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Drodzy Czytelnicy!

Na progu trzeciej rocznicy powstania Grupy Siejmy oddajemy
w Wasze ręce trzydziesty numer naszego katolickiego e-magazynu.
Poświęciliśmy go w znacznej mierze tematowi tolerancji. Chyba
wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że współcześnie jest to
kwes�a bardzo żywo dyskutowana. Uznaliśmy, że nie może w takiej
dyskusji zabraknąć głosu młodych katolików.

Jak zatem możemy rozumieć tolerancję? Czy jest to pojęcie, które
w konfrontacji z katolickimi wartościami trzeba odrzucić? Czy można
być tolerancyjnym, ale po katolicku? Co właściwie zawiera w sobie
to słowo i czy współczesny świat rozumie je prawidłowo?

Na powyższe pytania, które - mamy nadzieję - sprowokują każdego
również do owocnych refleksji, znajdziecie odpowiedź w tym
październikowym, A.D. 2022, numerze SIEJMY.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru!

PIOTR ZIEMECKI
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DOMINIKAWRZAŁKO

TOLERANCJA

nie z tego świata



„Tolerancja” to słowo, którym w debacie
publicznej od dobrych kilku lat jesteśmy
bombardowani coraz częściej. Wydaje się
jednak, że to pojęcie zupełnie straciło swoje
pierwotne znaczenie. Przez wielu
przedstawicieli lewicy jest dziś
wykorzystywane głównie jako oręż walki
z tymi, którzy nie chcą zaakceptować ich
coraz bardziej radykalnych postulatów.
Z kolei konserwatyści podnoszą, że
właściwie rozumiana tolerancja to nic
więcej jak zaledwie znoszenie osób
o innych poglądach. Gdzieś między tymi
dwoma podejściami stoi katolik, próbujący
połączyć obowiązek miłości bliźniego
z dążeniem do Prawdy, którego nie da się
pogodzić z poglądem, zgodnie z którym
wszystkie opinie i przekonania są tak samo
wartościowe. Jakie powinno być więc
katolickie rozumienie tolerancji i dlaczego
właściwie mamy być tolerancyjni?



Pięknie jest się różnić

Sama konieczność istnienia idei takiej jak tolerancja wynika stąd, że
jako ludzie różnimy się. Różnice te bywają przyczyną wielu
problemów, drobnych napięć oraz większych konfliktów, ale
jednocześnie sprawiają, że świat jest różnorodny, a przez to
fascynujący. W końcu – chociaż w różnych zakątkach świata
znajdują się góry, morza czy lasy, to jednak różnią się one
w zależności od szerokości geograficznej. Chociaż we wszystkich
krajach ludzie budują domy, to jednak każda kultura podchodzi do
tego w inny sposób, chociażby ze względu na sposób
ukształtowania terenu i klimat. Różnice pomiędzy narodami
sprawiają z kolei, że różnią się wytwory ich kultur, bo chociaż ludzie
na całym świecie piszą książki, malują obrazy i kręcą filmy, to dzieła
poszczególnego narodu są naznaczone jego wyjątkowym rysem
wynikającym z wszystkiego, co przeszły poprzednie pokolenia.

Różnice te widoczne są nie tylko pomiędzy przedstawicielami
poszczególnych narodów i ras, ale również w ramach Kościoła
katolickiego. Posiadamy odmienne wrażliwości i rodzaje
duchowości – i chociaż możemy się sprzeczać co do tego, które
z nich są bardziej lub mniej „słuszne”, albo które skuteczniej
prowadzą do zbawienia, to póki nie popełniamy herezji, a sposób
praktykowania naszej wiary przybliża nas do Boga, mamy do nich
prawo. Mniemanie, że każdy powinien czcić Boga w taki sam
sposób, niewiele ma wspólnego z chrześcijańską wolnością
i podstawami personalizmu chrześcijańskiego. Co więcej, jest
ograniczające i krzywdzące dla samego Kościoła – wspólnoty z tak
długą i bogatą Tradycją, że niewątpliwie każdy jej członek jest
w stanie znaleźć w niej skarb współgrający z jego istotą.



„You may say I'm a dreamer”

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine all the people
Livin' for today
(...)
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Livin' life in peace
(...)
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

Czy nie byłoby jednak sprawiedliwiej, bardziej po Bożemu, gdyby
nie było między nami żadnych barier, które są przyczyną
nierówności, gdyby nie było państw i religii i gdyby zlikwidowano
wszelkie różnice pod względem posiadania dóbr materialnych,
zgodnie ze słowami piosenki Johna Lennona pt. „Imagine”?



Dla wielu podobne postulaty nie są niczym innym jak snem
najbardziej radykalnych komunistów, chcących pozbawić jednostkę
własności prywatnej i wyrugować ze społecznej świadomości Boga
i religię, czyli idee dające człowiekowi siłę do buntu przeciwko
reżimowi. Dla innych taka powszechna, nierealna wręcz równość
to ideał chrześcijańskiego świata, w którym „nie ma już Żyda ani
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już
mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym
w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28). Ludzie w takim społeczeństwie
żyliby niczym przedstawiciele pierwszych chrześcijańskich gmin,
pracując na rzecz wspólnego dobra, dzieląc się wszystkim i żyjąc
w zgodzie. Ta druga opcja brzmi wyjątkowo zachęcająco, problem
polega jednak na tym, że równość w takim rozumieniu nie jest
możliwa na tym świecie naznaczonym piętnem grzechu
pierworodnego, świecie, w którym istnieje chaos, zło
i niesprawiedliwość. Powszechna równość byłaby możliwa do
osiągnięcia, gdyby wszyscy ludzie bez wyjątku ludzie wyzbyli się
naturalnego pragnienia gromadzenia dóbr, wzbogacania się
i dążenia do coraz lepszej pozycji i zaszczytów, a i to nie
zlikwidowałoby różnic wynikających z natury. Dlatego pełna
równość zrealizować się może dopiero w Królestwie Niebieskim.

Nie oznacza to jednak, że ideał chrześcijańskiej równości nie może
być realizowany również w doczesnym świecie – trzeba jednak tę
równość dobrze rozumieć. Przejawia się ona bowiem nie w tym, że
powinniśmy być tak samo zdolni, czy zamożni – równość oznacza,
że wszyscy ludzie, niezależnie od stopnia zamożności, warunków
życiowych czy otrzymanych talentów, są tak samo umiłowani przez
Boga. Piękno naszego świata, który nie jest przecież doskonały –
doskonały jest bowiem jedynie sam Stwórca – widzieć trzeba
właśnie w jego hierarchicznym uporządkowaniu. Jesteśmy więc
równi ze względu na osobową godność każdego bez wyjątku
członka społeczności.



Tolerancja po Bożemu

Z samej istoty naszej wiary wypływa więc wniosek, że
chrześcijaninowi nie powinno wystarczać proste znoszenie
drugiego człowieka – znosi się przecież czasem nawet zło – w imię
większego dobra. Chrześcijanin nie tylko toleruje drugiego
człowieka – on go kocha jak samego siebie. Prawdziwa, rozumiana
po chrześcijańsku tolerancja wymaga, aby na drugiego człowieka
patrzeć jako na istotę obdarzoną godnością osobistą, stworzoną na
obraz Boży i odkupioną przez Chrystusa. Taka perspektywa
sprawia, że łatwiej nam z miłością podchodzić do tych typowo
ludzkich cech naszych bliźnich, które nas od nich różnią, a często
irytują.

Wielu przedstawicieli bardziej lewicowych środowisk rozumie
jednak chrześcijańską tolerancję zbyt radykalnie. Przywołują oni
fragmenty Ewangelii mówiące o tym, jak Chrystus jadał
z grzesznikami i innymi osobami, które nie cieszyły się w Jego
społeczeństwie dobrą sławą. Uważają, że w dzisiejszych czasach
ich miejsce zajęliby na przykład homoseksualiści, rozwodnicy, czy
też przedstawiciele innych środowisk rzekomo nieszanowanych
przez Kościół. Prawda jest jednak taka, że Jezus – chociaż
podchodził do każdego napotkanego człowieka z miłością – to
potrafił zachowywać się stanowczo wobec wykroczeń przeciwko
Bożym przykazaniom i przypominał, że warunkiem odpuszczenia
grzechu jest całkowite wyzbycie się go, zgodnie ze słowami: „Idź
i nie grzesz więcej”. Sprowadza się to do powszechnej
chrześcijańskiej prawdy, zgodnie z którą potępić należy grzech, ale
nie samego grzesznika. Trzeba pamiętać więc, że tolerancja
powinna dotyczyć konkretnej osoby i mieć na uwadze jej dobro.
Nie powinna natomiast odnosić się do łamania podstawowych
zasad postępowania, prowadziłoby to bowiem do obojętności,
a nawet przyzwolenia na zło i grzech.



Tolerancja rozumiana po chrześcijańsku prowadzi więc do tego, aby
dostrzegać w każdym człowieku jego przyrodzoną godność,
pamiętając jednocześnie, że różnice nie są niczym złym,
a prawdziwa równość na tym świecie nie jest możliwa do
osiągnięcia. Do każdego należy więc podchodzić z miłością,
a jednocześnie mieć przed oczami Prawdę i żyć tak, aby innych do
tej Prawdy przyciągać

Bibliografia:

Piotr Radomski, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata,
Joseph Ratzinger, tł. R. Zajączkowski, Kielce 2005 (recenzja) [w:] „Studia
Elbląskie”, 8, 2007, s. 327–331.

ks. Grzegorz Rafiński, Ideał tolerancji w świetle przesłanek zawartych
w Listach św. Pawła (część pierwsza: zagadnienia wstępne) [w:] „Biblica et
Patris�ca Thoruniensia”, 9 (2016) 1, s. 83–95.



Katolickie
rozumienie
tolerancji
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W jaki sposób jako katolicy powinniśmy
podchodzić do zarzutów braku tolerancji? Czy
mamy być na nie głusi i dalej robić swoje? Czy
mamy zrezygnować z niezmiennych wartości
zdeponowanych od wieków w Kościele? A może
powinniśmy odrzucić w ogóle pojęcie
„tolerancji” jako współcześnie wypaczone
i nieniosące za sobą już żadnej wartości poza
atakiem na oponenta? Możliwe, że odpowiedź
na tepytania leży zupełnie gdzie indziej i jest nią
katolickawersja tego, co nazywamy tolerancją.

Wdrażając w swoje życie nauczanie Kościoła, szczególnie
w kilku jego aspektach możemy narazić się na skierowany
w naszą stronę zarzut braku tolerancji. Współcześnie widać to
chyba najlepiej na przykładzie stosunku katolików do innych
religii i wierzeń oraz podejścia do przeróżnie rozumianych
mniejszości seksualnych. Zarzuty „bycia nietolerancyjnym”
wysuwane są z najróżniejszych stron naszego życia
społecznego i politycznego, jednak istotnie w tych dwóch
wspomnianych obszarach dzieje się to chyba najczęściej
i – niestety – potrafi przerodzić się w realną wrogość między
katolikami a osobami nie uznającymi nauczania Kościoła.



W jaki sposób jako katolicy, powinniśmy podchodzić do takich
zarzutów? Czy mamy być na nie głusi i – mówiąc potocznie –
robić swoje? Czy mamy zrezygnować z niezmiennych wartości
zdeponowanych od wieków w Kościele? A może powinniśmy
odrzucić w ogóle pojęcie „tolerancji” jako współcześnie
wypaczone i nieniosące za sobą już żadnej wartości, poza
atakiem na oponenta? Możliwe, że każda z odpowiedzi na
powyższe pytania będzie zawierała w sobie jakieś racjonalne
argumenty. Jednak w tak szybko zmieniającym się
społeczeństwie, z którym (pod pewnymi względami) mamy do
czynienia w naszym kraju, a nawet szerzej – w naszej części
Europy – wszelkie półśrodki mogą nie wystarczyć. Tym
bardziej, że w przypadku chrześcijańskich wartości mamy tu
często do czynienia z sytuacjami dotykającymi pryncypiów,
których odrzucenie lub nawet osłabienie w jakiejś części,
przekreśla możliwość dalszego uznawania się za katolika.
Wydaje się więc, że powinniśmy obrać jakąś bardzo
konkretną, przemyślaną i stałą strategię postępowania
w obrębie i w oparciu o nauczanie Kościoła. Możliwe, że jest
nią pokazanie światu, który nas otacza innej – katolickiej
wersji tolerancji.

Na czymmoże opierać się katolickie
rozumienie tolerancji?

Rozważając możliwość istnienia i wdrożenia w życie katolickiej
wersji tolerancji, musimy przede wszystkim zastanowić się
nad jej ogólną charakterystyką. Jakie mogą być jej absolutne
podstawy, przy których braku nie będziemy mogli mówić ani



o jej „katolickości”, ani o „tolerancyjności”? Nie mniej ważne
będzie również to, jakimi kryteriami i zasadami będziemy
kierować się przy jej praktycznym stosowaniu.

Niezwykle ciekawym źródłem służącym odpowiedzi na te
kwes�e może być tutaj Encyklika papieża Pawła VI Ecclesiam
suam, która stanowiła podstawę do uchwalonej później przez
Sobór Watykański II Deklaracji o stosunku Kościoła do religii
niechrześcijańskich Nostra aetate. Oba te dokumenty
zawierają w sobie pewne wskazówki dotyczące właśnie
katolickiego rozumienia tolerancji – w tym wypadku
w odniesieniu do odmiennych wyznań i religii, ale jak się
okazuje będące pomocnymi również w innych sytuacjach
naszego życia. Szczególnie ciekawym fragmentem jest punkt
107 wspomnianej encykliki:

„Następnie spoglądając w dal wokół siebie, widzimy drugi nie
mniej rozległy krąg, nieco mniej od nas odległy, który obejmuje
przede wszystkim ludzi oddających cześć Bogu jedynemu
i najwyższemu, temu samemu, którego i my czcimy. Wspomnieć
więc wypada zasługujących niewątpliwie na nasz szacunek
i miłość synów narodu żydowskiego, którzy zachowują religię
właściwą dla Starego Przymierza, następnie tych, którzy czczą
Boga w ramach religii noszącej nazwę monoteizmu, a szczególnie
tej, do której należą mahometanie. Zasługują oni na nasz podziw
ze względu na to, co w ich religii jest prawdziwe i godne uznania.
W końcu zwolenników wielkich religii afrykańskich i azjatyckich.
Nie możemy rzecz jasna, zgodzić się z różnymi formami tego kultu
religijnego, ale też nie możemy zająć postawy obojętności
i niedbałej, jak gdyby one wszystkie, choć każda na swój sposób,
były jednakowo dobre, i jak gdyby ich wyznawcy byli zwolnieni od



zastanawiania się nad tym, czy Bóg sam nie objawił wolnego od
błędów i nie budzącego wątpliwości sposobu, w jaki chce, by Go
poznawano, kochano i służono Mu. Przeciwnie, kierując się
obowiązkiem szczerości, powinniśmy wyrazić nasze przekonania,
że prawdziwą jest tylko jedna religia i to chrześcijańska, i mieć
nadzieję, że zostanie ona za taką uznana, przez wszystkich, którzy
Boga szukają i czczą.”

pkt 107, Encyklika Ecclesiam suam, papież PawełVI, 1964 r.

Jakże ważne są to słowa! I to nie tylko w kontekście tolerancji
religijnej, ale w ogóle w kontekście podchodzenia katolików
do tego, co odmienne, a nieraz i sprzeczne z wyznawanymi
przez nas wartościami. W istocie bowiem szacunek do osób
o innym sposobie życia nie może nigdy równać się
z niedbałością o dążenie do jednej prawdy. Jeżeli wierzymy, że
pełnia tej prawdy jest w Kościele katolickim, to naszym
obowiązkiem jest przekazywać innym, że w nauczaniu tegoż
Kościoła są jedyne w pełni prawdziwe wskazówki moralnego
postępowania. Co więcej, nie możemy również zachowywać
się obojętnie wobec świata i relatywizować rzeczywistości,
którą obserwujemy. Chyba szczególnie widać to na
przykładzie nauki Kościoła o grzechu. Jeżeli jakieś zachowanie
człowieka jest grzeszne, a wiedza o grzesznej naturze tego
zachowania wynika wprost z depozytu wiary (zatem np.
z Pisma Świętego), to katolik wobec takiej rzeczywistości nie
może przyjąć postawy obojętnej. Korzystając z przytoczonych
słów papieża Pawła VI możnaby rzec, że naszym obowiązkiem
jest bycie szczerym i wyrażanie naszych (Kościoła) przekonań,
co do których mamy pewność, że są prawdziwe.



Katolickie rozumienie tolerancji – odnoszonej do wielu
różnych sytuacji życiowych – posiada zatem pewien zespół
niezmiennych cech, z których nie możemy nigdy
zrezygnować. Są nimi oczywiście miłość bliźniego (nawet do
największego grzesznika!), szacunek do każdej osoby (a więc
chociażby podstawowa kultura w zwracaniu się do osób
mających nawet radykalnie inne poglądy), ale też obowiązek
głoszenia prawdy, która jest przechowywana w Kościele
katolickim.

Warto jednak wyraźnie w tym miejscu zaznaczyć, że ten
obowiązek szczerości, który ciąży na każdym z nas nie
oznacza rzecz jasna stosowania rozwiązań, które zawierają
w sobie jakiekolwiek formy przymusu czy też – nie daj Boże –
fizycznej lub psychicznej przemocy. Byłoby to bowiem
sprzeczne z pierwotnym założeniem (i praktycznym
zastosowaniem) miłości i szacunku do bliźniego.

Zupełnie na marginesie trzeba jednak dodać, że nieco bardziej
problematyczną będzie tutaj kwes�a dyskryminacji, która
może przybierać różne formy i nie zawsze będzie
dyskryminacją niesłuszną. Przykładowo, nikt nie kwes�onuje
niektórych ostrzejszych norm BHP w miejscu pracy
w stosunku do kobiet (tym bardziej kobiet w ciąży), a przecież
prawo to zawiera w sobie dyskryminację na gruncie płci. Tutaj
jest to jednak uzasadnione i określane jako dyskryminacja
słuszna, która nie budzi wątpliwości w powszechnym
odbiorze. Jeżeli jednak mówimy już o dyskryminacji w sytuacji
np. braku możliwości zawarcia małżeństwa osób tej samej
płci, to sprawa wygląda już nieco bardziej skomplikowanie.



Bardzo często na gruncie prawnej (czy nawet sakramentalnej,
choć to już przykład skrajny) regulacji związków
jednopłciowych, jako katolicy spotykamy się właśnie
z zarzutem nietolerancji, braku szacunku dla odmienności, czy
wręcz zabranianiu ludziom życia w subiektywnie rozumianym
szczęściu. Nie raz podnoszony jest wtedy zarzut
dyskryminacji. Oczywiście problem ten wykracza znacząco
poza ramy tego artykułu, ale warto chyba w tym kontekście
ponownie wrócić do słów papieża Pawła VI z Encykliki
Ecclesiam suam. Na przytoczonym tu przykładzie widać
bowiem doskonale, jak trudne w praktyce może okazać się
życie w szacunku dla odmienności, przy równoczesnym braku
rezygnacji z głoszenia prawdy (i wdrażania jej w życie –
również społeczno-polityczne), w którą głęboko wierzymy.
Pomimo tych trudności należy jednak znów powtórzyć, że nie
możemy jako katolicy zrezygnować z obrony
fundamentalnych zasad, które wyznajemy. Nieraz przychodzi
nam ich czynnie bronić. Inną sprawą wartą zaznaczenia jest
też to, że niestety czasem w takiej obronie wartości
zapominamy, że nie walczymy z człowiekiem, lecz z grzechem
oraz że mamy obowiązek szanować inne osoby – nawet jeśli
błądzą i są głuche na nasze pouczenia.

Podsumowując wątek części składowych katolickiego
rozumienia tolerancji, trzeba zaznaczyć, że zawsze będą one
stanowiły jakiś punkt wyjściowy do dalszych rozważań, czy
praktycznego wdrożenia jej w życie. Gdziekolwiek bowiem
będzie mowa o zwalczaniu grzechu i zła, tam zawsze musi być
świadomość i praktykowanie szacunku do drugiej osoby
i braku stosowania jakichkolwiek form przemocy czy przymusu.



Tolerancja dla grzechu?

Jak już zostało wspomniane, poruszana tu problematyka
wiąże się i nieustannie krąży wokół rozumienia grzechu
i generalnie podejścia katolików do tego, co złe. Jeżeli bowiem
jakieś zachowanie człowieka jest grzeszne, a wiedza
o grzesznej naturze tego zachowania wynika wprost
z depozytu wiary (zatem np. z Pisma Świętego), to katolik
wobec takiej rzeczywistości nie może przyjąć postawy
obojętnej. Zatem kluczową kwes�ą w zrozumieniu katolickiej
wersji tolerancji może okazać się również samo rozumienie
tego, czym jest grzech, gdzie są jego granice, a przede
wszystkim, jak my, jako praktykujący swoją wiarę katolicy
mamy wobec grzechu innych się zachować (nie zapominając
też o własnej grzeszności). Czy w ogóle możemy działać
w sposób, który skutkować będzie faktyczną tolerancją tego,
co złe? Odpowiedź (lub chociaż jej próba) na te pytania jest
rzeczywiście kwes�ą podstawową przy podejmowaniu
refleksji dotyczących tolerancji.

Zarys nauki Kościoła o grzechu znajdziemy oczywiście
w Katechizmie Kościoła Katolickiego (dokładnie w części
trzeciej, dziale pierwszym, rozdziale pierwszym, a w nim –
w artykule ósmym). Od razu warto jednak zaznaczyć, że nie
jest to nauka wyczerpująca temat – szczególnie w kwes�ach
konkretnych czynów konkretnych osób, które mogą nasuwać
kolejne pytania. Tak, jak w przypadku innych katechizmowych
treści, warto jednak wyjść z założenia, że stanowi ona pewną
podstawę i punkt wyjściowy do życiowych rozważań. Jest to
nauczanie, które – po odpowiednim podstawieniu do



indywidualnej sytuacji – w zasadzie powinno być pewnym
minimum wystarczającym dla potrzeb oceny moralnej
codziennego życia każdego z nas.

Oczywiście nie ma sensu przekopiowywać tutaj całości
wspomnianego nauczania katechizmowego (a i omówienie
tego wyczerpująco byłoby niemal niewykonalne). Warto
jednak przytoczyć kilka istotnych z punktu widzenia
powyższych rozważań fragmentów, które mają szansę rzucić
nowe światło na całą kwes�ę „tolerancji”.

Na początek zajrzyjmy do paragrafu 1847, w którym ukazuje
się rzecz równie prosta i oczywista, co z trudem przyjmowana
we współczesnym świecie – niestety coraz częściej
problematyczna również dla niektórych środowisk w Kościele:

„Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie”.
Przyjęcie Jego miłosierdzia wymaga od nas uznania naszych win.
„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy
i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako
wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej
nieprawości” (1 J 1, 8-9).

par. 1847 KKK

Zauważmy, że z tego krótkiego paragrafu wynika, że nasze
uświadomienie własnej grzeszności i wyznanie swoich win
jest warunkiem – po pierwsze przyjęcia Bożego miłosierdzia,
a po drugie życia w prawdzie. Szczególnie ten pierwszy punkt
może być dla wielu szokującym odkryciem. Zdarzyło mi się



wielokrotnie słyszeć lub czytać wypowiedzi różnych osób –
nawet ściśle związanych z Kościołem – którzy sprowadzali
Boże miłosierdzie do przekreślenia i zapomnienia przez Pana
Boga o wszystkim, co było złe, nawet wbrew woli samego
człowieka, który to zło świadomie wybrał i nie chciał się go
wyrzec. Tymczasem Boże miłosierdzie nie może zaprzeczać
wolności, którą każdy z nas został obdarzony. Wyczytać to
możemy już w pierwszym zdaniu przytoczonego wyżej
paragrafu („…nie zbawia cię bez ciebie…”), ale również
w kontekście katechizmowego nauczania o wolności
jako takiej:

Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność
osoby obdarzonej możliwością decydowania i panowaniem nad
swoimi czynami. „Bóg bowiem zechciał człowieka pozostawić
w ręku rady jego, żeby Stworzyciela swego szukał z własnej ochoty
i Jego się trzymając, dobrowolnie dochodził do pełnej
i błogosławionej doskonałości”:

Człowiek jest istotą rozumną, a przez to podobną do Boga; został
stworzony jako wolny i mający panowanie nad swoimi czynami.

par. 1730 KKK

Każdy czyn bezpośrednio chciany jest przypisywany jego sprawcy:

Tak więc Pan w ogrodzie zwraca się do Adama, który popełnił
grzech: „Dlaczego to uczyniłeś?” Podobnie pyta Kaina. Tak samo
zwraca się prorok Natan do króla Dawida po jego cudzołóstwie
z żoną Uriasza i zamordowaniu go.

par. 1736 KKK



Wolność człowieka jest ograniczona i omylna. Rzeczywiście,
człowiek zbłądził. Zgrzeszył w sposób wolny. Odrzucając plan
miłości Bożej, oszukał samego siebie; stał się niewolnikiem
grzechu. Ta pierwsza alienacja pociągnęła za sobą wiele innych.
Od początku historia ludzkości świadczy o nieszczęściach
i uciskach, które zrodziły się w sercu człowieka w następstwie
złego używania wolności.

par. 1739 KKK

Przez swój chwalebny Krzyż Chrystus wysłużył zbawienie
wszystkim ludziom. Wybawił ich z grzechu, który trzymał ich w
niewoli; „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1). W
Nim uczestniczymy w prawdzie, która czyni nas wolnymi. Został
nam dany Duch Święty - jak naucza Apostoł – „gdzie jest Duch...
tam wolność” (2 Kor 3,17). Już teraz chlubimy się „wolnością...
dzieci Bożych” (Rz 8, 21).

par. 1741 KKK

Czy można przyjąć wyswobodzenie nas ku wolności, które
płynie z Krzyża i równocześnie ten Krzyż i plan miłości Bożej
odrzucić? Czymożna żyć w prawdzie i wolności, poprzez życie
fałszem i zniewoleniem? Czy można chlubić się z błądzenia
i równocześnie być zadowolonym z prostej drogi dotarcia do
celu? Widzimy, jak na wielu poziomach mamy tutaj do
czynienia z jawną i wprost dostrzegalną sprzecznością.
Sprzecznością, w której ukryty jest właśnie grzech – jego
przyczyna, istota i konsekwencje; jego definicja, którą
Katechizm określa następująco:



Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu
sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga
i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych
dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność.
Został określony jako „słowo, czyn lub pragnienie przeciwne
prawu wiecznemu”.

Grzech jest obrazą Boga: „Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą” (Ps 51, 6). Grzech
przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego nasze
serca. Jest on, podobnie jak grzech pierworodny,
nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu spowodowanym wolą
stania się „jak Bóg”, w poznawaniu i określaniu dobra i zła (Rdz 3,
5). Grzech jest więc „miłością siebie, posuniętą aż do pogardy
Boga”. Wskutek tego pysznego wywyższania siebie grzech jest
całkowitym przeciwieństwem posłuszeństwa Jezusa, który
dokonał zbawienia.

par. 1849-1850 KKK

Po co w kontekście rozważań o tolerancji jest nam potrzebny
ten długi wywód o grzechu i rozumieniu wolności człowieka?
Otóż w praktyce zdarza się nader często, że jako katolicy,
nawet mając czyste intencje, możemy zagubić się na tyle
w pojęciu tolerancji, że rozszerzymy ją na akceptację
wszelkich zachowań, postaw, czy sytuacji życiowych, a więc
również tych, które niosą za sobą zło i zniewolenie. Mniejsza,
jeśli miałoby to polegać wyłącznie na jakiejś biernej postawie
(choć i to nie powinno mieć miejsca), gorzej natomiast, jeśli
przerodzi się to z czasem w aprobatę tego, co przecież jawnie



złe. Nie czas i miejsce na analizę konkretnych sytuacji,
z którymi stykamy się w tym zakresie współcześnie, ale warto
przynajmniej zwrócić swą uwagę na pewne fikołki
teologiczne, których próby podejmowane są w różnych
miejscach w Kościele, a które dzieją się chociażby
w kontekście podejścia do ruchu politycznego LGBT+, czy też
dialogu i rozumienia tolerancji między religiami.

Nie możemy nigdy zapominać, że niezbędną częścią składową
tolerancji musi być prawda – również prawda o grzechu, dla
którego nie może być mowy o akceptacji, czy nawet szacunku
do niego. Grzech jest sprawą, której mamy się wyrzekać
i unikać, a nie aprobować i gloryfikować.

…a jednak nie osądzaj

Biorąc pod uwagę całość powyższych rozważań nie możemy
jednak zapomnieć o jeszcze jednej, kluczowej sprawie. Otóż
ostatecznie to nie my będziemy sędziami nad tymi ludźmi
i tym stanem rzeczy, który jest tak bardzo odmienny od zasad
katolickich, a w kontekście którego spotykamy się
z problemem tolerancji i tego, jak ją rozumieć i stosować. Jak
pisze bowiem Św. Jakub Apostoł:

Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego
lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz
Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. Jeden jest
Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić.
A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?

Jk 4, 11-12



Przede wszystkim zatem, jako osoby wierzące powinniśmy
pokładać ufność wyłącznie w jednym, ostatecznym osądzie,
który jest w rękach Pana Boga – jedynego w pełni
sprawiedliwego i miłosiernego. Nie możemy rościć sobie
prawa do ostatecznego potępiania kogokolwiek. Jest to
również jeden z kluczowych składników katolickiego
rozumienia tolerancji.

Jeśli czasem tak trudno jest nam z miejsca nie osądzić kogoś
żyjącego odmiennie i złożyć ten osąd w ręce Pana Boga, to
może warto, abyśmy zastanowili się nad własnymi
ograniczeniami, które przecież ten sprawiedliwy osąd nad
osobą by utrudniały. Nigdy nie znamy bowiem pełnej prawdy
o drugim człowieku. Owszem – tak, jak było to już kilkukrotnie
wspomniane – mamy prawo, a nawet obowiązek wyrazić
nasze zdanie (poparte nauką Kościoła) w stosunku do
konkretnych czynów. Nigdy jednak braku akceptacji zła nie
możemy utożsamić z odrzuceniem grzesznika. Tym bardziej
w dzisiejszych czasach, kiedy różnorodność społeczna niejako
zmusza nas do – z jednej strony wyraźniejszego trzymania się
katolickiej ortodoksji, ale z drugiej strony do pełnego
szacunku współistnienia z innymi (szacunku rzecz jasna do
osoby, która jest naszym bliźnim, a nie szacunku do zła, które
czyni). Wszędzie tutaj wkracza właśnie kwes�a katolickiego
rozumienia tolerancji. Nigdy nie może ona zawierać w sobie
założenia, że teraz oto my, jedynie słusznie postępujący
katolicy, uznamy się za sędziów tego świata i po kolei
będziemy wykluczać z naszego otoczenia absolutnie
wszystkich żyjących odmiennie od nas. W praktykowaniu
katolickiej wersji tolerancji mamy być raczej świadkami
i pośrednikami światła prawdy, która jest w Kościele.



Co dalej?

Wszystko, co powyżej zostało napisane jest w jakimś sensie
tylko i aż teorią. Praktyka pokaże zapewne, że niejednokrotnie
zmierzymy się z wielokrotnie bardziej skomplikowanymi
stanami faktycznymi. Jak się wtedy zachowamy? Czy
będziemy umieli odróżnić szacunek dla odmienności od braku
takiego szacunku? Czy dostrzeżemy – czasem bardzo
subtelną – granicę między upomnieniem bliźniego a jego
osądzeniem? I wreszcie – co w sytuacji, gdy świat pójdzie
drogą takiego obłędu i zaprzeczenia wartościom katolickim, że
każde, nawet pełne miłości i szacunku zachowanie, będzie
zrównywane z brakiem tolerancji, dyskryminacją, a może
nawet brakiem miłości bliźniego?

Zastanówmy się jednak, czy oskarżenie o brak tolerancji dla
jawnie grzesznych zachowań, to naprawdę coś, co powinno
w nas, katolikach, wywoływać lęk i w konsekwencji bierność
lub podporządkowanie złym stanom rzeczy? Czyż odwaga
człowieka wierzącego, za którym stoi moc Ducha Świętego
z Jego niezliczonymi darami, nie zakłada czynnej walki
o prawdę? Tym bardziej, jeśli po drugiej stronie mamy do
czynienia z niezwykle przebiegłym, lecz z czasem coraz gorzej
(żeby nie powiedzieć głupiej) uzasadnionym atakiem na nasze
wartości. Atakiem, który w dodatku nie raz musi posiłkować
się różnymi technikami manipulacji – szczególnie wśród ludzi
młodych – bo inaczej nikt by go nie poparł.

Żaden katolik nie powinien dać sobie wmówić, że tolerancja
polega na akceptacji, afirmacji, czy też pełnym poszanowaniu
wszelkich możliwych sytuacji, stylów życia, czy konkretnych



czynów. Przeciwnie – tym, co wypływa z nauczania Kościoła
jest obowiązek ciągłego poszukiwania prawdy i wzrastania ku
dobremu. Zatem w sposób oczywisty zakłada to również
konieczność oceny spraw, które nas otaczają – w tym
zachowań innych osób – według kryterium tego, czy coś
powoduje wzrost ku dobremu i prowadzi do zbawienia, czy
może oddala od obiektywnej prawdy, dobra i piękna. Brak
tolerancji dla czegoś, co jawnie złe nie może być zarzutem,
a jeśli już się on pojawił, to należy go kategorycznie ucinać
i z odwagą przezwyciężyć go siłą rozsądku i rozumowego
myślenia.

Warto wtedy przypomnieć sobie słowa Jezusa z Ewangelii
według Św. Łukasza, który w kontekście przyszłych
prześladowań mówi do nas:

„Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.”

Łk 21, 15

Jako katolicy wierzymy, że prawda zawsze na końcu zwycięży.
W tym zwycięstwie mieści się również ostateczny triumf
prawdy o każdym z nas. Jej część jesteśmyw stanie poznać już
tutaj, w doczesności, i w tymże zakresie powinniśmy się
wzajemnie napominać. Wynika to z przykazania miłości.
Ważne jednak, abyśmy nigdy nie zapominali o szacunku do
drugiej osoby, o byciu wyrozumiałym, a czasem i łagodnym.
Możliwe, że to właśnie w ten sposób powinniśmy rozumieć
tolerancję.



Broń
człowieczeństwa
z miłością!

MIŁOSZ ŻEMŁA



Wielokrotnie słyszymy, że tolerancja jest
współcześnie jedną z najważniejszych wartości,
którymi powinniśmy się kierować. Jednak wielu z nas
nie znadokładnieprawdziwego znaczenia tegopojęcia.
Jak zatemmamy trzymać się i bronić chrześcijańskich
przekonań, nie zapominając omiłości do bliźniego?

Słowo „tolerancja” wywodzi się od łacińskiego toleran�a,
które mniej więcej oznacza cierpliwą wytrwałość” i tolerate –
znosić, ścierpieć. Źródłosłówmoże otworzyć oczywielu z nas,
którzy tak często słyszymy i używamy tego wyrazu, a tak
naprawdę nie zastanawiamy się nad jego dogłębnym
znaczeniem. Zatem pojęcie tolerancji jest znoszeniem
poglądów, wierzeń i wartości lub zachowań drugiego
człowieka, ale niekoniecznie łączącym się z ich pojmowaniem
czy akceptacją. Znaczenie zdecydowanie dowodzi, że taka
postawa wiąże się z pewnego rodzaju wewnętrzną
dezaprobatą, która powoduje w nas dyskomfort, a nawet – jak
wskazuje etymologia – cierpienie1.



Czy to najwyższawartość?
Można zadać sobie nurtujące pytanie, czy chrześcijanin
powinien uznawać tolerancję za podstawową wartość
w swoim życiu. Dzisiaj znaczna część ludzkości określa ją
mianem kluczowego aspektu życia w społeczeństwie, ale jej
pojmowanie jest zdecydowanie dalekie od łacińskiego
tłumaczenia. Czy więc powinna być przyjmowana jako
najważniejsza? O tym, jakie konsekwencje niesie za sobą
wynoszenie jej na piedestał, pisze ks. Marek Dziewiecki
w swojej książce „Karykatury chrześcijaństwa. Czym
chrześcijaństwo na pewno nie jest i co naprawdę głosi”:
„Tolerancja traktowana jako podstawowa wartość lub jako
sposób na budowanie dojrzałych relacji międzyludzkich staje
się czymś nieszczęsnym, bo wpraktyce oznacza, że los drugiego
człowieka jest mi obojętny. Tolerancja uznana za podstawową
wartość, prowadzi do postawy, w której mówimy do bliźniego:
»Rób, co chcesz, a ja będę tolerował każde twoje postępowanie,
gdyż jest mi obojętne, co się z tobą stanie i jaki los zgotujesz
samemu sobie. Jeśli chcesz, możesz marnotrawić twoją godność
i człowieczeństwo, możesz popadać w uzależnienia, które zabiją
cię na raty, możesz nawet popełnić samobójstwo, bo jesteś wolny,
a dla mnie największą wartością jest tolerancja«. Tego typu
myślenie jest przejawem albo skrajnej przewrotności, albo skrajnej
naiwności. To przecież człowiek jest na tej ziemi największą
wartością, a nie tolerancja!”2.

Ksiądz Dziewiecki porusza w tym fragmencie kluczową
kwes�ę, a więc najwyższą wartość życia ludzkiego, która
dzisiaj, jak nigdy wcześniej jest podważana. Prawo do życia



odbiera się dzieciom nienarodzonym i ludziom starszym.
Człowiek czyni z siebie boga, chcąc decydować o życiu
i śmierci innych. Zadaniem chrześcijanina jest bronić godności
swojej i braci, stojąc przy prawdzie także kosztem zniewag
i społecznego odrzucenia, nawet gdy inni w tym momencie
nie rozumieją naszych szczerych intencji. Nasza postawa
może być jedyną szansą, aby „pszeniczne ziarno prawdy”3

padło na glebę ich serc i mogło zakiełkować (por. Mt, 13, 1-9).

Godność dziecka Bożego
Współcześnie liczne środowiska chcą nam wmówić, że
tolerancja – rozumiana jako akceptacja wszystkiego – jest
najistotniejsza, a każdy ma prawo decydowania i robienia
tego, co mu się żywnie podoba, również ze swoim
człowieczeństwem. Chrześcijanie wciąż twardo mówią „nie!”,
nie zgadzając się na świat, który czyni człowieka zarówno
panem, jak i niewolnikiem.

„Odnawiać dobro i zwyciężać zło to dbać o godność dziecka
Bożego, o godność swoją, ludzką. Życie trzeba godnie przeżyć,
bo jest tylko jedno. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności
człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co
może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego
świata. Zachować godność, by móc powiększać dobro, zwyciężać
zło – to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach
zewnętrznego zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji
życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami.
Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności,



wolność daną człowiekowi, jako wymiar jego wielkości” –
mówił ks. Jerzy Popiełuszko podczas modlitwy różańcowej, na
kilka godzin przed rozpoczęciem swojej męczeńskiej drogi4.
Kapelan Solidarności w każdym kazaniu podkreślał istotę
godności człowieka, jako dziecka Bożego. On, w czasach
uciemiężenia narodu, miał odwagę upominać się
o podstawowe i przyrodzone prawa, przede wszystkim dla
bliźnich, którym się poświęcił i za których oddał swoje życie.

Zło dobrem zwyciężaj
Pozostając przy osobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, nie sposób
nie nawiązać do jego życiowej dewizy, zaczerpniętej z Listu do
Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”
(Rz 12, 21). Dzisiejszy Błogosławiony nie tylko wielokrotnie
przypominał te słowa, ale przede wszystkim wprowadzał je
w czyn. Jedno ze spotkań z ks. Jerzym opisuje Roma
Szczepkowska: „Siedzieliśmy kiedyś u niego w parę osób,
a w kraju było już spore wrzenie, i ktoś powiedział: Jurek, dość
tego cackania się, nazwij sprawy po imieniu. Powiedz coś
o Jaruzelskim. Popatrzył po wszystkich ogromnymi oczami
i pytał każdego: Tak uważasz? Tak – odpowiadaliśmy po kolei. Ja
nie myślałem, że wy nic nie rozumiecie. Wy. Zawsze był wesoły
i pogodny a wtedy widać było, że odebrał cios. Jurek, o co ci
chodzi – ktoś zapytał. Ludzie, czy wy nie zauważyliście, że ja
walczę ze złem, a nie z jego ofiarami? To są ofiary zła, ja im
współczuję – ten jedyny raz zafundował nam dydaktykę”5. Nigdy
nie zapominał, co jest zadaniem chrześcijanina, a więc stać
przy prawdzie, chociażby miała ona wiele kosztować, ale



nigdy nie zapominając o niepodważalnej wartości drugiego
człowieka, bo to nie on jest naszym przeciwnikiem. Trzeba
jednak stanowczo podkreślić, że nie możemy zamykać ust
i biernie się przyglądać, widząc zło, które panoszy się wokół
nas, ale rozbrajać je mocą Miłości.

„Kazania moje nie są skierowane przeciw
nikomu. Są skierowane przeciwko kłamstwu,
przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko
poniewieraniu ludzkiej godności, więc przeciwko
pewnym działaniom sprzecznym z godnością
człowieka, z wolnością człowieka. Natomiast
nigdy nie atakuję nikogo wprost, bo uważam, że
w każdym człowieku jest odrobina dobra. Ale
czasami człowiek się zaprzedaje bardzo mocno
systemowi zła i raczej walczę z systemem zła,
a nie z człowiekiem. To, co robię, to nie polityka.
Moją bronią jest prawda i miłość”6.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko
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MONIKA PIOSIK

- źródło życia duchowego
Różaniec



„Nie siłą przeto, powtarzam raz jeszcze,
jenomodlitwą odpierajcie prześladowania,

nie zapominając o środkach,
które zaleca roztropność.”

- Pius IX do zgromadzonych Polaków podczas audiencji w Watykanie 6 czerwca 1877 r.

Październik to miesiąc, w którym Kościół szczególnie wyraźnie
zwraca się w kierunku różańca. Święto Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej obchodzone jest właśnie 7 października,
dodatkowo przez cały miesiąc odprawiane są nabożeństwa
różańcowe.

Poszukując informacji o tym, dlaczego to właśnie październik jest
miesiącem różańcowym, bardzo szybko trafimy na rok 1571
i zwycięską dla koalicji chrześcijańskiej (Ligi Świętej) bitwę pod
Lepanto. Stoczono ją 7 października. Nieliczne wojska
chrześcijańskie wygrały to starcie, wbrew wszelkim kalkulacjom,
broniąc się przed Imperium Osmańskim. Wenecjanie (obok
Hiszpanów stanowiący główną siłę wojsk koalicyjnych), po
bitwie wznieśli w swym mieście kaplicę Matki Bożej Różańcowej,
a na jej ścianach wypisali słowa, które przeszły do legendy: „Non
virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit” –
„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria Różańcowa uczyniła
nas zwycięzcami”.¹ Papież Pius V na cześć tego zwycięstwa
ustanowił Święto Matki Bożej Zwycięskiej, przemianowane
później na Święto Matki Bożej Różańcowej.

Historycznie to św. Dominik miał w XIII wieku otrzymać
objawienie, w którym Maryja przekazała mu modlitwę



różańcową, jako receptę na herezję Albigenesów.² Zwróćmy
więc uwagę, że „Różaniec, który podarowała nam Królowa Niebios,
by pomóc nam się skupić na Jej Synu i rozmyślać nad Tym, który Ją
stworzył, jest nabożeństwem, którego demony najbardziej się boją.
O Różańcu można właściwie mówić jako o owocu jedności Ciała
naszego Pana i Jego Matki, podarowanym nam przez Nią, mówiącym
o Nim.”³

Zauważmy, że objawienia maryjne zwracają szczególną uwagę
właśnie na kwes�ę odmawiania różańca, mowa tu np. o Lourdes
i Fa�mie (w tym przede wszystkim Nabożeństwo Pierwszych
Sobót miesiąca).

Siła, która płynie z różańca
Po to, by uświadomić sobie moc działania różańca, przenieśmy
się na chwilę do spraw nam najbliższych, czyli tych, które
wydarzyły się w Polsce. Warto zatem podkreślić przesłanie
objawień w Gietrzwałdzie (są to jedyne uznane przez Kościół
objawienia maryjne w Polsce). Maryja objawiała się codziennie
od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Często powtarza się,
że Matka Boża zwracała się do widzących dziewczynek w języku
polskim (mimo, że kraj był wtedy pod zaborami), i chociaż było to
bardzo ważne w tamtym czasie dla Polaków, to nie takie było
główne przesłanie. Maryja szczególnie podkreśliła wartość, moc
i potrzebę modlitwy różańcowej. „W pierwszych słowach
skierowanych do wizjonerek w Gietrzwałdzie Matka Boża prosi
o modlitwę różańcową: «odmawiajcie codziennie różaniec». Ostatnia
prośbą, którą kieruje do wiernych, były słowa: «odmawiajcie gorliwie
różaniec»”.⁴



Objawienia te zmieniły duchowo miliony Polaków. W gazecie
„Pielgrzym” z 1878 roku przeczytamy: „«Odkąd w Gietrzwałdzie
Matka Boska, Królowa nasza, objawia, rozpowszechnia się i w naszej
dzielnicy, w Prusach Zachodnich, coraz bardziej nabożeństwo
różańcowe. Ale też trzeba było i częstszego nawoływania tej
Opiekunki różańca św., byśmy gorliwiej i częściej brali różaniec do
ręki i bardziej go polubili». Do tej pory panował wstręt do tego
nabożeństwa, w kościołach odprawiano je bardzo rzadko,
zamożniejsi i bardziej wykształceni wstydzili się tej modlitwy.
Koronkę różańcową jeśli się widziało, to tylko u dziadków, żebraków
i u starszych babć, i to nie u wszystkich - dodaje autor tekstu”.⁵
Bł. Honorat Koźmiński, tuż po tym jak wieść o objawieniach
w Gietrzwałdzie rozniosła się wśród Polaków, podkreślał
również: „Zaiste cała Polska powinna wpisać się do Różańca,
a przynajmniej zobowiązać się do jego odmawiania. Nie powinno się
znaleźć jednej duszy, która by się usuwała od tego.”⁶ – szczególnie
zwracał uwagę na pomoc, jaka płynie z tej modlitwy.
Uświadamiał wiernym jak niewielki de facto jest to wysiłek, a jak
prosty to sposób na ratunek dla Kościoła, kraju czy świata,
a przede wszystkim dla ludzkich dusz.

Jak wiemy, od objawień w Gietrzwałdzie końca I Wojny
Światowej minęło ok. 40 lat. Wskutek, tej wojny Polska na nowo
powróciła na mapy Europy. Rzadko o tym mówimy i mało
analizujemy, ale bardzo prawdopodobne jest to, że gorliwa
modlitwa i głęboka przemiana narodu polskiego nie odbyłaby się
bez Maryi i różańca. Przemiana ta była najprawdopodobniej
konieczna do tego, by Polska powstała na nowo po 123 latach
niewoli, gdy już coraz mniej było takich, którzy jeszcze w to
odrodzenie wierzyli.



Czy różaniec naprawdę czyni cuda?
Wspaniały, niewytłumaczalny cud, który dokonał się za sprawą
Matki Bożej i różańca, to ocalenie dwóch domów, a tym samym
dwunastu osób w Hiroszimie i osiemnastu osób w Nagasaki
w 1945 roku, kiedy to na te japońskie miasta spadły
amerykańskie bomby atomowe. W pierwszym z nich zginęło
nagłą śmiercią łącznie 80 tys. osób, a w drugim 40 tys., do tego
ok. 170 tys. ofiar zmarło w obu atakach w wyniku choroby
popromiennej. Nie znaleziono, żadnego wytłumaczenia, które
pozwalałoby z naukowego punktu widzenia wyjaśnić to, że dwa
domy i ludzie tam przebywający wyszli z katastrofy nuklearnej
bez szwanku. Sami ocaleni wskazywali jednak na różaniec.⁷

Naoczni świadkowie, osoby cudownie uratowane tak
relacjonowały przebieg wydarzeń: „sześć miesięcy wcześniej
[przed zrzuceniem bomby] w ich miastach pojawiało się dwóch
nieznanych mężczyzn, którzy dotarli japońskich wspólnot katolików
w Hiroszimie i Nagasaki, głosząc konieczność nawrócenia.
Nawoływali do życia w łasce uświęcającej, częstego przyjmowania
Komunii Świętej, noszenia sakramentaliów, przechowywania
w domach gromnicy i wody świeconej oraz… codziennego
odmawiania różańca. W noc poprzedzającą atak nuklearny,
w domach, gdzie mieszkają rodziny katolików, którzy wiernie
wypełnili polecenia przekazane sześć miesięcy wcześniej i gdzie
codziennie odmawiano różaniec, usłyszano pukanie. Jakaś osoba,
bardziej przypominjąca anioła niż człowieka, zaprowadziła ich do
tych domów, które ocalały z kataklizmu”.⁸

Niesamowite, prawda? Przyjrzyjmy się zatem dokładniej istocie
modlitwy różańcowej.



O co chodzi wmodlitwie różańcowej?
Modlitwa różańcowa zawiera w sobie historie całego dzieła
Zbawienia, tym samym odnosi się też do poszczególnych
etapów naszego życia. Tajemnice radosne, bolesne, światła
i chwalebne można odczytać w kontekście tego wszystkiego, co
nam się na co dzień przydarza.

„Ponieważ różaniec koncentruje się właśnie na dziejach historii
zbawienia, wojnie którą każdy z nas osobno, aż do ostatniego
tchnienia jest zaangażowany, jest to w świecie walki duchowej broń,
broń duchowa o wielkiej mocy w bitwie zaświatów. Wymaga on
samodyscypliny i ogromnego skupienia. Celem skupienia są
dokładnie te same rodzaje walki i konflikty, jakie towarzyszyły
naszemu Panu w ciągu Jego życia”.⁹

Różaniec jest formą kontemplacji, polega na tym, że rozmyślamy
nad poszczególnymi tajemnicami (modlitwa myślna)
a jednocześnie wypowiadamy słowa modlitwy (modlitwa
słowna). Powtarzanie tych samych modlitw może nam się
wydawać nudne, monotonne i niepotrzebne, ale może warto na
to spojrzeć z innej strony? Może właśnie to powtarzanie pozwala
nam się naprawdę skupić na Bogu, oderwać się od
codzienności? Przez to, że odmówienie jednej części różańca
zajmuje średnio od 15 do 30 minut, jesteśmy w stanie choć
trochę zmienić swój stan duchowy na ten bardziej
nadprzyrodzony (mamy po prostu czas by się wyciszyć i zatopić
w tej modlitwie). Przez to, że modlitwa ta wymaga dłużej chwili
skupienia, uczy nas też poświęcenia – oddawania swojego czasu,
a tym samym siebie samego Bogu. Robimy to pomimo



przeciwności i wielu innych zajęć, które nam towarzyszą
i rozpraszają każdego dnia.

Idealnie by było gdybyśmy potrafili do różańca podchodzić jak
do swoistej szkoły pokory… Bo gdy się modlimy, Bóg rozwiązuje
nasze problemy, ale najczęściej zupełnie inaczej niż tego chcemy
i inaczej niż tego oczekujemy. Nie powinniśmy narzucać naszej
woli Panu Bogu, On może wszystko, a my poprzez swoje
oczekiwania tylko Go ograniczamy.

Różaniec jest też szkołą miłości – bo rezygnujemy z siebie (ze
swoich wizji, swojego czasu, swojego planu), przyjmując w zanim
to, co daje nam Bóg. Usuwamy w cień swoje ego, by zrobić
miejsce Jemu. Na tym właśnie polega miłość, że nie ja jestem
najważniejszy. Polega na tym, że właśnie z tego powodu, że chcę
z tym Kimś być i działać, to poświęcam Mu swój czas, energię
i słucham tego co ma mi do powiedzenia, współdziałając we
wspólnym celu. Różaniec daje przestrzeń i czas do tego, aby
nauczyć się słuchać Pana Boga, by nauczyć się Go kochać.¹⁰

Jak zacząćmodlić się na różańcu?
Jak ze wszystkim, tak i z różańcem najtrudniej jest zrobić
pierwszy krok. Na szczęście nie trzeba się od razu rzucać się na
głęboką wodę, można zaczynać powoli i stopniowo
przyzwyczajać się do regularności w odmawianiu różańca.
Sposobów jest oczywiście wiele, poniżej tylko kilka propozycji:

Można dołączyć do organizowanych w kościołach nabożeństw,
a w październiku jest na to właśnie idealny moment.

Kolejny sposób to transmisje w Internecie, na kanałach
katolickich, gdzie można łączyć się duchowo z innymi ludźmi



podczas modlitwy „na żywo”. Można robić to samo również
poprzez radio i telewizję.

Można też zacząć samemu, chociaż wtedy chyba najtrudniej
wytrwać. Dobrym sposobem jest określenie przedziału
czasowego, w którym zobowiązujemy się do odmawiania
różańca, np. przez tydzień, miesiąc – wtedy łatwiej dostrzeżemy
efekty i to, że nasze postanowienia są realne do wykonania.

Warto też, zacząć od dołączenia, chociaż na próbę (na miesiąc
lub dwa) do róży różańcowej – wspólna modlitwa z innymi
ludźmi, która polega na tym, że każdy z członków takiej róży
odmawia codziennie przypisaną do niego dziesiątkę różańca (tak
by codziennie zbierając modlitwy wszystkich członków odmówić
wszystkie cztery części różańca, a więc cały różaniec
w konkretnej intencji). W ten sposób wyrabiamy nawyk
codziennej modlitwy, która w tej postaci jest naprawdę krótka,
a to, że od naszego zaangażowania zależy powodzenie całości
daje motywację, by się nie poddać i nie zrezygnować. Człowiek,
po miesiącu wykonywania danej czynności, zaczyna się
przyzwyczajać, a potem jest już coraz łatwiej odmawiać różaniec,
pojawia się potrzeba odmówienia większej liczby dziesiątek.

Kto wie, może w ten sposób dojdziesz nawet do Nowenny
Pompejańskiej (54 dni modlitwy, przynajmniej trzema częściami
różańca dziennie) i odmówisz ją chociaż raz w życiu?

Efektmodlitwy różańcowej
„Katolicy muszą odtworzyć wojowniczość wiary, zarówno
wewnętrznie jak i zewnętrznie – ale zwłaszcza wewnętrznie.
Staliśmy się delikatni na duszy, zapominając o intensywności walki



duchowej i konieczności walki nieustannej. […] Różaniec jest bronią.
To metoda szkolenia żołnierzy w Kościele wojującym, ponieważ jego
celem jest wojna przeciwko piekłu. Jest to jednocześnie broń
zaczepna i obronna. Strzeże duszy, w tym samym czasie
przypuszczając wyniszczające ataki na demony. Demony są
szczególnie bezbronne wobec tej broni, gdyż przywołuje ona im na
myśl tę samą ścieżkę, którą Chrystus kroczył, by zmiażdżyć je swoimi
stopami. Kiedy się modlisz na różańcu one zawsze mają przed
oczami swoją klęskę”.¹¹

Różaniec zmienia duszę człowieka, rozświetla umysł i wlewa
w nasza dusze Boży pokój. Pokazuje nam na wielu przykładach
w codzienności, że to co niemożliwe potrafi się nagle „samo”
rozwiązać. Uczy nas wytrwałości i rezygnacji z doznań
emocjonalnych na modlitwie, zostawia nam tylko Boga, czasem
tylko tą myśl: Panie robię to dla Ciebie, bo wcale nie widzę w tym
sensu – ta nasza wytrwałość zostaje jednak nagrodzona –
zawsze, dla każdego we właściwy dla niego sposób.

Czy Ty też odważysz się odkryć nowe przestrzenie duchowości
i dołączysz do codziennej modlitwy na różańcu? W konkretnej
intencji lub bez intencji, nawet po prostu po to, żeby spędzić
więcej czasu z Bogiem.
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Chrystusa Pana
o Bóstwie
Pierwsi chrześcijanie

PAWEŁ GŁOWACKI



Jednymi z najmocniejszych argumentów biblijnych
ukazujących prawdziwe Bóstwo Chrystusa Pana są:

a) odnoszenie tych samych imion i tytułów, które mogą
przysługiwać tylko i wyłącznie samemu Bogu, do osoby
Jezusa z Nazaretu,

b) przypisywanie Synowi Bożemu starotestamentalnych
cytatów dotyczących Boga Ojca.

Zaprezentuję trzy przykłady, które w najbardziej dobitny
sposób ukazują tę prawdę. Dodatkowo zamieszczę
wypowiedzi sześciu autorów patrystycznych z okresu
przednicejskiego, poświadczających wiarę wczesnych
chrześcijan w to, że Jezus z Nazaretu był wcielonym
Bogiem.

1)

Zauważmy, że tekst zaczerpnięty ze Starego Testamentu,
odnoszący się do Boga Ojca, natchniony autor listu do

Ty niegdyś założyłeś ziemię
i niebo jest dziełem rąk
Twoich. Przeminą one, Ty zaś
pozostaniesz. I całe one jak szata
się zestarzeją: Ty zmieniasz je jak
odzienie i ulegają zmianie, Ty zaś
jesteś zawsze ten sam i lata Twoje
nie mają końca (Ps 102, 26–28)

Tyś, Panie, na początku osadził
ziemię, dziełem też rąk Twoich są
niebiosa. One przeminą, ale Ty
zostaniesz i wszystko jak szata
się zestarzeje, i jak płaszcz je
zwiniesz, jak odzienie, i odmienią
się. Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje
lata się nie skończą (Hbr 1,10–12).



Hebrajczyków zastosował wobec Chrystusa Pana, co
świadczy, że uważał Chrystusa za Boga-Stwórcę. Tak jak w
Starym Testamencie psalmista zaadresował te słowa do
samego Boga, tak w Nowym Testamencie identyczne słowa
zostały wypowiedziane przez Boga Ojca, który skierował je
do osoby Syna Bożego. Dzięki temu zabiegowi
jednoznacznie podkreślono wszechmoc i wieczność
Chrystusa Pana, a więc te dwa kluczowe przymioty, które
świadczą o byciu prawdziwym Bogiem.

2)

W pierwszej Księdze Królewskiej czytamy, że tylko Bóg
może znać serca i umysły ludzkie: Ty jedynie znasz serca
wszystkich synów ludzkich (1 Krl 8,39). Jest to o tyle ważne,
że w Apokalipsie św. Jana Jezus mówi o sobie, że jest Tym,
który przenika nerki i serca. W Starym Testamencie to

Niechaj ustanie nieprawość
występnych, a sprawiedliwego
umocnij, Boże sprawiedliwy, Ty,
co przenikasz serca i nerki
(Ps 7,10).

Ja, Pan, badam serce
i doświadczam nerki, bymmógł
każdemu oddać stosownie do
jego postępowania, według
owoców jego uczynków (Jer 17,10).

A wszystkie Kościoły poznają, że Ja
jestem Ten, co przenika nerki
i serca; i dam każdemu zwas
wedługwaszych czynów
(Ap 2,23).



sformułowanie odnosiło się wyłącznie do Boga. W Nowym
Testamencie Zmartwychwstały Zbawiciel określa siebie
w identyczny sposób, co starotestamentalny Bóg. Chrystus
Pan zna wewnętrzne życie każdego człowieka tak, jak tylko
sam Bóg może je znać.

3)

Tytuł ten wyraża wieczną naturę Boga. On jest źródłem
i celem wszelkiego stworzenia. Żadna ze stworzonych istot
nie może powiedzieć o sobie, że jest pierwszą i ostatnią ze
wszystkiego, co istnieje. Bóg Ojciec i Syn Boży
przedstawiają się w takim sam sposób. To prowadzi do
jednoznacznego wniosku, że Jezus rzeczywiście jest
Bogiem, skoro posługuje się tym samym Boskim tytułem,
który może nosić tylko sam Bóg.

Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107 r.):

Jeden jest Lekarz cielesny i zarazem duchowy, zrodzony
i niezrodzony, przychodzący w ciele Bóg, w śmierci życie
prawdziwe, zrodzony z Maryi i zrodzony z Boga, najpierw
podległy cierpieniu, a teraz mu już nie podlegający, Jezus
Chrystus, nasz Pan (Do Kościoła w Efezie 7,2).

Tak mówi Pan, Król Izraela
i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja
jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie
ma poza Mną boga (Iz 44,6).

Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego
upadłem jak martwy, a On położył
na mnie prawą rękę, mówiąc:
Przestań się lękać! Jam jest
Pierwszy i Ostatni (Ap 1,17).



Ten, kto posiadł prawdziwe słowo Jezusa, może słuchać także
Jego milczenia, aby stał się doskonały i umiał działać przez
swoje słowo i dać się poznać przez swoje milczenie.Nic nie jest
zakryte przed Panem, lecz nawet najgłębsze tajemnice są
blisko Niego. Czyńmy więc wszystko świadomi, że On w nas
mieszka, abyśmy byli Jego świątyniami i aby On był w nas
Bogiem naszym, jak to jest w rzeczywistości (Do Kościoła
w Efezie 15,2).

A uczynicie to nie wpadając w pychę i trwając niewzruszenie
przy Bogu Jezusie Chrystusie, a także przy waszym biskupie
i przykazaniach Apostołów (Do Kościoła w Tralleis 7,1).

Pozwólcie mi naśladować mękę mojego Boga. Jeśli ktoś ma
Go w sobie, pojmie, czego pragnę, i okaże mi współczucie,
wiedząc co mnie przynagla [zob. Flp 1,23] (Do Kościoła
w Rzymie 6,3).

Życzę wam, abyście byli zawsze zdrowi w Bogu naszym,
Jezusie Chrystusie. Obyście trwali w Nim w jedności i pieczy
Bożej (Do Polikarpa 8,2).

Meliton z Sardes (zm. ok. 180 r.):

Zaiste, zrodzony jest Syn, prowadzony na rzeź jak baranek,
złożony na ofiarę jak owca, i pogrzebany jak człowiek,
powstały z martwych jak Bóg, gdyż z natury był Bogiem
i człowiekiem (Homilia Paschalna, 8).



Powiesili Tego, co ziemię zawiesił, przebodli Tego, co niebo
rozpostarł, przybili do drzewa Tego, co wszystko utwierdził,
Panem jest, a Go znieważyli, Bogiem jest, a Go zabili, Królem
Izraela jest, a zamordował Go Izrael własną ręką (Homilia
Paschalna, 95).

On jest Alfą i Omegą. On to jest Początkiem i Końcem -
początkiem niepojętym i końcem nieuchwytnym – On jest
Chrystusem, On jest Królem, On jest Jezusem, On jest wodzem,
On Panem, On powstał z martwych, On zasiada po prawicy
Ojca, nosi Ojca i jest przez Ojca niesiony. Jemu chwała i moc
nawieki.Amen (Homilia Paschalna, 105).

Ireneusz z Lyonu (ok. 180 r.):

Służył bogatej i wielorakiej woli Ojca, ponieważ sam jest
Zbawcą tych, którzy są zbawieni, i Panem tych, którzy są pod
jego panowaniem, i Bogiem tego, co stworzone,
i Jednorodzonym Ojca, i Chrystusem, którego zapowiedziano,
i Słowem Boga wcielonym, gdy nadeszła pełnia czasu,
w którym wypadało, by Syn Boży stał się Synem Człowieczym
(Przeciw herezjom 3:16,7).

Bóg stał się człowiekiem i sam Pan zbawił nas, dając nam
znak [w swoim narodzeniu] z Dziewicy (Przeciw herezjom
3:21,1).

Tertulian z Kartaginy (ok. 155 – 220 r.):

Imię zaś Chrystusa i jego władza rozciąga się wszędzie, tam,
gdzie w niego wierzą, wspomniany przez wszystkie ludy, jest



czczony, wszędzie panuje, wszędzie jest adorowany. (...) Dla
wszystkich jest taki sam, dla wszystkich jest królem, sędzią,
dla wszystkich jest Panem i Bogiem (Przeciw Żydom, 7).

Ty, który wstydzisz się takiego Boga, nie wiem, czy prawdziwie
uwierzysz w Boga ukrzyżowanego? (Przeciw Marcjonowi II,
27:7).

Hipolit (II–III w.):

Wierzymy, bracia, zgodnie z tradycją apostolską, że Bóg -
Słowo zstąpił z nieba na świętą Dziewicę Maryję, aby
przyjąć z niej ciało i wziąć ludzką duszę, duszę rozumną,
a stawszy się człowiekiem we wszystkim, z wyjątkiem grzechu,
wybawić Adama. (...) Gdy [Słowo] przyszło na świat, objawiło
się jako Bóg wcielony, narodziło się jako doskonały człowiek.
Nie w złudzeniu bowiem albo w jakiejś przenośni, lecz
naprawdę stało się człowiekiem (Przeciw Noetosowi, 17).

On jest Bogiem, a dla nas stał się człowiekiem, jemu wszystko
poddał Ojciec. Jemu chwała iwładzawraz zOjcem iDuchem
Świętym w świętym Kościele, teraz i zawsze, i na wieki
wieków, amen (Przeciw Noetosowi, 18).

Cyprian z Kartaginy (ok. 205 – 258 r.):

Sam Chrystus Pan i Bóg nasz napomina i mówi: ‘Jam jest
zmartwychwstanie; kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyw
będzie. A wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na
wieki’ [J 5,25-26] (O śmiertelności, 21).



Jakaż to chwała, jaka radość, gdy zostaniesz dopuszczony do
widzenia Boga, skoro dostąpisz zaszczytu, że z Chrystusem,
twym Panem i Bogiem będziesz się cieszył szczęściem
i wieczną światłością (List 58,10).
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