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Drodzy Czytelnicy Paradiso!
Miesiąc listopad rozpoczynamy zawsze od
uwielbienia Boga za blask i chwałę Wszystkich Świętych, którzy nie mieszczą się we
wspomnieniach
liturgicznych ani na kartach kalendarzy. Brakuje ich również w
wielkich annałach świętych.
Pochylamy się nad tajemnicą
osób codziennej wierności i
miłości, które wytrwały do
końca i uzyskały zbawienie.
Jest to Kościół chwalebny
tych, którzy są w niebie i stają się naszymi orędownikami
i patronami, gdyż wierzymy
w świętych obcowanie. Później modlimy się
o zbawienie wszystkich wiernych zmarłych,
którzy poprzedzili nas w wędrówce do wieczności, gdyż wierzymy w żywot wieczny. Pośród nich zawsze szczególną pamięcią ogarniamy tych, którzy oddawali życie za wolność
Ojczyzny, nieraz daleko od macierzystej ziemi. Jest w nas coś, co unosi dumą, nieraz boli
ale to właśnie wyznacza naszą tożsamość.
Gdy w tym miesiącu odwiedzamy cmentarze
i zapalamy znicze na grobach, za którymi kryją się losy konkretnych osób, składając je odczytujemy historię. Patrzymy na przygotowane miejsca dla następnych, jako kolejne karty
do zapisania i włączenia w ciąg pokoleń.
Odcinając się od korzeni, od osób i ich historii narażamy się na zagubienie tożsamości.
Ta pamięć jest potrzebna, modlitwa konieczna, a poznawanie historii pisanej na
cmentarzach nieodzowne. Przy łasce wiary
wszystko tchnie nadzieją, że nasze istnienie
ma sens. Co zrobić, gdy listopadowe mgły
przesłaniają tak wielkie rzeczy? Zacząć od
jednego Zdrowaś Mario i Wiecznego Odpoczynku za tych, co odeszli a trwali do końca
w miłości i powinności wobec innych. Niech
listopad będzie czasem wyjścia z melancholii,
wyobrażeń i cieni do pełni światła i prawdy,
które będą naszym udziałem w wyznaczonym
nam przez Pana czasie.
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Bóg mnie wyróżnił

O

s. Ewa Kukiełka fmm

czywiście za każdym ra- i psychicznym ludziom wyczerpanym
zem, gdy ktoś otrzymu- trwającym od lat oblężeniem miasta
je wyróżnienie, jest to podzielonego na strefy kontrolowane
powód do radości. Ale przez siły rządowe i rebelianckie.
ja powiem przekornie: tak jak mnie
Aleppo naprawdę stało się moim
wyróżnił Bóg, to już nikt nigdy mnie domem, w którym trudności są zwykłą
nie wyróżni — powiedziała siostra codziennością: brak wody, prądu, bomUrszula Brzonkalik fmm dziękując bardowania, które ostatnio się nasiliły,
za nagrodę przyznaną przez Caritas funkcjonowanie między życiem a śmiercią.
Polska, potocznie nazywaną noblem Ludzie tu wykorzystują każdą możliwość,
polskiej dobroczynności. — Jeżeli ja by pomóc sobie nawzajem. Takiej współchcę się pochylić nad kimś, to dlatego, pracy między chrześcijanami i muzułmaże mam ten wzór Kogoś, kto się po- nami, a także między katolikami różnych
chylił nad każdym człowiekiem kon- obrządków i prawosławnymi nigdzie wczetynuowała laureatka.
śniej nie widziałam — mówiła s. Urszula.
Miesiąc temu
Innym razem udzielając wywiadu dla
Siostra
Urszu- portalu wiara.pl s. Urszula wspomniała:
la Brzonkalik — Aby mieszkać w Aleppo, trzeba kochać żyF r a n c i s z k a n k a cie, ale trzeba też mieć świadomość, że żyMisjonarka
Ma- cie i śmierć są nierozłączne. Nie możemy
ryi, posługująca poddawać się strachowi. Ale to prawda,
w Aleppo — zo- że kiedy wychodzimy z domu, nie mamy
stała uhonorowana pewności, że wrócimy... Tu nie można
Nagrodą Specjalną udawać bohatera. Wiara w Boga, w Jego
Dyrektora Caritas obecność i w moc uzdrawiania ran, któPolska. Gala Ubi re niesie ta wojna, daje ludziom przyCaritas, która od- najmniej odrobinę nadziei. Jednak myślę,
była się w sobotę 21 że być chrześcijaninem i zostać w Aleppaździernika 2017 roku, to najważniejsze po to dziś wielkie bohaterstwo. Sytuacja
wydarzenie dla całego środowiska Cari- jest tak trudna, że każdy chce stąd uciec,
tas w Polsce. Podczas Gali Caritas Polska zwłaszcza że Kanada otwarła granice dla
wręczyła nagrody Ubi Caritas, przyzna- rodzin chrześcijańskich. Wyjazdy sprawane za dzieła miłosierdzia i wyjątkową wiają, że zostają tylko ludzie starsi.
wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce
Co jakiś czas słyszymy z mediów wiaoraz czynny udział w dziełach charyta- domości na temat aktualnej sytuacji ludtywnych. Jakiś czas temu na łamach na- ności w Syrii. Bombardowane były szkoły,
szego miesięcznika mogliśmy dowiedzieć ginęli uczniowie, a rodziny posiadające
się o posłudze s.Urszuli w Alleppo, która dzieci emigrują. Sytuacja humanitarna
od jesieni 2016 r. aktywnie uczestniczy w opłakanym stanie, ale na zgliszczach,
w Aleppo w realizacji programu Cari- ruinach, resztkach domów i budynków
tas Polska „Rodzina Rodzinie”.
w cieniu świata tętni życie. Ludzie starają
Rodziny w Syrii straciły wszystko... się jakoś żyć, przeżywać dzień za dniem.
Akcja Rodzina Rodzinie, którą propo- I żywić nadzieję, że jutro będzie lepsze,
nuje Caritas Polska przywraca im god- że już niedługo wrócą do domów. Zrujność – podkreślała s. Urszula Brzonkalik. nowanych ale swoich, rodzinnych. Ciągle
S. Urszula razem z kilkoma innymi sio- czegoś brakuje: prądu, lekarstw, żywnostrami dzieli tragiczny los z mieszkańca- ści, wody. Pomimo trudności można domi miasta i niesie im pomoc. Przy klasz- strzec promyki światła Bożego i ludzkiej
torze działa kuchnia codziennie żywiąca solidarności. Jest tu wiele osób i organiosiem tysięcy ludzi. Siostry służą też zacji, które starają się pomóc ludziom:
pociechą, radą, wsparciem duchowym Czerwony Półksiężyc, Caritas, biskupi

różnych obrządków, zgromadzenia zakonne. Co kilka miesięcy odpowiedzialni
z tych organizacji spotykają się i wymieniają informacje o osobach, które proszą
o pomoc. Pozwala to na udzielenie jej jak
największej liczbie ludzi, przy zwróceniu
uwagi na unikanie nieuczciwości i otrzymywania przez niektóre osoby wsparcia w różnych miejscach jednocześnie.
Najbiedniejsi są leczeni za darmo, tym,
którym zbombardowano dom, wynajmuje się jakieś mieszkanie na 6 miesięcy,
daje posiłki 5 razy w tygodniu, rozdziela
koce na zimę, a teraz nawet pieniądze
na zakup oleju opałowego — podkreślała
s. Urszula. Jednak największym dramatem wielu rodzin jest to, że nie znają losów swych synów, braci, mężów. Liczba
osób, o których nie ma żadnych wieści,
jest przerażająca. Siostry Franciszkanki Misjonarki utworzyły grupę wsparcia
psychologicznego i duchowego dla tych,
którzy przeżyli różne dramaty podczas
tej wojny. Przyjeżdżając tu, myślałam,
co mogę im ofiarować, dziś myślę, że to
wielki honor dla mnie — żyć tu i doświadczać, jak można przeżyć życie w sposób
godny – dzieliła się s. Urszula.
Nie zaglądamy do dowodów osobistych. Pomagamy wszystkim, którzy potrzebują pomocy, a ogromną większość
mieszkańców stanowią przecież muzułmanie. Na 3 miliony mieszkańców chrześcijan zostało ok. 40 tysięcy. Chrześcijanie
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potrzebują przede wszystkim pomocy na tydzień, a potem już nic... Na tej bu- czenie 20 rodzin do przekazania pomocy.
duchowej, bo trzeba powiedzieć szczerze: tli ludzie grzeją wodę na herbatę, gotują Dzisiaj pomoc otrzymuje prawie 10 tys.
jeśli dostaną się w ręce islamistów, to ich zupy. Dowiedziałam się- powiedziała syryjskich rodzin. To dzieło miłosierdzia
los jest nie do pozazdroszczenia. Jest pani- s. Urszula, że ludność, która pozostała prowadzone z wielkim poświęceniem.
ka wśród chrześcijan. Ale trzeba nauczyć w odzyskanych częściach miasta, to tyl- Program „Rodzina rodzinie”, polega na
się żyć, ufać dzień po dniu, szukać możli- ko kobiety, najczęściej młode, w wieku symbolicznej adopcji i materialnym
wości życia godnie — mówiła s. Urszula. 15-20 lat i każda z trójką, czwórką dzieci. wsparciu konkretnej syryjskiej rodziny.
Na terenie klasztoru sióstr franciszkanek Żadne dziecko nie ma ojca, pewnie jest To największy program pomocowy Carimieszka 5 rodzin, które w bombardowa- nim jeden z rebeliantów, którzy uciekli. tas Polska. System pomocy w programie
W Syrii kobieta, która ma dwójkę, trójkę oparty jest na wsparciu świadczonym
niach straciły cały dobytek.
W podziemiach klasztoru szkolenie dzieci i nie ma męża, a jeszcze jest mu- przez polskich darczyńców — osoby indywidualne, rodziny, parafie i wspólnoty
przechodzą wolontariusze Czerwonego zułmanką – to wielki dramat.
Półksiężyca, muzułmański odpowiednik
Program „Rodzina rodzinie” jest polskie dla rodzin syryjskich.
Siostra Urszula stała się ambasaCzerwonego Krzyża. — Wśród ludzi pa- adekwatny do sytuacji w Syrii. Polskie
nuje tu wielka solidarność. Nie patrzą: rodziny robią dla rodzin w Aleppo to, dorką polskiej dobroczynności. Kiedy
muzułmanin czy chrześcijanin. Wza- czym w Europie zajmują się instytucje w Aleppo siły militarne bombardują
jemnie podtrzymują się na duchu. Wi- pomocy społecznej. Żyjemy wielką na- mosty i budynki, Caritas Polska — dziędzę heroiczne postawy na każdym kroku. dzieją że kiedy ruszy odbudowa miasta, ki ofiarności wielu ludzi dobrego serca
Nawet wyjście do pracy jest heroizmem. powstaną miejsca pracy. W tej chwili — stara się budować niezniszczalne moKażdy przeżyty dzień tutaj to heroizm — 85 procent chrześcijan nie ma pracy, bo sty solidarności rodzin polskich i syryjmówi polska misjonarka.
zakłady pracy są zbombardowane, albo skich. Program „Rodzina Rodzinie” to
Kiedy czynimy w domu proste czyn- kierownik, który miał pieniądze — wyje- największy program pomocowy Caritas
ności: odkręcamy kran, włączamy świa- chał. Kiedy zacznie się odbudowa, ruszą Polska, a także jeden z największych
tło, nastawiamy pralkę, możemy zatrzy- też architekci i inżynierowie, którzy tu polskich programów społecznych.
Osobiście dziękuję Bogu za dar pomać się na chwilę i pomyśleć o rodzinach pozostali. Syria nigdy nie miała długów,
w Syrii. Dla nich takie działania pochła- nigdy nie prosiła o pomoc. Mamy wy- wołania s. Urszuli min.: za jej posługę w
niają znacznie więcej czasu. Rodzina ma krzywiony obraz Syryjczyków z powodu Alleppo. Jest kolejnym świadkiem zwyprawo do dwóch butli gazowych na mie- dramatu, który rozegrał się w ostatnich czajnym a jednak niezwyczajnym, który
siąc, z których jedna wystarcza zaledwie latach. Ale przed wojną Syryjczycy na- tak wyraźnie wciela w życie błogosławieństwo ewangeliczne : „ Błogosławiena tydzień. Butla służy m.in. do ogrzania prawdę nigdy o nic nie prosili.
Na początku programu w 2016 roku ni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
pokoju, w którym mieszka wspólnie cała
rodzina. Kiedy jest zimno, gazu starcza s. Urszula została poproszona o wyzna- dostąpią”.
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My nie dajemy, my dostajemy

W

z Ewą Ways rozmawiała Ilona Kozubek

Radomiu od ponad
dwudziestu sześciu lat
działa grupa hospicyjna przy Caritas. Pracę
wolontariuszy dwukrotnie doceniono: w 2007 roku statuetkę „Ubi
Caritas” dostały Teresa Urban i Ewa
Ways, a w listopadzie tego roku cały
zespół został uhonorowany pierwszą nagrodą marszałka województwa mazowieckiego w kategorii
„Barwy wolontariatu”.
Moja rozmowa z Ewą to chęć przedstawienia państwu bardzo ciekawej
osoby oraz pokazania pracy wolontariuszy. Może słowa Ewy będą zachętą
dla kogoś z was do podjęcia podobnych
działań lub włączenia się do pracy hospicjum.
Porozmawiajmy o obu nagrodach. Która z tych
nagród jest bliższa
sercu?
Bliższa jest „Ubi
Caritas”. Bliższa, bo
indywidualna.
Trudno
powiedzieć, że chęć
pomocy człowiekowi jest pasją, choć
można powiedzieć, że człowiek ma
pasję pomagania innym. Skąd zatem
wzięła się Twoja potrzeba pomagania, chęć działania, której nie można
powstrzymać.
No tak. Jutro idę raniutko po kościele do pani Michalinki. Dzisiaj dzwoniła
jej córka, że jest taka potrzeba. Trochę
się krępowała, że jest niedziela. A człowiek idzie, nieważne, że jest niedziela.
Kim jest pani Michalinka?
Pani Michalinka ma 98 lat, to dawna obywatelka Wierzbicy, od dwunastu
lat jest w Radomiu u córki i jeszcze rok
temu mogła przy stole zjeść śniadanie.
Teraz nawet już nie siada, cały czas leży,
kontakt z nią jest minimalny, czasem
odpowie tak, nie, ale w ogóle to jest już
gasnąca. Przy takiej opiece nie ma podziału doby na pory, dla niej czas nie ma

znaczenia. Córka zajmuje się nią heroicznie, a takie poświęcenie nie jest głośne, nie jest krzykliwe.
Jak ktoś zostawi rodziców to widać,
ale jak w ciszy domu latami się opiekuje
to tego nie widać. To tak jak pociągi, jak
dojedzie na miejsce to nic ciekawego, jak
się rozbije, jest news.
W jaki sposób, a masz to na pewno
w sercu i pamięci, zrodziła się Twoja
chęć, potrzeba pomagania innym właśnie w takiej pracy, która wydaje się być
bardzo trudną ścieżką pomagania innym, bo na pewno Łatwiej zajmować się
dziećmi, łatwiej iść i komuś po prostu
poczytać, skopać ogródek i zrobić zaEwa Ways
kupy. Natomiast jak ja sobie to wyobrażam, wasza pomoc to jest „ być, umyć,
nakarmić, spełnić wszystkie, nawet już w szkole podstawowej. Na studiach
niemiłe obowiązki, być przy tej osobie, byłam w takim wspaniałym środowisku
w Toruniu, że tam nie było problemu,
trzymać za rękę, kiedy odchodzi”.
Drugą ręką trzymać rodzinę, która żeby komuś coś pomóc. Taki był skład
ludzi, którzy mnie otaczali. A potem jak
histeryzuje czasami.
By „być i pomagać” trzeba być wróciłam do Radomia, trafiłam do „Meniesamowicie samemu mocnym psy- dyka”, tam niemalże z urzędu trzeba było
chicznie, poukładanym. To jest to co dziewczyny uczyć jak iść do ludzi. Nie
tylko jak w szpitalu przy łóżeczku czy
ja i wiele osób w Tobie podziwiamy.
Nie ma co podziwiać. To nie jest mój w przychodni w białym fartuszku praconabytek, to jest łaska. Ludzie mówią „ja wać, ale też jak iść tam, gdzie jest niepobym nie mogła, ja bym nie weszła”, Bywa, sprzątane, gdzie nie ma nawet w czym
że idę do kogoś z kimś postronnym, kto herbaty podać, bo bywało tak, że nawet
się ofiarował pomóc. Mówię – chodź ze musztardówki nie było.
A hospicjum powstało z tego, że już
mną, ale ona progu nie przekroczy, bo
tam jest smród i jej się „coś robi”. A ja wcześniej przez wiele lat opiekowałam
wejdę, siądę przy tym chorym, opatrzę się paroma osobami w Radomiu. Moja
pani od rosyjskiego zadzwoniła rano
rany, umyję, dam jeść.
Kiedy i jak zaczęło się Twoje po- „Ewuniu umieram…”, to ja rano pobiemaganie ludziom?
głam, a później ze szkoły przysłałam
Chyba w dzieciństwie jeszcze, bo kogoś do pomocy. Mojej pani do łaciny
mnie mama tak uczynniała, „idź tam do zrobiłam pierwszą i ostatnią morfinę.
tej sąsiadki, zobacz co u niej, zanieś coś”. Byłam przy niej do końca.
A jakie były początki hospicjum
U nas w domu się nie przelewało, raczej powiedziałabym, że nie było ubogo, Caritas w Radomiu?
Poczytałam w miesięczniku dominiale było bardzo skromnie. Nie było biedy, ale był czasami niedostatek. Ale dom kańskim „W drodze” o hospicjum w Pobył taki, że gdy rodzice chcieli sobie coś znaniu. Bardzo ciekawe świadectwa były,
powiedzieć, a abyśmy my nie rozumie- informacje i przekaz wolontariuszy i poli, mogli to mówić po francusku. Tylko myślałam sobie: „Dlaczego by u nas nie
czasem nie było czym posmarować ko- można było tego zrobić?” To się zbiegło
lejnej kromki. Ale mama taka właśnie z okresem, w którym ja dobiegałam wiebyła, wysyłała mnie z pomocą, tak było ku emerytalnego, bardzo wtedy młode-
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go, to stwierdziłam że mogę i w wieku
53 lat odeszłam na emeryturę po to,
żeby zająć się hospicjum. Trafiliśmy na
wspaniałego człowieka, księdza Eugeniusza Klimińskiego, pallotyna, wokół
którego osoby działo się to wszystko.
Kim jest pani Teresa Urban?
Pani Teresa Urban jest z wykształcenia inżynierem drzewiarzem, technologiem drewna i jest dużo dłużej w opiece domowej niż ja, zaczęła jeszcze przy
parafii Matki Bożej Miłosierdzia. Była to
nieformalna, parafialna grupa. Pani Jadwiga Kipiela, należąca do tamtej grupy,
wprowadzała nas, uczyła, jak się wchodzi do chorego. To nie jest takie proste.
Inaczej, gdy pomagasz komuś znajomemu, a co innego
jak musisz po raz
pierwszy wejść do
obcego domu. Uczyła
nas, jak się to robi. A ksiądz Eugeniusz
skontaktował nas z księdzem Eugeniuszem Dudkiewiczem w Gdańsku, który
jest w tej chwili patronem ruchu hospicyjnego w Polsce. To był duszpasterz
krajowy. Założyciel hospicjum gdańskiego. Przyjechał do nas, potem nas tam
zaprosił, bo trzeba było się od kogoś
nauczyć. Do Poznania tez jeździliśmy.
W Poznaniu powiedzieli nam, „wy
nie czekajcie, weźcie chorego i się
nim opiekujcie”. I tak rzuciliśmy
się na głęboką wodę. Z pierwszego zespołu zostałyśmy tylko
my z Teresą, a zaczynaliśmy
w 1991 roku.
Jak duży był pierwszy zespół hospicjum?
To było kilkanaście osób. Po
dwóch latach ksiądz Eugeniusz
został przeniesiony przez władze
prowincji do Warszawy, a nami
zaopiekował się wtedy ksiądz
Stanisław Makarewicz.
Założyciel i pierwszy proboszcz parafii na Idalinie.
Zaopiekował się w ten sposób, że w 1993 roku zaistniała
potrzeba formalnego określenia
naszego hospicjum. Nie byliśmy
w stanie założyć fundacji ani stowarzyszenia, bo było nas za mało.
Chcieliśmy iść do chorych, a nie zajmować się biurokracją. Wpadliśmy na
pomysł, że może wejdziemy w struktury
tworzącej się Caritas diecezjalnej. Po-
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szliśmy z tym do księdza Makarewicza.
On nas, ludzi, których nie znał, skontaktował z biskupem, założył nam subkonto, wręczył książeczkę czekową. Mało

tego, dał nam klucze od plebanii, oprowadził, powiedział, abyśmy korzystali z
kuchni, jadalni. Mieliśmy do dyspozycji całą plebanię z wyjątkiem mieszkań
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księży. Gdy mieliśmy dni skupienia czy
inne spotkania, mogliśmy tam przyjść.
Robił to całkowicie bezinteresownie.
Gdy ksiądz Makarewicz przestał być
dyrektorem Caritas, my przenieśliśmy
się na ulicę Kościelną.
Minęło wiele czasu, a mnie osobiście
ciągle utwierdza i pomaga myśl, że to co
robimy to jest właśnie to. Dlatego, że na
tym terenie, gdzie teraz mamy symboliczną przystań, działał bł. ks Bolesław
Strzelecki, że to jest właśnie ten kierunek. Wprawdzie my swoich butów nie
oddajemy tak jak on, ale że to jest właśnie jakaś kontynuacja jego służby i postawy wobec ludzi.
Ewo, Ty z panią Teresą nie
tylko założyłyście
hospicjum, nie tylko
pomagałyście ludziom, byłyście
przede wszystkim dobrym duchem
wszystkich działań. Musiałyście również organizować struktury.
Na szczęście te struktury myśmy minimalizowali,.
Ale musiał być ktoś, kto był koordynatorem.
Taką osobą była Teresa. Ona prowadziła wszystkie zapiski, choć bardzo
skromne. Przez cały czas ilość osób, którymi się opiekowaliśmy była różna. Czasem trzeba było być przy kimś cały czas,
choćby była to ostra zima i okres Bożego
Narodzenia. I myśmy byli. Czasami trzeba było też pełnić dyżury nocne. Zdarzało się, że pełniliśmy dyżury przy naszych
chorych również w szpitalu.
Iloma osobami teraz opiekuje się
wasza grupa hospicyjna?
Myślę, że jest to około dwunastu,
piętnastu osób, liczba ta stale się zmienia. Ja mam pod opieką cztery osoby.
To jest tak, że ktoś do was przychodzi na Kościelną albo dzwoni
i mówi, że potrzebuje pomocy przy
kimś z rodziny…
I my umawiamy się na wywiad, patrzymy jak jest, czy jesteśmy w stanie
objąć daną osobę opieką. My nie możemy zapewnić opieki całodobowej. Możemy przyjść trzy razy w tygodniu, cztery.
Wolontariuszy w hospicjum jest jedenastu, więc nie jesteśmy w stanie spełnić
wszystkich oczekiwań. Współpracuje
z nami jeden lekarz, dr Iwona Orczykowska. Możemy liczyć na jej pomoc.
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Jest dobrą duszą wolontariatu.
Żeby nam bardziej móc pomagać,
zrobiła uprawnienia, aby móc przepisywać najsilniejsze leki przeciwbólowe.
Namawiamy ją, aby zrobiła specjalizację
z opieki paliatywnej. Mamy jedną pielęgniarkę, a wszyscy inni są przyuczeni
opieki nad ciężko chorym. Nie robimy
skomplikowanych zabiegów, bo nie
mamy prawa ani umiejętności, ale najważniejsze jest być, być, być... A to jest
najtrudniejsze. Łatwiej być przy chorym,
gdy ma się pełne ręce roboty. Natomiast
gdy trzeba tylko siedzieć, to aż czasem
ponosi; może okno otworzyć, a może
poprawić, może dać pić? Nie, ty masz
tylko być, trzymać za rękę, pogłaskać po
głowie, wysłuchać kolejny raz tej samej
opowieści. Czy to jest trudne? Podobno jest tzw. syndrom wypalenia. Ale ja
myślę, że jest on wtedy, gdy ktoś bez zastanowienia rzuci się w to wszystko. To
na wszystkim można się wypalić. A ja
mam takie powiedzenie: „Wolontariuszem w hospicjum może być ktoś, kto
ma uporządkowany stosunek do własnej
śmierci”. Ktoś, kto się nie boi śmierci. On
ma wnieść tam spokój, a nie swoje lęki.
To co powiedziałaś, że trzeba być
samemu poukładanym, budzi emocje.
Gdy mówisz to spokojnie, człowiek się
zastanawia - czy ja mam to wszystko
poukładane? Życie nas uczy, że nie
wiadomo kiedy przyjdzie ten moment,
może za chwilę. To co powiedziałaś,
imponuje.
Niektórzy pytają, czy niewierzący
może być wolontariuszem? A co on
przekaże umierającemu? Trzeba wierzyć, że to etap aby zacząć nasze drugie życie.
Obecne podejście do życia i śmierci
nie sprzyja takiemu uporządkowaniu.
Tu są dwie rzeczy. Jedna to takie niby
oswojenie śmierci, ale w sensie negatywnym, bo teraz co krok bombardują
nas informacje na ten temat. A z drugiej
strony, dlaczego ludzie wolą, aby ktoś
bliski umierał w szpitalu a nie w domu?
Człowiek ma prawo urodzić się i umrzeć
w swoim domu. To ma ludziom pomagać, aby powoli odrywali się od swojej codzienności. Jeżeli zdajemy sobie
z tego sprawę to i nasze życie będzie
owocniejsze. Byłam już przy tylu umierających i wiem, że to jest łaska. Trzeba pozwolić drugiej osobie spokojnie

umrzeć. Co innego ratować życie, ale scy wolontariusze z hospicjum Caritas
jak wiadomo, że człowiek gaśnie to nale- w Radomiu. Ale w tym wszystkim naży przy nim po prostu być, potrzymać za prawdę nie o nagrody chodzi.
rękę, bo najdłużej działa dotyk.
Wiem. To jest twoja potrzeba serca.
I z rozmowy o Twojej nagrodzie Dla innych motywacja.
zrobiła nam się dobra i ciekawa rozOpowiedz jeszcze o sobie, więcej
mowa o godnym odchodzeniu. Opo- o swojej pracy w hospicjum. Bo w tym
wiedz mi jednak o tej pierwszej na- wszystkim co mówisz jest mało Ciebie.
grodzie, którą dostałaś.
Do znudzenia powtarzam „my nie
To był grom z jasnego nieba! Na- dajemy, my dostajemy”. Najkrócej mógroda Ubi Caritas to główna nagroda wiąc dostaję od chorych umocnienie
Caritas polskiej. Dostałam ją 7 paź- wiary. Przez te wszystkie lata nie spodziernika 2007 roku. Nasi dyrektorzy tkałam osoby, która umierałaby jako
wytypowali mnie i Teresę, bo myśmy niewierząca. W obliczu śmierci nieobie tą nagrodę dostały. Mnie poinfor- wiara topnieje. A chodzi o to, co pomował ks. Grzegorz Wójcik, ówczesny wiedział ksiądz Andrzej Madej, poeta:
dyrektor, obecnie proboszcz w Jedliń- „pisz tak, aby Ciebie tam nie było”. Gdy
sku. Uroczystość wręczenia odbyła się teraz o tym myślę, to uważam, że w mow Warszawie.
jej posłudze jest d użo egoizmu, bo mi
A druga nagroda?
to sprawia radość. Ja w tym siebie nie
Zadzwoniła szefowa, że jesteśmy szukam, ale mimo wszystko siebie odw pierwszej szóstce konkursu marszał- najduję.
ka województwa i że mamy jechać do
Podziwiam Cię za to, jaka jesteś.
Płocka. Gdy pojechaliśmy, okazało się, Nigdy nie narzekasz i masz tyle sił.
że jesteśmy na pierwszym miejscu. Tę Bardzo dziękuję ci za czas, który mi
nagrodę dostaliśmy jako grupa, wszy- poświęciłaś i za tę rozmowę.

www.paradiso.filipini.radom.pl

nr 11-12(49-50)/2017 (listopad-grudzień 2017) —

Grzegorz Wielki
ks. Michał Krawczyk

K

olejna, niezwykła postać w historii starożytnego Kościoła. Papież,
który otrzymał przydomek wielki, choć sam siebie określał jako
servus servorum Dei (sługa sług Boga), głowa Kościoła, choć do końca życia pozostał
w swym sercu prostym mnichem.
Grzegorz urodził się ok. 540 roku
w Rzymie w bogatej rodzinie arystokratycznej przywiązanej do wiary chrześcijańskiej.
Z rodziny tej wywodziło się dwóch papieży:
Feliks III oraz Agapit. Rodzice Grzegorza,
Gordian i Sylwia zostali zaliczeni do grona
świętych. Przyszły papież otrzymał staranne wykształcenie klasyczne, a także poznał
prawo. Karierę urzędniczą rozpoczął wcześnie i już w 572 r. otrzymał prestiżowe stanowisko prefekta miasta. W swojej pracy
w sposób szczególny zachował poczucie
porządku i dyscypliny. Jednak taki styl życia
nie zadowalał go i w 574 roku zrezygnował
ze wszystkich urzędów świeckich i w zaciszu swego domu zaczął wieść życie mnisze.
Był to czas poświęcony na modlitwę oraz
poznawanie nauki Pisma Świętego oraz ojców Kościoła. W 576 roku papież Pelagiusz
mianował go diakonem i w 579 roku uczynił go swoim legatem powierzając mu misję
w Konstantynopolu. Tam Grzegorz przebywał sześć lat prowadząc życie zakonne wraz
z kilkoma braćmi przybyłymi z Rzymu.
Jednocześnie poznawał świat bizantyjski
oraz mógł zapoznać się także z problemem
Longobardów. Po powrocie do Rzymu został mianowany sekretarzem papieża Pelagiusza. Był to wówczas bardzo trudny czas
dla Italii: powodzie, głód oraz zaraza. Jedną z ofiar tej zarazy był sam Pelagiusz. Po
jego śmierci duchowieństwo, lud oraz senat
jednogłośnie wybrali papieżem Grzegorza.
On sam nie chciał przyjąć wyboru, próbując nawet ucieczki, jednak musiał w końcu
ustąpić i w 590 roku został kolejnym następcą św. Piotra. Jako papież prowadził
wszechstronną działalność. Był duszpasterzem, administratorem dóbr kościelnych,
reformatorem Kościoła i politykiem. Głosił
kazania, rozwijał opiekę społeczną i szeroko
zakrojoną akcję charytatywną, przeprowadził reformę liturgiczną, walczył z symonią,

starał się o podniesienie życia moralnego
duchownych i świeckich. Z okresu jego rządów zachowała się obszerna dokumentacja
dzięki zbiorowi jego listów (ok. 800), w których widać wielkość i świętość tego papieża.
W 592 roku Grzegorz zawarł porozumienie
z Longobardami, którzy zagrozili Rzymowi, było ono ponawiane w kolejnych latach.
Troszczył się o nawrócenie młodych ludów
i o nowy ład cywilny w Europie. Położył
także wielkie zasługi na polu ewangelizacji. W 596 roku wysłał do Anglii ekspedycję
misyjną, złożoną z czterdziestu mnichów.
Z dochodów, jakie Stolica Apostolska posiadała w Italii, papież kupował i rozdawał
zboże potrzebującym. Ponadto płacił okup
za obywateli uwięzionych przez Longobardów. Tę intensywną działalność prowadził
pomimo słabego zdrowia. Miał również
bardzo słaby głos, dlatego często musiał
powierzać diakonowi odczytywanie swoich
homilii. Grzegorz Wielki zmarł 12 III 604
roku w Rzymie.
We wszystkich dziełach świętego papieża dominuje problematyka pastoralna
oraz moralno-ascetyczna. Oprócz listów
zachowały się także pisma egzegetyczne.
Głównym i najbardziej znanym dziełem
jest Księga reguły pasterskiej. W swojej
nauce przypominał o roli Pisma Świętego
w życiu chrześcijanina. Jest ono regułą wzywająca nas do wiecznej Ojczyzny, „drabiną”
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do utraconego raju. Zgłębianie Pisma Świętego prowadzi do skruchy i przemiany wewnętrznej. Grzegorz wskazał także, czym
powinna być wypełniona droga do doskonałości i świętości. Pierwszy element to życie
czynne oparte na trzech czynnikach: życie
czynne, ćwiczenie się w cnotach i pełnienie dobra. Drugi element to kontemplacja,
do której dochodzi się przez oczyszczenie
zmysłów i dążenie umysłu do oderwania się
od wszelkiego ziemskiego pragnienia oraz
przez zdecydowane przylgnięcie do Boga.
Trzeci element to życie czynne i kontemplacja. Człowiek duchowy jest doskonałym
wtedy, gdy harmonijnie łączy w sobie życie
czynne z kontemplacją.
Grzegorz był człowiekiem zatopionym
w Bogu. Umiał budować pokój i przekazywać nadzieję. On pokazywał skąd człowiek
czerpie prawdziwy
pokój i prawdziwą
nadzieję. Jego wielkość polega również
na tym, że pomimo
upływu stuleci, pozostaje nadal pasterzem
i przewodnikiem dla
wyznawców Chrystusa.
W liturgii Kościoła wspomnienie
św. Grzegorza Wielkiego jest obchodzone 3 września. W ikonografii przedstawiany jest w szatach papieskich i z krzyżem pontyfikalnym, czasami
jako pisarz lub w habicie zakonnym. Jego
atrybutami są: Michał Archanioł (nawiązuje do ukazania się archanioła papieżowi
nad mauzoleum Hadriana w czasie procesji pokutnej w 590 r.), gołębica (symbol
Ducha Świętego, inspirującego Grzegorza jako teologa, reformatora), księga lub
zwój (symbol pisarza), model świątyni lub
klasztoru (nawiązanie do ufundowania
przez świętego w młodości kilku klasztorów), parasol oraz krzyż pontyfikalny
(oznaka papiestwa), trzy czerwone monety
(nawiązują do znalezienia ich po śmierci
u jednego z zakonników; wówczas było to
przestępstwem wobec zakonu. Po tym fakcie papież nakazał sprawowanie w intencji
zmarłego trzydziestu Mszy przez kolejne
dni), krwawiąca hostia (nawiązuje do Mszy
św. sprawowanej przez świętego, podczas
której kobieta wątpiąca w obecność Chrystusa w Komunii ujrzała rzeczywiste ciało
Chrystusa.

10 Paradiso! — nr 11-12(49-50)/2017 (listopad-grudzień 2017)

Beda Czcigodny

M

ks. Michał Krawczyk

nich
benedyktyn,
prezbiter,
człowiek
wszechstronnie
wykształcony,
jeden
z ostatnich ojców Kościoła Zachodniego, doktor Kościoła. Tak pokrótce można byłoby scharakteryzować
świętego, który jest mało znany
w Polsce, a z racji miejsca posługiwania popularny w Anglii. Od potomnych otrzymał piękny przydomek
„czcigodny” lub „wspaniały”. Kim zatem był ten niezwykły człowiek?
Beda urodził się w Northumbrii,
w północno-wschodniej Anglii. W wieku siedmiu lat został wysłany przez rodziców na wychowanie do pobliskiego
klasztoru benedyktyńskiego. Bardzo lubił zgłębiać wiedzę, dużo czytał, modlił
się, pisał, lubił śpiewać. Ten czas wykorzystał bardzo intensywnie, w efekcie
stał się jednym z największych erudytów
tamtego czasu. Już za życia był sławnym
człowiekiem, a wielu ludzi epoki korzystało z jego mądrości, zapisanej na kartach jego dzieł. Przez pięćdziesiąt sześć
lat życia we wspólnocie benedyktynów
tylko dwa razy opuścił swój klasztor.
W wieku trzydziestu lat przyjął święcenia kapłańskie. Całe jego życie wypełnio-

ne było modlitwą i studium. To, co było
owocem modlitwy, przekazywał w formie mówionej i pisanej. Zachowało się
po nim ok. pięćdziesiąt homilii. Jego
teologia stała się znana w całym Kościele. Był prawdziwym mistrzem chrystologii, mariologii i soteriologii. Święty Beda
był też utalentowanym poetą, zgłębiał
gramatykę i ortografię, pisał rozprawy
filozoficzne na temat czasu i natury rzeczy. Jego hymny i pieśni tchną duchem.
Benedyktyn napisał też wiele komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Beda pozostawił po sobie bogatą
korespondencję świadczącą o żywym
zainteresowaniu ważnymi wydarzeniami religijnymi i politycznymi Anglii
i całej Europy. Był także wielkim badaczem historii Kościoła, zarówno czasów
apostolskich, jak i życia i posługi ojców
Kościoła oraz nauki soborów powszechnych. W jednym ze swoich dzieł sporządził spis chronologiczny, który stał
się podstawą kalendarza powszechnego,
w którym punktem wyjścia interpretacji
dziejów jest Wcielenie Pana. Cenne jest
jego nauczanie odnośnie do nauki o Kościele. Wskazywał, że fundamentami tej
wspólnoty są: katolickość jako wierność
tradycji oraz apostolskość i rzymskość.

Święty Beda Czcigodny, mal. J. D. Penrose, 1902 r. (fragment)

Niezwykła była także jego metoda uprawiania teologii. Przeplatał w niej Biblię,
liturgię i historię. Zmarł 26 V 735 r.
w Jarrow, gdzie go pochowano. Następnie jego ciało przeniesiono do katedry
w Durham. Niestety jego szczątki zostały sprofanowane w czasie schizmy dokonanej przez króla Henryka VIII. Tylko
część relikwii udało się wtedy uratować.
Wydaje się, że słowa, jakimi zakończył
swoje najważniejsze dzieło Historia ecclesiastica gentis Anglorum w sposób
niezwykły ukazują jego wielką wiarę
i mądrość oparte na pokorze: „Proszę
Cię, o dobry Jezu, który łaskawie zezwoliłeś mi czerpać słodkie słowa z Twej
mądrości, pozwól mi w swej łaskawości
pewnego dnia dotrzeć do Ciebie — źródła wszelkiej mądrości — i stać zawsze
przed Twoim obliczem”. Święty Beda
swoimi pismami skutecznie przyczynił
się do budowy chrześcijańskiej Europy,
w której z wymieszania różnych kultur
i ludów, inspirowanych wiarą chrześcijańską, powstało jej jednolite oblicze.
Beda został kanonizowany przez
papieża Leona XIII w 1899 r., wtedy
też ogłoszono go doktorem Kościoła. W liturgii wspomnienie św. Bedy
Czcigodnego jest obchodzone 25 maja.
W ikonografii przedstawiany jest
w habicie benedyktyńskim. Jego atrybutami są: księga lub zwój pergaminu,
pióro pulpit. Atrybuty te nawiązują do
świętego jako męża nauki i wszechstronnej wiedzy.
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Święto „MESKEL” w Etiopii
s. Kamila Monik fmm

Pokój i dobro!

K

ochani, pozdrawiam serdecznie z Etiopii. Chciałabym opowiedzieć Wam
dzisiaj o bardzo ważnym
święcie — „odnalezienia prawdziwego Krzyża Pana Jezusa”. Wraz
z końcem pory deszczowej rozpoczyna się przygotowanie do święta
„Meskel”. Pola pokryte są żółto-zielonym dywanem stokrotek i drzew
eukaliptusowych. 26 września możemy spotkać na ulicach ludzi z naręczem żółtych kwiatów, ubranych
w piękne, tradycyjne stroje. Mieszkańcy Etiopii od wieków celebrują
to święto, na ten uroczysty wieczór
zbierają gałęzie i drewno, z których
będzie zbudowany stos w kształcie
piramidy.
26 września według kalendarza
przypada wigilia Meskel. Święto to
w kalendarzu etiopskim jest swoją rangą przyrównywane do obchodów Bożego Narodzenia w zachodniej tradycji.
Obchody tego święta są w całej Etiopii
znakiem jedności chrześcijan. W stolicy
Addis Abebie tysiące ludzi gromadzi się
na tzw. Placu „MESKEL”, wokół kolorowego stosu ogniska. Można zobaczyć
kolorową procesję złożoną z księży, dia-

konów, śpiewających chłopców i dziew- zione do Etiopii i złożone w Gishen
cząt z małymi krzyżami i pochodnia- w kościele pod wezwaniem Najświętszej
mi przyozdobionymi oliwnymi liśćmi, Dziewicy Maryi. Król nakazał, aby szaz których zaraz po zachodzie słońca ty zewnętrzne tzw. kapy używane przez
będzie zbudowana piramida na szczycie księży, były haftowane żółtymi kwiataz krzyżem zrobionym z żółtych stokro- mi. Z jednego kawałka świętego krzyża
tek nazwanych „kwiatami meskel”.
zrobiono 2 małe krzyżyki. Królowa HeCzym jest święto MESKEL? Trady- lena wysłała jeden z nich królowi Portucja mówi, że święto pochodzi od odna- galii Manuelowi proponując współpracę
lezienia przez bizantyjską królową He- w walce przeciw Turcji i Egiptowi. Wralenę prawdziwego Krzyża, na którym cając do tradycji świętowania Meskel,
ukrzyżowano Pana Jezusa. Legenda następnego dnia po wigilii święta ludzie
mówi, że w 20 roku panowania jej syna z popiołu uzyskanego po spaleniu stoKonstantyna Helena wyruszyła do Jero- sów w kształcie piramidy czynią znak
zolimy w poszukiwaniu Świętego Krzy- krzyża na swoich czołach.
ża, który odnalazła po wielkich trudnoW dzisiejszych czasach Etiopczycy
ściach. Zanim znalazła tę cenną relikwię wracają z centralnej procesji z pochodKrzyża, wcześniej ukazało się jej światło niami tzw. chibbo, zapraszają sąsiadów,
i dym kadzidła zstępujący na ziemię. przygotowują stos-ognisko i wspólnie
Natychmiast rozkazała rozpalić ogień świętują. Punktem kulminacyjnym
na wzgórzach Palestyny, aby światło to jest upadek centralnego stosu. Tradyzobaczyli mieszkańcy Konstantynopola. cja mówi, że jeśli upadnie na północ
A jak się to stało, że cudownie odnale- — kraj będzie cieszył się pokojem, jeśli
ziony Krzyż przybył do Etiopii? Tradycja na wschód, trzeba przygotować się na
mówi, że stało się to za sprawą podstępu wojnę, jeśli na południe, żniwa będą
króla Dawida, który zagroził Egipcja- obfite, a jeśli na zachód, mieszkańców
nom, że odwróci bieg NILU. Przestra- czeka głód.
szeni mieszkańcy Egiptu chcieli przeInne tłumaczenie święta Meskel to
kupić go złotem, aby zaniechał swoich znak starożytnego święta płodności
planów, On jednak chciał tylko drewno i radości nadchodzącej wiosny. Charakz Krzyża Chrystusa i tak oto 4 kawałki terystycznym znakiem święta są żółte
z lewej części krzyża zostały przywie- stokrotki, kwitnące tylko raz do roku
pod koniec pory deszczowej. Starożytne
święto zostało innokulturowe do etiopskiego chrześcijaństwa. Czas obchodów
święta jest nieco odmienny w różnych
częściach Etiopii: na północy 27 września, w centrum w wigilię, na południu
dzień przed wigilią. W Gurage ofiarowuje się część wołu, każdy mężczyzna
przynosi gałąź eukaliptusową i wrzuca
ją do ognia, dziewice dekorują krzyż
świeżymi kwiatami meskel. Następnego
dnia gospodarz domu zobowiązany jest
złożyć w ofierze byka. Osoby samotne
lub ubogie dołączają się do swoich sąsiadów. Meskel jest pięknym świętem
jedności, wdzięczności i wspólnoty.
Kończąc mój krótki list, polecam
waszej modlitwie Etiopię i jej mieszkańców. Z BOGIEM.

12 Paradiso! — nr 11-12(49-50)/2017 (listopad-grudzień 2017)

Czy starość może być piękna?

Ż

Maja Janczykowska-Kuna

ycie Anieli pozornie jest nudne i niewiele się staje się we współw nim dzieje. Dni upływają jej na prostych czesnym świecie
czynnościach i rozmowie z psem. Obserwuje outsiderem. Z jedżycie z okiem willi, ale wydaje się, że niewiele nej strony bezbronobchodzi ją to, co dzieje się w świecie. Ma syna, lecz nie nym wobec niego,
jest on jej najwierniejszym towarzyszem. Kontakty z in- często traktowanymi ludźmi sprowadzają się natomiast do zmagania się nym lekceważąco,
z nachalnymi klientami, którzy chcą kupić od niej dom. z drugiej wolnym
W nim spędziła całe życie, z tym miejscem wiążą się od konwenansów
najpiękniejsze chwile bohaterki, trudno się zatem dzi- i póz. Nie musi
wić, że nie zgadza się na jego sprze- niczego udawać,
daż. Jedyne, o czym marzy, to remont może pozwolić sodomu, który przywróciłby mu dawny bie na szczerość.
czar. Skoro całe życie poświęciła in- To jednak, co różni
nym, czy w wieku dojrzałym nie może ją od najmłodszych,
spełnić własnych pragnień?
to
sceptyczyzm
To historia o samotności i życiu i ironia. Aniela jest powściągliwa w ocenie innych, których obna uboczu, film o kobiecie mającej już serwuje nawet z dystansu, przez lornetkę.
Film „Pora umierać” bardzo przekonująco mówi o starości,
wszystko za sobą, widzącej na horyzoncie jedynie własne wspomnienia odbijają- czyli o samotności, nudzie, braku zrozumienia i szacunku ze
ce się jak echo w pustego domu. Wbrew strony otoczenia. Jest jednak w postawie bohaterki coś zaskaprzypuszczeniom jednak nie ma ona pre- kującego. Aniela wie, że jej czas zbliża się niuchronnie do końca,
tensji do świata, nie jest zgorzkniałą sta- ale nie snuje refleksji na ten temat. Co więcej, do końca walczy
ruszką analizującą porażki życiowe i trudne doświadczenia. o prawo decydowania o swoim losie, którego chcą ją pozbawić
Aniela wbrew wszystkiemu powoli godzi się z nieuchronno- wszyscy wokół niej. I choć marzenia się nie spełniają, plany nie
są do zrealizowania, kobieta zachwyca pogodą ducha. Bywa pością, dystansuje się do spraw doczesnych.
Jest niezwykle mądrą i refleksyjną bohaterką, ale również nadto złośliwa, nieufna, choć rzadko lituje się nad sobą. Jest młobardzo podobną do dziecięcych postaci wcześniejszych filmów da duchem — stać ją na autoironię, a nawet szaleństwo. Potrafi
Doroty Kędzierzawskiej. Starsza pani, podobnie jak dziecko, odpysknąć niegrzecznej lekarce, poszczuć psem intruza, a tymi
wydawałoby się dziecinnymi czynami staje do walki ze światem.
Ten wysublimowany i minimalistyczny obraz wywołuje całe
spektrum emocji. Film nie schodzi do poziomu melodramatu, ale
wielokrotnie wzrusza do łez. Nie
jest komedią, ale wiele scen szczerze śmieszy. Poza tym to mądra
lekcja i materiał do niekończących się refleksji. Sama Danuta
Szaflarska wyznała, że zagrała
w nim najważniejszą rolę w życiu. Ta urocza, filigranowa, pełna
energii aktorka stworzyła Anielę,
która wbrew powszechnym sądom o starszych ludziach, nie jest
intruzem w świecie młodych. Na
tle jej kruchej urody, delikatności
i gracji inni wydają się spotworniali. Ona jedynie jest właściwym
elementem tego świata.
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Cud wigilijnej nocy

C

Maja Janczykowska-Kuna

zym są dla nas święta? Czy nadal je przeżywamy?
A skoro nawet hołdujemy tradycji, to czy nie zatrzymaliśmy się na kultywowaniu zwyczajów, zapominając o prawdziwej wartości tego czasu? Czy jesteśmy
świadomi, że to moment pojednania, przebaczenia i spotkania się
z wymiarem, który przekracza nasze codzienne sprawy? Co zrobić ponadto, by nie zgubić się w gąszczu materialnych pokus, często na okazję Bożego Narodzenia popełnianych? I ostatecznie co
o nas samych mówi styl, w jaki święta spędzamy?
Pomysł, by zapis rodzinnego spotkania potraktować jako
opowieść o kondycji całego narodu, nie jest niczym odkrywczym. Domalewski jednak wyróżnia się spośród wielu, którzy
podjęli się tego tematu, bowiem uczciwie piętnuje nasze grzeszki, słabości, ośmiesza hipokryzję. Reżyser nie zaklina rzeczywistości, nie sili się na niedojrzały, naiwny optymizm, choć zwraca
uwagę, że zdarza nam się przyodziać w odświętność. Dużo jest
tu prawdy o nas. Po seansie zawstydzimy się lub zasmucimy. Nie
ma innego wyjścia, bowiem film pozwala wejrzeć w aktualny
stan polskiej duszy.
Niedoskonałość, wszechobecna i dokuczliwa, organizuje
świat Cichej nocy. Można jej nie akceptować i wyjechać, ale jak
pokazuje przykład głównego bohatera, to trudna, bolesna decyzja. Na domiar złego wydaje się być równie niestosownym
wyborem, jak trwanie w tej przeciętności. Choć przygnębia
obecna w działaniach prawie wszystkich bohaterów taktyka
godzenia się z własnymi wadami, Domalewski nie daje nam
nawet na chwilę odczuć pochwały zgubnego przekonania
o bylejakości. Tym silniej niestety odczuwamy smutek.
Prości uczestnicy wieczerzy chcą poprawić swój los, mają marzenia, plany. Na realizację ich jednak potrzeba czasu i są tego
świadomi. Czas świąteczny chcą natomiast
wykorzystać najlepiej jak potrafią. Cieszą
się bliskością, manifestują ten klimat bożonarodzeniowy na swój własny sposób. Niestety ta uroczystość, okraszona niechcianym
i przyjętym bez aplauzu koncertem kolędowym najmłodszej latorośli, alkoholem i ciszą
przeplataną bezsensowną paplaniną, wydaje
się być jedynym cudem wigilijnej nocy.
Debiut młodego reżysera i scenarzysty
nagrodzony Złotymi Lwami to gorzki dramat o kryzysie więzi rodzinnych. Bez dydaktyzmu, bez nachalności, ale z czułością
Domalewski unaocznia lęki wielu z nas. Nie
dziwi zatem fakt, że po seansie jeszcze długo pozostaniemy w stanie niemocy, a potem w refleksjach wracać będzie ta myśl
natrętna, że gramy tylko współuczestników
wspólnoty, gramy sami przed sobą.
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O książkach od... kuchni

J

Magdalena Wojtkiewicz

edzenie, kuchnia i smak są od- tryn, limonek, piżma, pistacji, robiciem kultury danego okresu dzynek dodawano do mięs i ryb, ale
historycznego i mówią wiele także do potraw mącznych i mleczo gustach naszych przodków. nych. Matki, będące jednocześnie
Za pierwszą polską książkę kuchar- nauczycielkami kulinarnych przeską powszechnie uważa się wydane pisów, miały ponoć pouczać swe
w 1682 roku „Compendium fercu- córki — panny na wydaniu: „tylko
lorum, czyli zebranie potraw” pió- pieprzno i szafranno, moja mościa
ra Stanisława Czernieckiego. Sam panno”. Przepisy opatrzone określeCzerniecki, kuchmistrz Lubomir- niem „po polsku” zakładały zwykle
skich, w skierowanej do księżny użycie w daniu kilku lub kilkunastu
Heleny Tekli Lubomirskiej dedyka- różnych przypraw i wielu dodatków.
cji pisał: „Iż jeszcze dotąd naszym Tak rozumiany polski smak zyskał
językiem polskim, tak potrzebnej złą sławę w ówczesnej Europie. Znarzeczy, żaden przede mną nie chciał ne są przekazy i relacje świadków
pokazać
świa- stołujących się na polskich dworach,
tu,
odważyłem dla których kuchnia staropolska
się ja, abym pod była niesmaczna, a co najważniejprotekcyją WXM sze — ciężkostrawna. Często też koPani mojej i Do- mentowano duże spożycie alkoholu wieku na rynku czytelniczym. I nie oni
brodziejki Wielce podczas uczt, tłumacząc je właśnie otrzymywali najwyższe honoraria! Na
Miłościwej przy koniecznością „zapijania” intensyw- (nieistniejącej niestety w tym czasie)
nieudolności mo- nego smaku potraw, a który był po liście rankingowej figurowało jedno
jej, uczyniwszy prostu efektem maskowania zapa- nazwisko, dystansujące wszystkich inC o m p e n d i u m chu niekoniecznie świeżego mięsa nych autorów: Lucyna Ćwierczakieferculorum albo (sposób do dziś stosowany na su- wiczowa. Jedna z najbardziej znanych
zebranie potraw, permarketowych stoiskach z opie- pozycji z tamtego okresu to wydanie
polskiemu
pre- kanym drobiem).
„365 obiadów za pięć złotych” z roku
zentować światu”. Jednak długo
Pierwsze książki kulinarne, a za- 1858. W ciągu kilku lat książka miała
źródłem naszej wiedzy o kuchni razem pierwsze poradniki dotyczące aż 20 wydań! Dzisiaj w cuglach wystaropolskiej była głównie literatu- prowadzenia gospodarstwa domowego, grałaby zawody na popularność wśród
ra piękna. To ona powielała obrazy ukazały się dopiero w drugiej połowie czytelników z Magdą Gessler, ba! nai produkowała wyobrażenia o tym, XIX wieku. Były to zbiory pisane przez wet z samym Gordonem Ramsayem!
co jadano w dawnej Polsce i jakie kobiety i z dedykacją dla kobiet. Ów- Do legendy przeszedł przepis na ciasto,
uczty odbywały się na dworach. czesne panny na wydaniu coraz więcej zaczynający się słowami: „Weź kopę jaj
Najsłynniejszym literackim opisem wagi przykłady do wykształcenia i po- i dwie dziewki do kręcenia”, czy na piestaropolskiego ucztowania jest bez święcały swój czas na naukę. W związ- czeń: „Weź żubra, a jak nie masz to wołu,
wątpienia ten zawarty przez Adama ku z tym, rzadziej podglądały swoje wytnij comber, resztę wyrzuć służbie”.
Mickiewicza w „Panu Tadeuszu” (bi- mamy, babcie i prababcie w kuchni. Nie Była też autorka perfekcyjną panią
gos myśliwski grzany w kociołkach, starczało im czasu, by uczyć się od nich domu swoich czasów. Napisała książkę
chłodziec litewski i rosół z perełką sztuki gotowania, ale po zamążpójściu o porządkach domowych „Cokolwiek
śnią się do dziś nocami uczniom, i tak obowiązek prowadzenia domu bądź chcesz wyczyścić”, w której radzichoć ze zgoła innego powodu). czy podejmowania gości spoczywał na ła, że „barchany dolne prać należy tylko
Charakterystyczny ostry smak i za- ich barkach. Spisanie przepisów w for- latem, bo zimą długo schną.” Ciekawe,
pach, będący wypadkową mieszan- mie książek kucharskich okazało się czy jej dom przeszedłby dzisiejszy „test
ki intensywnych przypraw, stał się strzałem w dziesiątkę! Wzbogacano je białej rękawiczki”. Warto jednak zapapodstawową cechą naszej kuchni o porady dotyczące urządzenia kuchni, miętać inne jej słowa, które aktualne są
narodowej w okresie staropolskim. przechowywania żywności, zasad ukła- do dzisiaj: „Świeżość i wybór dobrego
Duże ilości pieprzu, szafranu, imbi- dania menu oraz planowania posiłków. prowiantu jest pierwszym warunkiem
ru, gałki muszkatołowej, cynamonu, Nie Sienkiewicz i nie Prus bili rekordy dobrej kuchni, bo ze złych rzeczy nic
kolendry, kminku, octu, cukru, cy- popularności w drugiej połowie XIX dobrego wytworzyć nie można.”
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Książki kucharskie zawsze obra- dynie domowe stały się mistrzyniami
zowały czasy, w których były wydane. kulinarnej pomysłowości, przygotowuDla przykładu, w czasie okupacji, czyli jąc np. schabowego z mortadeli, kotlet
w czasach skrajnej reglamentacji żyw- z jajek albo napój ze skórek pomarańczy.
ności, ukazała się książka kucharska W niedzielę jadało się rosół gotowany
autorstwa Elżbiety Kiewnarskiej, która na „wołcielu» (czyli porcji mięsa wołouczyła jak ugotować zupę rybną bez… wo-cielęcego z kością), o czym wspomiryby! Kawa z żołędzi, tort z fasoli czy na chociażby Małgorzata Musierowicz
chleb z ziemniaków - w czasie II wojny w powieści „Opium w rosole». Miejsce
światowej polskie gospodynie domowe Lucyny Ćwierczakiewiczowej zajęła Irewznosiły się na wyżyny kulinarnej kre- na Gumowska, a jej poradniki „Elemenatywności, aby przygotować cokolwiek tarz gotowania”, „Dookoła stołu” i „Obiad
do jedzenia. Znana jest historia po- w pół godziny” to klasyki książek kutrawki z królika w śmietanie, którą po- charskich tamtego czasu, podobnie jak
wstańcy warszawscy postanowili ugo- „Kuchnia polska” oraz „Dobra kuchnia”
ścić wizytującego ich generała Tadeusza (obie miały blisko milionowe nakłady!).
„Bora» Komorowskiego. W zrujnowanej
A dziś? Polacy zainspirowani poWarszawie nie było w ogóle mowy o do- pularnymi kulinarnymi programami
stępie do tych składników. W zamian telewizyjnymi z chęcią eksperymentuusmażyli na olejku do opalania upolo- ją w kuchni. Jednak, aby eksperymenty
wanego na ulicy kota. Podobno nieświa- były skuteczne, potrzebne są sprawdomy niczego generał zjadł obiad ze dzone przepisy. Często szukamy ich na
smakiem.
blogach i portalach internetowych, ale
Później, w czasach PRL-u, popularne nic nie zastąpi sczytanej i ubrudzonej
były poradniki, które uczyły, jak sprytnie mąką książki kucharskiej! Zacznę od
wykorzystać w procesie gotowania do- tego, że rzut oka na półkę z polskimi
stępne na rynku półprodukty albo czym książkami kulinarnymi w księgarni jest
zastąpić niedostępną na rynku cytrynę. dla mnie dowodem, że wydawnictwa są
W ówczesnych czasach wiele przepisów przekonane, iż właściwie każdy może
było opartych na potrawach mącznych takową napisać, byle występował w telei warzywnych, ponieważ mięso było to- wizji. Dziennikarz, aktor, prezenter powarem deficytowym. Przez całe dekady gody. W końcu każdy zna się na gotowawiększość Polaków nie miała kontaktu niu i lubi jeść, prawda? Inny typ książek
z zagraniczną kuchnią, poza tą z „de- to „biblie kucharskie”, będące zazwyczaj
moludów”. Niektóre potrawy tylko na- zbiorem przepisów, stawiające raczej
zywano z cudzoziemska, mimo tego, że na ilość, a nie jakość. Dużo
fasolka po bretońsku, ryba po grecku czy tekstu, zdjęcia z
śledź po japońsku nie miały nic wspól- b a n nego z krajami rzekomego pochodzenia.
Z uwagi na ogromne problemy
z zaopatrzeniem,
gospo-
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ku zdjęć. Grube i ciężkie. Od kilku lat
można też w Polsce znaleźć książki blogerów — ukoronowanie pasji, często spełnienie marzeń. To są najczęściej pozycje
pisane z sercem, dopracowane,
staranne. Kolejny typ to prace laureatów
telewizyjnych programów o gotowaniu.
Dziś ogłaszany jest zwycięzca programu, a jutro jego książka jest na półkach
księgarni. Szybki efekt błyskawicznej
gwiazdki. Popularne są też wszelkie poradniki sióstr zakonnych lub braci zakonników (w podtekście: smacznie, tradycyjnie, zdrowo, niedrogo), na równi
ze zbiorami „jak u Michałowej” albo „jak
u babci Józi” (postacie seriali są gwrantem smaku).
W ten nurt literatury wpisuje się
także książeczka wydana przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 33. Nauczyciele placówki zebrali i opublikowali
zbiór przepisów na potrawy świąteczne, które goszczą na ich rodzinnych
stołach w czasie Bożego Narodzenia.
Recepturom na śledzie towarzyszą tu
te na sałatki i te na ciasta. Całość jest
bardzo apetyczna, okraszona zdjęciami
i słowem wstępnym dyrektora placówki
oraz przewodniczącego szkoły. Najszlachetniejszy jest jednak cel tej publikacji:
pomoc najuboższym uczniom w szkole.
Każda książka to cegiełka wspierająca
potrzebujące dzieci.
Co jednak, jeśli półki uginają się pod
ciężarem tomów odziedziczonych po
babciach, mamie i kupionych za namową przyjaciółki? Wtedy… zapraszamy
na ostatnią stronę „Królowej Świata” po kolejny sprawdzony
przepis pani Justyny!
Palce lizać!
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Choinkowe drzewko — świerk

Ś

Anna Rudny

wierk to rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny
sosnowatych. Jego nazwa łacińska oznacza „wydzielający żywicę”. Nazywany jest również w niektórych
regionach halickiem, smrekiem lub skrzekiem, skrzeczakiem. Drewno świerkowe wydaje charakterystyczne trzaski podczas palenia. Wynika to z dużej ilości pęcherzy żywicznych w nim zawartych. Do rodzaju świerk należy około 35
gatunków np. świerk pospolity, świerk kaukaski, świerk brewera, świerk koreański, czerwony, biały, czarny czy srebrzysty. Gatunki te różnią się między sobą
kolorem, twardością, kształtem igliwia,
jak również kształtem korony, sposobem
ukształtowania gałęzi, rozpiętością czy
wysokością.
Naturalny miejscem występowania
świerka są obszary chłodne i umiarkowane półkuli północnej. W Polsce najbardziej popularnym jest świerk pospolity.
Rośnie on przede wszystkim w górach
na południu kraju oraz w północno-wschodniej części kraju. W górach
świerki tworzą piętro wyższe czyli regiel
górny. Świerk przez swoje silne rozgałęzienie powoduje, że
na dno lasu dociera mało światła. Jego igły zakwaszają glebę.
Ma on wyjątkowo płytki, ale i rozległy system korzeniowy. Jest
przez to wrażliwy na upały, suszę i zanieczyszczenia. Bardzo
słabo znosi również silne wiatry.
Świerk jest rośliną dość szybko rosnącą. W młodości wzrost
jest wolny, a okres pędzenia osiąga pomiędzy 30-50 rokiem życia.
Nieścinany dożyć może przeciętnie 150-200 lat, a w sprzyjających warunkach nawet 300 lat. W górach zachodniej Szwecji
odkryto grupę świerków pospolitych liczących około 8000

igły czyli liście

lat. Są to karłowate okazy przypominające bonsai. Grupa nosi
nazwę Old Tjikko. Po badaniach okazało się, że jedno z drzew
jest jeszcze starsze i liczy aż 9550 lat. Podany wiek nie dotyczy
jednak pojedynczych osobników, ale całego organizmu złożonego ze wspólnego systemu korzeniowego oraz tworzonych
przez niego kolejnych nadziemnych drzew.
Najstarszy w Polsce świerk pospolity rośnie w Strzelcach
Opolskich i liczy ponad 350 lat.
Drzewa świerkowe są wysokie i mają przeważnie stożkową, ciemnozieloną koronę. Obok jodły to właśnie drzewko
jest ubierane jako choinka w Boże Narodzenie i wypełnia zapachem olejków leśnych nasze domy. Oczywiście są to małe
świerczki. Duże drzewa mogą osiągnąć wysokość do 50 m.
Najwyższe notowane obecnie europejskie drzewo to 63 metrowy świerk pospolity rosnący na terenie Bośni i Hercegowiny. W Polsce najwyższe drzewa to mierzące po 51.8 m dwa
świerki pospolite, rosnące w Białowieskim Parku Narodowym
i w Beskidzie Żywieckim. Od jodły różni go między innymi
budowa i rozmieszczenie igieł. Są one ostro zakończone, kłujące, spiralnie i równomiernie rozłożone na gałęziach. Mają
długość od 1 do 2,5 cm. Na przekroju poprzecznym kształtem przypominają romb. Młode pędy są jasnozielone i wyraźnie odznaczają się od ciemnozielonych starszych igieł, które
mogą utrzymywać się na gałęziach od 5 do 7 lat.
Świerk jest gatunkiem jednopiennym, czyli wykształca
oddzielnie męskie i żeńskie kwiaty, występujące w różnych
miejscach na tym samym drzewie.
Kwiatostany męskie są wzniesione, początkowo jajowate niewielkie, o długości 1-1.5cm. Kolor mają początkowo
różowoczerwony. Następnie wydłużają się i stają żółtawe. Są
rozmieszczone w obrębie całej korony. Zakwitają w połowie
kwietnia, a po uwolnieniu pyłku rozpadają się.

świerk kaukaski — igły
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Kwiatostany żeńskie to czerwonawo kwitnące szyszki,
zmieniające kolor w późniejszym okresie na zielono. Rozwijają się one tylko w górnej części korony. Kwitną w maju.
Osiągają rozmiary większe od kwiatów męskich. Mają od 2 do
5 cm. To z nich tworzą się zwisające, jasnobrązowe, podłużne,
błyszczące szyszki. Kiedy dojrzeją, wysypują się z nich nasiona, a one spadają z drzewa.
Wybrane gatunki
Świerk srebrny czyli kłujący, należy do najbardziej popularnych świerków, wykorzystywanych w ogrodwch. Wyróżnia
się srebrzystym kolorem igieł.
Świerk kaukaski osiąga znaczne rozmiary — nawet 35 m
wysokości. Korona jest dość zwarta, regularna, stożkowata.
Posiada najkrótsze igły ze świerków, nie przekraczające 1 cm
długości. Są kłujące, błyszczące i mają ciemnozieloną barwę.
Szyszki są wąskie, wydłużone o brązowej barwie.
Świerk brawera ma luźną koronę i cienkie, wiotkie pędy.
Igły z ubarwienia podobne do jodły ciemnozielone z dwoma
jasnymi paskami od spodu.
Świerk biały ma wąską koronę, igły długie, tępe, o romboświerk srebrny czyli kłujący
idalnym przekroju poprzecznym, z wierzchu niebiesko-zielone, od spodu niebiesko-białe, po roztarciu silnie aromatyczne.
Każdego roku w Boże Narodzenie stolica Norwegii — Oslo
Tradycję ustawiania bożonarodzeniowych choinek na
przesyła do Londynu, Nowego Jorku i Waszyngtonu symbo- placu świętego Piotra zapoczątkował 35 lat temu papież
liczne drzewko świerku pospolitego. Jest to symbol wdzięcz- Jan Paweł II. Drzewka pochodziły z różnych krajów, a 20
ności za pomoc, jaką kraje te udzieliły Norwegii w czasie lat temu po raz pierwszy choinka została przywieziona
II wojny światowej.
z Polski. Był to dar zakopiańskich górali. Teraz zdarza się
W tym roku świerk ozdabiający plac świętego Piotra to po raz drugi. 7 grudnia odbyło się w Watykanie uroczyw Watykanie pochodzi z Nadleśnictwa Gołdap w Białym- ste zapalenie światełek na choince podarowanej papieżowi
stoku, z Puszczy Rominickiej. Będzie można go oglądać Franciszkowi przy udziale polskich przedstawicieli. Choinprzez kilka tygodni. Leśnicy długo wybierali drzewo o od- ka ta jest też symbolem dwóch jubileuszów: 25-lecia ustapowiedniej wysokości, grubości i takie, które miałoby nowienia nowych struktur Kościoła w Polsce, dzięki czemu
gałęzie równomierne rozłożone i nisko osadzoną koronę. powstała diecezja ełcka, z której pochodzi choinka, a też
Wybór padł na 60-letnie drzewo, mające 28 metrów wyso- 140 rocznicy objawień w Gietrzwałdzie, jak również symkości. Jego korona jest długa, zwarta i ma rozpiętość około bolem wiary Polaków. Do udekorowania drzewka użyto 25
dziewięciu metrów. Choinka nie posiada czubka, ponieważ tysięcy światełek i 2,5 tysiąca kilometrów kabli oraz ozdób
wiele lat temu została uderzona przez piorun, tracąc w ten wykonanych przez dzieci z włoskich szpitali i z terenów obsposób swoją najwyższą część.
jętych trzęsieniami ziemi.

kwiatostan męski

kwiatostan żeński
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Moc w słabości się doskonali
Małgorzata Ziewiecka

G

dzie znajdziecie niepełnosprawnych? — pyta trzydziestoletni Łukasz
słuchających go ludzi. Cisza. — Tam,
gdzie ich zostawicie — odpowiada z
uśmiechem na ustach. Chłopak, którego poznałam ostatnio na jednej z konferencji, od lat
siedzi na wózku inwalidzkim. Siedzi, ponieważ
zanik mięśni pozwala mu jedynie mówić. Nic
więcej. Przy każdej czynności musi mu ktoś
asystować. Przy każdej. A jednak nie narzeka.
Więcej: on uczy innych, by nie narzekali. Miał
sporo czasu na eksplorowanie tematu narzekania, więc wie, o czym
mówi. Mimo swojej
sytuacji wybrał życie
przepełnione życzliwością,
pomysłami,
wdzięcznością i działaniem. Nie ma w nim
miejsca na narzekanie.
Postanowił motywować innych do lepszego życia i od kilku lat,
cyklicznie organizuje
spotkania pod hasłem: „Nie musisz być
idealny, aby osiągać
niemożliwe.” Pomysł
na taki event narodził
się, kiedy Łukasz jechał w samochodzie, leżąc
na tylnym siedzeniu, jak zwykle patrząc w sufit. Jak zwykle, ponieważ ze względu na swoją
niepełnosprawność najczęściej w takiej pozycji
odpoczywa. Patrząc w sufit pomyślał, że w czasach, gdy świat każe nam być idealnymi, kreuje sztuczny perfekcjonizm, życie na pokaz,
najbardziej szczęśliwi ludzie, których poznał,
nie są idealni, ale potrafią się w tym odnaleźć.
— Autentyczność i szczerość jest tak deficytowym towarem, że ten, kto jest autentyczny, od
razu przyciąga jak magnez — twierdzi Łukasz.

I faktycznie. Nie jest idealny, ale jest prawdziwy,
charyzmatyczny, jest po prostu sobą. Ludzie
akceptują go takim, jaki jest.
Niektórzy mogą twierdzić, że to jego
nawoływanie o szczęście w niepełnosprawności jest pewnego rodzaju maską, pozorem,
że wcale nie jest szczęśliwy, lecz zbudował
sobie taką powłokę ochronną. — Czasami
tak ludzie mnie interpretują. Nie jestem osobą,
która jest wiecznie szczęśliwa i myślę, że nie ma
takich ludzi. Ja się pogodziłem z tym, że będą
dni mega szczęśliwe, ale także dni, które będę
chciał wymazać ze swojej pamięci. Każdy
z nas tego doświadcza. Ja postanowiłem skupiać się na tych dniach mojego życia, na tych
uczuciach, momentach, które chcę. Jeśli mam
do wyboru sto złych momentów w moim życiu,
to mam także sto momentów dobrych i patrzę
na te dobre — powiedział Łukasz w jednym
z wywiadów. Mnie najbardziej wzruszył jeden
z jego ostatnich wpisów na portalu społecznościowym:
„Jest wieczór. Zaraz idę się kąpać. Dla
mnie to moment, gdzie moja siła wewnętrzna, charyzma i pasja w oczach na niewiele się
zdają. Wydaje mi się wręcz, że siła grawitacji
jest wtedy po tysiąckroć mocniejsza. Przy
każdej czynność ktoś musi mi asystować. Przy
każdej. W mojej głowie budują się zaś bardzo
niewygodne uczucia, uczucie bezradności,
uczucie nieadekwatności oraz uczucie zażenowania. I chociaż nie jest to dla mnie nowa
sytuacja, bo przecież ze swoim ciałem borykam się od lat, to i tak przeżywam wszystko
co się dzieje. Mimowolnie eskaluję negatywne
emocje i umniejszam sobie. Jednak ten schemat został właśnie przerwany. I to przerwany
jak zwykle w sposób bardzo prosty.
Słowa prowadzą do refleksji, refleksja
pomaga połączyć się nam z sobą, zaś to połączenie jest fundamentem do zmiany. Jak to

Radość życia

J

Krzysztof Szwarc

ames Martin to amerykański jezuita, dziennikarz, wielokrotnie
nagradzany pisarz, którego książki tłumaczone są na wiele języków świata. Jego publikacje trafiają na czołowe miejsca najważniejszych bestsellerów.
W książce „Radość życia” znajdziemy próbę nowego, świeżego,
i co ważne, radosnego spojrzenia na wiarę. W rozdziale pierwszym
jezuita odpowiada na pytanie: dlaczego radość, humor i śmiech powinny zostać przywrócone do życia duchowego. Rozdział drugi przybliża ciekawy kontekst historyczny. Autor, odwołując się do faktów,
filozoficznie zastanawia się na problemem z przeszłości, dlaczego
cnota radości była niegdyś bagatelizowana. W kolejnych częściach, tej
wyjątkowej publikacji, znajdziemy m.in. przykłady radości mnichów
duchowych (wywodzących się z różnych tradycji), świadectwa świętych oraz przykłady konkretnych sposobów na odnalezienie radości w
sytuacjach kryzysowych i trudnych.
Książka ojca Martina, pełna nieszablonowych dygresji, oryginalnych przykładów, bogatych kontekstów filozoficznych i teologicznych
być może sprawi, że w święta Bożego Narodzenia tego roku uświadomimy sobie, że nasza
wiara powinna być radosną.

jednak w życiu bywa, nie zna się dnia ani godziny nadejścia transformującego momentu.
„NIE PRZEŻYWAJ” — te słowa wypowiedziane przez Danusię podczas „akcji łazienkowej”
zapoczątkowały zmianę mojego podejścia.
Żeby być bardziej dosadnym — te słowa rozwaliły system! Patrząc na jakąkolwiek naszą
wadę lub nieadekwatność zawsze otrzymamy emocje typu zażenowanie, wstyd, smutek.
Przeżywanie sytuacji, która już się wydarzyła
lub która trwa ale za bardzo nie możemy jej
zmienić jest jednym z najgorszych rozwiązań.
Znacznie lepsza jest — akceptacja i po prostu
dobra zabawa! Wiem, że temat akceptacji siebie oraz własnych niedoskonałości to temat
dość wyświechtany. Jednak, czy to nie kolejny
z tych przykładów, kiedy my coś niby wiemy,
ale nie do końca czujemy i za tym podążamy?
Męczymy się z rzeczami, które nie mają tak
wielkiego znaczenia, chociaż nasza uwaga
i zaangażowanie jest potrzebne gdzie indziej.
Zawisamy w powietrzu nieproduktywności, oddalając się od rzeczy, które naprawdę
mają znaczenie. Niekoniecznie będzie łatwo
pewne rzeczy nam zaakceptować. To normalne, że wolałbym sam się umyć, podrapać po
głowie czy założyć skarpetki. No cóż, nie tym
razem. Ale co z tego, jeśli i tak jestem zawsze
umyty, podrapany i w skarpetkach? Ten, kto
nie próbuje, nigdy się nie dowie, na ile go tak
naprawdę stać. Dlatego spróbuj zaakceptować
zamiast przeżywać!”
Życie jest za krótkie na narzekanie.
Zamiast skupiać się na naszych nieszczęściach
i słabościach przekujmy je w siłę, bo przecież
moc w słabości się doskonali. Niech
czas Bożego Narodzenia przyniesie nam
wszystkim siłę do walki ze swoimi słabościami,
pragnienie życia w Prawdzie, pokój, radość,
bez względu na okoliczności i stan naszego
zdrowia.

