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Rozpoczyna się trzecia dekada XXI wieku. Przyszłość pod wieloma
względami i dla wielu z nas wydaje się być niepewna.

Misja niesienia Ewangelii, jaka została nałożona na każdego
ochrzczonego zdaje się napotykać coraz większych trudności we
współczesnym świecie. W ostatnim czasie przyjęło się mówić –
szczególnie w naszym kraju – o zjawisku pełzającego upadku
katolickiego sposobu patrzenia na rzeczywistość.

W okolicznościach szybko zmieniających się realiów społecznych,
gospodarczych i politycznych warto podjąć refleksję nad przyszłością
Kościoła i katolickiej rzeczywistości, która nas otacza.

W tym styczniowym numerze SIEJMY pragniemy spojrzeć nieco przed
siebie i wyciągnąć kilka prostych wniosków z tego, co minione.

Przyszłość Kościoła, przyszłość katolickiej moralności, czy też
przyszłość naszej własnej formacji duchowej to tematy, o których
warto rozmawiać i które – na progu lat dwudziestych XXI wieku –
wymagają intensywnych rozważań. Całą Redakcją SIEJMY pragniemy
dołożyć drobną cegiełkę w tej dyskusji.

Życzę owocnej lektury!

Piotr Ziemecki



DOMINIKA MELLER

Wydarzenia ostatnich miesięcy zapewniają nam całe spektrum wrażeń.
Skłaniają do przemyśleń, budzą strach, wściekłość, a momentami sprawiają,
że grunt chwieje się pod nogami. W tej emocjonalnej huśtawce trudno
znaleźć choć jedna pozytywną myśl, której możnaby się uchwycić; trudno
dostrzec choćby iskrę nadziei. A jednak - ona istnieje.

Doświadczenie uczy przecież, że los odmienić się może w każdej chwili.
Bieg dziejów ludzkości nie jest ostrą drogą w dół ku zatraceniu, a raczej
sinusoidą, w której po czasach upadku przychodzi odrodzenie. I nawet jeśli
zły duch szepce nam, że wielcy tego świata dzierżą niewyobrażalną władzę
i że nie mamy z nimi szans, istnieją siły potężniejsze nawet od nich.

Poza tym, nigdy nie można lekceważyć siły zakorzenionego
w ludzkim sercu pragnienia dobra, wolności i prawdy. Zawsze istnieje więc
nadzieja, że zdrowy rozsądek zwycięży, a kolejny fundowany nam z góry
absurd przeważy szalę.

W końcu - sytuacja, w której katolicy będą czuli się w świecie samotni
i niezrozumiani, może skłonić ich do działania wspólnie i być ziarnem,
z którego wyrosną piękne i wartościowe inicjatywy.

A nawet jeśli nie, nawet jeśli poczucie osamotnienia będzie trudne do
przezwyciężenia, musimy pamiętać, że nawet w najtrudniejszych czasach
można żyć, cieszyć się pięknem stworzenia i kochać. Może dostajemy
właśnie szansę, żeby się tego nauczyć.



W TYM NUMERZE
KLIKNIJ W OKŁADKĘ ARTYKUŁU, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ DO NIEGO OD RAZU



?Quo vadis
KATOLIKU

MONIKA PIOSIK



Pewnie pamiętasz te memy,
w których rok 2020 wcale nie

chciał się skończyć. Być może było
w nich trochę prawdy. Niecały rok
temu ruszyła lawina, której nie uda
się łatwo zatrzymać. Historia zna
przypadki cudownych interwencji,
które potrafiły zawrócić bieg
wydarzeń i mamy pełne prawo,
albo wręcz powinność się o nie
modlić… Jednak nie o cudach dziś
będzie, a o tym co tak naprawdę
się zmieniło i jakie osobiste,
duchowe lekcje zostawił nam

miniony rok.



Co takiego się zmieniło?
Ubiegły rok podsumowałabymw dwóch akapitach:

Na naszych oczach umierają ludzie, ale umiera też świat… Świat, który
szczególnie dla młodych był jedynym znanym. Zamknięte granice,
powszechne lockdowny, brak swobody działalności gospodarczej,
coraz śmielsza cenzura i organicznie wolności słowa są kolejnymi
symptomami świadczącymi o upadku zachodnich ideałów. Do tego
dochodzi światopoglądowy relatywizm wdrażany na niespotykaną
dotąd skalę. Ideowo i moralnie świat zaczyna tonąć. Nie inaczej jest
pod kątem ekonomiczno-finansowym, przerywanie łańcuchów
dostaw, dodruk pieniędzy, bankructwa całych branż i sektorów.
Jesteśmy u progu weryfikacji systemu finansowego, który obowiązuje
od końca Drugiej Wojny Światowej i pewnie nikt tak naprawdę nie
zdaje sobie sprawy czym to się skończy. Ład gospodarczy, do którego
przywykliśmy rozpada się na kawałeczki i ten proces nie wyhamuje
łatwo. W życiu nie można tak po prostu kliknąć cofnij i wrócić do
stanu sprzed roku.

Kolejna jest niepewność. To ona zyskała przez ostatnie miesiące wręcz
namacalną definicję. Zniknęły punkty odniesienia, do których
przyzwyczaiło nas doświadczenie, a przy tym wszystkim świat mocno
przyspieszył. Straciliśmy iluzję bezpieczeństwa i poczucia kontroli,
którymi karmiliśmy się przez ostatnie lata, traktując je jako sacrum
współczesności. Wiele osób wokoło zostało zaklętych w panicznym
strachu, coraz częściej przeradzającym się we frustracje i przestało
racjonalnie myśleć. Pomimo zamknięcia, dynamika zmian jest tak duża,
że kluczowa stała się umiejętność dostosowania się bez oglądania
wstecz. Wymuszona konieczność zmiany planów i odizolowanie
pozwoliły jednak wielu ludziom zmienić priorytety, zwrócić uwagę na
to co jest dla nich szczególnie ważne. Konsumpcja spadła nie tylko
z powodu trudniejszej sytuacji rynkowej, ale dlatego, że ludzie
przestali podążać za sztucznie wykreowanymi potrzebami. Spadł
cichy, społeczny przymus na popisywanie się przed innymi, gdyż do
głosu doszły instynkty nastawione bardziej na obronę i przetrwanie.

Naiwnym jest się łudzić, że zmiany te nie będą brzemienne
w skutkach, będą i to bardzo, jedyne co możemy zrobić to spróbować
nauczyć się funkcjonować inaczej. Przede wszystkim warto jednak
potraktować zaistniałą sytuację jako szansę na duchowe katharsis,
przeoczenie tej możliwości byłoby bardzo lekkomyślne.



Choć wielu ludzi porzuciło w tym roku swoją wiarę i już pewnie do niej nie
wróci to jednak jest też druga grupa, która do Boga przychodzi, pogłębia
i ożywia swoją relację, zyskując spokój, oparcie oraz nadzieję. Piękny jest
uniwersalizm naszej wiary, bo tak naprawdę duchowe lekcje 2020 roku,
sprowadzają się do korzeni i najważniejszych jej aspektów:

Praktycznie każdy z nas w ubiegłym roku zmierzył się chociaż przez chwilę ze
strachem przed śmiercią. Stąd przewartościowania, radykalne decyzje
i krytyczne spojrzenie na dokonywane dotąd własne wybory. Chłodna ocena
sytuacji pozwala zauważyć, że przesadne zbieranie kapitału finansowego na
przyszłość wcale nie da żadnej gwarancji na to, czy z efektów tej pracy uda
nam się kiedykolwiek skorzystać. Ten wydawać by się mogło oczywisty fakt, że
nie jesteśmy nieśmiertelni dopiero teraz naocznie dotarł do wielu ludzi.
Sytuacja, w której szczególnie młodzi mogli tego doświadczyć i wykorzystać ją
do tego by zmniejszyć swoje zniewolenie konsumpcjonizmem zwracając się
w kierunku tego co duchowe poprowadzi dusze prosto do kolejnej lekcji.

Pytanie o życie po życiu i świadomość ulotności tego co materialne skłania do
szczerego rachunku sumienia, który wiedzie do konfesjonału. Dopiero
w sakramencie pokuty uwolnimy się od naszych demonów, zyskując tak
utęskniony w dzisiejszych czasach pokój ducha. Dodatkowo sytuacja
niepewności pomaga pozbyć się tendencji do prokrastynacji. W zmiennych
realiach dzisiejszego świata swoje założenia i postanowienia wykonujemy tu
i teraz, tak szybko jak to jest możliwe, dzięki temu też łatwiej jest nie odkładać
decyzji o nawróceniu. Wynikiem prawdziwego nawrócenia będzie powrót do
Boga i zależnie od osobistego etapu wtajemniczenia odbudowanie lub
pogłębienie relacji z Nim.

1. Oderwanie od świata materialnego
i zwrot w kierunku wieczności

Rachunek sumienia, żal za grzechy i pokuta2.



Co mogę zrobić by pomóc sobie, najbliższym czy światu? Nie zawsze mamy na to pomysł,
a nawet jak już coś wymyślimy to niekoniecznie jesteśmy w stanie go zrealizować.
Modlitwa natomiast jest dostępna dla każdego i już nie raz okazała się zbawienna
w skutkach, jej efekty potrafią być niesamowite. Co ważne modlitwa nigdy nie zaginie
w próżni i nie będzie czasem zmarnowanym. W dzisiejszym świecie część problemów
wydaje się nas całkowicie przerastać, jednak kiedy jak nie teraz powinniśmy sobie
przypomnieć o nieocenionej możliwości pomocy i wsparcia ze strony Świętych, naszych
Patronów czy Aniołów Stróżów. Zwracajmy się do nich chętnie i często, a pewne
problemy zaczną znikać. Regularna modlitwa skutkuje również pozytywną zmianą
naszego nastawienia do rzeczywistości, poczuciem dobrego wykorzystania czasu,
wyostrzeniem sumienia, a przede wszystkim rozjaśnia nam umysł, umożliwiając
zorientowanie się w tym szalonym kalejdoskopie zmian. Modlitwa prowadzi nas też do
samego sedna, czyli do Eucharys�i.

Nawrócony i rozmodlony człowiek chce przebywać w obecności Boga, ma taką
możliwość podczas każdej Mszy Świętej, ale też organizowanych okazjonalnie Adoracji.
To właśnie tam realnie obecny jest Jezus Chrystus. Tajemnica Eucharys�i jest nauczaniem
rzucającym największe wyzwanie wierze. Stąd już na samym początku, gdy Jezus
obwieszcza Najświętszą Eucharys�ę w synagodze w Kafarnaum, tuż po cudzie
rozmnożenia chleba (J 6, 22-71) – jego nauczanie powoduje masową dezercję (jest to
jedyny taki przypadek w Ewangelii). Nie inaczej jest dzisiaj, wielu nawet spośród
wierzących nie rozumie, że ma do czynienia z Bogiem osobowym, a nie jedynie
z symbolem. Korzystajmy z Sakramentu Życia, bo jak pokazał zeszły rok to, że mamy do
niego dostęp wcale nie musi być takie oczywiste. Co dodatkowo ważne, przebywanie
w obecności Chrystusa buduje postawę zawierzenia i wyostrza sumienie na podpowiedzi
Ducha Świętego.

Regularna modlitwa i powrót do tradycyjnej
wiary we wstawiennictwo świętych3.

Eucharys�a i Adoracja Najświętszego Sakramentu4.



Postawa pokornego zaufania, właściwa największym świętym i mistykom kościoła, była
przez nich różnie nazywana (dziecięctwo boże, niemowlęctwo boże, bycie prostaczkiem).
Polega jednak na zgodzie, zawierzeniu i podążaniu za bożym konceptem na nasze
osobiste życie. Jest to umiejętność czytania znaków i rozróżniania tych dobrych od złych.
Postawa, która otwiera Duchowi Świętemu drzwi do naszej duszy. Tym trudniejsza do
osiągnięcia im więcej własnych zasobów posiadamy, im bardziej wydaje nam się, że na
wiele rzeczy mamy wpływ poprzez nasze pieniądze, kontakty czy umiejętności.
Posiadając umiejętność podążania za Bogiem, szczególnie dziś zyskamy nieocenioną
pomoc i drogowskaz, co robić i jak żyć w świecie, w którym plany i ludzkie wysiłki nie dają
żadnej gwarancji bezpieczeństwa.

Dziecięca pokora i ufność5.

Korzystajmy z tych wszystkich narzędzi (przede wszystkim z sakramentów),
które daje nam Kościół. Przemieńmy swoje życie i spróbujmy zmienić też
bieg historii. Nasze małe osobiste zwycięstwa i pojedyncze radykalne

nawrócenia, nasza pokuta i ofiarne cierpienie mają ogromną moc przemiany
nie tylko naszej najbliższej okolicy. Możemy naszą modlitwą ratować nawet

i tych, którzy łaski wiary prawdopodobnie nigdy by nie dostąpili.

Jeśli starannie odrobimy tych pięć lekcji, to jest bardzo duża szansa, że
wygramy swoje zbawienie i niezależnie od zawieruchy czasów zwyciężymy

w najważniejszej bitwie jaką mamy do stoczenia w życiu.

Zbyt często zapominamy, że tak naprawdę ostatecznie liczy się tylko to,
gdzie przyjdzie nam spędzić wieczność. Czy ty też w nowym 2021 roku

sięgniesz po klucz do Nieba?



DUCHOWOŚĆ
DLA MŁODYCH
PIOTR ZIEMECKI



Najbliższe lata mogą okazać się czasem
próby i weryfikacji poszczególnych

strategii duszpasterskich prowadzących
młode osoby do określonej formy

duchowości. Czy w trzeciej dekadzie
XXI wieku Kościół w Polsce pożegna się
z pewnymi formami religijności? Jakie

znaczenie dla obranych strategii
duszpasterskich będzie miała ich

skuteczność? Czy pozostanie w Kościele
stanie się ważniejsze niż przyciągnięcie

do Kościoła?



Na kartach Pisma Świętego możemy znaleźć liczne przykłady
bardzo różnych form duchowości i religijności. Nie jest to
rzecz zaskakująca, wszak cały Stary jak i Nowy Testament są
w znacznej mierze opisem relacji człowieka z Bogiem. Biblia
ukazuje zatem różnorodność, jaka występuje po stronie ludzi
w odczytywaniu tej relacji i życiu nią na co dzień.

Już na początku tych krótkich rozważań chciałbym
zaznaczyć, że przyjmę tutaj nieco uproszczoną definicję
duchowości. W dalszej części będę ją zatem rozumiał jako
pewien dający się określić zespół cech opisujących relację
danego człowieka z Panem Bogiem oraz praktyczne
przejawy życia tą relacją - a zatem chociażby przestrzeganie
Bożych nakazów, czy też stosunek do Kościoła i strzeżonego
tam depozytu wiary. Przy świadomości jeszcze dalej idącego
uproszczenia, w tak przyjętej definicji, pozwalam sobie
równocześnie utożsamić duchowość z religijnością.

Wracając do Pisma Świętego i przedstawienia w nim różnych
form duchowości (religijności), warto zatrzymać się na
bezpośrednio odnoszących się do tej kwes�i słowach, które
znajdujemy w Liście Św. Jakuba:

„Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest
taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich

utrapieniach i zachować siebie samego nieskażonym
wpływami świata.”

(Jk 1, 27)



Słowa Apostoła już na pierwszy rzut oka wskazują na pewien
uniwersalny i najbliższy Ewangelii typ religijności. Musimy
jednak uważać, aby fragment ten interpretować
w kontekście całego Nowego Testamentu, a nie tylko
dosłownie, czy co gorsza – wybiórczo. „Opiekowanie się
sierotami i wdowami w ich utrapieniach” nie oznacza bowiem
tylko tego, co dosłownie w nich określono, ale przede
wszystkim jest generalną wskazówką dla naszego
postępowania, które winno być ukierunkowane na miłość
bliźniego i wrażliwość wobec słabszych. Druga część tego
fragmentu Listu Św. Jakuba określa z kolei zdrowe duchowo
i rozumne podejście do doczesności – do świata, w którym
żyjemy i w którego materii funkcjonujemy. Nasze życie
doczesne jest drogą, na której powinniśmy być szczególnie
czujni z uwagi na zło, które wkradło się do tego świata i na
które jesteśmy jako ludzie podatni. Nie oznacza to jednak, że
cały świat jest zły sam w sobie (patrz – herezja manichejska).

Z powyższego opisu wyłania się zatem pewien obraz
religijności, którą Św. Jakub nazywa „czystą i bez skazy”. Jest
to prosty w przekazie (choć oczywiście niełatwy w realizacji)
wzór na najbliższą Ewangelii duchowość człowieka.

Swoistym rozwinięciem powyższego (a szczególnie drugiej
części przytoczonego fragmentu Listu Św. Jakuba) są słowa
Św. Pawła Apostoła zawarte w Liście do Rzymian:

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz
przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście

umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co
Bogu miłe i co doskonałe.”

(Rz 12, 2)



Miła Bogu duchowość charakteryzuje się zatem ciągłym
doskonaleniem swojej relacji z Panem Bogiem, które
prowadzi do lepszego rozpoznawania woli Bożej. W Kościele
mówimy w tym kontekście o kształtowaniu sumienia, które –
właściwie uformowane – wskaże nam „co jest dobre, co
Bogu miłe i co doskonałe”, a co jest tylko doczesną
marnością, „wzorem tego świata” lub wprost złem.

Z punktu widzenia powyższych rozważań niezwykle ciekawe
okazuje się podjęcie refleksji nad dzisiejszą duchowością –
religijnością ludzi współczesnych, żyjących z nami tu i teraz.
Zawężając zaś tę kwes�ę jeszcze bardziej, stańmy przed
problemem współczesnej duchowości młodych osób
w Polsce.

Lata dwudzieste XXI wieku mogą bowiem dla polskiego
Kościoła przynieść swoistą weryfikację duchowości młodych
osób. Niekoniecznie oznaczać to będzie wyznaczenie
jedynej właściwej drogi dochodzenia do Pana Boga i życia
Ewangelią, ale weryfikacja ta może przynieść chociażby
odrzucenie niektórych dróg duchowych, jako w istocie
nieskutecznych.

Na cóż bowiem zda się wieloletnia formacja duszpasterska
odwołująca się w zaburzonych proporcjach do Miłosierdzia
Bożego, a nierzadko do aspektów psychologicznych
i uczuciowych, gdy w momencie próby – w punkcie
kulminacyjnym – osoba formowana przez lata w taki sposób
odrzuci część Bożych przykazań, nie znajdując w nich
opacznie rozumianego miłosierdzia, czy też współczucia?

Już końcówka 2020 roku przyniosła falę odejść młodych od
Kościoła, a nawet porzucenia wiary chrześcijańskiej. O ile
jednak uliczne deklaracje apostazji wygłaszane przez osoby,
które od dawna nie mają i nie chcą mieć nic wspólnego
z Kościołem i Panem Bogiem, nie do końca podlegają tym



rozważaniom, o tyle takie same postawy, tyle że osób
związanych z Kościołem, ale finalnie w sposób nieskuteczny
formowanych, słusznie rodzą pytanie o ścieżkę tej formacji
i rodzaj duchowości, który doprowadził te młode osoby do
chociażby publicznego sprzeciw wobec piątemu
przykazaniu.

W takich sytuacjach należy chyba nawet wprost zadać
pytanie o to, w jakiego Boga i w jaki Kościół te osoby do tej
pory wierzyły. Czy był to pewien zespół fałszywych
wyobrażeń oparty o wybiórczo wysłuchiwane słowa tego,
czy innego kaznodziei albo lekturę tego, czy innego autora
związanego jakoś z Kościołem? Co takiego wydarzyło się
w duchowości, religijności, czy też sposobie przeżywania
wiary tych osób, że niemalże z dnia na dzień potrafiły ogłosić
publicznie (nierzadko przy tym agresywnie i wulgarnie) akt
buntu przeciw temu, co w sposób oczywisty znajduje się
w depozycie wiary od początków chrześcijaństwa? Na jakim
fundamencie była zbudowana duchowość, która dopuściła
w momencie próby sprzeciwienie się przykazaniu Nie zabijaj,
czy też opowiedzenie się po przeciwnej do Kościoła stronie
sporu?

Wbrew pozorom te pytania nie mają na celu osądzania tej,
czy innej osoby dokonującej apostazji (faktycznej lub
formalnej), ale dotyczą znacznie poważniejszego i generalniej
ujętego problemu.

Obowiązkiem każdej osoby zatroskanej o dalszą drogę
Kościoła (ze szczególnym naciskiem na ewangelizację
młodych osób) jest przecież podjęcie próby odpowiedzi na
pytanie o to, jaka droga duchowa ma tych młodych
w Kościele zatrzymać. Czy będzie to wciąż duchowość, która
zakłada przyciągnięcie jak największej liczby osób kosztem
zupełności przekazywanych prawd? Czy ostatnimi czasy



(szczególnie w ostatnich miesiącach 2020 roku) taka
„strategia duchowa” nie okazała się w sposób fundamentalny
nieskuteczna? Jak to się stało, że w polskim Kościele,
w kontekście ewangelizacji młodzieży, dostrzec możemy
inicjatywy służące niemal wyłącznie przyciągnięciu młodych
ludzi do Kościoła, bez równoczesnego dbania o ich rozwój
duchowy oparty o PEŁNIĘ prawd, które w tym Kościele się
znajdują?

Czy winna jest może ciągła chęć duchowego dostosowania
się do obiektywnie trudnych realiów współczesności
i zarazem nieświadome przejmowanie języka i logiki
doczesności? Jeśli tak w istocie jest, to już teraz widzimy
jednak, że to nie konserwatyści i tradycjonaliści odchodzą od
Kościoła z uwagi na tak obraną strategię duszpasterską, ale
to właśnie osoby, którym ta duchowość miała służyć
odchodzą POMIMO jej wdrażania. Wbrew pozorom tak



przyziemny i prozaiczny wskaźnik, jakim jest „skuteczność”
może okazać się miażdżący w rozpoczynającej się właśnie
trzeciej dekadzie XXI wieku dla duchowości słusznie
nazywanej przez niektórych „letnią”. Najzwyczajniej
w świecie może się bowiem okazać, że wśród młodych nie
będzie chętnych do podjęcia takiej drogi, a rzeczywistość
religijna, którą znamy dzisiaj, zamieni się w wybór między
byciem w Kościele w pełni akceptując depozyt tam
strzeżony, a świadomym wyborem bycia poza Kościołem.

Oczywiście nie jest powiedziane, że wśród tych, którzy
pozostaną w Kościele nie wykształcą się jakieś inne
patologiczne rodzaje duchowości – tym razem ze skrajnie
innej strony. Od wieków Kościół przestrzega przecież
chociażby przed dewocją, jako nieszczerym wyznawaniem
wiary. Już biskup Krasicki w XVIII przestrzegał przed
hipokryzją duchową, czyli deklaracjami wiary, które nie mają
pokrycia w życiu. Widzimy to chociażby we fraszce
„Dewotka”:

„Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła

Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.

Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,

Mówiąc właśnie te słowa: «…i odpuść nam winy,

Jako my odpuszczamy», biła bez litości.

Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności!”



Niewątpliwie zatem refleksja nad właściwą drogą duchową,
czy też nad szczerą religijnością musi obejmować problemy
z bardzo szerokiego spektrum życia religijnego młodych
osób.

Eliminacja nieskutecznych form duszpasterskich, które nie
przekazują pełni prawdy Ewangelii nie może oznaczać
równoczesnego tolerowania skrajności dewocyjnych, które
bywają przecież równie szkodliwe.

Na koniec wrócę jeszcze na chwilę do słów z Listu
Św. Jakuba oraz Listu Św. Pawła do Rzymian. Warto bowiem
zadać sobie pytanie, czy autorzy natchnieni nie przestrzegali
właśnie przed tym, aby nasza duchowość nie została
skażona doczesnymi i materialnymi wpływami tego świata?
Czy pełnia Ewangelii może być głoszona bez mówienia
o koncepcji grzechu, perspektywie Sądu Bożego po śmierci,
czy też ogólnego ponoszenia konsekwencji (również
duchowych) za podejmowane decyzje? Wydaje się, że
Apostołowie starali się przestrzec przed tym, aby dając
praktyczne świadectwo prawa miłości nie zapominać
o ryzyku wpadnięcia w coś, co współcześni teologowie
nazwaliby relatywizmem moralnym, a co
nowotestamentalnie określono jako wzorowanie się na
doczesnym świecie.

Czy na progu lat dwudziestych XXI wieku jesteśmy gotowi na
weryfikację „strategii duszpasterskich”, które kształtują
duchowość i religijność młodego pokolenia?
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Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie

(J 8,36)



Ostatni czas funduje nam bardzo wyraźne zmiany w świecie. Wiele osób twierdzi, że
doświadczamy schyłku demokracji, która jeszcze niedawno jawiła się jako ustrój
będący zwieńczeniem długiej drogi ludzkości ku powszechnemu szczęściu, spokojowi
i równości. Rzeczywistość pokazuje, że porządek wielu państw cywilizacji zachodniej
bardziej niż rządy ludu przypomina dziś dyktat wielkich i gromadzących w swoich
rękach coraz większe zasoby kapitału korporacji, które na dodatek nie powstrzymują
się przed manifestowaniem swojej siły. Jeden z polskich publicystów powiedział
niedawno, że demokracja to nie cel sam w sobie, ale maszynka do tworzenia wolności
i maszynka ta niedawno się popsuła. Jednak wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują,
że już od jakiegoś czasu gotowała nam ona stopniowo coraz większe zniewolenie
jednostki.

Istota zapracowana

Pierwszym krokiem do stworzenia człowieka zniewolonego jest
zabranie mu wolnego czasu. Współczesna kultura korporacyjna
tworzy jednostki coraz bardziej zajęte - spędzają w pracy kilkanaście
godzin dziennie, a po powrocie do domu są tak zmęczeni, zarówno
fizycznie jak i psychicznie, że nie mają siły na nic innego poza
ewentualnym obejrzeniem kilku odcinków serialu. Nie ma się co
dziwić, osoby dysponujące zbyt dużą ilością czasu mają przestrzeń do
przemyśleń, stykania się z innymi poglądami podczas lektury książek,
wymyślania swoich projektów iz budowania własnych biznesów, a to
niektórym środowiskom nie jest na rękę. W zajętym bez przerwy
społeczeństwie nie ma też już zbyt wiele miejsca na piękno, Boga
i kontemplację, która pomaga uporządkować wnętrze, ale
w kategoriach sukcesu tego świata nie daje absolutnie nic. Co więcej,
w ludziach próbuje się wywrzeć przekonanie, że tego rodzaju życie
jest jedyną słuszną drogą - wiąże się ono co prawda z ciężką pracą,
monotonią i wypaleniem, ale obiecuje pres�ż i spore zarobki. Trzeba
mieć dużo pokory i samoświadomości, żeby zdać sobie sprawę, że
wartość osoby ludzkiej wypływa z jej natury i nie jest zależna od
złudnych czynników zewnętrznych. Ludzie osadzeni w sztywnych
ramaczh powszechnego systemu edukacji i nieposiadający wokół
siebie żadnego inspirującego przykładu innego życia akceptują jednak
fakt, że ich przeznaczenie społeczne do korporacyjnej egzystencji jest
z góry przesądzone.

Wszelkie
warunkowanie
zmierza do jednej
rzeczy: do
sprawienia, by
ludzie polubili swe
nieuniknione
przeznaczenie
społeczne.



Żyjemy w świecie, który nastawiony jest przede wszystkim na “ja”
i przekonuje nas, że największą wartość stanowi możliwość
natychmiastowego zaspokajania naszych potrzeb. To nie tylko pułapka
lewicowych ideologii - również osoby wierzące ulegają złudzeniu, że
zadaniem Boga jest przede wszystkim poprawienie naszego
samopoczucia. O ile tradycyjna katolicka nauka każe raczej wyciszyć
pożądliwości ciała i pracować nad charakterem, o tyle współczesna
psychologia uczy nas przede wszystkim tego, jak zaakceptować siebie
i czuć się dobrze z samym sobą. Skutkiem tego kultu indywidualizmu jest
egoizm, osłabienie więzi międzyludzkich i tworzenie społeczeństwa
samotnych, odległych od siebie jednostek.

Natychmiastowe zaspokajanie wszelkich pragnień działa niczym narkotyk.
Nie bez przyczyny na tego rodzaju mechanizmie oparte jest działanie
mediów społecznościowych, które coraz częściej pełnią funkcje
nowoczesnych pla�orm reklamowych. Panom tego świata na rękę jest
mieć obywateli przekonanych, że materialne dobra są lekarstwem na
wszelkie potrzeby współczesnego człowieka - napędza to w końcu
przemysł produkujący gigantyczne pieniądze. Umiłowanie przyjemności
prowadzi również do stopniowego usuwania z życia wszystkiego, co
trudne, niewygodne i nieprzyjemne, czego dalszą konsekwencją jest
wprowadzanie procederów tak przerażających jak aborcja czy eutanazja.
Z tego sposobu myślenia wynikają też te bardziej niepokojące aspekty
trwającej pandemii - tak bardzo boimy się obecności choroby i śmierci
w naszym życiu, że zrobimy wszystko, żeby ich uniknąć, nawet jeżeli
będzie to oznaczać rezygnację z prawdziwego życia.

Ofiara konsumpcji

Rzeczy stare
nam tu

niepotrzebne.
- Nawet gdy są

piękne?
- Zwłaszcza

wtedy, gdy są
piękne. Piękno
wabi, a my nie
chcemy, żeby
ludzi wabiły
rzeczy stare.

Chcemy, żeby
lubili tylko to,

co nowe.

Nie ma
potworniejszeg
o przestępstwa
nad nietypowe
zachowanie.

Indywidualizm tylko dla wybranych

O ile jednak współczesność na piedestał wynosi indywidualizm, o tyle
wyjątkowość i posiadanie własnego zdania możliwe są często tylko
w ramach pewnego ogólnie akceptowanego schematu. W czasie small
talku w biurze rozmówcy będą zachwyceni, kiedy powiemy im, że
oglądaliśmy popularny serial, albo spędziliśmy wakacje plażujac
w Tajlandii, jednak uśmiech politowania wzbudzi przyznanie się, że
fascynuje nas myśl św. Augustyna. Świat nie lubi indywidualnych
jednostek, bo szeroko zakrojony przekaz reklamowy i skomplikowane
algorytmy mediów społecznościowych łatwiej skonstruować
w odniesieniu do mas - jednostka natomiast zawsze ma jakieś
wątpliwości.



Bezpieczeństwo i stabilizacja

W bezpieczeństwie i stabilizacji nie ma nic złego i w idealnej
rzeczywistości byłyby one naszym naturalnych stanem funkcjonowania.
Łatwo jednak jest skłonić ludzi do nagięcia własnych zasad, obiecując im
wygodne posłanie na tym świecie. Wiele osób akceptację wobec
niemoralnego zachowania szefa, nagannych praktyk kolegów, czy też
faktu, że cała działalność firmy pozostawia wiele do życzenia, tłumaczy
tym, że konieczność spłacenia kredytu wymaga od nich utrzymania
obecnej posady. Oczywiście, w życiu zdarzają się sytuacje, kiedy
możliwości wyboru są bardzo ograniczone - nie zmienia to jednak faktu,
że niektórzy dają się przekupić wyjątkowo tanio. Co więcej, o ile nie ma
nic złego w dążeniu do poprawy aktualnej sytuacji, to osiągnięcie stanu
dobrobytu nigdy nie może powstrzymywać nas od stawiania sobie
kolejnych wyzwań, przeciwstawiania się swoim popędom i dbania o życie
duchowe. Wiele osób dostatek i dobre samopoczucie stawia jako
ostateczny cel - tymczasem obiekt naszych marzeń powinien wykraczać
poza granice tego świata, a dążenie do niego musi odbywać się
niezależnie od nastroju i zewnętrznych okoliczności.

Powszechna
szczęśliwość
utrzymuje
turbiny w
stałym ruchu;
prawda i
piękno nigdy.
No i, rzecz
jasna, gdy
masy przejęły
władzę, zaczęła
się liczyć
szczęśliwość,
nie zaś prawda
i piękno.



Nowy wymiar głupoty

Ku Bogu?

Czy bliski jest już czas, w którym samotna jednostka w chwiejącym się
w posadach świecie zwróci się ku Bogu? Raczej nie. Współczesny świat
posiada bowiem receptę na każde pragnienie ludzkości i potrafi obejść się
bez ingerencji żadnej istoty wyższej. Potrzeba duchowości zaspokajana
jest przez dalekowschodnią medytację, wrażliwość na piękno świata

We współczesnym świecie największy sukces osiągają programiści,
specjaliści od baz danych, czy doradcy podatkowi - a profesje te
niewątpliwie wymagają skomplikowanej i szczegółowej wiedzy.
Współczesny system edukacji, ze wszystkimi swoimi niedociągnięciami,
potrafi kształcić specjalistów w swoich dziedzinach, których umiejętności
mogą zostać znakomicie spożytkowane przez społeczeństwo. Niewiele
daje jednak okazji, żeby nabrać wiedzy o ogólnej kulturze, albo nauczyć
się trafnego formułowania argumentów, wysnuwania wniosków, czy
krytycznego myślenia.

Poza tym, wystarczy spojrzeć na komentarze pod pierwszym lepszym
postem na Facebooku, żeby przekonać się, że mamy do czynienia z nową
odmianą analfabetyzmu. Ludzie znają co prawda litery i umieją czytać, nie
rozumieją jednak co czytają, a może inaczej - niespecjalnie ich to
obchodzi. Nie umieją dyskutować ani odnosić się do argumentów strony
przeciwnej, potrafią jedynie serwować innym użytkownikom Internetu
swoje - albo przyjęte za swoje - poglądy, nie zważając na to, w którym
kierunku zmierza wymiana zdań. Zupełnie jakby obie strony mówiły
w dwóch różnych językach. Taki stan rzeczy sprawia, że niemożliwe jest
jakiekolwiek porozumienie i wypracowanie wspólnych wniosków.
Wymiana poglądów nie jest możliwa także z powodu całkowitego
pomieszania fundamentalnych pojęć, a nieporozumienia jeszcze bardziej
potęguje fakt, że w dyskursie publicznym nie uznaje się już istnienia
obiektywnej prawdy. Ludzi, którzy nie rozumieją tego, co czytają, łatwo z
kolei zarzucić potokiem tzw. fake newsów, których celem jest nie tylko
kreowanie u nich określonych poglądów, ale również obudzenie w nich
skrajnych emocji. Dzięki temu swoją energię chętniej spożytkują oni
kłócą się w sieci, albo wykrzykując swoje hasła na ulicy, zamiast
zastanowić się nad kluczowymi dla swojego bytu kwes�ami.

Wiedza o
szczegółach

przydaje cnót,
wiedza ogólna

zaś to dla
umysłu zło

konieczne. Nie
filozofowie,

lecz pracowite
mrówki i
zbieracze
znaczków

tworzą
kręgosłup
społeczny.



stworzonego zawłaszczona została prawie zupełnie przez
lewicowy ekologizm, istotę miłości sprowadza się do zmysłowych
rozkoszy, a poszukiwanie absolutu kończy się w momencie,
w którym człowiek znajduje przyjemność i wygodę. Mogłoby się
wydawać, że to właśnie nauka Chrystusa byłoby idealnym
sposobem na rozwiązanie wielu spośród współczesnych
problemów ludzkości. Niestety, wypaczenie niektórych pojęć
sprawia, że Kościół został już całkowicie zepchnięty ze sceny
współczesności. Na horyzoncie pojawia się więc wizja świata
jeszcze bardziej zniewolonego, w którym głos katolików znaczy
coraz mniej.

Recepta na przyszłość jest prosta, chociaż przez wielu może być
odebrana jako przewrotna - nie ma bowiem teraz nic bardziej
rewolucyjnego, niż życie zgodne z Ewangelią. Przyszłość świata
zależy w dużym stopniu właśnie od Ciebie i będzie rysowała się
w jaśniejszych barwach, jeśli tylko Ty nie pozwolisz wrogim siłom
zniszczyć swojego ducha. Sukces w tej kwes�i łatwiej będzie
osiągnąć każdemu, kto zda sobie sprawę, że człowiek na tym
świecie jest jedynie pielgrzymem. Jednak duch to nie wszystko -
równie istotne jest zdobycie wykształcenia, a także pielęgnowanie
w sobie zaradności i przedsiębiorczości. Kolejne lata przynieść
mogą różne sytuacje, więc już dziś dobrze jest poczynić wszelkie
kroki, aby w przyszłości zawsze móc zapewnić sobie byt i żeby
nigdy nie trzeba było iść przy tym na kompromis z książętami tego
świata. Przykładem może być tu biblijny Daniel, który nawet
wówczas, kiedy jego naród znajdował się w niewoli, zyskał sobie
przychylność króla Dariusza właśnie dzięki temu, że potrafił
świetnie korzystać ze swojego talentu. Co więcej - przykład jego
głębokiej wiary skłonił Dariusza, żeby nakazać wszystkim narodom
wychwalanie Boga, któremu Daniel tak ufał i którego bez chwili
zwątpienia wychwalał.

Być może spełnią się też słowa Benedykta XVI, zgodnie z którymi
“w totalnie zaplanowanym świecie ludzie będa strasznie samotni1”.
Wobec powszechnego upadku duchowości i coraz większych
absurdów świata polityki istnieje prawdopodobieństwo, że
jednostki rzeczywiście zaczną poszukiwać sensu i to właśnie
Kościół będzie mógł w takiej sytuacji zaproponować im coś

Teraz bowiem, gdy
wszystko to, co
światu wrażeń
przydawało życia i
uroku, zaczyna nas
opuszczać, gdy
egzystencji zjawisk
nie podtrzymują już
wrażenia z zewnątrz
lub z wewnątrz,
odczuwamy potrzebę
wsparcia się na
czymś trwałym, na
czymś, co nas nigdy
nie zwiedzie - na
rzeczywistości,
prawdzie absolutnej i
wiecznej. Tak,
nieuchronnie
zwracamy się ku
Bogu.



Odsuwając więc na razie przewidywania na temat tego, jaki będzie ten Kościół
przyszłości i w jaki sposób uda się przechować dorobek chrześcijańskiej nauki - warto na
początek zastanowić się na tym, jaki w tym nowym świecie będę ja. I na koniec - równie
istotne jest, żeby przyszłość, niezależnie od tego w jak ponurych barwach się maluje, nie
przerażała nas. Lęk przed nią bywa bowiem tak paraliżujący, że często powstrzymuje nas
- ku uciesze Szatana - przed realizowaniem naszego powołania tu i teraz.

prawdziwego i ożywczego. Katolicy mogą być mniejszością, powinni jednak być
mniejszością twórczą, kreatywną, proponującą ciepłe, wypełnione światłem alternatywy
światu, który jest coraz zimniejszy, mroczny i martwy; docierać do serca każdego
człowieka i zmieniać je.



„W naszym [diabłów] interesie leży, aby odciągnąć ich
[ludzi] od tego, co wieczne, i od tego, co teraźniejsze.

Mając to na uwadze, kusimy czasem człowieka
(powiedzmy jakaś wdowę lub naukowca), aby żył

przeszłością, lecz ma to ograniczoną wartość, gdyż do
pewnego stopnia posiadają oni rzeczywistą znajomość

przeszłości, która z kolei ma wyraźnie określony charakter
i pod tym względem przypomina wieczność. Daleko lepiej

jest nakłonić ich do tego, by żyli przyszłością. Już
biologiczna konieczność skieruje wszystkie ich

namiętności w tę stronę, tak że myśl o przyszłości budzi
w nich uczucia nadziei i trwogi. W dodatku przyszłość jest

im nieznana; skłaniając ich więc do myślenia o niej,
skłaniamy ich do myślenia o rzeczach i sprawach

nierealnych. Krótko mówiąc, ze wszystkich rzeczy
przyszłość n a j m n i e j przypomina wieczność. Jest ona

najbardziej doczesną częścią czasu - przeszłość jest już
bowiem zmrożona i znieruchomiała, a teraźniejszość jest

prześwietlona promieniami wieczności. Stąd poparcie,
jakiego udzielaliśmy i udzielamy takim schematom

myślowym, jak twórcza ewolucja, humanizm naukowy czy
też komunizm, które kierują myśli i uczucia ludzi ku

przyszłości, w samo sedno doczesności. Dlatego prawie
wszystkie występki i wykroczenia tkwią swymi korzeniami

w przyszłości. Wdzięczność kieruje się ku przeszłości,
a miłość ku teraźniejszości; strach, chciwość, nieczystość

i ambicja ku przyszłości2”.

„
Przypisy:
1. Rod Dreher "Opcja Benedykta", Wydawnictwo AA, Kraków 2017, s. 15;
2. C. S. Lewis, Listy starego diabła do młodego, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 69-70.
Pozostałe cytaty pochodzą z:
Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat, MUZA SA, Warszawa 2013.
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„A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co
dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu:
«Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz
osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus

odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj
fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie

samego!» Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego,
czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być
doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał

skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»”

Mt (19, 16-22)



Poszukiwanie swojej drogi życiowej od wieków stanowiło jeden z najistotniejszych
tematów rozmyślań człowieka, a w czasach dzisiejszych urosło do rangi szczególnego
wyzwania. W obliczu wyjątkowej, w porównaniu do poprzednich epok, swobody
wyboru oraz bogactwa możliwości otwierających się przed nami, rozeznanie swojego
powołania stało się dla nas zadaniem jeszcze trudniejszym, niż było dla naszych
przodków. Podążanie swoją ścieżką życiową wymaga dziś od nas znacznej wiedzy
o świecie, ogromnej samoświadomości oraz pewności co do własnych talentów
i trafności swoich osądów.

Zagubieni w rzeczywistości...

„Zjawisko Internetu przypomina poniekąd znany nam z Biblii potop, czyli nadmiar
wód w którym można ze wszystkim utonąć, jeżeli nie zdołamy dla ratunku, jak Noe,
zbudować sobie Arki. Ale jakby miała wyglądać <<Arka Noego Internetu...>>?”¹

- Stanisław Lem

Dziś, kiedy dostęp do informacji jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a fala
nowin z różnych zakątków świata zalewa nas w ciągu kilku sekund od uruchomienia
telefonu, nasze wyobrażenie o świecie może się kształtować w błyskawicznym
tempie i równie prędko zmieniać. W 1999 prof. Robert Cialdini, specjalista
psychologii społecznej w książce “Wywieranie wpływu na ludzi”² zauważył:

„Po erach powolnej kumulacji, wiedza ludzkości zaczęła mnożyć się i przyrastać
z szybkością toczącej się śnieżnej kuli, osiągając zupełnie monstrualne rozmiary.
Żyjemy obecnie w świecie, w którym połowa wiedzy w dowolnej niemal dziedzinie
nauki pozyskana została w ciągu ostatnich 15 lat. W niektórych zaś dziedzinach (np.
w fizyce), podwojenie nagromadzonej wiedzy następuje wręcz co osiem lat. Lawina
wiedzy nie ogranicza się przy tym do tak egzotycznych dla przeciętnego śmiertelnika
dziedzin, jak chemia molekularna czy fizyka kwantowa. Rośnie też ilość wiedzy
w dziedzinach istotnych dla kadego z nas - zdrowie, rozwój dziecka, sposób

odżywiania się. Ten szybki przyrost wiedzy będzie też kontynuowany w przyszłości(…)”

Po 22 latach, słowa te nie tylko znalazły potwierdzenia, ale wręcz stały się regułą. Jak
zauważa psycholog, Maria Ledzińska w artykule: „Stres informacyjny jako zagrożenie
dla rozwoju”³, ten ogromny przyrost informacji, jest jednocześnie motorem postępu,
ale także źródłem problemów. Autorka zwraca uwagę na stres psychologiczny,
z którym zmierzyć się musi współczesny człowiek, nieprzystosowany do napływu
informacji w tak ogromnej skali. Problem przeciążenia informacyjnego jest coraz



szerzej opisywany przez współczesnych psychologów⁴, którzy zwracają uwagę na
jego różne negatywne konsekwencje, a wśród nich:

• Trudności w różnicowaniu między informacją, a wiedzą - ponieważ zdajemy sobie
sprawę, że praktycznie w każdej chwili mamy dostęp do nowoczesnych środków
technologii, gdzie możemy odszukać większość potrzebnych nam informacji,
coraz mniej z nich staramy się zapamiętać. Psycholodzy określają to zjawisko
„iluzją wiedzy” - pewnością tego, że pamiętamy o świecie dużo więcej, niż jest
w rzeczywistości.⁵

• Trudności w ocenie wiarygodności i przydatności informacji - przy ograniczonych
zasobach czasu i energii coraz trudniej jest nam uniknąć przekazywania dalej
treści fałszywych i szkodliwych. Coraz częściej docierają do nas treści
pseudonaukowe i tzw. „fake newsy”. A przebicie się przez ten „smog informacyjny”
wymaga od nas coraz więcej wysiłku.

• Niektórzy badacze mówią nawet o chorobach informacyjnych. Polski psycholog,
Wiesław Babik definiuje je jako: „niedomagania człowieka (fizyczne i psychiczne),
które są wywoływane przez informacje docierające do człowieka z zewnątrz”,
a wśród nich wymienia „uzależnienie od internetu” (Internet Addic�on Disorder)
czy infofobię.⁶



Poszukiwanie drogowskazów…
Wśród zmieniającego się w szaleńczym tempie świata, natłoku wiadomości
i mnogości zmian, wielu ludzi szczególnie mocno odczuwa potrzebę otrzymania
jasnych wskazówek, instruujących jak sprostać wyzwaniom codzienności. Zarówno
w sferze życia zawodowego, jak i osobistego, rodzi się w ludziach potrzeba
kierowania się radami kogoś bardziej doświadczonego i lepiej rozumiejącego
złożoność funkcjonowania dzisiejszego świata. Potrzeba ta znajduje odbicie
w rosnącym zainteresowaniu różnorodnymi technikami wspomagania rozwoju, które
w ostatnich latach przeżywają prawdziwy rozkwit.

„Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.”⁷

- Tadeusz Różewicz

Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy nauczycieli i wzorów do naśladowania.
I mimo deklarowanego powszechnie kryzysu autorytetów nie ustajemy
w poszukiwaniu takich wzorców. Ja miałam szczęście spotkać wiele osób, które były
dla mnie inspiracją w kształtowaniu ścieżki życiowej - poczynając od mojej babci,
która zawsze służyła twardymi i bardzo praktycznymi radami życiowymi, przez
nauczycieli w liceum i na uczelni, kończąc na kręgu przyjaciół, którzy nie raz
zaimponowali mi swoją aktywnością i odwagą w wyznaczaniu sobie celów. Widzę
jednak, że nie wszyscy mają możliwość odszukania wśród swoich bliskich i znajomych
takich pozytywnych wzorców. Rozczarowują także kandydaci na autorytety ze sfery
publicznej. W obliczu niedoskonałości postaci, z których pragnęliśmy czerpać wzorce,
zaczynamy poszukiwać innych sposobów kształtowania siebie. Jedną z furtek, która
otwarła się przed nami w ostatnich latach jest zwrócenie się do osób, które
zawodowo pomagają ludziom w lepszym zrozumieniu siebie i świata - coachów,
specjalistów psychologii motywacji i psychoterapeutów.

„Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok
z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości,

a nie ustalona ilość cech”⁸
- Carl Rogers



Relacja nastawiona na wspieranie…
W naszym społeczeństwie zaczęły się też kształtować nowe rodzaje relacji, nakierowane na
wspieranie osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w danym środowisku.
Najpowszechniejsze z nich to mentoring, tutoring i coaching. Wszystkie te metody mają na
celu wspieranie współpracy bardziej doświadczonych członków danej społeczności z tymi,
którzy dopiero uczą się reguł panujących w danej dziedzinie, a różnice pomiędzy
wspomnianymi pojęciami są dość subtelne. W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że
mentoring jest relacją nastawioną na długotrwały rozwój podopiecznego, podczas gdy
coaching skupia się bardziej na doraźnym rozwiązywaniu problemów danej osoby. Od
tutoringu odróżnia go natomiast to, że w przypadku tego drugiego rolę prowadzącą pełni
tutor, natomiast w mentoringu, to podopieczny jest odpowiedzialny za inicjowanie relacji,
formułowanie celów i metod oceny skuteczności swoich działań.

Patrząc na definicję mentoringu, przytaczaną w tekście Anny Jarzębskiej w tekście
„Mentoring - czy to dla mnie?”⁹: „Mentoring to pomoc w odnajdywaniu w sobie, siły,
nadziei i potencjału, a Mentor to jest ta osoba, która pomaga nam to w sobie
uaktywnić”, mam wrażenie, nasza relacja z Bogiem jest najbliższa właśnie tej formule.

Samo określenie „mentor” wywodzi się z kultury starożytnej grecji - w Odysei imię
Mentor nosił przyjaciel Odyseusza, któremu bohater powierzył opiekę nad swoim
synem Telemachem. Dziś słowo to rozpowszechniło się nie tylko w języku
psychologii, ale też w użyciu powszechnym. W przytoczonym wyżej tekście Anny
Jarzębskiej znajdziemy następującą charakterystykę współczesnego mentora:

„Partner w rozwoju dla Mentee. Osoba, która potrafi i lubi dzielić się swoją wiedzą, nie
zatrzymuje jej dla siebie. Jest autorytetem w swojej dziedzinie. Potrafi docenić

i celebrować zarówno małe kroki jak i wielkie sukcesy Mentee. Wierzy w potencjał
Mentee nawet wtedy, kiedy on/-a sam/-a w to nie wierzy. Nie dyktuje wprost, tylko
proponuje różne rozwiązania. Nie tworzy swoich klonów i nie używa relacji ze swoim
Mentee do autoprezentacji siebie i swoich dokonań. Pracuje w relacji partnerskiej

z Mentee, w szczerości, zaufaniu, poufności i uważności na drugą osobę.” 9

Kiedy spojrzymy na Boga, jako naszego Mentora, łatwo znajdziemy przykłady cech
i działań wspomnianych w powyższej definicji. On - w Piśmie Świętym i naukach
Kościoła - dzieli się z nami swoją wiedzą, w Nim możemy szukać wzorca i autorytetu.
W Nim zawsze znajdujemy docenienie i radę. Zawsze zauważa dobro, które czynimy
i wierzy w nas, nawet wtedy, gdy my w siebie wątpimy.



Wezwani do samodzielności...

Warto zauważyć, że jako Dobry Mentor, Bóg nie przedstawia nam gotowych
rozwiązań, ale zachęca nas byśmy sami je wypracowali. Bardzo trafnie opisuje tę
kwes�e ks. Krzysztof Grzywocz w książce “Patologia Duchowości”:

„Często niewłaściwa teza dotycząca relacji do Boga wyraża się w przekonaniu, że
jeżeli jestem blisko Boga to nie mam samodzielności, Bóg mi ją odbiera. Osoba

odchodząca od Kościoła nieraz mówi - tak jak człowiek, który niedawno przyniósł mi
akt apostazji - że “ja już nie chcę tu być, ja chcę być samodzielny, chcę sam umieć
podjąć decyzję, nie potrzebuję Boga, który za mnie decyduje. Nie chcę być jak mały

chłopczyk wobec nadopiekuńczego ojca”. Na czym polega ta iluzja? Że Bóg jest Ojcem,
który nie pozwala dziecku stać się dorosłym człowiekiem. To teza nieprawdziwa
według duchowości i teologii chrześcijańskiej. Nie w takiego Boga wierymy - wręcz
przeciwnie, wierzymyw Boga, który wychowuje nas do samodzielności. Oczywiście
prowadzi nas od pozycji dziecka, tak jak każdy ojciec. Ale dziecko staje się w końcu
dorosłym i jest wolą Boga, żeby w tym procesie człowiekowi towarzyszyć, żeby w tym
procesie przejścia od postawy zależności wychowywać go ku wolności (...). Im bliżej z
nim jesteśmy im bliższą mamy z Nim relację, tym więcej mamy samodzielności. Wolą

Boga jest moja samodzielność, nie muszę Go o wszystko pytać.” ¹⁰

Aby uzmysłowić sobie, jak Bóg pobudza nas do samodzielności, spójrzmy na Jego
słowa w odpowiedzi na reakcję Mojżesza, który został wezwany do przedstawienia
Faraonowi jego żądań o uwolnienie z niewoli egipskiej ludu Izraela:

«(...) Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od
czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał».
Pan zaś odrzekł: «Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym,

widzącym albo niewidomym, czyż nie Ja, Pan? Przeto idź, a Ja będę przy ustach twoich
i pouczę cię, co masz mówić». Lecz Mojżesz rzekł: «Wybacz, Panie, ale poślij kogo
innego». I rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc: «Czyż nie masz brata twego
Aarona, lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na

spotkanie, a gdy cię ujrzy, szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do niego i przekażesz
te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy ustach twoich i jego, i pouczę was, co winniście

czynić. Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami,
a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki,

bo nią masz dokonać znaków».

(Wj 4, 10-17)



Bóg zapewnia Mojżesza, że nie zostawi go bez pomocy, ale jasno zaznacza, że nie
wyręczy go w wypełnieniu zadań, do których został powołany. Warto mieć na
uwadze, że tak, jak w dobrej relacji mentorskiej, to my - jako podopieczni Boga -
jesteśmy głównymi odpowiedzialnymi za realizację wyznaczonych sobie celów.

Anna Jarzębska, we wspomnianym wyżej artykule rolę podopiecznego (mentee)
przedstawia w następujących słowach:

„Osoba gotowa rozwijać się w obranym przez siebie kierunku w relacji z drugą
osobą, jaką jest Mentor. Decydując się na tę rolę, bierze na siebie odpowiedzialność
organizacji wszystkich spotkań, a także rezerwacji czasu i wykonywania wszelkich
prac rozwojowych zleconych przez Mentora (niekoniecznie po każdej sesji). Jest

gotowy do budowania relacji rozwojowej z Mentorem w zaufaniu i poufności dzieląc
się z nim wszelkimi swoimi przemyśleniami w danym temacie. Nie oczekuje wprost

rozwiązań swojej sprawy. Jest gotowy/a na weryfikację swoich pomysłów
i przemyślenie rozwiązań z życia i doświadczenia Mentora, pod kątem ich
przydatności do realizacji obranego przez siebie celu mentoringowego.” 9

Także w naszej relacji z Bogiem powinniśmy przyjąć postawę samodzielności
i odpowiedzialności. To na nas spoczywa zadanie dbania o to, by kontakt
z Bogiem-Mentorem nie zanikł i aby zorganizować czas i warunki do regularnych
spotkań z Nim. Nasza relacja z Bogiem powinna się opierać na wzajemnej
otwartości, zaufaniu oraz potrzebie czerpania z jego Mądrości. Aby wdrażać
w nasze życie podpowiedzi, które otrzymujemy od Boga musimy ich aktywnie
poszukiwać - w Słowie Bożym, nauce Kościoła, w otwartości na drugiego
człowieka.



Psychologia versus religia?

Na koniec naszych rozważań chciałabym jeszcze zastanowić się nad kwes�ą, czy
korzystanie z dostępnych współcześnie technik samorozwoju koliduje z ideą
podążania za głosem Bożym. Wątpliwość taką zaprezentował m.in. ks. Tomasz
Jaklewicz w artykule “Religia własnego „ja””opublikowanym w 2017 roku na łamach
Gościa Niedzielnego. W artykule ks. Jaklewicz przytacza poglądy Paula Vitza, autora
książki “Psychologia jako religia. Kult samouwielbienia”:

„Niestety, idee psychologii humanistycznej weszły także do kościołów. Pojęcie
„samorealizacji” trafiło najpierw na ambony pastorów protestanckich w Nowym Jorku,

a potem także do wielu chrześcijańskich psychologizujących publikacji
zachwalających moc pozytywnego myślenia i wzywających do wiary w… siebie(!).
Odwołania do Pisma Świętego służą na ogół „ochrzczeniu” bałwochwalczych teorii.
Bóg zostaje zredukowany do sługi realizującego ambitne zamiary jednostek ludzkich
walczących o swoje szczęście. Liberalne Kościoły wchłonęły bez mrugnięcia okiem

humanistyczną psychologię, nie zważając na jej ukrytą wrogość wobec
chrześcijaństwa.”¹¹

Krytykę obecnie popularnych metod samorozwoju i psychologii pozytywnej
podejmuje też autor książki „Poczuj grunt pod nogami” Svend Brinkmann:

„W obecnych zsekularyzowanych czasach panuje pewien rodzaj dezorientacji co
do własnej filozofii życiowej, co sprawia, że trudno jest stać mocno na nogach.

Dlatego większość z nas daje się omotać wszelkim możliwym rodzajom doradztwa
życiowego, terapii, coachingu, treningu uważności, pozytywnej psychologii czy
ogólnie pojmowanego samodoskonalenia. W takich dziedzinach jak żywienie,
zdrowie i uprawianie sportu pojawiła się prawdziwa religia, która nakazuje nam
nieustanną akceptację i postępowanie zgodnie z przykazaniami nowych reżimów.

W tym miesiącu mamy jeść w zgodzie ze swoją grupą krwi, a w następnym
stosować dietę paleo. Wygląda na to, że brakuje nam - nie zawaham się do tego
zbiorowego “nam” zaliczyć także siebie - orientacji, dlatego desperacko rzucamy
się na najnowszy przepis na szczęście, samodoskonalenie i sukces. Z perspektywy

psychologicznej przypomina to niemalże stan zbiorowego uzależnienia.” ¹²

Te mocne słowa zwracają naszą uwagę na różne aspekty ryzyka, jakie niesie za sobą
nadmierne zapatrzenie w osiągnięcia psychologii pozytywnej. Myślę jednak, że nie
powinniśmy odrzucać efektów pracy ekspertów psychologii i psychoterapii i nauczyć
się umiejętnie korzystać z nich jako narzędzi wspierających nasz rozwój. Podobne
stanowisko przyjmuje we wspomnianej wyżej „Patologii Duchowości” ks. Krzysztof
Grzywocz, który, komentując artykuł ks. Jaklewicza, pisze:



„Główny tekst numeru wywołał dużą dyskusję i oburzenie w gronie psychologów
chrześcijańskich. Głosił, że odpowiedzią na spustoszenie spowodowane przez
psychologię, która chce być dziś religią, jest prawdziwa religia. (...) To bardzo

niebezpieczne tezy. Artykuł podkreślał, że za głównych teoretyków psychologii uznaje
się Carla Gustava Junga, Ericha Fromma, Carla Rogersa, AbrahamaMaslowa. To byli
wybitni psycholodzy, którzy dostrzegali związek psychologii z religią i byli gotowi na

duchowość. (...) Każdy z nich miał swoje słabe strony, był mieszaniną światła i cienia, ale
ich wkład w rozumienie człowieka był po prostu darem Boga.

Oczywiście wszystko może się stać religią, także sport czy medycyna, to jest jasne, ale
przecież z powodu pewnej patologizacji rzeczywistości, jaką jest psychologia, nie
wynika, że ona czy psychoterapia nie mają sensu (...). Prawdziwa religia, prawdziwa

duchowość, szanuje rozwój psychologii i psychoterapii. Ceni i szuka dialogu”

Warto czerpać z owoców tego dialogu psychologii z duchowością, wykorzystując
narzędzia z obu tych dziedzin, aby lepiej poznać siebie i swoją relację z Bogiem, ze
światem, z innymi ludźmi. Pamiętajmy także, że jedna z tych dziedzin nie może zastąpić
drugiej i osobie czującej potrzebę spotkania z psychologiem czy coachem, rozmowa
z duchownym może nie wystarczyć. Choć wielu duchownych jest obecnie
kształconych w zakresie podstaw psychologii człowieka, to jednak ich wiedza w tym
zakresie nie jest tak pełna, jak ta, którą mają absolwenci psychologii po ukończeniu
kilkuletnich studiów i wielu dodatkowych szkoleń, pracujący na co dzień w tej
dziedzinie.Podobnie też, nawet bardzo doświadczony i świadomy istotności duchowej
sfery życia psycholog, nie zastąpi nam korzystania z sakramentów i zaznajamiania się
ze Słowem Bożym w budowaniu naszej wiary. I choć debata o relacjach między
psychologią a religią ma długą i zawikłaną historię, prowadzona we wzajemnym
szacunku i otwartości współpraca naukowa przedstawicieli obu tych środowisk
przyniosła nam wiele istotnych spostrzeżeń. Warto pozostawać otwartym na te nauki
i starać się wykorzystać je w rozwijaniu swego życia duchowego.
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ALEKSANDRA MIESZAŁA

Jak się zachować,
gdy wielu odchodzi?



W przestrzeni internetowej coraz częściej słychać głosy osób
odchodzących z Kościoła. Powody są różne – niektórzy po prostu
przestali odnajdywać w Nim rozwój duchowy, inni zdecydowali tak
z powodu zranień, których w Nim doświadczyli. Ludzie zaczęli
opowiadać historie swoich rozstań ze wspólnotą, często ogromnie
smutne, pełne bólu i krzywdy. Wiele spośród tych osób mówi
wprost o tym, że ich decyzje spotykały się z niezrozumieniem
i odrzuceniem rodziny, znajomych, członków wspólnot, do których
dotychczas należeli. „Czekam aż zmądrzejesz”. „Będę się modlić,
żebyś wrócił na dobrą drogę i nie poszedł do piekła.” „Jesteś
wychowawczą porażką”. „Widocznie nigdy nie poznałeś Boga”. To
tylko kilka przykładów zdań, które wychodziły z ust osób często
bardzo wierzących, nierzadko duchownych. Czytałam te historie,
a w mojej głowie wciąż kołatała jedna myśl – skoro uważamy, że to
my jesteśmy Kościołem, to czy nie powinniśmy zreflektować się
i zastanowić nad naszą postawą wobec odchodzących? Jak
powinniśmy zareagować na wszechobecny kryzys Kościoła, tak
aby nasza postawa była jak najlepszym wprowadzeniem Ewangelii
w życie?

Oczywiście, powinniśmy się za te osoby modlić – to jeden
z najlepszych darów, jakie możemy ofiarować drugiemu
człowiekowi. Jaka jest jednak wartość ofiarowanej modlitwy, ile
jest w niej szczerości, jeżeli tuż po niej następuje seria zdań
raniących jak ostrza? Często spotyka się ostentacyjne wręcz
zapewnienia o modlitwie za osoby, które określamy jako
„pogubione” i „nieuporządkowane”, oczywiście w przeciwieństwie
do samych zapewniających – pobożnych i czystych. Te deklaracje,
niestety, bywają pełne pychy i poczucia wyższości, patrzenia na
człowieka z góry, z piedestału gorliwego i bogobojnego katolika.
Jeżeli podejmujemy się modlitwy za drugą osobę, niech ta
inicjatywa będzie zawsze podbudowana miłością, życzliwością
i głęboką wiarą w to, że niezależnie od poglądów czy poczucia
przynależności do wspólnoty – w oczach Boga jesteśmy takimi
samymi Dziećmi Bożymi, równie wartościowymi i obdarzanymi
taką samą, bezwarunkową miłością.



Co jeszcze moglibyśmy zrobić? W mediach społecznościowych
pojawiła się niemalże natychmiast akcja stojąca w kontrze do ruchu
„odchodzących” – jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać
opowieści o wspaniałych kapłanach, dobrych spowiedziach
i zmienianych na lepsze przez wiarę życiach. To przepiękna
przestrzeń i niezwykle potrzebna. Wielu z nas podjęło się
wygłoszenia świadectwa wiary, opowiedzenia o swoim własnym
doświadczeniu Kościoła miłosiernego i dobrego. Powinniśmy
wykorzystać każde możliwe miejsce i każdą możliwą chwilę, aby
dać świadectwo miłości – to z pewnością przyniesie wielkie
owoce.

Dawajmy świadectwo wiary – nie tylko na piśmie, pod różnymi
internetowymi hasztagami, ale przede wszystkim w żywych,
najprawdziwszych i realnych relacjach z drugim człowiekiem.
Dostrzegajmy ich zranienia i nie bójmy się mówić o tym, że mogli
doznać ich od ludzi, którzy są członkami Kościoła. Nie bójmy się
oczekiwać, że wobec sprawców tych krzywd zostaną wyciągnięte
konsekwencje. Jesteśmy wspólnotą grzeszników, a jedynym, co
nas uświęca jest miłość Boga Ojca. Nie dawajmy się zatem pysze,
przez którą stawiamy samych siebie na piedestale moralnych
autorytetów. Pamiętajmy także, że Bóg Ojciec przemawia do nas
również przez ludzi, którzy opuszczają Kościół. Ich wyrazy bólu
i doznanej krzywdy mogą być dla nas momentem przebudzenia,
refleksji nad tym, co to znaczy żyć Ewangelią i naśladować
Chrystusa całą swoją codziennością. Ludzie odchodzą z miejsc,
w których nie znaleźli miłości. Niech to zdanie utknie w głowie
każdego katolika.

Ja także zostaję na „skale”. Wróciłam na nią kilka lat temu zupełnie
świadomie, po tym jak przez długi czas błądziłam w poszukiwaniu
odpowiedzi na moje pytania. Wszystko, czego potrzebowałam,
odnalazłam w Kościele. I nie jestem w Nim ze względu na księży
i biskupów. Moja przynależność do Kościoła nie może być
utożsamiana z bezkrytycznym podejściem do instytucji
i udawaniem, że skandale i problemy nie istnieją. Ale jest jeden
argument, który zawsze będzie przeważał za tym, aby w tej



wspólnocie pozostać - jest nim Jezus Chrystus, obecny
w sakramentach. Nigdzie się stąd nie wybieram, bo ten Kościół,
jakkolwiek grzeszny by nie był, zawsze będzie Jego domem.
Doznałam tej ogromnej łaski, że zawsze na mojej drodze
spotykałam wspaniałych duchownych i cudownych świeckich
katolików – wiem, że nie każdy miał tyle szczęścia. Dlatego mam
nadzieję, że jeżeli kiedykolwiek przyjdzie mi stanąć przed osobą
skrzywdzoną przez Kościół, będę potrafiła być dla niej tą osobą ze
wspólnoty, która okazała wsparcie i miłość – wierzę, że Bóg może
uzdalniać nas do tego każdego dnia.



PRZYSZŁOŚĆ
POLSKI
w wizjach świętych i mistyków

GABRYSIA GÓŹDŹ



Schyłek starego i początek
nowego roku często są

przyczynkiem do refleksji na
temat tego, co nas czeka.

Czasopisma pęcznieją od wróżb
i horoskopów, a ludzie chętnie

oglądają “przesłania”
samozwańczych jasnowidzów.
Choć Kościół zdecydowanie

potępia wróżbiarstwo (Katechizm
Kościoła Katolickiego 2115-2117),

niektórym świętym i mistykom
Bóg pozwolił zajrzeć za zasłonę

czasu. Co powiedzieli
o przyszłości Polski?



Czcigodna Służebnica Boża i mistyczka Wanda Malczewska
usłyszała kiedyś od Maryi takie słowa odnoszące się do naszego
kraju:

***
Dostaliście się do niewoli wskutek niezgody wewnętrznej

i sprzedajności wielu waszych rodaków. Rozebrali was na kawałki, ale
Pan Bóg na moją prośbę tego rozbioru nie zatwierdził. Zbliża się czas, że
sprawiedliwość Boska upokorzy chciwość zaborców waszych, tępicieli
wiary katolickiej i nabożeństwa do Serca mojego Syna. Oni upadną,

a Polska na moją prośbę będzie wskrzeszoną i wszystkie jej części będą
złączone. Ale... niech strzeże wiary i nie dopuszcza niedowiarstwa...
zdrady... niezgody i lenistwa, bo te wady mogą ją na powrót zgubić

i to... na zawsze!

***

Z perspektywy czasu widać wyraźnie, że słowa Maryi dotyczą
rozbiorów, a następnie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Maryja wyraźnie stawia jednak wobec nas warunki. Mówi
o wskrzeszeniu Polski, ale przestrzega przed zaniedbaniami
i porzuceniem wiary, które mogą się dla naszego kraju skończyć
tragicznie. I dalej:

Moją stolicę na Jasnej Górze powinniście otaczać szczególną opieką,
bo przypominać wam będzie dobrodziejstwa, jakie od Boga za moją
przyczyną tam odebraliście i jeszcze odbierać będziecie, jeżeli nie
sprzeniewierzycie się świętej wierze katolickiej – cnotom
chrześcijańskim.



Wizje dotyczące przyszłości Polski mieli także księża katoliccy,
w tym bł. Bronisław Markiewicz. Zajmował się opuszczoną
i zaniedbaną młodzieżą, a także działalnością wydawniczą.
W jednej ze swoich publikacji, Bój bezkrwawy, przepowiada
niezwykłą rolę, jaką nasz kraj ma odegrać w przyszłości:

***
Ponieważ Pan was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na
was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z grzechów waszych, stali się
wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę

sroższą od waszej [...]. Wojna będzie powszechna na całej kuli
ziemskiej i tak krwawa, że naród położony na południu granicy Polski

wyginie w niej zupełnie [...]. W końcu wojna stanie się religijna.
Walczyć będą dwa obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz ludzi
niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie bankructwo powszechne

i nędza, jakiej nikt nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie
z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej
niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem [...]. Wy,

Polacy, przez ucisk ten oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko
będziecie się wzajem wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek
innym narodom i ludom, nawet niegdysiejszym waszym wrogom.

I tym sposobem wprowadzicie niewidziane dawno braterstwo ludów...

***

Zważywszy na obecne nastroje społeczne w Polsce i walki
zwalczających się grup, taka wizja napawa nadzieją, że Polacy
dojdą wreszcie do zgody i będą się wzajemnie szanować,
a w naszym kraju nastanie pokój. Bronisław Markiewicz
przepowiada też, że nasz język będzie powszechnie szanowany
i wykładany na wielu uczelniach świata:



***
Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych
i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą poczytne stanowiska na kuli
ziemskiej, języka waszego będą się uczyć na uczelniach na całym świecie.

***

Także w XX w., w czasach znacznie nam bliższych, Bóg przekazywał swoim
wybranym słowa dotyczące przyszłości świata i Polski. O ile nie wszyscy
muszą kojarzyć przytoczone wyżej postaci, tak chyba wszyscy słyszeli
o św. Siostrze Faustynie i jej Dzienniczku. Ta skromna Apostołka Bożego
Miłosierdzia usłyszała w 1938 roku od Chrystusa takie słowa o Polsce:

***
Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie woli Mojej,

wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje
świat na ostatnie przyjście Moje.

***

Warto przypominać sobie te
słowaw obliczu dochodzących
do nas informacji o klęskach,

katastrofach, wojnach
i rozbojach. Jeśliby nawet
świat trząsł się w posadach,
przyszłość Polski wydaje się
być pisana w jasnych barwach.
Wszystko jednak zależy od
tego, czy będziemywierni
Bogu i posłuszni Jego woli.



O przyszłości Polski pisał także kardynał August Hlond,
prymas Polski w latach 1926-1948, Czcigodny Sługa Boży
Kościoła katolickiego, gorliwy w walce o katolickiego ducha
narodu.

***
Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką

miłością bliźniego i Różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną
broń, której Polska używając, odniesie zwycięstwo – jest

Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil,
jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem
Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej.

Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem
wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej

o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca
Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad

światem przez Polskę. (...) Nowa Polska będzie dostojna, mocna,
wielka, a nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że
szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe

życie i swą politykę na zasadach Chrystusowych.

***

Kolejny wielki Polak w swoich wizjach podkreśla jasną
i podniosłą przyszłość naszej Ojczyzny, o ile oprze się ona na
prawie Bożym i nabożeństwie do Matki Bożej. Nabożeństwo
do Matki Bożej, praktykowane w Polsce od wieków, ma nam
przynieść potężną pomoc i obronę. Słowa kardynała
zachęcają do gorliwego powierzania swojego życia Maryi,
która może wyjednać wszystko. W podobnym tonie brzmią
teksty proroctw o Polsce, które pochodzą z ust
obcokrajowców. Jednym z nich była Niemka, mistyczka
i stygmatyczka Teresa Neumann, która wypowiedziała takie
słowa:



***
Wy, Polacy, macie do nas, Niemców, żal, bośmy was skrzywdzili. Macie
rację. Ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców,
przyjdzie jeszcze pokuta. Wy możecie czuć się spokojni. [...] Za wami

wstawia się Czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich.
Wam się już nic złego nie stanie.

***

Zachowanie pojedynczego człowieka wpływa na kształt całego
społeczeństwa, a co za tym idzie - narodu. Jasna przyszłość Polski
zależy od nas samych. Od tego, na ile chcemy się stale nawracać, jak
dajemy działać Bogu w naszym życiu, czy zwalczamy nasze wady.
Każdy z nas ma także wpływ na wybór władz - te z kolei stanowią
prawo. Może to być prawo zgodne z Bożymi przykazaniami lub
antyludzkie i przeciwne Bogu. Przyszłość powinna nas, Polaków,
napawać nadzieją, ale nie możemy spocząć na laurach. Liczy się każdy
wysiłek w stawaniu się coraz lepszym człowiekiem, pełnym miłości do
Boga i ludzi. Mimo negatywnych doniesień medialnych, warto
pamiętać, że Polskę czeka jasna przyszłość, zaś Polskę tworzymy my
sami.

Wszelkie cytaty w niniejszym artykule pochodzą z książki autorstwa
Wincentego Łaszewskiego pt. “Duchowa misja Polski”.
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