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Powoli dobiega końca liturgiczny okres Wielkiego Postu. Niewątpliwie
najbliższe dni dla znacznej części z nas będą czasem podsumowań
i refleksji nad podjętymi postanowieniami i praktykami pokutnymi.
Wkraczając w okres Triduum Paschalnego warto zastanowić się nad
swoją wielkopostną drogą nawrócenia. Czy tegoroczny Wielki Post był
okresem mojego powrotu do Pana Boga? Czy wykorzystałem szansę
na zerwanie z grzechem? Czy pogłębiłem na tyle swoją relację
z Jezusem, aby w pełni uwierzyć we wszystko, co niesie za sobą
Zmartwychwstanie?

Odpowiednie wejście w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest
równie ważne, jak świadome i owocne przeżycie Tajemnicy Wielkiej
Nocy. Niniejszy numer SIEJMY w znacznej mierze został poświęcony
właśnie refleksji nad tym, co czasem nieoczywiste, a co wypływa
z nadchodzących Świąt.

Życząc owocnej lektury tego numeru, równocześnie życzę każdemu
z Czytelników jak najlepiej i jak najowocniej przeżytych Świąt
Wielkanocnych.

Piotr Ziemecki



DOMINIKA MELLER

W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne dobrze jest zdać sobie sprawę
z tego, że upamiętniają one wydarzenie absolutnie wyjątkowe w dziejach
świata. Wydarzenie, które zmieniło naszą rzeczywistość.

Zmieniło też Apostołów. Ci z początku wątpiący i przestraszeni ludzie
zyskali odwagę, która wielu z nich zaprowadziła na krańce świata i sprawiła,
że nawet męczeńska śmierć nie była im straszna.

Zmartwychwstanie - jeżeli szczerze w nie uwierzymy i zdamy sobie sprawę
z jego doniosłości - musi zmienić i nas. Zmienić, to znaczy napełnić odwagą
i radością. Nic nie jest bowiem bardziej optymistyczne niż świadomość, że
nasza sprawa został wygrana już 2000 lat temu.

Życzę więc sobie i wszystkim młodym ludziom Kościoła tej odwagi,
wynikającej z przemieniającej mocy Zmartwychwstania. Abyśmy, podobnie
jak Apostołowie - w naszych czasach i korzystając z dostępnych nam
środków - szli w świat i głosili Dobrą Nowinę. Nie mamy się bowiem czego
obawiać.



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



ŻYJ
ZMARTWYCHWSTANIEM

PIOTR ZIEMECKI



Wżyciu chrześcijanina centralnym punktem każdego roku są
niewątpliwie Święta Wielkanocne upamiętniające Mękę,
Śmierć oraz Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Okres
Triduum Paschalnego, jak i samych uroczystych dni
Zmartwychwstania Pańskiego przeniknięty jest zarówno
głębokim sensem teologicznym, jak i czysto ludzką refleksją
o wydarzeniach, które odmieniły bieg historii.

W katechizmowym nauczaniu Kościoła z łatwością odnaleźć można swoisty
teologiczny ekstrakt nauki o Zmartwychwstaniu i konsekwencji tego
wydarzenia dla człowieka i Jego zbawienia:

Misterium Paschalne ma dwa aspekty: przez swoją śmierć Chrystus
wyzwala nas od grzechu; przez swoje Zmartwychwstanie otwiera

nam dostęp do nowego życia. Jest ono przede
wszystkim usprawiedliwieniem, które przywraca nam łaskę Bożą,

„abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał
z martwych” (Rz 6, 4). Polega ono na zwycięstwie nad śmiercią

grzechu i na nowym uczestnictwie w łasce. Dokonuje
ono przybrania za synów, ponieważ ludzie stają się braćmi

Chrystusa, jak sam Jezus nazywał uczniów po Zmartwychwstaniu:
„Idźcie i oznajmijcie moim braciom” (Mt 28, 10; J 20, 17). Stają się
oni braćmi nie przez naturę, ale przez dar łaski, ponieważ to

przybrane synostwo udziela rzeczywistego uczestnictwa w życiu
jedynego Syna, który objawił się w pełni w swoim

Zmartwychwstaniu.
Katechizm Kościoła Katolickiego, par. 654



Ale wbrew pozorom nauka Kościoła odnosząca się do Zmartwychwstania
Pańskiego nie ogranicza się wyłącznie do głębokiej, odkrywanej wiekami
i równie długo dopracowywanej myśli teologicznej. W depozycie wiary Kościół
przechowuje również praktyczne rozumienie i znaczenie Zmartwychwstania
Pańskiego dla każdego z nas tu i teraz. Umieszczając to w myśli teologicznej
Kościół naucza:

Wreszcie Zmartwychwstanie Chrystusa - i sam Chrystus
Zmartwychwstały - jest zasadą i źródłem naszego przyszłego
zmartwychwstania: „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy

spośród tych, co pomarli... I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też
w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15, 20-22).

W oczekiwaniu na to wypełnienie, Chrystus Zmartwychwstały
żyje w sercach wiernych.

W Nim chrześcijanie „kosztują mocy przyszłego wieku” (Hbr 6, 5),
a ich życie zostało wprowadzone przez Chrystusa do wnętrza
życia Bożego, aby „już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za

nich umarł i zmartwychwstał” (2 Kor 5, 15).

Katechizm Kościoła Katolickiego, par. 655

Świadomy swojej wiary chrześcijanin, w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu
Chrystusa winien dostrzegać sens i drogę swojego życia. Świadomość
Zmartwychwstania to świadomość celu naszego życia, którym jest osiągnięcie
pełni szczęścia wiecznego rozumianego jako właśnie nieustanne przebywanie
ze Zmartwychwstałym – z samym Bogiem twarzą w twarz.

Szczególnie w dzisiejszych czasach nie możemy zapominać o konsekwencjach
płynących dla nas z tej podstawowej prawdy naszej wiary. Dla każdego
człowieka, tu i teraz, Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza, że Jezus żyje i jest
wśród nas. Nie tylko przy okazji Bożego Narodzenia powinniśmy więc
pamiętać o tym, że Chrystus jest Emmanuelem tzn. Bogiem z nami.
Zmartwychwstanie wypełnia tę zapowiadaną przez Stary Testament prawdę.
Bóg żyje i jest obecny pośród nas.



Wszystko to zaś oznacza, że również Jego Słowo, Jego Ewangelia nie mogą być
nigdy uznane za prawdę minioną, za coś nieprzystającego do naszych czasów.
Zmartwychwstanie winno ukazywać każdemu z nas, że Ewangelia jest – tak jak
Zmartwychwstały Jezus – żywa; jest żywym Słowem, które obowiązywało,
obowiązuje i będzie obowiązywać do końca czasów.

Czyż jednak ten fakt nie jest tak usilnie kwes�onowany współcześnie przez
różnej proweniencji postępowców? W obecnej rzeczywistości to właśnie
dążenia do odrzucenia prawd Ewangelii stały się niejako wizytówką tzw.
postępu. Musimy sobie bowiem uświadomić, że otaczający nas świat nie
poprzestał jedynie na wypieraniu Wielkiego Postu, sensu pokuty i cierpienia,
ale również pragnie on zaprzeczyć samemu faktowi Zmartwychwstania.
Rzekoma dezaktualizacja Słowa zawartego w Objawieniu musi dokonać się
najpierw poprzez zaprzeczenie prawdy Zmartwychwstania. Słusznie Św. Paweł
zauważa w swoim liście do wspólnoty chrześcijańskiej w Koryncie, że:

„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze
nauczanie, próżna jest także nasza wiara.”

1 Kor 15, 14

Istotnie bowiem, odrzucenie Zmartwychwstania niweczy całość Dobrej
Nowiny. Chrystus co najwyżej staje się kimś na wzór społecznego aktywisty
lub – w zależności od punktu widzenia – starożytnym przywódcą jednego
z ruchów społeczno-religijnych.

Niestety taki obraz Chrystusa jest dziś chętnie powielany nie tylko przez osoby
znajdujące się poza Kościołem, ale również przez część katolików. Publiczne
oburzenia na od wieków głoszone przez Kościół prawdy dotyczące chociażby
rozwodów, przerywania ciąży, czy też stosunku Kościoła do problemu
homoseksualizmu, płyną nie tak rzadko z wewnątrz wspólnoty Kościoła. Czy
wybiórcza interpretacja Słowa Bożego nie leży już tylko krok od zaprzeczenia
prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa? A może jest nawet tak, że wyparcie
Słowa Bożego następuje za pomocą wyparcia prawdy o Zmartwychwstaniu…

Ludzie niejednokrotnie dochodzą do Pana Boga pierwotnie poprzez fascynację
wymiarem społecznym chrześcijaństwa. Odwrócenie jednak tego procesu
i sprowadzenie nauki Chrystusa wyłącznie do wybiórczo wybranych prawd



jest zaprzeczeniem wiary i rychłym od niej odejściem. Tylko przyjęcie prawdy
Zmartwychwstania, prawdy o Bogu, który żyje i jest z nami, prawdy
o Zmartwychwstałym Chrystusie-Bogu wyrażonej przed wiekami chociażby
w Chalcedonie, jest warunkiem obiektywnie pełnego przyjęcia chrześcijaństwa
i prawdy Ewangelii.

Uroczystości wielkanocne są dla każdego z nas okazją nie tylko do skupienia
się na teoretycznym i teologicznym wymiarze Zmartwychwstania, ale również
są one szansą na podjęcie wysiłku zrozumienia praktycznego wpływu
tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa na nasze życie.
To szansa na zasadniczy rachunek sumienia, w którym odpowiemy sobie, czy
Zmartwychwstały Jezus i Jego Święta Ewangelia są centralnym odniesieniem
i wyznacznikiem drogi naszego życia. Przyjęcie Prawdy płynącej ze Świąt
Wielkiej Nocy musi oznaczać wdrożenie zasad Ewangelii w naszym życiu.

Obserwując piękno liturgii uroczystego okresu Triduum i Zmartwychwstania
Pańskiego, zagłębiając się w treść Liturgii Słowa, którą przygotował dla nas
Kościół, czy też zwyczajnie uczestnicząc w skupieniu na modlitwach
i celebracjach dni paschalnych, nie zapominajmy o praktycznym wymiarze
naszej wiary w Zmartwychwstanie. Nadzieja, którą Ono za sobą niesie będzie
tak żywa, jak żywe będzie życie Ewangelią na co dzień przez każdego z nas.



KTÓRZY
NIE ODNAJDUJECIE SIĘ

NA TYM ŚWIECIE

BŁOGOSŁAWIENI

DOMINIKA MELLER



Byćmoże jakomłodzi katolicy macie czasami
wrażenie, że trudnoWam odnaleźć się na świecie.
Wasze pragnienia wydają się być zupełnie inne, niż

pragnienia reszty społeczeństwa. OtaczająWas osoby,
które wybierają odmienny styl życia, a co więcej,
świetnie na tymwychodzą - podczas gdyWy wciąż
przeżywacie jakieś moralne rozterki. Amoże,

obserwując wszystkie rozrywki, które tak obficie
oferuje współczesna kultura, dochodzicie do wniosku,
że nie warto odmawiać sobie tego wszystkiego ze
względu na przywiązanie do wartości, które przez

większość ludzi określane są jako przeżytek rodem ze
średniowiecza? Trudno jest Wam też dawać

świadectwo wiary wWaszym naturalnym środowisku,
coraz częściej bowiem stajecie sami wobec tłumu
oponentów i musicie tłumaczyć się z postępowania

kościelnych hierarchów, którzy zbłądzili, albo
niedelikatnych wypowiedzi niektórych polityków. Czy
więc katolicy są dla tego świata wyłącznie wyrzutkami
społecznymi, outsiderami i przegrywami?W pewnym
sensie tak - ale tylko dlatego, że przynależą do innej
rzeczywistości - rzeczywistości Królestwa Bożego.

Uczestniczenie w niej jest nie tylko najlepszą rzeczą,
jakamogła sięWam przytrafić - stanowi również

potężny oręż w codziennych zmaganiach.



Jestem królem

Chrześcijanie od początku skazani byli na niezrozumienie przez doczesny świat, bo cała
nauka Chrystusa prezentowała poglądy przełomowe dla swojej epoki. W ciągu całego
okresu publicznej działalności Jezus nie został prawidłowo zrozumiany przez większość
mających z Nim styczność osób. W podążających za Nim tłumach znajdowało się wielu
ludzi uważających Go za współczesnego celebrytę – słyszeli o niesamowitych rzeczach,
których dokonał i chcieli zobaczyć coś podobnego na własne oczy. Inni kierowali się
prywatną korzyścią – doszły do nich wieści o uzdrowieniach i liczyli na to, że otrzymają
podobną łaskę również dla siebie. Z kolei wielu spośród współczesnych Chrystusowi
Żydów rozumiało postać Mesjasza na sposób zbyt ludzki, przede wszystkim polityczny,
upatrując w Nim wyzwoliciela spod władzy rzymskiego okupanta. Jezus z dystansem
podchodził do prób obwołania go ziemskim królem, celowo usuwając się w takich
sytuacjach w cień (por. J 6,15), a jednocześnie wprost mówił o swojej władzy w jakimś
innym, abstrakcyjnym królestwie:

Ale czym właściwie jest Królestwo Boże? Świadectwo dawane o nim przez Chrystusa ma
niejako trzy wymiary. Jezus mówił, że Królestwo Boże już przyszło („przyszło do was
królestwo Boże”, Mt 12, 28); że „królestwo Boże jest pośród was” (Łk 17, 21); oraz: „królestwo
Boże przyjdzie” (Mt 6, 10). Każde z tych sformułowań jest prawdziwe. Królestwo Boże
faktycznie istniało między uczniami, bo przebywał między nimi Zbawiciel. Jednocześnie,
może stać się udziałem każdego, kto przyjmuje Dobrą Nowinę. Rzeczywistość Królestwa
Bożego oznacza w tym sensie panowanie Boga w człowieku – w jego myślach, słowach
i czynach. Pięknie wyraził to św. Paweł: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”
(Gal 2, 20). W końcu, Królestwo Boże jako nasz ostateczny, wieczny cel nadejdzie wraz
z Chrystusem powracającym jako sędzia, kiedy wypełni się całość planu Zbawienia.

„Królestwomoje nie jest z tego świata. Gdyby królestwomoje było
z tego świata, słudzymoi biliby się, abym nie został wydany
Żydom. Teraz zaś królestwomoje nie jest stąd”. Piłat zatem

powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?” Odpowiedział Jezus:
„Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem
na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy,

słuchamojego głosu”. (J 18,36-37)



Te trzy wymiary nauki o Królestwie Bożym niosą ze sobą znamienne konsekwencje. Wiele
jest przecież osób, które nie wierzą w Boga, ale jednocześnie uważają Chrystusa za
wybitnego myśliciela – za kogoś, kto bliski był ideałowi człowieczeństwa i którego nauka
o potrzebie wzajemnego miłowania się jest godna wcielenia w życie. Chrześcijaństwo nie
jest jednak wyłącznie motywacyjną opowieścią o nauczycielu, który głosił hasła mające
pomóc nam stać się lepszymi ludźmi, a potem został niesprawiedliwie skazany na śmierć.
Fakt, że Chrystus jest Bogiem zstępującym na Ziemię oznacza spotkanie dwóch
rzeczywistości – obiektywnie istniejącego świata materialnego, z rzeczami które same
w sobie nie mają żadnej wartości, oraz świata duchowego, do którego przynależą nasze
tęsknoty, marzenia i idee. Nastąpiło to w momencie, w którym Słowo stało się Ciałem. Od
tego czasu istnieją one obok siebie, przenikają się, a każdy człowiek przyjmujący naukę
Chrystusa żyje na granicy obu. Królestwo Boże nie jest więc jakimś idealnym i odległym
miejscem, czy też stanem utożsamianym z Niebem, który zrealizuje się dopiero na końcu
czasu. To rzeczywistość tak samo prawdziwa, jak świat materialny, którego doświadczamy
na co dzień.

Nie znaczy to, że naukę o królestwie Bożym łatwo jest pojąć. Przykład Ewangelii pokazuje,
że wydawała się ona abstrakcyjna również Apostołom, którzy byli przecież pierwszymi
świadkami cudów Jezusa. A jednak, chociaż widzieli przemienienie wody w wino, wciąż
wątpili, że dwa chleby i pięć ryb mogą wystarczyć dla wielkiego tłumu; sprzeciwiali się,
kiedy Chrystus otwarcie mówił im o swoim przeznaczeniu i często zbyt bardzo przejmowali
się tym, kto jest wśród nich najważniejszy. Pełnia Boskiej Chwały ukazała im się w końcu
przez chwilę w momencie Przemienienia, a jednak nawet wówczas myśleli na ludzki sposób
– Piotr chciał przecież zbudować namiot dla Chrystusa i proroków, żeby mogli oni pozostać
na górze. Tym, co odmieniło sposób myślenia tych wątpiących i początkowo
przestraszonych ludzi, była Pascha i Zmartwychwstanie.

Nie z tego świata

To bowiem co widzialne przemija, to zaś co niewidzialne, trwa
wiecznie. (2 Kor 4, 17-18)

(...) prawdziwe znaczenie Jego królowania ukazało się jedynie
z wysokości krzyża (KKK 440)





Doświadczenie Zmartwychwstania było dla Apostołów czymś tak niepojętym, że ich
sposób patrzenia na świat nie mógł pozostać po nim taki sam. Od tego momentu
uczestniczą oni już w tej przemienionej rzeczywistości – są zdolni do wielkich wyrzeczeń,
uciążliwych podróży w najdalsze strony znanego wówczas świata, któremu pragną głosić
Dobrą Nowinę, a nawet do męczeńskiej śmierci.

Wiemy już, że wraz z nadejściem Słowa spotkały się ze sobą dwie rzeczywistości
i rozpoczęło się głoszenie królestwa Bożego, którego ostatecznym urzeczywistnieniem
była Pascha i Zmartwychwstanie Chrystusa (por. KKK 542). Pełnia Królestwa objawiła się
w pełni jednak dopiero po zesłaniu Ducha Świętego.

W tym momencie rozpoczynają się czasy ostateczne – czyli oczekiwanie na to królestwo,
które nastać ma po Paruzji. Chrystus nie pozostawia jednak swojego ludu samego – daje
mu Kościół, w którym Królestwo Boże urzeczywistniane jest już teraz.

Bycie członkiem Kościoła to zatem coś więcej niż przyzwyczajenie, tradycja, formalność,
czy też możliwość zaspokajania swojej potrzeby duchowości – to realne życie w Królestwie
Bożym już teraz.

Pełnia w Kościele

W tym dniu objawiona zostaje w pełni Trójca Święta. Od tego
dnia zapowiedziane przez Chrystusa Królestwo zostaje otwarte

dla tych, którzy w Niego wierzą; w pokorze ciała i w wierze
uczestniczą oni już w komunii Trójcy Świętej. Przez swoje
przyjście, które ciągle trwa, Duch Święty wprowadza świat

w „czasy ostateczne”, w czas Kościoła, Królestwo już
odziedziczone, ale jeszcze nie spełnione. (KKK 732)

Aby wypełnić wolę Ojca, Chrystus zapoczątkował Królestwo
niebieskie na ziemi. Zaś wolą ojca jest wyniesienie ludzi do

udziału w życiu Bożym. Czyni to gromadząc ludzi wokół swojego
Syna, Jezusa Chrystusa. Zgromadzeniem tym jest Kościół, który

na ziemi „stanowi zalążek oraz zaczątek tego Królestwa”.
(KKK 541)



Warunkiem uczestniczenia w tej nowej rzeczywistości jest oczywiście przyjęcie Ewangelii.
Chrystus w swojej nauce wielokrotnie podkreślał, jakie są warunki wejścia do Królestwa –
żeby to osiągnąć, trzeba oddać wszystko i iść za Nim; przyjąć Słowa i być dla niego żyzną
ziemią. Kwintesencją tej nauki jest kazanie na górze, w którym Jezus jasno stwierdza, że
Królestwo niebieskie należy do ludzi cichych, pokornych i miłosiernych; do tych którzy się
smucą i cierpią prześladowania. Oznacza to, że największą nagrodę otrzymają Ci, których
doczesny świat określiłby jako naiwnych, słabych, czy też po prostu przegranych.

Ten wymiar Ewangelii od wieków jest solą w oku świata. Niektórzy, słysząc o wywyższaniu
pokornych i konieczności niesienia swojego krzyża, powtarzają za Nietzschem, że
chrześcijaństwo jest religią słabych. Dla osoby, która nie wierzy w Zmartwychwstanie,
podążanie za nauką Chrystusa rzeczywiście może wydawać się rzeczą wysoce
nieopłacalną. Gdyby bowiem życie Jezusa zakończyło się w momencie ukrzyżowania,
poniósłby On, czysto po ludzku, całkowitą porażkę. To właśnie Zmartwychwstanie jest
momentem, który przewartościowuje wszystko. Wydarzenie to – tak niesamowite, że nie
można przejść obok niego obojętnie – nie tylko namacalnie zmienia naszą rzeczywistość –
tworzy ono także nowego człowieka. Człowieka, który nie boi śmierci, potrafi walczyć
o wielkie sprawy, a głowę chyli tylko przed krzyżem – zdaje sobie bowiem sprawę, że
zaszczyty niewiele znaczą, skoro najważniejsza rzecz na świecie wymagała tak wielkiego
poniżenia – i każdego dnia promieniuje radością Zmartwychwstania.

Broń przeciwko światu

To zatemmówię i zaklinam [was] w Panu, abyście już nie
postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym

myśleniem, umysłem pogrążeni wmroku, obcy dla życia Bożego,
na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości
serca. Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości [sumienia],
oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju
grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa.
Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim -
zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że - co się tyczy
poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego

człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz,
odnawiać się duchemwwaszymmyśleniu i przyoblec człowieka

nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości
i prawdziwej świętości. (Ef 4,17-24)



Trzeba jednak uważać, aby nie dojść w tym wszystkim do niebezpiecznej granicy, za którą
zaczyna się pycha. Życie w rzeczywistości Zmartwychwstania nie oznacza, że mamy
patrzeć z góry na ludzi, którzy nie rozumieją naszej wiary, albo z pogardą traktować świat
materialny – tutaj już bardzo blisko do herezji. Uświadomienie sobie prawdy o Królestwie
Bożym stanowić może jednak potężny oręż w walce z wyzwaniami codzienności. Niewiele
rzeczy napawa bowiem większym optymizmem niż świadomość, że Bóg chce, abyśmy już
teraz żyli w Jego Królestwie. Zdając sobie z tego sprawę, oraz pamiętając, że stoi za nami
cały Kościół wraz z rzeszą świętych, będziemy w stanie z jeszcze większą odwagą
wychodzić w świat, budować piękne dzieła i realizować nasze powołanie do miłości.

Jeżeli pytacie więc, czy chrześcijanin może odnaleźć się na tym świecie, odpowiem: -
chrześcijanin z zasady nie odnajduje się na tym świecie. I to jest jego największa siła.



Tajemnica
nieskończonej

miłości
MONIKA PIOSIK



Bóg, który jest bogaty
w miłosierdzie, dla wielkiej
miłości swojej, którą nas

umiłował, i nas, którzy umarliśmy
przez upadki, ożywił wraz

z Chrystusem – łaską zbawieni
jesteście.

Ef 2, 4-5



Wielki Post był czasem na zwrócenie się w kierunku Krzyża
i pojednanie z Chrystusem. Wielkanoc jest zwycięstwem Boga i Jego
Miłosierdzia. Jest największą tajemnicą wiary, na przyjęcie której
powinniśmy być dobrze przygotowani. Dla nas osobiście
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego powinna być
zwieńczeniem 40-dniowej wędrówki przez pustynię naszych
słabości, która pozwoliła wydostać się z pułapki zła i przylgnąć do
Jezusa, po to by dzięki Jego ofierze powstać z niewoli grzechu.

Na konieczność pojednania z Bogiem wskazują przykazania,
szczególnie trzecie przykazanie kościelne mówi o tym by
przynajmniej raz w roku w okresie Wielkanocnym przyjąć Komunię
Świętą. Wypełnienie tego warunku wymaga zatem spowiedzi
sakramentalnej. Zastanawiałeś się może kiedyś dlaczego bycie
w stanie łaski uświęcającej przynajmniej raz w roku jest takie ważne?

Jakie konsekwencje ma zaniechanie przystępowania do
sakramentów? Pewnie jakieś ma – powiesz po krótkim namyśle – bo
w końcu łaskę traci się przez grzech, którego powinno się unikać.
Jednak te następstwa są bardzo konkretne – czy wiesz, że:

„Dobre uczynki, kiedy jesteśmy pozbawieni łaski
uświęcającej, nie mają żadnej wartości w kontekście życia

wiecznego. […] To dramatyczne, szczególnie dla osób, które
permanentnie żyją bez łaski uświęcającej […]. Często słyszę
od nich, że starają się czynić dobro, a Pan Bóg na pewno

owe uczynki im policzy. Problem polega na tym, że właśnie
nie policzy. On oczekuje od nas, byśmy byli z Nim w

przyjaźni. Tylko wtedy liczy czynione przez nas dobro na
poczet życia wiecznego.”¹



Nie będąc w stanie łaski nie możemy też ofiarowywać żadnych
uczynków miłosierdzia za osoby zmarłe, gdyż tracą one swoją
nadprzyrodzoną moc².

Powyższe jest tylko potwierdzeniem, że nasza wiara zakłada
synowską relację z Bogiem – On nam wybacza, ale my też musimy
potrafić realizować postawę przebaczenia oraz żyć życiem
wypełnionym uczynkami miłosierdzia. Musimy kochać Boga, tak jak
On ukochał nas. Nie moglibyśmy zwyciężać grzechu, gdyby nie
odkupieńcza Boża miłość, ale też nie będziemy umieli z tego daru
skorzystać jeśli nie traktujemy Boga jako osoby, którą można zranić.

Niezwykłym darem jest to, że przyznajemy się do swoich błędów
w sakramencie spowiedzi, pracujemy nad sobą i za każdym razem
zwracając się w kierunku Krzyża uświadamiamy sobie raniący ból
każdego naszego przewinienia i mamy możliwość prosić
o Miłosierdzie. Czym ono jest?

„Miłosierdzie Boga jest to jego miłość, która pochyla się nad naszą
ludzką nędzą.”³

„Dopóki szczerze walczysz i próbujesz pokonać słabości Bóg
przebaczy wszystko i nigdy cię nie odrzuci. […] Nie lękaj się ani

walk duchowych, ani żadnych pokus, bo ja cię wspieram, byleś ty
chciała walczyć; wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej

stronie” (Dz. 1560)⁴.

Jezus przypomniał swoją naukę o Miłosierdziu poprzez Siostrę
Faustynę. Wskazał gdzie leży ratunek w świecie popychanym
w przepaść niedowiarstwa, apostazji, zuchwałego grzechu
i całkowitego zamknięcia na łaskę. Zapisana w Dzienniczku prośba



Jezusa zrealizowała się i w każdą II Niedzielę Wielkanocną (a więc
pierwszą po Wielkiejnocy) obchodzone jest Święto Miłosierdzia
Bożego (obowiązujące na terenie całej Polski od 1995 roku, a dla
całego świata zostało ogłoszone w 2000 r. przez św. Jana Pawła II –
w dniu kanonizacji św. siostry Faustyny)⁵.

Pan Jezus powiedział do Faustyny:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem
Miłosierdzia (Dz. 299)⁶. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla
biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności

miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się
zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza

przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty

Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699)⁷.

W to Święto możemy uzyskać łaski takiej samej rangi jak przy
Chrzcie Świętym, a więc nie jest to „tylko” umorzenie kary doczesnej
za popełnione grzechy (jak przy odpuście zupełnym), ale jest to także
darowanie win. Jeśli człowiek skorzysta z tego daru i umrze w święto
Miłosierdzia to pójdzie prosto do nieba bez czyśćca tak jakby
męczeńską śmiercią oddał życie za wiarę chrystusową.
Przygotowaniem do tego Święta jest rozpoczynająca się w Wielki
Piątek nowenna do Bożego Miłosierdzia (również podyktowana św.
Faustynie przez samego Jezusa). Modlitwa ta każdego dnia pozwala
zanurzyć w Bożym Miłosierdziu inną grupę dusz: dusze wszystkich
grzeszników; dusze kapłańskie i zakonne; dusze pobożne i wierne;
dusze pogan i nieznających Chrystusa; dusze braci odłączonych;



dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci; dusze które szczególnie
czczą i wysławiają miłosierdzie Jezusa; dusze czyśćcowe; dusze
oziębłe (Dz. 1209-1230)⁸. Nowenna połączona jest
z odmawianiem Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Zmartwychwstanie, Miłosierdzie, ale i Sprawiedliwość Boża – gdzie
On za dobre wynagradza, a za złe karze – są ze sobą nierozwiązalnie
połączone. Będąc w stanie łaski uświęcającej i wypełniając uczynki
miłosierdzia (drobne gesty miłości czy to wobec żyjących, czy jako
zadośćuczynienie za grzechy zmarłych) przechodzimy przez bramę
Miłosierdzia. To właśnie Miłosierdzie chroni przed ogniem Bożej
Sprawiedliwości i śmiercią wieczną, a więc jak długo żyjemy, tak
długo możemy czerpać z tego skarbca. Wielkanocna tajemnica Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa jest realnym znakiem
nieskończonej miłości Boga do człowieka:

„albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

(J 3, 16)

PRZYPISY:
[1] ks. G. Bliźniak w rozm. z T.P. Terlikowskim, Nieskończone Boże
miłosierdzie i koniec czasów, Espirit, Kraków 2020., s. 171.
[2] ks. D. Ruotolo, Kto umrze, zobaczy czyściec i raj, Wydawnictwo
M, Kraków 2019, s.138-139.
[3] ks. G. Bliźniak w rozm. z T.P. Terlikowskim, Nieskończone Boże
miłosierdzie…, dz. cyt.., s.8.
[4]św. s. M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek Miłosierdzie Boże w
duszy mojej, PROMIC, Warszawa 2015, s. 436.



[5] Strona zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: h�ps://
www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/ (dostęp: 25.03.2021)
[6] św. s. M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek… dz. cyt., s.122.
[7] Tamże, s. 243.
[8] Tamże, s. 346-352.



Święty Józef
Patron na trudne czasy

GABRYSIA GÓŹDŹ



Do 8 grudnia 2021 obchodzimy rok św. Józefa, ogłoszony
przez papieża Franciszka. Choć na kartach Ewangelii nie
pada z jego ust ani jedno słowo, jest aż nadto wymownym
patronem na obecne czasy: kryzysu rodziny, poszukiwania
dobrej pracy, spraw bytowych i mieszkaniowych.

Głęboko wierzę, że święci są naszymi przyjaciółmi
i sojusznikamiwniebie. Sami zmagali się z przeciwnościami
i pokusami, których pełno w ziemskim życiu. Mimo tego
doszli do świętości. Wiedzą zatem, jakie bolączki trapią
ludzi, którzy się do nich zgłaszają.

Kimbył ten niezwykłymężczyzna, przez wstawiennictwo
którego odwiekówmodlą się ludzie?

Józef najczęściej przedstawiany jest jako siwy staruszek,
chociaż najprawdopodobniej był mężczyzną w kwiecie
wieku. Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny pochodził
z rodu Dawida, a pracował jako cieśla. Nie obca mu była
ciężka praca, dlatego jest patronem ludzi poszukujących
pracy. Ostatnia wzmianka o świętym Józefie w Ewangelii
pojawia się przy okazji poszukiwania dwunastoletniego
Jezusa w świątyni. Kiedy Jezus jako dorosły rozpoczyna
publiczną naukę, o Józefie nic już nie wspomniano. Można
domniemywać, że miał piękną śmierć, bo odchodził
w towarzystwie Jezusa i Maryi, stąd ludzie wierzą, że potrafi
wyprosić łaskę dobrej śmierci.



Panny i kawalerowie powierzają mu znalezienie kandydata
na żonę/męża, poszukujący pracy zawierzająmu znalezienie
miejsca, w którym będą mogli uczciwie zarabiać na życie,
zakochani i narzeczeni proszą go o łaskę pięknej miłości,
a chrześcijańskie rodziny proszą o opiekę. Wyprasza też
łaskę czystości.

Józef pojawia się w Piśmie Świętym kilka razy. Po tym, jak
dowiaduje się, że Maryja jest w ciąży, planuje ją potajemnie
oddalić. W ten sposób chce uratować jej życie. Józef nie jest
biologicznym ojcem Jezusa, więc Maryja byłaby oskarżona
o cudzołóstwo. We śnie jednak Józef słyszy od anioła, by
wziął Maryję do siebie, co też bez zwłoki robi.

Józef jest przykładem odwagi i męstwa. Współcześni
mężczyźni mogą go sobie stawiać za wzór. Kiedy dowiaduje
się, że Jezusowi i Maryi grozi niebezpieczeństwo ze strony
Heroda, bez wahania zabiera Świętą Rodzinę i uciekają
razem do Egiptu. Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny jest
żywym przykładem tego, że mężczyzna sprawdza się
w działaniu. Nie musi nic mówić, by wiernie spełniać swoje
obowiązki i być obrońcą rodziny. Każdy, kto ma problem
z pychą, powinien z ufnością powierzać się świętemu
Józefowi. Nikt, tak jak on, nie upodobał sobie życia w ciszy
i ukryciu.



Bóg postawił go w obliczu kilku skrajnie trudnych sytuacji,
gdzie musiał wykazać się wielkim zaufaniem. Święty Józef
na nic nie narzeka, nie forsuje swojej woli. Jest posłuszny
aniołowi, który we śnie wydaje mu polecenia. Kto z nas
miałby taką wiarę, że przyjąłby pod swój dach nie swoje
dziecko, którego matką byłaby własna narzeczona? Józef
musiał być mężczyzną z krwi i kości, który potrafił zarabiać
na życie.

W roku świętego Józefa zachęcam, by zaprzyjaźnić się z tym
wielkim świętym.



Bóg w pięknie
Bóg w brzydocie
Estetyka w rozwijaniu duchowości.

KINGA SZCZEPANIAK

Gerardo Do�ori, Crocifissione



Świat katolika, to świat kontrastów. Żaden czas w roku nie daje tego odczuć tak mocno,
jak okres wielkanocny. Doświadczenie Bożego Zmartwychwstania, to doświadczenie
zetknięcia się życia ze śmiercią, radości z bólem, okrucieństwa ze współczuciem, kary
z łaską… Poszukiwanie Boga w sprzecznościach, to sytuacja bliska myślicielom Kościoła.
Wiele cennych spostrzeżeń dotyczących sprzeczności w życiu duchowym, znajdziemy
w tekstach Jana od Krzyża, który przeciwstawia w nich zmysły - duchowi, ciemność -
światłości, prawdę-niepewności:

„O nieszczęśliwa dolo naszego żywota! W jakim
niebezpieczeństwie tutaj żyjemy i z jaką trudnością

poznajemy prawdę! To, co jest najjaśniejsze
i najprawdziwsze, wydaje się nam ciemne

i niepewne. Uciekamy też od tego, czego najwięcej
powinniśmy szukać. Idziemy za tym, co jest dla nas
zrozumiałe i jasne, choć jest to dla nas najgorsze
i na każdym kroku szkodliwe. W jak wielkim

niebezpieczeństwie i niepewności żyje człowiek!
Jego bowiem wzrok, który powinien by prowadzić
do Boga, pierwszy uwodzi go i oszukuje. Jeśli więc
chcemy być pewni drogi, musimy zamknąć oczy

i wejść w ciemności. Wtedy dusza będzie
bezpieczna od nieprzyjaciół, którymi są jej
domownicy, czyli jej zmysły i władze.”

Święty Jan od Krzyża, Dzieła, s. 494.



PRZEZ PIĘKNO DO BOGA…
W poniższym tekście chciałabym skupić się na kontraście piękna i brzydoty – zjawisku,
które zdaje się być nieodłącznym elementem naszej codzienności. Dążenie do
upiększania siebie i swojego otoczenia zdaje się być naturalną potrzebą człowieka.
Utożsamianie piękna z dobrem prowadzi człowieka do postrzegania Boga jako
najwyższego Piękna i źródła wszelkiego piękna. Jak zauważa Witold Kawecki w tekście

„Czy piękno może zbawić?: Wokół teologii piękna”¹:

„Pięknem jako drogą do Boga – via pulchritudinis – zajmowano się od zawsze: od
Świętego Augustyna po R. Guardiniego, od Dionizego Areopagity po Sołowjewa, od

Tomasza z Akwinu po J. Maritaina, od Świętego Franciszka z Asyżu po
H.U.V. Balthasara, od Pascala po Kierkegaarda. Piękno często jednak rozumiane

bywa niejednoznacznie, a nawet fałszywie.”

Warto prześledzić za autorem, kilka pułapek, związanych z fałszywym rozumieniem
piękna, na które zwraca on uwagę we wspomnianym artykule (tych, którzy są
zainteresowani szczegółowym opisem tych zjawisk odsyłam do tekstu źródłowego):

• piękno traktowane jako „fenomen mody”;
• zredukowanie piękna do jego wymiaru zewnętrznego;
• ograniczenie piękna do sztuki potraktowanej jako środek przekazu doktryny

chrześcijańskiej;
• banalizacja piękna;
• dwuznaczność w rozumieniu piękna.

We współczesnym świecie piękno zdaje się być postrzegane dość przedmiotowo.
Można odnieść wrażenie, że otaczanie się pięknem, jest dla wielu osób,
wyznacznikiem statusu społecznego. Nie jest to sytuacja nowa, bo już w starożytności
znana była instytucja mecenatu, a artyści ze względu na specyfikę swojego trybu
pracy, od wieków musieli poszukiwać wsparcia głównie wśród najzamożniejszych grup
społecznych. Dziś jednak, ze względu na globalizację, postęp nauki i techniki, przy
coraz większej świadomości nierówności społecznych, ta przedmiotowość zaznacza
się jeszcze mocniej, przybierając tak skrajne postaci jak poddawanie się przez kobiety
zabiegom chirurgii plastycznej w celach wyłącznie poprawienia swojej urody. Według



statystyk American Society of Plas�c Surgeons z 2019, tylko w jednym roku w USA

wykonano 1,8 mln zabiegów z zakresu medycyny estetycznej², a największą
popularnością cieszyły się zabiegi powiększania piersi, liposukcji, korekcja kształtu

nosa oraz powiek³. O tym, że ponadczasowe dążenie do piękna, może być rozumiane
i zniekształcane na różne sposoby, możemy sobie uświadomić spoglądając na tekst:

„Przegląd najpopularniejszych zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej”⁴ dr. Agnieszki
Burkackiej, w którym przeczytać możemy:

„Powszechne zainteresowanie chirurgią plastyczną⁵ (nazywaną czasem chirurgią
kosmetyczną) i medycyną estetyczną jest wyrazem ponadczasowego pragnienia

człowieka: dążenia do piękna. Piękna kojarzonego z wyglądem fizycznym.
Biologiczne wyznaczniki atrakcyjności są przedmiotem licznych publikacji

naukowych (...). Z roku na rok liczba wykonywanych procedur upiększających
znamiennie rośnie. Naukowcy z Wielkiej Brytanii postanowili bliżej przyjrzeć się

temu zjawisku i ustalić, które czynniki mają charakter decydujący. Wyniki
wskazują, że zabiegi chirurgii plastycznej/estetycznej postrzegane są jako szansa

na wyższą samoocenę oraz ugruntowane poczucie własnej wartości i
atrakcyjności, a zatem na większy komfort i zadowolenie

z życia. Dążąc do „ideału”, nie zapominajmy, że choć pragnienie piękna jest
uniwersalne, to gusta są różne. I że – bez wątpienia – piękne ciało

to zdrowe ciało.”

Teologiczne postrzeganie piękna, wymaga więc przekroczenia granicy
powierzchowności i dotarcia do jego pozamaterialnych aspektów. Wskazówek, na
czym miałoby polegać takie ujmowanie piękna dostarcza nam filozofia św. Tomasza
z Akwinu, który zwraca uwagę na trzy składowe, które tworzą ujęcie piękna:

„Piękno (species), czyli uroda (pulchritudo) ma podobieństwo do tego, co właściwe
Synowi. Piękno bowiem stanowią trzy składniki: pierwsze, całkowitość i doskonałość
rzeczy; co ułomne i ma braki uchodzi za brzydkie; drugie, zachowanie należytej

proporcji, czyli harmonijny układ rzeczy; trzecie, bijący w oczy blask czy jasność; stąd

to nawet wszystko, co jest w jasnych barwach, uchodzi za piękne.”⁶



Idealnym spełnieniem tych warunków jest według świętego Tomasza Trójca Święta,
a szczególnie Syn Boży.

O ile dwie pierwsze cechy wydają się dość uzasadnione w rozumieniu duchowym,
o tyle pojęcie blasku, może się na pierwszy rzut oka wydawać dość powierzchowne.
Zanim jednak skrytykujemy św. Tomasza za słabość do błyskotek, postarajmy się
spojrzeć na to pojęcie z innej perspektywy. Pomocą w tym zadaniu będzie
interpretacja Edith Stein zawarta w tekście „Z dociekań nad bytem skończonym
i bytem wiecznym”:

„Jasność jest natomiast jak blask światła, które rozlewa się na byt i zdradza swe
boskie źródło. Zdaje się, że to słowo (jasność) wyraża właściwy czar piękna:

to, co w taki jedyny swoisty sposób duszę ujmuje i co z natury ma na myśli człowiek,
gdy coś nazywa pięknym. Tak jak przy poznaniu „rozumiemy pierwotnie” czym jest

prawda, a gdy nasze dążenie zostaje wypełnione — czym jest dobro, tak samo

rozumiemy czym jest piękno, gdy ów „blask” porusza w nas duszę”⁷

O tym, że piękno może przybliżać do Boga przekonani byli artyści w niemalże
wszystkich epokach. Piękne ikony, realistyczne i pełne ekspresji piety, wyniosłe
i monumentalne świątynie, dostojne pieśni religijne – to tylko kilka przykładów
chrześcijańskiego dorobku kulturowego. Dzieł, które moralizują, uwielbiają Boga,
przedstawiają dobre wzorce świętych i ojców Kościoła, czy też przestrzegają
i nakłaniają do nawrócenia. O ile nie mamy wątpliwości jakie motywy kierowały
twórcami sztuki sakralnej średniowiecza czy renesansu, o tyle współczesna sztuka
sakralna wydaje się pojęciem dużo bardziej niepewnym i rozmytym. Dla zobrazowania
żarliwości dyskursu toczącego się wokół religijności w sztuce współczesnej posłużę się

cytatami z artykułu ks. Andrzeja Draguły, poświęconemu tej tematyce⁸:

„Wydaje się, że istotnym problemem, przed którym stoi współczesna sztuka
religijna, jest wypracowanie nowej ikonografii religijnej. (...) Współczesna sztuka

religijna, a zwłaszcza jej kościelna odmiana, to prawie wyłącznie „sztuka dawna”.
„Sztuka «na służbie» Kościoła modli się dziś niemal tak samo jak wczoraj,
retuszując tylko najbardziej zewnętrzny kształt tych modlitw - zauważa

Chrzanowski. Według tego wybitnego historyka sztuki, istotnym problemem jest
dzisiaj rozdźwięk między sztuką a pobożnością jej religijnych Odbiorców. (...)



Sugerując się choćby nagłówkami informacji medialnych, można zaryzykować
diagnozę, że „sztuka i religia zmierzają do apokaliptycznej rozgrywki”.

Czyżby sztuka i religia skazane byłyby już wyłącznie na spór i konfrontację?
Wydaje się, że szansą (a właściwie koniecznością!) dla współczesnej sztuki

religijnej jest podjęcie na nowo dialogu między sztuką a teologią. (...) Bez dialogu
artystów i teologów, świata sztuki i świata religii, kultury i Kościoła religijne szanse
sztuki współczesnej wydają się niewielkie. I nie chodzi tutaj o religijną tematykę,

bo dzieł współczesnych ją podejmujących – także z pozycji krytycznej czy
bluźnierczej – jest wiele, ale o dzieła zdolne komunikować sacrum.”

Warto również przytoczyć słowa prof. Stanisława Rodzińskiego z książki „Sztuka na co

dzień i od święta”⁹:

„Nasz wiek przyniósł spadek wiedzy historycznej, biblijnej, tradycyjny niemal
antyklerykalizm artystów, przyniósł wreszcie zasadnicze przemiany samej sztuki.

Artysta dawniej w sposób naturalny wpleciony w życie Kościoła - od kilku
dziesięcioleci jest gościem, zleceniobiorcą. Sztuka sakralna naszego wieku przejęła
wszelkie jego słabości i choroby. Jego letniość, zmienność, upodobanie do mody,

powierzchowność, skłonność do pozorów kryjących często duchową
i umysłową biedę”. (...)

Ale przyglądając się współczesności warto uwierzyć, że czas jaki przeżywamy jest
być może przełomowy dla rozważań o potrzebie sztuki sakralnej rodzącej się
z prawdy przeżycia, lęku, potrzeby tożsamości z głodu godności. Taka sztuka
będzie miała szansę przekroczenia granicy przemijania i śmierci. Inna sztuka

sakralna stanie się bowiem już niedługo niepotrzebna i będzie naiwnym
i fałszywym decorum nie mającym żadnego związku z życiem Kościoła

i wiarą współczesnego człowieka.”

Piękne przykłady współczesnego dialogu między sztuką a teologią katolicką, znaleźć
możemy w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Watykańskiego (której można się
przyjrzeć również w czasie pandemii, za pośrednictwem strony internetowej

Muzeum¹⁰), a nieco bliżej nas, w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach¹¹.
Jak bardzo potrzebne są takie przykłady i jak wielką wartość ma piękno w Kościele,



mogą nam uświadomić słowa wypowiedziane przez kard. Ratzingera w wywiadzie

„Raport o stanie wiary”¹² z 1985 roku (choć nie tracące aktualności po ponad
30 latach):

„Przez wspaniałość świętości i sztuki, które powstały w wierzącej gminie, Pan
poświadczony jest wcześniej niż przez sprytne zabiegi licznych apologetów w celu
usprawiedliwienia licznych ciemnych stron w ludzkiej historii Kościoła. Jeżeli

Kościół ma nadal przeobrażać świat… jak może się wyrzec w swej liturgii piękna,
które powiązane jest ściśle z życiem i blaskiem zmartwychwstania. Bez stałej

obecności Piękna, a zatem Prawdy, świat pozostałby w pierwszym kręgu piekła…
Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, przyrody może być niebezpieczny.

Ślepota i głuchota na piękno nie są wcale drugorzędne, lecz mają negatywny
wpływ na jego teologię.”

BÓG UKRYTYWTYM, CO BRZYDKIE…

Doświadczenia świętych i męczenników, pokazują nam, że Bóg nie zawsze przychodzi
w tym, co piękne. Wiara i otwartość na Boże miłosierdzie pozwala nam dostrzec Go
także w tym co niedoskonałe, odrzucone, słabe i brzydkie. Przemawia do nas
w trędowatym ciele Hioba, w cuchnących już wskutek rozkładu zwłokach Łazarza,
w krwawiących ranach Chrystusa.

Karl Rosenkranz, niemiecki filozof, twórca pojęcia „estetyka brzydoty” w swoim eseju
o tym tytule, zauważył, że żadne z kanonicznych dzieł sztuki nigdy nie było obrazem
czyniącym cuda. Jak dopowiada historyk sztuki Maria Poprzęcka w tekście

ks. Andrzeja Draguły „Między hierofanią a brzydotą”¹³:

„obrazami cuda czyniącymi są na ogół obrazy nieporadne, pałubiaste, niemieszczące
się w tych kryteriach, którymi my posługujemy się w naszym zawodzie.”

Jak zauważają autorki artykułu „Maszkary i szkarady. Ocena estetyczna klasycznych

dzieł malarskich przedstawiających brzydotę”¹⁴, w estetyce wyróżnić można różne
kategorie brzydoty. W przytoczonym artykule wyróżniono pięć takich kategorii: złe



moce (bes�e, diabły, czarownice), symboliczne wizerunki śmierci, ludzie nieurodziwi,
ludzkie hybrydy (obrazy postaci ludzkich z elementami zwierzęcymi), ludzie
nieszczęśni (ofiary przemocy, cierpiący, płaczący). Choć wspomniana praca odnosi się
do malarstwa, myślę, że możemy rozszerzyć przytoczone kategorie postrzegania
brzydoty także na inne kategorie sztuki, a w szerszym kontekście – także codziennego
życia. Przyjrzyjmy się więc poszczególnym ujęciom brzydoty nieco bliżej.

Hybrydy, potwory i monstra wśród przytoczonych są najbardziej abstrakcyjną
kategorią. Dawniej, ciała zniekształcone, takie jak postaci bliźniaków syjamskich,
chorzy ze skrajnym hirsutyzmem czy rzadkimi chorobami genetycznymi takimi jak
epidermodysplasia verruciformis kojarzono z siłami nieczystymi, co szczególnie
wyraźnie przejawiało się w okresie średniowiecza. Średniowieczne bes�ariusze poza
opisami dziwacznych i baśniowych ludzi i zwierząt, zawierały więc także komentarze

objaśniające dogmaty wiary i etyki chrześcijańskiej¹⁵. Warto jednak zaznaczyć, że



obecność „potworów w stworzeniu” nie była interpretowana jedynie jako dowód
działalności Szatana. Filozofowie kościoła zauważali też w potworności drogę do
równowagi we wszechświecie, a św. Augustyn uważał potwory za „piękne, bo są
stworzeniami bożymi”.
Z inną symboliką brzydoty i deformacji spotkamy się natomiast w Apokalipsie, w której
zło ukazane zostało m.in. w postaciach Smoka utożsamianego z Anty-Chrystem oraz
pomagające mu dwie Bes�e. Tak autor Apokalipsy opisuje jedną z nich:

„I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza,
mającą dziesięć rogów i siedem głów,
a na rogach jej dziesięć diademów,

a na jej głowach imiona bluźniercze.
Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery,

łapy jej - jakby niedźwiedzia,
paszcza jej - jakby paszcza lwa.

Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.
I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną,

a rana jej śmiertelna została uleczona.
A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią,

i pokłon oddali Smokowi,
bo władzę dał Bestii.

I Bestii pokłon oddali, mówiąc:
«Któż jest podobny do Bestii

i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?»
A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa,

i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.
Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu,

by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi,
i mieszkańcom nieba.”

(Ap, 13, 1 - 6)

Warto zauważyć, że dziwaczne i karykaturalne przedstawienie Zła wyraźnie
kontrastuje z Pięknem, Światłością i Prawdą opisującymi Boga. Jak zauważa ks. Michał

Kaszowski w komentarzu do Apokalipsy¹⁶:



„Szatan nie naśladuje Trójosobowego Boga, czyniącego dobro, jednak Go „małpuje”.
To karykaturalne naśladowanie Go ujawnia się między innymi w działaniu

„trójcy”, o której mówi Księga Apokalipsy – „trójcy” walczącej z Trójcą
Przenajświętszą i prześladującej wszystkich prawdziwych Jej czcicieli. Tą „trójcą”
jest Smok, Bestia i Fałszywy Prorok. (...) Walcząca z Bogiem „trójca” – Smok barwy
ognia, Bestia i Fałszywy Prorok – wielokrotnie w historii stawała się wzorcem dla

różnych ateistycznych i niszczących wiarę potęg, państw, organizacji, sekt.
Pojawiały się różne „czerwone smoki”, które miały do pomocy okrutne bestie –
katów, torturujących i zabijających wierzących, oraz pozornie przychylnych

ludziom fałszywych proroków – „ideologów”, niszczących wiarę swoimi naukami
i propagandą. Wszystkie te wrogie Bogu i Kościołowi „trójce” trwały tylko jakiś
czas, przez symboliczne „czterdzieści dwa miesiące” (Ap 13,5). Potem upadały.”

Stawianie znaku równości pomiędzy brzydotą a siłami szatańskimi byłoby jednak zbyt
dużym uproszczeniem. Jak słusznie zauważa Umberto Eco w obszernym studium

estetyki brzydoty „Historia brzydoty”¹⁷: „tradycja chrześcijańska starała się nie
pamiętać o tym, że Szatan był początkowo aniołem, więc przypuszczalnie musiał być
piękny”. Warto też mieć na uwadze, że w zmaganiach o duszę ludzką także Szatan
potrafi posługiwać się pięknem – jest to jednak piękno powierzchowne, fałszywe,
wiążące się jedynie z pustką i poczuciem braku sensu.

Inną kategorią brzydoty jest ta, związana z chorobą, cierpieniem, zaniedbaniem czy
bliskością śmierci. Kontakt z tym rodzajem brzydoty wiąże się dla człowieka ze
szczególnie dużym dyskomfortem, bowiem zdajemy sobie sprawę, że może ona
dotknąć każdego z nas. Obcowanie z taką formą brzydoty w sposób szczególny
prowokuje nas do pomocy i przeciwdziałania jej przyczynom, ale też wymaga
znacznego wysiłku. Źródłem siły i odwagi potrzebnej do przekroczenia jej granic, do
wejścia w świat pełen trudnych i przykrych widoków jest wiara w Boże Miłosierdzie.
Przykładem na to są postacie świętych, takich jak św. Weronika, św Brat Albert, czy
św. Matka Teresa z Kalkuty, których biografie są dowodem na to, że przez obcowanie
z cierpieniem można przybliżyć się do tajemnicy Bożej Miłości. Czeski duchowny
i teolog Tomáš Halík idzie o krok dalej, stwierdzając, że nie da się doświadczyć Boga,

bez przyjrzenia się cierpieniu. W swojej w książce „Dotknij ran”¹⁸ pisze, komentując
cytat z Ewangelii o niewiernym Tomaszu (J 20 24-29):



„Dla mnie nie ma innej drogi, innej bramy do Niego niż ta, którą otwiera zraniona
ręka i przebite serce. Nie potrafię zawołać „Pan mój i Bóg mój!” dopóki nie ujrzę
rany zadanej sercu. Jeśli słowo credere (wierzyć) wywodzi się z cor dare (dać
serce), to muszę wyznać, że moje serce i moja wiara należą wyłącznie do tego

Boga, który może ukazać swoje rany.
Moja wiara stanowi jedno z moją miłością i nikt nie może mnie pozbawić miłości
do Ukrzyżowanego, będącej odpowiedzią na Jego miłość do mnie: Któż mógłby

mnie odłączyć od miłości Chrystusowej? Od tej miłości, która legitymuje się swoimi
ranami. Nie potrafię wypowiedzieć słów: „Bóg mój”, jeśli nie zobaczę Jego ran!

Także w obliczu najbardziej promiennej wizji religijnej - jeśli byłaby pozbawiona
blizn po gwoździach - przy całej swojej otwartości byłbym pełen wahania, czy aby

nie chodzi tu o złudzenie, projekcję moich pragnień, albo nawet o samego
Antychrysta. Mój Bóg jest Bogiem Zranionym (...)

Nie wierzę bogom i nie wierzę wiarom, które potrafią przetańczyć świat, nie
zaznawszy jego bólów - bez szram, bez blizn, bez oparzeń - oferując natrętnie na

współczesnym rynku religijnym jedynie swoje lśniące powaby.
Moja wiara bowiem potrafi odrzucić brzemię wątpliwości oraz doświadczyć

wewnętrznej mocy i pokoju jedynie wtedy, gdy kroczy stromą „drogą krzyża”, gdy
zmierza ku Bogu przez wąską bramę Chrystusowych ran. Bramę ubogich, bramę
zranionych, przez którą bogaci , syci i zadufani, wiedzący i „widzący”, „zdrowi”,

„sprawiedliwi”, „mądrzy i ostrożni” nie wejdą, tak jak nie przejdzie wielbłąd
przez ucho igielne.”

NA ZAKOŃCZENIE…

Najbliższe dni będą dla nas czasem, kiedy w szczególny sposób przyjrzymy się
cierpieniu, ranom, słabości – temu od czego na co dzień staramy się uciekać, od czego
nasza psychika stara się najczęściej odciąć, przejść obok, przemilczeć. Postarajmy się
wykorzystać te chwile na budowanie w sobie odwagi, wrażliwości na Boga i drugiego
człowieka, a także wdzięczności za całe Piękno, którego jest tak wiele w naszej



codzienności. Starajmy się doceniać to Piękno i dbajmy – zgodnie z zachętą papieża
Franciszka – „niech te małe piękna, które odzwierciedlają wielkie piękno, staną się
naszymi zwyczajami, abyśmy przetrwali w wiecznym śpiewie, w kontemplowaniu

chwały Boga”¹⁹.
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