
SIEJMY

Nawracajmy się...

WIELKI POST

E-MAGAZYN KATOLICKI NR 2/2021 (10)
ISSN 2719-3764 LUTY 2021



Droga nawrócenia i pokuty została wspaniale
ukazana przez Jezusa w przypowieści o synu
marnotrawnym, w której centralne miejsce
zajmuje „miłosierny ojciec” (Łk 15, 11-24).
Zafascynowanie złudną wolnością; opuszczenie
domu ojcowskiego; ostateczna nędza, w której
znalazł się syn po roztrwonieniu majątku;
głębokie upokorzenie, kiedy musiał paść świnie,
co więcej, upokorzenie spowodowane tym, że
pragnął pożywić się strąkami, którymi one się
żywiły; refleksja nad utraconymi dobrami;
skrucha i decyzja uznania się winnym wobec
ojca; droga powrotu; wielkoduszne przyjęcie
przez ojca, jego radość. W ten sposób przebiega
droga nawrócenia. Piękna suknia, pierścień
i uczta są symbolami nowego życia, czystego
i godnego, pełnego radości, będącego udziałem
człowieka, który powraca do Boga i na łono
rodziny, jaką jest Kościół. Jedynie serce
Chrystusa, które zna głębię miłości Ojca, mogło
nam w taki sposób, pełen prostoty i piękna,
ukazać bezmiar Jego miłosierdzia.

Katechizm Kościoła Katolickiego, par. 1439
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Rozpoczął się liturgiczny okres Wielkiego Postu. Kościół
zachęca nas w nim do zjednoczenia się z tajemnicą
przebywania Chrystusa na pustyni oraz wzywa nas do
nawrócenia poprzez skupienie się na praktykach pokutnych.

Warto uświadomić sobie, że dla każdego z nasWielki Post jest
ogromnym darem. To szansa oderwania się od grzesznych
przywiązań, ale również od „karnawału”, który
niejednokrotnie towarzyszy nam w codzienności i zagłusza to,
co prawdziwie istotne.

Mam nadzieję, że wielkopostny numer SIEJMY pomoże Ci
właściwie przeżyć ten okres liturgiczny. Niech zgromadzone
tu treści zachęcą Cię do pogłębionej refleksji nad istotą
praktyk pokutnych i rozbudzą w Tobie nadzieję, którą skrywa
droga do nawrócenia.

Życzę owocnej lektury!

Piotr Ziemecki



DOMINIKA MELLER

Niektóre daty wyjątkowo sprzyjają planowaniu zmian w naszym życiu.
Idealnym momentem na wszelkiego rodzaju podsumowania wydaje się
być Nowy Rok. Chrześcijanin, trochę przewrotnie, ale jak najbardziej
naturalnie wybrać może jednak w tym celu na przykład pierwszą
niedzielę roku liturgicznego. Myślę jednak, że równie dobrym punktem
na nowy start jest początek Wielkiego Postu.

Wielki Post to z jednej strony świetna okazja do porządnej spowiedzi.
W parze z nią idzie rzetelny rachunek sumienia - a zatem
podsumowanie tego, co do tej pory było złe w naszym życiu oraz
solidne postanowienie poprawy. Poza tym, Wielki Post wiąże się
z wezwaniem do podjęcia różnego rodzaju wyrzeczeń. Niektóre
postanowienia sprzyjają temu, żeby odetchnąć od zgiełku świata,
oczyścić umysł i skierować swojego ducha ku temu, co istotne. Inne
mogą pomóc nam przyjrzeć się temu, co za bardzo nas zniewala
i stanowić pierwszy krok ku temu, żeby się tego pozbyć.

Mam nadzieję, że treści w tym numerze SIEJMY pomogą Wam dobrze
przeżyć Wielki Post, a może nawet zmienić Wasze życie.



w tym numerze
KLIKNIJ W OKŁADKĘ ARTYKUŁU, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ DO NIEGO OD RAZU



Na
chwałę
Bożą

DOMINIKA MELLER



Niektóre osoby, wyciągając z Ewangelii
błędne wnioski, zdają się uważać, że Kościół

katolicki za główny cel postawił sobie
pozbawienie człowieka wszystkiego co
przyjemne, a jego nauka skupia się na
wyrzeczeniach, krzyżu oraz cierpieniu.

Każdy kto trochę lepiej zna naukę Chrystusa
wie jednak, że naturalną postawą każdego
chrześcijanina powinna być szczera radość
życia. Jednocześnie przy różnych okazjach

Kościół zaleca nam post, czyli
powstrzymanie się od spożywania

niektórych pokarmów, albo - patrząc szerzej
- od innych przyjemności, które pochłaniają
nas w zbyt dużym stopniu. Jednym z takich
okresów jest rozpoczynający się właśnie
Wielki Post. To świetna okazja, żeby
zastanowić się nad tym, jak połączyć
wezwanie do wstrzemięźliwości

z chrześcijańską afirmacją życia i jaki jest
prawdziwy sens poszczenia.



Uwolnić się od siebie

Jeszcze nie tak dawno - z perspektywy całej historii Kościoła - temu post był o wiele
bardziej powszechną praktyką. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego
z 1917 roku post ilościowy obowiązywał we wszystkie poniedziałki, wtorki, środy
i czwartki Wielkiego Postu, natomiast post ścisły - w środę popielcową, piątki i
soboty Wielkiego Postu, w Suche Dni, w wigilię Zielonych Świąt i Bożego
Narodzenia, oraz w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w wigilię
uroczystości Wszystkich Świętych. Dziś nie pościmy już tak zawzięcie, a dla
niektórych prawidłowe przeżycie środy popielcowej i Wielkiego Piątku staje się
sporym wyrzeczeniem.

Wiele jest też osób - nawet w samym Kościele - które wątpią w sens postu. Ich
zdaniem nie jest możliwe, aby kochający Bóg miał nam za złe zjedzenie czegoś
dobrego, a skrupulatne rozliczanie człowieka z każdego posiłku bliższe jest według
nich raczej wymogowi przestrzegania prawa rodem ze Starego Testamentu. Takie
podejście wynika często z błędnego myślenia, że głównym celem postu jest
ekspiacja i ubłaganie Boga. Tymczasem zgodnie z Katechizmem Kościoła
Katolickiego post, modlitwa i jałmużna, do których wezwani jesteśmy szczególnie
w ciągu Wielkiego Postu, stanowią drogę do nawrócenia w odniesieniu do samego
siebie, do Boga i do innych ludzi (KKK 1434). Post, jako praktyka mająca nas niejako
uwolnić od własnego „ja” prowadzić powinien przede wszystkim do
przezwyciężenia tego, co zniewala nas pod względem zmysłowym. Jego celem jest
więc odmówienie sobie rzeczy dozwolonej i dobrej ze względu na Boga - w celu
zwróceniu się ku Niemu. Jednocześnie jednak kontrolowanie naszej woli i nauczenie
się rezygnowania z tego, co sprawia nam przyjemność, w przyszłości może pomóc
uchronić się przed pokusami prowadzącymi do poważniejszych grzechów.



Wszystko na chwałę Bożą

Dla osób powierzchownie traktujących katolicką naukę wezwanie do postu może
być kolejnym sposobem na pozbawienie człowieka wszystkiego co przyjemne;
prawdą jest jednak, że Bóg pragnie, aby człowiek radował się czasem spędzonym na
Ziemi. Przekonanie, że chrześcijanie nienawidzą ciała, zabawy i rozkoszy wynika
z jakiejś czarnej legendy i jest właściwe raczej dla niektórych herezji, a nie dla
doktryny Kościoła. Świat i całe dzieło stworzenia od początku uznane zostały
przecież przez Boga za dobre i dane człowiekowi do używania. W wielu
fragmentach Biblii znaleźć można pochwałę zwyczajnej, ziemskiej przyjemności -
zabawy, jedzenia, picia alkoholu i spędzania czasu z przyjaciółmi. Znamienne jest
również to, że Chrystus pierwszego cudu dokonał na weselu, niejako uświęcając
wspólne celebrowanie ważnych uroczystości. Co więcej, wielokrotnie spożywał
posiłki z uczniami, a po Zmartwychwstaniu, ukazując się apostołom, poprosił ich
o coś do jedzenia.

Bóg nie bez przyczyny umieścił człowieka w świecie oszałamiającej przyrody, dał
mu sztukę, a w jego sercu zaszczepił umiłowanie piękna. Towarzyskie spotkania są
znakomitym narzędziem budowania relacji z drugim człowiekiem, piękno
otaczającego świata wzywa do wychwalania Stwórcy, a sztuka uwrażliwia na
cierpienie innych. Rezygnacja z przyjemności to życie pełne negacji - chrześcijanin
jest natomiast osobą afirmująca życie. Przeżywanie wszelkiej radości z tą
świadomością pozwala osiągnąć stan, w którym sfera duchowa i materialna
przenikają się nawzajem, a człowiek uczy się chwalić Boga w każdym swoim
działaniu, zgodnie ze słowami: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10).

Zachęta do radowania się naszym istnieniem ma jeszcze jeden wymiar - wiemy, że
na końcu naszej ziemskiej wędrówki czeka na nas życie pełne, w którym korzystać
będziemy mogli bez przeszkód z każdego jego aspektu. Nigdy nie możemy jednak



Post od postów

zapomnieć, że osiągnięcie tej pełni nie jest możliwe na tym świecie. Dążenie do niej
powinno jednak już teraz stać się naszym największym celem. Jego osiągnięcie
wymaga natomiast powstrzymania się od takiego zatracenia w przyjemności, które
prowadzi do grzechu, nawet jeśli wymaga to podjęcia radykalnych kroków - mamy
przecież odciąć rękę, która jest tego grzechu przyczyną. Przyjemność o tyle więc
jest dobra, o ile służy człowiekowi - to znaczy pozwala mu realizować jego cele
życiowe, a doświadczanie tej przyjemności go nie niszczy i nie szkodzi w żaden
sposób drugiemu człowiekowi.

Post, jako wyraz panowania ducha nad ciałem, jest więc jak najbardziej pożądaną
postawą w życiu chrześcijanina. Może mieć on jednak również inne cele - wiele
osób podkreśla, że rezygnacja z pewnych przyjemności stanowi skuteczną drogę
wyproszenia niektórych łask. Post pomaga osiągnąć łączność z cierpiącym
Chrystusem - między innymi dlatego w piątek, dzień wspomnienia Jego męki,
wezwani jesteśmy do wstrzemięźliwości od potraw mięsnych. Poszczenie bywa
także jednym ze sposobów na przygotowanie do przeżywania istotnych wydarzeń
czy świąt, a w życiu niektórych biblijnych postaci pełni rolę wstępu do
przełomowych religijnych przeżyć. Te przykłady pokazują, że najważniejsze sprawy
wymagają osiągnięcia spokoju, oczyszczenia umysłu i uświadomienia sobie słabości
własnego ciała. Przypominają również, że żadna zmysłowa przyjemność nie jest
w stanie dać tego, co prawdziwe duchowe doświadczenie.

Warto zdać sobie też sprawę, że w dzisiejszych czasach należałoby pomyśleć
o mniej tradycyjnych formach poszczenia. Ograniczenie jedzenia mięsa przy
popularności diety wegetariańskiej i dostępności mnóstwa atrakcyjnych,
bezmięsnych zamienników dla wielu osób nie stanowi już wyrzeczenia. Dużo
bardziej uzależniają dziś nasze ciało słodycze, a nasze umysły - media
społecznościowe. Może powinniśmy więc zastanowić się nad podjęciem postu
od nich?



Bardzo łatwo jest też zatracić granicę pomiędzy ukierunkowaniem na rozwój
duchowy, a umęczaniem się. Żaden post nie ma bowiem sensu, jeżeli umysł skupia
się tylko na tym, czego brakuje ciału. Nie powinniśmy więc pościć dla samej idei,
skupiać się na tym, jak ciężkie jest nasze wyrzeczenie, a tym bardziej okazywać na
zewnątrz, jak bardzo nam ono dokucza. Warto pamiętać, że chociaż wielu świętych
podejmowało różne formy ascezy, w przeważającej większości byli oni ludźmi,
którzy pomimo niedostatku potrafili na co dzień zachować wyjątkową pogodę
ducha.

Praktykowanie postu wynika z poczucia, że chrześcijaninowi nie wszystko przystoi
- jest on w końcu królewskim dzieckiem. Jeżeli prawidłowo zrozumiemy wyjaśniony
wyżej cel postu, jego zachowanie siłą rzeczy będzie dla nas radością. Wzrosną
również nasze możliwości - ucząc się panować nad własną wolą, będziemy w stanie
w pełni korzystać z wolności i wybierać rzeczy najbardziej korzystne dla nas.
Jednocześnie, nigdy nie będziemy nadawać przyjemnościom tego świata większego
znaczenia niż mają one w rzeczywistości.

„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy.
Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że
poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją
nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj
twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu
twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi
w ukryciu, odda tobie.” (Mt 6,16-18)



Wielki Post
wielkie możliwości

MONIKA PIOSIK



George Bernard Shaw

Największym
grzechem wobec
naszych bliźnich nie
jest nienawiść, ale
obojętność – ona jest
istotą nieludzkiego
traktowania.



Milczenie i bierne przyglądanie się sytuacji jest w gruncie rzeczy
przyzwoleniem i współudziałem. Dzisiaj zbyt często o tym
zapominamy. Ulegamy powszechnemu złudzeniu, że każdy może
robić to, co chce i jak chce, bo przecież podobno na tym właśnie
polega wolność i tolerancja. Jako jednostki i jako społeczeństwo
dajemy bezdyskusyjne, nieme przyzwolenie na wszelkiego rodzaju
nie tylko wątpliwe moralnie, ale też ewidentnie niemoralne wybory
człowieka. Przedkładamy nasz chwilowy spokój nad długofalowe
konsekwencje. Zamykamy się we własnej bańce, tłumacząc sobie
naiwnie, że są rzeczy, które nas nie dotyczą lub też wcale nas nie
obchodzą. W konsekwencji z każdym kolejnym dniem
obojętniejemy coraz bardziej - naszą reakcją kiedyś bywało
oburzenie, a dziś to jedynie ciche westchnienie z politowaniem.
Refleksja nachodzi nas coraz rzadziej, a postępująca bezradność
potęguje nasze zniechęcenie.

Zło, któremu nie stawia się oporu, rozlewa się
i wdziera w nasze funkcjonowanie niczym
tsunami, siejąc powszechne spustoszenie
na każdej płaszczyźnie naszego życia.

Przykładów nie trzeba daleko szukać, spójrzmy tylko na nasze
najbliższe otoczenie, coraz częstsze stały się obrzydliwe profanacje
i świętokradztwa. Ludzie potrafią wyjść na ulice by przeklinać,
obrażać, niszczyć, a przede wszystkim by domagać się prawa do
morderstwa. Morderstwa tych najbardziej niewinnych
i bezbronnych wmawiając sobie i innym, że walczą w obronie praw
człowieka. Z kolei dostęp do eutanazji na życzenie przedstawia się
nam jako szczyt humanitaryzmu i miarę stopnia rozwoju



społecznego. Tak wygląda cywilizacja śmierci tworzona pod
przykrywką fałszywego dobra, bo w końcu to tylko zaniechanie
uporczywej terapii, a nie zabójstwo.

Głęboką, podstawową przyczyną szerzącej się obojętności,
a w konsekwencji nienawiści i zła jest niewyznany oraz
nieodpokutowany grzech. Za nasze własne grzechy odpowiadamy
sami, ale ich skutki mogą przechodzić na kolejne pokolenia.

„Każdy grzech, który popełniamy niesie swoje
konsekwencje. Oczywiście wyznany podczas
spowiedzi grzech jest nam przebaczony, ale
skutek tego grzechu idzie dalej i może on być
unicestwiony tylko przez pokutę. Tymczasem

słowo „pokuta” jakby zostało kompletnie wyparte
z naszego życia duchowego […] Tylko pokuta ma

moc niszczenia skutków grzechów,
które popełniamy.”¹

W kontekście rozpoczynającego się właśnie Wielkiego Postu
niesamowicie ważnym jest, by uświadomić sobie wagę i rolę pokuty
(rozumianej jako wynagrodzenie/zadośćuczynienie) w naszym
codziennym funkcjonowaniu. Bez pokuty nie ma Zbawienia, nie da
się też naprawić już wyrządzonego zła. Biorąc pod uwagę fakt, że
nie żyjemy w próżni, że wpływamy na otoczenie, a działania
i wybory innych osób cały czas oddziałują na nas, to możliwość
zneutralizowania ich negatywnych skutków staje się oczywistą
koniecznością. Z pomocą przychodzi właśnie postawa pokutna,
realizowana codziennie w modlitwie i naszym postępowaniu.



„[…] modlitwa skruszonego i złamanego
serca jest bardzo ważna. […] Jeśli
będziemy dobrze się modlić i mieć

każdego dnia chociaż kilka, kilkanaście
minut na tę modlitwę i pokutę, żałując

za grzechy swoje, swojej rodziny
i przodków, to wtedy diabeł nie będzie
miał do nas żadnego dostępu. Wszyscy
święci mistrzowie życia duchowego są

zgodni, że diabeł nie ma dostępu do tych,
którzy żyją na fundamencie pokory

i uniżenia przed Bogiem. Wobec takiej
osoby ojciec kłamstwa jest bezradny i nie
może jej już nic zrobić, po prostu nic.”²



Pokutować i wynagradzać możemy za siebie i innych, a czas
Wielkiego Postu jest doskonałą okazją by zacząć i wypracować
sobie taki nawyk na przyszłość.

„Jak pisał św. Jan Bosko: „Post, który wszyscy
możecie praktykować, to strzeżenie waszego serca
i waszych zmysłów.” Chciejmy więc walczyć o to,
na co patrzymy, co nas karmi, czym przesiąkamy,

wiedząc że to wpływa na nasze
codzienne życie.”³

Post jako taki uodparnia naszą duszę na zło tego świata, wycisza
nasze zmysły, daje nam duchową siłę i moc do przeciwstawienia się
grzechowi. Pamiętajmy jednak, że jednym jest wyznać grzech w
sakramencie pokuty a drugim, nie mniej ważnym, za niego
zadośćuczynić. Dopiero pokutowanie w formie wyrzeczeń, bądź
modlitwy zaciera skutki już popełnionych grzechów.

„Bóg wszystko uczynił uporządkowanym i to,
co wyszło z Jego ręki, jest doskonałe w swym
rodzaju. grzech, polegający na oddaleniu się

stworzenia od jego Stwórcy i na zastąpieniu Boga
stworzeniem, pociąga za sobą nieporządek.

Wówczas człowiek traci swą dominującą pozycję,
jaką wcześniej otrzymał i stacza się na niższy
poziom, ściągając za sobą w dół wiele innych
stworzeń, które od niego zależą i z którymi

pozostaje w bliższych lub dalszych relacjach.”⁴



To właśnie pokuta i zadośćuczynienie jest remedium na
zabałaganiony grzechem świat. Mamy realną możliwość posprzątać
te moralne śmieci, które zalegają w każdym kącie naszych dusz,
domów, miast i państw. Wykorzystajmy tegoroczny Wielki Post na
to, by zerwać z obojętnością i przyzwoleniem na relatywizm
moralny wokół nas. Zawalczmy o porządek w naszej codzienności
- pokutując i wynagradzając za grzechy nasze i poprzednich
pokoleń.

¹ Ks. D. Chmielewski, SDB, Jego miłość cię uleczy, wyd. SUMUS, 2018, s. 60-61.

² Tamże, s. 109.
³ Ks. P. Jarosiewicz, Modlitwa + Post + Jałmużna, wyd. POMOC, Częstochowa 2019, s.67.

⁴ Ks. Dolindo Ruotolo, W twej duszy jest niebo. Konferencje i świadectwa, wstęp i tłum. ks.
prof. Robert Skrzypczak, wyd. Espirit, Kraków 2018 s. 183.



ROZMAWIA PIOTR ZIEMECKI

Z TOMASZEM ROWIŃSKIM

o przyszłości Kościoła w Polsce,
procesach laicyzacji, protestach
młodych ludzi po wyroku TK
i wyzwaniach stojących przed
Kościołem w trzeciej dekadzie

XXI wieku



Media społecznościowe:

Tomasz Rowiński
(ur. w 1981), redaktor prowadzący portalu
Chris�anitas, od 2008 roku redaktor pisma
Chris�anitas, historyk idei, publicysta
Tygodnika „Do Rzeczy”, autor książek;
wydał m. in „Bękarty Dantego. Szkice
o zanikaniu i odradzaniu się widzialnego
chrześcijaństwa” oraz „Królestwo nie z tego
świata. O zasadach Polski katolickiej na
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PIOTR ZIEMECKI: W ostatnim czasie mieliśmy okazję
obserwować wyniki badań społecznych, które pokazały, że
młodzi ludzie w Polsce stają się bardziej lewicowi oraz
narastają wśród nich nastroje antykościelne. Czy według
Pana wchodzimy obecnie w Polsce w jakąś kolejną fazę
laicyzacji?

TOMASZ ROWIŃSKI: Trudno jest na to pytanie
jednoznacznie odpowiedzieć. Aktualnie jesteśmy bowiem
w szczególnym momencie historycznym, zaraz po wydaniu
wyroku Trybunału Konstytucyjnego ograniczającego
możliwość dokonania aborcji. Niewątpliwie towarzyszy temu
wysoki poziom emocji społecznych. Jedną kwes�ą jest zatem
pewna tendencja laicyzacyjna, która wynika z powszechnej
presji kulturowej, a drugą to, że ten wyrok był dość
radykalnym wydarzeniem politycznym. Niezależnie jak
będziemy oceniać jego realne oddziaływanie, to sama zmiana
prawa z niego wynikająca jest w historii III RP dość
znaczącym momentem, który niewątpliwie wydobył też na
wierzch pewne ukryte podziały społeczne. Może się zatem
okazać, że rzeczywiście lata 2020-2021 będą okresem
jakiegoś tąpnięcia socjologicznego w życiu religijnym. Ale też
niekoniecznie i po okresie pewnego przewartościowania,
straty zostaną “odrobione”. Ostatnie badania CBOS pokazują
przecież nie tylko wzrost poglądów lewicowych, ale również
prawicowych, kosztem liczby osób niezdecydowanych. To
jest ewidentny znak przesilenia emocji społecznych.



Czyli tendencje społeczne, które aktualnie możemy
obserwować nie muszą wcale oznaczać końca Kościoła
w Polsce i gwałtownej laicyzacji?

To naprawdę bardzo trudno przewidzieć, natomiast patrząc
nieco wstecz mamy dość ciekawy w tym kontekście przykład
francuski. Choć laicyzacja trwa tam od ponad 200 lat był
tylko jeden rok, w którym nastąpiło realne tąpnięcie - to był
rok 1965. Równocześnie, już od lat 40-tych Kościół francuski
żył w przekonaniu, że pilnie należy coś zrobić, że katolicyzm
stoi na krawędzi i zaraz nastąpi koniec Kościoła w tym kraju.
Uważano powszechnie w kręgach kościelnych, że jest bardzo
źle i dlatego należy zmienić pilnie duszpasterstwo. Późniejsze
badania socjologiczne pokazały jednak, że to poczucie
zagrożenia także było rodzajem społecznej emocji. Tąpnięcie
z 1965 roku nastąpiło zaś dopiero wtedy, gdy Kościół
francuski zaczął wszystko zmieniać, ponieważ do głosu
doszło pokolenie młodych księży ukształtowanych w tej
atmosferze nerwowego wyczekiwania zmiany. Musimy więc
pamiętać - szczególnie w polskim kontekście - że jako
uczestnicy historii nie mamy jeszcze perspektywy, która
pozwalała by ocenić odpowiedzialnie sytuację, w której się
znajdujemy. Najzwyczajniej może się okazać, że te
emocjonalnie podbudowane deklaracje młodego pokolenia
z czasem się zdewaluują. Z kolei jeśli chodzi o przebieg
aktualnych wydarzeń w Polsce, to trzeba stwierdzić, że
można było się spodziewać mocnej reakcji jakiejś części
społeczeństwa w sytuacji, gdy prawna ochrona życia
zostanie wzmocniona.



A czy na nastroje antykościelne mogą wpływać równolegle
istniejące nastroje polityczne?

Zapewne tak. Wzrost lewicowych deklaracji bazuje przecież
również na kanwie reakcji politycznej na rządy obecnej
władzy. To pośrednio przekłada się na niechęć wobec
Kościoła, ponieważ ludzie uważają, że pewne narracje się
splatają. Par�a rządząca chętnie przykleja się do Kościoła,
a z kolei opozycja chętnie mówi o sojuszu tronu i ołtarza,
żeby konsolidować swój elektorat w duchu antyreligijności.
To wszystko jest jednak na tyle złożone, że bardziej
ugruntowane efekty tych procesów będą możliwe do pełnej
oceny pewnie za kilka lat.

Istnieje jednak coś takiego, jak pewne odczucie społeczne,
że młodzi ludzie odchodzą coraz dalej od Kościoła.
Młodzież w ostatnim czasie bardzo głośno też wyrażała
swoje poglądy antykościelne. Czy według Pana polski
Kościół dostrzega te zjawiska?

Pewnie mógłby to robić lepiej. Z kolei w kwes�i odczuć
społecznych, to warto jednak zdać sobie sprawę, że nie do
końca wiadomo, jak procesy laicyzacji będą realizowały się
w szerokiej masie społecznej. Zauważmy przecież, że nawet
w szczytowym momencie ostatnich protestów, na ulice
wyszedł jednak tylko jakiś promil mieszkańców Polski.
Odczucia społeczne budował tu raczej pewien przekaz
medialny i celebrycki. To, że teraz możemy mieć pewną
tendencję do lewicowych deklaracji młodych ludzi może być
tak samo zrozumiałe, jak było zrozumiałe chociażby po
2010 r. powstanie frontu młodzieży prawicowej, która też się
mocno pozycjonowała w kontrze do rządów liberalnych.



Niestety wydaje się, że uczuciami religijnymi młodych ludzi
też nierzadko steruje kontekst polityczny. To jest zresztą
główny powód, dla którego uważam, że to wszystko może się
niedługo zmienić. Ludzie dorastają i zmieniają poglądy.
Prawicowcy mogą stać się lewicowcami, a lewicowcy
prawicowcami, ponieważ z wiekiem zmieniają się hierarchie
ważnych problemów. To raczej starsze pokolenia mniej
chętnie zmieniają poglądy, ale nie młodzi.

Czyli rządy prawicy paradoksalnie mogą - przynajmniej
tymczasowo - stymulować reakcje antykościelne wśród
młodych osób?

Trwanie rządów centroprawicy generuje dla Kościoła
określone trudności. Trzeba mieć po prostu świadomość, że
pewne zjawiska są rodzajem reakcji pokoleniowej. Chciałbym
jednak podkreślić po raz kolejny, że naprawdę nie wiadomo,
czy dzisiejsza sytuacja realnie przełoży się na trwałą
laicyzację. Możemy mieć np. w nadchodzących latach
pewien rodzaj (co zresztą było już w historii obecne)
dwoistości, tzn. utrzymującego się stosunkowo wysokiego
poziomu religijności, przy równoczesnym politycznym
poparciu społeczeństwa dla lewicy. Musimy mieć
świadomość, że lewica przecież już w Polsce wygrywała
wybory. Warto pamiętać też, że już w latach 90-tych bardzo
źle były odbierane przez część społeczeństwa zmiany
przeciw ustanowionego w PRL-u łatwemu dostępowi do
aborcji. Jak wykazały późniejsze badania socjologiczne, tamta
zmiana prawa wywołała też zmianę mentalności społecznej
w kierunku większego poparcia dla ochrony życia. Jest zatem
prawdopodobne, że także część z tych, którzy teraz reagują
negatywnie na wyrok TK, w dłuższym czasie uzna, że prawo
chroniące życie od poczęcia ma jednak głęboki sens.



Zauważmy też, że od
trzydziestu lat jesteśmy
bombardowani
komentarzami o złej
socjologicznie sytuacji
Kościoła, ale z drugiej
strony nie obserwowaliśmy
żadnych przełomów...

„



Z jakąś tendencją laicyzacji mamy jednak w Polsce do
czynienia...

Tak, ale ta tendencja jest spłaszczona i długoterminowa. Jest
to coś w rodzaju nieustannie spłaszczającej się linii
zaangażowania religijnego. Od lat mówi się o bierzmowaniu
jako sakramencie pożegnania z Kościołem. Nie do końca się
z tym zgadzam. Oczywiście formacja młodych osób jest
często płytka, ale to raczej zarzut wobec Kościoła. Jednak
wydaje się, że te kolejne pokolenia kontestujące jakoś życie
sakramentalne, potem w dojrzałości częściowo przynajmniej
wracają do religijności. Zauważmy też, że od trzydziestu lat
jesteśmy bombardowani komentarzami o złej socjologicznie
sytuacji Kościoła, ale z drugiej strony nie obserwowaliśmy
żadnych przełomów. Ludzie nie działają przecież na zasadzie
czystego impulsu i wystarczy jedna czy druga manifestacja by
nagle przestali wierzyć i być religijni. Równocześnie impulsy
mają pewne znaczenie dla zmiany osobistej perspektywy, ale
i wahań w zaangażowaniu w wiarę. Jeżeli ktoś ma w sobie
ugruntowaną religijność - nawet jeżeli nie jest ona solidnie
osadzona w Katechizmie - to można się spodziewać, że
pomimo zachwiań będzie powracał do tego źródłowego
doświadczenia poszukując łaski Bożej. Nie chciałbym
oczywiście bagatelizować problemu laicyzacji, ale zależy mi
na pokazaniu, że jest to niezwykle złożona kwes�a. Zresztą
to, że nie oglądaliśmy w Polsce gwałtownego załamania
religijności, mimo różnych mniej lub bardziej gwałtownych
wydarzeń społecznych, już w jakimś sensie jest dowodem na
złożoność tego problemu.



Niedawno polski Episkopat opublikował dokument
zatytułowany „Duszpasterstwo w czasie pandemii”,
w którym znalazły się fragmenty wzbudzające pewną
dyskusję. Dokument zawiera pewne diagnozy obecnych
problemów duszpasterskich, jednak bardzo jednostronnie
wskazuje ciężar problemu po stronie tradycjonalistycznej
i konserwatywnej części polskiego Kościoła. Uważa Pan, że
w tym dokumencie znalazła się słuszna diagnoza
problemów duszpasterskich Kościoła w Polsce?

Trzeba niestety stwierdzić, że dokument ten - przynajmniej
w pewnych miejscach - zawiera bardzo niefortunne
stwierdzenia. Wymienianie nazwisk konkretnych
duchownych jest - delikatnie rzecz ujmując -
nieporozumieniem. Abstrahując już nawet od tego, kto by się
tam znalazł, to wydaje się, że nie powinno być w takim
dokumencie swego rodzaju wytykania palcami. Nie można
też zestawiać w jednym szeregu księży suspendowanych
z tymi, którzy po prostu mają pewną odmienną od autora
tekstu perspektywę duszpasterską, ale nie mają problemów
z jednością z Kościołem, czy posłuszeństwem. To jest na
pewno duża niezręczność.

A co w takim razie z kwestią samej pandemii i reakcji
Kościoła na trwającą już rok sytuację?

Wydaje się, że pandemia pokazała wiele tego, co mogło być
do tej pory niewidoczne w Kościele w Polsce. Gdyby księża
biskupi chcieli, to mogliby wyciągnąć z obecnej sytuacji
całkiem sporo wniosków. Zobaczyliśmy przecież problemy
z wiarą i - mówiąc umownie - prawego i lewego skrzydła
Kościoła. Ze strony tzw. lewicy katolickiej dało się zauważyć



podejście charakteryzujące się z hasłami: „pozamykać
kościoły”, które można by zrozumieć jako wytyczną „BHP
ponad prawo Boże”. Z kolei z „prawej” strony widzieliśmy
idące za daleko spirytualizacje wiary. Mówiło się chociażby,
że nie można zarazić się wirusem przez hos�ę, co jest
jawnym przejawem zaburzenia wiary w transsubstancjację.
Przemiana ta ma charakter istotowy, ale nie
przypadłościowy, a zatem także konsekrowana hos�a
podlega wszystkim prawom świata fizycznego. To przykład,
który pokazuje, że owszem gorliwość jest ważna, ale ona nie
może być jedynym wyznacznikiem dobrego katolicyzmu.
Więcej w ostatnich miesiącach dyskutowałem z „gorliwymi”
niż z tzw. lewicą katolicką, co pokazuje, że ujawniły się
tendencje wiary w to, że Bóg nieustannie dla wierzących
zawiesza prawa przyrodzone jakie sam tchnął w świat.
Ciekawy z tej perspektywy niewątpliwie był też spór
o komunię na rękę. Część księży i świeckich stara się
wykorzystać pandemię do przymuszenia wiernych by
porzucili komunię do ust, która wciąż jest tym podstawowym
i uznanym przez Kościół za najgodniejszy sposób
komunikowania. Robione jest to w imię rzekomego postępu.
Jednocześnie z innej strony przedstawiano komunię na rękę
jako działanie wewnętrznie złe, właściwie akt profanacji.
Choć sam jestem zdecydowanym przeciwnikiem tej praktyki,
to taka argumentacja jest po prostu nieprawdziwa. Problem
polega raczej na złożoności zagrożeń wiążących się z tą
formą przyjmowania Komunii. Wydaje się zatem, że
pandemia pokazała problemy z katechizacją w bardzo
różnych nurtach życia Kościoła. Proste przełożenie, że gorliwi
są zawsze dobrze uformowani, okazało się nie do końca
zgodne z prawdą. Gdyby polscy biskupi zażyczyli sobie



takiego właśnie raportu, który analizowałby jakie problemy
duszpasterskie ujawniła pandemia, to wydaje się, że
moglibyśmy wyciągnąć z niego bardzo ciekawe i przydatne
wnioski.

A nie ma Pan wrażenia, że m. in. przez pandemię wyszło
na wierzch pewne starcie tzw. letnich katolików z tymi
bardziej konserwatywnymi?

Przede wszystkim wydaje mi się, że ten podział jest jednak
bardziej skomplikowany. Z jednej strony część
konserwatywna jest bardzo zróżnicowana. Mamy grupę
tradycjonalistów (a wśród nich też nierzadkie są różnice), ale
jest też przecież prąd konserwatyzmu, który trzeba by
powiązać z różnymi kaznodziejami. Nie jest to
tradycjonalizm, ale raczej rodzaj nurtu dosyć żywiołowej -
bardzo przekonanej - pobożności, który też się wewnętrznie
różni. Bardzo ciekawe jest też to, co dzieje się w tzw. „lewej
nawie” Kościoła. Tu drobna dygresja. Gdy patrzę na globalną
politykę papieża Franciszka, to mam wrażenie, że Papież ma
pewien pomysł kontrreformacyjny (bardzo jezuicki) na swoje
działania. Ojciec Święty niewątpliwie chciałby, żeby głos
katolicki był obecny w debacie światowej, w takich sprawach
jak ekologia, problemy emigracyjne czy ubóstwo. To ważne
sprawy. Równocześnie mam poczucie, że Papież prowadzi
bardzo ryzykowną grę. Mamy ostatni przykład w USA
i poparcie części katolików dla Joe Bidena. Polityka Par�i
Demokratycznej ma wiele pozytywów dotyczących
chociażby sprawiedliwości społecznej. To coś, czego
Republikanie nie dotykają. Z drugiej jednak strony mamy
kwes�ę aborcji, której liberalizację forsują Demokraci,



a wręcz zamierzają nieść tę liberalizację w świat jak niegdyś
demokrację. Widać, że Papież prowadzi grę na wielu
fortepianach tzn. stara się z pewnych względów popierać
Demokratów w USA, a jednocześnie mówi do korpusu
dyplomatycznego, że sprawa ochrony prawa do życia jest
ogromnie ważna - jest wręcz fundamentem poważnego
traktowania wszelkich praw. Taki sposób działania przenosi
się też na atmosferę w lokalnych Kościołach. Wierni patrzą
na Papieża i nabierają przekonania, że np. sprawa ochrony
życia nie jest aż taka ważna skoro Papież uprawia właśnie
taką dwuznaczną politykę globalną. To z kolei wzmacnia te
lokalne lewe skrzydła kościelne, które byłyby skłonne do
sojuszu z cywilizacją liberalną, a dezawuuje wiernych
stojących na gruncie nauczania Kościoła zawartego
w odpowiednich dokumentach. Wydaje mi się, że taka
sytuacja dla Kościoła nie jest na dłuższą metę dobra.
Wytwarza złudzenie Kościoła „postępu”, które potem
konfrontowane z realnym katolickim stanowiskiem biskupów
powoduje potężne frustracje, a nawet decyzje o apostazji.
Nie chcę rzucać nazwiskami, ale mam na myśli znane
w kręgach katolickich mediów. Ten błąd już widzieliśmy
w dziejach europejskiej chadecji. Zaburzając katolickie
kryteria polityki katolickiej rozmyła się ona w społeczeństwie
liberalnym. Co więcej, to ruch polityczny, jako angażujący
intelektualnie i społecznie dla wielu ludzi stał się „kościołem”.
Wielu katolików poszło ze swoimi przekonaniami moralnymi
i społecznymi za chadecją, a w konsekwencji niejednokrotnie
realnie poza życie katolickie.



Polityka bycia religijną
przybudówką cywilizacji liberalnej
nigdy nie będzie pociągająca na
dłuższą metę. Musimy sobie zadać
pytanie, czy ludzi będzie
przyciągała pewna stabilność wiary
i przywiązanie do jej
niezmienności, czy raczej
partycypacja religijna w ramach
liberalnego porządku...

„



Czy to wszystko ma jakieś przełożenie na Kościół w Polsce?

Proces obniżania morale w lokalnych społecznościach
katolickich, który idzie za tą globalistyczną polityką Papieża
niewątpliwie jest obecny i u nas. Wydaje się jednak, że to nie
będzie skuteczne...

...i właśnie o tę skuteczność duszpasterską chciałem
zapytać. Do niedawna wydawało się przecież w Polsce, że
tzw. katolicyzm „otwarty”, czy też „letni” będzie tym, który
wygra, bo będzie najbardziej skuteczny duszpastersko
i skupi najwięcej (szczególnie młodych) osób. Ostatecznie
okazało się, że wystarczyły niedawne protesty aborcyjne
i młodzi w liberalnej części Kościoła byli pierwszymi,
którzy zaczęli odchodzić i dokonywać hucznych aktów
apostazji. Katolicyzm „letni” przy pierwszej próbie nie był
w stanie zatrzymać tych ludzi w Kościele...

Polityka bycia religijną przybudówką cywilizacji liberalnej
nigdy nie będzie pociągająca na dłuższą metę. Musimy sobie
zadać pytanie, czy ludzi będzie przyciągała pewna stabilność
wiary i przywiązanie do jej niezmienności, czy raczej
partycypacja religijna w ramach liberalnego porządku...
Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie ta druga
propozycja będzie prowadziła właśnie do apostazji. Finalnie
bowiem będzie wprowadzała w głębokie rozczarowania.
Moim zdaniem rzeczywistym pretekstem i powodem
zgorszenia liberalnej frakcji jest obecność ortodoksyjnych
katolików. Oprócz rzecz jasna jakieś naprawdę
fundamentalne wady w życiu religijnym. Zawsze będą księża,
których będzie można ocenić jako fanatyków religijnych,
którzy będą za bardzo mieszać się do polityki (w sposób



nieliberalny) lub zbyt jednoznacznie bronić jakiejś prawdy
moralnej. Oni będą kamieniem obrazy. Biorąc za
perspektywę działania Papieża wygląda to niestety tak, że
Kościół najpierw sam wprowadza ludzi w pewną atmosferę
„letniości”, a potem, kiedy ci zmieniają swoją wewnętrzną
formację, zawiedzeni, że Kościół nie jest aż taki „fajny”
i liberalny na poziomie diecezji czy parafii odchodzą. Używam
tu pewnego uproszczenia, ale ten schemat kształtowania się
złudzeń możemy obserwować. Oczywiście każda historia
ludzka jest trochę inna, ale jest też pewna ciągłość
i analogiczność procesów, które obserwowaliśmy
w XX wieku, a które teraz wyraźniej realizują się u nas.
W jakimś sensie szanuję uczciwość wewnętrzną osób
odchodzących z Kościoła. Lepsza bowiem jest taka postawa,
niż osób ciągle zaangażowanych w życie Kościoła, ale
jednocześnie zupełnie nie trzymających jego standardów
doktrynalnych - nawet na bazowym poziomie - przy
równoczesnym poczuciu bycia sednem Kościoła. Choć
dodam, wielu tych tragicznych decyzji można by zapewne
uniknąć.

Jaki zatem będzie Kościół w Polsce w latach 20-tych XXI
wieku?

Będą różne tendencje. W hierarchii kościelnej możemy mieć
do czynienia z nurtem wyraźniejszego unikania głoszenia
katolickiej nauki społecznej i moralnej. Będzie część
biskupów, którzy będą zainteresowani tylko lokalnymi
inicjatywami typowo pobożnościowymi - wspólnotami, pracą
charytatywną, zapewne również oczyszczaniem ze skandali
seksualnych itp. Natomiast będą milczeć w sprawach



publicznych. To będzie taka tendencja Kościoła adaptującego
się. Będzie też na pewno Kościół walczący, który pewnie
zgrupuje się bardziej w środowiskach ludzi świeckich. Będą
to katolicy, którzy wyciągnęli naukę z XX wiecznej klęski
Kościoła w Europie Zachodniej. Będą oni wiedzieli, że nie
można odpuszczać sfery publicznej, ponieważ jej kształt
przekłada się na duchowość osobistą. Tam gdzie w ogóle nie
ma chrześcijaństwa publicznego następuje erozja
chrześcijaństwa osobistego, ponieważ kultura
społeczeństwa świeckiego jest jednym z najważniejszych
czynników jakie nas formują. Moim zdaniem będziemy zatem
mieli do czynienia z takimi dwoma głównymi nurtami.
Obszary intensywnej pobożności będą skupione pewnie
wokół wspólnot, czy w nurcie stricte prywatnej pobożności.
Będzie to więc siłą rzeczy zjawisko słabo obserwowalne
i stosunkowo słabo oddziałujące. Jego istnienie opisywane
będzie w tygodnikach katolickich i na blogach
charyzmatycznych księży. Pytanie oczywiście jak w tym
wszystkim będzie kształtował się główny nurt polskiego
Episkopatu i jakie będzie jego oddziaływanie duszpasterskie.
Czy większość biskupów będzie demoralizować wiernych
przez „stawianie kapliczek” dla różnych sił politycznych bez
stawiania im wymagań, byle się ze wszystkimi poukładać?
Czy to będzie rzeczywiście większość? Jeśli tak, to wtedy
spodziewam się pewnej erozji katolickości w modelu, jaki
znamy choćby z Irlandii, gdzie to wierni, którym nie głoszono
prawdy stali się katolikami niemal całkowicie wydrążonymi
z treści wiary. Może się też okazać, że jednak więcej będzie
biskupów nastawionych bardziej wojowniczo, którzy będą
przynajmniej od czasu do czasu potrafili zaprezentować
spojrzenie katolickie na sprawy społeczne i publiczne. Ciągle



nie wiemy też, czy Kościół będzie w stanie poradzić sobie
z problemami związanymi ze skandalami seksualnymi. Na ten
moment jest z tym bardzo średnio, może lepiej niż na samym
początku, ale ciągle niezbyt dobrze. Trudno stwierdzić, jakie
skutki będą miały procesy toczące się wokół tego problemu.
Z drugiej strony wydaje się, mimo wszystko, że skala tych
nadużyć nie jest tak duża, jak choćbymiało to miejsce wUSA.
Nie mamy w Polsce „bomby atomowej” związanej ze
skandalami pedofilskimi i efebofilskimi. Na pewno o iluś
sprawach jeszcze nie wiemy, ileś spraw jest jeszcze skrywana.
Mimo tego, nawet jeśli skala socjologiczna tych problemów
będzie się zmniejszać ważne będzie to, jak zaistniałe
oskarżenia będą traktowane.

To jeśli chodzi o hierarchię. A co ze świeckimi katolikami
w Polsce?

Oczywiście nie wiemy jak się będą zachowywać kolejne
pokolenia. Uważam natomiast, że pewna skonsolidowana
opinia katolicka, czyli taka która dba zarówno o sprawy
pobożności, jak i o sprawy publiczne, stanie się tym
miejscem, gdzie będą się gromadzili szukający
chrześcijaństwa. Niewątpliwie w tej rzeczywistości, która nas
czeka katolicy mają szansę być swego rodzaju kreatywną
mniejszością, co może dawać stosunkowo dobrą pozycję
społeczną - w tym sensie, że będącą z góry skazaną na
marginalizację. Nie mówię tu o wszystkich ochrzczonych, ale
o katolikach mocniej zaangażowanych religijnie.
W społeczeństwie demokratycznym mogą całkiem dobrze
funkcjonować katolickie instytucje - poczynając od samego
Kościoła, poprzez trzeci sektor, a kończąc na zaangażowaniu



w politykę. Potrzebne są też instytucje, które pozwolą na
zachowanie tkanki społecznej żywego katolicyzmu, nawet
jeśli będzie to rodzaj diaspory we wrogim nam pluralizmie
liberalnym. Uważam, że zachowanie tkanki instytucjonalnej,
czy też w ogóle obecności katolikóww sferze publicznej - czy
to dziennikarzy, publicystów, pisarzy katolickich, twórców,
działaczy, a nawet polityków działa też na korzyść
indywidualnego przywiązania do Pana. Jeśli ludzie mają
punkt odniesienia w kulturze, to po prostu łatwiej im
przetrwać sytuacje kryzysu, ponieważ widzą innych ludzi
trwających przy Chrystusie. To daje pewien punkt
zaczepienia. Bez takich punktów w sferze publicznej,
a wyłącznie w oparciu o prywatną pobożność, czy
zaangażowanie w “oczyszczanie”, Kościół nie przetrwa.
Musimy też pamiętać, że wiara tworzy kulturę i równocześnie
wierze ta kultura jest potrzebna. Dlatego właśnie niezbędna
jest szersza obecność księży i świeckich wierzących w życiu
publicznym.

Na koniec dodałbym jeszcze - o czy mniej mówiliśmy,
a uważam to za zasadnicze - by także swoją pobożność
budować w najgłębszym związku z centrum Kościoła, jakim
jest życie liturgiczne - Msza, Liturgia Godzin, Adoracja
Najświętszego Sakramentu, rozważanie tekstów
liturgicznych, podążanie za cyklami czytań liturgicznych
w poznawaniu znaczenia Pisma. Nie zastąpi tego żadna inna,
budząca nawet najbardziej gorące uczucia i godna pochwały,
forma pobożności.

Dziękuję serdecznie za rozmowę!



okresowy przegląd duszy

RACHUNEK
SUMIENIA

OLAMIESZAŁA



Wielu katolików traktuje spowiedź jako przykry
obowiązek okresu wielkanocnego, kiedy na dowód
wierności przykazaniom kościelnym wypadałoby
stanąć w kolejce do konfesjonału. Należy jednak
uświadomić sobie, w czym tkwi istota sakramentu
pokuty i pojednania. To nie tylko drewniany mebel
i pobieżna rozmowa z kapłanem – to przestrzeń,
w której za jego pośrednictwem spotykamy się
z Jezusem twarzą w twarz. Okazja, aby stanąć
w prawdzie i narodzić się na nowo, z sercem
przepełnionym łaską uświęcającą. Niezależnie od
kalibru naszych win, ta furtka pozostaje na zawsze
otwarta. To niesamowite, dla naszych ludzkich
umysłów zupełnie niepojęte – jak można w kółko
wybaczać, skoro my wciąż upadamy i grzeszymy?
W każdej chwili możemy, okazując żal, wyznać swoje
grzechy i otrzymać przebaczenie w pakiecie
z bezgraniczną czułością. Wszystko, co dzieje się
w konfesjonale, jest ogromną tajemnicą, a jednocześnie
– najpiękniejszym wyrazem Bożej miłości do
człowieka. Miłości bezwarunkowej i nieskończonej.
Nie wypada zatem przychodzić po tak niezwykły dar
z pustymi rękami, przy okazji i kompletnie
nieprzygotowanym. W końcu jednym z warunków
sakramentu pokuty, obok żalu za grzechy i mocnego
postanowienia poprawy, jest rachunek sumienia. Jak
dobrze go przeprowadzić?



Zacznijmy od antyprzykładu. Wyszukanie w Internecie hasła
„rachunek sumienia” zaprowadzi nas na wiele stron oferujących
treści ukierunkowane na pomoc w przygotowaniu do sakramentu
spowiedzi. Zazwyczaj przybierają one formę wykazu grzechów
możliwych do popełnienia, podzielonych na poszczególne
kategorie. Nie można odmówić takim narzędziom pewnego
waloru pomocniczego, kryje się w nich jednak ryzyko
nadmiernego formalizmu, w który łatwo popadną szczególnie
osoby ze skłonnością do nadgorliwości. Można też nieopatrznie
dojść do absurdalnych wniosków i zacząć spowiadać się z rzeczy
zupełnie irracjonalnych. Taka drobiazgowość wcale nie świadczy
o rzetelności przygotowania do sakramentu, wręcz przeciwnie –
jest raczej dowodem na to, że zabrakło w nim pogłębionej
refleksji. Należy wystrzegać się rachunku sumienia
przypominającego bilans zysków i strat, takiego, który dałoby się
zamknąć w tabelce i przedstawić na wykresie. Kierujmy się raczej
ku szczerej rozmowie z Bogiem, naszym przyjacielem i dobrym
Ojcem. Punktem wyjścia zawsze powinna być miłość, zarówno
do Pana, jak i bliźniego – w końcu to przykazanie miłości jest
najważniejszym spośród wszystkich, które zostały nam dane.
Niepotrzebna jest tu górnolotność, wystarczy zastanowić się nad
tym, jaki był nasz stosunek do osób najbliższych i jak ma się nasza
osobista relacja z Bogiem. Pamiętajmy ponadto, że dla katolika
żyjącego Ewangelią niewystarczające jest skrupulatne
przestrzeganie zakazów. Rozliczani jesteśmy przede wszystkim ze
swojej ofiarności – z tego jak mocno i jak bezwarunkowo
kochamy. Takich drogowskazów nie znajdziemy w internetowych
przewodnikach po rachunku sumienia – możemy usłyszeć je
tylko w naszych sercach, gdy skupimy się na tyle, aby
zidentyfikować wśród szmerów głos Boga.



Jak sprawić, aby przygotowanie do spowiedzi było owocne?
Kluczową sprawą będą warunki, w jakich ono się odbywa. Ten
proces nie może rozpoczynać się na kilka minut przed
przystąpieniem do sakramentu, gdy stoimy już w kolejce do
konfesjonału. Niech będzie to moment, w którym nic i nikt nam
nie przeszkodzi, pozbawiony pośpiechu i presji. Świetnym
pomysłem jest udanie się na Adorację i poddanie się refleksji
przed Najświętszym Sakramentem. Jeśli nie ma takiej możliwości,
wystarczy zacisze własnego pokoju. Miejsce, w którym czujemy
się bezpiecznie i spokojnie - może jakiś domowy kącik modlitwy,
w którym zazwyczaj oddajemy się rozmowom z Bogiem.
Najważniejsze jest, aby rachunek sumienia nie odbywał się
w biegu i „przy okazji” – niech czas, który na niego poświęcimy,
będzie specjalnie w tym celu wygospodarowany.
To niekoniecznie musi być wiele godzin głębokiej kontemplacji –
wystarczy chociażby pół godziny skupienia.



Najlepszym narzędziem do kontaktu z Bogiem, jakie dano nam,
ludziom, jest połączenie się z Nim wmodlitwie. Warto właśnie od
niej zacząć każdy rachunek sumienia, zaprosić Go do tej
przestrzeni, aby sam wskazał nam, które miejsca potrzebują
uleczenia poprzez sakrament pokuty, jakie grzechy wymagają
wyznania w konfesjonale. On wie najlepiej, co nas od Niego
oddziela. Można także uciec się do Ducha Świętego, wezwać go
i poprosić o dar mądrości i rozumu, dzięki któremu będziemy
zdolni do rozeznawania serc i sumień. Jego światło rozświetla
przecież każdą, najgłębszą nawet ciemność. Jak sama nazwa
wskazuje, to sakrament nie tylko pokuty, ale też pojednania –
pojednania przede wszystkim z Bogiem. Nie jest tak, że
spotykamy się z Nim dopiero w konfesjonale, a przez cały czas
przygotowań do tego kulminacyjnego momentu jest On
nieobecny, ukryty. Towarzyszy nam w każdym momencie,
również gdy rozważamy swój rachunek sumienia. Dobrze byłoby
zatem zaprosić Go do współpracy.

Nasza ludzka pamięć jest zawodna, dlatego gdy między jedną
a drugą spowiedzią upłynie zbyt dużo czasu, jest duża szansa, że
wiele popełnionych w tym okresie przewinień umknie nawet
najbardziej przenikliwemu umysłowi. Pierwszym remedium na
ten problem jest przystępowanie do sakramentu pokuty
i pojednania regularnie – nie ma tutaj jednej uniwersalnej zasady,
jednak z pewnością dla higieny ducha dobrze byłoby spowiadać
się mniej więcej co kilka tygodni. Drugim sposobem na to, aby
być na bieżąco ze stanem swojego sumienia, jest uczynienie
z rachunku sumienia codziennego nawyku. Warto w ramach
wieczornej modlitwy poświęcić kilka minut na przewinięcie
ostatnich kilkunastu godzin i zastanowienie się, co w tym dniu



było dobre, a co złe. Taka regularność pozwoli nam wychwycić
powtarzające się schematy, najczęściej powracające grzechy,
takie wymagające najwięcej uwagi. Podsumowanie
kilkutygodniowego okresu podczas jednej, kilkunastominutowej
medytacji nigdy nie będzie tak rzetelne, jak przeanalizowanie
codziennie kończącego się dnia. Taki zwyczaj sprawi, że będziemy
mieli stan swojego sumienia na uwadze przez cały czas, a nie
tylko w momencie, gdy tkwimy już w grzechu ciężkim
i przypominamy sobie, że nie możemy przystąpić do Komunii.

* * *

Rachunek sumienia to zdecydowanie niedoceniana praktyka
duchowa, często traktowana po macoszemu. Jednakże, przy
odrobinie zaangażowania i konsekwencji, może stać się
owocnym narzędziem zbliżającym do Boga i pozwalającym na
głębsze poznanie prawdy o samym sobie. Warto każdego dnia
przyjrzeć się wstecz swoim działaniom, jakbyśmy byli
bohaterami własnego filmu. Dzięki temu może uda się uniknąć
zapętlenia w grzechu, który cicho i niepostrzeżenie, ale
niezwykle skutecznie, odciąga nas od Źródła. Wielki Post to
fantastyczny czas na to, aby podjąć się tego wyzwania i bardziej
drobiazgowo obserwować na bieżąco swoje sumienie –
w przeciwnym razie może ono, jak nieużywany organ,
zaniknąć.



OD CZASU
DOWIECZNOŚCI

DOMINIKA MELLER



Filozofowie od wieków głowią się nad tym, jaka jest natura czasu.
Wiemy, że czas przemija, bo bez problemu zauważamy to zjawisko na co
dzień, obserwując zmiany zachodzące w świecie i w nas samych. Trudno
jest nam jednak uchwycić moment, w którym teraźniejszość staje się

przeszłością, nie mówiąc już o tym, że nie mamy żadnego wpływu na to,
co minęło i nie jesteśmy w stanie przewidzieć nawet najbliższej
przyszłości. Co więcej, doświadczeniu przemijania bardzo często

towarzyszy smutek, tęsknota i lęk o to, co przyniesie jutro. Sposobem na
poradzenie sobie z tymi uczuciami może być próba odpowiedzi na

pytanie, czym właściwie jest czas i po co jest nam on dany.

Jak mija czas?

Istota czasu jest dla nas tak trudna do pojęcia między innymi dlatego, że mamy w tej
kwes�i bardzo ograniczone pole widzenia. Długie wydaje się życie człowieka 80-letniego,
choć gdyby ktoś powiedział nam, że mamy czekać na coś 30 lat, byłaby to dla nas równie
odległa perspektywa. Prawie niemożliwy do wyobrażenia jest okres tak długi jak
tysiąclecie, nie mówiąc już o kilku tysiącach lat dzielących nas od początków naszej
cywilizacji. Z kolei uświadomienie sobie, że obecność człowieka na świecie jest
niewielkim ułamkiem w stosunku do miliardów lat, które minęły od Wielkiego Wybuchu,
sprawia, że na tej długiej i przeraźliwie pustej osi czasu istnienia naszego Wszechświata
czujemy się wyjątkowo samotni.

Grunt pod nogami może zachwiać nam się jeszcze bardziej, kiedy przypomnimy sobie, że
zgodnie z teorią względności czas, jaki mija pomiędzy dwoma zdarzeniami, nie jest
jednoznacznie określony, lecz zależy od ruchu obserwatora. W naszym materialnym
świecie nic nie jest więc pewne, skoro nawet tak nieodzowny element rzeczywistości
może okazać się względny. Żeby się o tym przekonać, niekoniecznie musimy sięgać do
naukowych teorii - upływ czasu może być odczuwany w różny sposób w zależności od
okoliczności nawet przez ludzi, którzy nigdy nie opuścili naszej planety.

Czasu w ogóle nie ma „właściwie”. Jeżeli komuś się dłuży, płynie wtedy
powoli, jeżeli przeciwnie, to upływa prędko, ale przecież nikt nie wie,

z jaką szybkością biegnie w rzeczywistości1.



Trzy razy teraz

Dla sześciolatka niewyobrażalnym okresem będą dwa lata, stanowiące jedną trzecią jego
dotychczasowego życia. Równie trudno jednak wytłumaczyć dziecku, ile to jest dziesięć
minut. Niektóre chwile mijają wyjątkowo długo, inne - niespodziewanie szybko. Każdy
z nas doświadczył tego, jak bardzo dłużyć mogą się okresy przeciągającej się monotonii
i bezczynności, na przykład w czasie choroby. Te jednostajne chwile zlewają się w jedno
tak, że z perspektywy czasu trudno powiedzieć, czy coś trwało tydzień czy trzy miesiące
i nie sposób odróżnić jednego dnia od drugiego. I chociaż czas zdaje się płynąć szybciej
podczas atrakcyjnych dla nas aktywności, to właśnie różnorodność działań i bogactwo
przeżyć sprawiają, że życie w ostatecznym rozrachunku wydaje się długie i pełne.
W pewnym sensie więc człowiek może spowolnić upływ czasu - przynajmniej we własnej
percepcji - poprzez życie wypełnione różnorodnością i działaniem.

Rozważaniom na temat czasu oddawał się na przykład święty Augustyn, który stawiał
sobie pytanie, czy przeszłość i przyszłość w ogóle istnieją. Jeżeli bowiem rozpatrujemy
jakiś długi okres - na przykład stulecie które właśnie trwa - zawsze jakaś jego część będzie
z naszej perspektywy miniona, a inna - będzie dopiero przed nami. Z jednej strony mamy
więc przeszłość, której już nie ma, a z drugiej przyszłość, której nie ma j e s z c z e. To samo
odnosi się do każdej mniejszej jednostki czasu - miesiąca, dnia, czy pojedynczej godziny.
Nie można jednak przecież powiedzieć, że przeszłość i przyszłość nie istnieją - o tej
pierwszej świadczą bowiem nasze wspomnienia; wobec tej drugiej natomiast możemy
snuć plany, a niektórzy prorocy mieli nawet dar jej przewidywania.

Święty Augustyn doszedł więc do wniosku, że tym, co rzeczywiście jest nam dane i czego
naprawdę doświadczamy, jest chwila obecna. Przeszłość i przyszłość również występują
jako pewnego rodzaju przejawy teraźniejszości. Kiedy bowiem przypominamy sobie
wydarzenia z przeszłości, przywołujemy w naszym umyśle nie same rzeczy takie, jakimi
były wtedy, ale wrażenia, jakie rozgrywające się wówczas wydarzenia wywarły na nas
w tamtej chwili. Natomiast nawet jeśli planujemy coś na przyszłość, to w momencie,
w którym zabieramy się do zrobienia tego, działamy już w czasie teraźniejszym. Człowiek
zawsze przeżywa zatem „teraz” - czy to działając w chwili obecnej, czy wspominając
przeszłość, czy też snując plany dotyczące przyszłości.

Czas, im bardziej jest pusty, tym szybciej płynie. Życie pozbawione
znaczenia przemyka obok, jak pociąg niezatrzymujący się na stacji2.



Zdaniem świętego Augustyna istnieją więc trzy dziedziny czasu:

teraźniejszość rzeczy przyszłych, teraźniejszość rzeczy obecnych,
teraźniejszość rzeczy przyszłych. Jakieś tego rodzaju trzy dziedziny
istnieją w duszy; ale nigdzie indziej ich nie widzę. Teraźniejszością
rzeczy przeszłych jest pamięć, teraźniejszością rzeczy obecnych jest
dostrzeganie, teraźniejszością rzeczy przyszłych — oczekiwanie3.

Temat tych subtelnych różnic między różnymi formami przeżywania teraźniejszości
przywodzi na myśl teologiczną prawdę głoszącą, że Bóg jest istotą istniejącą poza
wszelkim czasem. Z Jego perspektywy czas nie upływa - dla Boga zawsze jest „teraz”. Nie
bez przyczyny imieniem naszego Boga jest „Jestem który jestem”. Bibliści podkreślają, że
trudno jest oddać dokładny sens tego zdania przede wszystkim dlatego, że użyty w nim
czasownik oznacza nie tyle „być", co „być tutaj”, „być działającym”, „być z kimś” lub „dla
kogoś”. Poza tym w języku hebrajskim nie ma czasów, a jedynie forma dokonana
i niedokonana czasownika. W wypowiedzianym do Mojżesza zdaniu użyta została forma
niedokonana, pełniąca rolę czasu teraźniejszego i przyszłego. Imię Boga potwierdza więc
nie tylko jego istnienie, ale wyraża również, że On sam jest wszelkim istnieniem, a jego
wieczna istota - chociaż niezmienna - jest jednocześnie pełnią działania i kwintesencją
mocy twórczej.

Zdaniem niektórych fakt, że Bóg istnieje ponad czasem, zaprzecza posiadaniu przez
człowieka wolnej woli. Osoby wysuwające taką tezę uważają, że skoro Bóg doskonale zna
przyszłość, to całe nasze życie zdeterminowane jest przez Jego plan - możemy więc
stopniowo odkrywać przyszłość, ale nie mamy na nią wpływu. Tego rodzaju myślenie
wynika często z błędnego rozumienia pojęcia wieczności. Wieczność bowiem to co
innego niż nieskończony czas; coś więcej niż oś czasu ciągnąca się bez końca w przeszłość
i przyszłość. Ksiądz Michał Heller wyjaśnia - za Boecjuszem i innymi filozofami
zajmującymi się tym zagadnieniem - że wieczność jest niekończącym się i doskonałym
posiadaniem życia całego na raz. W tym stanie nie ma już przeszłości i przyszłości, ani
następujących po sobie momentów. Bóg istnieje właśnie w takiej rzeczywistości, co
oznacza, że patrzy On na całą naszą ludzką historię niejako z góry, obejmując swoim
wzrokiem wszystko na raz i każdy moment z osobna.

Boska wieczność

Wiecznym jest tylko to, co posiada całą nieskończoność swojego życia
na raz, tak że ani nic przyszłego nie jest jeszcze nieobecne, ani nic

przeszłego już pogrążone w niebycie. Nieskończone „teraz” wieczności
rozciąga się nad całym płynącym czasem4.



Jak zabić czas?

Żeby osiągnąć stan wieczności, trzeba jednak przejść przez ziemskie życie naznaczone
przemijaniem. W czasie swojej doczesnej wędrówki człowiek wielokrotnie miota się
pomiędzy przeszłością, za którą tęskni i przyszłością, na którą niby ma pewien wpływ, ale
która często wzbudza strach nieznanym. Czy można się uwolnić od tego rodzaju uczuć,
które niejednokrotnie paraliżują i powstrzymują nas przed działaniem?

Trzeba pamiętać, że Bóg z jakiegoś powodu powołał nas do życia w rzeczywistości
naznaczonej przez upływający czas. Całą historię zbawienia wpisał w dzieje konkretnego
narodu i ludzkiej rodziny żyjącej w konkretnym miejscu i konkretnym czasie. Co więcej,
przez stulecia przygotowywał ludzkość do tego wydarzenia. Bóg wykorzystuje czas, żeby
uczyć człowieka cierpliwości i umożliwić mu realizację jego powołania. Przemijanie bywa
smutne i bolesne, oznacza patrzenie na śmierć bliskich osób i nasze własne, słabnące
ciało - jednak w miarę upływu czasu człowiek dojrzewa, a nabierając doświadczenia,
może stopniowo tworzyć ze swojego życia arcydzieło. Czas jest nam dany, abyśmy
wykorzystywali go, rozwijali się i nieustannie nawracali.

Wyzwolenie się z lęku przed upływającym czasem możliwe jest wówczas, kiedy człowiek
upora się z przeszłością i niejako pogodzi się ze swoją dotychczasową drogą. Pomaga
w tym również - do czego prowadzą nas powyższe konstatacje - uświadomienie sobie, że
ostatecznie zostaje nam tylko teraźniejszość, która - jak napisał C.S. Lewis - „jest punktem,
w którym czas styka się z wiecznością.(...) tylko w tym momencie darowana jest ludziom
wolność i aktualność5”. Receptą na wyzwolenie się z poczucia, że życie przelewa nam się
między palcami, że młodość ucieka i że pozostało nam więcej wspomnień niż pięknych
chwil przed nami - jest życie tu i teraz wypełnione działaniem. W działaniu tym kierować
powinniśmy się pragnieniem wypełniania naszego powołania do miłości i szczerą
radością, a wszystko to we współpracy z łaską Bożą. Jeżeli będziemy mieli świadomość,
że robimy to, co do nas należy, a dodatkowo postaramy się być przygotowani na
spotkanie z Bogiem w każdej chwili, ze spokojem uda nam się również przyjąć wszystko,
co przyniesie przyszłość.

Przypisy:
1. Tomasz Mann, Czarodziejska góra;
2. Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru;
3. Święty Augustyn,Wyznania;
4. Z wykładu ks. Michała Hellera pt. Czas i Wieczność, Konieczność i Wolność;
5. C.S. Lewis, Listy starego diabła do młodego.





Wielki
Post
dla świata

PIOTR ZIEMECKI



Kościół naucza, że Wielki Post jest okresem o charakterze
pokutnym, w którym w sposób szczególny jesteśmy wzywani do
powrotu na drogę nawrócenia lub pełniejszego na niej trwania,
m.in. poprzez realizację praktyk pokutnych. W Katechizmie
Kościoła Katolickiego możemy przeczytać takie słowa dotyczące
pokutnego charakteru Wielkiego Postu:

Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres
Wielkiego Postu, każdy piątek jakowspomnienie śmierci
Pana) są wKościele specjalnym czasempraktyki pokutnej .

Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń
duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze
pokutnym, dobrowolnychwyrzeczeń, jak post i jałmużna,
braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne

imisyjne).
(par. 1438 Katechizmu Kościoła Katolickiego)



Wielki Post nieodłącznie jest również związany z bogatą
w symbolikę sceną przebywania Chrystusa na pustyni i kuszenia
Go tam przez Złego. Jak podpowiada nam Katechizm:

Kuszenie Jezusa ukazuje, w jaki sposób Syn Bożyma być
Mesjaszemwprzeciwieństwie do tego, co proponujeMu
Szatan i co ludzie pragnąMu przypisać . Dlategowłaśnie
Chrystus zwyciężył kusiciela dla nas: „Nie takiego bowiem
mamy arcykapłana, który by niemógł współczuć naszym
słabościom, lecz doświadczonegowewszystkimna nasze
podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15). Kościół co
roku przez czterdzieści dniWielkiego Postu jednoczy się

z tajemnicą Jezusa na pustyni.
(par. 540 Katechizmu Kościoła Katolickiego)

Wielkopostne praktyki pokutne wspomagają nas w odpieraniu
pokus Złego i prowadzą do odkrycia prawdy Zmartwychwstania.
Prawdy, która daje nadzieję. Z kolei właściwy charakter pokuty –
jak możemy przeczytać w art. 109 Konstytucji o liturgii świętej –
polega na niczym innym, jak na „znienawidzeniu grzechu jako
obrazy Bożej”.

Biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje się, że Wielki Post jest
realnym i niezwykle potrzebnym daremw czasach i rzeczywistości,
w których przyszło nam obecnie żyć. Jednak jest to dar nie tylko
osobisty, przekazany w celu indywidualnego nawrócenia, ale
również dar mogący ożywiać całe społeczności i przywracać
Prawo Boże (na czele z przykazaniem Miłości) wszędzie tam, skąd
jest ono wypierane.



Tak, pokutny charakter Wielkiego Postu ma również wymiar
społeczny i wspólnotowy. Wyraźnie zdawali się o tym
przypomnieć ojcowie soborowi we wspomnianej już Konstytucji
Sacrosanctum concilium:

Pokutawielkopostnama być nie tylkowewnętrzna
i indywidualna, lecz także zewnętrzna i zbiorowa.

(art. 110 Konstytucji o liturgii świętej)

Należy też zwrócić uwagę na rolę Kościoła w dziele pokuty
i kłaść większy nacisk na potrzebęmodlitwy

za grzeszników.
(art. 109 lit. b Konstytucji o liturgii świętej)

Nie zapominając o własnej drodze do zbawienia, o własnym
nawróceniu, o indywidualnych praktykach pokutnych, czy też
szczególnie o własnej grzeszności, musimy równocześnie
pamiętać o zbiorowym charakterze pokuty wielkopostnej. Twoje
własne i „osobiste znienawidzenie grzechu, jako obrazy Bożej”
(patrz art. 109 Sacrosanctum concilium) musi iść w parze
z pragnieniem zewnętrznego i zbiorowego przeżywania Wielkiego
Postu. Musi łączyć się z pragnieniem modlitwy również za innych
grzeszników i pokutnymi praktykami wynagradzającymi za
publiczną afirmację grzechu.



Czy ostatnie wydarzenia związane z publicznymi manifestacjami
poparcia dla tzw. aborcji (a więc nie nienawiści do grzechu, ale
wyrażanej wprost jego afirmacji), czy też tak bolesne odejścia ze
wspólnoty Kościoła, nie są najbardziej zauważalnym dowodem na
to, jak bardzo potrzeba nam Wielkiego Postu nie tylko w życiu
prywatnym, ale właśnie również w życiu publicznym
i społecznym?

Wielki Post jawi się w tym kontekście jako czas napełniający nas
nadzieją. Niestety jest to nadzieja trudno dostrzegalna
i w pewnym sensie ukryta w praktykach pokutnych.
Pokuta – ponownie warto to podkreślić – rozumiana jako
nienawiść do grzechu, jest jednak wypierana z życia społecznego.
Już choćby najzwyklejsza piątkowa wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, czy szereg innych wyrzeczeń, które wierzący
mogą podejmować w charakterze pokutnym, jest przez otaczający
nas świat wypierana. Wszystko to właśnie przez brak dostrzegania
jej sensu – nadziei, która się w tam kryje. Dokładnie analogiczne
praktyki, a jedynie pozbawione elementu wiary, są uznawane
powszechnie w społeczeństwie. W przypadku postów są to
chociażby najróżniejsze diety o charakterze zdrowotnym lub
wizerunkowym. Nie jest zatem do końca prawdą, że ludzie
przestali być zupełnie zdolni do wyrzeczeń. To brak poczucia
sensu praktyki pokutnej i niedostrzeganie nadziei nawrócenia
i Zmartwychwstania, która się za nimi kryje, powoduje wyparcie
z przestrzeni publicznej tego, co zbiorczo możemy nazwać właśnie
Wielkim Postem.



Na każdego wierzącego został jednak nałożony obowiązek
apostolstwa – szczególnie apostolstwa realizowanego przez
świadectwo własnego życia. Jeśli jako katolicy przestaniemy
wierzyć w uzdrawiającą moc Wielkiego Postu działającą nie tylko
indywidualnie, ale również zbiorowo na życie społeczne
i publiczne, to wkrótce zatracimy też sens pokuty (odrzucenia
grzechu) w naszym prywatnym życiu.

Czy mamy zatem wystawać na rogach ulic i ostentacyjnie
wykonywać jakieś praktyki pokutne i wzywać przechodniów do
nawrócenia? Wydaje się, że taka postawa mogłaby jednak
przerodzić się – przy nawet najszczerszych chęciach –
w faryzejską i fałszywą; zatem pewnie nie... Nie zmienia to jednak
faktu, że Wielki Post może być okazją, a praktyki pokutne formą,
publicznego wyrzekania się grzechu.

Świat wokół nas potrzebuje Wielkiego Postu. Jako wspólnota
Kościoła nie bójmy się wzywać jednym głosem do pokuty
i nawrócenia nie tylko indywidualnego, ale również zbiorowego.
Właściwie przeżywany Wielki Post może uzdrowić tak nas
osobiście, jak i społeczną i publiczną rzeczywistość, która nas
otacza.



WIELKI
POSTęp

Jak pracować
nad sobą -
praktyczne
sposoby walki
z wadami.

GABRYSIAGÓŹDŹ



ZWYCIĘŻAĆ
samego siebie
i co dzień

STAWAĆ SIĘ
wewnętrznie

SILNIEJSZYM
i bodaj trochę

POSTĄPIĆ W DOBRYM.
Tomasz a Kempis



Zbliżający się okres Wielkiego Postu wielu z nas będzie skłaniał do
refleksji nad własnym życiem i podejmowania postanowień, które

mają pomóc w owocnym przeżyciu tego wyjątkowego czasu.
Owocnym, czyli dobrze wykorzystanym, który zmienia

i nas i otoczenie.

Żeby zmiany nie były chwilowe, powinno się podjąć konkretną pracę
nad sobą samym. Jeśli chcemy stawać się coraz lepszymi, pomocą dla
nas będzie konkretny plan działań, który pomoże nam poznać własne

wady i stopniowo eliminować je z życia.

Dlaczego powinniśmy bezwzględnie podjąć duchową walkę? Jak pisze Dariusz
Zalewski w książce „Sztuka samowychowania”: Unikanie zmagań z własnymi
słabościami nieuchronnie oddala od Boga i od zbawienia, uniemożliwia rozwój
osobowy, w pewnym sensie jest przejawem braku instynktu samozachowawczego.¹



Walka z próżnością (pychą)

Nie bez przyczyny pychę nazywa się podstawą wszystkich grzechów.
Jej przedmiotem jest pragnienie chwały i wywyższanie się. Łatwo
poznamy, że mamy u siebie do czynienia z próżnością, kiedy
zauważymy samochwalstwo i pragnienie “promocji” własnego ego.
Osoba próżna wyróżnia się swoim wyglądem (często w szokujący
sposób, przez wyzywający strój). Na pychę wskazuje także
sprzeciwianie się innym bez powodu - chociażby w postaci przekory
w mowie. Takie działanie wynika z potrzeby zaznaczania swojej
indywidualności.

W celu rozprawienia się z pychą, walkę należy rozpocząć od własnego
umysłu: bezwzględnie unikać rozmyślania i marzeń z własnym ego
w roli głównej - nie myśleć o przyszłości, sławie i chwale, w zamian
koncentrując się na potrzebach innych czy rozmyślaniach o rzeczach
ostatecznych. Ukrytym przejawem pychy jest także rezygnacja
z zaangażowania w rozmaite projekty z obawy przed własną
kompromitacją. Musimy często badać własne motywacje i oczyszczać
je przy wsparciu łaski Bożej.

Odtrutką na próżność jest rozmyślanie o innych - ich potrzebach,
zaletach i wszystkich cechach, które pozwolą wytworzyć w naszym
umyśle pozytywny wizerunek danej osoby. Powinno się zmuszać do
takiego działania, aż zajmie w naszym umyśle miejsce rozmyślania
o własnym ego. Pomocne jest także skrupulatne analizowanie
sytuacji, w których zauważyliśmy przejawy samochwalstwa. Na
koniec dnia warto się skonfrontować ze sobą samym i zapytać,
dlaczego tyle mówiliśmy o sobie i jak mogli to odebrać inni.



Na nasz umysł wpływa też wszystko, czym go karmimy. Potężnym
orężem w walce z tą wadą będzie dobór właściwej lektury -
bezwzględne unikanie treści dotyczących samorealizacji i odnoszenia
sukcesu. W zamian warto zadbać o klasykę literatury religijnej.

Walka z chciwością
Chciwość to „nieumiarkowana żądza posiadania”. Chciwość dąży do
samowystarczalności, a w tym kierunku popychana jest często przez
próżność - „zdobyć więcej, by być bardziej znanym”.

Osoba mająca problem z chciwością, podświadomie odrzuca wszelką
działalność charytatywną, bo nie widzi jej sensu. Łatwo rozpoznać
u siebie tę wadę, jeśli mamy tendencję do gromadzenia rozmaitych
dóbr (u kobiet kosmetyki, ubrania, biżuteria itp.; u mężczyzn np.
gadżety elektroniczne). Osoba chciwa będzie rozmyślać o bogactwie,
ryzykować inwestowaniem w niepewne biznesy. Chciwość przejawia
się w skąpstwie i obojętności na potrzeby innych. Na wszystkich
patrzymy jak na potencjalnych wrogów lub złodziei w obawie przed
utratą dóbr materialnych. Taka postawa wyklucza zawieranie
prawdziwych przyjaźni, opartych na braterstwie i zrozumieniu. Nie
można budować więzi z ludźmi przy jednoczesnym braku zaufania do
nich. Niekiedy ciężko jest odróżnić skąpstwo od oszczędzania - warto
tutaj skrupulatnie badać własne intencje.

Należy unikać myślenia o pomnażaniu pieniędzy, nowych
inwestycjach i wizji bogactwa. W zamian powinno się rozmyślać
o ludzkiej nędzy i cierpieniu, która pomoże wzbudzić miłosierdzie
i współczucie wobec innych. Praktycznym przejawem walki z tą wadą
będzie włączenie się w wolontariat zajmujący się dziełami



charytatywnymi. Powinno się bezwzględnie unikać oglądania reklam
oraz spędzania czasu w towarzystwie preferującym konsumpcyjny
styl życia i wyznającym tzw. „kult pieniądza”. W ramach lektury
duchowej warto sięgać po książki o świętych - darczyńcach np.
św. Franciszku. W codziennej walce odmawiać sobie wydawania na
przyjemności, przeznaczając te środki na pomoc biednym.

Walka z nieczystością (rozwiązłością)
Rozwiązłość (łac. luxuria) oznacza “rozpuszczenie” i rzeczywiście,
uleganie jej prowadzi do rozpuszczenia charakteru i rozluźnienia
dyscypliny duchowej.²

Przejawia się szeregiem zachowań, określanych jako nieskromne -
ubiorem, słownictwem, upodobaniem w treściach pornograficznych
czy też w konkretnych zachowaniach seksualnych. Nieczystość
rozwija się na gruncie słabej woli i braku rozsądku. Człowiek
zmagający się z tą wadą ma bardzo osłabioną decyzyjność - często nie
jest w stanie zdecydowanie odciąć się od okazji i sytuacji
prowadzących do grzechu.

Przy osłabionym charakterze nie ma mowy o stałości i dyscyplinie.
Rozwiązłe ciało stara się wybierać to, co przyjemne i dogadzać
własnemu ego, stąd nieczystości towarzyszy np. pycha, lenistwo
i nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Pogoń za przyjemnościami
potrafi całkowicie przyćmić perspektywę życia wiecznego i bardzo
przywiązać człowieka do troski o doczesność.

Podstawową zasadą walki z nieczystością jest niewchodzenie
w dialog z pokusą. W tym wypadku zdecydowanie uciekamy od



pokus, a gdy się pojawiają, powinniśmy je energicznie i zdecydowanie
odrzucać.

Pomocne w walce z nieczystością jest bycie w zdrowym związku,
opartym na miłości i wzajemnym zrozumieniu. W swoim umyśle
powinno się pobudzać do wstydu i zażenowania z powodu
popełnionych czynów, a także do lęku przed karą. Pomocne jest
unikanie wszelkich treści mających znamiona nieczystości,
a w codziennej pracy nad sobą - rozmyślanie o Męce Pańskiej
i rzeczach ostatecznych. Należy odciąć się od szkodliwych treści lub
chociaż zaprowadzić skrupulatną selekcję tego, z czym obcujemy.
Powinno się ćwiczyć w hartowaniu ciała i ascezie, odmawiać sobie
przyjemności, mądrze planować codzienne aktywności, jak ognia
unikając lenistwa i nudy.

Walka z zazdrością
Zazdrością nazywamy smutek z powodu dobra, przytrafiającego się
innym.³ Zazdrość łatwo dostrzec w plotkach, obmowach
i oszczerstwach względem drugich. Takie działanie ma na celu zepsuć
czyjąś opinię w oczach ludzi. Pielęgnowanie w sobie zazdrości
prowadzi wreszcie do nienawiści.

Z tą wadą łączy się lenistwo, powracające w głowie pytaniem
„dlaczego mają inni, a ja nie?”

Walkę należy rozpocząć od pozytywnego patrzenia na osobę, której
zazdrościmy. Niejednokrotnie będziemy zmuszać własną wolę i łamać
jej opór, by zacząć patrzeć na innych w dobry sposób. W codziennym
rachunku sumienia pomoże analizowanie sytuacji, w których



zauważyliśmy własną zazdrość. W ramach duchowej pomocy należy
często rozważać Drogę Krzyżową. Powinno się selekcjonować treści,
jakimi się otaczamy, rezygnując zwłaszcza z tych o tematyce sukcesu
i kultu pieniądza. Warto unikać nowobogackiego towarzystwa. Na
początku pracy nad sobą należy zmuszać się do odpowiadania
uśmiechem i cieszenia się z sukcesów innych, aż przełamiemy opór
własnej woli.

Walka z obżarstwem
Obżarstwo przejawia się w „nieuporządkowanym pragnieniu jedzenia
i picia”.⁴ Łatwo jest je zauważyć w grymaszeniu, wybredności,
smakoszostwie i żarłoczności. Łakomstwo wpływa destrukcyjnie na
ciało i umysł. Powoduje choroby i ociężałość umysłową. Łączy się
z dogadzaniem sobie i wygodnictwem.

Środkiem w walce z obżarstwem będzie ustalenie szczegółowego
jadłospisu na dany dzień - kiedy będziemy jeść i w jakich konkretnie
ilościach. Pomocne będzie ofiarowanie w czyjejś intencji wyrzeczenia
związanego z posiłkiem - odmawiamy sobie czegoś w ramach
duchowego wsparcia bliskiej osoby. W walce z obżarstwem pomaga
regularne poszerzanie wiedzy na temat negatywnych skutków
nieumiarkowania w jedzeniu i piciu - rozważanie następstw cukrzycy,
czytanie o skutkach alkoholizmu i innych chorób cywilizacyjnych.
Powinno się unikać okoliczności, które narażą nas na jedzenie poza
wyznaczonymi porami (np. kompulsywne jedzenie na mieście,
przechadzanie się bez celu po galeriach handlowych). Warto tak
zaplanować swój dzień, by nie zabrakło w nim pożytecznych
aktywności i nie było miejsca na nudę.



Walka z gniewem
Gniew przejawia się w nieuporządkowanym wykrzykiwaniu mniej lub
bardziej składnych słów (obelg i wulgaryzmów), które mają obraźliwy
charakter i prowadzą do kłótni.⁵ O jego wadze moralnej decydują
dopiero okoliczności, bo jako uczucie jest w tym względzie neutralny.

Pomocą w walce z gniewem będzie unikanie prowokatorów
i wszelkich okoliczności, powodujących wzrost nerwowości. Powinno
się szczególnie panować nad językiem, a także ćwiczyć mówienie
w spokojnej tonacji, bez podnoszenia głosu. Warto także pracować
nad mimiką, a w szczególności panować nad grymasami. Na poziomie
umysłu: powinno się pozbyć myśli, że coś się nam należy, w związku
z czym mamy prawo w zdecydowany sposób żądać tego od innych
albo mścić się na nich, kiedy nasze “potrzeby” nie zostają spełnione.
Warto przeanalizować sytuację konfliktu, w jakim ostatnio braliśmy
udział i rozważyć, jakie zło wyrządziliśmy innym i jak mogli się czuć
pod wpływem naszego gniewu. Kiedy pokusy stają się wyjątkowo
silne, należy szybko uciekać w modlitwę. Pożyteczna jest także
praktyka regularnego, codziennego czytania literatury religijnej.
Zwłaszcza tej, która dotyczy panowania nad sobą. Podczas nerwowej
sytuacji należy zwracać szczególną uwagę na ton głosu
- nie podnosić go, mówić jednostajnie, nie wędrować w gniewie
po pomieszczeniu itp.

W zależności od tego, z jakich źródeł bierze się nasz gniew, powinno
się: odciąć od osób, które prowokują do wybuchów, unikać
w mediach treści, które nas wzburzają, a dzień planować
szczegółowo, by unikać pokusy lenistwa.



Walka z lenistwem
Pod pojęciem „lenistwa” kryje się kilka łacińskich pojęć: acedia - „brak
troski”, oziębłość, zniechęcenie, gnuśność i anemia duchowa,
segni�es - (gnuśność, opieszałość, powolność) jest lękiem przed
trudem; molli�es - miękkość oraz delicia - rozpieszczenie
i wygodnictwo. Przy popadaniu w zniechęcenie słabną siły duchowe,
co prowadzi do apa�i i zwątpienia w sens podejmowanych działań.⁶
Człowiek leniwy powtarza sobie w duchu „później, później”⁷. Robi
wszystko, by odsunąć w czasie nielubiany wysiłek.

W walce z lenistwem należy wszelkimi siłami przerywać z pozoru
ciekawe zajęcia, programy telewizyjne, filmy itp. i walczyć
z przekonaniem, że „zasługujemy przecież na chwilę wolnego”, oraz że
„nic się nie stanie, jak zrobimy coś później”. Warto wzbudzać w sobie
zapał poprzez wartościową lekturę religijną i kontemplowanie
żywotów świętych. Kiedy pracujemy nad czymś, należy maksymalnie
skupić się na wykonywanym zadaniu i zrobić je dokładnie, i bez
zwłoki. Pomocne będzie myślenie o niebie, piekle, karze lub
oczekiwanej nagrodzie. Warto też dokładnie rozważyć, w jakich
sytuacjach oddajemy się lenistwu i czy nie łączą się z tym inne wady
(np. pycha, gniew).

* * *

Praca nad sobą jest gwarantem postępu w dobrym. Powinniśmy iść za
przykładem Jezusa, który odbył duchową walkę, poszcząc przez 40
dni na pustyni. Wielki Post jest dobrą okazją do tego, by wprowadzić
w swoim życiu konkretne i (miejmy nadzieję) trwałe zmiany.

1. D. Zalewski, Sztuka samowychowania. Poradnik praktyczny, Lublin 2019, s. 8.
2. Tamże, s. 76.
3. Tamże, s. 84.
4. Tamże, s. 92.
5. Tamże, s. 99.
6. Tamże, s. 109.
7. Tamże, s. 111.
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Ten numer SIEJMY (jak i wszystkie poprzednie
i następne) mógł powstać dzięki wolontaryjnej pracy
twórców SIEJMY (pro bono, non profit) oraz dzięki

wpłatom na zrzutkę, z których finansowane są wszystkie
Siejmowe inicjatywy.

Dziękujemy za Twoją modlitwę i dar finansowy.

Wspierając Siejmy, razem z nami przyczyniasz się
do poznania i przyjęcia wartości katolickich

przez młodych ludzi.

klinknij i WESPRZYJ

https://zrzutka.pl/2p8za3
https://siejmy.pl/

