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Nadzieja chrześcijańska
w perspektywie biblijnej

Św. Stanisław Papczyński 
– człowiek nadziei

Jak rozmawiać
z niewierzącymi
o sprawach ostatecznych?

„W nadziei bowiem
już jesteśmy zbawieni”



Centrum Pomocników Mariańskich 
Zgromadzenie Księży Marianów

ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa 
tel. 22 833 74 05; 22 833 32 33

www.spm.org.pl
 PomocnicyMarianscy
 PomocnicyMarianscy

Więcej informacji:

W programie m.in.:
- konferencja ks. Pawła Naumowicza MIC

- spotkanie z misjonarzem 
Rozpoczęcie Zjazdu w piątek o godz. 17.00  

drogą krzyżową z o. Władysławem w Bazylice.
Zakończenie w niedzielę o godz. 11.00  

Mszą św. w Grąblinie.

ZAPROSZENIE

SPOTKANIA REGIONALNE
z ojcem Władysławem

Warszawa – Marymont
2 października – Msza św. o godz. 8.00  

ul. Gdańska 6a
Warszawa – Stegny

9 października – Msza św. o godz. 10.00  
(kaplica bł. Jerzego)  
ul. Św. Bonifacego 9

Elbląg 
10 października – Msza św. o godz. 11.30  

 ul. Agrykola 7
Lublin

17 października – Msza św. o godz. 12.30  
ul. Bazylianówka 85

Grudziądz
24 października – Msza św. o godz. 10.30  

ul. Mickiewicza 43

2021

„Bukie t  duchowy"
dar  modl i twy

 

znakomitym prezentem z okazji:
•  chrztu świętego  •  I Komunii świętej  
•  sakramentu małżeństwa  •  jubileuszy  

•  imienin  •  urodzin  • ważnych  
sytuacji życiowych

„Bukiet duchowy” to dar codziennej Mszy 
świętej, modlitw, trudów życia Księży Marianów 
w intencji poleconych osób. Można go zamówić na 
rok lub na całe życie. Oznacza to, że osoba/rodzina 
będzie obdarowana w tym czasie szczególnymi 
modlitwami Księży Marianów. Będą oni prosić 
dla tych osób o Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Świętego i ochronę przed złem. 

Zamów na naszej stronie:  
www.spm.org.pl/bukiet-duchowy  

Zostań Współpracownikiem
Zgromadzenia Księży Marianów

w dziele ewangelizacji
i miłosierdzia!

Zgromadzenie Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa

tel. 22 833 74 05, 22 651 90 29
e-mail: spm@marianie.pl
www.spm.org.pl

Trzy postacie obrazujące misję Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich –
Jezus Miłosierny, Maryja Niepokalana i św. Stanisław Papczyński,

Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Warszawa, Polska
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Wokół Niepokalanej Matki Zbawiciela gromadzą się
wszyscy, którzy położyli nadzieję w Chrystusie

św. Jan Paweł II

XXIV
OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,

Bractwa Niepokalanego Poczęcia,  
świeckich współpracowników  

Zgromadzenia Księży Marianów

Licheń, 3-5 września 2021 r.

na spotkanie z okazji

ŚWIĘTA PATRONALNEGO
Zgromadzenia Księży Marianów,

Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,
Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP

wszystkich Przyjaciół  
i Dobrodziejów Księży Marianów

w programie: 
Msza św., konferencja  

(ks. Tomasz Sekulski MIC), agapa
Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia  
w Warszawie; ul. Św. Bonifacego 9, Warszawa-Stegny

UROCZYSTOŚCI
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Sobota, 4 grudnia 2021 r.,  
godz. 12.00
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Kiedy byłem w liceum, pojechałem 
w wakacje na rekolekcje powołanio-

we do domu rekolekcyjnego Księży Ma-
rianów w Rzepiskach. Oprócz konferencji 
duchowych mieliśmy także czas na wę-
drówki po górach, szczególnie przyjemne, 
bo w pierwszych dniach pogoda dopisy-
wała. Ostatnie dwa dni były deszczowe, ale 
nikt z nas nie spodziewał się tragicznych 
skutków, jakie te opady miały wywołać. 
Dopiero w dzień wyjazdu zobaczyliśmy 
w telewizji, że zaczyna się poważny kata-
klizm, nazwany później „powodzią tysiąclecia”. Szczęś-
liwie udało mi się wyjechać z Zakopanego ostatnim 
pociągiem, zanim tory zostały podmyte przez wodę. 
Wzruszała mnie wtedy akcja pomocy powodzianom 
i słowa piosenki, która stała się swoistym hymnem: 
„Musisz odnaleźć nadzieję, i nieważne, że nazwą ciebie 
głupcem. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamię-
tał, że nic naprawdę nic, nie pomoże, jeśli ty nie pomo-
żesz dziś miłości”. Nadzieja na pomoc połączona z mi-
łością i dzieleniem się dobrem była głównym motywem 
wspierania powodzian i odbudowy zniszczeń.

Dzisiaj także doświadczamy wielu sytuacji, w któ-
rych nadziei brak. Niektórzy stracili swoich bliskich, 
doświadczają różnych chorób, nie mogą się odnaleźć 
w kolejnych lockdownach albo w pędzącym świecie. 
Potrzebujemy nadziei, która nie tylko oznacza oczeki-
wanie na spełnienie naszych życzeń, 
ale jest wypełniona Chrystusowym 
Słowem zapewniającym nas o ry-
chłym wypełnieniu obietnic Boga, 
o życiu wiecznym z Nim, co prze-
kracza nasze ludzkie wyobrażenia. 
Nadzieja chrześcijańska to głębokie 
przeświadczenie, że Bóg jest gwa-
rantem obietnicy życia wieczne-

go. Mówimy także o nadziei „dnia po-
wszedniego”. Każdy z nas czerpie siły od 
Chrystusa do reagowania na zło dobrem. 
Św. Paweł wprost mówi w Liście do Rzy-
mian: „W nadziei bowiem już jesteśmy 
zbawieni” (Rz 8,24).

Pragnę Was zaprosić do lektury naj-
nowszego numeru kwartalnika „Z Niepo-
kalaną”, który poświęcony jest tematowi 
nadziei chrześcijańskiej. Potrzebujemy 
umocnienia ze strony Boga, nie tylko dla-
tego, że doświadczamy skutków pandemii, 

wzrastają lęki, problemy ekonomiczne, zagrażają nam 
wojny, ale przede wszystkim, aby nasza wiara przetrwa-
ła i mogła wzrastać. Zapraszam do przeczytania wy-
wiadu z ks. Robertem Skrzypczakiem na temat nadziei 
chrześcijańskiej, o tym, jak jej nie tracić we współczes-
nym świecie, tak naznaczonym beznadzieją. Ponadto, 
zachęcam do lektury tekstu ks. Tomasza Nowaczka 
MIC, Przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzania 
Księży Marianów, pod tytułem „Św. Stanisław Papczyń-
ski – człowiek nadziei”. Na koniec zapraszam Was do 
przeczytania wywiadu z br. Łukaszem Wierzchowskim 
MIC, który opowiada o tradycjach pogrzebowych w Ka- 
merunie oraz o tym, jak brat zakonny wypełnia swoją 
misję i ewangelizuje.  

Ufam, że lektura „Z Niepokalaną” przyczyni się do 
wzrostu naszej ufności Bogu i pomoże nam z nadzie-

ją patrzeć na obietnice Boga o życiu 
wiecznym. Wierzę, że Bóg nieustan-
nie pragnie nas obdarowywać po-
trzebnymi łaskami, abyśmy stawali 
się świadkami nadziei wśród tych, 
do których nas posyła.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną 
rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i  na Jej wzór 
oraz pod Jej opieką głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie 
uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia, które 
ofiarują Bogu za zmarłych w  czyśćcu cierpiących oraz w  intencji powołań 
do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli 
to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską i  misyjną marianów. 
Wszyscy włączeni do SPM mają udział w  owocach codziennych Mszy św., 
modlitw i Bożych dzieł księży i braci marianów.

Ofiary na dzieła misyjne  
Zgromadzenia Księży Marianów 
można przesyłać na konto:

CENTRUM POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9, 02–914 Warszawa
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

www.spm.org.pl

Drodzy Współpracownicy Marianów!
ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Nadzieja rzeczywiście 
stanowi centralne 

słowo wiary biblijnej. 
Benedykt XVI
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Prowincji Polskiej Zgromadzenia 
Księży Marianów

REDAKCJA
ks. Łukasz Wiśniewski MIC (redaktor 
naczelny), Michał Krajski (redaktor 
odpowiedzialny), Ewa Lodkowska

WSPÓŁPRACA
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Pomocników Mariańskich. Zdjęcia 
niepodpisane pochodzą z archiwum 
Redakcji.

Członkowie czynnie zaangażowani 
w dzieło Stowarzyszenia otrzymują 
Z Niepokalaną bezpłatnie. Dla innych 
osób prenumeratę roczną stanowi 
dobrowolna ofiara (koszt produkcji 
jednego egzemplarza pisma wynosi 
3,50 zł).

Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się 
w dzieło Stowarzyszenia lub uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje, 
napisz:

CENTRUM POMOCNIKÓW 
MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9,
02–914 Warszawa
tel./fax: 22 833 74 05, 
22 651 90 29, 22 833 32 33
e-mail: spm@marianie.pl; 
www.spm.org.pl
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Pandemia postawiła znaki zapytania nad wie-
loma rzeczami, do których jesteśmy przyzwy-
czajeni. Wielu z nas utraciło kogoś bliskiego, 
stanęło wobec zagrożenia własnego życia, 
straciło pracę. Te utraty spowodowały lęk. 
Być może jako pokolenie po raz pierwszy sta-
nęliśmy wobec groźby takiego lęku. A on ma 
swoje konsekwencje. Pismo Święte mówi, że 
lęk sprawia, iż człowiek staje się niewolnikiem czynienia zła. To tłumaczy, skąd 
w ludziach pojawiło się tyle gniewu.

Wiara i nadzieja są w gruncie rzeczy bardzo 
sobie bliskie. Mówiąc najogólniej, wiara jest 
fundamentem, z którego wyrasta i na którym 
opiera się nadzieja. Wiara to nie tylko przeko-
nanie o tym, że Bóg istnieje, choć oczywiście 
jest ono konieczne. Wiara jest przede wszyst-
kim odpowiedzią na przymierze, które Bóg za-
warł ze swoim ludem.

 Św. Stanisław Papczyński – człowiek nadziei
 KS. TOMASZ NOWACZEK MIC  ....................................................................................................... 11

 Jak rozmawiać z niewierzącymi 
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 Czym różni się nadzieja od wiary?
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Nasza okł. (I str.): Fot. ISTOCK 
(IV str.):  Michał Krajski
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Bp Czesław 
Sipowicz MIC
Urodził się 25 października 1914 r. we 

wsi Dziedzinka w powiecie brasław-
skim, w guberni wileńskiej. W wieku 14 
lat rozpoczął naukę w gimnazjum księ-
ży marianów w Drui. W 1933 r. wstąpił 
do mariańskiego zgromadzenia, a rok 
później złożył pierwsze śluby zakonne. 
Studiował filozofię i teologię na Uniwer-
sytecie Stefana Batorego w Wilnie, w Pa-
pieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a tak- 
że w rzymskim Papieskim Instytucie Wschodnim. Tam 
też zdobył stopień doktora teologii. W ostatnim wymie-
nionym ośrodku uczył się już jako kapłan. Został wy-
święcony w 1942 r. w rycie bizantyjskim. Pełnił wówczas 
też obowiązki sekretarza generalnego zgromadzenia. 
W roku 1947 został mianowany rektorem Białoruskiej 
Misji Katolickiej obrządku wschodniego w Wielkiej 
Brytanii z ramienia Kongregacji ds. Kościołów Wschod-
nich. Pracując duszpastersko w Londynie, dbał też 
o potrzeby białoruskiej diaspory. Stał się m.in. jednym 

z założycieli białoruskiego domu zakonne-
go księży marianów w Londynie (Marian 
House). Ks. Sipowicz wraz z innymi kapła-
nami wydawał m.in. materiały formacyjne 
po białorusku. Brał też udział w organiza-
cji Angielsko-Białoruskiego Towarzystwa 
Naukowego. W 1960 r. Stolica Apostolska 
mianowała ks. Sipowicza biskupem tytular-
nym, a następnie wizytatorem apostolskim 
dla Białorusinów na emigracji. Sakrę bisku-
pią przyjął 4 sierpnia 1960 r. w czasie mię-
dzynarodowego kongresu eucharystyczne-

go w Monachium z rąk ukraińskiego biskupa Jana Buczki. 
Stał się tym samym pierwszym białoruskim biskupem 
obrządku wschodniego po przeszło stu latach. W 1963 r. 
kapituła generalna zgromadzenia wybrała go na prze-
łożonego generalnego. Jako generał marianów przyczy-
nił się m.in. do założenia misji mariańskiej w Brazylii. 
W latach 1962-1965 uczestniczył w obradach II Sobo-
ru Watykańskiego jako członek soborowej Komisji ds. 
Kościołów Wschodnich. Zmarł 4 października 1981 r. 
w Londynie. Pochowano go na cmentarzu św. Pankra-
cego w dzielnicy East Finchley. ■
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Złóż ufność 
w Dobrym 
Pasterzu

Dobry Pasterz” (J 10,11). O duszo moja! Jakże jeszcze 
możesz się wahać albo lękać w zdążaniu do twego 

Jezusa z powodu zbyt wielkich swoich złych uczynków? 
Przecież słyszysz, jak jasno oświadcza, że jest Dobrym 
Pasterzem i nie ucieka od ciebie, bo życie swoje oddał 
za ciebie, zagubioną owieczkę. Biegnij, śpiesz do tego 
Dobrego Pasterza, który zaradzi utrapieniom twego su-
mienia, usunie wszystkie wewnętrzne choroby, niedo-
skonałości, kłopoty czy jakiekolwiek nieszczęścia. Jeśli 
ty jesteś strapiona z powodu swoich dolegliwości, to 
jeszcze więcej On martwi się o to, pod jakim względem, 
w jaki sposób i jak by najszybciej je wyleczyć. O wiele 
więcej On troszczy się o twoje zdrowie, niż mogłabyś 
się tego spodziewać lub pomyśleć. Czym prędzej zatem 
z wołaniem i wzdychaniem, już dobrze Mu znanym, 
śpiesz do swego Pasterza, bo z tęsknotą na ciebie czeka.
� Św.�Stanisław�Papczyński,�Inspectio cordis

Nadzieja 
apostoła

Mam nadzieję, że nasi bracia będą zawsze trosz-
czyć się o potrzeby całego Kościoła, że będą 

umieli wyrzec się siebie, opuścić własny kraj i naród, 
a pospieszyć do pracy tam, gdzie domaga się tego 
większa chwała Boża. Szczególnie powinny nam leżeć 
na sercu obszary Rosji i Syberii, gdzie tyle dusz błąka 
się bez przewodników; następnie Ameryka ze swoim 
gorączkowym i hałaśliwym życiem oraz inne kraje. 
Spodziewam się, że jeśli tylko będzie pośród nas pano-
wał prawdziwy duch Ewangelii, to nie zabraknie także 
w naszym gronie takich, którzy zechcą apostołować 
wśród ludów pogańskich i między innowiercami. (…) 
Musimy umieć wznieść się ponad spory i uprzedze-
nia narodowościowe, aby móc wszystkim jednakowo 
służyć, idąc przede wszystkim tam, dokąd nas wzywa 
większa chwała Boża.
� bł.�Jerzy�Matulewicz,�Dziennik Duchowy
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

Modlitwa 
o. Władysława MIC 
przy grobie 
św. Jakuba

25 lipca, przy grobie św. Jakuba 
w Santiago de Compostela, 

o. Władysław MIC modlił się w in-
tencjach przesłanych do Centrum 
Pomocników Mariańskich. Było 
to zwieńczenie Nowenny do św. 
Jakuba, którą Pomocnicy Mariań-
scy odmawiali w roku mu poświę-
conym. Jubileusz taki świętowany 
jest raz na kilka lat, gdy dzień po-
święcony uroczystości św. Jakuba 
Apostoła – 25 lipca – przypada 
w niedzielę. ■

Na Mariankach w sanktua-
rium św. Ojca Stanisława Pap-

czyńskiego zgromadziły się tłumy 
wiernych. Licznie przybyli także 
marianie. Wierni mogli wysłuchać 
świadectw mariańskich kleryków 
dotyczących historii ich powołania 
i kultu św. o. Stanisława w różnych 
częściach świata. Uroczystej Mszy 
świętej przewodniczył ks. dr Tomasz 
Nowaczek MIC, przełożony Polskiej 
Prowincji Zgromadzenia. Homilię 
wygłosił ks. dr Wojciech Rzepa, któ-
ry jest członkiem stowarzyszonym ze 
Zgromadzeniem Księży Marianów. 
Po Mszy św. wierni mieli możliwość 
otrzymania indywidualnego błogo-
sławieństwa relikwiami św. Stanisła-
wa oraz nawiedzenia grobu św. o. Sta- 
nisława Papczyńskiego w Wieczerni-
ku i indywidualnej modlitwy. Odbyła 
się także tradycyjna agapa, czyli po-
częstunek złożony z grochówki oraz 
pieczywa i innych wypieków. 

19 września zapraszamy na 
uroczystości odpustowe związane 
z rocznicą śmierci św. Stanisława 
Paczyńskiego. W tym roku będą 

szczególne, bo jednocześnie ma-
rianie i Pomocnicy Mariańscy będą 
świętować 350-lecie istnienia Zgro-
madzenia Księży Marianów.  ■

MARIANKI

Uroczystości ku czci św. Ojca Stanisława Papczyńskiego
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WARSZAWA

Święcenia prezbiteratu
5czerwca 2021 r. bp Michał Ja-

nocha, sufragan warszawski, 
udzielił święceń prezbiteratu trzem 
współbraciom mariańskim: ks. Ya- 
nowi Chuprynski’emu MIC (z Bia-
łorusi), ks. Pawłowi Fedorowicz-Ja-
ckowskiemu MIC i ks. Bartłomiejowi 
Przychodzkiemu MIC. Ta uroczysta 
chwila nastąpiła po ośmiu latach 
formacji. Trzech młodych maria-
nów pochodzi z różnych stron. Yan 
Chuprynski urodził się w Borysowie 
na Białorusi. Paweł Fedorowicz-Ja-
ckowski pochodzi z Paryża. Bartło-
miej Przychodzki pochodzi nato-
miast z Góry Kalwarii. Po krótkim 
urlopie wszyscy trzej podejmą pracę 
w Licheniu, gdzie przez niemal dwa 
miesiące będą pomagać w Sanktu-
arium Matki Bożej Licheńskiej. Pa-
miętajmy o tych trzech młodych ka-
płanach w modlitwie, by byli wierni 
posługiwaniu, które przyjęli przez 
nałożenie rąk.  ■

LUBLIN

Święcenia diakonatu

15maja br. trzech mariańskich 
braci przyjęło z rąk księdza 

biskupa Marka Solarczyka  świę-
cenia diakonatu. Byli to: Konrad 
Okwieciński MIC, Alexandr Go-
lovko MIC i Andrzej Żak MIC. 
Konrad Okwieciński pochodzi 
z Warszawy, Alexandr Golovko – 
z Atyrau w Kazachstanie, a Andrzej 
Żak z Kamiennej Góry. Pierwsi dwaj 
są obecnie na piątym roku studiów 
seminaryjnych w Lublinie. Andrzej 
studia zakończył w 2003 r. i od tam-
tej pory posługiwał jako brat zakon-
ny w różnych placówkach mariań-
skich. Obecnie pracuje w Pradze, 
w Republice Czeskiej. Za zgodą 
przełożonych przyjął święcenia 
diakonatu, by w przyszłości przy-
jąć także święcenia prezbiteratu. 
Wdzięczni Bogu za dar nowych dia-
konów, polecamy ich modlitwie. ■
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Związki między wiarą i nadzieją 
dochodzą bardzo często do głosu 
w psalmach, co widać na przykła-
dzie psalmu 25:
„Ku Tobie, Panie, wznoszę moją 
duszę, 
mój Boże, Tobie ufam, niech nie 
doznam zawodu!
Niech moi wrogowie nie triumfują 
nade mną,
nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie 
doznaje wstydu!
Niech doznają wstydu ci, którzy 
łamią wiarę dla marności!” (ww. 1-3).

„Łamanie wiary dla marności” 
oznacza zaniechanie zawierzenia 
Bogu na rzecz zwodniczego i bez-
skutecznego pokładania nadziei 
w tym, co bezbożne. Kto nie wie-
rzy w Boga, uwierzy we wszystko. 
Przeciwieństwem wiary religijnej 
jest nie tyle niewiara w Boga, bo ta 
jest w gruncie rzeczy rzadkim zja-
wiskiem, ile różne zabobony, prze-
sądy i gusła – różniące się współ-
cześnie tylko tym, że są uprawiane 
przy użyciu Internetu i kompute-
rów. Nie ma nadziei tam, gdzie nie 
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

Nadzieja to oczekiwanie przez 
człowieka czegoś dobrego w bli- 

ższej czy dalszej przyszłości. Wią-
że się ona z biegunowością: z jednej 
strony są uzasadnione oczekiwania 
i określone życzenia, które powinny 
się spełnić, zaś z drugiej niepewność, 
bo sam człowiek nie posiada i nie 
dysponuje środkami, dzięki którym 
mógłby w pełni urzeczywistnić to, 
czego pragnie i oczekuje. Najwięk-
szym wrogiem jest brak nadziei, któ-
ry sprawia, że życie traci sens i stacza 
się w przepaść wyniszczającej bezna-
dziejności. Człowiek, który niczego 
nie oczekuje, nie potrafi dalej żyć. 

Mój Boże, Tobie ufam!

Na kartach pierwszej części Bi-
blii chrześcijańskiej nadzieja jest 
nierozłącznie związana z wiarą 
w Boga, czy – lepiej – z zawierze-
niem Bogu i to do tego stopnia, że 
obie postawy stale przenikają się 
ze sobą. Wiara, że Bóg jest obecny 
w dziejach świata i ludzi, jest nasy-
cona konkretną treścią. Stary Testa-
ment jest księgą, w której znalazły 
wyraz nadzieje biblijnego Izraela 
i wielkich bohaterów wiary kształ-
tujących we współpracy z Bogiem 
jego duchową, religijną i moral-
ną tożsamość. W ich nauczaniu 
i działalności dominuje perspek-
tywa obietnic i oczekiwań na speł-
nienie. Stary Testament opowiada 
o tym, co wydarzyło się w przeszło-
ści i miało miejsce w czasach mu 
współczesnych, czyniąc to dlatego, 
żeby ukierunkować i wzmocnić 
nadzieję ludu Bożego wybrania na 
przyszłość. Właśnie na tym polega 
jego profetyczny charakter. 

Nadzieja chrześcijańska 
w perspektywie biblijnej

 Piero della Francesca, Zmartwychwstanie Jezusa, XV w.
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ma ufności w obecność i pomoc 
Bożą w zmaganiach i przeciw-
nościach stanowiących integralną 
część ludzkiego losu. 

Modląc się i dzięki modlitwie 
podtrzymując nadzieję, Izraeli-
ci doświadczali skutecznej Bożej 
pomocy w swoich potrzebach. 
Prorocy przedstawiali odejście od 
Boga  jako egzystencję skazaną na 
bezsens i zgubę. Prorok Jeremiasz 
wołał:
„Nadziejo Izraela, Panie!
Wszyscy, którzy Cię opuszczają, 
będą zawstydzeni!
Ci, którzy oddalają się od Ciebie, 
będą zapisani na piasku,
bo opuścili źródło żywej wody”
 (Jr 17,13). 

Jak „zapisanie na piasku” zginie 
przy pierwszym podmuchu wiatru, 
tak człowiek, który utracił wiarę 
w Boga, skazuje siebie na złudną 
samowystarczalność. Kres braku 
wiary i związanej z nią nadziei sta-
nowi samotność, natomiast siostrą 
samotności jest rozpacz. 

Chrześcijanie – zrodzeni do 
prawdziwej nadziei

Wraz z przyjściem Jezusa Chry-
stusa starotestamentowa „nadzieja 
wiary” zyskała nową jakość. Cho-
ciaż, zwłaszcza w ostatnich wie-
kach ery przedchrześcijańskiej, 
Izraelici przeczuwali wieczność 
i jej pragnęli, w dużej mierze po-
legali na nadziei ograniczonej do 
ram doczesności. Nadzieja, o któ-
rej mowa w Nowym Testamencie, 
wyrasta i karmi się rzeczywistością 
historyczną, jaką jest wejście Boga 
w osobie Jezusa Chrystusa w histo-
rię Izraela i całej ludzkości. Żyjąc, 
nauczając i działając w starożytnej 
Palestynie, Jezus został ukrzyżo-
wany i umarł, ale zmartwychwstał 
i żyje w swoim Kościele. Wiara 
i nadzieja chrześcijańska opiera 
się na wskrzeszeniu Jezusa z mar-
twych, stanowiącym pierwociny 
zmartwychwstania tych, którzy 
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Mu uwierzyli. Na początku Pierw-
szego Listu św. Piotra Apostoła 
jest wspaniałe wyznanie: „Niech 
będzie błogosławiony Bóg i Ojciec 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
On w swoim wielkim miłosierdziu 
przez powstanie z martwych Jezusa 
Chrystusa na nowo zrodził nas do 
prawdziwej nadziei” (1 P 1,3).  

Oczekując życia wiecznego, 
nie odrywamy oczu od ziemi i jej 
spraw, bo życie wieczne jest nie 
tylko zapowiadaną przyszłością, 
lecz już istniejącą w nas rzeczywi-
stością, czemu dajemy świadectwo 
w drugiej prośbie Modlitwy Pań-
skiej: „Przyjdź Królestwo Twoje!”. 
Nadzieja zbawienia wciąż oczekuje 
na swoje spełnienie, lecz w tym, co 
istotne, jest już w pewien sposób 

spełniona. Ponieważ Jezus Chry-
stus zmartwychwstał i żyje, dlatego 
nigdy nie jesteśmy sami, ani zdani 
wyłącznie na siebie. On jest nadzie-
ją każdego chrześcijanina, a także 
Kościoła i świata, którego przezna-
czeniem nie jest zagłada, lecz cał-
kowita przemiana, tak by nastały 
„nowe niebiosa i nowa ziemia”. Be-
nedykt XVI podkreślał: „Łódź Koś-
cioła jest okrętem nadziei. Możemy 
bez wątpienia do niej wsiąść. Pan 
świata sam nią kieruje i jej strzeże”. 
Bóg proponuje tę wspaniałą na-
dzieję, ale, szanując wolność czło-
wieka, jej nie narzuca.

Skoro chrześcijanin pokłada na-
dzieję w zmartwychwstaniu umar-
łych, zatem eschatologiczny wymiar 
nadziei zobowiązuje nas do włącza-
nia się we wszystkie szlachetne wy-
siłki zmierzające do zaprowadzania 
sprawiedliwości, pokoju i moral-
nego ładu w świecie. Bezczynność 
i leniwe wyczekiwanie powinny być 
obce duchowi chrześcijańskiemu. 
Wskazuje na to przypowieść Jezusa 
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27), których nie wolno zakopać, 
lecz trzeba o nie dbać i je pomna-
żać. Wzgląd na życie przyszłe na-
kazuje zatem roztropne rozpozna-
wanie „znaków czasu” i staranne 
wypełnianie swoich obowiązków. 
W Liście do Rzymian św. Paweł 
napisał: „A zwłaszcza rozumiej-
cie chwilę obecną: teraz nadeszła 
dla was godzina powstanie ze snu. 
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nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli” 
(Rz 13,11). Zbawienie wysłużone 
przez śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa jest darem, któ-
ry – dzięki ufnej nadziei Jego wy-
znawców – powinien być wyraźnie 
dostrzegalny i czytelny dla innych. 
Apogeum prawdziwej nadziei sta-
nowi wezwanie, które zamyka 
Nowy Testament i od dwóch tysię-
cy lat towarzyszy dziejom i modli-
twie Kościoła: „Przyjdź, Panie Jezu! 
Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!” 
(Ap 22,20-21). ■

Wraz z przyjściem 

Jezusa Chrystusa 

starotestamentowa 

„nadzieja wiary” 

zyskała nową jakość.
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Podziela Ksiądz pogląd, że zarów-
no w Kościele jak i w społeczeństwie 
przeżywamy dziś spory kryzys? 

Tak. Pandemia postawiła znaki 
zapytania nad wieloma rzeczami, 
do których jesteśmy przyzwyczajeni. 
Wielu z nas utraciło kogoś bliskiego, 
stanęło wobec zagrożenia własnego 
życia, straciło pracę. Te utraty spowo-
dowały lęk. Być może jako pokolenie 
po raz pierwszy stanęliśmy wobec 
groźby takiego lęku. A on ma swoje 
konsekwencje. Pismo Święte mówi, 
że lęk sprawia, iż człowiek staje się 
niewolnikiem czynienia zła. To tłu-

maczy, skąd w ludziach pojawiło się 
tyle gniewu. Ten gniew wylał się na 
ulice w postaci zamieszek ulicznych 
w wielu krajach świata – w Stanach 
Zjednoczonych, we Francji, w Hi-
szpanii. Podobnie było także w Pol-
sce, choć u nas bezpośrednia przy-
czyna gniewu była inna. Wszyscy 
zostaliśmy zaskoczeni skalą wulgar-
ności i zła, które zagościły na naszych 
ulicach w postaci „strajków kobiet” 
czy też ataków na świątynie i figury 
Maryi przy okazji Dnia Kobiet. 

Epidemia okazała się więc pewne-
go rodzaju szkłem powiększającym, 
które ukazało, że w sytuacji zagro-
żenia jesteśmy bezbronni. Byliśmy 

tak bardzo przekonani o naszej ka-
tolickiej sile, o przyzwyczajeniu ludzi 
do Kościoła i pobożnych praktyk. 
Myśleliśmy, że po epoce Jana Pawła 
II jako Kościół w Polsce staliśmy się 
silniejsi i że nie dotkną nas te proce-
sy sekularyzacyjne, które przebiegają 
w Irlandii, Portugalii czy we Wło-
szech. A tymczasem one w nas ude-
rzyły i najgwałtowniejsza „galopują-
ca sekularyzacja” ma obecnie miejsce 
w najmłodszym pokoleniu Polaków. 

Zapewne kryzysowi w Koście-
le sprzyjały skandale seksualne 
z udziałem osób duchownych, 
które się wtedy ujawniły… 
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Z ks. Robertem Skrzypczakiem, psychologiem 
i teologiem, profesorem i wykładowcą teologii 
dogmatycznej w Akademii Katolickiej oraz 
w Wyższym Metropolitalnym Seminarium 
Duchownym w Warszawie, rozmawiała Lucyna Słup.

Nadzieja 
chrześcijańska dziś
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Zapewne tak, bo ja sam byłem za-
skoczony tym, że takie grzechy ist-
nieją w Kościele i że tak wielka jest 
skala ich występowania. Ale nie 
mniej zostałem zaskoczony faktem, 
jak sprawnie środowiska nieprzy-
chylne Kościołowi „przerobiły” te 
rzeczywiste wydarzenia na rodzaj 
rozprzestrzeniającej się paniki… 
Być może zbyt słabo słuchaliśmy 
w Kościele przesłań z nieba, które 
tych spraw dotyczyły… 

Jakie to przesłania? 
Mam na myśli przede wszystkim 

objawienia Matki Bożej z Quito, 
która 400 lat temu ukazała siostrze 
Marii Mariannie Franciszce de Jesús 
Torres y Berriochoa, co się będzie 
działo z Kościołem w XX i XXI 
wieku. Maryja mówiła o wielkim 
kryzysie, przez który będzie mu-
siało przechodzić chrześcijaństwo, 
o kryzysie, który dotknie szcze-
gólnie sakrament małżeństwa, ka-
płaństwa i pokuty oraz o wielkim 
cierpieniu, które spadnie na dzieci. 
To wszystko dzieje się na naszych 
oczach. Widzimy ogromne cier-
pienie dzieci, związane z pedofilią 
i nie tylko (choć trzeba podkreślić, 
że pedofilia nie jest tylko proble-
mem kościelnym czy katolickim, 
występuje we wszystkich środowi-
skach i we wszystkich wyznaniach). 
Widzimy kryzys spowiedzi. U nas 
ludzie ciągle się spowiadają (choć 
w ostatnich dwóch latach zdecy-
dowanie mniej), ale w krajach Za-
chodu, nawet jeśli ludzie chodzą do 
kościoła, zupełnie zatracili poczucie 
grzechu, a w związku z tym poczu-
cie bycia odkupionym. Bycie chrześ-
cijaninem to dla  nich bycie dobrym 
obywatelem, sprzątanie planety, 
walka o lepsze powietrze, budowa-
nie braterstwa między religiami… 
Przez środowiska katolików prze-
biegają głębokie podziały. Mamy do 
czynienia z ogromnymi kłótniami 
dotyczącymi sposobu przyjmowa-
nia Komunii świętej, władzy, po-
dejścia do papieża, etyki seksualnej, 

dyscypliny sakramentów, roli kobie-
ty. Ale w ostatnich czasach pojawiło 
się też w Kościele sporo mistyków, 
wizjonerów. To pokazuje, że kry-
zys nie jest ostatnim zdaniem Bożej 
Opatrzności, że możemy mieć na-
dzieję na przezwyciężenie go. 

Ale czym taka nadzieja jest? Czy 
jest to tylko spodziewanie się, że 
„będzie lepiej”? 

Są różne rodzaje czy też „war-
stwy” nadziei. W najbardziej pod-
stawowym wymiarze nadzieja jest 
związana z oczekiwaniem otrzy-
mania jakiegoś dobra, kierowanym 
wobec ludzi czy wobec okoliczno-
ści. Spodziewamy się dobra ze stro-
ny kogoś (lub czegoś), ale okazuje 
się, że ten ktoś (lub coś) nie jest 
w stanie nam go dać. Wtedy prze-
żywamy rozczarowanie, nieraz bo-
lesne. I tak musi być. 

Czy możemy więc powiedzieć, że 
przechodząc przez rozczarowanie 
możemy dojść do prawdziwej na-
dziei? 

Tak, bo ta prawdziwa nadzieja 
jest zakorzeniona tylko w Chry-
stusie. Kiedyś pewna osoba powie-
działa coś, co mi bardzo pomogło: 
„Jeśli Chrystus chce, byś Go poko-
chał, to przeprowadzi cię przez cały 
ciąg rozczarowań. Będziesz się mu-
siał rozczarować do wielu ludzi. Do 
członków rodziny, do nauczycieli, 
będziesz się musiał też rozczarować 
do wielu miejsc w Kościele, by się 
przekonać, że jedynym, w którym 
pokładasz nadzieję, jest Pan Bóg”. 
Bóg chce, byśmy Go rozpoznali, 
bo On jest Panem historii, objawia 
się przez wydarzenia, okoliczności, 
osoby. Mówi przez kerygmat, wy-
darzenia, historię Kościoła. Mówi 
także przez nasze doświadczenia. 
A z drugiej strony ten potężny, 
wszechmocny Bóg respektuje na-
szą wolność i nieraz potrzebuje 
poruszyć wieloma czynnikami 
w naszym życiu, by nas naprowa-
dzić na Siebie. 

Rozumiem, że możemy się roz-
czarować złem, które w życiu po-
pełnialiśmy. Ale przecież wielu 
z nas wiedzie dobre życie. Czy ta-
kim życiem też trzeba się rozcza-
rować? 

Często musimy się rozczarować 
także i czymś, co uważaliśmy za 
dobre. Mój przyjaciel, Włoch, całe 
życie chciał pojechać do Notre-Da-
me i rzeczywiście tak się stało. Gdy 
wszedł do katedry (było to jeszcze 
przed jej pożarem) i stanął na zim-
nej posadzce, jak grom z jasnego 
nieba uderzyła go myśl: „Przeżyłeś 
ponad pół wieku i nie kochałeś ni-
kogo”. Mówił mi potem: „Całe życie 
starałem się być człowiekiem przy-
zwoitym, chodziłem w niedzielę do 
kościoła, dochowałem się wnuków, 
zawsze się interesowałem rzeczami 
przyzwoitymi – dobrą debatą, do-
brą muzyką, dobrym spektaklem. 
I nie zadawałem sobie pytania: 
dlaczego moja żona choruje na de-
presję”. A żona, która była obok, 
potwierdziła, że od czasu powrotu 
z Paryża mąż się zmienił, że bar-
dziej się nią interesuje. On zde-
rzył się mocą łaski Bożej ze swoim 
przyzwoitym życiem. Rozczarował 
się nim, zobaczył, że było ono jego 
bożkiem. 

Dlaczego tak się dzieje? 
Bo jako ludzie mamy Boskie 

pochodzenie i nie zadowolimy się 
byle czym. Nasze całe życie jest 
wędrówką poza to, co już osiąg-
nęliśmy. Żadne doznanie nas nie 
usatysfakcjonuje. Jest w nas „ape-
tyt na wieczność”. Kierując się tym 
apetytem, przywieramy do czegoś, 
co znajdujemy w życiu: do pienię-
dzy, powodzenia, kariery, zdrowia, 
ludzkiej życzliwości, rodziny, dzie-
ci… A to wszystko przemija, jest 
tylko środkiem do celu, którym 
jest życie z Bogiem. „Stworzyłeś 
nas bowiem jako skierowanych ku 
Tobie” – mówił św. Augustyn. – 
„I niespokojne jest serce nasze, do-
póki w Tobie nie spocznie”. My ▶ 
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◀ często życzymy sobie zdrowia, 
szczęścia, powodzenia, ale trzeba 
pamiętać, że Pan Jezus nie obie-
cywał nam szczęścia, ale życie 
wieczne. „Jeśli chcesz żyć – zacho-
wuj przykazania, a jeśli chcesz być 
doskonały, sprzedaj wszystko co 
masz i pójdź za Mną” – powiedział 
do bogatego młodzieńca (por. Mt 
19,21-22). 

Prawdziwa nadzieja, prawdziwa 
wiara zaczyna się w nas wtedy, gdy 
załamią się wszelkie ludzkie pró-
by szukania szczęścia. Dlatego też, 
gdy spotykamy ludzi głęboko wie-

rzących, to oni zawsze powiedzą 
o jakimś życiowym rozczarowaniu. 
I że to rozczarowanie doprowadziło 
ich do Chrystusa, który jest praw-
dziwym źródłem nadziei. 

Skąd bierze się, że to właśnie 
Chrystus jest źródłem nadziei? 

Jezus zmartwychwstał i On jeden 
jest w stanie pokonać w człowie-
ku śmierć i związany z tym strach. 
Nadzieja, która nie przeprowadza 
człowieka poza śmierć, jest złudze-
niem. My chrześcijanie nazywamy 
nadzieję „cnotą teologalną”. To jest 
dar z nieba, dar z wysoka. 

Co budzi w nas taką nadzieję?

Głoszenie Ewangelii. Św. Paweł 
mówi, że spodobało się Panu zba-
wić wierzących przez „głupstwo 
głoszenia słowa” (por. 1 Kor 1,21), 
dlatego też pierwszym zadaniem 
Kościoła jest głoszenie Chrystu-
sa ukrzyżowanego. Bardzo podo-
ba mi się takie zdanie z Evangelii 
Gaudium Papieża Franciszka, że 
chrześcijaństwo to kerygmat, resz-
ta to komentarz. Biada nam, jeśli 
o tym zapomnimy! Życie jest za-
warte w działaniu Boga, w miłości 
Boga, która objawiła się w życiu, 
śmierci i zmartwychwstaniu Chry-

stusa. Niestety, możemy „używać” 
Chrystusa jako pretekstu do zajmo-
wania się czymś innym.

Jako chrześcijanin odkrywam, 
że Chrystus okazał mi miłosierdzie, 
gdy byłem bezsilny. Nie potrafiłem 
nie grzeszyć, potrafiłem tylko nisz-
czyć siebie i innych, nie potrafi-
łem wyzwolić się od zła. I właśnie 
w tym momencie Chrystus przyszedł 
ze swoim miłosierdziem i przebacze-
niem i zaczął mnie zmieniać. 

Myślę czasem, że być może plan 
Boży jest taki, że pozwala On, by 
Kościół był niszczony. Być może 
Kościół musi utracić wiele przywi-
lejów, stanu posiadania. Ks. Dolindo 
Ruotolo mówił, że nadejdzie czas mi-

łosierdzia Bożego, ale że to miłosier-
dzie nie będzie się kojarzyło z niczym 
przyjemnym: kościoły będą puste, 
kapłani będą mieszkali w ciasnych 
pomieszczeniach, będą pogardzani. 
Ale – mówił ks. Dolindo – gdy to 
nadejdzie, nie wolno się załamywać, 
lecz trzeba nabrać ducha, bo to jest 
oczyszczenie, gdyż Chrystusowi za-
leży na tym, żeby Kościół był Mu 
wierny. Dopiero później nadejdzie 
wybuch niesamowitej miłości, a bę-
dzie to miłość eucharystyczna, mi-
łość do Chrystusa. 

To rzeczywiście niesamowita wi-
zja przyszłości Kościoła. A wra-
cając do naszego zwyczajnego, 
powszedniego życia: co robić, by 
otworzyć się na tę nadzieję przy-
chodzącą z góry jako Boży dar? 

To błogosławione pytanie! Gdy 
Jan Chrzciciel zaczął głosić słowo, 
ludzie przychodzili do niego i py-
tali „co mamy czynić?”. To pyta-
nie pojawia się też, gdy Piotr głosi 
Ewangelię w dzień Zesłania Ducha 
Świętego. Jeśli w człowieku obudzi 
się takie pytanie, to znaczy, że sło-
wo Boże zadziałało. 

Nadzieja jest jak kotwica zarzu-
cona tam, gdzie jest chwała i miłość 
Boga. „My, którzyśmy się uciekli do 
uchwycenia zaofiarowanej nadziei. 
Trzymajmy się jej jako bezpiecznej 
i silnej kotwicy duszy” – mówi List 
do Hebrajczyków (Hbr 6,19). Chry-
stus chce żebyśmy dotarli do chwały 
i miłości Boga i prowadzi nas tam 
na różne sposoby. Nam pozostaje 
jedno: trzymać się zarzuconej przez 
Niego liny nawet, gdyby szarpało. 
Póki się trzymasz, dotrzesz do celu. 
Będziesz przechodził prze różne 
beznadziejne sytuacje w życiu, bę-
dziesz odkrywał, że sam jesteś bez-
nadziejny, ale dzięki trzymaniu się 
zarzuconej przez Chrystusa liny, 
dojdziesz. Warto więc „trzymać się 
liny”, to znaczy modlić się uporczy-
wie, z wiarą; chodzić na Msze świę-
te, podejmować duchową walkę… 
Chrystus nas poprowadzi. ■
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Prawdziwa nadzieja, prawdziwa 
wiara zaczyna się w nas wtedy, gdy 
załamią się wszelkie ludzkie pró-
by szukania szczęścia. Dlatego też, 
gdy spotykamy ludzi głęboko wie-

rzących, to oni zawsze powiedzą 
o jakimś życiowym rozczarowaniu. 
I że to rozczarowanie doprowadziło 
ich do Chrystusa, który jest praw-
dziwym źródłem nadziei. 

Skąd bierze się, że to właśnie 
Chrystus jest źródłem nadziei? 

Jezus zmartwychwstał i On jeden 
jest w stanie pokonać w człowie-
ku śmierć i związany z tym strach. 
Nadzieja, która nie przeprowadza 
człowieka poza śmierć, jest złudze-
niem. My chrześcijanie nazywamy 
nadzieję „cnotą teologalną”. To jest 
dar z nieba, dar z wysoka. 

Co budzi w nas taką nadzieję?

Głoszenie Ewangelii. Św. Paweł 
mówi, że spodobało się Panu zba-
wić wierzących przez „głupstwo 
głoszenia słowa” (por. 1 Kor 1,21), 
dlatego też pierwszym zadaniem 
Kościoła jest głoszenie Chrystu-
sa ukrzyżowanego. Bardzo podo-
ba mi się takie zdanie z Evangelii 
Gaudium Papieża Franciszka, że 
chrześcijaństwo to kerygmat, resz-
ta to komentarz. Biada nam, jeśli 
o tym zapomnimy! Życie jest za-
warte w działaniu Boga, w miłości 
Boga, która objawiła się w życiu, 
śmierci i zmartwychwstaniu Chry-

stusa. Niestety, możemy „używać” 
Chrystusa jako pretekstu do zajmo-
wania się czymś innym.

Jako chrześcijanin odkrywam, 
że Chrystus okazał mi miłosierdzie, 
gdy byłem bezsilny. Nie potrafiłem 
nie grzeszyć, potrafiłem tylko nisz-
czyć siebie i innych, nie potrafi-
łem wyzwolić się od zła. I właśnie 
w tym momencie Chrystus przyszedł 
ze swoim miłosierdziem i przebacze-
niem i zaczął mnie zmieniać. 

Myślę czasem, że być może plan 
Boży jest taki, że pozwala On, by 
Kościół był niszczony. Być może 
Kościół musi utracić wiele przywi-
lejów, stanu posiadania. Ks. Dolindo 
Ruotolo mówił, że nadejdzie czas mi-

łosierdzia Bożego, ale że to miłosier-
dzie nie będzie się kojarzyło z niczym 
przyjemnym: kościoły będą puste, 
kapłani będą mieszkali w ciasnych 
pomieszczeniach, będą pogardzani. 
Ale – mówił ks. Dolindo – gdy to 
nadejdzie, nie wolno się załamywać, 
lecz trzeba nabrać ducha, bo to jest 
oczyszczenie, gdyż Chrystusowi za-
leży na tym, żeby Kościół był Mu 
wierny. Dopiero później nadejdzie 
wybuch niesamowitej miłości, a bę-
dzie to miłość eucharystyczna, mi-
łość do Chrystusa. 

To rzeczywiście niesamowita wi-
zja przyszłości Kościoła. A wra-
cając do naszego zwyczajnego, 
powszedniego życia: co robić, by 
otworzyć się na tę nadzieję przy-
chodzącą z góry jako Boży dar? 

To błogosławione pytanie! Gdy 
Jan Chrzciciel zaczął głosić słowo, 
ludzie przychodzili do niego i py-
tali „co mamy czynić?”. To pyta-
nie pojawia się też, gdy Piotr głosi 
Ewangelię w dzień Zesłania Ducha 
Świętego. Jeśli w człowieku obudzi 
się takie pytanie, to znaczy, że sło-
wo Boże zadziałało. 

Nadzieja jest jak kotwica zarzu-
cona tam, gdzie jest chwała i miłość 
Boga. „My, którzyśmy się uciekli do 
uchwycenia zaofiarowanej nadziei. 
Trzymajmy się jej jako bezpiecznej 
i silnej kotwicy duszy” – mówi List 
do Hebrajczyków (Hbr 6,19). Chry-
stus chce żebyśmy dotarli do chwały 
i miłości Boga i prowadzi nas tam 
na różne sposoby. Nam pozostaje 
jedno: trzymać się zarzuconej przez 
Niego liny nawet, gdyby szarpało. 
Póki się trzymasz, dotrzesz do celu. 
Będziesz przechodził prze różne 
beznadziejne sytuacje w życiu, bę-
dziesz odkrywał, że sam jesteś bez-
nadziejny, ale dzięki trzymaniu się 
zarzuconej przez Chrystusa liny, 
dojdziesz. Warto więc „trzymać się 
liny”, to znaczy modlić się uporczy-
wie, z wiarą; chodzić na Msze świę-
te, podejmować duchową walkę… 
Chrystus nas poprowadzi. ■
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Ks. Tomasz Nowaczek MIC

Decydującym elementem ni-
niejszego rozważania o nadziei 

będzie przyporządkowanie św. Sta-
nisława Papczyńskiego posłudze 
Ewangelii. U ojców Kościoła znajdu-
jemy obraz pasterza ludzi, Chrystusa 
(Logosu), który dzięki Wcieleniu bie-
rze na swoje barki zabłąkaną owcę – 
człowieka wszystkich czasów. 

Wzięcie na ramiona zabłąkanego 
człowieka dokonało się w Chrystu-
sowym krzyżu. Rozumiał to Zało-
życiel Marianów, o czym świadczą 
jego dzieła, jak: „Christus patiens” 
czy „Orator crucifixus”. Ukazu-
je w nich ofiarę Jezusa, która stała 
się Eucharystią, zwycięstwem nad 
grzechem i śmiercią – tak destruk-
cyjnymi dla ludzkiej osoby. Eucha-
rystia jest nadzieją na odzyskanie 
pełni życia dzięki słowu, którym 
jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie, 
a Jego chwalebny krzyż jest jej punk-
tem kulminacyjnym.

Św. o. Stanisław ukazuje Chry-
stusa troszczącego się o ubogich, 
opuszczonych i słabych. To im 
Chrystus przynosi pocieszenie i na-
dzieję. W tym sensie duchowi spad-
kobiercy św. Stanisława to zakon-
nicy – kapłani, których należałoby 
zdefiniować jako ludzi, którzy są dla 
tych, dla których nie ma nikogo in-
nego. Chrystus obecny w Euchary-
stii stał się człowiekiem dla innych, 
dzisiaj szczególnie cierpiących na 
niedostatek Ewangelii, wołających 
o ewangelistę, który wygłosiłby dla 
nich słowa o Jezusie.

Św. o. Stanisław pokazuje swoim 
braciom ważność tej posługi. Gło-
szący słowa o Jezusie jest niejako 
skazany na pielęgnowanie relacji 
z Nim, aby samemu bardziej stawać 

się autentyczną osobą odzwiercied-
lającą życie Boga w świecie. Dzie-
je się to przez odwrócenie się od 
siebie i jednoczesne zwrócenie ku 
drugiemu. Bycie chrześcijaninem 
jest godnością przynależną każde-
mu, kto otrzymał tę łaskę, ale bycie 

kapłanem – ewangelistą dla innych 
– jest posługą, której wyjątkowość 
wiąże się z odpowiedzialnością 
za innych ludzi. Kapłanem jest się 
zawsze dla innych albo się nim 
w ogóle nie jest. Odzyskać w sobie 
życie „dla innych” to znaczy również 
przywrócić „tym innym” nadzieję. 

Św. Stanisław zaleca swoim du-
chowym synom poważne dążenie 
do świętości. Oznacza to harmo-
nijne pogodzenie w sobie dwóch 
elementów: duchowości i posługi. 
Świętość osiąga się przez pełnienie 
posługi – posługa nie jest obok świę-
tości, lecz jest ona formą kapłań-
skiej świętości. Posługa dla innych 
jest sposobem bycia pochłoniętym 
przez Boga – pozwoleniem na wy-

niszczenie się dla Boga, co jest dale-
kie od bezdusznego pragmatyzmu. 
Posługa jest w istocie ewangeliza-
cją, przekazywaniem słowa i sensu, 
który ono daje, a także miłości – aż 
po krzyż. Stąd pełnienie posługi nie 
może być żadną konkurencją dla 
więzi z Bogiem. Posługa kapłana – 
ewangelizatora jest możliwa tylko 
wtedy, kiedy on sam żyje Ewangelią. 
Ewangelizując, głoszący Chrystusa 
nie mówi tylko do innych, lecz także 
do siebie, pozwalając, aby głoszo-
ne Słowo przemieniało jego życie. 
Najwyższą formą ewangelizacji jest 
sakramentalna proklamacja śmier-
ci i Zmartwychwstania Jezusa. To 
nie jest rutynowe spełnianie aktów 
kultu, lecz prawdziwe obcowanie 
z Bogiem. 

Poprzez rozważania o ziemskim, 
cierpiącym Chrystusie („Christus 
patiens” i „Orator crucifixus”), mo-
żemy zobaczyć, jak bardzo i na jaki 
sposób posługa nadziei właściwej 
dla Ewangelii potrzebuje konkret-
nego człowieka. Przykład Chrystu-
sowego Krzyża jest posługą nadziei. 
W cierpieniu człowiek zdaje się 
dawać więcej niż w działaniu, daje 
tutaj bowiem nie tylko swoją siłę, 
ale i samego siebie – to kim jest, co 
go stanowi. Krzyż stał się Ewange-
lią nadziei dla cierpiących, słabych, 
opuszczonych – innych. Nie zmie-
nia to faktu, że Krzyż jest poważ-
nym rozdarciem człowieka, także 
kapłana, który często doświadcza 
Ewangelii jako próby rozdarcia swo-
jego życia. Przez to rozdarcie jed-
nak człowiek jest w stanie dojść do 
swojej właściwej wielkości. Jest ono 
straszne, ale jednocześnie otwiera 
małą szczelinę, która pozwala z na-
dzieją spoglądać w nieskończoność 
– wieczność. ■

Św. Stanisław Papczyński –
człowiek nadziei
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Z ks. Jackiem Rygielskim 
MIC rozmawiał Michał 
Krajski.

Nadzieja chrześcijanina wiąże się 
z tym, co nazywamy sprawami 
ostatecznymi. Jak jednak mówić 
o nich ludziom niewierzącym, dla 
których to zapewne często abs-
trakcyjne kwestie?

Na samym początku zwróciłbym 
uwagę, że nawet rozmowa z wierzą-
cymi na te tematy rodzi wiele prob-
lemów. Niestety, dzisiaj wielu kato-
lików pochyla się nad nimi jedynie 
1 i 2 listopada, ewentualnie przy po-
grzebach najbliższych. Za mało się 
o tym obecnie mówi i za mało się 
o tym rozmawia w kręgach rodzin-
nych. Mam wrażenie wręcz, że nieraz 
ludzie wierzący unikają podejmowa-
nia tych zagadnień, bo są zbyt przy-
wiązani do doczesności. Myślenie 
o rzeczach ostatecznych, o śmierci 
czy o sądzie jest dla nich zbyt trudne.

Z czego wynika ta trudność?
Nie lubimy rozmawiać np. o pie- 

kle czy czyśćcu, bo od razu wyobra-
żamy sobie męki i cierpienia. Piekło 
jest natomiast stanem pewnej nieza-
spokojonej tęsknoty za miłością, za 
Panem Bogiem. Gdybyśmy to poj-
mowali, może łatwiej byłoby nam 
się z tym zmierzyć i jeszcze bardziej 
pragnąć nieba. Nie chodzi o to, żeby 
człowieka straszyć, ale pokazując 
mu rzeczywistość piekła, wzbudzić 
w nim pragnienie świętości. Nato-
miast, kiedy wyobrażamy sobie pie-

kło jedynie jako miejsce fizycznego 
cierpienia, a takiego cierpienia na-
turalnie się boimy, to temat odpy-
chamy od siebie. Mówimy wówczas: 
„Oby tylko się do czyśćca dostać”.

Boimy się chyba także samej 
śmierci…

Pamiętajmy jednak, że pierwsi 
chrześcijanie powtarzali „Marana tha”, 
„Przyjdź, Panie Jezu”, a to pragnienie 
było łączone z gotowością oddania 
swojego życia dla Niego. My natomiast 
chcielibyśmy, jak najdłużej bronić te- 
go życia na ziemi i choć chcemy być 
zbawieni, to dominuje w nas inne prag-
nienie – jeszcze trochę byśmy pożyli.

Czy niewierzący chcą podejmo-
wać te kwestie, skoro nawet kato-
licy mają z tym takie problemy?

Z pewnością to zależy od tego, 
którzy. Mam takie doświadczenie, że 
sami ateiści dzielą się na dwie pod-
stawowe grupy. Do pierwszej należą 
ci, których to nie interesuje, którzy 
zaznaczają, że są niewierzący i ich to 
nie dotyczy. W drugiej grupie są ci, 
którzy chcą się czegoś dowiedzieć, 
choćby z samej ciekawości, więc ot-
warci są na słuchanie, choć nieko-
niecznie na rozmowę jako taką. Chcą 
usłyszeć, jak my to rozumiemy.

Z nimi można prowadzić dialog, 
bo przejawiają pewną otwartość. Ci 
pierwsi natomiast negują wszystko 
i nie chcą nawet podjąć dyskusji.

Jak należy rozmawiać z takimi 
ludźmi?

Mam osobiście takie podejście, 
że do ludzi niewierzących, czy też 

Jak rozmawiać 
       z niewierzącymi 
o sprawach ostatecznych?

reprezentujących inne wyznania, 
nie idę z takim nastawieniem, że 
muszę ich do czegoś przekonać. Ta-
kie zadanie byłoby skazane na po-
rażkę. Moim celem jest pokazanie 
im, w co ja wierzę, czyli danie im 
świadectwa. Wśród nich jest wie-
lu takich, którzy po prostu chcą się 
dowiedzieć, co ja jako ksiądz, czy 
też po prostu jako człowiek wierzą-
cy, myślę o śmierci, o końcu świata, 
o przyszłym życiu. 

Czy przy takich rozmowach na-
leży powoływać się na Biblię czy 
raczej szukać argumentów rozu-
mowych?

Jak najbardziej można powo-
ływać się na Biblię. Zresztą jedno 
drugiego nie wyklucza. Sama Biblia 
zawiera w sobie wiele racjonalnych 
argumentów. Jeśli nawet ktoś nie 
uznaje nadprzyrodzonego charakte-
ru Biblii, powinien uznawać jej hi-
storyczność. Jest to księga powstała 
przed wieloma wiekami, która była 
drogowskazem dla całych pokoleń. 
Są takie opinie, że w rozmowach 
z ateistami należy unikać powoływa-
nia się na Pismo Święte, bo przecież 
oni nie wierzą, że napisali je ludzie 
pod natchnieniem Ducha Świętego. 
Nie zgadzam się z tym jednak, bo 
tak jak powiedziałem, mamy da-
wać przed nimi przede wszystkim 
świadectwo. Skoro tak, to musimy 
powoływać się na księgę, która, jak 
wierzymy, powstała pod wpływem 
działania samego Boga. 

Jaki jest w ogóle sens rozmawia-
nia z niewierzącymi o sprawach 
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MIC rozmawiał Michał 
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Nadzieja chrześcijanina wiąże się 
z tym, co nazywamy sprawami 
ostatecznymi. Jak jednak mówić 
o nich ludziom niewierzącym, dla 
których to zapewne często abs-
trakcyjne kwestie?

Na samym początku zwróciłbym 
uwagę, że nawet rozmowa z wierzą-
cymi na te tematy rodzi wiele prob-
lemów. Niestety, dzisiaj wielu kato-
lików pochyla się nad nimi jedynie 
1 i 2 listopada, ewentualnie przy po-
grzebach najbliższych. Za mało się 
o tym obecnie mówi i za mało się 
o tym rozmawia w kręgach rodzin-
nych. Mam wrażenie wręcz, że nieraz 
ludzie wierzący unikają podejmowa-
nia tych zagadnień, bo są zbyt przy-
wiązani do doczesności. Myślenie 
o rzeczach ostatecznych, o śmierci 
czy o sądzie jest dla nich zbyt trudne.

Z czego wynika ta trudność?
Nie lubimy rozmawiać np. o pie- 

kle czy czyśćcu, bo od razu wyobra-
żamy sobie męki i cierpienia. Piekło 
jest natomiast stanem pewnej nieza-
spokojonej tęsknoty za miłością, za 
Panem Bogiem. Gdybyśmy to poj-
mowali, może łatwiej byłoby nam 
się z tym zmierzyć i jeszcze bardziej 
pragnąć nieba. Nie chodzi o to, żeby 
człowieka straszyć, ale pokazując 
mu rzeczywistość piekła, wzbudzić 
w nim pragnienie świętości. Nato-
miast, kiedy wyobrażamy sobie pie-

kło jedynie jako miejsce fizycznego 
cierpienia, a takiego cierpienia na-
turalnie się boimy, to temat odpy-
chamy od siebie. Mówimy wówczas: 
„Oby tylko się do czyśćca dostać”.

Boimy się chyba także samej 
śmierci…

Pamiętajmy jednak, że pierwsi 
chrześcijanie powtarzali „Marana tha”, 
„Przyjdź, Panie Jezu”, a to pragnienie 
było łączone z gotowością oddania 
swojego życia dla Niego. My natomiast 
chcielibyśmy, jak najdłużej bronić te- 
go życia na ziemi i choć chcemy być 
zbawieni, to dominuje w nas inne prag-
nienie – jeszcze trochę byśmy pożyli.

Czy niewierzący chcą podejmo-
wać te kwestie, skoro nawet kato-
licy mają z tym takie problemy?

Z pewnością to zależy od tego, 
którzy. Mam takie doświadczenie, że 
sami ateiści dzielą się na dwie pod-
stawowe grupy. Do pierwszej należą 
ci, których to nie interesuje, którzy 
zaznaczają, że są niewierzący i ich to 
nie dotyczy. W drugiej grupie są ci, 
którzy chcą się czegoś dowiedzieć, 
choćby z samej ciekawości, więc ot-
warci są na słuchanie, choć nieko-
niecznie na rozmowę jako taką. Chcą 
usłyszeć, jak my to rozumiemy.

Z nimi można prowadzić dialog, 
bo przejawiają pewną otwartość. Ci 
pierwsi natomiast negują wszystko 
i nie chcą nawet podjąć dyskusji.

Jak należy rozmawiać z takimi 
ludźmi?

Mam osobiście takie podejście, 
że do ludzi niewierzących, czy też 

Jak rozmawiać 
       z niewierzącymi 
o sprawach ostatecznych?

reprezentujących inne wyznania, 
nie idę z takim nastawieniem, że 
muszę ich do czegoś przekonać. Ta-
kie zadanie byłoby skazane na po-
rażkę. Moim celem jest pokazanie 
im, w co ja wierzę, czyli danie im 
świadectwa. Wśród nich jest wie-
lu takich, którzy po prostu chcą się 
dowiedzieć, co ja jako ksiądz, czy 
też po prostu jako człowiek wierzą-
cy, myślę o śmierci, o końcu świata, 
o przyszłym życiu. 

Czy przy takich rozmowach na-
leży powoływać się na Biblię czy 
raczej szukać argumentów rozu-
mowych?

Jak najbardziej można powo-
ływać się na Biblię. Zresztą jedno 
drugiego nie wyklucza. Sama Biblia 
zawiera w sobie wiele racjonalnych 
argumentów. Jeśli nawet ktoś nie 
uznaje nadprzyrodzonego charakte-
ru Biblii, powinien uznawać jej hi-
storyczność. Jest to księga powstała 
przed wieloma wiekami, która była 
drogowskazem dla całych pokoleń. 
Są takie opinie, że w rozmowach 
z ateistami należy unikać powoływa-
nia się na Pismo Święte, bo przecież 
oni nie wierzą, że napisali je ludzie 
pod natchnieniem Ducha Świętego. 
Nie zgadzam się z tym jednak, bo 
tak jak powiedziałem, mamy da-
wać przed nimi przede wszystkim 
świadectwo. Skoro tak, to musimy 
powoływać się na księgę, która, jak 
wierzymy, powstała pod wpływem 
działania samego Boga. 

Jaki jest w ogóle sens rozmawia-
nia z niewierzącymi o sprawach 
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ostatecznych, skoro często jedyną 
perspektywą jest dla nich doczes-
ność?

Myślę, że nie ma ludzi w 100% 
niewierzących. Sam fakt, że są atei-
ści zainteresowani słuchaniem na te 
tematy, pokazuje, że są oni jakoś ot-
warci na te treści, dostrzegają, że jest 
coś po śmierci, mają potrzeby du-
chowe, nie sprowadzają całego życia 
ludzkiego do potrzeb cielesnych. 
Czasami jest to widoczne poprzez 
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z pomocą w postaci odpustów, które 
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nadziei. Uczy nas tego sam Zba-
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mdleć będą ze strachu, w oczeki-
waniu wydarzeń zagrażających zie-
mi. Albowiem moce niebios zosta-
ną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna 
Człowieczego, nadchodzącego w ob- 
łoku z wielką mocą i chwałą. 
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(Łk 21,26-28). Człowiek wierzący 
nie powinien się bać. Ma on mieć 
zawsze nadzieję w Bogu, któremu 
ufa i za którym podąża. ■
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Jak podaje Katechizm, wiara, na-
dzieja i miłość to cnoty teolo-

galne, które uzdalniają człowieka 
do uczestnictwa w naturze Bożej 
(KKK 1812), są wszczepione przez 
Boga w dusze wiernych, by uzdol-
nić ich do działania jako dzieci 
Boże oraz stanowią rękojmię obec-
ności i działania Ducha Świętego 
w człowieku (KKK 1813). 

W tej triadzie cnót największa 
jest miłość (1 Kor 13,13). Ona też 
pozostanie na zawsze treścią życia 
zbawionych w królestwie Bożym, 
wiara i nadzieja natomiast prowa-
dzą nas w życiu doczesnym. W nie-
bie wiara zostanie zastąpiona przez 
bezpośrednie oglądanie Boga, a na-
dzieja zostanie spełniona. Jak nato-
miast określić rolę wiary i nadziei 
w naszym życiu? Jak mają się do 
siebie te dwie cnoty i czym one się 
od siebie różnią?

Wiara i nadzieja są w gruncie 
rzeczy bardzo sobie bliskie. Mówiąc 
najogólniej, wiara jest fundamen-
tem, z którego wyrasta i na którym 
opiera się nadzieja. Wiara to nie 
tylko przekonanie o tym, że Bóg ist-
nieje, choć oczywiście jest ono ko-
nieczne. Wiara jest przede wszyst-
kim odpowiedzią na przymierze, 
które Bóg zawarł ze swoim ludem. 
Nowe i wieczne przymierze zostało 
zawarte przez Ofiarę Chrystusa, dla-
tego wiara oznacza przyjęcie Jezu-

sa jako jedynego Pana i Zbawiciela 
oraz konsekwentne trwanie w rela-
cji z Chrystusem, a także z Bogiem 
Ojcem i z Duchem Świętym. Wiara 
łączy się z postawą uległego słucha-
nia Słowa Bożego i dostosowywania 
do niego swego życia, czyli posłu-
szeństwa Bogu i Jego przykazaniom. 
Związany z tym jest również intelek-
tualny akt zgody na to wszystko, co 
jest treścią wiary, a co Kościół poda-
je do wierzenia w swoim nauczaniu. 
Wszystko to oznacza postawę zaufa-
nia względem Boga. Dlatego wiara 
chrześcijańska to nie tylko wiara 
w Boga, ale przede wszystkim wiara 
Bogu. I tutaj możemy zobaczyć, jak 
z wiary pojętej jako zaufanie wzglę-
dem Boga wynika postawa nadziei. 
Ufam Bogu, więc pokładam w Nim 
nadzieję.

Nadzieja z samej natury rzeczy 
odnosi się do przyszłości. Jest to 
przede wszystkim nadzieja na osiąg-
nięcie pełni szczęścia w królestwie 
Bożym, w pełnym zjednoczeniu 
z Bogiem we wspólnocie ze święty-
mi, w tym z naszymi ukochanymi, 
którzy już od nas odeszli. Obecnie, 
póki żyjemy na ziemi, możemy 
kosztować tego szczęścia jedynie za-
czątkowo, pośród różnorakich zma-
gań, trudności i upadków. Wobec 
różnych cierpień, których doświad-
czamy w życiu, może w nas pojawiać 
się pokusa zniechęcenia albo wręcz 
powątpiewania o Bogu lub Jego 
mocy czy miłości do nas. Podobna 
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pokusa zniechęcenia może się w nas 
pojawiać w obliczu grzechów na 
świecie, a także w obliczu naszych 
własnych grzechów. Czy warto po-
wstawać, skoro wciąż na nowo upa-
dam? Czy warto trwać w wierności 
Bogu, skoro zło wydaje się często 
atrakcyjne i zwycięskie? Tym, co 
nas wtedy ocala i podtrzymuje, jest 
nadzieja. Wyrastająca z wiary na-
dzieja jest potężną siłą, pozwalającą 
przetrwać największe przeciwności. 
Trochę jak podczas wspinaczki gór-
skiej, nadzieja zdobycia upragnio-
nego szczytu pozwala pokonywać 
zmęczenie ciała, momenty znużenia 
czy chwile grozy, kiedy szlak staje 
się niebezpieczny. Nadzieja wynika 
więc z wiary, niejako rodzi się z niej, 
ale w ważnych i trudnych chwilach 
może być również obroną, wręcz 
ocaleniem dla wiary.

A co z naszymi różnymi ludzki-
mi nadziejami, związanymi z do- 
czesnością? Nadzieja, która chcia-
łaby zamknąć się całkowicie w do-
czesności, byłaby złudna. Jak mówi 
św. Paweł, „jeżeli tylko w tym życiu 
nadzieję w Chrystusie pokładamy, 
jesteśmy bardziej od wszystkich lu- 
dzi godni politowania” (1 Kor 
15,19). Iluzją byłoby oczekiwać, że 
Bóg spełni wszystkie nasze aspira-
cje lub że da nam życie pozbawione 
cierpienia. Mamy wraz z Chrystu-
sem przejść w realiach naszego ży-
cia paschalną drogę przez krzyż do 
zmartwychwstania. Nadzieja mówi 
nam jednak, że Bóg w tym wszyst-
kim nie pozbawi nas niczego, co na-
prawdę dobre i piękne, wspomoże 
nas we wszystkim, co pomaga nam 
być lepszymi i dojrzalszymi oraz że 
wypełni nasze najgłębsze pragnienia 
i tęsknoty. 

Z wiarą i nadzieją ściśle związa-
na jest także miłość. Ona jest tak 
naprawdę duszą zarówno wiary jak 
nadziei. Dlatego ta triada cnót wia-
ra, nadzieja i miłość – to nie są trzy 
odrębne rzeczywistości, ale trzy 
aspekty jednej i tej samej postawy 
duchowej.  ■

Czym 
różni się 
nadzieja 
od wiary?
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UUrodziłem się w 1954 r. Jestem już w wieku eme-
rytalnym, ale pracuję jeszcze na Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto, udzielam 
się w kilku gremiach rządowo-samorządowych, w któ-
rych pełnię różne funkcje, np. wiceprzewodniczące-
go Państwowej Komisji Wyborczej czy członka Rady 
Służby Publicznej. Mam za sobą sporo doświadczeń 
zawodowych. Wiele radości daje mi od lat praca ze 
studentami. Mam za sobą 25 wypromowanych prze-
ze mnie doktorów i kilka tysięcy magistrów. Udało mi 
się to osiągnąć, bo pracowałem równolegle na kilku 
uczelniach, w tym na Uniwersytecie Warszawskim, 
w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, w Pol-
skiej Akademii Nauki i na współzałożonej przeze mnie 
Wyższej Szkole Administracji w Ostrołęce, w której 
byłem zresztą rektorem przez cztery lata.

W latach 2006-2015 pracowałem jako sędzia Trybu-
nału Konstytucyjnego. W przeszłości byłem też m.in. 
dyrektorem Biura Komisji Sejmowych, wiceministrem 
spraw wewnętrznych i administracji, sekretarzem Ko-
mitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Za tę wie-
lość obowiązków krytykowali mnie członkowie mojej 
rodziny i mój promotor prof. Jastrzębski, który uwa-
żał, że się rozdrabniam. Nie oddałem się jednak pra-
cy naukowej, bo z przykrym zdziwieniem odkryłem, 
że nikt z moich kolegów z zakładu na Uniwersytecie 
Warszawskim, na którym pracowałem, nie przeczytał 
nawet mojej rozprawy habilitacyjnej o prawie admi-
nistracyjnym. W 1992 r. podjąłem więc decyzję, żeby 
nie wiązać się wyłącznie z życiem uniwersyteckim. Nie 
mówię o tym wszystkim, aby się chwalić, ale żeby po-
kazać, ze wziąłem na siebie zbyt wiele pracy, co miało 
wpływ na moją rodzinę. Może, gdybym wybierał ina-
czej, pewne sprawy potoczyłyby się inaczej.

Do 1980 r. nie chodziłem do kościoła. Mój ojciec był 
człowiekiem wierzącym, ale bardzo źle nastawionym 
do Kościoła. Kiedyś zwierzył się mi, że chodziło o to, iż 
jeden z bliskich mu księży z czasów okupacji okazał się 
donosicielem. Podziemie go nawet za to zlikwidowało. 
Od tamtej pory zerwał z Kościołem, ale nie z wiarą. Kie-
dy bowiem umarł w 1996 r., to w jego portfelu odnaleź-
liśmy obrazek z Matką Bożą, pochodzący chyba jeszcze 
sprzed wojny. Trudno sobie wyobrazić, aby człowiek 
niewierzący nosił przy sobie taki wizerunek.

W roku 1980 r. poszedłem z pieszą pielgrzymką na 
Jasną Górę. Nie było wtedy jeszcze pielgrzymki akade-
mickiej, szedłem w grupie 17., chyba biało-amaranto-
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Codzienna modlitwa 
uchroniła mnie przed rozpaczą

wej. Skłoniła mnie do tego śmierć mojej bliskiej kole-
żanki, Małgosi, która mieszkała na tym samym piętrze 
co ja. Umarła z powodu przedawkowania alkoholu. 
Bardzo pragnęła, abyśmy się pobrali. Ta śmierć mną 
wstrząsnęła. Od tamtej pory nastąpił we mnie czas 
przemiany. Wiara i codzienna modlitwa sprawiły, że 
byłem w stanie to wszystko przetrwać. Boję się, że bez 
tego byłoby bardzo źle. Codziennie czytam naprze-
miennie Księgę Rodzaju i Ewangelię św. Mateusza. Od 
tego czasu nigdy nie opuściłem niedzielnej Mszy świę-
tej i zawsze chodziłem na nią z radością.

W 1983 r. ożeniłem się z Hanią. Wiążą się z nią dwie 
najbardziej doniosłe sytuacje w moim życiu. Pierwsza 
jest taka, że mieliśmy dwoje dzieci, syna i córkę. Druga 
natomiast to ta, że Hania popełniła samobójstwo. Miało 
to miejsce w 2016 r., pięć lat temu. Okazało się, że była 
ciężko chora. Miała schizofrenię. Jest z tym związane 
przeżycie, którego nie mogę zapomnieć. Przed tragicz-
ną śmiercią znajdowała się w szpitalu przy ul. Sobie-
skiego w Warszawie. Wypuszczono ją na przepustkę. 
Wszyscy myśleli, że się jej poprawiło, choć mogła też 
tak grać, że jej lekarz prowadzący nie zauważył jej rze-
czywistego stanu. Odwiedziła szpital w piątek, w sobotę, 
w niedzielę, ale w poniedziałek już tam nie dotarła, bo 
rzuciła się pod pociąg. Gdyby nie wiara i gdyby nie po-
moc ludzi, nie tylko z rodziny, nie wiem, jak by się to 
dla mnie skończyło. Czułem wówczas także obowiązek 
wobec dzieci, dlatego jakoś się otrząsnąłem. Co praw-
da, dzieci były już wtedy dorosłe, bo Kuba miał 32 lata, 
a Jagoda 29, ale u syna też zdiagnozowano schizofrenię. 

Wśród innych bolesnych wydarzeń w moim życiu 
muszę wspomnieć o śmierci jeszcze jednej mojej bli-
skiej mi osoby. Nie wspominam o śmierci moich rodzi-
ców, dziadków, bo to jest w jakiś sposób rzecz naturalna. 
Myślę o tragicznej śmierci innej mojej koleżanki, która 
także mieszkała na tym samym piętrze co ja. Pomimo 
tych wszystkich trudnych doświadczeń, po 1980 r., kiedy 
przeżyłem nawrócenie, nigdy nie zwątpiłem. Dopomogła 
mi codzienna modlitwa, do której wszystkich zachęcam.

 Zbigniew Cieślak
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Jak wygląda codzienne życie Ka-
meruńczyków?

Inaczej wygląda życie ludzi na 
wsi, inaczej w mieście. W pierwszym 
przypadku mieszkańcy najczęściej 
utrzymują się z pracy na roli. Upra-
wy zależą od regionu. Najczęściej 
sadzi się kukurydzę, ale w Minka-
mie jest to kakao, a na wschodzie, 
w Atoku – maniok i kawa. Tam, 
gdzie jest jakaś woda, np. płynie rze-
ka albo teren położony jest nad oce-
anem, miejscowi zajmują się także 
rybołówstwem. W mieście jest kło-
pot z zajęciem zarobkowym, zwłasz-
cza pod wpływem obostrzeń zwią-
zanych z koronawirusem. Trudno 
jest znaleźć pracę. Najczęściej więc 
ludzie parają się drobnymi zajęciami 
w rodzaju handlu wszystkim, czym 
się tylko da. Wykonują też wyuczo-
ne rzemiosło, jak naprawa obuwia, 
krawiectwo, praca na budowie.

Jak misjonarze mariańscy starają 
się pomóc mieszkańcom?

Pracujemy nad budową warszta-
tu krawieckiego, w którym młode 
kobiety będą uczyły się fachu i bę- 
dą mogły z tego utrzymać swoje ro-
dziny. W Kamerunie jest bardzo 
duże zapotrzebowanie na krawców 
ze względu na miejscowe zwyczaje. 
I tak, np. przy uroczystościach po-
grzebowych przyjęte jest, że kupu-
je się materiał, z którego następnie 
szyje się ubrania dla wszystkich go-
ści. Podobnie jest na ślubach, ale też 
podczas różnego rodzaju świąt i uro-
czystości jak obchody dnia niepod-
ległości. Jest to sposób uroczystego 
przeżywania ważnych wydarzeń. 

Mówi Brat o zwyczajach Kame-
ruńczyków. Czy ich pobożność 
różni się od naszej?

Jest inna, niż ta, którą znamy 
w Polsce. Kameruńczycy nastawie-

ni są bardzo na wymiar znaku i na 
sferę emocjonalną. Dla przykładu, 
w Środę Popielcową kościoły są 
przepełnione i nawet muzułmanie 
przychodzą na Mszę świętą, bo do 
wszystkich przemawia znak posy-
pywania głowy popiołem. W Wielki 
Czwartek zawsze jest tutaj problem, 
żeby wybrać dwunastu mężczyzn 
do obrzędu obmycia nóg. Podob-
nie jest w naszym kraju, ale u nas 
związane jest to z brakiem chętnych. 
Tam natomiast, każdy chce wziąć 
w tym udział, tym bardziej, że dla 
tutejszych mieszkańców jest to oka-

zja, żeby zaprezentować się i uczest-
niczyć w czymś ważnym. 

Czy misjonarze napotykają jakieś 
problemy w przekazie wiary?

Niestety, wiara Kameruńczyków 
jest zakłócona przez różnego ro-
dzaju praktyki okultystyczne. Mają 
oni problem ze zrozumieniem, że 
ta sama Ewangelia skierowana jest 
do wszystkich. Nie jest tak, że Pola-
cy mają swoją Ewangelię, Chińczycy 
swoją itd. Dla naszych podopiecz-
nych jest to trudne do przyjęcia 
w codziennym życiu, bo oni często 

Z br. Łukaszem 
Wierzchowskim MIC 
rozmawiał Michał Krajski.

W Kamerunie 
pogrzeb jest 
okazją do radości

 W drodze przez dżunglę 
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oddzielają tradycje od życia chrześ-
cijańskiego. Nieraz wygląda to w ten 
sposób, że przyjdą do kościoła w nie-
dzielę, gdzie się bardzo zaangażują 
w modlitwę i głośny śpiew. Jak jednak 
wyjdą z niego, to nie potrafią zawie-
rzyć swoich problemów Panu Bogu, 
zaufać Mu, ale wolą rozwiązywać je 
po swojemu – idąc do szamana, cza-
rownika czy wróżki. Są przez to uwi-
kłani w różnego rodzaju sekty. Jest 
tu mnóstwo różnego rodzaju grup, 
także odwołujących się do chrześ-
cijaństwa, które bazują szczególnie 
chętnie na problemach finansowych. 
Wciągają osoby, które je mają, za-
pewniając im pomoc. Później jednak 
karzą się odwdzięczyć przez pracę 
na swoją rzecz, często namawiając 
do aktów przemocy wobec innych. 
Kiedy próbujemy odwieźć mieszkań-
ców od zabobonów, mówią, że to ich 
kultura i powinniśmy ją uszanować. 
Chętnie poproszą księdza o Mszę 
pogrzebową i poprowadzenie mod-

litwy po niej, ale potem odprawią 
swoje tradycyjne rytuały pełne zaklęć 
i przywoływania różnych bożków. 
Nie zauważają przy tym, że te prak-
tyki się wykluczają.

Wspomniał Brat o zwyczajach 
pogrzebowych. Jak Kameruńczy-
cy przeżywają śmierć kogoś bli-
skiego?

Pogrzeb jest w tym kraju trakto-
wany jako bardzo radosna uroczy-
stość, która jest przepełniona tań-
cem i śpiewem. Czasami zaczyna się 
w piątek, a kończy dopiero w niedzie-
lę. Jej program bywa przy tym bardzo 
bogaty i rozszerzony o różnego ro-
dzaju świadectwa o zmarłym. Prze-
mawia wówczas nie tylko rodzina, 
ale lokalne autorytety, jak przywódca 
wioski. Im wyższe stanowisko ktoś 
zajmował, tym więcej wpływowych 
osób zabiera głos, mówiąc o tym, jak 
zapamiętało danego człowieka. Nie 
ma tego przygnębienia, które jest po-

wszechne w Europie. Uważam jed-
nak, że pomijając naturalny smutek 
i tęsknotę, jest w tym głęboko chrześ-
cijański duch. Jako ludzie wierzący 
wiemy, że jesteśmy tutaj tylko przez 
chwilę. Naszym celem jest osiągnię-
cie życia wiecznego, a śmierć jest 
tylko przejściem. Mamy więc prawo 
cieszyć się, że nasz bliski odszedł do 
Domu Ojca. Zwyczaje Kameruńczy-
ków są więc w tym wypadku świade-
ctwem wiary, że nasze życie nie koń-
czy się tutaj na ziemi. 

Jak trafił Brat do Zgromadzenia 
Księży Marianów?

Moja droga powołania nie była 
oczywista. To nie było tak, że od 
najmłodszych lat byłem ministran-
tem, chciałem służyć przy ołtarzu, 
a potem zostać zakonnikiem. Bóg 
kierował mnie trochę drogą nie 
wprost. Kiedy chodziłem do tech-
nikum, wszędzie było mnie pełno. 
W niedzielę uczestniczyłem w Eu-
charystii, ale to był raczej tylko zwy-
czaj wyniesiony z domu. W domu 
mama wychowywała nas w wierze, 
modliliśmy się rano i wieczorem, 
ale mam wrażenie, że to wszystko 
odbierałem wyłącznie jako tradycję. 

Słyszałem, że wcześnie Brat ze-
tknął się z ks. Krzysztofem Pazio 
MIC, mariańskim misjonarzem?

To niesamowita historia. Kiedy 
przyszedł czas młodzieżowego buntu 
i pojawiły się pytania, akurat wszy-
scy zapisywali się na bierzmowanie. 
Poszedłem też, ale nie widziałem 
w tym sensu. To było widać na spot-
kaniach, na których pozwalałem 
sobie na różne niewłaściwe rzeczy. 
W końcu ks. Krzysztof Pazio MIC, 
który obecnie jest moim współbra-
tem i z którym pracuję na misjach 
w Kamerunie, odpowiedzialny wów-
czas za młodzież w Elblągu, wyrzucił 
mnie z kursu. 

Wrócił jeszcze Brat na ten kurs?
Po dwóch latach, kiedy rzeczy-

wiście naprawdę poczułem, że ▶ 

 Z wizytą u Pigmejów
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◀ bierzmowanie ma wielką wartość, 
stwierdziłem, że muszę pójść do 
ks. Krzysztofa. Bałem się tego, po-
nieważ nie wiedziałem, co mi powie. 
Wychowywany byłem raczej w du-
chu: „oko za oko, ząb za ząb”, dlate-
go sądziłem, że nie będzie chciał mi 
pójść na rękę. Stojąc przed domem 
zakonnym, zastanawiałem się, co 
mam mu powiedzieć, jak zadzwonię 
domofonem, żeby, zanim nie skoń-
czę, nie rzucił słuchawki. Kiedy ode-
brał, przedstawiłem się, zapytałem, 
czy ksiądz mnie pamięta, powiedzia-
łem, że moja motywacja się zmieniła, 
chciałbym wrócić i się zaangażować, 
nie z poczucia powinności, ale z po-
trzeby serca. Jakie było moje zdzi-
wienie, kiedy ks. Krzysztof naprawdę 
się ucieszył. To podarowanie mi dru-
giej szansy było dla mnie czymś waż-
nym. Pozwoliło mi zobaczyć, że za-
wsze można się zmienić i żyć zgodnie 
z tym, do czego zaprasza nas Jezus, 
czyli przebaczeniem.

Co było dalej?
Zaangażowałem się, zostałem 

bierzmowany i następnie zaczą-
łem pomagać w przygotowaniu 
do bierzmowania kolejnych rocz-
ników. Coraz głębiej wchodziłem 
też w życie parafii, uczestniczyłem 
w spotkaniach wspólnoty przy 
niej powstałej i zaprzyjaźniłem się 
z ks. Krzysztofem. Zapragnąłem 

wówczas wstąpić do Zgromadzenia 
Księży Marianów, chociaż decyzja 
nie przyszła mi wcale łatwo. 

Dlaczego?
Byłem wówczas zakochany. Mia-

łem dziewczynę i z jej powodu kłóci-
łem się z Panem Bogiem. Pytałem Go, 
dlaczego postawił ją na mojej drodze, 
skoro chce, żebym poszedł za Nim. 
Dopiero z czasem zrozumiałem, że 
Bóg zrobił to dla mojego dobra, aby 
oczyścić moją motywację. To nie jest 
tak, że do zakonu idzie się, kiedy nie 
wychodzi nam w życiu i nie mamy 
żadnego pomysłu na siebie, po to, 
by być utrzymywanym przez zgro-
madzenie. Byłem bardzo szczęśliwy 
w momencie, kiedy odezwało się 
we mnie powołanie. Postanowiłem 
jednak wszystko porzucić dla Boga, 
wierząc, że szykuje dla mnie coś pięk-
niejszego, niż mogę sobie wyobrazić. 
Agnieszka jest teraz żoną i matką 
dwójki dzieci, więc i o nią Bóg zadbał. 

Czy od początku chciał Brat wyje-
chać na misje?

Nie myślałem o tym. Widzę, 
że Pan Bóg odkrywał przede mną 
powołanie etapami. Było mi to po-
trzebne, bo jestem przekorny. Jak 
mi ktoś coś narzuca, to na złość ro-
bię inaczej. Pan Bóg, właśnie swoją 
cierpliwością i miłością, potrafi do-
trzeć do mnie swoimi kanałami.

Czym się Brat zajmuje na misji 
w Kamerunie?

Jestem ekonomem w domu for-
macyjnym Zgromadzenia Księ-
ży Marianów znajdującym się 
w miejscowości Ngoya. Zajmuję się 
wszystkimi sprawami związanymi 
z funkcjonowaniem domu i z jego 
utrzymaniem. 

Co by Brat powiedział tym, któ-
rzy mają trudność z rozeznaniem 
powołania?

Powiedziałbym, aby byli otwar-
cie na głos Boga i pamiętali, że 
prowadzi On nas najlepszą dla nas 
drogą. ■

Jeśli chcesz wesprzeć młode 
kobiety z Kamerunu,
prosimy o wpłatę na 
powstającą szwalnię.

Ofiary prosimy przesyłać 
na konto Centrum 

Pomocników Mariańskich.

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

Z dopiskiem:
SZWALNIA – KAMERUN

 Pielgrzymka do Ngelemenduka
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kobiety z Kamerunu,
prosimy o wpłatę na 
powstającą szwalnię.

Ofiary prosimy przesyłać 
na konto Centrum 

Pomocników Mariańskich.

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

Z dopiskiem:
SZWALNIA – KAMERUN
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Czego potrzebujemy każdego 
dnia, aby żyć? Kromki na-

dziei. Bez niej bowiem nie potrafi-
my podjąć wyzwań, które przynosi 
nasza codzienność. Kiedy ogarnie 
nas zniechęcenie czy beznadzieja, to 
wówczas wszystko zaczyna się w ży-
ciu rozsypywać jak domek z kart.

Wpatrujmy się w Maryję, któ-
ra jest „znakiem pociechy i nieza-
wodnej nadziei”. To w Niej widzimy 
spełnienie chrześcijańskiej tęsknoty.

 Nadzieja piękna

Często wyrażamy nadzieję, któ-
ra dotyczy „lepszego jutra”. Zwykle 
to pragnienie odnosimy do lep-
szych warunków życia pod wzglę-
dem materialnym. Czy jednak wy-
starczy poprzestać na czymś takim 
w życiu? Nie. Przede wszystkim 
stale musimy pamiętać o tym, że 
pragnienie lepszego życia powinno 
łączyć się z chęcią bycia lepszym 
człowiekiem.

Stąd też patrzymy na piękno ży- 
cia Maryi. To Ona umacnia w nas 
nadzieję piękna naszego życia. 
W Niej odnajdujemy przykład no-
wego człowieka, całkowicie zjed-
noczonego z Bogiem, a w tym tkwi 
piękno człowieczeństwa.

Nadzieja zgody

W codzienności życia rodzą się 
różne nadzieje. Jedną z nich jest na-
dzieja na zgodę i miłość w rodzinie. 
Bywa czasem, że bolesne podziały 
ranią nawet najbliższych. Wybu-
chają kłótnie, pojawiają się niepo-
rozumienia, słychać ostre słowa, 
padają oskarżenia… 

W takich okolicznościach za-
praszamy Maryję, Matkę pojed-
nania, aby pomogła nam uczynić 

pierwszy krok, to znaczy obudzić 
w sobie oczekiwanie na uzdrowie-
nie wzajemnych relacji w rodzinie. 
Opierając się na nim, będzie można 
podjąć trud poszukiwania pojed-
nania i zgody.

Nadzieja w cierpieniu

Szczególnym wyzwaniem dla 
nadziei jest doświadczenie cho-
roby i cierpienia. Każdy liczy na 
wyzdrowienie. Często nawet wa-
runkiem skuteczności procesu le- 
czenia jest chęć, pragnienie wy-
zdrowienia. Tego nikomu nie wol-
no zabierać. 

Trwając w nadziei, przyzywa-
my Maryję, Uzdrowienie chorych 
i Bolesną Matkę. Gdy na drodze 
krzyżowej Maryja spotkała Jezusa, 
nie mogła podejść do Niego i po-
móc Mu nieść krzyża. Spojrzała na 
Niego z miłością. Gdy zdzierano 
z Jezusa szatę, nie mogła zatrzymać 
żołnierzy. Okryła Syna miłością. 
Gdy przybijano Jej Syna do drzewa 
krzyża, nie mogła zatrzymać ręki 
oprawcy. Przyjmowała te uderzenia 
do własnego Serca, gdy stała pod 
krzyżem, na którym umierał Jezus 
i nie mogła nic dla Niego zrobić. 
Trwała przy Nim z miłością. Gdy 
zdjęto z krzyża Jego martwe Ciało, 
objęła Go ramionami i przytuliła 
do Serca. W tym dramatycznym 
doświadczeniu Maryja zachowała 
nadzieję. Wypełniło się wszystko, 
co Ojciec zamierzył wobec swoje-
go Syna. Po trzech dniach nadzieja 
Maryi też znalazła wypełnienie. Je-
zus Chrystus zmartwychwstał!

Nadzieje codzienności

W ludzkich relacjach łaska na-
dziei jest konieczna, bo rany, które 
sobie zadajemy, mogą być leczo-
ne tylko wtedy, kiedy towarzyszy 

temu nadzieja. To właśnie ona uczy 
nas, że zawsze jest szansa, że nigdy 
nic nie jest stracone, że wszystko 
jest możliwe, że potrzeba cierpli-
wości, że warto czekać… Dzięki 
temu rodzice czekają z oczeki-
waniem na powrót marnotraw-
nej córki czy syna; żona nie ustaje 
w staraniach, aby mąż podjął lecze-
nie z choroby alkoholowej; matka 
wyczekuje na przebaczenie ze stro-
ny córki; syn nie przestaje wracać 
do rodziców, którzy się go wyrzekli; 
synowa cierpliwie znosi złośliwo-
ści teściowej; brat wyciąga rękę do 
brata na pojednanie; ktoś próbuje 
rozmawiać z obrażonym sąsiadem. 
W tych i w wielu podobnych sytu-
acjach potrzeba mocnej nadziei, że 
w końcu zwycięży miłość. 

Maryja jest zawsze przy nas 
obecna. Wspiera nasze codzienne 
nadzieje, modli się za nas, uczy, 
wskazuje drogę, podpowiada roz-
wiązanie. Okazuje się dla nas czułą 
i kochającą Matką, która nieustan-
nie zabiega o nasze szczęście.

Codziennie też nośmy w sobie 
nadzieję życia wiecznego, szczęś-
cia w niebie z Bogiem. Ufajmy, że 
dzięki Bożej łasce osiągniemy ten 
cel. W naszej nadziei opieramy się 
na Bożych obietnicach, które nie 
zawodzą. A Maryja jest naszą Prze-
wodniczką do nieba. ■

Matka świętej nadziei
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W nauczaniu Kościoła nadzieję 
chrześcijańską zawsze jasno odróż-

niano od ludzkich nadziei. One są 
naturalnym odruchem naszej nie-
zgody na zło w świecie, na przemi-
jalność, bezradność. Ludzkie na- 
dzieje, te z dziś i z jutra, oddziela 
zawsze noc i sen. On jest mechani-
zmem ucieczki, czasem naiwną wia-
rą, że po przebudzeniu jutro będzie 
lepsze. Nie zawsze tak się dzieje. Od 
razu też zaznaczam, że nie mam 
recepty na ukojenie bólu po stracie 
osób Panu bliskich. Nadzieja to nie 
wiara w optymizm, którego podob-
no można się nauczyć.

Taki wyuczony optymizm w ży- 
ciu codziennym przybiera wiele 
imion: troski o planetę, ekologii, 
wiary w to, że nasz świat jest naj-
lepszym z możliwych – i konse-
kwentnie – jedynym dla spełnienia 
naszych nadziei. Problem polega 
tylko na tym, że jeżeli jedyny świat, 
jaki mamy do zagospodarowania 
przez nasze nadzieje to doczesność, 
wtedy szybko przekonamy się o za-
wodności takiego świata, bo może 
zawieść to, co zawiodło w Pana 

oczekiwaniu na cud dla bliskich 
osób.

Do małych nadziei wystarczą 
małe narzędzia, do przykrojonego 
na ludzkie możliwości oczekiwa-
nia wystarczy wiara we własne siły 
i w postęp nauki. Ale czasem przy-
chodzi moment, że trzeba stawić 
czoło rzeczywistości, która bezli-
tośnie pokazuje, że jutro nie musi 
być lepsze. Stawianie czoła rzeczy-
wistości nie oznacza ani zgody na 
zło w świecie, ani tym bardziej na 
godzenie się z porażką. Nadzieja 
chrześcijańska chce powiedzieć tyl-
ko jedno: w momencie, gdy kończą 
się nasze pomysły na lepsze jutro, 
przychodzi On, Bóg naszej nadziei, 
a z Nim najważniejszy dowód na 
jej spełnienie – Eucharystia. Dla-
tego pierwsi chrześcijanie, wypo-
wiadając czwartą prośbę modlitwy 
„Ojcze nasz”, wołali: „Chleba jutra 
daj nam dzisiaj”. Tylko w takie ju-
tro warto wierzyć i tylko w takim 
„Chlebie jutra” szukać umocnienia, 
kiedy wszystko zawiedzie. ■

PÓJDŹ ZA MNĄ... 
Może Pan Jezus i Ciebie wzywa, 

abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

ul. H. Dembińskiego 2, 01-644 Warszawa

tel. 501 650 750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl

Nadzieja jest na pozór bar-
dzo wdzięcznym tema-

tem. Jest jak powiew wiosny, 
jak rozpoczynający się nowy 
dzień, jak nowy etap w życiu. 
Podświadomie człowiek za-
kłada, że jutro musi być lepsze 
od dziś. Tak można naiwnie 
wierzyć, ale tylko do momen-
tu prawdziwego kryzysu. Ta-
kie właśnie chwile przeżyłem 
w okresie pandemii, tracąc 
najpierw przyjaciela, a po-
tem bliską mi osobę z najbliż-
szej rodziny. Pamiętam swoją 
bezradność w oczekiwaniu na 
wieści ze szpitala, na wyścig 
z czasem w kontekście zapo-
wiedzi szczepionki. To wszyst-
ko przyszło, ale dla innych, dla 
moich bliskich przyszło zbyt 
późno…
 Tomasz, lat 63

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 
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OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

„GWIAZDA-MORZA”
ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo

tel. +48 94 358 12 30, +48 94 358 12 31
Rezerwacji można dokonywać  

przez telefon lub Internet
www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje nad morzem

I m trudniejsze okoliczności, tym 
większe wołanie o nadzieję. Dziś, 

w świecie „po pandemii”, tak bar-
dzo jej potrzebujemy – dla siebie, 
dla naszych rodzin, w naszych miej-
scach pracy, w naszej Ojczyźnie…
Na czym jednak my, chrześcijanie, 
powinniśmy budować naszą na-
dzieję? Nie na spodziewaniu się, 
że „będzie lepiej”, bo takie spo-
dziewanie nie ma nic wspólnego  
z chrześcijańską nadzieją i słusznie 
bywa określane „matką głupich”. 
Nadzieja chrześcijańska jest zako-
rzeniona w Chrystusie – Panu ży-
cia! Ponieważ On zmartwychwstał, 
a więc pokonał śmierć i wszystkie 
jej przejawy – dlatego też my, jeże-
li trwamy w łączności z Nim przez 
modlitwę i sakramenty, również 
mamy udział w Jego zmartwych-
wstaniu! A to konkretnie znaczy, że 
zawsze – czy to w sytuacji ciężkiej 
choroby, czy w wypadku żałoby, 
czy innej znaczącej straty – może-
my odwrócić się od śmierci i zwró-
cić w stronę życia. Strzeżmy je we 

wszystkich jego przejawach i przyj-
mujmy z wdzięcznością. Oto praw-
dziwie Dobra Nowina!

Do modlitwy i refleksji

Fundament naszej nadziei

[Niech da] wam światłe oczy serca 
tak, byście wiedzieli, czym jest na-
dzieja waszego powołania, czym 
bogactwo chwały Jego dziedzictwa 
wśród świętych i czym przemożny 
ogrom Jego mocy względem nas 
wierzących – na podstawie działa-
nia Jego potęgi i siły. Wykazał On 
je, gdy wskrzesił Go z martwych  
(Ef 1,18-20a).
Czy w moim życiu bywały chwile, 
gdy nie chciało mi się żyć, gdy na-
rzekałem na moje życie i poddawa-
łem się rozpaczy? Jakie to były sytu-
acje? Przeproszę Pana za wszystkie 
chwile, w których odwracałem się 
od Niego i poproszę o światłe oczy 
serca, bym zawsze umiał dostrze-
gać Jego zwycięstwo nad śmiercią. 

Pociecha w cierpieniu
A nadzieja nasza co do was jest 
silna, bo wiemy, że jak cierpień 
jesteście współuczestnikami, tak  
i naszej pociechy (2 Kor 1,7).
W jakich momentach życia naj-
łatwiej tracę nadzieję? Czy do-
strzegam, że są to także momenty 
największego cierpienia? Popro-
szę Pana, bym zawsze umiał swoje 
cierpienie przeżywać z Nim. Każde 
ofiaruję też w jakiejć intencji, aby 
wydało duchowe owoce.

Wołanie o Ducha

A nadzieja zawieść nie może, po-
nieważ miłość Boża rozlana jest  
w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam dany 
(Rz 5,5).
Jak żywa jest we mnie wiara  
w obecność Ducha Świętego, który 
daje wiarę, nadzieję i miłość? Czy 
na co dzień pamiętam, że przez 
chrzest mam udział w zwycię-
stwie Chrystusa? Poproszę o nowe 
przyjście Ducha Świętego do mnie  
i o dar wiary, nadziei i miłości  
w codziennym życiu. Pomyślę, co 
konkretnie mogę zrobić dla moich 
bliźnich.

Wołanie o nadzieję
Lucyna Słup

ZAPROSZENIENadzieja chrześcijańska czy ludzka projekcja?
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
- WYPOCZYNKOWY

pw. Miłosierdzia Bożego
34-504 Zakopane-Cyrhla 37

tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222
www.zakopane-cyrhla.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje
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W nauczaniu Kościoła nadzieję 
chrześcijańską zawsze jasno odróż-

niano od ludzkich nadziei. One są 
naturalnym odruchem naszej nie-
zgody na zło w świecie, na przemi-
jalność, bezradność. Ludzkie na- 
dzieje, te z dziś i z jutra, oddziela 
zawsze noc i sen. On jest mechani-
zmem ucieczki, czasem naiwną wia-
rą, że po przebudzeniu jutro będzie 
lepsze. Nie zawsze tak się dzieje. Od 
razu też zaznaczam, że nie mam 
recepty na ukojenie bólu po stracie 
osób Panu bliskich. Nadzieja to nie 
wiara w optymizm, którego podob-
no można się nauczyć.

Taki wyuczony optymizm w ży- 
ciu codziennym przybiera wiele 
imion: troski o planetę, ekologii, 
wiary w to, że nasz świat jest naj-
lepszym z możliwych – i konse-
kwentnie – jedynym dla spełnienia 
naszych nadziei. Problem polega 
tylko na tym, że jeżeli jedyny świat, 
jaki mamy do zagospodarowania 
przez nasze nadzieje to doczesność, 
wtedy szybko przekonamy się o za-
wodności takiego świata, bo może 
zawieść to, co zawiodło w Pana 

oczekiwaniu na cud dla bliskich 
osób.

Do małych nadziei wystarczą 
małe narzędzia, do przykrojonego 
na ludzkie możliwości oczekiwa-
nia wystarczy wiara we własne siły 
i w postęp nauki. Ale czasem przy-
chodzi moment, że trzeba stawić 
czoło rzeczywistości, która bezli-
tośnie pokazuje, że jutro nie musi 
być lepsze. Stawianie czoła rzeczy-
wistości nie oznacza ani zgody na 
zło w świecie, ani tym bardziej na 
godzenie się z porażką. Nadzieja 
chrześcijańska chce powiedzieć tyl-
ko jedno: w momencie, gdy kończą 
się nasze pomysły na lepsze jutro, 
przychodzi On, Bóg naszej nadziei, 
a z Nim najważniejszy dowód na 
jej spełnienie – Eucharystia. Dla-
tego pierwsi chrześcijanie, wypo-
wiadając czwartą prośbę modlitwy 
„Ojcze nasz”, wołali: „Chleba jutra 
daj nam dzisiaj”. Tylko w takie ju-
tro warto wierzyć i tylko w takim 
„Chlebie jutra” szukać umocnienia, 
kiedy wszystko zawiedzie. ■

PÓJDŹ ZA MNĄ... 
Może Pan Jezus i Ciebie wzywa, 

abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
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Nadzieja jest na pozór bar-
dzo wdzięcznym tema-

tem. Jest jak powiew wiosny, 
jak rozpoczynający się nowy 
dzień, jak nowy etap w życiu. 
Podświadomie człowiek za-
kłada, że jutro musi być lepsze 
od dziś. Tak można naiwnie 
wierzyć, ale tylko do momen-
tu prawdziwego kryzysu. Ta-
kie właśnie chwile przeżyłem 
w okresie pandemii, tracąc 
najpierw przyjaciela, a po-
tem bliską mi osobę z najbliż-
szej rodziny. Pamiętam swoją 
bezradność w oczekiwaniu na 
wieści ze szpitala, na wyścig 
z czasem w kontekście zapo-
wiedzi szczepionki. To wszyst-
ko przyszło, ale dla innych, dla 
moich bliskich przyszło zbyt 
późno…
 Tomasz, lat 63
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większe wołanie o nadzieję. Dziś, 

w świecie „po pandemii”, tak bar-
dzo jej potrzebujemy – dla siebie, 
dla naszych rodzin, w naszych miej-
scach pracy, w naszej Ojczyźnie…
Na czym jednak my, chrześcijanie, 
powinniśmy budować naszą na-
dzieję? Nie na spodziewaniu się, 
że „będzie lepiej”, bo takie spo-
dziewanie nie ma nic wspólnego  
z chrześcijańską nadzieją i słusznie 
bywa określane „matką głupich”. 
Nadzieja chrześcijańska jest zako-
rzeniona w Chrystusie – Panu ży-
cia! Ponieważ On zmartwychwstał, 
a więc pokonał śmierć i wszystkie 
jej przejawy – dlatego też my, jeże-
li trwamy w łączności z Nim przez 
modlitwę i sakramenty, również 
mamy udział w Jego zmartwych-
wstaniu! A to konkretnie znaczy, że 
zawsze – czy to w sytuacji ciężkiej 
choroby, czy w wypadku żałoby, 
czy innej znaczącej straty – może-
my odwrócić się od śmierci i zwró-
cić w stronę życia. Strzeżmy je we 

wszystkich jego przejawach i przyj-
mujmy z wdzięcznością. Oto praw-
dziwie Dobra Nowina!

Do modlitwy i refleksji

Fundament naszej nadziei

[Niech da] wam światłe oczy serca 
tak, byście wiedzieli, czym jest na-
dzieja waszego powołania, czym 
bogactwo chwały Jego dziedzictwa 
wśród świętych i czym przemożny 
ogrom Jego mocy względem nas 
wierzących – na podstawie działa-
nia Jego potęgi i siły. Wykazał On 
je, gdy wskrzesił Go z martwych  
(Ef 1,18-20a).
Czy w moim życiu bywały chwile, 
gdy nie chciało mi się żyć, gdy na-
rzekałem na moje życie i poddawa-
łem się rozpaczy? Jakie to były sytu-
acje? Przeproszę Pana za wszystkie 
chwile, w których odwracałem się 
od Niego i poproszę o światłe oczy 
serca, bym zawsze umiał dostrze-
gać Jego zwycięstwo nad śmiercią. 

Pociecha w cierpieniu
A nadzieja nasza co do was jest 
silna, bo wiemy, że jak cierpień 
jesteście współuczestnikami, tak  
i naszej pociechy (2 Kor 1,7).
W jakich momentach życia naj-
łatwiej tracę nadzieję? Czy do-
strzegam, że są to także momenty 
największego cierpienia? Popro-
szę Pana, bym zawsze umiał swoje 
cierpienie przeżywać z Nim. Każde 
ofiaruję też w jakiejć intencji, aby 
wydało duchowe owoce.

Wołanie o Ducha

A nadzieja zawieść nie może, po-
nieważ miłość Boża rozlana jest  
w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam dany 
(Rz 5,5).
Jak żywa jest we mnie wiara  
w obecność Ducha Świętego, który 
daje wiarę, nadzieję i miłość? Czy 
na co dzień pamiętam, że przez 
chrzest mam udział w zwycię-
stwie Chrystusa? Poproszę o nowe 
przyjście Ducha Świętego do mnie  
i o dar wiary, nadziei i miłości  
w codziennym życiu. Pomyślę, co 
konkretnie mogę zrobić dla moich 
bliźnich.

Wołanie o nadzieję
Lucyna Słup
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z chrześcijańską nadzieją i słusznie 
bywa określane „matką głupich”. 
Nadzieja chrześcijańska jest zako-
rzeniona w Chrystusie – Panu ży-
cia! Ponieważ On zmartwychwstał, 
a więc pokonał śmierć i wszystkie 
jej przejawy – dlatego też my, jeże-
li trwamy w łączności z Nim przez 
modlitwę i sakramenty, również 
mamy udział w Jego zmartwych-
wstaniu! A to konkretnie znaczy, że 
zawsze – czy to w sytuacji ciężkiej 
choroby, czy w wypadku żałoby, 
czy innej znaczącej straty – może-
my odwrócić się od śmierci i zwró-
cić w stronę życia. Strzeżmy je we 

wszystkich jego przejawach i przyj-
mujmy z wdzięcznością. Oto praw-
dziwie Dobra Nowina!

Do modlitwy i refleksji

Fundament naszej nadziei

[Niech da] wam światłe oczy serca 
tak, byście wiedzieli, czym jest na-
dzieja waszego powołania, czym 
bogactwo chwały Jego dziedzictwa 
wśród świętych i czym przemożny 
ogrom Jego mocy względem nas 
wierzących – na podstawie działa-
nia Jego potęgi i siły. Wykazał On 
je, gdy wskrzesił Go z martwych  
(Ef 1,18-20a).
Czy w moim życiu bywały chwile, 
gdy nie chciało mi się żyć, gdy na-
rzekałem na moje życie i poddawa-
łem się rozpaczy? Jakie to były sytu-
acje? Przeproszę Pana za wszystkie 
chwile, w których odwracałem się 
od Niego i poproszę o światłe oczy 
serca, bym zawsze umiał dostrze-
gać Jego zwycięstwo nad śmiercią. 

Pociecha w cierpieniu
A nadzieja nasza co do was jest 
silna, bo wiemy, że jak cierpień 
jesteście współuczestnikami, tak  
i naszej pociechy (2 Kor 1,7).
W jakich momentach życia naj-
łatwiej tracę nadzieję? Czy do-
strzegam, że są to także momenty 
największego cierpienia? Popro-
szę Pana, bym zawsze umiał swoje 
cierpienie przeżywać z Nim. Każde 
ofiaruję też w jakiejć intencji, aby 
wydało duchowe owoce.
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nieważ miłość Boża rozlana jest  
w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam dany 
(Rz 5,5).
Jak żywa jest we mnie wiara  
w obecność Ducha Świętego, który 
daje wiarę, nadzieję i miłość? Czy 
na co dzień pamiętam, że przez 
chrzest mam udział w zwycię-
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przyjście Ducha Świętego do mnie  
i o dar wiary, nadziei i miłości  
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Śladami Prymasa Tysiąclecia
Zgodnie z decyzją Papieża Franciszka długo oczekiwana beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, przeło-
żona z powodu pandemii koronawirusa, odbędzie się 12 września br. w Warszawie. Jest to dobra okazja, 
aby pielgrzymować po śladach Prymasa Tysiąclecia, medytując przy tym nad jego świętością i biorąc sobie 
do serca jego nauczanie. 

Podróż najlepiej zacząć u źródeł, w Zuzeli, gdzie znajduje się Muzeum Lat Dziecięcych kard. Stefana Wyszyńskie-
go. Zawiera ono częściowo oryginalne wyposażenie z domu państwa Wyszyńskich. Obecność w tym miejscu 

pozwala zobaczyć, jak w prostocie i skromności, mając przy sobie kochającą rodzinę, mały Stefan wzrastał w coraz 
większej wrażliwości na Boga i bliźniego. To tutaj, w parafii Przemienienia Pańskiego, z rąk proboszcza ks. Antonie-
go Lipowskiego, otrzymał chrzest. Stało się to w dniu jego urodzin 3 sierpnia 1901 r. W 1910 r. wraz z rodziną prze-
niósł się do Andrzejewa, gdzie przyjął sakrament I Komunii Świętej i bierzmowania. Zapewne z tego czasu młody 
Stefan najbardziej zapamiętał sugestię umierającej matki, aby został kapłanem. 

Z powodu wojny w latach 1915–1917 uczęszczał do męskiego gimnazjum w Łomży. Następnie chodził do lice-
um św. Piusa X we Włocławku, a po jego ukończeniu wstąpił do seminarium duchownego w tym samym mieście.  
Na szczególne nawiedzenie zasługuje dwór w Kozłówce, gdzie młody ksiądz Wyszyński był kapelanem niewido-
mych. Zachowała się tam jego prosta cela i piękna kaplica, w której odprawiał Msze święte. Miejscem ważnym dla 
Prymasa był z pewnością Dom Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19 w Warszawie. To tam posłu-
giwał jako arcybiskup warszawski i prymas Polski. To tam też 25 września 1953 r. Stefan Wyszyński został zatrzyma-
ny przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. 

Wtedy zaczęła się jego gehenna związana z przewożeniem z jednego miejsca odosobnienia do drugiego.  
I tak, w dniach 25 września 1953 r. – 12 października 1953 r. był przetrzymywany w Rywałdzie, następnie w dniach  
12 października 1953 r. – 6 października 1954 r. w Stoczku Klasztornym, potem w Prudniku (6 października 1954 – 
27 października 1955) i w końcu w Komańczy (27 października 1955 – 26 października 1956). Na szczególna uwagę 
zasługuje też Gietrzwałd, w którym 10 września 1967 r. Ksiądz Prymas dokonał koronacji obrazu przedstawiające-
go Matkę Bożą, objawiającą się w tym miejscu dzieciom. Każde z tych miejsc wiąże się z innymi wspomnieniami  
i doświadczeniami, które warto poznać, by zbliżyć się bardziej do heroicznej wiary Prymasa i skuteczniej starać się 
go naśladować w codziennym życiu.
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