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W takich chwilach, jakie obecnie przeżywamy, najczęściej  
zadawane pytanie, a jednocześnie najtrudniejsze, brzmi:  
dlaczego? I mam wrażenie, że udzielono na nie już wszelkich 
możliwych odpowiedzi. 

Wincenty Pipka

MaM to z BiBlii

Przypomina mi się scena z filmu 
shrek, gdy osioł znany z tego, że 
zawsze dużo gadał, mówi: Nikt mi 
nie powiedział, że mam prawo za-

chować milczenie. Wiem, że to nie z biblii, 
ale nie mam więcej do powiedzenia niż ten 
osioł. Patrzę na potęgę tego, co nie zależy  
od człowieka i w milczeniu próbuję odna-
leźć w tym siebie. zestawiam dwie rzeczy-
wistości: świat, który tworzymy i pragnie-
nie, które zanosimy teraz do boga: 

Od powietrza, głodu, ognia 
i wojny – wybaw nas Panie!

Rocznie z powodu zanieczyszczenia wody 
i powietrza umiera 6 mln ludzi. Główną 
przyczyną jest ocieplenie klimatu. Liczne 
badania naukowe pokazują, że to ludzie są 
odpowiedzialni za 100% zaobserwowanego 
wzrostu temperatury (Wikipedia, naukao-
klimacie.pl).

Od powietrza, głodu, ognia  
i wojny – wybaw nas Panie!

Każdego roku na świecie marnuje się 
jedną trzecią żywności. To 1,3 mld ton je-
dzenia. Jednocześnie ponad 820 milionów 
ludzi głoduje (dane Organizacji Narodów 

zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa FAO).

Od powietrza, głodu, ognia  
i wojny – wybaw nas Panie!

Na świecie ma obecnie miejsce 37 konflik-
tów zbrojnych. Najdłużej, bo od 1947 roku, 
trwa konflikt między Indiami a Pakistanem 
o Kaszmir (dane The World’s Conflicts).

Od nagłej, a niespodziewanej 
śmierci – zachowaj nas Panie!

Każdego roku na świecie dokonuje się  
od 40 do 50 milionów aborcji (dane Świato-
wej Organizacji Zdrowia WHO). Nie wlicza 
się w to aborcji farmakologicznych.

Od nagłej, a niespodziewanej 
śmierci – zachowaj nas Panie!

W wypadkach samochodowych zginęło 
w ubiegłym roku 1,35 miliona ludzi. To ozna-
cza, że każdego dnia umiera niemal 3700 osób! 
(dane Światowej Organizacji zdrowia WHO).

Od nagłej, a niespodziewanej 
śmierci – zachowaj nas Panie!

Co 40 sekund jedna osoba na świecie 
odbiera sobie życie. Rocznie popełnia samo-

bójstwo prawie 800 tysięcy ludzi – to wię-
cej niż umiera wskutek malarii, raka piersi, 
morderstw czy wojen (dane Światowej Orga-
nizacji zdrowia WHO).

My grzeszni Ciebie Boga prosimy 
– wysłuchaj nas Panie!

38,2 procent katolików w Polsce uczestni-
czy w niedzielnych Mszach świętych (domini-
cantes), 17,3 procent przystępuje do Komunii 
(comunicantes) (dane Instytutu statystyki 
Kościoła Katolickiego [IsKK] za 2018 rok).

My grzeszni Ciebie Boga prosimy 
– wysłuchaj nas Panie!

W samej tylko Francji w 2018 roku doko-
nano 1063 aktów antychrześcijańskich pro-
fanacji. To jest ponad 3 profanacje dzien-
nie (Tygodnik „Valeur Actuelles”). Wśród 
Holendrów, którzy deklarują się jako ka-
tolicy, prawie nikt nie chodzi na niedzielne 
nabożeństwa przynajmniej raz w miesiącu. 
W ciągu 30 lat zamknięto tam ponad 1000 
kościołów (dane holenderskiego Centralne-
go biura statystycznego).

My grzeszni Ciebie Boga prosimy 
– wysłuchaj nas Panie!

Jezus jest realistą i powiada: „Muszą 
wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada 
człowiekowi, przez którego dokonuje się 
zgorszenie” (Mt 18,7). Zanim rozpocznę 
katechezę chciałbym w imieniu Kościoła 
prosić was o wybaczenie za skandale, jakie 
w ostatnim okresie miały miejsce zarówno 
w Rzymie, jak i w Watykanie. Proszę was 
o przebaczenie (papież Franciszek, audien-
cja 14.10.2015 r.)

Taką mamy rzeczywistość. Nie śmiem 
myśleć, co bóg w tej sytuacji?... jedyne  
co przychodzi mi do głowy, to powtórzyć  
za Hiobem w modlitwie: Jam mały, cóż Ci 
odpowiem? – Rękę przyłożę do ust (Hi 40, 4) 
lub za bliższą mi z natury postacią biblijną: 
Jezu wspomnij na mnie… (łk 23, 42).

Dziś mamy prawo się bać – nie jesteśmy 
pewni naszego jutra, miejsca pracy, spła-
ty kredytu, sytuacji materialnej.  Chce się 
powtarzać za Mistrzem: Ojcze mój, jeśli 
to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! 
Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty (Mt 
26, 39). Nam się wydaje, że nadzieję przy-
niósł dopiero świt zmartwychwstania. je-
zus żył tą nadzieją już w Ogrójcu. Wiele da 
się wycierpieć w życiu będąc wpatrzonym 
w wolę bożą. 

MaM to z BiBlii
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Pandemia – przypadek, 
kara, konsekwencja?



co konieczne od tego, co nim nie 
jest. Jest to czas przestawienia 
kursu życia ku Tobie, Panie, i ku 
innym (27.03.2020 r.). A w tym 
względzie każdy czas jest odpo-
wiedni.

On żyje i chce, abyś żył (papież Franciszek, Christus 
vivit, nr 1). Ta prawda dodaje otuchy. Przecież Chrystus 
swoim zmartwychwstaniem zaskoczył nawet apostołów. 
Nas też może jeszcze nie raz zaskoczyć. Teraz zaskoczył 
nas koronawirusem, udowadniając jak nieporadni jeste-
śmy jako ludzkość, mimo posiadania tak wielkiej wiedzy 
i świadomości panowania nad światem.

Nie wiemy jak długo potrwa pandemia i jakie będą jej 
skutki. z ufnością płynącą z wiary powierzamy się bożej 
Opatrzności oraz opiece Maryi. Wiele osób w tym czasie 
wraz ze swymi rodzinami i bliskimi zaczyna odkrywać 
siłę wspólnej modlitwy i moc płynącą z wiary. Choć zło 
nie staje się dobrem – bóg ze zła może wyprowadzić do-
bro. zatem: Jezu, ufam Tobie może być naszą najlepszą 
odpowiedzią na obecny czas. 

On żyje i chce, abyś żył!
W ostatnim czasie pojawia się wiele podniosłych i wzywających 
do odpowiedzialności manifestów. Wszystkie mają na celu udzielanie 
porad, apeli o rozsądek, interpretowanie tego, co dzieje się wokół.  
Potrzebujemy fundamentu, który da wsparcie. Nie zapominajmy,  
że fundamentem i Światłem naszego życia pozostaje zawsze jezus Chrystus, 
jedyny zbawiciel Świata.

ks. Ryszard Gołąbek, 
pallotyn

Wiara w Opatrzność bożą może być jednak 
wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpie-
nia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, 
jak pandemia spowodowana przez korona-

wirusa sARs-CoV-2. Na naszych placach, ulicach i mia-
stach zebrały się gęste ciemności – mówił papież Franciszek 
w swojej przejmującej homilii na pustym placu Świętego 
Piotra 27 marca 2020 r. W tym wszystkim jednak człowiek 
nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym boga. 
Nie może także ulec rozpaczy, która jest zawsze subiektyw-
nym stanem poczucia beznadziejności, całkowicie paraliżu-
jącym osobę ludzką oraz wyrazem skrajnego braku wiary.

Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cier-
pienia jest Ewangelia. I w niej właśnie próbowaliśmy 
w czasie Wielkiego Postu szukać porównań, skojarzeń 
i wyjaśnienia obecnej sytuacji. Ale Wielki Post się skoń-
czył, Chrystus zmartwychwstał, a pandemia trwa nadal. 
Pewnie dlatego, że jej nie obowiązuje kalendarz litur-
giczny Kościoła… Papież Franciszek przekonuje: Nie 
jest to czas Bożego sądu, ale naszego osądzenia: czas wy-
boru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego,  

PaPież Powiedział

Panie, dziś wieczorem Twoje słowo uderza 
i dotyka nas wszystkich. W naszym świe-
cie, który kochasz bardziej niż my, ruszy-
liśmy naprzód na pełnych obrotach, czując 

się silnymi i zdolnymi w każdej dziedzinie. Chciwi 
zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić 
pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Two-

ich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu 
wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie 
słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważ-
nie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, 
myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym 
świecie. Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym mo-
rzu, błagamy cię: «zbudź się Panie!» 

To był piątek 27.03., godzina 18.00. Papież Franciszek udzielił nam 
błogosławieństwa Urbi et Orbi oraz odpustu zupełnego. Modląc się 
samotnie na placu Świętego Piotra o ustanie zarazy koronawirusa, 
powiedział słowa, których nie zapomnimy nigdy.

Opracowanie: redakcja za vaticannews.va/pl

Urbi et Orbi

Fot. pixabay
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szkoła i koronawirus
Nie spodziewaliśmy się takiego „końca szkolnego świata”.  
12 marca obudziliśmy się w domach i nie tylko, że nie trzeba było, 
ale wręcz nie można było pójść do szkoły. 

Dorota Koprowska, sławomir Fido

Część z naszych uczniów ma 
rodzeństwo i dzieli komputer, 
w wielu domach rodzice pracu-
ją zdalnie i, nie mając dostępu 

do szybkich łączy internetowych, muszą 
dzielić czas przed komputerem z pozo-
stałymi członkami rodziny. są uczniowie, 
którzy korzystają wyłącznie z telefonów 
komórkowych, wielu opiekuje się młod-
szym rodzeństwem. 

Wideokonferencja  
– modne słowo

Dobór materiałów, poszukiwanie do-
brych źródeł oraz zamieszczanie wska-
zówek do studiowania to jeden frag-
ment. Drugim jest odczytywanie prac 
uczniów, sprawdzanie ich, przesyłanie 
komentarzy i uwag, odpowiadanie na 
wątpliwości. Pojawiły się wideokonfe-
rencje. Dla ok. 120 uczniów trzeba być 
przewodnikiem i mentorem w eduka-
cji zdalnej. Ale nie tylko w edukacji, 
pomagamy również w zmaganiu się 
z trudnymi emocjami, wątpliwościami, 
nauką samodzielnego uczenia się. Kore-
spondencja lub rozmowy indywidualne 
to teraz bardzo wzmożone, bo niezwy-
kle potrzebne działania.  

W pracy zdalnej trzeba się zaangażo-
wać, być samodzielnym, zmusić się do 
samodyscypliny i nie jest to łatwe, więc 
doradzamy, mobilizujemy, dzwonimy do 
rodziców, przypominamy. I staramy się 
patrzeć pozytywnie, mimo trudności.

Nowe umiejętności, proszę!
Nowa sytuacja rozwija nowe kompe-

tencje. Uczy nazywania konkretnie, cze-
go jeszcze nie rozumiem, uczy jak się 
uczyć samodzielnie podążając za wska-
zówkami, a nie gotowymi odpowiedzia-
mi, uczy poszukiwania wiedzy, odpo-
wiedzialności za swój proces nauczania, 
zarządzania czasem i polegania na swo-
ich umiejętnościach. Taka praca jest dużo 
bardziej zindywidualizowana niż dotych-
czas, nie ma limitu czasu i limitu pytań. 
Uczeń musi sam dojść do tego, czego nie 
rozumie, jakoś ubrać to w słowa, sformu-
łować pytanie, co czasami sprawia, że sa-
modzielnie znajduje odpowiedź.

Po skończeniu liceum większość z ucz-
niów pójdzie na studia i będą musieli wyka-
zać się umiejętnością samokształcenia. My 
teraz możemy ich w tym wspierać, żeby za 
kilka lat, na kolejnym etapie edukacji, mo-
gli już samodzielnie i pewnie poruszać się 
tą ścieżką. jest to czas wzięcia większej od-
powiedzialności za siebie i za swoją naukę.

Czekamy, a za oknem jest morze
Patrząc na naszą nową formułę pracy, 

każdego dnia uczymy się, jak pracować 
w takich warunkach i każdego dnia two-
rzymy warsztat swojej pracy od nowa. 
Uczymy się i naprawdę tęsknimy za 
szkołą sprzed pandemii. 

A szkoła czeka, a w niej zupełnie nowy 
wystrój biblioteki, w której na praw-
dziwych półkach stoją nie wirtualne,  

lecz papierowe, fascynujące książki. 
Czekamy na powrót do szkoły pełnej 
gwaru, śmiechu, takiej, gdzie nauczyciel 
będzie w sali lekcyjnej, a jego głos nie 
będzie potrzebował szerokopasmowego 
Internetu tylko uwagi uczniów siedzą-
cych w szkolnych ławkach. Czekamy na 
powrót do jedynej na Mazowszu szkoły 
z widokiem na morze. 

Niepubliczna Katolicka Szkoła 
Podstawowa we Władysławowie

Uczniowie Niepublicznej Katolickiej 
szkoły Podstawowej, mimo ogłoszonej kwa-
rantanny, nie przerwali nauki ani na jeden 
dzień. już pierwszego dnia przymusowego 
pobytu w domach otrzymali od swoich na-
uczycieli, różnymi kanałami internetowymi, 
zadania do wykonania. W początkowych 
dniach praca była utrudniona, gdyż narzę-
dzia weryfikowania pracy i postępu w nauce 
uczniów, były autoryzowane przez dostaw-
ców usługi. Po kilku dniach powstał „inter-
netowy plan lekcji” obejmujący zarówno za-
jęcia on-line, jak i naukę korespondencyjną. 
Ani uczniowie, ani nauczyciele nie narzeka-
ją na brak pracy.

Czas pobytu w domu nie oznaczał 
żądną miarą dla uczniów katolickiej pod-
stawówki bezczynności i lenistwa. Poza 
zajęciami szkolnymi, których nie brako-
wało, przygotowali nagranie rozważań 
Drogi krzyżowej. z oczywistych przy-
czyn uczestnictwo w tym nabożeństwie 
w kościele nie było możliwe, ale dzięki 
zaangażowaniu uczniów, rozważania są 
teraz dostępne dla dużo większej liczby 
naszych parafian. Można je znaleźć pod 
adresem: https://drive.google.com/file/
d/1M1jGmUaQ_j3vC-6KPq5lYGiiDEU-
AKNns/view 
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znaleźliśmy się w świecie, które-
go nie znaliśmy dotąd, w świe-
cie, który wszystko wywrócił 
do góry nogami, niezależnie 

czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy 
nie. jesteśmy przerażeni i często nie wie-
my jak poukładać swoje życie w nowej 
rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości, 
że obecny czas zmusza nas do zmiany po-
stawy i do głębokiej refleksji, ale jak so-
bie poradzić z lękiem? strach jest czymś 
naturalnym i nic dziwnego, że się boimy. 
zamknięci w domach zastanawiamy się 
co jest gorsze: koronawirus, czy utrata 
pracy, lęk o najbliższych, lęk przed ban-
kami, które wysyłają upomnienia, utrata 
wolności, czy nadmiar czasu z którym 
nie wiemy co zrobić? 

Oczywiste
Okazało się, że to co było oczywi-

ste, na co nie zwracaliśmy uwagi jak 
na przykład wyjście z domu do kina, czy 
na kawę, nagle stało się ogromną tęsk-
notą. To trudny czas. To wielkie niebez-
pieczeństwo zdrowotne, ekonomiczne, 
społeczne, polityczne, lecz jest to też 
niebezpieczeństwo dla człowieka wiary. 
Groźny wirus i panika, która nas otacza, 
to wszystko stało się groźne dla naszej 
pobożności. Pamiętamy wstrząsający 
widok samotnego papieża Franciszka 
modlącego się za świat na pustym placu 
przed bazyliką Świętego Piotra. A prze-
cież jeszcze nie tak dawno otaczały go 
tłumy. Obecna sytuacja rodzi różne po-
stawy w zakresie wiary, czasem skrajne. 
Niewątpliwie duszpasterze próbują zna-
leźć najlepsze wyjście, by ocalić życie 
i wiarę. Kościół zamarł w sensie insty-
tucjonalno-praktycznym, ze względu na 
restrykcje, lecz na szczęście istnieje Koś-
ciół w Internecie. Można słuchać interne-
towych nabożeństw i łączyć się duchowo 
w modlitwie. W wielu parafiach, także 
w naszej, podane są godziny Mszy świę-
tych w których można uczestniczyć na 
„żywo” dzięki transmisjom telewizyjnym 
i internetowym. Można też umówić się 
telefonicznie na spowiedź z wybranym 
kapłanem, a także przyjąć Komunię świę-
tą w sposób duchowy. Często docierają  
do nas głosy niezadowolenia i rozczaro-
wania wiernych z powodu nałożonych ob-
ostrzeń wobec Kościoła. Niektórzy pyta-
ją: co na to Pan Bóg? Nie wiemy jaka jest 
boża odpowiedź, może odpowie pytaniem 

Kiedy ten artykuł ukaże się  
w druku, nic już nie będzie 

takie jak przedtem i nikt  
nie będzie taki jak przedtem.  
Miną Święta Wielkanocne,  

a przed nami wciąż  
wielka niewiadoma. 

barbara Habich

Nasza
postawa,
myślenie, 
działanie

na pytanie: czy potrafisz być ze Mną bez 
kościoła i liturgii? Powinniśmy wykorzy-
stać ten czas najlepiej jak potrafimy. 

Konieczne
Mamy wielką szansę na bardzo osobi-

stą relację z Panem bogiem i spojrzenia 
na siebie. Warto się sobie przyjrzeć. jakie 
jest moje życie? Kim jestem? Dokąd po-
dążam? Czy buduję swoją wiarę na lęku, 
czy na Ewangelii? Święty Paweł w Liście 
do Rzymian napisał: Któż nas może odłą-
czyć od Miłości Chrystusowej? Utrapie-
nie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy 
nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? 
(…) Ale w tym wszystkim całkowicie zwy-
ciężamy przez tego, który nas umiłował. 
(Rz 8, 35-37). zaś w Psalmie 121 napisał 
psalmista: Wznoszę oczy ku górze: skądże 
nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja przyj-
dzie od Pana, który stworzył niebo i zie-
mię. Musimy szukać Pana boga... teraz. Ta 
trudna sytuacja daje światło na nowe rela-
cje z Nim. Najważniejsze, że nie jesteśmy 
w tym wszystkim sami, bo najlepszym 
powiernikiem naszych lęków jest On – 
bóg, a prawdziwa wiara znosi strach oraz 
otwiera przestrzeń na racjonalne, spokojne 
decyzje.

Piękne 
Koronawirus zamroził życie w Polsce 

i na świecie, ale nie zamroził ludzkich 
serc. Gdy nie ma bohaterów, umierają 
narody – tak można sparafrazować Leo-
nidasa, króla sparty. Nasi bohaterowie nie 
walczą orężem. W maseczkach, kitlach, 
z respiratorami w rękach spieszą tam, 
gdzie tli się ludzkie życie. Padają ze zmę-
czenia, śpią na korytarzach, walczą. 

jest „pospolite ruszenie” aby pomagać. 
Widać jak na naszych oczach dzieją się 
rzeczy niezwykłe. Ożywa miłość i ludzka 
solidarność. Muzycy komponują ku po-
krzepieniu serc, policjanci tańczą na ulicy 
dla dzieci uwięzionych na kwarantannie, 
kobiety masowo szyją maseczki, młodzież 
rozkleja ogłoszenia oferujące pomoc oso-
bom starszym, inni wyprowadzają psy  
po sąsiedzku. Mój sąsiad zamienił mar-
kowe buty na gumiaki, aby sprzątać mój 
ogród. Robi też zakupy i wyprowadza psa. 
Ludzie na całym świecie zjednoczyli się 
w pieśni niosącej przesłanie: „Wszystko 
będzie dobrze”. Nic nie jest do przewidze-
nia, ale czy wykorzystamy ten czas, zależy 
tylko od nas. 
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o wychowaniu

Czas dany nam
nieoczekiwanie

być może zadajemy sobie teraz pytania o sens obecnej 
sytuacji. Dlaczego przeżywamy stan epidemii? Dla-
czego musimy rezygnować z naszych codziennych 
zwyczajów? Dlaczego musimy przeżywać tak silny 

niepokój o własne zdrowie, o byt rodziny? Victor Frankl, austria-
cki profesor neurologii i psychiatrii, psychoterapeuta, doktor fi-
lozofii, przeżył horror Holokaustu w Auschwitz i Dachau. było 
to doświadczenie, które pozwoliło mu później położyć podwaliny 
dla bardzo osobistej terapii, która dziś znana jest jako logoterapia. 

Zgodnie z teorią logoterapii – pisał Frankl – człowiek może 
odnaleźć sens na trzy sposoby. Pierwsza droga wiedzie przez 
tworzenie dzieła i spełnianie czynu, druga – przez doświadcze-
nie czegoś lub spotkanie kogoś. Najważniejsza jest jednak trzecia 
droga poszukiwania sensu; nawet najbardziej bezbronna ofiara 
beznadziejnej sytuacji, stojąca w obliczu losu, którego nie można 
zmienić, może wznieść się ponad siebie, przerosnąć siebie i tym 
samym stać się innym człowiekiem. Ktoś taki może przemienić 
osobistą tragedię w triumf. […] Człowiekowi można odebrać 
wszystko, z wyjątkiem jednego: 
ostatniej z ludzkich swobód. 
Wybór osobistego nastawienia  
do napotkanych okoliczności, 
aby zdecydować o swoim losie. 

W jeszcze innym miejscu pi-
sał: My, którzy żyliśmy w obo-
zach koncentracyjnych, pa-
miętamy ludzi, którzy chodzili  
po barakach, pocieszając innych, 
oddając ostatni kawałek chleba. 
Być może było ich niewielu, ale 
są oni wystarczającym dowodem 
na to, że człowiekowi można za-
brać wszystko za wyjątkiem jed-
nej rzeczy: ostatniej z ludzkich 
wolności – wyboru swojej posta-
wy w każdych okolicznościach, 
wyboru swojej drogi.

A więc po początkowym 
pytaniu: „dlaczego” pojawia 
się refleksja, co mogę zrobić,  
aby tę sytuację dobrze wykorzy-
stać, aby wykorzystać ten nieco-
dzienny czas.

W moim odczuciu – pisał Frankl – postrzeganie sensu sprowa-
dza się do stopniowego uświadamiania sobie potencjalnej możli-
wości zarysowującej się na tle rzeczywistości lub – mówiąc naj-
prościej – uświadamiania sobie tego, co w danej sytuacji można 
zrobić. 

z pozoru nasze możliwości działania są ograniczone. Co można 
zrobić gdy nie można się przemieszczać i spotykać z innymi? jaki 
jest sens tej sytuacji? A jednak pole aktywności jest olbrzymie. 
Po pierwsze jest to czas bycia z najbliższymi tak długo i inten-
sywnie, jak chyba nigdy wcześniej. To czas bliskości i budowania 
relacji. szansa na lepsze poznanie się, na rozmowę, na spokoj-
ne wsłuchanie się w drugiego człowieka. To także czas dzielenia 
obowiązków ale i chwil zabawy i rozrywki. To czas przepraszania 
tych których być może zraniliśmy, bo przecież ta sytuacja sprzy-
ja pojednaniu. To także czas „spostrzegawczości”, otwartości  
na potrzeby innych, możliwość kontaktu (nie szkodzi, że tylko te-
lefonicznego) z osobami, z którymi na co dzień nie mamy czasu 
porozmawiać. To także czas nauki nowych umiejętności, których 

być może wymaga praca na od-
ległość, nauki planowania i wy-
magania od siebie wewnętrznej 
dyscypliny, bo przecież „szef nie 
patrzy”. I w końcu czas modli-
twy i zapatrzenia w niebo, czas 
słuchania boga w ciszy, czas 
wiary i nadziei. A więc czas 
budowania relacji z bogiem 
i z drugim człowiekiem. 

Na koniec posłuchajmy jesz-
cze autora książki: Nie należy 
poszukiwać w życiu jakiegoś 
abstrakcyjnego sensu. Każdy 
człowiek ma swoje wyjątkowe 
powołanie czy misję, której ce-
lem jest wypełnienie konkretnego 
zadania. Nikt nas w tym nie wy-
ręczy ani nie zastąpi, tak jak nie 
dostaniemy szansy, aby drugi raz 
przeżyć swoje życie. A zatem każ-
dy z nas ma do wykonania wyjąt-
kowe zadanie, tak jak wyjątko-
wa jest okazja, aby je wykonać. 
Właśnie teraz mamy tę okazję. 

Viktor Frankl opublikował w 1945 roku książkę pt.: „Człowiek w poszukiwaniu sensu”, w której 
pisał, że dążenie do znalezienia sensu w życiu jest u człowieka najpotężniejszą siłą motywującą.

Katarzyna Dobrzyńska, wicedyrektor Niepublicznej Katolickiej szkoły Podstawowej we Władysławowie
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Miłość nie szuka poklaskuMiłość nie szuka poklasku

hyMn o Miłości

W stworzonej przez Maslowa,  
tzw. piramidzie potrzeb zajmuje miejsce 
powyżej potrzeby miłości i przynależno-
ści. Czy Maslow nie czytał biblii? A może 
ta biblijna miłość to już przeżytek?

Ona: Tekst św. Pawła i teoria Maslowa 
wcale nie muszą być w sprzeczności wo-
bec siebie. Nawet brzmi to sensownie, że 
dopiero po zaspokojeniu potrzeby miłości 
człowiek zyskuje szacunek sam do siebie 
i w oczach innych. To przecież innymi sło-
wy wezwanie sługi bożego ks. Franciszka 
blachnickiego, który mówił o posiadaniu 
siebie w dawaniu siebie.

On: Niby tak. zwróćmy jednak uwa-
gę, że jest napisane, że miłość nie szuka 
poklasku. I biorąc to literalne należałoby 
domniemywać, że prawdziwa miłość blo-
kuje potrzebę tego, żeby być docenianym. 
Powinniśmy raczej funkcjonować według 
Legendy o świętym Aleksym.

Ona: W kontekście małżeństwa to aku-
rat nienajlepszy przykład. Chyba kluczem 
do pogodzenia naszych naturalnych po-
trzeb z biblijnym wskazaniem jest słowo 
„szukać”. Ono nadaje kierunek naszym 
intencjom.

On: Dokładnie o tym samym pomy-
ślałem. I faktycznie jeśli coś robię na-
prawdę z miłości, to nie będę oczekiwał 
na brawa. Ale! jeśli naprawdę kocham, 
to będę zawsze doceniał to, co robi dla 

mnie ukochana osoba. W skrócie: robisz 
najlepszy tort brzoskwiniowy na świecie 
(choć za rzadko ).

Ona: Odzew: uwielbiam, gdy doja-
dasz zawsze ciasto po dzieciach . Ale 
tak na serio, to w tym stwierdzeniu „nie 
szuka poklasku” miłość małżeńska bardzo 
przypomina modlitwę – wejdź do swojej 
izdebki, a bóg widzi w ukryciu.

On: Tak. szukanie poklasku nie tyl-
ko stawia nas na prostej drodze do pychy,  
ale bywa niebezpieczne dla samego związ-
ku. To akurat o faryzeuszach, którzy robili 
wszystko na pokaz, jezus mówił: groby 
pobielane. I tak może stać się z naszym 
małżeństwem. jeśli będziemy szukali  
na zewnątrz, możemy stracić wnętrze na-
szej miłości.

Ona: łatwo powiedzieć, ale pokusa, 
aby szybko rozliczyć się ze współmał-
żonkiem z tego, co się dla niego robi, jest 
ogromna. szczególnie, gdy nie ma on 
daru zauważania tych gestów.

On: To prawda. są dwie metody: albo 
wspominać, co zrobił dla nas Chrystus, 
bynajmniej nie szukając poklasku (ale to 
dla „wyczynowców”). Prościej jest szukać 
okazji do oklaskiwania współmałżonka. 
szczerze? będzie to trudne i z pewnością 
nie będzie miało nic wspólnego z szuka-
niem poklasku. Ale na tym właśnie polega 
miłość. 

Według psychologicznej teorii Abrahama Maslowa potrzeba  
szacunku i uznania jest jedną z ważniejszych potrzeb człowieka. 

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów. Jak spra-
wić, żeby nasza miłość wzrastała w skrom-
ności, bez światła reflektorów, fanfar, bez 
szukania własnej chwały? To właśnie drob-
ne gesty wykonane dla współmałżonka, bez 
oczekiwania na wzajemność. Tak po prostu, 
ze szczerego serca... z miłości:
l  Zrobię codziennie jedną drobną rzecz 

dla współmałżonka.
l  Nie będę o tym rozpowiadać (o tym 

co zrobiłam/zrobiłem) i czekać na po-
chwałę.

l  Bezinteresownie i z uśmiechem na twa-
rzy wykonam coś za współmałżonka. 

l  Poszukam okazji, by sprawić współ-
małżonkowi niespodziankę.

l  Nie będę domagać się uznania za wy-
konany przeze mnie gest czy uczynek 
dla współmałżonka.

l  Zamiast mówienia o sobie, pochwalę 
przy innych współmałżonka.

l  Każdego dnia pomodlę się za współ-
małżonka, choć krótką modlitwą – bez-
interesowny dar.

l  Nie będę myśleć o sobie, że jestem 
lepsza/y od współmałżonka w miłości, 
ale w pokorze, każdego dnia będę pra-
cować nad naszą relacją.

l  Postaram się panować nad swoją mo-
tywacją, „posiadać siebie w dawaniu 
siebie”.

l  Oczyszczę moje intencje: zamiast „ja” 
– w kierunku „ty”.

l  Twoja własna inspiracja do pracy nad 
bezinteresownością.

Miłość w cichości? Tak, to jest możliwe 
i przybliża nas do Miłości Doskonałej!
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Pojawia się czasem tłumacze-
nie: bóg nie jest sprawcą takich 
wydarzeń jak pandemia, bóg  
nie czyni zła, lecz jedynie dopusz-

cza zło. Ale dlaczego dopuszcza? Do-
puszcza, to znaczy zgadza się, toleruje… 
A jeśli bóg zła nie akceptuje, nie toleruje, 
to co? Czyżby nie dał rady jakiemuś złu 
się przeciwstawić? A może nie dopatrzył 
czegoś? Albo niewiele Go obchodzi to, 
co aktualnie dzieje się w świecie? Każ-
da z wymienionych tu hipotez kłóci się 
z tym, kim bóg naprawdę jest. Mówimy 
bowiem, że bóg jest wszechmocny, dobry, 
miłosierny… Więc DLACzEGO? 

Odpowiedź na pytanie „DLACZE-
GO?” znajdujemy w Biblii. Księga 
Rodzaju już w pierwszym rozdziale, 
w poemacie o stworzeniu świata mówi, 
że wszystko, co bóg stworzył, było do-
bre. Następnie bóg, cały, przez siebie 
stworzony świat, przekazał człowieko-
wi, aby był jego gospodarzem. Określił 
też człowiekowi zasady, którymi ma się 
kierować w zarządzaniu światem. biblia 
mówi o drzewach w ogrodzie, z których 
człowiekowi nie wolno było zrywać 
owoców. My dziś mówimy o prawie 
naturalnym, które jest wpisane w su-
mienie człowieka i ono określa sposób 
działania, aby pierwotne dobro dane 
przez boga, człowiek mógł dalej rozwi-
jać i pomnażać. zło pojawia się wtedy, 
kiedy człowiek zwiedziony przez zbun-
towanych wobec boga aniołów (biblijny 
wąż), decyduje się na działanie wbrew 
Prawu bożemu (Księga Rodzaju obrazu-
je to działanie wbrew bogu zerwaniem 
owocu z zakazanego drzewa). I dalej 
Księga Rodzaju mówi o różnych konse-
kwencjach, które są spowodowane przez 
człowieka działaniem wbrew bogu, 
wbrew jego Prawu. Negatywne skutki 
takiego działania obejmują wszystkie 
przejawy porządku świata, nie tylko sa-
mego człowieka. I tak, Księga Rodzaju 
mówi o zaburzonej harmonii w rela-
cjach między mężczyzną a kobietą: Do 

niewiasty powiedział: ...ku twemu mężo-
wi będziesz kierowała swe pragnienia, 
on zaś będzie panował nad tobą (Rdz 
3, 16). Praca człowieka naznaczona jest 
piętnem grzechu: Ponieważ… zjadłeś 
z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz 
w słowach: Nie będziesz z niego jeść – 
przeklęta niech będzie ziemia z twego 
powodu: w trudzie będziesz zdobywał 
od niej pożywienie dla siebie po wszyst-
kie dni twego życia. Cierń i oset będzie 
ci ona rodziła (Rdz 3, 17). skutkiem 
grzechu jest także utrata więzi między 
człowiekiem a bogiem. Człowiek, który 
żył w wielkiej zażyłości z bogiem, za-
czyna się boga bać: Gdy zaś mężczyzna 
i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga… 
skryli się przed Panem Bogiem wśród 
drzew ogrodu… [a gdy] Pan Bóg za-
wołał na mężczyznę…  Usłyszałem Twój 
głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo 
jestem nagi, i ukryłem się (Rdz 3, 8-10). 
Dziś moglibyśmy dodać dużo dłuższą, 
niż biblijna, listę tego, co zostało zabu-
rzone, w stosunku do pierwotnego po-
rządku świata stworzonego przez boga.

Czy więc dzisiejsza sytuacja świa-
ta, jeśli chodzi o pandemię, jest kon-
sekwencją grzesznego funkcjonowa-
nia człowieka, który gwałci Prawo 
Naturalne – Boże Prawo? zapewne 
w jakimś stopniu tak. Trudno to jedno-
znacznie udokumentować. Trzeba by 
rzetelnej i wszechstronnej analizy róż-
nych czynników. Faktem jednak jest,  
że dzisiejszy człowiek, żyjąc coraz bar-
dziej konsumpcyjnie, dewastuje świat, 
więc i w tej dziedzinie trudno wykluczyć 
stwierdzenie, że pandemia jest konse-
kwencją dzisiejszego stylu życia czło-
wieka. Czy to jedyny punkt widzenia?  

Patrząc na to, jak ludzie zdewastowali 
dzisiejszy świat, w jakim stopniu stwo-
rzyli okrutne relacje między sobą, rodzi 
się jeszcze jedno pytanie: czy bóg nie 
mógł nie dopuścić do tego, by człowiek 
postępując wbrew Prawu bożemu, roz-
wijał swoją niszczycielską działalność? 
Mógł. Ale wtedy człowiek nie byłby 
człowiekiem. byłby jednym ze zwierząt, 
które są całkowicie podporwządkowa-
ne określonym prawom. To wolna wola 

Tak postawione pytanie, w aktualnej rzeczywistości, generuje jeszcze inne: dlaczego mnie, 
nas to spotkało? Dlaczego bóg do takiej sytuacji w świecie dopuścił? 

Odpowiada: ks. Andrzej Grefkowicz

Czy pandemia to kara boża?
zaPytaj księdza
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człowieka sprawia, że człowiek może 
wybierać dobro lub zło. Czynić świat 
coraz piękniejszym, albo go niszczyć, 
być powodem kolejnych wojen, same-
mu stawać się potworem, przed którym 
inni uciekają. Wolność, którą bóg nas 
obdarował, otwiera przed nami niezwy-
kłe możliwości przemieniania świata. 
Takich możliwości nie mają zwierzęta, 
funkcjonują niezmiennie według danego 
im instynktu. To, co w tym wszystkim 
najważniejsze, tak ukształtowany czło-
wiek jest powołany do niezwykłej re-
lacji, do przyjaźni z bogiem. No i jest 
w tym wszystkim wielkie ryzyko: czło-
wiek tę niezwykłą perspektywę może 
odrzucić. Może wybrać drogę zła. Pu-
stoszyć wszystko w sobie i wokół siebie. 
Tę właśnie rzeczywistość dzisiaj boleś-
nie przeżywamy.

Czy bóg patrzy na to wszystko „z za-
łożonymi rękami”? Czy zupełnie na to nie 
reaguje? My pewnie mielibyśmy ochotę 
„skasować delikwenta”, który dewastuje 
świat i niszczy ludzi. skasować, żeby nie 
szerzył zła wokół siebie. bóg „nie kasuje” 
swoich dzieci. Wprost przeciwnie – wal-
czy o nie. Na kartach biblii znajdziemy 
wiele sytuacji, w których bóg interwenio-
wał, wkraczał w życie człowieka i świata, 
by powstrzymać szerzące się zło. Inter-
wencje boże nigdy jednak nie gwałciły 
wolnej woli człowieka. bóg pouczał, upo-
minał swój lud przez proroków. Gdy upo-
mnienia nie przynosiły pożądanego efek-
tu, nie były skuteczne, bóg interweniował 
poprzez wydarzenia. znane nam jest za-
pewne doświadczenie suszy trwającej trzy 
lata w Palestynie za czasów Eliasza. Częś-
ciej bóg posługiwał się wobec swego ludu 
narodami ościennymi, które gnębiły Izrae-
litów, rabowały ich mienie, paliły miasta, 
brały w niewolę. bywało, że tego rodzaju 
trudne dla Izraelitów doświadczenia po-
wodowały opamiętanie, budziły refleksję, 
skruchę i prowadziły do nawrócenia, a sy-
tuacja egzystencjalna Izraelitów poprawia-
ła się. Autorzy natchnieni w wydarzeniach 
historycznych ukazują boga obecnego 
i działającego pośród swojego ludu.    

biblia mówi nam o jeszcze radykal-
niejszych interwencjach boga, takich jak 
potop. Co prawda należy on do prehistorii, 
ale treść teologiczna jest bardzo wymowna. 
Ludzkość, którą bóg powołał do istnienia 
i umieścił w świecie, do tego stopnia po-
grążyła się w złu, że Bóg nie znalazł już 

sprawiedliwego człowieka poza Noem (por. 
Rdz 6). Podobna historia, choć na mniejszą 
skalę miała miejsce za czasów Abrahama. 
Mieszkańcy sodomy tak daleko odeszli od 
Prawa bożego, że: Pan rzekł [do Abraha-
ma}: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno 
się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] 
są bardzo ciężkie… Pan spuścił na Sodo-
mę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana 
<z nieba> (Rdz 18, 20; 19, 24-25). 

Czy nie w tej perspektywie trzeba by 
patrzeć na aktualną sytuację pandemii? 
Prorok jeremiasz mówił o swoich roda-
kach, że nie było przykazania, którego by 
nie pogwałcili. Mieszkańcy sodomy obok 
innych grzechów dopuszczali się czegoś, 
co absolutnie wykraczało poza wszelkie 
normy etyczne ówczesnego świata. stali się 
do tego stopnia zdeprawowani, że pożycie 
seksualne mężczyzn traktowali za normę. 
Dzisiejszy świat jeszcze dalej posunął się 
w stylu życia wbrew Prawu boga. 

Na ile pandemia, którą dziś przeżywamy 
jest naturalną konsekwencją człowieka nisz-
czącego świat, a na ile interwencją boga, 
który przez dzisiejszą plagę w rozmiarach 
dotąd niespotykanych, chce ludzkość rato-
wać przed jeszcze większym wyniszcze-
niem…? W tym pytaniu może zawierać się 
odpowiedź, której dziś szukamy. 

Konkludując: zło czyni człowiek, 
nadużywając wolności, którą dał mu 

bóg. bóg zaś nie pozbawia człowie-
ka jego wolności, kiedy ten dopuszcza 
się czynienia zła zarówno w wymiarze 
osobistym, jak społecznym, czy nawet 
w wymiarze całego świata, ale też nie 
pozostaje z „złożonymi rękami”. Chcąc 
ratować człowieka pogrążającego się 
w złu, niszczącego świat, eskalującego 
konflikty społeczne, posługuje się czasem 
nawet bardzo bolesnymi dla człowieka 
doświadczeniami, by powstrzymać fale 
zła, ratować go z jeszcze większych za-
grożeń, czy zniszczeń. Wydaje mi się, że 
tak trzeba patrzeć na dzisiejszą sytuację, 
jako wypadkową skutków wynikających 
z działania człowieka i interwencji Pana 
boga. I może jeszcze jedno: bóg nigdy 
nie karze człowieka „za coś”. Podejmuje 
działania „po coś”. Czasem to „po coś” 
jest gorzkim lekarstwem.

jeśli człowiek otworzy się na boże 
działanie, przyjmie z pokorą nawet trudne 
doświadczenia jako „gorzkie lekarstwo”, 
jeśli podejmie refleksję nad swoim ży-
ciem, bóg jest w stanie wyprowadzić nas 
ku jeszcze większemu dobru. Wydarzenia 
życiowe, które nawiedzają ludzi i jawią się 
nam jako dopust boży, trzeba postrzegać 
w perspektywie wiary i stawiać pytanie: 
Panie w czym zawiniliśmy, że tak ciężkie 
sprowadzasz na nas doświadczenia?

W niewoli babilońskiej Azariasz tak 
się modlił: [Boże] jesteś sprawiedliwy we 
wszystkim, coś nam uczynił, a wszystkie 
czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje 
proste i wszystkie wyroki pełne słuszności. 
Bo wydałeś prawdziwe wyroki we wszyst-
kim, co sprowadziłeś na nas [...] Bo we-
dług sprawiedliwego wyroku sprowadzi-
łeś to wszystko na nas z powodu naszych 
grzechów. Tak, zgrzeszyliśmy i popełni-
liśmy nieprawości, opuszczając Ciebie. 
Okazaliśmy się przewrotni we wszystkim, 
a przykazań Twoich nie słuchaliśmy. Nie 
zachowaliśmy ani nie wypełnialiśmy tego, 
co nam nakazałeś, by się nam dobrze po-
wodziło. Wszystko, co na nas sprowadzi-
łeś, i wszystko, co nam uczyniłeś, uczyni-
łeś według sprawiedliwego sądu… Teraz 
zaś nie mamy odwagi otworzyć swych ust. 
Wstyd i hańba okryła Twoje sługi i tych, 
co cześć Ci oddają. Nie opuszczaj nas 
na zawsze – przez wzgląd na święte Twe 
imię nie zrywaj Twego przymierza. Nie 
odwracaj od nas swego miłosierdzia…  
(Dn 3, 27nn). Czy jesteśmy dzisiaj zdolni 
do takiej modlitwy? 

Na ile pandemia, którą  
dziś przeżywamy jest  

naturalną konsekwencją 
człowieka niszczącego 

świat, a na ile interwencją 
Boga, który przez  
dzisiejszą plagę  

w rozmiarach dotąd 
niespotykanych,  

chce ludzkość ratować  
przed jeszcze większym 

wyniszczeniem…?  
W tym pytaniu może  

zawierać się odpowiedź,  
której dziś szukamy. 



Rzymskokatolicka Parafia św. Marii Magdaleny, Magdalenka, 
ul. Ks. Kan. H. Słojewskiego 19, 05-552 Magdalenka

www.parafiamagdalenka.pl
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Caritas Magdalenka na czas pandemii
zwykle w Wielkim Poście przynosiliśmy do kościoła jałmużnę w postaci 

artykułów spożywczych, które zespół Caritas rozdzielał na paczki dla osób po-
trzebujących. W tym roku zbiórka darów była niemożliwa. Nasze kontakty z po-
trzebującymi były ograniczone do minimum. Dzięki naszym darczyńcom na 
koncie Caritas mieliśmy pieniądze, które pozwoliły nam na udzielenie pomocy 
finansowej. Część rodzin dostała zapomogi pieniężne, a część miała opłacone 
zakupy w określonym sklepie. łącznie udzieliliśmy pomocy 15-tu rodzinom 
i osobom samotnym. Dziękujemy właścicielom sklepu za umożliwienie takiej 
formy pomocy. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagają 
w tej nowej, trudnej sytuacji. Miejmy serca otwarte na potrzeby naszych bliźnich. 

Zofia Woźniak

Drodzy. Pisząc dziś nie wiem, kiedy wrócimy znów do kawiarenki… 
Świece wielkopostne ozdobione poczekają na kolejny rok, za to 
przywitają nas nowe krzesła, które zakupiliśmy z pieniędzy zaro-
bionych ze sprzedaży stroików bożonarodzeniowych… I wiosna! 

Mam nadzieję… Póki co, chciałabym polecić pyszny sernik na majówkę, bez 
względu na to, czy będziemy trwali jeszcze w izolacji koronawirusowej, czy 
w euforii spotkań, ale na pewno w radości zmartwychwstania! 

Kawiarenka
pod Aniołami... 
we własnych 
domach

Przepis na Anielski sernik
Składniki:
• 300 g suszonych daktyli
•  200 g płatków owsianych bezglutenowych 

(lub mąki owsianej)
• 300 g orzechów nerkowca
•  1 puszka śmietanki kokosowej (lub twarda 

część z 2 puszek mleczka kokosowego 
wstawionego na noc do lodówki)

• 2 duże mango
• sok z 2 pomarańczy
• 2 łyżki soku z cytryny
• 6 łyżeczek agaru (lub 8 łyżeczek żelatyny)
• szczypta kurkumy dla koloru
Przygotowanie:
SPÓD
Daktyle zalej ciepłą wodą i odstaw do 
namoczenia na 30 min. Po tym czasie 

zmiksuj je z płatkami owsianymi (lub mąką 
owsianą).
Przygotuj formę, wyłóż jej spód papierem 
do pieczenia. Wylep spód masą daktylowo-
-owsianą i włóż do zamrażalnika na czas 
przygotowania kolejnej warstwy.
MASA „SERNIKOWA”
Zalej orzechy nerkowca wodą i odstaw na 
8 godz. Po tym czasie odsącz nerkowce 
i zmiksuj je na gładko razem z jednym 
mango i łyżką soku z cytryny.
4 łyżeczki agaru lub żelatyny namocz w 4 
łyżkach wody.
Śmietankę kokosową przełóż do rondelka 
i podgrzewaj kilka minut na małym ogniu, 
bez doprowadzania do wrzenia. Do gorącej 
śmietanki dodaj spęczniały agar i wymie-

szaj energicznie do całkowitego rozpusz-
czenia.
Śmietankę z agarem zmiksuj z masą 
nerkowce-mango na gładki krem. Wyciągnij 
foremkę z zamrażalnika i wlej na spód przy-
gotowany krem. Włóż ponownie do zamra-
żalnika na czas przygotowania galaretki.
GALARETKA
2 łyżeczki agaru (lub 4 żelatyny) zalej 2-4 
łyżkami wody do napęcznienia.
Wyciśnij sok z pomarańczy i podgrzej go 
w rondelku, nie doprowadzając do wrzenia. 
Do gorącego soku dodaj agar i energicznie 
wymieszaj. Na koniec zmiksuj sok z drugim 
mango i odrobiną kurkumy. 
Wyciągnij “sernik” z zamrażalnika i wlej na 
wierzch przygotowaną galaretkę. Ciasto 
wstaw do lodówki na min. 1 godz.

Smacznego!
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kardynał stefan wyszyński

Przyjaźń na cenzurowanym

Niełatwo dotrzeć do informa-
cji na temat relacji kardynała 
Karola Wojtyły z prymasem 
stefanem Wyszyńskim. Po 

otwarciu archiwów IPN potwierdziły się 
przypuszczenia biografów, że od połowy 
lat sześćdziesiątych służby wywiadowcze 
PRL rozsiewały plotki na temat napięć 
i konfliktów obu hierarchów. bardziej wia-
rygodne opowieści osób, które uczestni-
czyły w spotkaniach Kardynała z Pryma-
sem nie potwierdzają żadnych kłótni, ostrej 
wymiany zdań lub choćby sprzeczki. Nie 
mogę przytoczyć żadnego słowa, żadnej sy-
tuacji, która byłaby dowodem na to, że mię-
dzy nimi były jakieś spory  – mówił między 
innymi biskup Ignacy jeż. 

Niebezpieczne gry
Aż to wyboru Karola Wojtyły na papieża 

gry operacyjne bezpieki nieustająco ewaluo-
wały. strategie były podłe. Wojtyła miał po-
jechać bez Wyszyńskiego na synod do Rzy-
mu: jeden dostał paszport, drugi nie. Wojtyła 
miał zastąpić Wyszyńskiego w prymasow-
skim pałacu: jeden wydawał się komunistom 
bardziej otwarty ma dialog, drugi skostniały, 
więc pociągali sznurkami nominacji. Woj-
tyła miał zamiast Wyszyńskiego przyjąć 
generała de Gaulle’a na jasnej Górze: jeden 
sprzeciwił się Gomułce, drugi miał być nie-
lojalny. żaden z tych podstępnych planów 
nie wypalił, bo Wojtyła nigdy nie zdradził 
swojego prymasa. zawsze traktował go jako 
niepodważalnego Pater Patriae – Ojca Oj-
czyzny. Natomiast prymas, początkowo mó-
wiący o Wojtyle – On jest poetą – z czasem 
coraz bardziej wtajemniczał biskupa kra-
kowskiego w swoje sprawy, mówiąc o nim: 
najbardziej przemodlony myśliciel.

Ciągnijmy wóz ojczystego  
Kościoła społem

W 1967 roku Adam Piekarski, rad-
ca w Urzędzie do spraw Wyznań uznał,  
że Wojtyła nie pójdzie raczej na otwartą 
walkę z Wyszyńskim i nie pozwoli się do 
takiej walki pchać. Dlatego im mniej bę-

dzie przez nas pchany, tym szybciej dojdzie 
do konfliktu. Wcześniej czy później te dwie 
orientacje muszą wejść w konflikt między 
sobą, muszą się zderzyć na wielu frontach. 
Ta przepowiednia nigdy się nie sprawdziła. 

O jakich dwóch orientacjach mówił Pie-
karski? Upraszczając, można powiedzieć 
o środowisku inteligentów skupionych wo-
kół krakowskiego wydawnictwa „znak” 
i „Tygodnika Powszechnego”, z którym 
sympatyzował kardynał Karol Wojtyła. 
Dążyli oni do pluralizmu, zdawali się być 
otwarci wobec reform soboru 
Watykańskiego II, w opozycji 
do prymasowskiego rzekome-
go uniformizmu narodowo-
-katolickiego, ostrożności we 
wprowadzaniu posoborowych 
reform i pozornie ograniczonej 
roli świeckich w Kościele. We-
dług prymasa Wyszyńskiego 
geopolityczna sytuacja Polski 
jasno wskazywała na to, że so-
cjalizm będzie trwał, dlatego 
należało poprawić los Kościoła 
w istniejących warunkach, nato-
miast kardynał Wojtyła miałby 
uważać, że Kościół powinien 
przyczynić się do zmiany syste-
mu. W czasach demokracji ta-

kie różnice byłyby czymś naturalnym, ale 
w komunistycznym reżimie byłyby groź-
ne. Dlatego, by nie dopuścić do rozbicia 
duchowieństwa, były odsuwane na dalszy 
plan, a kardynał Wojtyła dawał zawsze 
pierwsze miejsce prymasowi Wyszyńskie-
mu (kard. stanisław Dziwisz). Nie wolno 
utrudniać zadania prymasowi – to zdanie, 
które Wojtyła wygłaszał wiele razy, a gdy 
prymas Polski i kardynał krakowski spotka-
li się w Cichem koło zakopanego, Wojtyła 
wygłosił Ciągnijmy wóz ojczystego Kościo-

ła razem. W 1978 roku kardy-
nał Karol Wojtyła został papie-
żem. Dwa lata później prymas 
Wyszyński w liście do jerzego 
Turowicza napisał, że tajemni-
cą życia Karola Wojtyły było 
to, że przekraczał swoje cza-
sy. Wyprzedzał swoim stylem 
życiowym, swoim myśleniem, 
pracą wszystko, co go otacza-
ło i wszystkich, którzy wokół 
Niego żyli. Choć prawdą jest, 

że człowieka kształtuje w jakimś 
wymiarze środowisko i otocze-
nie, to jednak oczywistością jest, 
że Jan Paweł II mało zawdzięcza 
otoczeniu, bo je przerastał pod 
każdym względem. 

Kardynał Karol Wojtyła i prymas Wyszyński doświadczali wielu manipulacji  
ze strony komunistycznych władz, mimo to władzom nie udało się ich poróżnić. 

Teresa jaskulska-Gil

Tekst powstał na 
podstawie książki 

Ewy Czaczkowskiej: 
„Kardynał Wyszyński. 

Biografia”,  
Wydawnictwo ZNAK, 

Kraków 2013 

 Pomnik Jana Pawła II  
i Stefana Wyszyńskiego 
na dziedzińcu Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego



rozMowa

Jak Ksiądz sobie radzi? 
Przy wsparciu dzielnych współpracowników księży, diakona 

i pań pracujących w domu rekolekcyjnym, staram się radzić so-
bie w tej nadzwyczajnej sytuacji życiowej i duszpasterskiej. 

zaraz na początku epidemii w Polsce uświadomiłem sobie, że 
teraz wszystko się zmienia: zostały zawieszone spotkania grup 
duszpasterskich i dzieła parafialne, takie jak liceum katolickie, 
kawiarenka, czy biblioteka. Powiedziałem wówczas księżom, 
iż mamy się przygotować na trudne czasy i pomóc w tym na-
szym parafianom. Mamy się teraz skupić na tym, co zasadnicze 
i konieczne, czyli modlić się, sprawować sakramenty i głosić 
Ewangelię. Przeszliśmy z duszpasterstwa grup na bardziej indy-
widualny kontakt: spowiedzi, rozmowy (przygotowaliśmy bez-
pieczne miejsce do spowiedzi), udzielanie Komunii św., Msza 
św. w małych, pięcioosobowych grupach. Miałem świadomość, 
że powinniśmy się przygotować na długi marsz, gdyż sytuacja 
epidemiczna pewnie tak szybko się nie skończy. 

Czy czuje się Ksiądz osamotniony bez swoich parafian?
Tak, bardzo tęsknię za parafianami, gdyż tylko z niektóry-

mi i nielicznymi spotykam się obecnie w kościele; z większoś-
cią nie widziałem się już dłuższy czas. Ta sytuacja pokazała,  
że z kolei domy stały się kościołem. W wielu domach ludzie 

modlą się – nawet w tych domach, w których nigdy wcześniej 
nie robiono tego wspólnie. 

Ale, czy czuję się osamotniony? Nie, wręcz przeciwnie, czuję 
tę duchową jedność w modlitwie, choćby przez wspólną wie-
czorną modlitwę nieszporami i różańcem transmitowaną przez 
facebooka praktycznie od początku ograniczeń. Regularnie łą-
czy się z nami od 50. do 70. użytkowników w czasie rzeczy-
wistym, a widzę że także wielu innych korzysta z parafialnego 
facebooka także później. 

To wsparcie parafian ujawniło się, gdy zapytany przez pa-
rafiankę, czy czegoś nie potrzebujemy, poprosiłem o środki  
do dezynfekcji rąk, gdyż ze względów bezpieczeństwa udzielamy 
Komunii św. tylko „na rękę”. Natychmiast zostaliśmy zaopatrzeni 
w te środki w dużej ilości. Podobnie parafianie wyszli z inicjaty-
wą, aby wspierać parafię materialnie, dokonując przelewów ban-
kowych na konto parafii, gdyż na Mszy św. są tylko pięcioosobo-
we grupy. Wspierają nas również wolontariusze w przekazywaniu 
pomocy materialnej rodzinom najbardziej potrzebującym.

Jak organizowane są Msze św.? Czy trzeba było interweniować, 
gdy pojawiła się szósta, ósma, dziesiąta osoba...

W momencie, gdy nastąpiły ograniczenia, zwiększyliśmy 
liczbę Mszy św., zarówno w tygodniu, jak i w niedziele; zwol-
niliśmy ze służby ministrantów, lektorów i szafarzy. Tak więc 
jest to bardzo prosta liturgia, bez większej asysty. Część Mszy 
świętych jest zupełnie „cicha”, bez śpiewu, jedynie na koniec 
śpiewamy suplikacje – błagalny śpiew Kościoła na dramatyczne 
okoliczności zarazy, głodu, czy wojny. Triduum Paschalne, od-
było się bez udziału ludu i tylko z niewielką, konieczną asystą. 
Wszystko transmitowaliśmy przez parafialnego facebooka.

Generalnie wierni rozumieją ograniczenia i respektują to, 
że w Mszy św. może uczestniczyć tylko pięć osób. Niektórzy 
uczestniczą w Mszy św. poprzez media, a później przychodzą 
do kościoła i proszą o udzielenie im Komunii św. Aby zachować 
porządek, wprowadziliśmy telefoniczne zapisy (tel. dyżurny 22 
757 77 63) na udział w danej Mszy św. Poza Mszami świętymi 
kościół jest stale otwarty dla indywidualnej modlitwy wiernych.

Jakieś inne działania on-line? 
Poza tym, co powiedziałem wcześniej, jest transmitowa-

na przez parafialnego facebooka codzienna Msza św. o godz. 
18.00, w niedziele dodatkowo o godz. 11.00. W Wielkim Poście 
były transmitowane nabożeństwa Drogi krzyżowej i Gorzkich 
żali. Przeprowadziliśmy własnymi siłami również rekolekcje pa-
rafialne na facebooku, które są również umieszczone na Youtu-
be. W poranek wielkanocny zaś odbyła się nietypowa procesja 
rezurekcyjna. samochodem, z Najświętszym sakramentem, od-
był się objazd przez poszczególne miejscowości naszej parafii,  
aby błogosławić parafian i ich domy. 

Parafia w czasie kwarantanny
zapytaliśmy on-line księdza ProBoszcza, jak teraz funkcjonuje parafia?  
jak proboszcz i inni księża, służący w naszym kościele, organizują liturgię.

Rozmawiała Teresa jaskulska-Gil

Drodzy Parafianie, jesteśmy  
do Waszej dyspozycji, 

zapewniam Was o swojej  
modlitwie i proszę Was 
wzajemnie o modlitwę.
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