nie odstrasza, a wręcz zaprasza,
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by wejść do kaplicy. Po otwarciu drzwi chwilę wdycham zapach
drewna, niekiedy wymieszany z zapachem kadzidła, które w takiej kombinacji mnie nie dusi. Potem mogę zatopić się w modlitwie, którą w tym miejscu przeżywam szczególnie, jakoś głębiej.
Kilka lat temu w kaplicy zainstalowano nowe organy. Wcześniej
była fisharmonia. Trochę się obawiałam, czy nowy instrument
nie okaże się zbyt głośny, bo kaplica jest niewielka. Bywałam już
w kościołach, gdzie organy zagłuszają śpiew wiernych i wręcz
przytłaczają swoją siłą. Na szczęście w Laskach tak się nie stało,
a harmonijny dźwięk organów pięknie wkomponowuje się w prostotę drewnianej kaplicy i szum lasu. W tej przytulnej kaplicy
chciałabym wziąć ślub.
Krakowski kościół paulinów na Skałce. Podczas niedzielnej
liturgii usłyszałam tam ważne słowa: „odwagi” i „otwórz się”. To
na tej mszy poczułam, że siedzący obok mężczyzna nie jest mi
obojętny. Zaczęłam więc pracować nad otwartością. To nie było
łatwe, bo z natury jestem introwertyczką. Gdy jestem w Krakowie, staram się zaglądać na Skałkę. Bywałam tam w trudnych
chwilach. Parę lat temu w tym kościele dokonałam ważnego odkrycia, że w życiu nie muszę wszystkiego rozumieć. Przyniosło
mi to dużą ulgę.
Katedra Notre-Dame w Paryżu. Kilkakrotnie ją odwiedziłam.
Podczas jednej z wypraw, gdy już znałam powieść Wiktora Hugo
„Dzwonnik z Notre-Dame”, zamiast z całą grupą pojechać na wycieczkę do Eurodisneylandu, zaraz po przekroczeniu francuskiej
granicy kupiłam dwupłytowy album z musicalem „Notre-Dame
de Paris”.
Kosztował mniej więcej tyle, co bilet do tego słynnego parku
rozrywki, ale warto było zainwestować. Bardzo ten musical lubię
i często go słucham. Mimo tłumów turystów, w katedrze panuje
wyjątkowa atmosfera. Są też piękne organy, które miałam okazję
usłyszeć. Chciałabym kiedyś w tym niezwykłym kościele zaśpiewać. Nie musi być solo, wystarczy nawet w czasie mszy.
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Z księgarskiej półki

Katedra Notre-Dame w Paryżu

Bazylika św. Piotra w Rzymie. Pierwszy raz przekroczyłam
jej progi w drugiej klasie liceum. Nasza grupa miała dostąpić
zaszczytu udziału w prywatnej audiencji z Janem Pawłem II, ale
z powodu choroby papieża spotkanie zostało odwołane. Idziemy
więc na audiencję generalną. Wszystkie włożyłyśmy urszulańskie mundurki. Mamy jednak miejsca z tyłu, daleko od barierek. Jestem bardzo rozczarowana i nie mogę powstrzymać łez.
Dwadzieścia minut przed rozpoczęciem audiencji przesuwają
nas bliżej. Ojciec Święty przychodzi o 10.30. Wreszcie zbliża się
do naszej grupy, dostrzega moją białą laskę, podchodzi i bierze
mnie za rękę. Chwilę rozmawiamy. Dostaję błogosławieństwo
i papieski różaniec. Płaczę jak bóbr. To tego dnia w pełni zaakceptowałam blondynę.
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Kilka dni później strażnik nie chciał mnie wpuścić do bazyliki, bo rzekomo miałam za duży plecak. W rzeczywistości
plecak był mały, dosłownie na kilka drobiazgów. Poza tym nie
wiem, co można by stamtąd wynieść. Tłum turystów i hałas nie
pozwalały mi skupić się na modlitwie. I o dziwo, bazylika nie
pachnie kościołem.
Wreszcie dwa kościoły w Jerozolimie. Kościołem Pater Noster
opiekują się Francuzi. Duże wrażenie wywarło na mnie mnóstwo
tablic z modlitwą „Ojcze nasz” w wielu językach. Nasza grupa
przywiozła tablicę z polskim tekstem tej modlitwy w brajlu. To
była siódma brajlowska tablica, która tam się znalazła. Muszę
podkreślić, że brajl jest alfabetem, systemem zapisu, a nie językiem. To błędne przekonanie utrwalają w powszechnej świadomości dziennikarze. Jest tak nie tylko w Polsce. Ludwik Braille,
twórca alfabetu dla niewidomych, był Francuzem. Językiem Braille’a jest więc francuski. W katedrze w Antwerpii przewodnik dał
mi do przeczytania brajlowską broszurkę. Gdy mu powiedziałam,
że jej nie przeczytam, bo jest po holendersku, którego nie znam,
bardzo się zdziwił. Broszurka była przecież napisana w języku
Braille’a. Biedak myślał, że brajl to coś w rodzaju esperanto.
Drugą szczególnie mi bliską jerozolimską świątynią jest kościół św. Piotra in Gallicantu, czyli „o pianiu koguta”. Mało kto
o tym kościółku wie i zapewne dlatego nie ma w nim nawału
turystów. Na szczycie kościoła króluje kogut, który przypomina
o zaparciu się Jezusa przez Piotra. Nasz przewodnik, ks. prof.
Waldemar Chrostowski, wspaniale opowiadał nam o tym miejscu. Byłam bardzo poruszona.
Są takie szczególne miejsca, do których wracamy w chwilach
radości, przygnębienia, zmian lub wtedy, gdy podejmujemy ważne decyzje. Wyciszamy się, ładujemy akumulatory, zaczynamy
patrzeć na pewne sprawy z nowej perspektywy. Ufam, że do
niektórych z opisanych kościołów dane mi będzie wrócić.
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W zaciszu izdebki
s. Nulla Westwalewicz FSK (1911–1945)

RORATE CAELI…
Śród świec Adwentu ciemnych
Ty jedna jesteś jasna.
Śród ludzi winą pokalanych
Ty jedna jesteś czysta.
W nizinach dusz upadłych i przyziemnych
Ty jedna jesteś wysoka.
W niedostatku myśli w błąd wplątanych
Ty jedna jesteś widząca.
Śród uczuć biednych wichury zmiennej
Tyś jedna mocna i stała.
W konaniu serc lemieszem męki rozoranych
Tyś jedna bez winy bolesna.

Laski134.indd 146

2016-12-05 11:16:18

s. Nulla Westwalewicz FSK – RORATE CAELI…

147

W ich niedosycie szczęścia, w wiecznym łaknieniu
Tyś jedna bez trwogi radosna.
– – Bo ten, któregoś w Sobie nosiła,
Sam Twoją jest Jasnością
i Przeczystością
i Twoim Wyniesieniem
i Prawdy prostym Widzeniem
i wszystką Twoją Siłą
i Mieczem, który kaleczy,
i jest Dotknięciem, które leczy.
– A przeto otwórz się nad nami – znów –
Niebo dziewicze –
i z rosą łaski spuść Zbawiciela!
Otwórz się, Ziemio rodzajna,
Góro kwitnąca, Góro zielona,
i wydaj Owoc Swój dojrzały,
Słodki i wonny –
Ukaż nam pełne chwały Oblicze
Emmanuela!
Jutrzenko wschodu, Gwiazdo poranna,
nad chromym i ślepym i głuchym,
nad ciemnym i stęsknionym,
nam niemocnym na ciele i duchu, daj Pana!...
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W zaciszu izdebki

RAZEM Z TOBĄ
Naucz mnie milczeć z Tobą, Panno zadumana –
Sprowadź zgłodniałe serce w mroczność tajemnicy.
Szczęściem już jest i łaską na twych czystych licach
Chwytać skupiony refleks Rzeczy nienazwanych.
Pozwól mi po Twych oczu łagodnym promieniu
Spuścić się jak po linie w tę przepaść głęboką,
Gdzie skołatanej duszy przycichnie niepokój
I pełnodźwięcznym SŁOWEM zatętni milczenie.
Tyle już wieków przeszło, a Ty, Służko Boża,
Wciąż jeszcześ pogrążona cała w zasłuchaniu –
Wciąż jeszcze zatopiona w Twoim Zwiastowaniu
Rozważasz z zadziwieniem „jakoż to być może?...”
Pozwól mi razem z Tobą, o Panno spokojna,
Zatracić umysł w Bogu, by znaleźć go nowym –
I cały świat zobaczyć poprzez pryzmat Słowa:
I „szczęście” i „nieszczęście” i „pokój” i „wojnę”!
I dopomóż mi także, o Panno samotna,
Pozrywać wszystkie nitki, które serce wiążą.
A potem weź je sama, jak mały szelążek
Wrzuć do Bożej skarbony ciężkiej szczerym złotem.
I o to jeszcze proszę z żarem upragnienia,
Żebyś na ustach moich położyła rękę!
Przed słowem nierozważnym i rozproszeń męką
Ty mnie obroń, o Matko Wielkiego Milczenia!...
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KOLĘDA
A czemuż to się roznizał sznur perełeczek?
A czemuż to mi zapłakał miły Syneczek?
– Nie płacz mi, Sokoliku, nie płacz, Maluśki,
Bo nie znajdę pocieszenia w świecie caluśkim.
Cóż ja powiem gwiazdkom śniegu, kiedy spytają,
Dlaczegóż Ci, moje Słonko, usteczka łkają?
Cóż ja powiem, gdy zapyta księżycek jasny,
Czemu przybladł mój Promyczek, kwiatuszek krasny.
Cóż ja rzeknę aniołkowi spod ciemnej strzechy,
Że mi się Baranek cichy nie chce uśmiechnąć?
Nie płaczże mi już, Syneczku, Maluśki, nie płacz.
Bo mnie łezka z Twoich ocząt w serce zapiekła.
Przygnali Ci Pastuszkowie śnieżne jagniątko –
Będzie z wełny kołdereczka dla Ciebie, Bożątko.
Dwa pajączki srebrną nitkę snują z powały:
Będą Dziecku koszulinę srebrzystą tkały.
Naradzają się w szczelinie skalne gołębie,
Którą by zaśpiewać Panu pierwej kolędę.
Naradzają się wróbelki z trznadlem i gilem,
jaką by piosneczką Panu nockę umilić.
Śnieg otulił całą ziemię giezłeczkiem białym,
żeby oczom Barankowym jaśniej się zdało.
A choinki zieloniutkie proszą z za progu:
Porąbajcież nas na ogień małemu Bogu!
Damy drewka dość na opał – jodły i świerki –
Rozweselą Dziecku oczy złote iskierki.
Czemuż płacze mój Maluśki, płacze Sokolik?
– Odgaduje moje serce, co Go tak boli.
Proszę ja was, moi ludzie, przestańcie grzeszyć,
Bo mi nijak się Syneczek nie chce pocieszyć.
Dla dziewcząt z Z.
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Inauguracja przedszkola w Rabce
s. Irmina Landowska FSK

Inauguracja przedszkola w Rabce

C

zwartego października, w dniu św. Franciszka, w naszym
Ośrodku wielka radość – uroczysta inauguracja działalności
Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z niepełnosprawnością sprzężoną, które swoją działalność
rozpoczęło już pierwszego września 2016 r. W tym uroczystym
dla nas dniu zaszczycili nas swoją obecnością pani burmistrz Ewa
Przybyło i pan wiceburmistrz Robert Wójciak, którzy w symbolicznym przecięciu wstęgi wraz z przedszkolakami: Kamilą
i Krystianem oficjalnie dokonali otwarcia przedszkola. Następnie ksiądz kapelan Józef Kapcia poświęcił pomieszczenia naszego kolorowego, pięknie wyposażonego i przyjaznego dzieciom
przedszkola.

Dzieci uczęszczające do nowo otwartego przedszkola biorą udział w zajęciach dydaktycznych przygotowujących je do
szkoły. Uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych: z terapii widzenia, orientacji przestrzennej, logopedii, rehabilitacji ruchowej
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oraz czynności życia codziennego. Zdobywają wiedzę poprzez
poznawanie świata dotykiem i słuchem. Bardzo lubią barć udział
w grach i zabawach ruchowych przy muzyce oraz w zajęciach plastycznych. Wychodzą na spacery i wycieczki, a także korzystają
z placu zabaw na terenie naszego Ośrodka.
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Europejski Dzień Języków Obcych
Andrzej Cuber

Języki obce otwierają świat

W

poniedziałek 26 września 2016 roku, w szkole w Jabłonkach, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Przypadający
w tym dniu Europejski Dzień Języków Obcych stał się kanwą do
zorganizowania spotkania pod hasłem: „Języki obce otwierają
świat”.
Spotkanie to zostało uświetnione prezentacjami zaproszonych
gości oraz występami artystycznymi naszej młodzieży. Wszystko rozpoczęło się od wystąpienia Bogusława Marka, profesora
KUL, który dzielił się z nami swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas nauczania języka angielskiego niewidomych dzieci

Prof. Bogusław Marek z absolwentami
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i młodzieży w Nepalu oraz innych egzotycznych zakątkach świata. Wystąpienie ilustrowała wystawa, na której zaprezentowano
zarówno pomoce wykorzystywane w procesie nauczania osób
niewidomych języków obcych, jak i grafikę dotykową zwaną
tyflografiką.
Przedstawiono również ofertę edukacyjną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz sposób otwierania się tej uczelni na
potrzeby osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano działalność
specjalnie powołanego Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością, reprezentowanego przez Sylwię Bogusz.
Następnie Siostra Loyola – Beverley Vinall – rodowita Angielka, ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
z Szymanowa, podzieliła się z nami swoim świadectwem wiary,
z którego mogliśmy dowiedzieć się, jak to się stało, że młoda
nauczycielka języka angielskiego, „zamknięta” na uczenie się języków obcych, przyjechała do Polski nauczać języka angielskiego
i została niepokalanką.

Siostra Loyola
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Potem inicjatywę przejęli uczniowie z Jabłonek. Zostaliśmy
nauczeni ukraińskich słów piosenki „Hej sokoły…”, a następnie
wszyscy razem zaśpiewaliśmy ją w tym języku. Trio wokalne,
w którego skład weszły dziewczęta z klasy III LO, zaśpiewało
miłosną balladę po łemkowsku, a Misza z klasy I LO zaśpiewał dla
nas „Something” The Beatles. Łemkowskie trio zaprezentowało
także „People Help the People”. Zaśpiewaliśmy również wspólnie
„Yesterday”. Jednym słowem zrobiło się bardzo międzynarodowo.
W występach artystycznych wziął udział także prof. Bogusław
Marek, pod którego przewodnictwem śpiewaliśmy piosenki, ćwicząc w zabawny sposób meandry językowe angielskiego.
Dzięki naszej germanistce – Urszuli Weber-Kusch – mogliśmy poznać piękno poezji Goethego w oryginale, w monodramach odegranych przez naszych uczniów.
Aby zachęcić wszystkich do nauki języków obcych, poprosiliśmy absolwentki naszych laskowskich szkół o podzielenie się
z nami swoimi doświadczeniami w tej materii. Wykorzystując
zdobycze bieżącej techniki, połączyliśmy się przez komunikator
głosowy z Martą Hanyżkiewicz, która przebywa obecnie w Nowym Jorku i bierze udział w szkoleniach dla osób nowo ociemniałych. Marta przekonywała nas, jak wiele zawdzięcza znajomości
języka angielskiego, jak bardzo „rozszerzył” się jej świat, jak wiele
osiągnęła. Złożyła aplikacje do trzech amerykańskich uniwersytetów; zamierza studiować biznes lub stosunki międzynarodowe.
Następnie Iwona Burnatowska oraz Michał Skorowski, absolwenci Lasek i anglistyki na KUL, osoby niewidome, przekonywali nas,
iż dzięki znajomości języka angielskiego można odnieść sukces.
Na nasze spotkanie przybyli też uczniowie z IAS – International American School of Warsaw (Szkoła Amerykańska w Warszawie).
Monika Szczech prowadziła spotkanie i czuwała nad realizacją każdego punktu programu.
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Na zakończenie, aby dzień ten miał charakter jak najbardziej edukacyjny, poprosiliśmy naszych wspaniałych prelegentów i zaproszonych gości, aby poprowadzili warsztaty językowe
dla naszych uczniów. Siostra Loyola prowadziła quizy na temat
znajomości kultury Wielkiej Brytanii, profesor Bogusław Marek
uczył poprawnej wymowy poprzez mówienie po polsku z brytyjskim akcentem. Jadwiga Dąbrowska, niewidoma bibliotekarka,
absolwentka Lasek i doskonały fachowiec od anglojęzycznych
skrótów brajlowskich, dzieliła się wiedzą o zasadach ich stosowania i zapisu angielskich tekstów taką techniką. Urszula Weber-Kusch wzięła na warsztat poezję Goethego. Aleksandra Rogalska
wraz z Anną Owsiany – malarką i animatorką z galerii Zachęta
– przekonywały młodzież, że sztuka nie musi być „językiem obcym” i można się jej nauczyć.
Zwieńczeniem tej całodziennej uroczystości było spotkanie
w „Kawiarence u Przyjaciół” Dyrekcji Ośrodka i Zarządu TOnO
z naszymi szacownymi gośćmi. Brali w niej udział także uczniowie, mogąc swobodnie pokonwersować z naszymi prelegentami.
Reasumując: języki obce otwierają świat osobom niewidomym nie tylko w aspekcie poznawczym, ale przede wszystkim
zawodowym, budując ich pozytywny wizerunek w środowisku
osób pełnosprawnych.
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W 1. rocznicę śmierci
Łukasz Święcicki*

Wspomnienie o Tacie – Antonim Święcickim

M

ój Tata zmarł prawie rok temu. Do tej pory nie potrafiłem
napisać wspomnienia o Nim i nie chcę kłamać, że mam
z tego powodu poczucie winy. Po prostu było za wcześnie i to
wspomnienie jeszcze we mnie nie powstało. Nigdy nie miałem
poczucia, że nie mam o Tacie nic do powiedzenia, lub że nie
chcę nic mówić. Wręcz przeciwnie. Krótko przed Jego śmiercią
poświęciłem Mu felieton, opublikowany w piśmie „Psychiatra”,
pisałem dla Niego wiersze. Wiele razy mi się śnił. Jest i był bardzo
ważnym człowiekiem dla mnie i dlatego nie chciałem Go wspo-

* Profesor nauk medycznych
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minać byle jak. Przede wszystkim nie wiem, czemu właściwie
jestem po śmierci Taty smutny. Może to głupie, ale myślałem, że
mam to opanowane.
Myślałem, że zrozumiałem to, iż wszyscy umierają. Mam wrażenie, że naprawdę to zrozumiałem. Więc nie mogę mieć żadnych
oczekiwań i wydaje mi się, że nie mam. Mój smutek nie wynika
więc z braku akceptacji śmierci. Nie wynika także z tego, że mam
poczucie, że czegoś sobie nie powiedzieliśmy. Choć śmierć Taty
bardzo mnie zaskoczyła. Zachowywałem się przezornie i spędzałem z Tatą w szpitalu bardzo dużo czasu, a mimo to Jego śmierć
bardzo mnie zaskoczyła. Nie zawsze chciał rozmawiać, ale mam
poczucie, że to, co mieliśmy sobie powiedzieć, zostało jednak
powiedziane do końca, jeśli to tylko jest możliwe.
Nie liczyłem, że Tata będzie pierwszym nieśmiertelnym, nie
zostawiliśmy także spraw niedopowiedzianych. Nie powinienem
być smutny. Czyli jestem smutny bez powodu. A może chciałem
napisać zbyt wiele? Spróbuję moją wypowiedź podzielić na wątki.
To głównie Tata sprawił, że zostałem lekarzem. I nie tylko
zostałem lekarzem, ale też zawsze byłem szczęśliwy z tego powodu, że nim zostałem. Zawsze. Uświadomiłem sobie to w pełni,
kiedy (raz w życiu) pomyślałem o zmianie zawodu. Miałem sporo
dzieci, mało pieniędzy i jakąś ciekawą propozycję. Miałem to
przemyśleć. We śnie uświadomiłem sobie, że mogę przestać być
lekarzem. I to był całkowity koszmar. Nie wiem, czy inni lekarze
tak mają. Niektórych o to pytałem, mówili, że nie mają. Nie wiem,
czy mówili prawdę. Ja nie mógłbym nie być lekarzem i na pewno
to się zaczęło od Taty.
Mój Tata był lekarzem wiejskim, a dokładnie rzecz biorąc
„leśnym”. Nie był miejskim lekarzem pokojowo-kanapowym,
takim jak ja, tylko prawdziwym dzikim egzemplarzem z Puszczy Kampinoskiej – bo tam właśnie miał swoją ekologiczną niszę. Puszcza Kampinoska okresu mojego dzieciństwa była lasem
podmokłym, dziś trudno w to uwierzyć, patrząc na półpustynię,
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którą stał się ten obszar, chyba głównie na skutek nieprzemyślanych działań człowieka. W każdym razie były w puszczy jeziorka
– niewielkie, ale dało się w nich nawet pływać. Te jeziorka były
źródłem jednego z pierwszych moich medycznych objawień.
Asystowałem Tacie w pracy. Nie wiem, kiedy to się zaczęło, ale
w moich wspomnieniach „od zawsze” byłem włączany do różnych zajęć lekarskich. Z pewnością było tak już podczas mojej
nauki w szkole podstawowej, i jako szczególnego rodzaju wolontariusz doceniłem znaczenie obserwacji lekarskiej. Do gabinetu
weszła mama z dzieckiem pokrytym dość szczególną wysypką,
Tata rzucił okiem, zamruczał i powiedział „hmmm jeziorko izabelińskie?”. Mama dziecka była pod wrażeniem. Ja też. Nie muszę
chyba dodawać, że miał rację.
Odniosłem wrażenie, że na podstawie wysypki umiał odróżnić jeszcze kilka innych zbiorników wodnych. Czy naprawdę
umiał? Dziś, jako człowiek stary i zgorzkniały, znacznie starszy
niż Tata był w tym moim wspomnieniu, oczywiście powątpiewam
w tę zdolność. Ale przecież tak naprawdę nie o to chodziło! Wysypka, jak wysypka, z tego jeziorka czy z tamtego – robi się z nią
to samo. Ale: mama dziecka dostrzegła osobiste zaangażowanie
i zainteresowanie lekarza, a młody adept miał okazję do zrozumienia, czym jest dokładna obserwacja i jak ważny jest kontekst,
środowisko pacjenta. Lekcja była doskonała. Zapamiętałem ją
na całe życie, gdyż wielkie znaczenie miała „dająca się dotknąć”
prawda. To była prawda głębsza niż woda w wymienionych stawach…
Inna historia, inna obserwacja. Dzwoni mama małego dziecka, problem – biegunka. Tata: „Proszę przynieść co najmniej trzy
ostatnie kupy, jeśli ma pani więcej, to też chętnie”. Takie czasy –
pieluszki wielorazowe, w wielu domach nie było bieżącej wody,
więc wszystko to sobie w kącie gdzieś leżało. Oj, pewnie nawet
więcej niż trzy ostatnie, jeśli biegunka porządna. A pod koniec
lat 60. dzieci na wsiach (także w pobliżu Warszawy!) umierały
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niekiedy z powodu zwykłych biegunek. Dziś trudno w to uwierzyć, tak jak trudno byłoby o te trzy ostatnie kupy – cała fizjologia
znika przecież natychmiast wraz z jednorazowym pojemniczkiem-pieluchą, zostawiając dziecko zawsze czyste, pachnące i z
nawilżoną pupką. Wszyscy tacy jesteśmy – czyści i pachnący,
a potem takie niesamowite zdziwienie, kiedy trzeba umierać…
Jak to? Nie da się nawilżyć? Wracając do trzech ostatnich kupek
– Tata potrafił z nich naprawdę wiele wyczytać. W tym wypadku
jestem przekonany, że magii było mniej niż w przypadku jeziorek,
a wiedzy więcej. Ale dla mnie była to też informacja dodatkowa
i w świetle mojego lekarskiego życia ważniejsza od tego, czy
w kupce był śluz czy go nie było. Informacja ta brzmi – nie wolno
się brzydzić, lekarz nie patrzy na pacjenta przez pryzmat smrodu,
brudu, czegoś, czego chce uniknąć – lekarz zbiera informacje,
lekarz myśli, a brzydzenie się przeszkadza w myśleniu! Nie chcę
uderzać w patetyczną nutę o potrzebie prawdziwego kochania
człowieka. Nawet jeśli lekarz nie chce kochać, choć moim zdaniem i Taty zdaniem to jest konieczne, kochać trzeba, ale nawet
jeśli lekarz nie chce, to i tak nie może się brzydzić. Bo musi myśleć, a brzydzenie się w myśleniu przeszkadza.
Takich lekcji było bardzo dużo. Właściwie wszystkie pamiętam, jeśli nie dokładnie, to w każdym razie pamiętam, czego
miały mnie uczyć. Czy nauczyły? Chciałbym. Ale najważniejsze
jest to właśnie, że zrozumiałem, jak bardzo mi zależy na tym,
żeby rozumieć, co się dzieje z innymi ludźmi.
Ostatnie dni życia Taty były też ostatnią lekcją – najważniejsze były Msze święte w szpitalnej kaplicy. Musieliśmy się jak
najszybciej umyć, przebrać w coś czystego, znaleźć jakiś wózek.
Dobrze, że ksiądz kapelan w Instytucie Hematologii zawsze się
spóźnia (Niech mi ksiądz Marcin wybaczy, ale to chyba nie tajemnica?)… Dzięki temu mogliśmy zdążać. I zdążyliśmy jakoś.
Chyba ze wszystkim. A może i nie…
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września 2016 r. w Rużomberku na Słowacji zmarł ks. prof.
Tadeusz Zasępa, wybitny teolog, medioznawca, menedżer
kultury i przede wszystkim przyjaciel Lasek. Przyczyną śmierci,
jak przypuszczam, była choroba serca. Kiedy w latach dziewięćdziesiątych przeszedł zawał serca, odwiedziłem go w sanatorium
w Nałęczowie. Z ogromną troską mówił o sprawach, za które
wówczas odpowiadał, a zakres tych prac był ogromny. To był
po prostu tytan pracy. Jak dziś przyglądam się jego działalności,
trudno mi wprost uwierzyć, że mógł tego dokonać jeden człowiek.
Tadeusz Zasępa urodził się 23 kwietnia 1946 r. we wsi Radziechowice koło Radomska w diecezji częstochowskiej. Pochodził z głęboko wierzącej rodziny rzemieślniczej. Ze wzruszeniem
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opowiadał, jak jego matka modliła się, aby był dobrym księdzem.
Gdy przyszedł na świat, bieda zaglądała do wielu polskich domów. Jako uczeń szkoły średniej, a następnie kleryk, Tadeusz
przez sześć sezonów wakacyjnych pracował w fabryce przetworów owocowych w Milejowie koło Lublina na linii produkującej
soki i nektary.
W 1965 r. podjął studia w Wyższym Seminarium Częstochowskim w Krakowie. 30 maja 1971 r. w Częstochowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stefana Bareły i został skierowany
jako wikariusz do parafii Ducha Świętego w Wieruszowie. Równocześnie objął funkcję duszpasterza głuchoniemych w ośrodku
w Wieluniu. Problemem głuchoniemych interesował się również
w późniejszych latach, tworząc, między innymi, w 1991 r. w Lublinie fundację „Sacrum-Paideia” wspierającą niepełnosprawnych.
W 1974 r. ks. Tadeusz Zasępa podjął studia na KUL na wydziale
teologii. Po dwóch latach skierowano go na Uniwersytet Sacro
Cuore w Mediolanie, a w 1798 r. na Uniwersytet w Genewie.
W tym samym roku na KUL uzyskał magisterium z zakresu
teologii pastoralnej, a pięć lat później doktorat na tejże uczelni.
Po uzyskaniu doktoratu wyjechał na dalsze studia uniwersyteckie do Waszyngtonu. W 1987 r. na KUL uzyskał habilitację na
podstawie pracy na temat teologii pastoralnej w zakresie mediów
masowych. W 1995 r. objął stanowisko prof. nadzwyczajnego
KUL, a od 2001 r. prof. zwyczajnego.
Ksiądz Tadeusz Zasępa był bardzo aktywnym duszpasterzem,
chciał wiernie spełnić życzenie swej matki. Już na początku studiów w latach 1975-1977 pełnił funkcję duszpasterza w domu
akademickim KUL, a także udzielał się w środowisku osób głuchoniemych. W 1992 r. założył Katolickie Radio Lublin, w którym przez pierwsze dwa lata pełnił funkcję dyrektora. W 1993 r.
założył lubelską edycję tygodnika „Niedziela”, w którym pełnił
funkcję redaktora. Równocześnie prowadził wykłady na Wydziale Teologii Pastoralnej KUL i Wydziale Prawa Kanonicznego
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oraz administracji KUL. W 1994 r. objął funkcję prezesa zarządu
Lubelskiej Szkoły Biznesu Spółki z o.o. Fundacji Rozwoju KUL.
Od 1995 r. prof. ks. Zasępa przez trzy lata gościnnie prowadził
zajęcia na Słowacji w Spiskiej Kapitule – filia Wydziału Teologii
Uniwersytetu Bratysławskiego. Od tej pory żywo zaangażował się
w sprawy Słowacji mocno skażonej latami komunizmu. W latach
1998-2001 kierował Podyplomowym Studium Dziennikarskim
w Uniwersytecie Trnawskim na Słowacji. Ostatnim znaczącym
zaangażowaniem lubelskim było założenie i objęcie funkcji rektora Lubelskiej Szkoły Biznesu – Szkoły Wyższej, która od 2005 r.
działa jako Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły. W 2008 r. objął funkcję rektora Uniwersytetu Katolickiego
w Rużomberku. W 2007 r. przyjął obywatelstwo słowackie, nie
rezygnując z obywatelstwa polskiego (cały czas żywo interesował
się sprawami Polonii). W dowód uznania miasto Rużomberk
w 2016 r. nadało mu tytuł honorowego obywatela. Rużomberk
jest znanym miastem średniowiecznym. Leży w Kotlinie Liptowskiej. Ma cenną starówkę niezniszczoną wojną, Muzeum Liptowskie, klasycystyczny zespół kalwaryjski i przede wszystkim około
40 zabytków budownictwa ludowego wpisanego na listę światowego kulturalnego i przyrodniczego dziedzictwa UNESCO.
Miasto liczy dziś zaledwie trzydzieści kilka tysięcy mieszkańców.
Prof. Tadeusz Zasępa był członkiem wielu rad naukowych
uczelni w Polsce i na Słowacji. W latach 1997-1998 uzyskał tytuł
„Międzynarodowego Człowieka Roku” przyznawany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge w uznaniu za
wkład w dziedzinie edukacji i kultury. Podobnie w r. 2001 przez
Amerykański Biograficzny Instytut USA został uznany „Człowiekiem Roku” za wybitną postawę społeczną i swoje osiągnięcia;
równocześnie był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla
przez Zjednoczoną Konwencję Kulturalną USA. Można byłoby
długo wymieniać wyróżnienia i nagrody, jakie na przestrzeni
swojego niestety krótkiego życia otrzymał.
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W dorobku naukowym prof. Tadeusza Zasępy znajduje się
kilkanaście publikacji książkowych, w tym „Idąc nauczajcie. Teoria katechetyczna Gabriela Morana” – Lublin 1985 r.; „Umacniając braci w wierze” – Buffalo 1989 r.; „Internet – fenomen
społeczeństwa informacyjnego” – Częstochowa 2001 r.; „Media
w czasie globalizacji” – Bratysława 2002 r.; „Nowe trendy w badaniach i nauce” – Lublin 2005 r. i inne. Ponadto napisał kilkaset artykułów, które ukazały się w prasie polskiej, słowackiej,
niemieckiej, francuskiej, włoskiej, angielskiej i łotewskiej. Był
poliglotą. W ankiecie na pytanie, jakie są jego ulubione lektury, napisał: klasyka filozoficzna, poezja (głównie religijna). Jego
swoistym życiowym mottem, którym się kierował, były słowa św.
Jana Pawła II: „Szczęściem jest umiłować Boga ludzkim sercem”
i „Pozwolić sobie nie zauważyć, gdy ktoś nas obraża”.
Związek z Laskami ks. prof. Tadeusza Zasępy sięga początku
lat osiemdziesiątych, kiedy został Członkiem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Chętnie służył swoim doświadczeniem
i radą. Gdy mieliśmy trudności z Warsztatami, skierował do nas
dwóch specjalistów od gospodarki. Chciał bez opłat wyszkolić
dwie nasze siostry franciszkanki w prowadzonej przez niego
szkole biznesu. Każdą wolną chwilę poświęcał słuchaniu dobrej
muzyki klasycznej, poznawaniu sztuki i przede wszystkim poznawaniu języków obcych, aby swobodnie rozmawiać z każdym
człowiekiem w jego własnym języku.
O śmierci ks. prof. Tadeusza Zasępy dowiedziałem się dopiero
w dniu jego imienin, gdy bezskutecznie próbowałem skontaktować się z nim telefonicznie. Pogrzeb profesora odbył się w dniu
25 października w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Rużomberku. Tam też spoczął na miejscowym
cmentarzu. Niech Dobry Bóg przyjmie go z otwartymi rękoma
i hojnie nagrodzi za piękną służbę Kościołowi, za działalność
naukową i społeczną.
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6–9.09 Mieszkanki Domu Nadziei w Żułowie wraz z opiekunami wzięły udział w pielgrzymce do Torunia.
Uczestnicy zamieszkali w Domu Pielgrzyma przy ul.
Św. Józefa. W programie pielgrzymki były: Msza św.,
różaniec na antenie Radia Maryja, zwiedzanie Radia
i Telewizji Trwam, zwiedzanie Sanktuarium NMP
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, Starego Miasta i Mu-
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zeum Piernika. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się
w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem.
10.09 Uroczyste otwarcie Przedszkola w Sobieszewie. Mszę
św. celebrowali: o. Eugeniusz Pokrywka i proboszcz
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie ks. Maciej Kucharzyk. 22 września miało miejsce
pasowanie na przedszkolaka. Dzieci pięknie zaprezentowały się w programie artystycznym, śpiewając,
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tańcząc i grając na instrumentach. Przygotowanie
odbyło się w ramach zajęć rytmiki i zajęć grupowych.
Na PRZEDSZKOLAKA pasowani zostali: Milenka,
Kajetan i Krzysztof. Tworzą oni najmłodszą grupę
GWIAZDECZEK. Pozostałe grupy to: najstarsza –
ISKIERKI oraz młodsza – PROMYCZKI. Nowe przedszkole jest zatem pełne światła już od początku roku
szkolnego i rozbrzmiewa radosnymi głosami naszych
dzielnych przedszkolaczków.
14. 09 Na cmentarzu w Palmirach w Puszczy Kampinoskiej
została odprawiona uroczysta Msza św. celebrowana
przez ks. kardynała Kazimierza Nycza – arcybiskupa
metropolitę warszawskiego. Uczczono pamięć zamordowanych przez hitlerowskich oprawców Polaków,
w tym byłego Marszałka Sejmu Macieja Rataja, profesorów UW, literatów – Witolda Hulewicza i Stanisława
Piaseckiego oraz słynnego biegacza Janusza Kusocińskiego. Po Mszy św. wygłoszono oficjalne przemówienia, odczytano list od prezydenta Andrzeja Dudy oraz
złożono wieńce. Uroczystości, których inicjatorami
przed 23 latami byli: dyr. Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak i ks. kardynał Józef Glemp – Prymas Polski, odbywają się rokrocznie. Laski na tej uroczystości reprezentowali: prezes Zarządu Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi Paweł Kacprzyk, matka generalna Zgromadzenia FSK s. Radosława Podgórska,
dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Elżbieta
Szczepkowska, prezes honorowy Towarzystwa Władysław Gołąb oraz siostry i wychowawcy z młodzieżą
z naszego Ośrodka.
15–16.09 Dom Dziewcząt obchodził swoje święto patronalne.
W tym roku antycypując nieco uroczystość św. Stanisława, która przypadała w czasie weekendu, aby jak
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p. Marzena, s. Marta oraz p. Agata

Zajączki: p. Barbara i p. Iza
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Kuropatwy: p. Genowefa, s. Kalina, p. Hanna, p. Anna

Dorota i Mirela prowadziły konferansjerkę
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najwięcej dzieci i gości mogło wziąć udział w naszej
radości, w czwartek wieczorem w internacie miała
miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez wychowawczynie w atmosferze niedawno
przeżytych Światowych Dni Młodzieży. Była to okazja
do modlitwy za mieszkanki, pracowników i wszystkich, którzy odwiedzają Dom Dziewcząt. W piątek
uroczystość rozpoczęła się od Eucharystii w Kaplicy
Centralnej, a dalsze świętowanie odbyło się w jadalni
Domu Dziewcząt, ponieważ we wrześniu, z racji przygotowań do remontów, sala św. Stanisława z piękną
sceną, pamiętającą przedstawienia kilkunastu pokoleń
laskowiaków została wyłączona z użytku. Na zgromadzonych gości czekała niespodzianka; kadra wychowawczyń przygotowała przedstawienie, które było
zarazem zaskoczeniem dla wychowanek i darem dla
odwiedzających nas gości. Klasyka, czyli „Kot w butach” Jana Brzechwy wydał nam się idealny na taką
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okazję. W przedstawieniu wzięło udział 21 aktorów,
pozostałe osoby zajęły się obsługą techniczną i scenografią, która z racji adaptowania jadalni na scenę
musiała być bardzo okazała. Następnie wszyscy obecni
udali się do świetlicy na smaczny poczęstunek; był
również czas na rozmowy i dzielenie się wrażeniami.
Przedstawienie przyniosło wiele radości dużym i małym widzom. Aktorzy bawili się doskonale, a co najważniejsze – wspólne przygotowanie przedstawienia
okazało się idealnym sposobem na integrację kadry
na progu nowego roku szkolnego. Mamy też cichą
nadzieję, że nie był to koniec teatralnych przedsięwzięć
w Domu Dziewcząt.
21.09 Dom Pomocy Społecznej w Surhowie obchodził Jubileusz 70-lecia swojego istnienia. W obchodach jubileuszowych uczestniczyła Siostra Pia oraz delegacja
mieszkanek z Żułowa. Surhów położony jest osiem
kilometrów od Żułowa. Do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku należał do parafii w Surhowie, choć miał
własną kaplicę i kapelana zakładowego. W grudniu
1944 roku Polski Czerwony Krzyż zwrócił się do kierowniczki zakładu w Żułowie siostry Joanny Lossow
o utworzenie schroniska dla ociemniałych żołnierzy.
Siostra wybrała pałac w Surhowie (po opuszczeniu
domu przez rodzinę Skolimowskich). Decyzję siostry
zatwierdziła Matka Czacka i już w lutym przybył tam
Henryk Ruszczyc i niewidomy nauczyciel Władysław
Gryglas. W kwietniu dojechało jeszcze trzech niewidomych instruktorów – wychowanków Lasek: Adolf
Szyszko (późniejszy dyrektor rehabilitacji Zarządu
Głównego PZN), Stanisław Wrzeszcz (późniejszy
wybitny masażysta) i Mieczysław Miroński. Schronisko w Surhowie stało się ośrodkiem rehabilitacyj-
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nym, w którym w okresie szczytowym przebywało
30 ociemniałych żołnierzy. Jesienią 1946 roku ośrodek został przeniesiony do dwóch obiektów pałacowych w Głuchowie i Jarogniewicach w Wielkopolsce.
W Surhowie powstał Dom Pomocy Społecznej, który
do dziś funkcjonuje.
23.09 Święto Domu Wczesnego
Wspomagania Rozwoju
w Sobieszewie obchodzone
jest w dniu rocznicy śmierci
patrona – św. Ojca Pio. Po
wspólnej modlitwie w Oratorium każdy przedszkolak
złożył swoją różyczkę przy
figurze Ojca Pio. Poszczególne grupy przedszkolne
otrzymały obraz naszego Patrona, wcześniej poświęcony przez Ojca Eugeniusza.

24.09 Chór Słoneczny Krąg z Domu Nadziei w Żułowie
uczestniczył w jubileuszowym koncercie z okazji 50-lecia Chóru Ziemi Chełmskiej „Hejnał”.
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29.09 Odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo
zbudowanego parkingu centralnego. Głównym wykonawcą i sponsorem tego niezwykle potrzebnego
przedsięwzięcia była firma Strabag we współpracy

Matka Radosława i Patryk przecinają wstęgę

Wspólne zdjęcie Prezesów A. Watzla i W. Trojanowskiego (w środku)
oraz przedstawicieli firm zaangażowanych w remont parkingu
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Ksiądz rektor Sławomir Szczepaniak poświęcił nowy parking

Goście, Siostry, uczniowie i Pan Prezes P. Kacprzyk z Agatką na no
wym parkingu

z kilkoma innymi firmami budowlanymi. O godz.
11.00 dokonano przecięcia wstęgi, a ks. rektor Sławomir Szczepaniak poświęcił pięknie prezentujący
się parking. Na ręce prezesów firmy Strabag: Alfreda
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Watzla i Wojciecha Trojanowskiego złożono serdeczne
podziękowania. Po części oficjalnej Goście zwiedzali
placówki naszego Ośrodka i obejrzeli program artystyczny. Podczas uroczystości Rafałek z Przedszkola
w Laskach wyrecytował wierszyk specjalnie napisany
na tę okazję.

Każdy marzy o wakacjach
O wyjazdach i spotkaniach
Lecz Panowie ze Strabagu
Inne mieli tu zadania.
Chociaż lato było piękne
Nie zważali na upały
I dzień po dniu, krok po kroku
Zbudowali parking cały.
Dziś serdecznie dziękujemy
Przyjaciołom ze Strabagu
Za dar serca okazały
Co przynosi wszystkim radość.
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		Na zakończenie Gościom wręczono upominki wykonane przez wychowanków w Pracowni Ceramicznej.
30.09–2.10 W Domu Rekolekcyjnym i Kaplicy Matki Bożej
Anielskiej, z udziałem około dwudziestoosobowej grupy członków i przyjaciół TRIUNO oraz kilku sióstr,
odbywały się tradycyjne REKOLEKCJE ZE ŚWIĘTYM
FRANCISZKIEM, które poprowadził o. Jakub Mentel
OFM. Temat: Nie ma świętego Franciszka bez świętej
Klary, czyli o przyjaźni opartej na Bogu.
1.10 Rabka. Święto Patronalne Szkoły im. św. Tereski rozpoczęło się Mszą świętą koncelebrowaną przez ks.
proboszcza Dariusza Paculę i ks. prałata Józefa Kapcię. Przez wstawiennictwo świętej Tereski modlono
się o potrzebne łaski dla domowników i gości. Po
Mszy św. złożono ks. Proboszczowi życzenia z okazji
jego 25-lecia święceń kapłańskich. Następnie wszy-
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scy zebrani przeszli do sali, gdzie s. Irmina przywitała
przybyłych gości, a wśród nich panią burmistrz Ewę
Przybyło i radnych powiatu: p. Marka Szarawarskie-
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go i p. Leszka Świdra, który odczytał list od starosty
p. Krzysztofa Fabra. Byli też goście z Lasek z prezesem
TOnO Pawłem Kacprzykiem oraz p. Maria Głuszak –
wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym
Targu, siostry zakonne ze zgromadzeń rabczańskich,
goście z Domu dla Niewidomych Mężczyzn z Niepołomic i przedstawiciele instytucji, z którymi szkoła
współpracuje, lekarze, ofiarodawcy, wolontariusze,
rodzice uczniów, a także absolwenci szkoły. Z okazji Święta Domu dziewczęta i chłopcy wraz z wychowawcami przygotowali spektakl według scenariusza p.
Adama Zięby pt. ,,Kanapa świętych polskich”, wpisujący się w obchody Jubileuszowego Roku Miłosierdzia,
1050-lecia Chrztu Polski i Światowe Dni Młodzieży.
Wieczorem była zabawa z zespołem ,,Kawałek świata”.
2.10. Internat Chłopców w Laskach obchodził wspomnienie swojej Patronki – świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Po Mszy św., sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej
Anielskiej o godz. 16.00, w Domu św. Teresy w sali
gimnastycznej odbyło się przedstawienie muzyczno-liryczne pod hasłem: „Dom Chłopców – domem talentów”. Zaprezentowano program artystyczny, w którym na tle muzyki wykonywanej przez wychowanków
recytowano wybrane teksty z przemyśleń św. Tereski
od Dzieciątka Jezus. Całość była urozmaicona krótkimi dialogami chłopców. Wybrane fragmenty tych
ciekawych sformułowań prezentujemy w tym numerze
„Lasek” na stronie 56 pod tytułem: „Uśmiech z Domu
świętej Teresy”.
6.10 W Roku Miłosierdzia wspólnota Ośrodka w Rabce:
uczniowie, delegacja rodziców, siostry i pracownicy
udali się z pielgrzymką do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, by w tym szczególnym
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miejscu uzyskać odpust, przechodząc przez Porta Misericordiae. Następnie była możliwość indywidualnego zwiedzania kaplicy z cudownym obrazem Jezusa
Miłosiernego i grobu św. siostry Faustyny. Niektórzy
nawiedzili też Sanktuarium Jana Pawła II. W programie pielgrzymki było również rozważanie o Bożym
Miłosierdziu. Pielgrzymka napełniła wszystkich radością i nadzieją, umocniła duchem miłości miłosiernej.
7.10 W pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. dla młodzieży
o godz. 16.30 w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach miała miejsce adoracja Krzyża. Przy tym Krzyżu
modlił się kiedyś Jan Paweł II. W adoracji uczestniczyli
mieszkańcy Ośrodka, siostry oraz mieszkańcy Lasek
związani z działającą na terenie Parafii placówką Fun-
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dacji św. Brata Alberta (Dom Samotnej Matki). W tym
roku przypada 100. rocznica śmierci św. Brata Alberta
Chmielowskiego.
8–9.10 W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach odbywały się doroczne Dni Absolwenta. W spotkaniach
uczestniczyło około 50 osób. W programie były spotkania z Zarządem TOnO i dawnymi wychowawcami
oraz tradycyjne wieczorne rozmowy w gronie dawnych kolegów, a w niedzielę – wspólna Msza św. oraz
nawiedzenie cmentarza.
9.10 W niedzielę przeżywaliśmy w Polsce kolejny już XVI
Dzień Papieski pod hasłem Bądźcie świadkami Miłosierdzia.
10.10 Po nabożeństwie różańcowym w sali Domu św. Franciszka odbył się pierwszy z zapowiedzianych na ten
rok wykładów s. Alberty. Temat: „Duchowość Sługi
Bożej Matki Elżbiety”. Wykłady s. Alberty będą się
odbywać w Laskach co drugi poniedziałek, na zmianę
z konferencjami ks. rektora Sławomira Szczepaniaka.
13.10 W Sali Biblioteki Narodowej w Warszawie z okazji
„Światowego Dnia Białej Laski” odbył się uroczysty
koncert z udziałem piosenkarek: Anny Żebrowskiej
i Jolanty Kowalczyk, zorganizowany przez Fundację
„Praca dla Niewidomych”. W uroczystości tej między innymi wzięli udział: prezydent Nowojorskiego
Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce Stanisław
Świderski wraz z synem Piotrem, który po swej matce
Danucie Świderskiej objął funkcję skarbnika Komitetu. Przypomnijmy, że wyłącznym fundatorem Fundacji „Praca dla Niewidomych” jest Komitet reprezentowany w osobie prezydenta Stanisława Świderskiego.
W ramach spotkania nadano godność „Przyjaciela
Niewidomych” prezesowi Kazimierzowi Lemańczy-
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kowi. W poprzednich trzech latach godność tę nadano Cecylii Czartoryskiej, ks. Jackowi Ponikowskiemu
i wójtowi gminy, w której mieści się Rolniczy Zakład
Aktywności Zawodowej w Stanisławowie. Należy przy
tym dodać, że Zakład ten przygotował dla uczestników koncertu wspaniałą ucztę z potraw przez siebie
wyprodukowanych. W spotkaniu wzięła udział liczna
reprezentacja z Lasek oraz niewidomi z terenu województwa mazowieckiego.
14.10 Z okazji Dnia Nauczyciela w kaplicy Matki Bożej
Anielskiej w Laskach o godz. 9.00 była koncelebrowana Msza św. w intencji pedagogów Ośrodka, a po
niej odbyło się spotkanie nauczycieli i wychowawców
w poszczególnych placówkach Ośrodka. Jednak centralnym miejscem uroczystości było spotkanie w sali
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, gdzie s. Elżbieta
Więckowska, w uznaniu jej wieloletniej ofiarnej służby
w Dziele TRIUNO, została odznaczona medalem i dy-

Występy uczniów ze Szkoły Podstawowej
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s. Elżbieta
Więckowska
FSK

plomem Pax et gaudium in Cruce. Laudację wygłosił
honorowy Prezes TOnO – mec. Władysław Gołąb.
Podziękowano również kilku nauczycielom. Program
artystyczny przygotowała Szkoła Muzyczna im. Edwina Kowalika. Była to forma quizu, w którym chodziło
o odgadnięcie nazw instrumentów ukrytych w recytowanych przez dzieci wierszykach. Całość zwieńczył
występ chóru „Leśne Ptaki”.
14.10 W Sobieszewie w Dniu Nauczyciela grupa z Koła PZN
z Bełchatowa zaprosiła cały personel na wspólny poczęstunek. Podano wspaniały duży tort, a Prezes Koła
podziękował za przeprowadzone szkolenie i dyspozycyjność pracowników. Przypomniał również o jubileuszu 70-lecia istnienia Ośrodka, dziękując za to
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Dzieło i służbę na rzecz osób z dysfunkcją wzroku.
Z racji Dnia Nauczyciela gościł w Sobieszewie również
personel szkoły katolickiej z Gdyni.
14.10 W Ośrodku w Rabce obchodzony był Dzień Edukacji
Narodowej. Z tej okazji odbyła się akademia z programem słowno-muzycznym. Uczniowie dziękowali
nauczycielom i wychowawcom za trud nauczania i wychowania oraz składali życzenia. W tym szczególnym
dniu odbyło się także ślubowanie i pasowania przedszkolaków i nowych uczniów.

14–19.10 W Warszawie w kościele i w specjalnie zbudowanym
namiocie przed kościołem Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu odbywały się uroczystości
Jubileuszu 25-lecia śmierci ks. Jana Ziei, który zmarł
19 października 1991 r. Obchody były zapoczątkowane już we wrześniu w ramach 40. rocznicy powoła-
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nia Komitetu Obrony Robotników (KOR). Wtedy to
m.in. na grobie ks. Ziei na cmentarzu zakładowym
w Laskach dnia 23 września złożyli wiązanki delegaci
KOR oraz Prezydent RP Andrzej Duda. Wieczorem
tego dnia w kościele Sióstr Wizytek kard. Kazimierz
Nycz sprawował Mszę św. za zmarłych członków KOR.
26 września w Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” odbyło się spotkanie
„In Memoriam” poświęcone ks. Ziei. Październikowy
„Projekt” pt. „Twarze dialogu – ks. Jan Zieja” był z kolei pierwszą edycją nowego
cyklu realizowanego przez
Centrum Myśli Jana Pawła II
w ramach „Dziedzińca Dialogu”. Spotkania odbywały
się pod patronatem kard. Kazimierza Nycza. W skład
komitetu honorowego weszła też Matka Radosława
FSK. Te dni były okazją do przypomnienia roli, jaką
ten niezwykły Kapłan (wielokrotnie nazywany „Prorokiem” naszych czasów) odegrał w kształtowaniu duchowości Dzieła Lasek. Był kapelanem i duszpasterzem
w Laskach i w Zakładzie na ul. Polnej w okresie jego
powstawania. W latach 1939–1942 sprawował opiekę
duszpasterską nad Komendą Główną AK i „Szarymi
Szeregami”. Postać ks. Ziei została przypomniana także
w ramach rocznicowej wystawy z okazji jubileuszu
urodzin Matki Elżbiety, przygotowanej w Laskach
przez s. Albertę.
15.10 Przed 38. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża
przeżywaliśmy wraz z Kościołem w Polsce „Wielką Po-
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kutę”. Z Lasek i klasztoru warszawskiego grupa sióstr
i współpracowników wyjechała na Jasną Górę, gdzie
Fundacja „Solo Dios Basta” zorganizowała modlitwę,
którą poprowadził salezjanin ks. Dominik Chmielewski oraz misjonarze z Brazylii – przełożeni Wspólnoty
„Przymierza Miłosierdzia”. Centralnej Mszy świętej
przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosił homilię.
16.10 Młodzież z Ośrodka w Rabce wraz z wychowawcami
i s. Józefą w kościele św. Teresy w Rabce-Zdroju uczestniczyli w pięknej uroczystości. Artyści Krakowskiej
Opery Kameralnej, w hołdzie Janowi Pawłowi II, w 38.
rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, zaprezentowali
Misterium Tobie Panie Johanna Sebastiana Bacha.
17.10 W kaplicy Matki Bożej Anielskiej odbyła się pierwsza
z tegorocznego cyklu konferencja ks. rektora Sławomira Szczepaniaka pt. Jedni drugich brzemiona noście
(por. Ga 6,15).
19.10 Z okazji 140. rocznicy urodzin Matki Elżbiety Róży
Czackiej w Domu św. Łucji w Sobieszewie miało miejsce spotkanie wszystkich pracowników. Siostra Hiacynta przygotowała prezentację o Matce.
20.10 W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 70-lecia zjednoczenia ruchu
niewidomych w Polsce oraz 65. rocznicy powstania
Polskiego Związku Niewidomych (PZN). Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda dokonał odznaczenia osób szczególnie zasłużonych dla sprawy
niewidomych. Z Lasek odznaczył Złotym Krzyżem
Zasługi: ks. Kazimierza Olszewskiego (odznaczony po
raz drugi), s. Hieronimę Broniec i Józefa Plachę.
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22.10 W Laskach obchodzona była 140. rocznica urodzin
Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej. Tego dnia o godz.
16.00 Mszę św. w intencji Matki koncelebrowali pod
przewodnictwem ks. Sławomira Szczepaniaka: ks. Kazimierz Olszewski i ks. Edward Engelbrecht. Następnie wszyscy przeszli na alejkę prowadzącą do Domu
Dziewcząt, gdzie s. Alberta zaprezentowała wystawę
poświęconą Matce Elżbiecie, przygotowaną na zewnętrznej ścianie budynku Archiwum.
24.10 W Laskach swoje święto patronalne obchodził Dom
św. Maksymiliana. Po Mszy św. sprawowanej w kaplicy
Matki Bożej Anielskiej o godz. 12.00, odbyło się spotkanie, podczas którego wychowawcy i nauczyciele
zaprezentowali program artystyczny.
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„Inne wydarzenia” zredagowały: Anna Gedyk i Bożena Mikołowicz – na podstawie Karty Zgromadzenia FSK (pod red. s. Rut-Wosiek), strony internetowej www.laski.edu.pl oraz informacji
dostarczonych przez W. Gołąba, s. Irminy Landowskiej, s. Idy Burzyk.
Między innymi w tym numerze wykorzystano zdjęcia autorstwa Rafała Zakrzewskiego oraz zasoby z Archiwum Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych (Warszawa, ul. Piwna 9/11)
i Archiwum placówek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Rabce i Sobieszewie.

Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok
Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 50 zł (pięćdziesięciu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku
przeznaczonym dla posiadacza rachunku)
Redakcja
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