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Drogi Czytelniku!

Okres Bożego Narodzenia, któremu poświęciliśmy niniejszy numer
SIEJMY to czas, który warto przeżyć z sensem — bez oderwania od
istoty tego, co tak naprawdę świętujemy.

Boże Narodzenie to czas, kiedy każdy, bez wyjątku, może
zgromadzić się wokół betlejemskiej groty. To czas rozważania
wielkiej tajemnicyWcielenia Syna Bożego, ale i czas podjęcia refleksji
nad własnym życiem i celami, do których dążymy.

Wbrew komercyjnej i nieraz wręcz rozpraszającej tzw. atmosfery
świątecznej, podejdźmy do tych Świąt na poważnie. Starajmy się nie
banalizować tej rzeczywistości. Przeżyjmy bożonarodzeniowy okres
z wiarą i zadumą, którym będzie towarzyszyć autentyczna radość
i nadzieja. Pójdźmy wszyscy do stajenki!

Wraz z całą Redakcją, życzę owocnej lektury grudniowego numeru
SIEJMY!

PIOTR ZIEMECKI



W TYM NUMERZE
Boże Narodzenie: wiara, nadzieja i miłość

PIOTR ZIEMECKI

wybieram drogę PRAWDY
MONIKA PIOSIK

Uwolnić się od ciężaru konfliktu
FRANCISZEK JÓŹWICKI

Jak język kształtuje nasz świat?
DOMINIKA WRZAŁKO

Niewidzialny przyjaciel na drodze do wieczności
MIŁOSZ ŻEMŁA

Czy Kościół Wschodni wierzył
w papieską supremację przed kwes�ą focjańską?

PAWEŁ GŁOWACKI



WIARA, NADZIEJA i MIŁOŚĆ
BOŻE NARODZENIE:

PIOTR ZIEMECKI



Przed nami Święta Bożego Narodzenia.
Czas, do którego powinniśmy podejść
z wiarą, przeżywać go przepełnieni nadzieją,
i z którego mamy szansę wynieść lekcję
prawdziwej miłości. Zastanówmy się chwilę
nad tymi trzema aspektami, które
niewątpliwie wiążą się z Bożym
Narodzeniem, a którymi są właśnie cnoty
wiary, nadziei i miłości. Z pewnością tylko
głębiej je rozważając i przeżywając,
będziemy w stanie dotknąć istoty naszego
bożonarodzeniowego świętowania.



Wiara
Wszystko, co jest związane z prawdziwym
obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia opiera się na
fundamencie wiary. Bez naszego wyznawania, że
Jezus Chrystus, Syn Boży, poczęty z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny, nie może być mowy
o choćby powierzchownym dotknięciu sensu tych
Świąt, a co dopiero ich głębszemu obchodzeniu.

Jak doskonale jednak wiemy, „Słowo, które stało się
ciałem” nie przez wszystkich zostało przyjęte. Nie
każdy uwierzył – nie każdy przyjął orędzie zbawienia,
którego bezpośrednio dostrzegalne początki widzimy
w Bożym Narodzeniu. Kwes�a wiary w narodziny Syna
Bożego stała się – i wciąż pozostaje – kluczowa. Bez
niej nie może być mowy o dostrzeżeniu choćby
ułamka sensu bożonarodzeniowego świętowania.

Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.

J 1, 10-11



A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

J 1, 14

Zauważmy, że współcześnie – niegdyś chrześcijańskie
– społeczeństwa i państwa, stopniowo odcinają
aspekt wiary (która nota bene często leży u ich korzeni)
od życia publicznego i prywatnego. Nie ma się zatem
co dziwić, że Boże Narodzenie nazywane jest coraz
częściej zimowymi świętami, zimową przerwą
świąteczną, czy po prostu świętami (bez dodawania
żadnych słów czy kontesktu świadczących o religijnym
ich aspekcie). Wiara i wszystko to, co przynależne
duchowości chrześcijańskiej, w przeważającej już
większości zostały wyparte przez magiczny czas
i zimową atmosferę. Piękny zaś aspekt obdarowywania
bliskich i przygotowywania wspólnego stołu
wigilijnego przekształcił się (właśnie z braku wiary!)
w komercyjne szaleństwo prezentów i kupowania
niepotrzebnie dużej ilości jedzenia, które następnie
ląduje na śmietniku. Być może proces ten w Polsce
zachodzi wolniej, jednak w zachodnich
społeczeństwach jest już zjawiskiem dominującym.



Jako, że brak wiary w prawdziwe Boże Narodzenie
i jego znaczenie wiązałby się z koniecznością
odrzucenia całej idei dni świątecznych przypadających
na koniec grudnia – a na to współczesny świat nie jest
zdecydowany (choćby z powodów czysto
konsumpcyjnych i zarobkowych) – to postanowiono
wiarę zakrzyczeć, zaś Boże Narodzenie przemienić na
świeckie obchody wzajemnej życzliwości i rodzinnie
spędzonego czasu.

Często jako szczerze praktykujący katolicy, mamy
nadzieję na to, że nawet takie „świeckie” obchody
Bożego Narodzenia mogą w przyszłości zaowocować
czymś dobrym. Myślimy, że skoro towarzyszą temu
obiektywnie dobre emocje związane z życiem
rodzinnym, wzajemnym szacunkiem
i obdarowywaniem siebie nawzajem, to może nic
jeszcze nie jest stracone. Postawa taka nie jest niczym
złym – zawsze należy bowiem mieć nadzieję na
nawrócenie każdego, niezależnie od okoliczności.
Warto jednak również, obserwując uważnie
rzeczywistość, stanąć w prawdzie. Obchodzenie
Bożego Narodzenia – bez Boga, bez wiary, bez
jakiegokolwiek głębszego duchowo sensu, może
niestety być rodzajem zakłamywania rzeczywistości,
a w lżejszej wersji – jej zagłuszania.



Jako katolicy powinniśmy na każdym kroku podkreślać
podchodzenie do Świąt Bożego Narodzenia z wiarą.
Kulminacyjnym punktem ich obchodów winna być
uroczysta Msza Święta (nie jedna – wszak mamy
tradycję Pasterki, a następnie Oktawy Bożego
Narodzenia i całego okresu bożonarodzeniowego
w liturgii). Również dobrze jest, jeśli nasze życzenia
składane w rodzinie i wśród przyjaciół, odnosić się
będą do duchowego i religijnego charakteru tych
Świąt. Niech jak najmniej będzie w nich świeckiej
„wesołości”, a jak najwięcej pełnego wiary
wzajemnego błogosławienia.

Nadzieja
Kolejną cnotą, którą powinniśmy pielęgnować –
szczególnie podczas przeżywania całego okresu
Bożego Narodzenia – jest nadzieja. Św. Paweł w Liście
do Rzymian zauważa, że to właśnie nadzieja na
przyjście Mesjasza podtrzymywała wiarę Izraelitów
przez wieki. Również po narodzeniu Chrystusa,
a następnie Jego męczeńskiej śmierci,
zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, to właśnie
nadzieja przynosi pokój i radość, które towarzyszą
oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa na
końcu czasów. Zatem pielęgnowanie cnoty nadziei



pozwala nam również utrzymać wiarę, która – jak już
zostało wyjaśnione – jest punktem wyjściowym do
właściwego bożonarodzeniowego świętowania.

To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i
dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i

pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. […]

Znów mówi Pismo:
Weselcie się, poganie, wraz z ludem Jego!

I znowu:
Chwalcie Pana, wszyscy poganie,

niech Go uwielbiają wszystkie narody!
Nadto także Izajasz powiada:
Przyjdzie potomek Jessego,

powstanie Ten, który ma rządzić poganami,
w Nim poganie pokładać będą nadzieję.

A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości
i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego

byli bogaci w nadzieję.

Rz 15, 4; 10-13

Zwróćmy uwagę, że uwikłany w doczesność świat, już
nie tylko kwes�onuje omówioną wcześniej wiarę
w Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi
Dziewicy, lecz również kontestuje nadzieję pokładaną
w Synu Bożym, który – w myśli ograniczonej
doczesnością – jest po prostu zwykłym dzieckiem



narodzonym dawno temu w zapomnianej części
Imperium Rzymskiego, w którym nie ma jak i po co
pokładać nadziei na cokolwiek. Nawet przyjęcie faktu,
że kiedyś narodził się ktoś o imieniu Jezus, którego
matką była Maryja, nie oznacza, że będzie się żyło
wiarą w narodziny Zbawiciela. Wszystko dlatego, że
samo przyjęcie za prawdziwe jakiegoś zdarzenia
historycznego nie podtrzymuje stałej wiary. Do tego
potrzebna jest nadzieja na to, że ten, który się narodził
jest Zbawicielem, który przychodzi dać nam
zbawienie, i który przyjdzie powtórnie na końcu
czasów, aby nastało nowe niebo i nowa ziemia.

Co ciekawe, nie raz słyszymy również – nawet
niekoniecznie w odniesieniu do spraw duchowych –
że „nadzieja jest matką głupich”. W tym kontekście
szczególnie powinien przemówić do nas fragment
z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do
Koryn�an, w którym czytamy:

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na
zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy

zbawienia. Napisane jest bowiem:

Wytracę mądrość mędrców,
a przebiegłość przebiegłych zniweczę.

Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego,
co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem

mądrości świata?



Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga
w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo
głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi
żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla
Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są
powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków,

Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem,
co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi,

a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!
Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu
możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał
właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić

mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć;
i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i

wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest,
unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło

wobec Boga.

Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który
stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością,
i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane,

w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.

1 Kor 1, 18-31

Żyjąc cnotą nadziei i pielęgnując ją w okresie Bożego
Narodzenia, nie możemy zatem zapominać, że „Bóg
wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata”.



Adorowanie żłóbka, chodzenie w bożonarodzeniową
noc do kościoła na Mszę, czy choćby przeczytanie
fragmentu Ewangelii o narodzinach Chrystusa na
początku wieczerzy wigilijnej, może wydawać się
właśnie „głupie” w oczach ludzi odrzucających wiarę
i nadzieję. Jednak autentycznie przeżywana wiara,
która jest podtrzymywana nadzieją, jest wystarczająca
do ignorowania tak czynionych przez doczesny świat
uwag. Pielęgnujmy zatem naszą wiarę w Boże
Narodzenie, żyjąc cnotą nadziei i ją pogłębiając.

Miłość
Niewątpliwie miłość jest największą z cnót.
Zauważmy, że przewyższa ona wszystko, nawet
kwes�ę już tu wspomnianą i tak podstawową jak
wiara, czy tak istotną dla zachowania tejże wiary, jak
nadzieja. Jak pisze bowiem Św. Paweł Apostoł
w Hymnie o Miłości:

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,

i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,

byłbym niczym.

1 Kor 13, 2



Widzimy zatem, że nawet życie pełnią wiary,
podtrzymywanej szczerą nadzieją, nie wystarcza do
osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej, jeśli nie
towarzyszy temu miłość. Widać to szczególnie
w kontekście Bożego Narodzenia, które jest w swej
istocie „świętem miłości”. To właśnie w tajemnicy
wcielenia Syna Bożego, którą co roku przypominamy
sobie w szczególny sposób podczas tych świąt,
objawia się największa miłość Boga do człowieka.
W niewielkiej i zapomnianej części świata, w lichości
betlejemskiej groty, dzieje się największy cud narodzin
Zbawiciela – tego, który sam jest Miłością.

Szczególne odniesienie do tajemnicy wcielenia Syna
Bożego w odniesieniu do miłości, odnaleźć możemy
również w Pierwszym Liście Św. Jana Apostoła:

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,

abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował

i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy.

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.

1 J 4, 9-11



To właśnie w Bożym Narodzeniu (w zesłaniu Syna
Bożego na ziemię) objawiła się Boża miłość ku
każdemu z nas. Przyjęcie tej prawdy – prawdy
o Bożym Narodzeniu – wiąże się zatem z życiem
pełnią prawdziwej miłości wobec Boga, bliźnich
i samego siebie. Miłość zawsze będzie owocem
pełnego wiary i nadziei świętowania Bożego
Narodzenia.

Niezwykle ważne jest, abyśmy nie banalizowali tej
sprawy, ale starali się w praktyczny sposób odkryć
miłość, która wypływa z Bożego Narodzenia. Jest ona
darem, który możemy przyjąć, ale i – w pełni naszej
wolności i przy skażeniu grzechem pierworodnym –
możemy odrzucić. Wielu odrzucając wiarę w narodziny
Zbawiciela ludzkości i nie pielęgnując nadziei na to
zbawienie i odpuszczenie własnych grzechów,
w rzeczywistości pozbawia się również owocu
prawdziwej miłości. A może to właśnie niewłaściwe
obchodzenie Bożego Narodzenia jest we
współczesnym świecie jednym z głównym powodów
odrzucenia prawdziwej miłości i zastąpienia jej
nienawiścią albo fałszywymi kreacjami i karykaturami
tej cnoty?

Przygotujmy się do tych Świąt z wiarą. Przeżywajmy
każdą ich chwilę pielęgnując nadzieję. Dostrzegajmy
i przyjmijmy owoc miłości, który z nich do nas płynie.



wybieram drogę

P R AWDY
MONIKA PIOSIK



Bożonarodzeniowe rozważanie przyjścia na świat Chrystusa
nieuchronnie prowadzi nas do tajemnicy zbawczej Ofiary
Jego Krwi i Zmartwychwstania. Wtedy dopiero powód
pojawienia się Mesjasza wśród ludzi wybrzmiewa
z podwójną mocą. Jezus, gdy był przesłuchiwany przed
wydaniem na Mękę wyraźnie podkreślił, że: „[…] Ja się na to
narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu” (J 18, 37).

W tym momencie, aż chce się zadać to samo pytanie, które
padło z ust Piłata: „[…] cóż to jest prawda?”(J 18, 38).

Próżno szukać słów jakimi wtedy odpowiedział Jezus.
W Ewangelii nie znajdziemy informacji o tym, czy ta
odpowiedź w ogóle padła. Możemy próbować odnaleźć ją
w objawieniach mistyków, sięgnąć można chociażby po
„Pasję” według bł. Katarzyny Emmerich. Tam jednak
znajdziemy tylko lakoniczny opis, że po tej wymianie zdań:
„Rozmawiali jeszcze chwilę, ale już nie pamiętam dokładnie
treści. Nie zrozumiawszy Jezusa wyszedł Piłat znowu na
terasę”.¹

Skoro odpowiedź Jezusa nie została na tym etapie
nawet odnotowana, to kwes�a objaśnienia czym jest
ta P R A W D A musiała być dokładnie wskazana już
wcześniej. Spójrzmy zatem co na ten temat mówi Biblia -
poniżej zacytowano tylko kilka wybranych fragmentów:

● Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas
zdolnością umysłu, tak, iż poznajemy Prawdziwego.
Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie
Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem
wiecznym (1 J 5, 20).



● Ze swojej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli
jakby pierwocinami Jego stworzeń (Jk 1, 18).

● Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie
(J 14, 6).

● […] Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie
moimi uczniami i poznacie prawdę a prawda was wyzwoli
(J 8, 31-32).

● Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci
moje postępują zgodnie z prawdą (3 J 1, 4).

● Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby
się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu
(J 3, 21).

Z przytoczonych wersetów jawi się obraz słowa, prawdy
i światła, jako swego rodzaju „tożsamości” Boga. My ludzie
w tym właśnie odnajdujemy swoją tożsamość — jesteśmy
i trwamy, jako nieśmiertelne dusze — stworzeni ze słowa,
żyjący w prawdzie, a powołani do światłości. Tak więc, to
Bóg jest początkiem i końcem przyczyną oraz celem
naszego istnienia. To On jest P R A W D Ą. To On uzdalnia
nas do tego, byśmy nauczyli się ją rozpoznawać i nią żyć.
Bez niej błąkamy się niczym ślepcy, w całkowitych
ciemnościach, nie znajdując drogi do celu. To ta prawda, jej
doniosłość, nieodzowność jest tym, czego nie możemy się
wyrzec. Jest zatem tym, za czym musimy podążać by
sięgnąć Boga. Czyż nie to właśnie tłumaczył Jezus swoim
uczniom?



My jednak kwes�onujemy, pytamy, nie dowierzamy.
Tworzymy własne drogi poszukiwania prawdy, której
w takich warunkach prawdopodobnie nie rozpoznamy.
Mylimy naszą wiarę z emocjami, czekamy na znaki,
uniesienia i cuda, by przyjąć nauczanie Chrystusa. A tu
niekoniecznie o to chodzi.

Św. Ludwik Maria Grignion de Mon�ort wskazywał, że
adorując Jezusa za pośrednictwem Maryi dochodzi się do
doskonałości w wierze. Co ciekawe, wskazywał czystość
wiary jako jedną z jej cech, którą mogą posiąść czciciele
Maryi. Maryja przymnaża: „wiary czystej w całym życiu,
wiary która sprawi, że nie będziesz gonił za uczuciowością
ani za nadzwyczajnymi łaskami.”²

Wydaje się, że skoro wiara czysta, odarta z emocjonalności
jest przedstawiona jako łaska, to Bóg pragnie byśmy darzyli
go świadomą, konsekwentną miłością. Taką, która rodzi się
ze zrozumienia i zaakceptowania właśnie tej P R A W D Y,
którą On sam jest. Dokładnie tej, którą nam objawił.

„Pomyśl synu, o tym, że miłość nie przejawia się
w emocjach, bo nie ma nic wspólnego z życiem
emocjonalnym. Miłość jest przede wszystkim wolą
kochania, wolą kierowaną rozumem. Czy zdarzyło ci się
kiedyś kochać coś, o czym nic nie wiesz, czego nie
rozumiesz?
- Nie.
- Wy ludzie, jesteście bardzo związani z waszą naturą
emocjonalną, z waszymi zmysłami i odczuciami (ze
zrozumienia: miłość nam się kojarzy z przejawami uczuciowymi
i sądzimy, że jeśli ich nie ma, to nie ma miłości). Dla Mnie
natomiast objawem waszej miłości jest stałość waszego
wyboru i wszelkie działanie, które wiążecie ze służbą
Mnie…”³



Zrozumienie, konsekwencja, oddawanie cząstki siebie,
wierność, tak rok za rokiem, dzień za dniem – to na tym
polega miłość. Poznanie PRAWDY nieodzownie wiąże się
z umiejętnością życia w miłości. Dzieje się tak dlatego, że
miłość wymaga od nas szczerości – stanięcia w prawdzie
przed Bogiem, w prawdzie o sobie. To w konsekwencji
prowadzi do poznania prawdy o świecie, a zatem też
uznania Bożego porządku rzeczy.

Spójrzmy na różne tłumaczenia Biblii, które wskazują na
wymienność określeń „żyć prawdziwie w miłości” a „być
szczerym w miłości”:

Wzrastać w Bogu możemy tylko wtedy, jeśli będziemy stale,
świadomie i dobrowolnie wybierać zaproponowaną przez
Niego drogę. Bez naszej woli oraz decyzji On nie wkroczy do
naszego życia. Święta Bożego Narodzenia uczą nas właśnie
tego, jak skutecznie otworzyć się na Chrystusa. Maryjne
„fiat” / „niech mi się stanie według słowa twego”
(por. Łk 1, 38) jest naszą najważniejszą lekcją - najprostszym
i najpiękniejszym sposobem przyjęcia Bożej Prawdy w sobie
samym. Dopuszczenia do siebie właśnie tego słowa, które
ma moc doprowadzić nas do światłości.

W Świętach Bożego Narodzenia dotykamy zatem tajemnicy
miłości i zaufania. Święta te są dla każdego z nas początkiem
życia w przymierzu z Bogiem. Zarówno w wymiarze
globalnym - bo doprowadziły do Ofiary Krzyża, jak

Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości
sprawmy, by wszystko wzrastało ku Temu,
który jest Głową – ku Chrystusowi (Ef 4,15).

Biblia Tysiąclecia, Pallo�num, wyd 5.

ale byśmy będąc szczerzy wmiłości
wzrastali we wszystko, w tym, który jest

głową, tj. w Chrystusie (Ef 4,15).
Katolicki przekład Nowego Testamentu
z jęz. greckiego, E. Dąbrowski, 1961.



i w wymiarze indywidualnym – bo to Maryja pokazała
ludzkości, jak ukierunkować swoją wolę, pragnienia
i działania by kroczyć drogą P R AWDY.

Źródła:

Jeśli nie oznaczono inaczej to wszystkie cytaty z Pisma Świętego
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[3] Anna | Anna Dąmbska, Twych praw pilnuję, Roczniki 1996-1998,
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Uwolnić się
od ciężaru
konfliktu

FRANCISZEK JÓŹWICKI



Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia
oraz przeżywany po katolicku okres Adwentu
daje nam możliwość upodobnienia swojego serca
do Serca Jezusa. Potocznie nazywany radosnym
okresem Adwent ma także swój wymiar pokutny.
Powszechna jest w Kościele i mentalności
katolickiej praktyka polegając na przebaczeniu,
odpuszczeniu i przebaczeniu win i krzywd
wyrządzonych lub doznanych właśnie do Świąt
Bożego Narodzenia. Idzie to także w parze ze
spłatą wszelkiego rodzaju długów i zobowiązań,
które zaciągnęliśmy przez ten rok. Jak zatem
uwolnić się od ciężaru konfliktu, który na nas
ciąży?



Definicja słownikowa konfliktu to przedłużająca się niezgoda
między stronami. Wiemy jednak dokładnie, że nie da się tak
zwyczajnie opisać czegoś, co może dotykać głębię czyjejś
duszy. Mówiąc o konflikcie, waśni lub sporze możemy mieć na
myśli spór dwóch osób o całkowitą głupotę lub poważną
i wielopoziomową sytuację determinowaną szeregiem
czynników psychologicznych czy materialnych i determinującą
zranienia każdej ze stron. Sytuacją konfliktową może być
dosłownie wszystko to, co wymaga od nas użycia zasobów
charakteru, które pozwolą nam takiej sytuacji zaradzić.

Konflikt jest elementem na stałe wpisanym w życie ludzkie.
Prędzej czy później, w życiu każdego z nas, zdarzy się taka
sytuacja, która wymusi postawę defensywną lub ofensywną,
gdzie zmierzyć się będziemy musieli z inną osobą. W ruch idzie
wtedy cały nasz arsenał możliwości i szybko poddane pod
sprawdzian zostają takie sfery jak praktyka duchowa, charakter,
emocjonalność itp. W ten sposób zatarg między dwiema
osobami weryfikuje dojrzałość, poprzez wykorzystanie
odpowiednich umiejętności stając w prawdzie przed sobą.

Jak już wyżej wspomniano sytuacja sporu jest nie do uniknięcia
w życiu ludzkim, jednakże jak poważny konflikt przeżyć po
katolicku? Jak wiadomo niezgoda niezgodzie jest nierówna i nie
każdą sytuację da się rozwiązać lub naprawić nie tracąc przy
tym nerwów, czy pogody ducha. W tym artykule postaram się
zawrzeć przemyślenia dotyczące postawy, jaką może podjąć
katolik znajdujący się w sytuacji ciężkiego konfliktu. Oczywiście
najlepszym sposobem na wyjście z sytuacji konfliktu po
katolicku jest „nadstawienie drugiego policzka”, jednakże jak



dobrze wiadomo nie zawsze jest ono możliwe, lub nie zawsze
powoduje to dobry skutek dla strony, z którą jesteśmy
zwaśnieni. Zdarzyć się może, że ustępując za wszelką cenę
wyrządzimy komuś tym większą krzywdę utwierdzając go
w błędnych racjach.

Jeżeli już wewnętrznie rozpoznamy na czym polega
rozróżnienie między konfliktem niezbyt poważnym,
a poważnym to możemy zastanowić się nad tym, w jaki sposób
radzić sobie z najbardziej wymagającymi sytuacjami. Przejdźmy
zatem do tej grupy konfliktów, których rozwiązanie może być
bardzo ciężkie, a samo ich przeżywanie po katolicku bardzo
uciążliwe. Zdarzają się bowiem takie wydarzenia wobec,
których ciężko przejść obojętnie lub od tak odpuścić
zagniewania na bliźniego. Dobrym drogowskazem, z którego
można czerpać wiedzę na ten temat jest 1 list św. Pawła do
Koryn�an (5,4 – 6, 11). Punktem wyjścia św. Pawła pozostaje
podejście do kazirodztwa, jednakże użyte w tym fragmencie
argumenty pozwalają na wyprowadzenie szerszej refleksji.

„Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa,
w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa,
wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi
jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym chlubić!
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?
Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako
że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako
nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy
użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz -
przaśnego chleba czystości i prawdy. Napisałem wam w liście,



żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników
tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub
bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten
świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali
z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest
rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub
zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Jakże
bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie
sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz,
osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. Czy odważy się
ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać
sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych? Czy nie
wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie
przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak
błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także
aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne! Wy zaś, gdy macie
sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie
ludzi za nic uważanych w Kościele! Mówię to, aby was zawstydzić.
Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł
rozstrzygać spory między swymi braćmi? A tymczasem brat oskarża
brata, i to przed niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia,
że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie
znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej
szkody? Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości
i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom. Czyż nie wiecie, że
niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani
rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani
mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy,
ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.



A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni
i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez
Ducha Boga naszego.”

W przytoczonym fragmencie listu św. Pawła znaleźć możemy
wiele wniosków, które odpowiadają na pytania jak budować
dobrą wspólnotę, jak żyć sprawiedliwie oraz jak dokładnie
radzić sobie podczas konfliktu. Porównanie do nowego ciasta
i starego zakwasu jest unaocznieniem postulatu wykluczenia
z naszego życia osoby, z którą nie można dojść do
porozumienia. Jednocześnie Apostoł zawiera przestrogę
dotyczącą tego, że nie da się całkowicie uniknąć obecności
takich ludzi w naszym życiu. Zamiast tego św. Paweł postuluje
abyśmy „z takim nawet nie siadali wspólnie do posiłku”, co ma
wymiar alegoryczny, gdyż dopuszczenie kogoś do wspólnego
stołu oznacza zaproszenie go do obcowania i otwarcie się
przed nim. Następne rady mają wymiar pouczający oraz
moralizujący. Poza tym wymienione zostają szeregi przywar,
które uniemożliwiają osiągniecie zbawienia i budowanie
wspólnoty. Co się tyczy materii przeżywania konfliktu po
katolicku to recepcja wynikająca z tekstu jest jednak
następująca – należy taką osobę wykluczyć z naszego życia.

Argumenty św. Pawła poparte są nie tylko wiarą, troską
i miłosierdziem, ale także konsekwencją unikania powtórnej
możliwości zranienia. Jeżeli jednak dopuszczamy taki
rozwiązanie i wykluczamy taką osobę z naszego życia, to jak
należy z miłosierdziem traktować kogoś z kim przeżywamy
głęboki konflikt? Nowy Testament w postaci Ewangelii
św. Mateusza (18, 15-17) w pewien sposób przychodzi
z odpowiedzią dotyczącą tego zagadnienia:



„Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery
oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha,
weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo
trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha,
donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci
będzie jak poganin i celnik. […]».”

Znany fragment z potrójnym upomnieniem doczekał się wielu
sposobów interpretacji , jest także jednym z częstszych
sposobów rozwiązywania sporów i niejasności. Warto jednak,
poza główną częścią wypowiedzi Jezusa, spojrzeć na dalsze
wnioski. Należy zatem bliźniego odrzuconego z naszego życia
traktować jak rzeczonego poganina i celnika – „niech ci będzie
jak poganin i celnik”. Oznacza to, że taka osoba nie powinna być
dopuszczana przez nas do naszego życia, naszych sekretów,
naszej bliskości. Poza tym to porównanie ma również na celu
ukazanie jeszcze jednej ważnej zależności – osobę taką należy
otoczyć szczególnym wyrazem miłości poprzez modlitwę. Jako
poganin i celnik staje się niejako naszym nieprzyjacielem, co
oznacza że musimy taką osobę miłować bardziej i wykazywać
się wobec niej większą cierpliwością.

Podany powyżej sposób przeżywania konfliktu jest tylko
i wyłącznie moim spostrzeżeniem natury prywatnej oraz
wynika z praktyki religijnej. Nie czuję się jednak w pełni
odpowiedzialny za możliwość stosowania tychże metod we
wszystkich sporach. Oczywiście sposobów na rozwiązanie
ciężkich sytuacji konfliktowych w naszym życiu jest bardzo
dużo, samo Pismo Święte podaje ich ogromną ilość. Jako



katolicy mamy też możliwość korzystania z innego depozytu
doświadczenia, takiego jak żywoty świętych, apo�egmaty
Ojców Pustyni, legendy czy nawet świadectwa.

Mimo wszystko nie warto pozostawać człowiekiem
zacietrzewionym w swojej racji. Otwarcie się na Chrystusa
oznacza także otwarcie się na drugiego człowieka. Nadchodzący
czas Świąt Bożego Narodzenia powinien być jednak swego
rodzaju drogowskazem dla wszystkich wierzących, aby
postępowanie nawet najtrudniejszych charakterem braci w
Chrystusie było ocenione, ale pozostawiło nadzieje na
nawrócenie.



DOMINIKAWRZAŁKO
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Już wkrótce w kościołach rozbrzmią znane nam

doskonale słowa z prologu Ewangelii świętego Jana:

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.

Przypomną nam one o jednym z najbardziej znaczących

wydarzeń w historii ludzkości. Jednak Słowo – Logos –

w chrześcijaństwie utożsamiane jest nie tylko z Jezusem

Chrystusem, lecz także ze Słowem Boga, z którego

wywodzi się świat. Przy okazji przygotowań do

świętowania momentu w którym Słowo stało się ciałem,

zastanówmy się, w jaki sposób nasze słowa, a właściwie

nasz język, kształtują rzeczywistość.

Naukowcy zajmujący się badaniem języka potwierdzają, że sposób,
w jaki określamy różne rzeczy i pojęcia, ma wpływ na to, jak o nich
myślimy. Kilka świetnych przykładów tego zjawiska podaje Lera
Boroditsky, profesor kognitywistyki i badaczka języka pracująca na
Uniwersytecie Kalifornijskim. Jej badania wykazały na przykład, że
mózg człowieka może różnie reagować na zmieniające się kolory
w zależności od tego, ile odcieni danej barwy wyróżnia się
w języku, którym ten człowiek się posługuje. W języku angielskim

Powiedz mi jak mówisz, a powiem Ci, kim jesteś



słowo „niebieski” (blue) obejmuje wszystkie odcienie tego koloru,
począwszy od błękitnego poprzez indygo, aż do ciemnego
niebieskiego. Tymczasem w rosyjskim rozróżnia się „jasnoniebieski”
(goluboy//голубой) i „ciemnoniebieski” (siniym//синий). W efekcie
mózg Rosjanina obserwującego przejście z jednego odcienia tego
koloru na inny zareaguje bardzo aktywnie, jak gdyby doświadczył
jakiejś istotnej zmiany, podczas gdy mózg Amerykanina nie
odnotuje tej różnicy jako coś znaczącego. Inny przykład pokazuje,
że ludzie w różny sposób opisują dany przedmiot w zależności od
tego, jaki rodzaj ma dany rzeczownik w ich języku. W języku
hiszpańskim słowo „most” jest rodzaju męskiego, podczas gdy
w niemieckim ma ono rodzaj żeński. I tak osoba posługująca się
językiem hiszpańskim, poproszona o scharakteryzowanie mostu,
skupi się na cechach wyrażonych przymiotnikami stereotypowo
przypisywanymi mężczyznom, takimi jak „mocny” czy „długi”.
Tymczasem ktoś mówiący po niemiecku będzie bardziej skłonny
opisać most tak, jakby mówił o kobiecie, czyli jako „piękny” albo
„elegancki”.

Dowodów na to, jak język wpływa na sposób naszego myślenia,
jest więcej. Ludzie wyznaczają bieg czasu na osi w zależności od
tego, w jaki sposób piszą. Jeśli poprosimy osobę posługującą się na
przykład którymś z języków europejskich o uporządkowanie
wydarzeń od najstarszego do najnowszego, najprawdopodobniej
zacznie ona od lewej strony: wydarzenia, które miały miejsce
najdawniej, znają się po lewej stronie osi, a te, które zaszły
niedawno – po prawej. Jednakże osoba posługująca się językiem
arabskim albo hebrajskim, w których obowiązuje zapis od prawej
do lewej strony, uszereguje te same wydarzenia odwrotnie. Co



ciekawe, są na świecie ludy, takie jak jedna ze społeczności
aborygenów mówiących językiem Kuuk Thaayorre, które nie
posługują się określeniami „prawo” i „lewo”, a zamiast tego do
określenia położenia danej rzeczy używają wyłącznie nazw
kierunków geograficznych. Oni z kolei wyznaczają bieg czasu
w zależności od tego, w jakim kierunku sami będą zwróceni.

Ludzie mówiący różnymi językami zwracają również uwagę na
różne aspekty danego zdarzenia w zależności od swoich
lingwistycznych przyzwyczajeń. Osoba posługująca się językiem
angielskim, w którym zdanie zawsze musi zawierać określenie
podmiotu i w którym nawet jeśli jakieś zdarzenie nie było
intencjonalne, określa się, kto to zrobił (np. „Ja zbiłem wazon”
zamiast „Wazon zbił się”), będzie bardziej skłonna zwrócić uwagę
na sprawcę danego czynu; na to, kto ponosi za niego winę.
Tymczasem dla kogoś, kto mówi na przykład po hiszpańsku,
najważniejsze będzie stwierdzenie, że dane zdarzenie było
wypadkiem, uwagę zwróci więc przede wszystkim na intencje1.

Mów do siebie dobrze!

Podczas gdy badacze języka patrzą na różnego rodzaju językowe
konstrukcje i przyzwyczajenia w szerszym, społecznym kontekście,
to psychologowie oceniają ich wpływ na życie jednostki. Ci drudzy
zwracają uwagę, że bardzo ważny jest sposób, w jaki zwracamy się
do siebie samych. Istotne są zarówno słowa, jakimi się posługujemy
oraz ton naszych wypowiedzi. Jednym z najczęstszych błędów
popełnianych w komunikacji z samym sobą jest używanie słów,
które zostały nam wpojone przez innych, a które wcale nie



wyrażają naszych prawdziwych intencji. Często mamy bowiem
przekonanie, że coś musimy czy też powinniśmy zrobić, tymczasem
w rzeczywistości spełniamy w ten sposób jedynie oczekiwania
innych. Bywa również, że odczuwamy przymus zachowania się
w określony sposób tylko dlatego, że postępujemy tak od dawna,
tak postępowały nasze matki i babcie, jednak po dłuższym
zastanowieniu trudno nam znaleźć jakieś racjonalne źródło danego
obowiązku czy powinności.

Niepokojące jest również, że większość tego, co do siebie mówimy,
ma charakter negatywny. W efekcie nasilają się u nas uczucia:
gniewu, frustracji, zniechęcenia i rozczarowania. Co więcej, często
zwracamy się do siebie w sposób bardzo krytyczny, w jaki nigdy nie
odezwalibyśmy się do bliskiej czy nawet obcej nam osoby. Na
przykład kiedy popełnimy błąd, wyrzucamy sobie, jak beznadziejni
jesteśmy. Tymczasem gdyby to nasza przyjaciółka zachowała się
głupio albo gość przez przypadek zbił wazon w naszym mieszkaniu,
naszą reakcją nie byłoby gwałtowne skarcenie ich – staralibyśmy
się raczej okazać wyrozumiałość i empa�ę. Bycie dla siebie jedynie
surowym sędzią niewątpliwie wpływa na naszą samoocenę
i samopoczucie, a przez to również na nasze nastawienie do
otoczenia. Warto więc zwracać uwagę na to, co i jak do siebie
mówimy2.



Błogosław a nie przeklinaj!

To, że język, jakim się posługujemy, może mieć wpływ na nasze
zachowanie, to jedno. Z perspektywy chrześcijanina istotny jest
jeszcze fakt, że słowa mogą mieć moc zarówno błogosławieństwa,
jak i przekleństwa. Językiem możemy grzeszyć – w końcu podczas
każdej Mszy Świętej w akcie pokuty przepraszamy za to, co złego
wyrządziliśmy „myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem”.
Wypowiedzenie nadaremnie świętego imienia może być
wykroczeniem przeciwko drugiemu przykazaniu. Grzechem jest
również przekleństwo, rozumiane nie tylko jako wypowiadanie
niecenzuralnych słów, ale przede wszystkim jako złorzeczenie
drugiemu człowiekowi, przeklinanie go, życzenie mu zła. Może
mieć ono miejsce, kiedy w gniewie ktoś prosi Boga o ukaranie
osoby, na którą skierowane jest jego oburzenie (por. KKK 2149).

Niejako przeciwieństwem przekleństwa jest błogosławieństwo.
Błogosławieństwo jest jedynym z sakramentaliów, czyli świętych
znaków, które z pewnym podobieństwem do sakramentów
oznaczają skutki przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez
modlitwę Kościoła. Błogosławić można osoby, posiłki, przedmioty
i miejsca. Warto przy tym pamiętać, że w kulturze Izraela
i starożytnego Bliskiego Wschodu „błogosławieństwo” związane
było ściśle z pojęciem słowa, a rozumienie słowa różniło się od
tego obecnego w naszej kulturze. Dla nas słowo jest czymś
służącym porozumiewaniu się, dla Izraelitów słowo stanowiło coś
namacalnego, było rzeczywistością która po wyjściu z ust
mówiącego nie przemija, ale działa skutecznie dzięki tkwiącej
w niej sile.



„Słowo” Boga jest formą Jego obecności, a następnie
nośnikiem treści. To „słowo” przenika człowieka, do którego
jest skierowane i objawia osobę Boga. „Komunikacja, która
dokonuje się dzięki niemu, ma charakter spotkania, bogatego
w treść”. Moc błogosławieństwa przenika ludzi nim
obdarzonych i objawia się jako samodzielne działanie,
a nadto jest przekazywane przez wypowiedziane słowa:
„Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi,
obfitości zboża i moszczu winnego. Niechaj ci służą ludy
i niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem twoich braci
i niech ci pokłon oddają synowie twej matki! Każdy, kto
będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie
ci błogosławił, niech będzie błogosławiony!
(Rdz 27,28-29)”3.

Błogosławiony znaczy „szczęśliwy” (hebr. aszre). W czasach
biblijnych uważano, że błogosławieństwa – jako dar Boży –
przynoszą pomyślność. W Biblii w wielu miejscach znajdziemy
potwierdzenie tego, jak wielkie znaczenie miało otrzymanie go.
Przykładem może być tutaj Jakub, który posłużył się podstępem,
aby zdobyć błogosławieństwo swojego ojca. Pierwszego
błogosławieństwa w Biblii udzielił sam Bóg po stworzeniu
człowieka: „Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem
powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi»”. (Rdz
1,28). Z kolei do Abrahama Bóg powiedział tak: „Uczynię bowiem



z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz
się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę
złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej
ziemi” (Rdz 12,3). W obu tych przypadkach błogosławieństwo Boga
oznacza życzenie wszelkiego dobrobytu i pomyślności. Kiedy
komuś błogosławimy, wyrażamy tym samym, że chcemy, aby Bóg
temu człowiekowi sprzyjał i uczynił go prawdziwie szczęśliwym.

***

Język ma wielką moc. Słowa, których używamy, wpływają nie tylko
na to, jak widzimy świat – oddziałują na nasz dobrostan psychiczny
oraz na nasze relacje z innymi ludźmi. Powinniśmy więc zwracać
uwagę na to, żeby wszystko, co wychodzi z naszych ust, było
dobre. Warto również pamiętać, że wystarczy tylko słowo – tak
niewiele i tak wiele – aby życzyć bliźniemu wszystkiego, co
najlepsze.

Przypisy:

1. Mindscape 89 | Lera Boroditsky on Language, Thought, Space, and Time

(h�ps://www.youtube.com/watch?v=XhEvqGkNnrw (dostęp:

06.12.2022).

2. Jak mówienie do siebie wpływa na Twoje życie h�ps://

krzysztoflitwinski.pl/jak-mowienie-do-siebie-wplywa-na-twoje-zycie/,

(dostęp: 06.12.2022).

3. Błogosławieństwo - siła na każdy dzień! (h�ps://www.echokatolickie.pl/

index.php?str=100&id=12031&idd=8, dostęp z dnia 6.12.2022).



Niewidzialny
przyjaciel
na drodze do wieczności

MIŁOSZ ŻEMŁA



Całkowite życie zgodnie z wartościami
ewangelicznymi nigdy nie było łatwe. Dzisiaj
szczególnie to zadanie nieraz wydaje się
abstrakcyjnym wyzwaniem. Czasami nawet –
niejednemu z nas – przychodzi do głowy myśl, że
osiągnięcie celu naszej ziemskiej wędrówki jest
niemożliwe, bo ciężko żyć tak, jak wielcy święci,
o których często słyszymy. Warto zwrócić uwagę,
że ich życie wcale nie było usłane różami, a każdy
dzień był okupiony wymagającą walką duchową.
Może to właśnie końcówka grudnia jest
odpowiednim czasem na znalezienie patrona,
który w tych zmaganiach będzie towarzyszyć nam
każdego dnia nowego roku.



Chrystus w czasie swojej ziemskiej misji ewangelicznej nigdy nie
zapewniał swoich uczniów, że ich droga będzie łatwa i przyjemna.
Wręcz przeciwnie, zapowiadał trudną codzienność, którą św. Paweł
Apostoł określa mianem dobrych zawodów (por. 2 Tm 4,7). Nie
oznacza to, że nasza droga do Nieba jest całkowicie pozbawiona
szczęścia i radości, ale ma być wyzbyciem się tego, co przyziemne, aby
jak najgodniej stanąć przed Bogiem, gdy wezwie nas do siebie. Każdy
z osobna ma swoją własną drogę upodabniania się do Chrystusa.
Jednak Kościół poprzez poczet ogłoszonych świętych
i błogosławionych daje nam wiele wspaniałych osobowości i historii
życia, które mogą stać się codzienną inspiracją w kroczeniu śladami
Ewangelii.

Czuwają nad nami posłańcy Boga

Kiedy myślimy o patronach, którzy nam pomagają, zazwyczaj
w pierwszej kolejności na myśl przychodzą nam święci kapłani –
papieże czy zakonnicy oraz wielcy męczennicy za wiarę. Nie zawsze
uświadamiamy sobie, że każdemu z nas od zawsze towarzyszą także te
same istoty, które ocaliły Lota i jego rodzinę z Sodomy (por. Rdz 19),
ratowały niewolnicę Hagar i jej dziecko na pustyni (por. Rdz 21, 17),
powstrzymały rękę Abrahama (por. Rdz 22, 11) oraz zwiastowały
narodziny Samsona (por. Sdz 13) i Jana Chrzciciela (por. Łk 1, 3-25),
a także przyjście na świat Mesjasza (por. Łk 1, 26-38). Mowa
oczywiście o aniołach, które św. Augustyn z Hippony określa mianem
sług i wysłanników Boga. Stworzenia te z natury są Duchami, ale
w swoim posłannictwie są właśnie aniołami – co często jest przez
wierzących mylone. Katechizm Kościoła Katolickiego daje nam jasno
do zrozumienia, że Biblia ogólnie nazywa w ten sposób istoty duchowe
i niecielesne, a także osobowe i nieśmiertelne, których istnienie jest
prawdą wiary (por. KKK 328-330).



Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Ps 91, 10-12

Obecność aniołów w Piśmie Świętym tworzy pewnego rodzaju klamrę,
ponieważ odnajdujemy ich już w Księdze Rodzaju, a ostatni raz
czytamy o nich jako mieszkańcach Nowego Jeruzalem w ostatniej
księdze biblijnej – Apokalipsie św. Jana. Symbolika obecności tych
niewidzialnych ludzkim okiem istot w całej historii zbawienia jest także
jasnym znakiem dla nas, że są one obecne także w mojej osobistej
historii zbawienia. W naszej współczesności jako jedną z tzw. chorób
cywilizacyjnych – którymi określamy problemy społeczne
spowodowane szybkim rozwojem cywilizacji – jest samotność.
Pomimo rzeczywistości, w której codziennie spotykamy tłumy ludzi,
a bariery odległości w komunikacji zostały praktycznie zlikwidowane,
coraz ciężej jest zbudować prawdziwą relację z drugim człowiekiem.
Niestety wielokrotnie sami marnujemy swoją okazję do zbudowania
relacji z osobą, która jest przy nas cały czas, a w ogóle o niej nie
pamiętamy. Wbrew pozorom nie chodzi o bliskich i domowników –
choć oczywiście budowanie więzi rodzinnych jest bardzo ważne – ale
o Anioła Stróża. Jeśli zmyliło Cię słowo „osoba”, to chcę jeszcze raz
podkreślić, że nie jest to błąd, ponieważ anioł jest bytem osobowym
(por. Pius XII, enc. Humani Generis: DS. 3891). Gdybyśmy mieli
prawdziwie ugruntowaną świadomość jego obecności przy nas,
samotność nie byłaby tak ciężka do udźwignięcia. Budowanie relacji
z własnym Aniołem Stróżem może być jednak ciężkie ze względu na
brak możliwości poznania go zmysłami. Zacznij jednak od najprostszej
rzeczy. Postaraj się każdego dnia – w najprostszych sytuacjach życia
codziennego – przypomnieć sobie, że tuż obok Ciebie jest Twój
dyskretny przyjaciel, który nad Tobą czuwa i pomaga na ścieżkach tej
ziemskiej pielgrzymki. Nie bój się do niego mówić – on słucha każdego
słowa.



Czas sięgnąć po lekturę

Czas świąteczny jest nieodłącznie związany ze wzajemnym
obdarowywaniem się prezentami. Wśród rozmaitych kategorii
podarunków są także książki, które mogą stać się narzędziem poznania
i budowania relacji z patronem. Księgarnie — zarówno te stacjonarne,
jak i internetowe — pełne są biografii świętych i błogosławionych
Kościoła, a także ich dzieł. Może to być zdecydowanie przystępniejsza
droga dla tych, którzy chcieliby bardziej szczegółowo poznać życie
i osobowość wybranego patrona. Poczet świętych i błogosławionych
daje nam niezmiernie wielki potencjał.

Pomocą w znalezieniu wzoru, który będzie towarzyszyć i świecić
przykładem w najbliższym roku, może być jedna z licznych stron
internetowych umożliwiających jego wylosowanie. Wystarczy tylko
wpisać w przeglądarce frazę „losowanie patrona”. A może to dobry czas
na pogłębienie relacji czy nawet poznanie patrona od chrztu świętego,
czy bierzmowania? Na wybór tego pierwszego większość z nas nie
miała wpływu. W życiu nie ma przecież przypadków. Nie jest nim
również sprawa imienia, które nosimy. Z kolei to nadane nam podczas
przyjmowania sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej bardzo często
jest efektem naszych upodobań i skojarzeń, a nie wyboru patrona,
z którym chcemy kroczyć przez życie. O części z nich znajdziemy wiele
publikacji oraz filmów. Niektórzy sami byli autorami — nieraz wybitnych
— traktatów. Często brakuje czasu, by się z nimi zapoznać. Co roku
część z nas podejmuje swoje postanowienia noworoczne. Zatem moją
propozycją zmiany noworocznego hasła z „nowy rok — nowa ja” jest
„nowy rok — nowy patron — nowa lektura”. Zachęcam Cię, abyś jeszcze
przed końcem obecnego roku wybrał jedną książkę z działu
duchowości, której autorem lub przedmiotem rozważań jest wyjątkowa
postać świętego. Zaplanuj harmonogram jej czytania i kontempluj ją ze
szczególnym uwzględnieniem relacji tej osoby z Chrystusem, który jest
ostatecznym celem naszej drogi. Wybrany patron ma być tym, który
będzie te ścieżki przed nami prostować (por. Mk 1,3).



Rola świętego

Wiele wizerunków świętych znajdujemy przede wszystkim
w kościołach. Są to m.in. obrazy, figury i witraże. Właśnie ta ostatnia
forma ich przedstawienia wydaje się doskonale obrazować ich istotę
w życiu Kościoła. Obraz od witraża różni się przede wszystkim tym, że
ten drugi przepuszcza światło. Można powiedzieć, że wręcz go
potrzebuje. Jest on przecież dużo lepiej widoczny, kiedy przechodzą
przez niego zewnętrzne promienie słoneczne. Nie jest jednak celem
samym w sobie, bo przecież jest elementem okna, którego zadaniem
jest oświetlanie wnętrza świątyni. Podobnie jest także z postaciami,
które nieraz widnieją na dziełach witrażystów. Świętego można określić
w bardzo prosty, ale dosadny sposób, jako tego, który przepuszcza
Światło — Chrystusa.

Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodziłw ciemności,
lecz będzie miał światło życia.

J 8, 12

Jeśli przeanalizujemy jakiekolwiek pisma człowieka wyniesionego na
ołtarze, z łatwością dostrzeżemy, jak wielką pokorą się wyróżniał.
Wszystko, co otrzymywał i osiągał, traktował jako niczym niezasłużoną
łaskę Pana (por. Ga 6,14). Piękno każdego świętego nigdy nie jest
pięknem człowieka, ale pięknem samego Boga, które objawia się
w człowieku. Tak samo jest z witrażem, który bez światła traci swój
blask i nie przyciąga ludzkiej uwagi. Niech patron, z którym przez
następne miesiące życia będziesz podejmować duchową walkę, będzie
dla Ciebie przykładem tego, że kluczem do prawdziwego szczęścia jest
właśnie prawdziwa pokora. To nic, jeśli czujesz się słaby, niezdolny,
zalękniony czy zmęczony. Bóg w każdym z tych stanów udzieli Ci
swojego światła, które rozjaśni twoje ciemności i staniesz się pełnym
koloru witrażem na Jego chwałę (por. Mt 5, 16).



Jeżeli jest na ziemi dusza prawdziwie szczęśliwa, to tylko dusza
prawdziwie pokorna; w początku wiele cierpi z tego powodu miłość
własna, ale Bóg po mężnym potykaniu się udziela duszywiele światła,
w którym ona poznaje, jak nędzne jest wszystko i pełne złudy. [...]
dusza pokorna nie dowierza sama sobie, ale ufność swoją w Bogu
pokłada. Bóg broni duszy pokornej i sam się wtajemnicza w sprawy jej,
a wtenczas dusza pozostaje w największym szczęściu, jakiego nikt
pojąć nie może.

Dz. 593



Czy KościółWschodni wierzył
w papieską supremację
przed kwes�ą focjańską?

PAWEŁ GŁOWACKI



Dziś będę bronił tezy, że Kościół Wschodni wierzył
w papieską supremację przed kwes�ą focjańską. Dla ustalenia
sensu katolickiej doktryny o papieskiej supremacji posłużę się
uroczystą definicją zaczerpniętą z dekretu unii – Laetentur
coeli – Soboru Florenckiego, który stwierdza, że biskup
Rzymu posiada:

prymat nad całym światem, a biskup rzymski jest następcą
św. Piotra, Księcia Apostołów, i prawdziwym zastępcą Chrystusa,
głową całego Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich
chrześcijan. Jemu w osobie św. Piotra przekazana została przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa pełna władza pasterzowania,
rządzenia i kierowania Kościołem powszechnym… — (Sobór we
Florencji, 6 lipca 1439 r.)

Wprowadzenie

Zbiór cytatów, który przedstawię, nie ma na celu
udowodnienia, że nigdy nie było poglądów odmiennych od
poglądu wyrażonego w tych cytatach. Ma on jednak na celu
pokazanie, że papieska supremacja była uznawana
i akceptowana w różnych okresach, w różnych
okolicznościach i przez wschodnich członków Kościoła na
różnych poziomach. Jeśli nie zaczniemy od założenia, że
przykłady opozycji reprezentują prawdę, podczas gdy głosy
potwierdzające papieską supremację były błędne, musimy
zrobić krok wstecz i zadać sobie zasadnicze pytanie – czy
bardziej rozsądne jest pogodzenie twierdzeń papieskich



z opozycją przy założeniu, że twierdzenia były słuszne,
a opozycja była błędna, czy też na odwrót?

Twierdzę, że przykłady sprzeciwu po prostu nie mają takiej
samej wagi jak przykłady akceptacji papieskich twierdzeń.
Sprzeciw może się pojawić i pojawia się wszędzie tam, gdzie
wysuwa się roszczenia do władzy, uzasadnione lub nie, a więc
można go dość łatwo pogodzić z obydwoma poglądami.
Z drugiej strony, powszechna i powtarzająca się zgoda na
papieskie roszczenia, w sytuacjach tak uroczystych jak sobór
ekumeniczny, jest znacznie trudniejsza do pogodzenia
z poglądem, że były one apodyktyczne lub heretyckie.
Dlatego nie wystarczy po prostu zliczyć liczbę cytatów
reprezentujących oba poglądy. Należy uznać obie
perspektywy i ostatecznie uprzywilejować wyjaśnienie, które
może łatwiej je pogodzić. Twierdzę, że łatwiej jest pogodzić
przykłady sprzeciwu/ignorancji wobec twierdzeń papieskich
z ich prawdziwością niż przykłady częstej – zarówno cichej,
jak i głośnej – zgody na twierdzenia o papieskiej supremacji
z ich fałszywością.

1) Sobór Efeski
W kwietniu 430 r. wschodni biskup Cyryl Aleksandryjski
napisał do papieża Celestyna w sprawie biskupa
Konstantynopola Nestoriusza i jego heretyckich nauk:

Ponieważ jednak w tych sprawach Bóg wymaga od nas trzeźwego
rozsądku, a starożytny zwyczaj kościołów skłania nas do
komunikowania się z waszą świętością, muszę jeszcze raz



napisać, aby was poinformować (…) Nie odstąpimy publicznie
od komunii z nim, dopóki nie podzielimy się tą sprawą z waszą
religijnością. Dlatego bądź tak dobry, aby rozstrzygnąć, co
uważasz za słuszne, i czy należy z nim być w komunii, czy też
raczej publicznie odmówić [tej wspólnoty] na tej podstawie, że
nikt nie może być w komunii z kimś, kto takie rzeczy wyznaje
i naucza. Polityka waszej doskonałości powinna być
opublikowana w listach do najbardziej pobożnych i najbardziej
umiłowanych przez Boga biskupów Macedonii i do wszystkich
na Wschodzie… — (Cyryl Aleksandryjski, Ep. 11,1.6, do
Papieża Celestyna; PG 77,80; R. Price and T. Graumann, The
Council of Ephesus of 431: Documents and Proceedings,
Liverpool University Press 2020, str. 128.131)

W liście tym Cyryl zaznacza, że w ważnych sprawach
dotyczących wiary i pozostawania we wspólnocie z wybitnym
biskupem Wschodu, zwraca się on do Rzymu ze względu na
starożytny zwyczaj nie tylko Kościoła aleksandryjskiego, ale
i Kościoła powszechnego. Żąda od biskupa Rzymu typosai to
dokun, co oznacza wydanie prawnej i autorytatywnej decyzji,
w tym przypadku w sprawie Kościoła Wschodniego,
w szczególności dotyczącej bycia lub nie bycia w publicznej
komunii z biskupem Konstantynopola. Ten dekret papieski
musi być następnie podany do wiadomości wszystkim
wschodnim biskupom, ponieważ określi on ich ostateczne
stanowisko w tej sprawie. To pokazuje, że ich opinia, nawet
wzięta razem, nie jest ani wystarczająca, ani ostateczna bez
poparcia papieskiego wyroku, który ma decydującą moc.



Odpisując Cyrylowi, papież Celestyn mówi mu, że daje
Nestoriuszowi 10 dni na pisemne wyrzeczenie się błędnych
nauk, w przeciwnym razie zostanie ekskomunikowany
z Kościoła katolickiego. Ale co najważniejsze, robiąc to, papież
Celestyn mianuje Cyryla wykonawcą papieskiego wyroku,
nadając mu swoją najwyższą władzę nad każdym biskupem, w
tym Nestoriuszem. Ponadto utożsamia on swój ostateczny
osąd w tej sprawie z boskim osądem samego Chrystusa, który
z konieczności jest najwyższy.

Skoro udzielony ci został autorytet naszego tronu, posługując
się naszym pełnomocnictwem z całą stanowczością
wyegzekwujesz przeprowadzenie tego rozporządzenia (…) To
samo napisaliśmy do świętych braci i naszych towarzyszy
w posłudze biskupiej: Jana, Rufusa, Juwenalisa, Flawiana, aby
jawne było nasze, a raczej Boże rozstrzygnięcie Chrystusa na
jego temat. - (Celestyn, Ep. 11,7 do Cyryla Aleksandryjskiego;
PL 50,463; The Council of Ephesus of 431…, str. 136)

Na prośbę Nestoriusza 19 listopada 430 cesarz Teodozjusz II
wysłał list zapowiadający zwołanie soboru ekumenicznego
w następnym roku – 7 czerwca 431 – w Efezie. Zaskoczony
tą sytuacją Cyryl pisze list do papieża Celestyna, w którym
pyta go, czy Nestoriusz powinien stawić się na soborze jako
jeden z członków soboru, czy też jako sprawca herezji, który
został już osądzony przez werdykt papieski. W istocie
chodziło o to, czy papieski wyrok nadal obowiązuje, czy nie.



Wysyłamy zatem krótką odpowiedź Waszej świątobliwości.
Pytacie bowiem, czy święty sobór powinien przyjąć człowieka,
który potępia to, co sam głosił, czy też, ponieważ okres zwłoki już
minął, wyrok już wydany musi zostać utrzymany. - (Celestyn,
Ep. 16, do Cyryla Aleksandryjskiego; 7 Maja 431; The Council
of Ephesus of 431…, str. 203)

Jest to niezwykle interesujące, ponieważ pokazuje, że
w zamyśle wschodniego patriarchy Aleksandrii powstanie
soboru ekumenicznego nie znosi wcześniejszego wyroku
papieskiego. Wręcz przeciwnie, gdyby ten wyrok został
potwierdzony jako nadal obowiązujący, sam sobór
ekumeniczny musiałby się z nim zgodzić.

Po dłuższym oczekiwaniu na przybycie legatów papieskich
i Jana z An�ochii wraz z jego załogą, Cyryl i biskupi
postanowili rozpocząć Sobór 22 czerwca. Cyryl, nie
otrzymawszy od papieża listu z odpowiedzią na swoje
wcześniejsze pytanie, przyjął – wraz z Ojcami Soborowymi –
że papieski wyrok pozostaje w mocy i dlatego obowiązuje
nawet sobór powszechny. Dlatego pierwsza sesja trwała
tylko jeden dzień, a pod koniec dnia, po trzykrotnym
wezwaniu Nestoriusza i jego niestawieniu się, sobór wydał
werdykt o złożeniu go z urzędu:

Zobowiązani wymaganiami kanonów oraz listem Celestyna,
naszego najświętszego ojca, współsługę w Bożych tajemnicach
oraz biskupa Kościoła Rzymian, zmuszeni jesteśmy pomimo
wielokrotnych łez wydać na niego następujący smutny wyrok…
- (Concilium Ephesinum. Senten�a prolata a sancto Concilio
impium et inimicum rectae fideiNestorium damnans eum, DSP I
158-159)



Legaci papiescy przybyli kilka dni później i wraz z nimi 10 lipca
otwarto drugą sesję soboru. Po odczytaniu listu papieskiego
Firmus, biskup Cezarei Kapadockiej, oświadczył w imieniu
soboru:

Był jużwcześniej [wydany] wyrok i decyzjaw tej sprawie [przez]
stolicę apostolską i świętą najświętszego Biskupa Celestyna,
(…) Postąpiliśmy zgodnie z tym dekretem… - (II Sesja, 10 Lipiec;
The Council of Ephesus of 431…, str. 374)

Nawiązując do radosnej aklamacji biskupów w odpowiedzi na
ten list oraz na słowa biskupa Firmusa, legat papieski Filip
zaprezentował wiarę soboru, wiarę ojców soborowych:

Dziękujemy świętemu i czcigodnemu soborowi za to, że czytając
wam list naszego świętego i błogosławionego papieża, swoimi
świętymi wypowiedziami i aklamacjami połączyliście święte
członki [Kościoła] ze świętą głową; albowiem wasze
błogosławieństwo dobrze wie, że błogosławiony Piotr Apostoł
jest głową całego Kościoła, jak również i apostołów. - (II Sesja,
10 Lipiec; The Council of Ephesus of 431…, str. 375)

Następnego dnia na trzeciej sesji soboru Efeskiego legat
papieski Filip wygłosił swoje słynne przemówienie do Ojców
Soboru, w którym wyraźnie podkreślił supremację apostoła
Piotra jako głowy i księcia apostołów. Odnosząc się do
fragmentu Ewangelii Mateusza 16,18-19 stwierdził, że Piotr
jest fundamentem Kościoła katolickiego. Prezbiter Filip
w sposób szczególny powiązał apostoła Piotra z biskupem



Rzymu, który jest następcą i spadkobiercą Piotra w szczególny
sposób i przez którego książę apostołów sprawuje władzę
sądzenia aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Istotne jest
to, że legat papieski wygłasza to oświadczenie na soborze
ekumenicznym do biskupów greckich w kontekście
jurysdykcyjnej władzy biskupa Rzymu Celestyna, który wydał
autorytatywny i ostateczny wyrok w sprawie wschodniego
arcybiskupa Konstantynopola Nestoriusza. Sobór nie odrzuca
tych słów, nie protestuje przeciwko nim, nie polemizuje
z nimi, ale zgadza się z nimi i umieszcza je w oficjalnych aktach
soborowych.

Nikt nie wątpi, owszem całemu światu jest znane, że święty,
błogosławiony Piotr, książę i głowa Apostołów, filar wiary
i fundament Kościoła katolickiego [zob. Mt 16,18] otrzymał od
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawcy rodu ludzkiego
i Odkupiciela, klucze Królestwa [zob. Mt 16,19], oraz władzę
odpuszczania i zatrzymywania grzechów. On aż do tej chwili i na
zawsze w osobach swych następców żyje i sprawuje władzę
sądzenia. Tego Piotra następca i dziedzic, biskup nasz Celestyn,
mnie [tj. legata papieskiego Filipa] dziś na ten synod [Sobór Efeski]
przysłał. - (Mansi IV, 1296)

2) Sozomen
Starożytny, wschodni historyk kościoła Salaminius Hermias
Sozomenus opisuje dawny spór, jaki powstał w Kościele
Wschodnim w IV wieku, dotyczący współistotności Ducha
Świętego z Ojcem i Synem. Dla Sozomena spór się zakończył
i sprawa została rozstrzygnięta, gdy biskup Rzymu Damazy



wydał ostateczną decyzję w tej kwes�i w dokumencie
zwanym Tomus ad Damasi i wysłał ją do Kościoła
Wschodniego.

Na wiadomość o wznowieniu tego rodzaju dociekań i oczywiście
o narastaniu z dnia na dzień ducha niezgody biskup Rzymu
napisał do Kościołów na Wschodzie, aby w łączności
z episkopatem zachodnim głosiły wiarę we współistotność
wszystkich trzech Osób Trójcy Świętej i jednakowy Ich udział
w chwale. Po tym fakcie, jak gdyby po ostatecznym
rozstrzygnięciu sprawy ze strony Kościoła rzymskiego,
poszczególni przeciwnicy ucichli, a opisywana tu dysputa
wydawała się zamknięta. – (Historia Kościoła VI,XXII; PG
68,1348)

Analizując Historię Kościoła Sozomena, protestancki uczony
Philip Schaff doszedł do wniosku, że:

Przez cały czas znajdujemy go uznającego praktyczne
zwierzchnictwo Rzymu… - (P. Schaff and H. Wallace, Nicene
and Post-Nicene Fathers: Second Series Volume II Socrates,
Sozomenus: Church Histories, Cosimo Classics, New York 2007,
str. 209)

3) Schizma Akacjańska
W roku 482 cesarz Zenon wydał dekret religijny Heno�con.
Jednym z sygnatariuszy tego dokumentu był Akacjusz,
patriarcha Konstantynopola, który również wspierał
i pozostawał w komunii z Piotrem Mongusem, nowo



wybranym patriarchą Aleksandrii. Wkrótce potem papież
Feliks II, uważając Piotra Mongusa za monofizytę, a Jana
Talaję za prawowitego patriarchę Aleksandrii,
ekskomunikował Akacjusza na synodzie rzymskim 28 lipca
484 r. Doprowadziło to do trzydziestopięcioletniej schizmy
międzyWschodem a Zachodem która nie skończyła się aż do
czasów papieża Hormizdasa i cesarza Justyna I. 28 marca 519
roku, pod koniec schizmy, cesarz, patriarcha Konstantynopola
Jan oraz wszyscy biskupi i przełożeni klasztorów zebrali się
w pałacu cesarskim w Konstantynopolu i podpisali formułę
podyktowaną przez papieża Hormizdasa, o której
prawosławny teolog i uczony Alexander Schmemann napisał:
Cała istota papieskich roszczeń nie może być wyrażona jaśniej
niż w tym dokumencie… - (A. Schmemann, The Historical Road
of Eastern Orthodoxy, str. 241). Podpisując formułę
Hormizdasa, wschodni biskupi powrócili do pełnej jedności
z Kościołem katolickim.

Nie można bowiem nie brać pod uwagę stwierdzenia Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który powiedział: ‘Ty jesteś Piotr i na
tej skale zbuduje Kościół mój’ [Mt 16,18] – i słowa te znajdują
potwierdzenie w faktach, gdyż wiara katolicka zawsze była
zachowana nieskalana na StolicyApostolskiej, przeto nie chcąc
odłączyć się od tej wiary i nadziei, oraz idąc za rozporządzeniami
Ojców, potępiamy wszystkie herezje. (…) To wszystko zaś pozwala
mi mieć nadzieję, że zasługuję na to, by być dopuszczonym do
wspólnoty z wami, której przewodzi Stolica Apostolska, gdzie
wiara chrześcijańska zachowana jest w niezmienionej,
prawdziwej i doskonałej postaci. Obiecuję, że odtąd ci, którzy



są oddzieleni od komunii Kościoła Katolickiego, to znaczy nie
są w zgodzie ze Stolicą Apostolską, nie będą odczytywane ich
imiona podczas świętych tajemnic. - (Mansi VIII, 407-408)

Akademicki uczony i teolog prawosławny Laurent
Cleenewerck stwierdza, że:

Formuła zjednoczenia (zwana ‘Formula Hormisdae’), podpisana
przez cesarza wschodniego Justyna I, patriarchę Jana z
Konstantynopola i 250 biskupów wschodnich, była miażdżącym
zwycięstwem roszczeń Rzymu do powszechnej supremacji. - (L.
Cleenwerck, His Broken Body: Understanding and Healing the
Schism between the Roman Catholic and Eastern Orthodox
Churches, Euclid University Press, 2007, str. 182-183)

4) Biskup Patary
W 537 roku, po tym, jak Bizantyjczykom udało się wypędzić
Gotów z Rzymu, dowódca armii cesarskiej Belizariusz wraz z
żoną patrycjuszką Antoniną siłą wypędzili biskupa Rzymu
Sylweriusza i zesłali go na wygnanie do Patary w Licji.
Poruszony tą niesprawiedliwością biskup tego miasta
położonego na wschodzie w Azji Mniejszej udał się do
samego cesarza Justyniana i powiedział w proteście:

Jest wielu królów na tym świecie, ale tylko jeden jedyny papież,
który jest ponad Kościołem na całej ziemi. - (Liberatus,
Breviarium, 22; PL 68,1040D)



5) MaksymWyznawca
Kluczowy fragment odnoszący się do papieskiej supremacji
w Kościele Wschodnim pochodzi z pism św. Maksyma
Wyznawcy. Znajduje się on w liście do urzędnika na
Wschodzie, Piotra Znamienitego, napisanym około 645 roku.
Św. MaksymWyznawca napisał w tym liście, że gdyby Pyrrus
chciał zostać ponownie przyjęty do Kościoła katolickiego jako
patriarcha Konstantynopola, musiałby wejść w komunię
z biskupem Rzymu, który z ustanowienia Bożego ma
najwyższą i powszechną władzę sądzenia, a więc także
wykluczania lub przyjmowania do jedności Kościoła
katolickiego biskupów nie tylko Zachodu, ale także Wschodu.

Jeśli Stolica Rzymska uznaje Pyrrusa nie tylko za odrzuconego ale
i heretyka, to z pewnością oczywiste jest, że każdy, kto potępia
tych, którzy odrzucili Pyrrusa, potępia Rzymską Stolicę, to
znaczy potępia Kościół Katolicki. (…) Niech się pospieszy
[Pyrrus] przede wszystkim, aby zadowolić Stolicę Rzymską, bo
jeśli będzie to spełnione, wszyscy zgodzą się nazywać go
pobożnym i ortodoksyjnym. Mówi bowiem na próżno ten, kto
uważa, że powinien przekonać lub usidlić osoby takie jak ja,
zamiast zadowolić oraz błagać błogosławionego Papieża
najświętszego Kościoła Katolickiego Rzymian, to jest Stolicy
Apostolskiej, która od samego wcielonego Syna Bożego,
a także przez wszystkie święte sobory, zgodnie ze świętymi
kanonami i definicjami wiary, otrzymała powszechne
i najwyższe panowanie, autorytet i moc wiązania
i rozwiązywania nad wszystkimi świętymi kościołami Boga na
całym świecie. Bo wraz z nią Słowo, które jest ponad mocami
niebiańskimi, wiąże i rozwiązuje również w niebie. - (Ad Petrum
Illustrem, Opuscula theologica et polemica 12, PG 91,141-146)



6) Teodor Studyta
Mój ostatni przykład sprzed kwes�i focjańskiej pochodzi od
św. Teodora Studyty. Był igumenem słynnego klasztoru
Studion w Konstantynopolu. Jego życie zdominowały dwie
wielkie kontrowersje: schizma moechiańska oraz odnowienie
się ikonoklazmu. 12 czerwca 806 roku wraz ze swoim wujem
Platonem i bratem Józefem (arcybiskupem Tesalonik) napisał
list do papieża Leona III. W liście tym czytamy:

Ponieważ to wielkiemu Piotrowi Chrystus, nasz Bóg, dał klucze
królestwa niebieskiego [Mt 16,19] i powierzył godność
zwierzchnika trzody, to Piotrowi, to znaczy jego następcy
[biskupowi Rzymu], należy przedstawić każdą nowość, która
powstaje w Kościele Katolickim przez tych, którzy odwracają się
od prawdy. Tego właśnie nauczyli nas, pokornych i skromnych
mnichów starożytni ojcowie. (…) Bo jeśli oni, uzurpując sobie
władzę, która do nich nie należy, odważyli się zwołać heretycki
sobór, podczas gdy ci, którzy zgodnie ze starożytnym
zwyczajem nie mają nawet prawa zwoływać ortodoksyjnego
[soboru] bez waszej wiedzy (…) Aby być posłusznym waszemu
boskiemu autorytetowi, jako naczelnemu pasterzowi,
przedstawiliśmy te rzeczy… - (List I.23, PG 99,1017)

Jeśli chodzi o drugą kontrowersję ikonoklazmu, św. Teodor
wraz z czterema innymi opatami napisał w 817 r. list do
papieża Paschalisa I, o którym liście prawosławny uczony
Laurent Cleenwerck powiedział: Rzeczywiście, list Teodora do
papieża Paschalisa jest tak Rzymsko-Katolicki, jak to tylko
możliwe… - (L. Cleenwerck, His Broken Body: Understanding



and Healing the Schism between the Roman Catholic and
Eastern Orthodox Churches, Euclid University Press, 2007, str.
201). Odwołując się do papieża, mieszkańcy Wschodu
napisali:

Posłuchaj, o Głowo Apostolska, wyznaczony przez Boga
Pasterzu owiec Chrystusa, posiadający Klucze Królestwa
Niebieskiego, SkałoWiary, na której został zbudowany Kościół
Katolicki [zob. Mt 16,18-19]. Ty bowiem jesteś Piotrem,
Następcą Piotra, którego Stolicę [Rzym] zajmujesz z honorem.
Okrutne wilki wdarły się do owczarni Pana i piekło jak wcześniej
powstało przeciwko niej. (…) Do Ciebie Chrystus, nasz Bóg
powiedział: ‘A ty, gdy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.’
[Łk 22,32]. Teraz jest czas i miejsce. Pomóż nam Ty, który
zostałeś do tego wyznaczony przez Boga. – (List II.12; PG 99,
1152-1153)

Pisząc około 820 r. do wschodniego urzędnika cesarskiego,
sacelariusza Leona, święty Teodor Studyta oświadczył, że:

Niech [Patriarcha Nicefor] zbierze synod z tych, z którymi był
w sprzeczności, jeśli przedstawiciele innych patriarchów nie mogą
być obecni, [chociaż] z pewnością jest to możliwe, jeśli cesarz
życzy sobie [patriarchy] Zachodu, aby był obecny, do którego
należy władza synodu ekumenicznego [tj. soboru], ale niech
czyni pokój i jedność, wysyłając swoje listy synodalne do prałata
pierwszej stolicy. Jeśli cesarz nie jest zadowolony, jeśli, jak mówi,
Patriarcha Nicefor odszedł od prawdy, obie strony powinny
wysłać poselstwo do Rzymskiego [patriarchy] i od niego przyjąć
pewność wiary. - (PG 99,1420)



W zamyśle św. Teodora Studyty biskup Rzymu jest ośrodkiem
jedności Kościoła, a zerwanie z nim komunii jest zerwaniem
komunii z Kościołem katolickim. Ma on za zadanie troszczyć
się o wszystkie Kościoły poprzez swoją najwyższą władzę.
Jest on powszechnym sędzią w Kościele i żaden ortodoksyjny
sobór nie może odbyć się bez jego zgody. Tak jak Chrystus
ogłosił Piotra głównym pasterzem wszystkich apostołów, tak
też biskup Rzymu jest głównym pasterzem wszystkich
patriarchów i biskupów jako wyjątkowy następca
i przedstawiciel Piotra. Dlatego jeden z największych
XX-wiecznych uczonych bizantyjskich, wykładowca na
Harvardzie, profesor Milton Vasil Anastos napisał, że:

Idąc jeszcze dalej, Teodor Studyta (759-826) i jego zwolennicy
uznali supremację papieża i przekonywali, że sporu o obrazy
nie da się rozwiązać bez papieskiej interwencji. - (M. V.
Anastos, The iconoclas�c controversy, the fall of Ravenna, and
the beginnings of the papal state str. 29-31 w: Aspects of the
Mind of Byzan�um: Poli�cal Theory, Theology, and Ecclesias�cal
Rela�ons with the See of Rome, Ashgate Publica�ons, Variorum
Collected Studies Series, 2001)

Myśli końcowe
Jeśli przyjmiemy, że ze względu na różne spojrzenia na tę
sprawę, stanowisko Kościoła Wschodniego jest dla nas
obecnie niejednoznaczne, to powinniśmy pamiętać, że
wschodnia perspektywa nie istniała w próżni. Kościół
Zachodni wyraźnie potwierdzał papieską supremację
i – z czym zgodzą się zarówno katolicy, jak i prawosławni –



całym Kościołem od początku kierował jeden Duch Prawdy,
a nie dwa oddzielne i sobie sprzeczne. Jeśli mamy jasność, że
połowa Kościoła opowiadała się za stanowiskiem papieskiej
supremacji i przyznaliśmy, że stanowisko drugiej połowy jest
czasami niejasne lub trudne do ostatecznego udowodnienia,
przy czym żadna z opcji nie jest pewna, czy nie byłoby
rozsądniej dojść do wniosku, że Wschód i Zachód zasadniczo
zgadzał się w kwes�i eklezjologii, centralnego aspektu wiary?

Ciężar dowodu spoczywa na przeciwnikach papieskiej
supremacji, którzy muszą starać się bagatelizować
świadectwo Kościoła Wschodniego, albo zebranego na
soborze ekumenicznym, albo reprezentowanego przez
licznych biskupów lub mnichów, którzy jasno wyrazili swoją
wiarę w papieską supremację. Ceną potępienia papieskiej
supremacji jako herezji eklezjologicznej jest uznanie
ortodoksyjnych świętych za heretyków lub za osoby trwające
w komunii z heretykami. Jeśli udowodni się, że Kościół był
podzielony przez większość czasu w pierwszym tysiącleciu
w tak centralnej kwes�i, zada to wielki cios jedności
i wiarygodności Kościoła założonego przez Chrystusa. Jeśli
jednak dostępne dane można zinterpretować w sposób, który
przedstawia zasadniczą zgodnośćWschodu i Zachodu, wtedy
zostanie potwierdzona jedność Kościoła Chrystusowego oraz
zostanie ustalona również ważność papieskich roszczeń do
najwyższej władzy w Kościele. Druga opcja jest – jak mam
nadzieję wykazano – bardziej wiarygodną i prawdopodobną
opcją.



SPODOBAŁ
Ci się ten numer?

Wesprzyj
naszą działalność
na ZRZUTCE

https://zrzutka.pl/mk39cg
https://zrzutka.pl/mk39cg


W tym numerze SIEJMY wykorzystano czcionki
Lato, Bona Nova, Półtawski Nowy oraz Brygada
1918 — twórcom fontów serdecznie dziękujemy.

Projekt okładki: Dominika Wrzałko

Skład: Piotr Ziemecki

Wszelkie prawa do treści zamieszczonych
w niniejszym e-magazynie przysługują Wydawcy
oraz poszczególnym Autorom. Napisz do nas, jeśli
chcesz je wykorzystać: siejmy.pl@gmail.com


