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Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas, Panie!

#SolidarnizUkrainą



PIOTR ZIEMECKI
w s t ę p n i a k

Lutowy numer SIEJMY poświęciliśmy niemal w całości tematyce lęku. Na
naszych łamach staramy się znaleźć odpowiedzi na szereg pytań odnoszących
się do tego zagadnienia. Czy chrześcijanin może się lękać? Gdzie są granice
strachu, a gdzie występuje naturalna bojaźń? Dlaczego boimy się o naszą
przyszłość, o nasze zdrowie, czy też los naszych bliskich?

Treści, które tu znajdziecie mają zachęcić każdego z Czytelników do podjęcia
refleksji nad zagadnieniem lęku w naszym życiu, jako uczniów Chrystusa.
Słowo Boże oraz Magisterium Kościoła w znacznej mierze odpowiadają
wprost na postawione tu pytania. Trzeba jednak przyznać, że nie zawsze te
odpowiedzi będą proste i przejrzyste, a czasem mogą być wręcz
niedostrzegalne. Mechanizmy współczesnego świata niejednokrotnie celowo
ukrywają przed nami prawdziwą genezę naszych lęków i obaw. Czy potrafimy
stanąć w prawdzie i po chrześcijańsku skonfrontować się ze strachem?

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru SIEJMY!



W TYM NUMERZE
K L I K N I J W OK Ł AD K Ę A RT Y K U ŁU , A B Y P R Z EN I E Ś Ć S I Ę DO N I EGO OD R A ZU



Czego
się boimy?
DOMINIKA MELLER



Z jednej strony w żadnej epoce nie żyło nam się tak
dobrze jak teraz. Z drugiej jednak bieżące
wydarzenia, jak choćby niepewna sytuacja
ekonomiczna, pandemia, czy groźby wojny

udowadniają nam na każdym kroku, że dalecy
jesteśmy od wieszczonego jeszcze niedawno końca
historii. Również pozornie pozytywne zjawiska, jak

chociażby rozwój technologiczny, niosą ze sobą
więcej niewiadomych niż korzyści. Nic więc

dziwnego, że młodzi ludzie są dzisiaj coraz bardziej
zagubieni i onieśmieleni wobec konieczności

podejmowania decyzji dotyczących swojej
przyszłości.

doomer
Współczesny

Lęk młodego człowieka dotyczący przyszłości został jakiś czas
temu uosobiony za pomocą internetowego mema
przedstawiającego tak zwanego doomera. Doomer to postać
fikcyjna, która w sposób być może trochę przerysowany wyraża
zagubienie dzisiejszego dwudziestoparolatka. To mieszkający
w wielkim mieście, wykształcony pracownik korporacji, mierzący
się z samotnością i mający problemy ze zdefiniowaniem swojej
tożsamości. Postać doomera stawiana jest zazwyczaj w kontrze do
tak zwanego boomera, czyli przedstawiciela pokolenia naszych



rodziców urodzonych w okresie powojennego wyżu
demograficznego. Boomer, a zwłaszcza jego zachodnioeuropejska
wersja, to przedstawiciel klasy średniej cieszący się względnym
dobrobytem, posiadający dom, samochód i stabilną pozycję
zawodową, do której doszedł dzięki swojej ciężkiej pracy. Nie
kwes�onuje rzeczywistości, posiada odpowiedzi na wszystkie
pytania, a jego świat jest bezpieczny.

W kontekście polskiej rzeczywistości to zestawienie jest być może
mniej przekonujące – w końcu pokolenie naszych rodziców
dorastające w czasach PRL-u dalekie było od doświadczenia
wygodnego i dostatniego życia rodem z amerykańskiego
przedmieścia. Tym, co wyróżnia polskiego boomera, jest próba
prowadzenia spokojnej egzystencji pomimo niesprzyjających
okoliczności. Kiedyś być może próbował się buntować, dziś jednak
przyjmuje status quo świata za pewnik. Co istotne, jego życie
osadzone jest w rzeczywistości katolickiej i toczy się niemal w pełni
zgodnie z liturgicznym kalendarzem, jednak bardziej siłą rozpędu
i wychowania, a nie z wyjątkowej pobożności. Polski boomer wie,
że najlepszy schemat życia składa się z: wzięcia ślubu kościelnego,
znalezienia stabilnej biurowej pracy, kupienia mieszkania
i zapewnienia sobie w miarę spokojnego życia od weekendu do
weekendu.

Dzisiejszy dwudziestoparolatek jest dziś zagubiony, ponieważ
coraz wyraźniej widzi, że styl życia jego rodziców został
skompromitowany. Ciężka i stabilna praca nie jest już gwarancją
sukcesu w świecie, w którym ludzie mogą zarabiać miliony na
pokazywaniu swojego życia w mediach społecznościowych. Co
więcej, jego wymarzona ścieżka kariery okazała się wielogodzinną,
wyczerpującą harówką w korporacji, po której na korzystanie



z owoców pracy bardzo często po prostu nie wystarcza czasu i siły. Poza
tym doomer widzi, że nawet po latach nauki w szkole, byciu wzorowym
uczniem i ukończeniu studiów będących marzeniem każdego rodzica,
takich jak prawo czy ekonomia, marzenia o własnym, skromnym nawet
lokum spełnić może tylko dzięki związaniu się z bankiem kredytem na
wiele lat. Coraz częściej towarzyszy mu także lęk przed rzekomo
nieuniknioną katastrofą klimatyczną. Dla wielu młodych ludzi troska
o klimat staje się wręcz pewnego rodzaju kultem. Ekologiczne rytuały
zastępują im te religijne, zupełnie jakby świat nie znosił pustki w tej
materii. Niektórzy, co bardziej radykalni zwolennicy ideologii ekologizmu
deklarują nawet, że nie zamierzają posiadać dzieci, żeby ograniczyć
produkcję dwutlenku węgla na naszej planecie.

Dla boomera tego typu problemy są przesadą – młodszy kolega jest dla
niego po prostu rozpieszczonym i roszczeniowym dzieckiem, które po
latach wychowania pod kloszem nagle zdało sobie sprawę, że na
wszystko trzeba w życiu ciężko pracować. Ale czy rzeczywiście coraz
wyraźniej widoczna apa�a pokolenia współczesnych dwudziesto-
i trzydziestolatków nie jest niczym uzasadniona?

Wielu ekspertów podkreśla, że lęk przed przyszłością może
wynikać z faktu, że młodzi ludzie stoją w obliczu nieograniczonych
możliwości. Istnieje dziś bowiem wiele potencjalnych ścieżek
kariery, można mieszkać w dowolnym miejscu na świecie

się boimy?
Dlaczego



i z każdego miejsca jest się w stanie wykonywać swoje obowiązki
zawodowe. Nie ograniczają nas klasy społeczne i pochodzenie,
a w każdym razie nie tak bardzo, jak to było jeszcze sto lat temu.
W takiej sytuacji młodym ludziom bardzo trudno jest podjąć
jakąkolwiek decyzję mającą znamiona ostateczności. Nie potrafią
zdecydować się na konkretną ścieżkę zawodową, bo być może
gdzieś za rogiem czai się praca lepiej płatna, albo taka, która
w jeszcze większym stopniu pozwoli im realizować ich talenty.
Paraliżuje ich strach przed utraconymi możliwościami – każda
decyzja, każdy wybór aktywności czy miejsca podróży oznaczają
bowiem konieczność odrzucenia setek innych propozycji. Coraz
później podejmują też decyzję o małżeństwie, ponieważ trudno
zdecydować się na coś tak poważnego i nieodwracalnego, skoro
zawsze mogę trafić na jeszcze lepszego i bardziej dopasowanego
partnera. Nie pomaga fakt, że współcześni trenerzy rozwoju
osobistego przekonują nas, że możemy osiągnąć wszystko, jeżeli
tylko bardzo tego zapragniemy. To budzi jeszcze większą frustrację
– skoro bowiem inni osiągają swoje cele dzięki pozytywnej
afirmacji, pokazując przy tym na Instagramie zdjęcia ze swojego
idealnego życia, to tym bardziej ze mną, sfrustrowanym
pracownikiem biurowym, musi być coś nie tak.

Fakt, że młodzi ludzie nie potrafią podejmować decyzji sprawia, że
żyją w wiecznej teraźniejszości i to nie rozumianej jako uwalniająca
wieczność, ale jako koszmar, w którym nie są w stanie wykonać ani
jednego kroku naprzód. Jak pisał polski filozof i historyk idei Jan
Tokarski w swojej książe „Czas zwyrodniały”: (...) mamy wiele
możliwych stylów życia, żaden nie jest jednak do końca
usprawiedliwiony, żaden nie jest osadzony na niewzruszonym



fundamencie. Wielość możliwych zobowiązań podważa niezbywalność
któregokolwiek z nich1. Współcześni dwudziesto- czy
trzydziestolatkowie, często nawet nieświadomie, unikają wzięcia
odpowiedzialności za swoje życie, w konsekwencji czego pozostają
wiecznymi dziećmi.

Równie istotnym aspektem świata dzisiejszych młodych dorosłych
jest to, że z powszechnej świadomości rugowana jest śmierć.
Filozof Tomasz Stawiszyński podkreśla, że w dzisiejszym świecie
śmierć jest takim samym tematem tabu jak seks w epoce
wiktoriańskiej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ludzie umierali
w swoich domach i często zdarzało się, że dzieci obserwowały
chorujących, a w końcu powoli odchodzących dziadków, dzięki
czemu śmierć była dla nich naturalnym elementem życia. Dzisiaj
umiera się najczęściej w sterylnej bieli szpitali, a o śmierci nie mówi
się, kiedy nie trzeba. Łączy się to z wszechobecnym kultem
młodości. Bycie starym, zniedołężniałym i słabym człowiekiem jest
w złym guście – społeczeństwo jest w stanie zaakceptować tylko
„młodych duchem” i wyglądających na co najmniej dziesięć lat
mniej sześćdziesięciolatków, którzy z młodzieńczym entuzjazmem
oddają się swoim pasjom. Wobec tego wszystkiego człowieka,
który żyje w przekonaniu, że zawsze powinien być piękny, młody
i pełen sił, napawa lękiem perspektywa nadejścia jakiejś życiowej
niemocy, która zmusi go do odpuszczenia i zwolnienia tempa,
zwłaszcza że coraz więcej osób twierdzi dziś, że odpoczywać nie
tyle nie może, co nie potrafi. Co więcej, taki tryb funkcjonowania
stanowi coraz większe odejście od natury, dla której oczywiste jest,
że nasza aktywność może, a nawet powinna być mniejsza
w niektórych okresach życia czy roku.



Wolności te nie są być może potrzebne w świecie, który próbuje
sprowadzić egzystencję jednostki do ciągłej konsumpcji.
Wspomniany już Jan Tokarski podkreśla w swojej książce, że jest to
jeden ze sposobów panowania nad ludzkimi popędami. Popędy
kierują nami od tysiącleci. Kiedyś człowiek wykorzystywał je do
walki na śmierć i życie o przetrwanie. Później siły te przez setki lat
pchały ludzkość do robienia czegoś twórczego. Teraz, kiedy samo
przetrwanie nie wymaga wiele wysiłku, społeczeństwo wytworzyło
nowe sposoby na ujarzmianie naszych popędów – oglądamy
krwawe filmy, skaczemy ze spadochronem czy uczestniczymy
w sportowych widowiskach. Słowem – zyskujemy, w sposób
kontrolowany, różnego rodzaju wrażenia. Również kultura coraz
rzadziej służy obecnie kierowaniu naszych myśli ku sprawom
wzniosłym, a coraz częściej ma po prostu umilić nam spędzanie

Upadły nie tylko marzenia młodego człowieka o dostatnim
i beztroskim życiu. Z utraconymi nadziejami mamy do czynienia
również w wymiarze politycznym – nie sprawdziła się bowiem
także demokracja liberalna, która miała być ustrojem idealnym,
w pełni realizującym ideały sprawiedliwości i równości wszystkich
obywateli. Coraz wyraźniej widzimy jednak, że współczesnym
państwom bliżej dziś do totalitaryzmu. Zamiast rozwoju praw
człowieka można zaobserwować coraz większe ograniczanie
wolności obywatelskich, zwłaszcza w przypadku państw kultury
zachodniej.

rozemocjonowana i samotna
Jednostka



się nie bać?
Jak

Wszystkie te zjawiska sprawiają, że młody człowiek żyje dzisiaj
w coraz większym lęku. Nie dość, że trudno mu odnaleźć się
w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, to jeszcze
dostrzega coraz więcej zagrożeń dotyczących jego przyszłości. Jak
sobie z tym radzić?

Przede wszystkim, trzeba uwolnić się od ciągłego lęku o to, że
mogliśmy podjąć inną, lepszą decyzję. Tylko w ten sposób
będziemy w stanie żyć w pełni chwilą obecną. W sytuacji, kiedy
istnieje wiele możliwości – a jak wiemy, współczesny świat oferuje
ich nieograniczoną wręcz ilość – zawsze musimy zrezygnować
z czegoś na rzecz czegoś innego. Nie oznacza to, że bez znaczenia
jest fakt, jaką decyzję podejmiemy – wręcz przeciwnie. Co więcej,

wolnego czasu. Nastąpiła swego rodzaju konwersja z heroizmu na
konsumeryzm. W efekcie ludzie są dziś o wiele bardziej bierni. Kiedyś,
gdy nie zgadzali się na otaczającą ich rzeczywistość, wywoływali
rewolucję, próbowali zmienić świat. Dziś, kiedy coś im się nie podoba,
próbują raczej zmienić siebie, na przykład podczas sesji psychoterapii.
Nie oznacza to oczywiście, że ludzie dziś nie protestują – w końcu
jeszcze nie tak dawno widzieliśmy manifestacje odbywające się po
opublikowaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku dotyczącego tzw.
prawa do aborcji. Dla wielu osób tego rodzaju wydarzenia nie stanowią
dziś jednak sposobu na walkę o „wielką sprawę”, a możliwość
rozładowania swoich frustracji i popędów właśnie.



powinniśmy doskonalić się w mądrości i rozwadze, a także
poznawać siebie, żeby wybierać jak najlepiej. Trzeba jednak
pogodzić się z tym, że zawsze coś nas ominie i nie ma w tym nic
złego.

Warto pamiętać też, że nie wszystkie negatywne informacje
docierające do nas ze świata są prawdziwe – nie jest bowiem
tajemnicą, że internetowe portale i stacje telewizyjne, które
zarabiają na naszej uwadze, próbują zdobyć ją właśnie wszelkiego
rodzaju rozemocjonowanymi wpisami i dramatycznymi tytułami
artykułów. To również potęguje lęk – o bezpieczeństwo,
przyszłość, sytuację ekonomiczną. Coraz powszechniejsze jest
także publikowanie nieprawdziwych sensacyjnych informacji, czyli
tzw. fake newsów, które celowo wprowadzają odbiorców w błąd,
a także służą pobudzaniu ruchu na portalach i stronach
internetowych. Dlatego dobrze jest brać poprawkę na wszystkie
informacje, które docierają do nas z mediów, szukać informacji
w różnych, również mniej popularnych źródłach i zawsze oceniać
je z rozwagą.

W tym miejscu trzeba zadać sobie też pytanie o to, jakie
stanowisko wobec wszystkich opisanych wyżej zjawisk powinien
zająć młody katolik. Nie jest on przecież oderwany od
rzeczywistości i wszystkie problemy współczesności dotykają go
tak samo, jak jego ateistycznych rówieśników. Co więcej,
optymizmem nie napawa na przykład widok pustoszących
kościołów, wiadomości o nadużyciach przedstawicieli
duchowieństwa czy świadomość, że Kościół będzie musiał
w najbliższym czasie znaleźć odpowiedzi na wiele pytań
powstałych w związku z postępującymi zmianami społecznymi.

Naturalnym kierunkiem mogłoby tu być skierowanie się ku
chrześcijańskiej cnocie jaką jest nadzieja. Zgodnie z Katechizmem
Kościoła Katolickiego (nr 1817n):



Warto pamiętać jednak, że nadzieja ma kierować nasze serca
w stronę rzeczywistości duchowej. Składana przez Boga obietnica
nie dotyczy rozwiązania wszystkich naszych problemów na ziemi
czy doprowadzenia ludzkości do stanu niezmąconego niczym
szczęścia na Ziemi, a jedynie nagrody, którą otrzymamy już
w Królestwie Niebieskim. Przyjęcie postawy pełnej nadziei może
jednak pomóc nam zaufać, że Bóg zatroszczy się o nasze dobro
niezależnie od zewnętrznych okoliczności i wszelkich
międzynarodowych zawirowań. Zdecydowanie nie powinniśmy
więc pogrążać się w marazmie i apa�i wobec niepewnej
przyszłości. Do rozważenia pozostaje jednak kwes�a tego, czy
lepiej jest odciąć się od tego głośnego i rozemocjonowanego
świata, przestać się rozpraszać i skupić się na rzetelnym
wypełnianiu naszych obowiązków w domowym zaciszu, czy może
z idealistycznym wręcz zapałem próbować zmieniać ten świat –
przy czym ewangeliczne wezwanie skłania raczej ku przyjęciu tej
drugiej opcji.

Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy
jako naszego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia
wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa
i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski
Ducha Świętego. (...) Cnota nadziei odpowiada dążeniu do
szczęścia, złożonemu przez Boga w sercu każdego
człowieka; podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują
działania ludzi; oczyszcza je, by ukierunkować je na
Królestwo niebieskie; chroni przed zwątpieniem;
podtrzymuje w każdym opuszczeniu; poszerza serce
w oczekiwaniu szczęścia wiecznego. Żywa nadzieja chroni
przed egoizmem i prowadzi do szczęścia miłości.
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Rembrandt, Burza na Jeziorze Galilejskim, 1633 r.

Czemu
tak bojaźliwi
jesteście?
PRZEMYSŁAW BANASIK



Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do
swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę».
Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był
w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle
zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że
łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle
łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do
Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że
giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do
jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił
i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich:
«Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam
wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą:
«Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro

są Mu posłuszne?»

Mk 4, 35-41



Chrystus nigdy nie chce, abyśmy się lękali – nawet
wtedy, kiedy wokół nas panuje niespokojna, a nawet
niebezpieczna sytuacja. Jest czymś normalnym
i zarazem bardzo pięknym to, że Pasterz troszczy się
o swoje owce, a dokładniej o każdą owieczkę z osobna
tak samo. Ważnym momentem takiej troski jest
Golgota, gdzie Pan Jezus, konając już na Krzyżu, mówi
do swojego ucznia, który reprezentuje nas: „Oto Matka
Twoja”. Te trzy słowa są wyrazem prawdziwej miłości
Boga do człowieka. Warto także pamiętać o tym, że
w Piśmie Świętym napisane jest aż 365 razy (czyli na
każdy dzień roku) zdanie „Nie lękajcie się”. To jeszcze
dobitniej mówi nam o tym, że nasz Pan był, jest
i będzie z nami.



Przytoczony wyżej fragment Ewangelii wg św. Marka opisuje
przeprawę na drugi brzeg, gwałtowną burzę oraz dość
nietypową postawę Jezusa.

„On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu” – ciężko jest usnąć
na czymś twardym, niewygodnym, mokrym czy zimnym. Każdy
z nas ma czasem problem z zaśnięciem oraz ze świadomością,
że jutro trzeba będzie wcześniej wstać. Nieraz pomagamy
sobie lekami, słuchaniem muzyki czy po prostu oglądaniem
filmów. Tutaj Jezus, będąc w łodzi, jak gdyby niby nic poszedł
spać – oczywiście z powodu zmęczenia. To wszystko byłoby
czymś zupełnie zwyczajnym, gdyby nie to, że nadeszła silna
burza, a towarzyszące jej wiatr i duże fale zalewały łódkę. Jezus
wydaje nam się nieobecny. Czy powinniśmy się martwić o brak
Pasterza między swoimi owcami? Czy może jednak On z nami
jest? Odpowiedź kryje się w księdze Pieśni nad Pieśniami:
„Ja śpię, lecz serce me czuwa” (Pnp 5,2). Jezus czuwa
dyskretnie, delikatnie, z oddali. To pokazuje nam, że choć
miewamy momenty strachu, a przy tym także samotności, to i
tak jest z nami Pasterz, który nie pozwoli, aby nawet jednej
owieczce cokolwiek się stało.

„Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” – jest to
pytanie dość stanowcze, które i my często zadajemy naszemu
Panu w modlitwie – zazwyczaj wtedy, kiedy coś nam nie
wychodzi lub mamy obawy co do danej sytuacji. Z tego pytania
można wyłonić dwie postawy. Pierwsza z nich to pretensje
i żale w stronę Boga. Pytamy go: Dlaczego? Po co? W jakim
celu? Zarzucamy Mu różne błędy, które istnieją
w społeczeństwie: choroby, wirusy, pomyłki na drodze czy



w egzaminie. Wszystko, do czego jako ludzie nie umiemy się
przyznać, wytykamy Bogu. Gdzie nasza postawa miłości do
Stwórcy? Tak wiele Mu zawdzięczamy, a tak mało dziękujemy.
Druga postawa to zaufanie. Uczniowie zawołali do Jezusa, bo
mu zaufali, wiedzieli że On, zrobi coś z tą sytuacją, że wysłucha
ich wołania. Pan Jezus wysłuchuje naszych próśb – zarówno
wtedy, kiedy jesteśmy poważnie niezadowoleni, jak i wtedy,
kiedy jesteśmy cisi i pokorni.

„Milcz, ucisz się!” – właśnie te słowa Chrystusa są
odpowiedzią na naszą ufność. Burza natychmiast ustała.
Wołanie uczniów o pomoc zostało wysłuchane. Chrystus nie
chce nas zostawić bez odpowiedzi, dlatego ucisza burzę,
przynosząc tym samym ratunek. Kiedy jesteśmy w sytuacji dla
nas trudnej, wtedy w naszych sercach panuje burza, bijemy się
ze złymi myślami. Z jednej strony jesteśmy wręcz agresywni
wobec ludzi i Boga, a z drugiej prosimy Go o spokój
wewnętrzny i rozwiązanie problemów. Bóg jest dobry i nie
chce, aby jego dzieci były smutne. Każdy czasem ma takie
chwile, jednak Jezus mówi nam wyraźnie: „Błogosławieni,
którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4).

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!” –
możemy powiedzieć z uśmiechem, że Jezus nie był
zadowolony przez uczniów, którzy Go obudzili. Dlatego to
zdanie jest mocnym napomnieniem skierowanym do każdego.
Ciężko nam przyjąć prawdę o nas, która nie jest pozytywna,
która jest związana z naszym brakiem wiary. Uczniowie już się
nie odnieśli do tych słów. Zapewne zaskoczyło ich to, że Jezus
zarzucił im zwątpienie. Oskarżenie to zdaje się mieć podstawy,



ponieważ jeśli wierzymy, to i ufamy, a jeśli ufamy, to nie mamy
potrzeby się bać, bo Chrystus mówi: „A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).
Mamywięc pewność że w relacji „ja – Bóg” zawieść mogę tylko
ja, ponieważ On nas nie opuści nigdy.

Kończąc, zachęcam do modlitwy dziś, jutro, codziennie przez
wstawiennictwo św. Rity:

Święta Rito,
szczęśliwa orędowniczko w sprawach beznadziejnych,
wysłuchaj mojej modlitwy, wspomóż mnie w udręce,

ucisz mój lęk, pociesz mnie w smutku.
Będę stale wzywać twojego imienia, prosząc,
byś nieustannie wstawiała się za mną u Boga,

aby mi wybaczył, aby mnie strzegł, aby mnie zbawił.



W talii życia
jest tylko jeden
zwycięski As

MONIKA PIOSIK



Spróbuj nie walczyć ze zmianą, która wywraca
twoje życie do góry nogami. Nie zamartwiaj się,
ale zaufaj i daj się poprowadzić. Skąd wiesz, czy
wraz z nowym rozdaniem nie przyjdzie ci zagrać
zwycięską kartą?

W ostatnim czasie wiele się zmieniło… A my, jako ludzie mamy
bardzo ostrożne podejście do zmian.

Wolimy mierzyć się z tym, z czym już dawno temu się oswoiliśmy,
nawet jeśli sytuacja wcale nam nie odpowiada. Fakt, że jesteśmy
w stanie stosunkowo łatwo przyzwyczaić się do nowych
okoliczności niewiele tu pomaga – gdy już się przyzwyczaimy to
wtedy natychmiast zapominamy o tym, że już kiedyś z sukcesem
przeszliśmy drogę zmian. Podświadomie unikamy kolejnego
momentu, w którym znowu trzeba będzie na nowo tworzyć
nawyki i schematy działania. Unikamy zmian nawet kosztem
oszukiwania samych siebie.

Niedawno jednak wszyscy zostaliśmy postawieni przed
ogromnym wyzwaniem, przed prawdziwą lekcją pokory, refleksji
i zaufania. Postawiły ją przez nami strach i niepewność. To
właśnie one wymusiły konieczność wprowadzenia
wielopoziomowych zmian. Stolik, na którym graliśmy w karty
naszego życia, przewrócił się. Nikt z nas w pierwszej chwili nie
wiedział, czy próbować odtworzyć porozrzucane elementy, czy
rozdać talię od nowa, czy może po prostu zagrać nową grę, ale już
na innych zasadach…

To właśnie niepewność i utrata kontroli są źródłem naszego
strachu. Ostatnie miesiące to głęboka lekcja o niepewności i jej
namacalności – o tym, że nie da się przewidzieć wszystkiego
w naszych planach codziennego życia. Lekcja o tym, że



w sytuacjach skrajnych metody działania muszą się drastycznie
zmienić, bo te standardowe przestają wystarczać. Trzeba szybko
stworzyć nowy szablon, zrozumieć nieznane, zmienić punkty
odniesienia albo przynajmniej przystosować się bez oglądania
wstecz.

Metoda działania, która jest zmienna, nie jest jednak istotą
naszego działania. Istota działania jest rzeczą trwałą i to ona
w wyniku zaistniałych zmian została obnażona przed naszymi
oczami, ale czy to zauważyliśmy?

Zgodnie z księgą Jeremiasza: „Takmówi Pan: «Przeklętymąż, który
pokłada nadzieję w człowieku i któryw ciele upatruje swą siłę, a od
Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na
stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca
spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż,
który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on
podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie
puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo
zachowa zielone liście; takżew roku posuchy nie doznaje niepokoju
i nie przestaje wydawać owoców”. (Jr 17, 5-8)

Istotą naszego działania jest podejmowanie decyzji zgodnych
z naszą najgłębszą naturą, bo jako dzieci Boga tylko z Nim
możemy właściwie przeżyć życie. Dzięki Niemu w ogóle je mamy.
Żyjemy po to, by po śmierci móc spotkać się z Nim w Niebie. To
Jemu powinniśmy ufać i to dopiero Jego prowadzenie jest
w stanie zapewnić nam pokój i poczucie bezpieczeństwa. Bóg nie
chce naszego lęku. „Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny?
Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie,
gdziekolwiek pójdziesz»” (Joz 1, 9)

Dopóki będziemy chcieli kontrolować rzeczywistość i sami
podejmować decyzje, dopóty będziemy się bać, a w konsekwencji
upadać. Działając samotnie, najczęściej wyciągamy z talii właśnie



tę kartę, która przegrywa. Nasze decyzje podejmowane
w strachu, bez pomocnej dłoni Boga, właściwie zawsze są
błędne.

Jezus mówił do ojca Dolindo: „Zamartwianie się, denerwowanie
myślenie o konsekwencjach zdarzeń jest wbrew, zdecydowanie
wbrew oddaniu się Mi. […] Otrzymujesz niewiele łask gdy się
zamartwiasz.Wiele zaś łask spada na ciebie jeśli tylko twoja modlitwa
jest pełnym zawierzeniem i oddaniem się Mi. […] O jak bardzo pragnę
twojego oddania bym mógł ci błogosławić, i w jakim smutku
pogrążam się widząc jak się miotasz”¹. Sposobem na pozbycie się
lęku w niepewnych czasach, w których ludzka ocena
rzeczywistości zawodzi, jest całkowite zawierzenie życia Bogu.
„Zawołałem z ucisku do Pana, Pan mnie wysłuchał i wywiódł na
wolność” (Ps 118, 5)

Prawda o konieczności przejścia przez życie razem z Bogiem
i zawierzenia Mu siebie nie jest niczym nowym. Jednak dopiero
w momencie, gdy głębokie zmiany i niepewność stają się
nieodłączną częścią naszej codzienności, to dopiero wtedy mamy
możliwość namacalnie dostrzec ogromną wartość ofiarowania
samego siebie i zaufania Panu. W zmiennych realiach dnia
codziennego będziemy podejmować różne nowe wyzwania
i zmieniać taktykę gry, jednak drogowskazem prowadzącym przez
meandry naszych wątpliwości zawsze będzie Jezus. Karty mogą
zostać przetasowane, ale dzięki tej jednej, właściwej niestraszny
nam będzie żaden zastany układ. Stawiając na Boga, zawsze
mamy w zanadrzu asa w rękawie, który pozwala wygrać
najważniejsze rozdanie.

Spojrzenie na nasze doczesne życie z perspektywy wieczności
spędzonej w objęciach Boga wyzwala nas samych i naszą duszę
z lęku. Tylko z Bogiem dojdziemy do celu, którym jest Niebo.
Niezależnie od wszystkiego doczesna pielgrzymka skończy się



w najwłaściwszym dla nas momencie i nie jesteśmy w stanie tego
zmienić. Wszelkie trudności oraz radykalne zmiany w naszym
życiu są dla nas szansą na pełniejsze i prawdziwsze życie
w komunii ze Stwórcą.

Jezus powiedział do Alicji Lenczewskiej: „Każdy żyje na świecie tyle
czasu, ile jest konieczne do uświęcenia jego duszy. Nie ma
porównania między ludźmi. Każdy ma właściwy dla siebie czas,
właściwe dla siebie warunki uświęcania. Trzeba więc rozpoznawać
swoją drogę do Boga i ufnie poddawać się prowadzeniu Mojemu […]
Nie sądź, że można uzyskać świętość, myśląc o sobie i zajmując się
sobą […]” (Słowo pouczenia, 163)².

Skupianie się na swoich lękach i niechęć do wprowadzania zmian
w swoim życiu zawsze trzymają nas w miejscu. Czynności te są
wyrazem naszego egoizmu, który spowalnia lub całkowicie
upośledza nasz rozwój duchowy. Nie porównujmy się z innymi
i nie oglądajmy się za siebie. Po prostu zaufajmy Bogu. Zaufanie
Mu, otwarcie się na Jego prowadzenie oraz pełnienie woli Bożej
są najkrótszą drogą do świętości.

Bóg jest z nami zawsze i ma dla nas plan. Naprawdę nie mamy
czego się lękać. Jedyne, co powinniśmy zrobić, to postawić na
jedyną, właściwą kartę, otwierając szeroko drzwi Chrystusowi.

Źródła:

[1] J. Bątkiewicz-Brożek, Jezu, Ty się tym zajmij! o. Dolindo Ruotolo. Życie
i cuda, wyd. Espirit, wydanie I, Kraków 2017, s. 345-346.

[2] A. Lenczewska, Słowo pouczenia, wyd. Agape, Poznań 2021, s. 159-160.



LĘK
przed chorobą

PIOTR ZIEMECKI



Co katolik powinien wiedzieć
o dbaniu o zdrowie fizyczne?
Dlaczego Kościół przestrzega przed
przesadną troską o kondycję ciała?
Czy postawą chrześcijanina powinno
być zamartwianie się o zdrowie
i ciągły lęk przed chorobą? Czy
prawdą jest, że dawniej budowaliśmy
katedry, a dziś szpitale? Jakie
czynniki wpędzają nas w strach
o nasze zdrowie?



Co Kościół mówi o zdrowiu fizycznym?
W katechizmowym komentarzu do piątego przykazania
Nie zabijaj czytamy, że obejmuje ono dbanie o własne zdrowie.
Kościół przypomina, że nasza cielesna (fizyczna) kondycja jest
czymś wartym rozsądnej troski. Z kolei samo umieszczenie
tematyki zdrowia fizycznego w kontekście piątego
przykazania podpowiada nam, że nie mamy do czynienia
z czymś mniej istotnym, czy błahym, ale z poważną materią
wpływającą również na rzeczywistość duchową.

Życie i zdrowie fizyczne są cennymi dobrami
powierzonymi nam przez Boga. Mamy się o nie rozsądnie
troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka
i dobra wspólnego.
par. 2288 KKK

Kościół w swej mądrości zauważa jednak, że zdrowie nie może
być traktowane jako wartość absolutna. Nasze zdrowie lub
nawet „przeżycie” nie mogą być celem samym w sobie. Nie
mogą być celem, który „uświęca” wszelkie środki. Być może
dla wielu z nas będzie to zaskoczeniem, ale sprowadzenie
zdrowia do rzeczy najważniejszej (ileż to razy składaliśmy bądź
nam składano życzenia okolicznościowe, w których
posługiwaliśmy się tą zbitką słów) Katechizm nazywa wprost
neopogaństwem. Rozsądek, do którego Kościół wzywa nas



przy poszanowaniu własnego zdrowia jest konieczny, aby nie
obrócić w perzynę chrześcijańskiej moralności.

Chociaż moralność wzywa do poszanowania życia
fizycznego, nie czyni z niego wartości absolutnej.
Sprzeciwia się ona koncepcji neopogańskiej, która
zmierza do popierania kultu ciała, do poświęcania mu
wszystkiego, do bałwochwalczego stosunku do
sprawności fizycznej i sukcesu sportowego. Z powodu
selektywnego wyboru, jakiego dokonuje między silnymi
a słabymi, koncepcja ta może prowadzić do wypaczenia
stosunków międzyludzkich.
par. 2289 KKK

Zamartwianie się o zdrowie.
Lęk przed zachorowaniem, czy też ogólny strach przed utratą
kondycji fizycznej wydaje się być rzeczą naturalną w życiu
każdego człowieka. Mówimy tutaj jednak o pewnym
rozsądnym, racjonalnym i wyważonym stosunku do naszego
zdrowia. Co jednak, gdy mniej lub bardziej świadomie
zaburzymy te proporcje? Śmiem twierdzić, że przesadzone
zamartwianie się o zdrowie własne lub bliskich, wyrażone
w postaci coraz bardziej widocznego (w naszym zachowaniu,
gwałtownych reakcjach, kondycji psychicznej itp.) strachu



przed chorobą, nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim
podejściem do zdrowia i choroby (doświadczenia cierpienia).

Przytoczone już wcześniej fragmenty Katechizmu wyraźnie
dowodzą, że stanowisko Kościoła w zakresie praktycznego
i codziennego podejścia do dbania o własne zdrowie, zakłada
daleko idące umiarkowanie i – nomen omen – zdrowy
rozsądek. Wszystko zaś, co charakteryzuje się zbyteczną
przesadą może zostać w określonych sytuacjach uznane za
wręcz sprzeczne z chrześcijańską moralnością („Chociaż
moralność wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni
z niego wartości absolutnej.”).

Niezwykle ważne są tutaj również słowa Pana Jezusa, który
w kontekście przyszłych prześladowań i ucisku, wzywa swych
uczniów do męstwa i swoiście hierarchizuje naszą
rzeczywistość poprzez wyraźne postawienie „zdrowia” duszy
(dbania o zbawienie) ponad zdrowie cielesne. Logika Ewangelii
rozbudza w nas męstwo i zachęca do porzucenia lęku
o sprawy doczesne – z przesadnym lękiem o nasze ciało
i zdrowie na czele.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić
nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może
zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za
asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie
spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie
wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście
ważniejsi niż wiele wróbli.
Mt 10, 28-31



Zauważmy, że praktycznie przy każdym uzdrowieniu
(cielesnym) przekazanym na kartach Ewangelii, Chrystus
uzdrawia również duchowo. Biorąc zaś pod uwagę całość
Dobrej Nowiny, możemy chyba śmiało stwierdzić, że
duchowe uzdrowienie (poprzez chociażby odpuszczenie
grzechów) nie jest jedynie dodatkiem do dokonywanych przez
Chrystusa cudów, ale ich istotą.

Powtórnie warto więc cofnąć się do nauki Kościoła wyrażonej
w Katechizmie, zgodnie z którą wezwani jesteśmy do
roztropności i braku przesady w dbaniu o naszą cielesność.
Wnioskiem z tej nauki będzie z kolei ostrzeżenie dotyczące
zbytniego lęku przed chorobą, który może nie mieć nic
wspólnego z poszanowaniem własnego ciała, czy też
przestrzeganiem przykazania Nie zabijaj.

Będąc na styku zdrowia cielesnego i duchowego, nie sposób
również nie wspomnieć o modlitwie o zdrowie, czy
uchronienie przed chorobą. We wszystkich czterech
przekazach ewangelicznych, Chrystus dokonuje cudów
uzdrowienia wobec osób, które Go o to usilnie błagają.
Kościół od samego początku zanosił modlitwy o zdrowie
cielesne i trzeba jasno powiedzieć, że zachowując
chrześcijańskie podejście do chorób cielesnych, możemy
prosić Pana Boga o uzdrowienie z doczesnych cierpień
i niedomagań zdrowia fizycznego. Równocześnie nie wolno
nam jednak zapominać o szczerych intencjach i świadomości,
że naszym celem jest zbawienie i życie wieczne, a nie
wyłącznie uzdrowienie z doczesnych słabości. Warto, abyśmy



zajrzeli w głąb swoich intencji, aby nie doszło do sytuacji,
którą na wpół satyrycznie określił w swojej niezwykle
ciekawej książce (domagającej się odrębnego i pogłębionego
artykułu) prof. Manfred Lütz:

„Modlimy się i jesteśmy pobożni nie w celu zapewnienia
sobie nieba, ale aby mieć pewność, że udamy się tam
możliwie późno i w dobrym stanie zdrowia.”
M. Lütz, Szczęście w pigułce, s. 30-31

Wspomniany profesor psychiatrii, będący swego czasu
doradcą papieża Benedykta XVI, w innym miejscu zauważa
też, że współczesny świat wywrócił hierarchię wartości
w odniesieniu do dbania o zdrowie cielesne. Słowa tego – co
warte podkreślenia – lekarza, profesora w dziedzinie
psychiatrii, mimo że nie napawają nadzieją, to mogą
zainspirować każdego z nas do podjęcia głębszej refleksji,
której skutkiem może być przewartościowanie tego
wszystkiego, co znajduje się na styku ducha i ciała, wiary
i doczesności.

„Jeśli dzisiaj w ogóle coś jest otoczone kultem,
wypraszane w modlitwach i wypełnione ofiarami
pokutnymi wyciskającymi pot, to tym czymś jest zdrowie.
Nasi przodkowie budowali katedry, my budujemy kliniki.
Nasi przodkowie padali na kolana, my robimy skłony
tułowia. Nasi przodkowie ratowali swoje dusze, my swoje
figury.”
tamże, s. 16



Kto nas straszy?
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe refleksje, warto
postawić sobie pytanie, z czego tak naprawdę może
wypływać pewna „przesadność” dbania o własne zdrowie,
która prowadzi z kolei do ponadprzeciętnego lęku przed
zachorowaniem.

Oczywiście najprościej byłoby odpowiedzieć, że to zły duch
popycha nas na manowce. O ile nie sposób odmówić temu
stwierdzeniu prawdziwości, o tyle jednak warto poszukiwać
pewnych konkretnych mechanizmów współczesnego świata,
które służą temu zamętowi. Jest to ważne z wielu powodów,
jednak przede wszystkim dlatego, że tylko demaskując ten
proces, możemy bronić się przed amoralnym stosunkiem do
ciała i unikać przesadnego lęku przed zachorowaniem.

Przede wszystkim postawmy sobie pytanie o przekaz
medialny, który – co pokazała szczególnie sytuacja
pandemiczna – oparty jest o silne emocje, a wśród nich strach
– lęk przed zachorowaniem i śmiercią. Znając katechizmowy
stosunek Kościoła do dbania o własne zdrowie, jak i czytając
uważnie Pismo Święte, codziennie konfrontujmy swoją
postawę z chrześcijańską hierarchią dbałości wpierw o życie
wieczne, potem zaś o doczesne. Zderzajmy codzienne „fakty
medialne” i krzykliwe nagłówki o zachorowaniach, ciągłym
zagrożeniu i zgonach, z kościelnym wezwaniem do rozsądnej
i nieprzesadzonej troski o zdrowie fizyczne.



Warto również krytycznym okiem spoglądać na wszelkie
restrykcje, które dotykają życia społecznego i publicznego,
a które – co również pokazał ostatni czas – nie raz wpływają
na indywidualną rzeczywistość duchową. Lepsze bądź gorsze
polityczne uzasadnienie ograniczenia dostępu do
sakramentów (które przecież miało miejsce jeszcze nie tak
dawno), odwołujące się właśnie do zdrowia cielesnego,
również winno być konfrontowane w sumieniu każdego
chrześcijanina z przesłanką roztropności i rozeznaniem
miejsca zdrowia fizycznego w naszej hierarchii wartości.

* * *

Współcześnie jesteśmy podatni na ogromną ilość manipulacji
i propagandy w odniesieniu do naszego zdrowia cielesnego.
Wydaje się oczywistością, że lęk przed chorobą, czy też
ponadprzeciętne dbanie o własne zdrowie przekładać się
będzie na wymierne korzyści finansowe międzynarodowych
koncernów farmaceutycznych, czy też szeroko pojętej branży
medycznej i paramedycznej. Czy niezaprzeczalny postęp
w dziedzinie medycyny, jak i produkcji leków, które
w ogromnej większości ratują nas przed śmiertelnymi
chorobami i cierpieniem, zwalnia nas z roztropnego podejścia
do naszego zdrowia fizycznego? Czy jako chrześcijanie, którzy
wierzą, że w perspektywie życia wiecznego, doczesność jest
nam dana chwilowo i niekoniecznie w pełnym zdrowiu,



możemy ulegać przesadnemu lękowi przed chorobą
i śmiercią?

Tekst ten nie wyczerpuje nawet w niewielkim ułamku
tematyki w nim poruszonej. Warto jednak zadawać sobie
pytania tu postawione. Warto podjąć osobistą refleksję nad
tym, jaką hierarchią wartości w odniesieniu do zdrowia
kierujemy się w naszym życiu.



Jak
starożytne
papiestwo
doprowadziło mnie
do Kościoła katolickiego

PAWEŁ GŁOWACKI



Na początku swojej drogi do Kościoła katolickiego, kiedy
zacząłem poważnie zastanawiać się nad konwersją na
protestantyzm lub prawosławie, zdałem sobie sprawę
z tego, że kwestia papiestwa jest czynnikiem decydującym
o tym, czy zostanę katolikiem, czy nie. Poza Kościołem
katolickim żadne inne wyznanie chrześcijańskie, żaden
inny kościół nie wierzy w papiestwo i tym samym go nie
uznaje. Jeżeli więc nauka głosząca, że:

a) apostoł Piotr jest widzialną skałą, na której Chrystus
zbudował swój Kościół, posiadając prymat
jurysdykcji nad całym Kościołem,

b) szczególnym dziedzicem tej władzy Piotrowej jest
Kościół i Biskup Rzymu, którego autorytet również
rozciąga się nad cały Kościół, zarówno na Zachodzie
jak i na Wschodzie,

okazałaby się prawdziwa, to musiałbym wtedy zostać
katolikiem. Jeżeli ta nauka – zarówno biblijnie, jak



i historycznie – okazałaby się fałszywa, to na pewno nie
mógłbym być dłużej katolikiem. Używając Lutrowego
sformułowania: od prawdziwości tego artykułu wiary
zależy, czy Kościół się ostoi czy upadnie. Jeżeli upadnie, to
wiem, że nie jest to Kościół założony przez Jezusa,
ponieważ mój Zbawiciel obiecał, że bramy piekielne nie
przemogą, nie pokonają Jego Kościoła (zob. Mt 16,18).
Wtedy muszę szukać dalej Kościoła Bożego, który nie
tylko jest niewidzialną rzeczywistością, lecz także stanowi
widzialną społeczność uczniów Jezusa dzielących między
sobą jedną i tą samą wiarę (zob. Ef 4,5). Jeżeli jednak
Kościół ostoi się na tym artykule wiary, to bez wątpienia
Kościół katolicki został założony przez samego Boga-
Człowieka – Jezusa Chrystusa i wszyscy chrześcijanie
powinni być katolikami, w tym i ja. Bardzo imponowałymi
te śmiałe twierdzenia Rzymu na temat swojego
nadrzędnego autorytetu. Nie da się przejść wobec nich
obojętnie, a przez to potraktować Kościoła katolickiego ze
swoim widzialnym centrum w Rzymie jako jedną z wielu
opcji do wyboru wśród różnych, równych sobie wspólnot
chrześcijańskich, bo albo rzeczywiście jest to Kościół
Boga, albo jest to Kościół antychrysta. Albo papieże są
następcami Piotra, albo następcami Judasza.

Podobnie jest z twierdzeniami samego Chrystusa na
temat swojego autorytetu i swojej osoby. Albo Jezus
z Nazaretu rzeczywiście był i jest wcielonym Bogiem, albo
był zwodzicielem i kłamcą. Nie można stawiać jego osoby
po środku dwóch skrajnych twierdzeń i mówić – tak jak



dokonano tego w epoce oświecenia – że był tylko
moralnym nauczycielem ludzkości, tak jak Budda,
Konfucjusz i inni. Albo osoba uważająca siebie za Boga
nim jest i trzeba za nią pójść oraz oddać jej swoje życie,
albo jest kłamcą i to do tego podłym kłamcą, który na
pewno przez ten fakt nie może być postacią godną do
naśladowania. Nie ma wyboru opcji pomiędzy. Podobnie
jest z twierdzeniem Kościoła katolickiego na temat
swojego autorytetu i jego nauki o papiestwie. W końcu
sam Chrystus powiedział o swoim Kościele – Kto was
słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto
Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał (Łk 10,16).

Co więcej, papiestwo jest jedną z najstarszych i jedną
z najdłuższych, nieprzerwanie istniejących instytucji na
świecie. Według katolickiej wykładni, papiestwo zostało
ustanowione przez samego wcielonego Boga w osobie
apostoła Piotra 2000 lat temu. Dlatego będzie trwało aż do
skończenia świata, ponieważ jej założyciel, Jezus
Chrystus, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, jest Panem
całej ludzkiej historii. Na przestrzeni tego czasu
powstawały przeróżne cesarstwa, królestwa i kraje, które
nawet obierały sobie za cel zniszczenie wiary
chrześcijańskiej i Kościoła katolickiego. Jednak one
upadały, a Kościół z papiestwem cały czas istnieje dalej.
W niezwykle trafny sposób wyraził to papież Mikołaj I
Wielki, pisząc w ok. 865 r. list do cesarza bizantyjskiego
Michała III Metystesa, będący bezpośrednią odpowiedzią
na dosyć obraźliwy list cesarski. List ten stanowi



monumentalny pomnik wielkiej apologii przywilejów
Rzymskiej Stolicy, a więc prymatu Kościoła Rzymskiego
z ustanowienia Bożego:

Przywileje tej [Rzymskiej] Stolicy są
wieczne: zostały zasadzone
i zakorzenione przez samego Boga.
Mogą być uderzone ale nie zmienione:
mogą zostać zaatakowane ale nie
zniszczone. Były przed twoim
wstąpieniem [na tron] cesarstwa
i nadal, dzięki Bogu, są nienaruszone.
Będą, gdy nie będziesz, a kiedy głosi się
imię Chrystusa, nigdy nie przestaną być
niezmienne (Preposueramus Quidem;
Mansi XV,204E; przekład własny
z języka łacińskiego).

Wybitny bizantyjski liturgista, Symeon z Tesaloniki, który
uznawany jest za świętego w Greckim Kościele
Prawosławnym, na początku XV wieku stwierdził:

Wraz z papieżami Piotrem, Linusem,
Klemensem, Stefanem, Hipolitem,
Sylwestrem, Innocentym, Leonem,
Agapitem, Marcinem, Agatonem
i podobnymi im papieżami trwamy
w jedności w Chrystusie i nie mamy



żadnego powodu, by się od nich
odłączać. Jest to oczywiste, ponieważ
czcimy ich pamięć, nazywając
Nauczycielami i Ojcami… (Patrologia
Graeca 155, 120-121).

Prawosławni do dziś obchodzą uroczystości liturgiczne ku
czci wielu starożytnych papieży, z którymi trwają
w mistycznej jedności, których uważają za swoich
świętych i za ortodoksyjnych nauczycieli, od których – jak
wspomniałem – nie mają żadnego powodu, aby się
odłączać. Dopiero późniejsi papieże tuż przed schizmą
z 1054 r., bądź tuż po niej, np. Mikołaj I Wielki, Leon IX czy
Grzegorz VII zaczęli nauczać o supremacji rzymskiej
Stolicy, co jest nie do pogodzenia ze stanowiskiem
prawosławnym. Dlatego właśnie członkowie Kościoła
prawosławnego uznają rzymskich papieży z okresu
niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia,
a odrzucają i nie są w jedności z rzymskimi papieżami
drugiego tysiąclecia z powodu ich błędnej nauki na temat
boskiego ustanowienia ich władzy rozciągającej się nad
cały Kościół Boży.

Dodatkowo spotkałem się z tezą, stwierdzającą, że byt
nazywany papiestwem nie istniał w pierwszym tysiącleciu
chrześcijaństwa i dopiero papieże średniowieczni zaczęli
przypominać o swojej uniwersalnej władzy wynikającej
z prawa Bożego, wierzyć w nią i nauczać o niej.
W pierwszymmilenium istnienia Kościoła, biskup Rzymu



był tylko primus inter pares (pierwszy wśród równych),
a Stolica Apostolska posiadała tylko pierwszeństwo
honorowe wynikające z czysto politycznego
uwarunkowania zapisanego w kanonach soborowych.

Po długim okresie studiów na temat papiestwa
w starożytności chrześcijańskiej, naznaczonych
modlitwą, doszedłem do wniosku, że święci papieże
niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia wraz
z ojcami zachodnimi i wschodnimi oraz z Soborami
Powszechnymi zaświadczają o supremacji Rzymu, co jest
nie do pogodzenia z honorową koncepcją prymatu
uznawanego przez wiele autokefalicznych Kościołów
prawosławnych.

Chciałbym zatem ukazać ciągłość nauki papiestwa na
temat swojego autorytetu i autorytetu Stolicy Piotrowej w
przedziale czasowym od I do IX w. Zrobię to poprzez
zaprezentowanie po jednym świadectwie z każdego wieku
w okresie wspólnej tradycji katolicko-prawosławnej.

I wiek – papież Klemens I (ok. 96-98 r.):

Jeśli ktoś jednak odmówi posłuszeństwa słowom, jakie
Bóg przez nas do niego zwracał, niech wie, że niemałą
ponosi winę i naraża się na niemałe niebezpieczeństwo.My za
grzech ten nie ponosimy odpowiedzialności. (…) Sprawicie
namwiele radości i wesela, jeśli posłuszni temu, cośmywam
napisali przez Ducha Świętego, położycie kres grzesznym,
zrodzonym z zawiści gniewom, stosując się do prośby o zgodę
i pokój, jaką skierowaliśmy do was w tym właśnie liście (List
do Kościoła w Koryncie 59,1; 63,2).



II wiek – papież Wiktor I (ok. 190 r.):

Na to zwierzchnik Kościoła rzymskiego, Wiktor, powziął
zamiar odłączenia od jedności Kościoła wszystkich gmin
azjatyckich i Kościołów sąsiednich, jak gdyby były
innowiercze, i ogłosił publicznie na piśmie, że wszyscy bez
wyjątku tamtejsi bracia nie będą mieć komunii
z Kościołem. (…) Jak się nie wstydzą takie kłamstwa
opowiadać o Wiktorze, chociaż bardzo dobrze wiedzą, że
Wiktor wyłączył z komunii szewca Teodota, przywódcę
i ojca tej bezbożnej apostazji, który jako pierwszy twierdził, że
Chrystus jest tylko człowiekiem! JeślibyWiktor takmyślał, jak
tego nauczają w swym bluźnierstwie, jak mógł wyłączyć
Teodota, twórcę tej herezji? Tyle o Wiktorze, który sprawował
swój urząd przez dziesięć lat (Euzebiusz z Cezarei [w:]
Historia Kościelna V, 24, 9; 28, 6-7).

III wiek – papież Stefan I (256 r.):

Ten [papież Stefan], który się chlubi swym biskupim
stanowiskiem i powołuje się na to, iż jest następcą Piotra,
na którym zostały wzniesione fundamenty Kościoła [zob.
Mt 16,18] (…) Stefan zaś, który głosi, że prawem następstwa
zajmuje katedrę Piotra… (List 75,17; w zbiorze listów św.
Cypriana).

IV wiek – papież Syrycjusz (385 r.):

Nosimy brzemiona wszystkich, którzy są obciążeni; co
więcej, nosi je w nas święty Piotr Apostoł, który nas strzeże
we wszystkich, jak ufamy, sprawach swej administracji



i chroni jako swych dziedziców. (…) W tej części niech
wystarczy taka poprawka; teraz rzeczonej reguły niech
przestrzegają wszyscy kapłani, którzy nie chcą być
oderwani od apostolskiej skały, na której Chrystus
zbudował Kościół powszechny [zob. Mt 16,18]. (…)
Wyjaśniliśmy, jak mniemam, najdroższy bracie, wszystko co
zostało przedstawione jako skarga: i w poszczególnych
sprawach, które przez naszego syna, prezbitera Bassianusa,
wyłożyłeś Kościołowi rzymskiemu, niejako głowie twojego
ciała, daliśmy wystarczające, jak sądzę, odpowiedzi. (…)
I chociaż żadnemu kapłanowi Pańskiemu niech nie będzie
wolno nie znać postanowień Stolicy Apostolskiej… (List
Syrycjusza do Himeriusza, biskupa Tarragony, Wstęp; 2;
Zakończenie).

V wiek – papież Leon I Wielki (ok. 446 r.):

Widząc, że tak jak moi poprzednicy postępowali wobec was,
tak i ja, idąc za ich przykładem, przekazałem wam,
umiłowany, moją władzę, abyście, naśladując naszą
łagodność, wspomagali nas w opiece, którą jesteśmy
zobowiązani świadczyć głównie wobec wszystkich
Kościołów z Boskiego ustanowienia i może to w pewnym
stopniu zrekompensować naszą osobistą obecność
w odwiedzinach tych prowincji, które są od nas odległe: łatwo
byłobywamdzięki regularnej i wewłaściwym czasie inspekcji
powiedzieć, co i w jakich przypadkach moglibyście również,
poprzez wasze własny wpływ, rozstrzygnąć lub zarezerwować
dla naszego osądu. (...) Albowiem uczyniliśmy was naszym



zastępcą, umiłowany, w taki sposób, że jesteś powołany do
udziału w naszej trosce, a nie do pełni władzy. (...) I choć
mają wspólną godność, nie mają jednakowej rangi; ponieważ
nawet wśród błogosławionych Apostołów, pomimo
podobieństwa ich zaszczytnego stanu, istniało pewne
wyróżnieniewładzy i chociażwybórwszystkich był równy,
to jednak dane było jednemu [tj. Piotrowi] przewodzić
pozostałym. Z którego to modelu wyrosło również
rozróżnienie między biskupami, a ważnym zarządzeniem
zapewniono, że nie każdy powinien domagać się wszystkiego
dla siebie, ale aby w każdej prowincji był taki, którego zdanie
powinno mieć pierwszeństwo wśród braci: i znowu, aby ktoś,
kto jest mianowany w większych miastach, wziął na siebie
pełniejszą odpowiedzialność, przez którego troska Kościoła
powszechnego powinna zbiegać się ku jednej siedzibie
Piotra i nic nigdzie nie powinno być oddzielone od jego
Głowy [tj. Stolicy Apostolskiej w Rzymie] (List do
Anastazego z Tesaloniki, wikariusza apostolskiego Illirii 14,
2.12).

VI wiek - papież Wigiliusz (538 r.):

Dla nikogo dobrze lub źle poinformowanego nie ma
wątpliwości, że Kościół Rzymski jest fundamentem i formą
Kościołów, z którego nikt o słusznej wierze nie jest
nieświadomy, że wszystkie Kościoły wywodzą swój początek.
Ponieważ chociaż wybór wszystkich Apostołów był równy,
jednak pierwszeństwo nad pozostałymi dane było
błogosławionemu Piotrowi, stąd też zwie się Kefasem, będąc



głową i początkiem wszystkich Apostołów: a to, co było
wcześniej w głowie, musi podążać w członkach. Dlatego
święty Kościół Rzymski, przez jego [Piotra] zasługę
konsekrowaną głosem Pana i ustanowioną autorytetem
świętych Ojców, dzierży prymat nad wszystkimi
Kościołami, do którego [Kościoła Rzymskiego] - tak samo jak
najwyższe troski biskupów, ich sprawy i skargi, jako większe
pytania Kościołów - należy zawsze odnosić, jako do głowy
(Epistola Vigilii Papae ad Profuturum Bracarensem; Mansi
IX, 32-33).

VII wiek – papież Marcin I (ok. 650 r.):

Abyś mógł naprawić niedostatki i mianować biskupów,
prezbiterów i diakonów w każdym mieście, które podlega
Stolicy Jerozolimskiej i Antiocheńskiej; nakazujemy tobie
to czynić wszelkimi sposobami, na mocy Apostolskiego
autorytetu, który został nam dany przez [Chrystusa] Pana
w osobie Najświętszego Piotra, księcia Apostołów; ze
względu na potrzeby naszych czasów... (List do Jana, biskupa
Filadelfii; Mansi X, 806).

VIII wiek – papież Hadrian I (785 r.):

Niech wszystkie chwasty zostaną wyrwane z kościoła i niech
się spełni słowo Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby
'bramy piekielne go nie przemogły', a dalej: 'Ty jesteś Piotr
i na tej skale zbudujęmójKościół. I damci klucze królestwa
niebieskiego; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie' [Mt 16,18-19]. Jego [tj. Piotra] stolica



[tj. w Rzymie] jaśnieje jako pierwotna na całym świecie i jest
głową wszystkich kościołów Bożych. Dlatego ten sam
błogosławiony Piotr Apostoł, pasący Kościół na polecenie
Pana [zob. J 21,15-17], nie pozostawił niczego do
zaniedbania, ale podtrzymuje i zawsze podtrzymywał jej
autorytet (List Hadriana I do Tarazjusza, patriarchy
Konstantynopola; Mansi XII, 1082).

IX wiek – papież Grzegorz IV (ok. 830 r.):
Nie nakazujemy niczego nowego w naszych obecnych
rozporządzeniach, ale potwierdzamy to, co wydaje się od
dawna dozwolone: nikt nie wątpi, że nie tylko jakakolwiek
kwestia pontyfikalna [biskupia], ale każda sprawa świętej
religii, powinna być skierowana do Stolicy Apostolskiej,
jako do głowy Kościołów, i stąd brać swoją regułę, z której
wywodzi swój początek, aby nie pominięto głowy
instytucji, której zatwierdzenie powinni mieć wszyscy
biskupi, którzy nie chcą być oderwani od solidności
Apostolskiej Skały, na której Chrystus zbudował Kościół
Powszechny [zob. Mt 16,18] (List do wszystkich biskupów;
Mansi XIV, 517).

Niezwykle ciężko jest zignorować te papieskie
wypowiedzi. Zastanawiający jest fakt, że jedynie rzymska
Stolica Piotrowa rościła sobie prawo do supremacji nad
całym Kościołem i to z ustanowienia samego Chrystusa,
który ukonstytuował ten prymat w osobie pierwszego



papieża i księcia apostołów, św. Piotra. Poszczególne
patriarchaty Jerozolimy, Aleksandrii, Antiochii,
Konstantynopola czy Moskwy nie twierdziły, że posiadają
boską władzę nad całym Kościołem. Nawet osoby
niezgadzające się z papiestwem nie uważały się za
widzialną głowę całego Kościoła powszechnego
z ustanowienia Bożego (de iure divino). W skrócie – bez
względu na to, czy jesteśmy w jedności z Rzymem, czy nie,
bez względu na to, czy uznajemy papiestwo, czy je
odrzucamy, to ono pozostaje jedynym historycznym
centrum jedności dla całego Kościoła katolickiego.
Dlatego właśnie zostałem katolikiem i nadal nim jestem.

Na koniec naszych rozważań chciałbym przytoczyć słowa
współczesnego prawosławnego uczonego, profesora
Laurenta Cleenewercka, który stwierdził, że:

Od czasów Stefana, Kościół Rzymski
konsekwentnie nauczał, że jego biskup
jest następcą Piotra w wyjątkowym
sensie i że na mocy boskiego prawa
dzierży nadrzędną władzę nad
Kościołem powszechnym. (…) Wyrażało
to konsekwentnie i jednoznacznie wielu
papieży czczonych jako święci
w Kościele Prawosławnym, w tym takie
persony jak Agaton i Hadrian. Jak
widzieliśmy, ta eklezjologia została
zaakceptowana przez wielu



Wschodnich świętych (Cleenwerck L.,
His Broken Body: Understanding and
Healing the Schism between the Roman
Catholic and Eastern Orthodox
Churches, Euclid University Press, 2007,
s. 213).
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