
„Ujrzały wszystkie krańce ziemi
Zbawienie Boga naszego.

Wołaj z  radości na cześć Pana cała ziemio,
Cieszcie się, weselcie i  grajcie.”

Drodzy Czytelnicy,
Z  okazji tych radosnych Świąt chcielibyśmy Wam życzyć, umiejętności odkrywania Jego
radości w  codzienności. By każda chwila była przepełniona uwielbieniem dla Tego, który
zrobił dla nas wszystko. Odkrywania, że Jego Zmartwychwstanie jest aktualne i  zbawcze
na każdym etapie naszego życia.
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Piotr cofnął rękę od ognia, który nie
oferował już dawnego ciepła; cienie
milczących nieznajomych, skupione

wokół ogniska, rozdzierały między sobą
resztki blasku tańczącego leniwie w  kręgu
kamiennych twarzy. W  ich oczach do-
strzegł mrok, ten sam nieprzystępny, zim-
ny mrok, jaki zapadał wraz z  zachodem
słońca poza bramami miasta.
Przysłuchiwał się cichym rozmowom,

śledził szybkie spojrzenia rzucane siedzą-
cym najbliżej towarzyszom - a  jednak nie
wyłowił ani jednego stanowczego słowa,
ani jednego złowrogiego błysku spod
przymrużonych powiek. Jakby nie istniało
nic poza ogniskiem, samotnością człowie-
ka pośród kręgu współbraci… i  ciemności,
co raz pochylającej się nad nimi, chłodnej
ciemności. Jakby Nauczyciel miał wyjść
zaraz, dosłownie za chwilę, z  tamtych
drzwi na prawo; jakby całe to zamieszanie
miało okazać się jedną wielką pomyłką.
Właśnie gdy Piotr odzyskiwał resztki

dobrego humoru, wyobrażając sobie, do
jakiego miasta On może zaprowadzić ich
następnym razem i  jakich cudów mogą
być świadkami, właśnie wówczas napo-
tkał wzrok młodej kobiety, stojącej za jed-
nym z  mężczyzn, poza kręgiem światła.
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Poczuł, jak widmo lęku musnęło brzegi
pogodnych myśli, które tak usilnie próbo-
wał zebrać. Zadrżał, jakby od nagłego po-
dmuchu chłodu z  owej ciemności czającej
się poza murami miasta. Oczy kobiety zda-
wały się szukać czegoś w  jego twarzy, ba-
dając każdy ruch. Piotr nie zdołał utrzy-
mać spojrzenia czarnych, dziwnie bezna-
miętnych oczu. Spuścił wzrok w  ziemię.
Jak na zawołanie w  kręgu ludzi rozległ

się głośny szept kobiety:
- On. I  ten był z  Nim.
Za pierwszym razem Piotr zaprzeczył,

podnosząc się nagle i  odchodząc kilka kro-
ków od kręgu śledzących go, kamiennych
masek. Już nie lęk, ale okrutne drżenie,
poczucie zbliżającego się niebezpieczeń-
stwa, nieznośnej bezradności, towarzyszy-
ło uczniowi, gdy oddalał się w  głąb dzie-
dzińca, odprowadzany uważnymi spojrze-
niami. Nie mogą wiedzieć. Nie mogliby
wiedzieć. On nie chciałby, żeby wiedzieli.
Wytłumaczy Mu wszystko, jak tylko wyj-
dą z  tego przeklętego miejsca. Zresztą, dla-
czego miałby się usprawiedliwiać? Pan nie
chciałby, żeby Piotrowi stało się coś złe-
go…
Podobnie myślał i  za drugim razem,

gdy jeden z  bardziej ciekawskich męż-
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czyzn podszedł do niego, mówiąc: „I  ty je-
steś jednym z  nich”. Podobnie też zaprze-
czył, wyrywając rękę z  uścisku natręta.
Nikt go nie rozpozna, nikt nie może wie-
dzieć, jest ciemno, jest przecież tak bardzo
ciemno i  jeśli tylko odejdzie wystarczająco
daleko od ogniska…
- Doprawdy, i  ten był z  Nim, jest przecież
Galilejczykiem!
Za trzecim razem Piotr nie myśli już

wcale, co odpowie: kłamstwo nie jest już

kłamstwem dla niego, o  ile zachowa życie
(a  czuje, że od tej jednej odpowiedzi zależy,
ile jeszcze żyć będzie). Cóż jest ważniejsze-
go, niż wydostać się z  pałacu arcykapłana,
dotrwać do świtu i  żyć?
W  tej chwili, nie znajduje lepszej odpo-

wiedzi i  zaprzecza po raz trzeci:
- Człowieku, nie wiem, co mówisz.
Wpośród drżenia, lęku, ciemności,

chłodu złotych blasków rzucanych przez
ogień, jeden dźwięk rozdziera ciszę -

dźwięk zwiastujący nadejście świtu. Z  po-
czątku dociera do Piotra jakby z  daleka,
z  bardzo odległej przeszłości. Pianie kogu-
ta. Ktoś wspominał je, przecież nie tak
dawno… A  teraz, dlaczego cienie zdają się
drżeć z  jawnej radości, z  okrutnej rado-
ści…? Czemu ognisko blednie, a  mrok wy-
stępuje z  brzegów nieba - jak wzburzone
morze?
I  nagle, uczeń przypomina sobie rozmo-

wę, w  cieple i  w  świetle, podczas Wiecze-
rzy Paschalnej .
Panie, z  tobą gotów jestem iść i  do wię-

zienia, i  na śmierć!
Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje kur,

a  ty się trzykroć zaprzesz, że mnie
znasz.
Drzwi na prawo otwierają się, wycho-

dzą z  nich kapłani i  żołnierze. Zza nich
wyłania się spokojna postać. Uczeń nie
może wyrzec ani słowa, ani sylaby, ani
jednego dźwięku godnego człowieka. Nie
czuje się już człowiekiem. A  jednak, nie
potrafi stłumić zwierzęcego jęku bólu,
skręcającego go od wnętrza, od samego
serca.
Wówczas Pan podnosi wzrok.

Piotrze.
„Ty będziesz się nazywał Piotr…”

Piotrze.
Wzburzone fale, wiatr targający żaglem,

nawałnica. Wyciągnięta ku niemu ręka.
„Przyjdź”. Szybkie bicie serca, gdy woda
otwiera się przed nim jak droga… a  potem
zamyka jak kopuła nad jego głową; gdy
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kłamstwem dla niego, o  ile zachowa życie
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wyłania się spokojna postać. Uczeń nie
może wyrzec ani słowa, ani sylaby, ani
jednego dźwięku godnego człowieka. Nie
czuje się już człowiekiem. A  jednak, nie
potrafi stłumić zwierzęcego jęku bólu,
skręcającego go od wnętrza, od samego
serca.
Wówczas Pan podnosi wzrok.

Piotrze.
„Ty będziesz się nazywał Piotr…”

Piotrze.
Wzburzone fale, wiatr targający żaglem,

nawałnica. Wyciągnięta ku niemu ręka.
„Przyjdź”. Szybkie bicie serca, gdy woda
otwiera się przed nim jak droga… a  potem
zamyka jak kopuła nad jego głową; gdy

spojrzy w  dół, gdy zacznie dławić się logi-
ką świata.
„Czemu zwątpiłeś?”

Piotrze…
Uczeń, który kiedyś szedł pośród burzy,

dzięki sile i  ufności płynącym z  Jego spoj-
rzenia. Uczeń, którego nazwano skałą, na
której Pan wybuduje Kościół, zalążek swe-
go Królestwa na ziemi. Ten sam uczeń
wyrywa się, ucieka z  dziedzińca pałacu,
byle dalej od tych oczu. W  nich nie ma
cienia, nigdy nie było cienia…
Dopiero gdy dociera do niego trzask za-

mykanych wrót, gdy wspomnienie blasku
tańczy pod jego powiekami, rozmywane
stopniowo przez mrok, w  którego gardziel
się zagłębił, dopiero wtedy odradza się
w  nim ta cząstka człowieka, która upada,
bezsilna wobec własnej zdrady. Teraz, gdy
krzyk i  lamenty powinny rozedrzeć niebo
nad Jeruszalaim, teraz jest ono ciche,
uśpione.
W  Jego oczach nie ma cienia, nigdy nie

było cienia…
Piotr płacze, płacze jak dziecko, opiera-

jąc się o  zewnętrzne mury pałacu arcyka-
płana, nie zważając na ciemności wypły-
wające czarną rzeką ze wszystkich uliczek.

„W  tych oczach zawsze byłem ja. ”

Na podstawie Ew. Łukasza 22, 54-62

Cristabel
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„Zdejm Sandały”
W  niemal każdym kościele

spotykam znaki, które infor-
mują o  zakazie korzystania

z  telefonów i  aparatów, przypominają
o  odpowiednim stroju czy też o  zacho-
wywaniu ciszy. Kiedyś, gdy odpowiedni
sposób zachowywania się w  świątyni
był czymś oczywistym, takie tabliczki
nie były potrzebne. Dziś nawet one,
choć wszechobecne, nie wystarczają.
Delikatna próba upomnienia brater-
skiego zwykle kończy się oburzeniem
strony upominanej i   niepochlebnym
nazwaniem strony upominającej .
Czym dla współczesnego człowieka

jest sfera sacrum? Powinna być sferą
oddzielną, sferą, wokół której koncen-
trują się wierzenia, obrzędy i  praktyki
religijne i  która przysługuje nie tylko
miejscom czy przedmiotom, ale i  nie-
którym osobom (król, kapłan) oraz
okresom (niedziela, czas Postu, Wielka-
noc). Odnoszę jednak wrażenie, że zo-
stała ona zdegradowana do niewygod-
nego zbioru zwyczajów, których prze-
strzeganie jest nadal modne wśród ludzi
w  podeszłym wieku.
By dokładniej przyjrzeć się temu po-

jęciu, sięgnąłem do źródłosłowu łaciń-
skiego. Słowo sacer, od którego pocho-
dzi sacrum , w  odróżnieniu od sanctus ,
znaczy „uświęcony”, a  nie „święty”.
Wynika z  tego, że swoją właściwość
nabywa w  momencie kontaktu z  czymś,
co ma moc uświęcania. Z  pomocą
w  zrozumieniu tej subtelnej różnicy
przychodzi fragment księgi Izajasza:

W  roku śmierci króla Ozjasza uj-
rzałem Pana siedzącego na wysokim
i  wyniosłym tronie, a  tren Jego szaty
wypełniał świątynię. Serafiny stały po-
nad Nim; każdy z   nich miał po sześć
skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz,
dwoma okrywał swoje nogi, a  dwoma
latał. I  wołał jeden do drugiego: «Świę-
ty, Święty, Święty jest Pan Zastępów.
Cała ziemia pełna jest Jego chwały».
Od głosu tego, który wołał, zadrgały
futryny drzwi, a  świątynia napełniła
się dymem. I  powiedziałem: «Biada
mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem
mężem o  nieczystych wargach

i  mieszkam pośród ludu o  nieczystych
wargach, a  oczy moje oglądały Króla,
Pana Zastępów!» Wówczas przyleciał
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do mnie jeden z  serafinów, trzymając
w  ręce węgiel, który kleszczami wziął
z   ołtarza. Dotknął nim ust moich

i  rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg:
twoja wina jest zmazana, zgładzony
twój grzech». I  usłyszałem głos Pana
mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by
Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto

ja, poślij mnie!» (Iz 6,1 -8)

Prorok, widząc, że ma styczność
z  samym Bogiem, boi się o  swoje życie.
Panowało bowiem wśród Izraelitów
przekonanie, że zobaczenie oblicza Jah-
we wiąże się ze śmiercią. Izajasz słyszy
głos Pana dopiero po tym, jak zostaje
oczyszczony przez ogień z  ołtarza, czyli
przez coś, co miało bezpośredni kontakt
z  Największą Świętością. Zauważyć
można obecność swoistego rytuału
przejścia ze sfery profanum (z  łac. to, co
ludzkie) do sacrum. W  dzisiejszych
czasach tę rolę pełni przeżegnanie się
wodą święconą i  przyklęknięcie po
wejściu do świątyni. Kościół katolicki
przyjmuje, że poprzez obrzęd poświęce-
nia wody zyskuje ona błogosławień-
stwo nadające jej moc uświęcania.
Jeszcze w  ubiegłym stuleciu bardzo
rozpowszechnione było posiadanie ma-
łej kropielnicy do użytku domowego,
zawieszanej przy drzwiach wejścio-
wych, służącej domownikom lub go-
ściom do umoczenia palców w  święco-

nej wodzie i  wykonania znaku krzyża
na znak wiary w  jej oczyszczającą moc.
Jednak postrzeganie sacrum jako cze-
goś nieoswojonego, innego i  oddzielo-
nego u  Żydów było znacznie mocniej-
sze, niż wśród chrześcijan. Kolejnym
fragmentem Pisma Świętego, który uka-
zuje reakcję człowieka na bezpośrednie
spotkanie z  sacrum jest scena powoła-
nia Mojżesza, w  której Bóg objawia się
pod postacią Gorejącego Krzewu.

Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz
podchodził, żeby się przyjrzeć, zawo-
łał Bóg do niego ze środka krzewu:
«Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpo-
wiedział: «Oto jestem». Rzekł mu: «Nie
zbliżaj się tu! Zdejm sandały z   nóg,
gdyż miejsce, na którym stoisz, jest
ziemią świętą». Powiedział jeszcze
Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bo-
giem Abrahama, Bogiem Izaaka i  Bo-
giem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz,
bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.

(Wj 3, 4-6)

Nakaz zdjęcia sandałów przez Mojże-
sza miał oznaczać uniżoność, pokorę
i  uznanie własnej mniejszości przed Bo-
giem. Zwraca to uwagę na jeden z  wy-
miarów świętości - świętość miejsca.
Bóg przenika wszystko i  cały świat jest
Jego królestwem, są jednak miejsca
szczególnie Jemu poświęcone, wymaga-
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jące od nas wielkiego szacunku. Na
pewno do miejsc takich należy każda
świątynia: synagoga, cerkiew, kościół
czy zbór. Szczególnie w  prawosław-
nych świątyniach należy dbać zarówno
o  postawę (przez całe nabożeństwo po-
winno się stać), gesty (ukłony i  znaki
krzyża) jak i  ubiór (kobiety wchodzą
z  przykrytą głową i  ubrane w  długą
spódnicę, wytarłszy szminkę z  ust).
Wreszcie, trzeba pozostawać w  cerkwi
do ostatecznego zakończenia nabożeń-
stwa. Wychodzić przed czasem można
tylko z  powodu niemocy albo poważnej
konieczności. Zasady zachowania się
w  katolickiej świątyni są zdecydowanie
mniej restrykcyjnie przestrzegane. Po-
stawa niektórych wiernych pozostawia
wiele do życzenia – zamiast klęku wielu
z  nich wybiera kucnięcie. Także i  gesty
zaczynają coraz częściej przypominać
nerwowe tiki lub odganianie natrętnego
owada.
Jednak płaszczyzną, w  której do-

strzec można najwięcej nadużyć, jest
ubiór. Istnieje nawet kilka przysłów
z  nim związanych. Czy jednak teraz
stroimy się w  Boże Ciało jak „stróż
w  Boże Ciało”? Jeszcze parę dekad te-
mu istniał strój nazywany niedzielnym
lub „kościółkowym” - wypastowane
buty, biała koszula, sukienka czy płasz-
czyk. Kobieta bez pończoch, nawet la-
tem, była nieelegancka - tak, jak i  bez

rękawów. Nowe spodnie ubierało się
pierwszy raz na niedzielę. Także
i  w  moim domu do tej pory, choć nieco
mniej , niż kiedyś, przywiązuje się uwa-
gę do ubrania zakładanego na Mszę
świętą. Pamiętam z  dzieciństwa niedzie-
le pachnące rosołem i  ćwikłą, których
poranki wiązały się z  niemal rytualnym
prasowaniem koszul i   czyszczeniem bu-
tów. Moja mama potrafiła z  mistrzow-
ską precyzją pogodzić gotowanie obia-
du, ubieranie dzieci i   różowienie policz-
ków. Teraz, gdy czas pędzi w  zawrot-
nym tempie, często zakładamy na siebie
cokolwiek, wychodząc z  założenia, że
przecież Bóg nie będzie nas kochał
mniej przez to, że nasza koszula jest
wczorajsza i  pogięta. Jednak nasz ubiór
w  kościele to nie tylko ukazanie szacun-
ku dla Boga, ale również szacunku dla
innych wiernych. Tymczasem spotyka
się nieraz siostry w  wierze, których
strój zwraca na siebie więcej uwagi niż
misterium. Już sam święty Paweł
w  jednym z  listów do Tymoteusza
udziela rad dotyczących prezencj i ko-
biet.

Podobnie kobiety - w  skromnie
zdobnym odzieniu, niech się przy-
ozdabiają ze wstydliwością i  umia-
rem, nie przesadnie zaplatanymi wło-
sami albo złotem czy perłami, albo
kosztownym strojem, lecz przez dobre

uczynki, co przystoi kobietom, które się
przyznają do pobożności. (1Tm 2, 9-

1 0)

Zwróćmy uwagę na to, że apostoł nie
zakazuje zakładania ozdób czy ładnego
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układania włosów, wręcz przeciwnie.
Mówi jedynie o  umiarze. Doskonale
ukazuje to jego wrażliwość na piękno –
subtelne i  niekrzykliwe. Dlatego tak
ważne jest kierowanie się zasadą złote-
go środka. O  ile strój niestosowny
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przeszkadza głównie innym wiernym,
zbytnie dbanie o  wygląd może być
zgubne dla nas. Nieraz, szczególnie, gdy
należymy do niewielkiej wspólnoty,
spotykamy w  świątyni osoby znajome.
Wtedy w  tyle głowy pojawia się pokusa
pochwalenia się strojem i, być może,
udowodnienia swojej majętności. Nie
tędy droga. Jak mawiał ojciec Joachim
Badeni, nic bardziej nie przyciąga do
Boga, niż modląca się w  kościele piękna
kobieta. Myślę, że każda osoba, która
zastanawia się nad odpowiednim wy-
glądem w  świątyni powinna pamiętać
o  tym, że jest to przede wszystkim Dom
Modlitwy. Takie określenie nadaje
świątyni jerozolimskiej sam Chrystus,
żaląc się jednak, że została zamieniona
na jaskinię zbójców. Rzeczywiście -
dziedzińce świątyni pełne były prze-
kupniów handlujących zwierzętami
ofiarnymi, wymieniających pieniądze.
Świętość ustąpiła miejsca interesom.
I  choćby nie wiadomo jak to tłumaczyć,
świętość ta została zbezczeszczona.
W  naszych kościołach próżno by szu-
kać zwierząt ofiarnych czy stołów ban-
kierów. Czasem znajdujemy sprzedają-
cych czasopisma religijne. To jednak
nie narusza świętości kościoła. Gdzie
więc leży granica? Swego czasu w  me-
diach głośno było o  pokazie mody ko-
lekcj i Macieja Zienia zorganizowanym
w  kościele. Jakakolwiek świątynia nie

jest miejscem na tego typu wydarzenia.
Za wybieg dla modelek posłużyła nawa
główna. Proboszcz parafii wyraził zgo-
dę na powyższą prezentację w  dobrej
wierze i  z   zapewnieniem, że będzie to
zamknięty pokaz strojów ślubnych. Nie
tylko wierzące osoby zaproszone na
pokaz (o  miejscu goście dowiedzieli się
w  ostatniej chwili) wypowiadały się
niepochlebnie o  organizatorach wyda-
rzenia. Trudno wyobrazić sobie sytu-
ację, w  której odbyłoby się ono w  me-
czecie lub synagodze. Z  pewnością zo-
stałoby to skrytykowane w  sposób du-
żo bardziej dosadny. Jest to bardzo ja-
skrawy przykład zmian w  postrzeganiu
sfery sacrum, jakie zaszły na przestrze-
ni ostatnich dziesięcioleci. Trudno jest
jednak jednoznacznie stwierdzić, kiedy
się one zaczęły. Kultura europejska
znalazła się pod wpływem zeświecczo-
nej mentalności lat sześćdziesiątych
i  siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
którą przyniosła ze sobą moda amery-
kańska.
Właśnie w  tym okresie, w  wyniku

potrzeby reformy kościoła, rozpoczęły
się obrady Soboru Watykańskiego II.
Zasadnicza jego nowość polegała na
tym, że o  ile poprzednie, a  szczególnie
pierwsze sobory powszechne koncen-
trowały się wokół dogmatów, o  tyle
Sobór Watykański II był zorientowany
na duszpasterski konkret. W  ramach

reformy liturgii postanowiono, że Msza
odprawiana będzie „przodem do ludu”
(łac. versus populum), a  j ęzyki narodo-
we zastąpią piękną, lecz niezrozumiałą
łacinę. Zrozumiałość i  większa przy-
stępność obrzędów liturgicznych spra-
wiła, że misterium straciło nieco na
swojej tajemniczości. Zwolennicy zmian
posoborowych podkreślali, że oznaczają
one pozbycie się przez Kościół katolicki
sztucznej bariery, odgradzającej go od
współczesnego świata. Mam wrażenie,
że wraz z  nią zanikła pewna „nieoswo-
joność” misterium.
Dla Roberta Maretta, angielskiego

antropologa i  religioznawcy, świętość to
przeżycie uwielbienia i  lęku, tajemnicy,
która przeraża i  j ednocześnie pociąga.
Z  tym poglądem zgadzam się całkowi-
cie. Nie można jednak mówić o  tajem-
nicy, gdy wszystko jest odkryte. Kościół
wyraża pragnienie, aby ludzie byli
wdrażani do pełnego, świadomego
i  czynnego uczestnictwa w  liturgii, nig-
dzie jednak nie wspomina o  sakralnym
ekshibicjonizmie, którego niekiedy je-
stem świadkiem. Co rozumiem przez
sakralny ekshibicjonizm? Modelowanie
i  dostosowywanie dla swojej wygody
sacrum w  taki sposób, że traci ono jed-
ną ze swoich najważniejszych cech –
tajemniczość. Według mnie jest to
błędne koło. Jak wiemy, lepsze jest
wrogiem dobrego. Jak powiedział
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w  jednej ze swoich homilii ojciec świę-
ty Benedykt XVI, istotą kultu nie są już
obrzędy i  starożytne ofiary, ale jest nią
sam Chrystus. Nie należy zatem wy-
ciągać wniosków, że nie ma już sa-
crum, lecz że znalazło ono swoje wy-
pełnienie w  Jezusie.
Utrata wrażliwości na sferę sacrum

w  dzisiejszych czasach urosła niemal
do rozmiarów plagi. Pojawiające się
w  kościołach tabliczki coraz bardziej
przypominają mi średniowieczną Biblię
Pauperum, która miała dotrzeć do „du-
chowo ubogich” czy „prostych” odbior-
ców. Czy zatem tabliczki te mają na ce-
lu nas uwrażliwić, czy z  nas zadrwić?
Jeśli to pierwsze, nie jestem pewien,
czy spełniają swoją rolę w  należyty
sposób. Jeśli zaś zadrwić, zaraz obok
przekreślonej komórki, hamburgera czy
krótkich spodenek powinien widnieć
napis: wchodząc do świątyni, nie zosta-
wiaj rozumu na zewnątrz.

Ignacy
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Buty
Czekają w  pudełku.
Kształt idealny na niezobowiązujące, acz

przemyślane wieczorne wyjście. Głęboka czerń,
która może być idealnym dopełnieniem kla-
sycznego stroju. Obcas wysoki, lecz nie za wy-
soki – można w  nim spokojnie podbiec na od-
jeżdżający tramwaj. W  środku wypchane tektu-
rą, by nie utraciły nadanego przez mistrza faso-
nu. Rozmiar 36 – idealny dla drobnej, kobiecej
nóżki.
Czekają na odpowiednią osobę, która zechce,

by stały się częścią jej historii.
Czekają na nią.

***
Oszklona podłoga wypełniona starymi,

zbrązowiałymi butami. Obok przygotowano
krzesła, gdzie można przysiąść i  zająć się kon-
templacją tej rzeźby. Uporczywe wpatrywanie
się w  masę obuwia pozwala dostrzec, że składa
się ona z  poszczególnych egzemplarzy. O  róż-
nych kształtach, kolorach i  rozmiarach. Każdy
reprezentuje swojego właściciela. Widać, czy
o  nie dbał, czy po prostu były dla niego nielu-
bianym, acz koniecznym elementem cywilizacji.
Ten But był towarzyszem czyjegoś życia, ele-
mentem unikatowej historii.
Dziś tak właściciela, jak i  jego braci, już nie

ma. Zostały po nich tylko buty.
Uwierają mnie te Buty. Nigdy ich nie nosi-

łam, wystarczy samo patrzenie.
Ta Ikona Zagłady przypomina mi o  niezda-

nym egzaminie z  człowieczeństwa. Nie da się go

poprawić.
Czas iść dalej. Przechodzę po oszklonej pod-

łodze – nie ma innej drogi. Moje buty boleśnie
kontrastują z  tymi pode mną. Ten obraz uzmy-
sławia mi, że jestem częścią historii – to ode
mnie zależy, dokąd dalej pójdę.

***
- Idziemy w  góry! – powiedziała niespodziewa-
nie.
- W  góry? No co ty! Nie mam odpowiednich
butów…
- Nie ma problemu, mój tata może Ci pożyczyć.
- Nigdy nie wspominałaś, że lubisz chodzić po
górach… Masz odpowiedni sprzęt?
- Jaki niby sprzęt jest mi potrzebny?! Siedem lat
temu kupiłam buty, które wciąż mi służą – nic
więcej mi nie trzeba.
- Siedem lat? To muszą być w  strasznym stanie…
- Są odrobinkę zużyte, ale to moje ulubione buty.
Najwygodniejsze, jakie dotychczas miałam. Na-
dają się zarówno na upał, jak i  na mróz. Tyle
w  nich przeszłam! Mają dla mnie dużą wartość
sentymentalną – te wszystkie biwaki i  wędrów-
ki. Pewnie niedługo powinnam sprawić sobie
nowe, ale tych chyba nigdy nie będę potrafiła
wyrzucić – wiąże się z  nimi zbyt wiele wspo-
mnień.

***
Jakie piękne, malutkie buciki. Niewiele więk-

sze od kciuka, jak dla małej laleczki.
- Samuelku, ubierzemy buciki, które dostałeś od
cioci?
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Pasują idealnie. Szkoda, że tak szybko z  nich
wyrośnie… Ale chyba tak to już jest z  dziećmi, że
ich ubranka towarzyszą im krótką chwilkę i  za-
raz trzeba kupować nowe.
- Samuelku, spróbujesz stanąć w  nich na podło-
dze?
Mój synek wygląda tak dostojnie – jak mały

mężczyzna.
- Samuelku, nie wierć się tak, bo zaraz się wy-
wrócisz.
Dzielnie stoi na własnych nóżkach. On chce

chodzić!
-Samuelku, ostrożnie!
Puszcza się mojej ręki. Robi pierwszy chwiej-

ny kroczek. Potem kolejny i  jeszcze jeden. Łapie
się kurczowo mojej ręki.
- Samuelku, już prawie umiesz chodzić! Brawo –
pokażemy tacie, jak wróci? Jestem z  Ciebie taka
dumna.
Ciekawe, dokąd on zajdzie w  życiu.

***
- Babciu, jak się dzisiaj czujesz?
- Niestety nie najlepiej, moje Słoneczko. Jestem
już bardzo słaba. Bardzo spuchły mi stopy – są
tak obrzmiałe, że nie wchodzą już w  żadne buty.
W  sumie te nie są mi już potrzebne i  tak cały
czas leżę.
- Czy mogę coś dla Ciebie zrobić, Babciu?
- Siądź tu przy mnie na chwilkę. Który dzisiaj
jest?
- Czwarty kwietnia – już prawie Wielkanoc.
- Wielkanoc, Wielkanoc… Pamiętaj, Słoneczko ty
moje, że buty są bardzo ważne. Po butach moż-
na poznać człowieka. One mówią wszystko. Po-
rządny człowiek ma zawsze porządnie wyczysz-

czone buty. Nie trzeba być bogaczem – wystar-
czy solidność. Który dzisiaj mamy?
- Już prawie Wielkanoc, Babciu – czwarty
kwietnia.
- Jak znajdziesz już sobie jakąś wybrankę serca
i  pójdziesz w  odwiedziny do jej domu, to zo-
bacz, co robi z  butami. Czy rzuca je gdzieś w  kąt,
czy schludnie ustawia. To ważne – mi już chyba
nie starczy czasu, by przypilnować Cię, jaką to
sobie żonę wybierzesz… Jaka to dzisiaj jest data?
- Babciu, przecież Ci już mówiłem - jest czwarty
kwietnia, jutro Wielkanoc!
- Nie denerwuj się na starą Babcię, pamięć już
nie ta. Przypomnij proszę swojej matce, że chce
być pochowana wraz z  tym granatowym pudeł-
kiem. To dla mnie bardzo ważne.
- Co jest w  tym pudełku, Babciu?
- Buty ślubne twojego dziadka – miał je na sobie
tylko raz, w  dniu naszego wesela – podobno by-
ły bardzo niewygodne. Wyrzucił je, ale ja je
znalazłam i  schowałam. To moja jedyna pa-
miątka po nim. Jego nie ma już kilkadziesiąt lat,
obrączki straciliśmy i  zostały mi tylko te jego
niewygodne ślubne buty.

***
Popatrz na swoje buty. Zastanów się, ile par

butów miałeś przez całe swoje życie. Pomyśl
o  swoich ulubionych butach.
Buty – pomnik pamięci. Buty – metafora do-

rastania. Buty – ochrona. Buty – status. Buty –
cywilizacja.
Buty są dla mnie symbolem nadziei. Ubierz

swoje i  idź dokąd tylko zechcesz.

J. Woreczko

Inny niż wszyscy
Dzień przed świętem Paschy był

gorący i  duszny. Dawid wracał
do domu, przeciskając się przez

tłum pielgrzymów, którzy przybyli do
miasta na uroczystość. Doceniał trud tych
ludzi, którzy często przebywali wielkie od-
ległości, aby spędzić Paschę w  Jerozolimie,
ale niestety przez nich miasto stawało się
w  tych dniach jeszcze głośniejsze i  niezno-
śnie ciasne. Przechodząc przez skrzyżowa-
nie dwóch większych ulic usłyszał rozmo-
wę prowadzoną przez kilkunastu męż-
czyzn, którzy zatrzymali się na środku
i  skutecznie blokowali ruch. Mówili coś
o  jakimś Jezusie, który został pojmany, jak
wynikało z  rozmowy, poprzedniej nocy;
o  Barabaszu, tym zelocie, który wiecznie
wszczynał rozruchy i  kolejny raz wylądo-
wał w  więzieniu, jednak tym razem chyba
wreszcie na poważnie i  o  tym, że zgodnie
z  tradycją Piłat powinien uwolnić jednego
z  więźniów z  okazji zbliżającego się święta.
Mężczyźni bardzo żywo dyskutowali, zda-
nia w  grupie były wyraźnie podzielone.
Dawid przepchnął się przez tłum i  nie za-
trzymując się pospieszył do domu aby do-
kończyć ostatnie przygotowanie przed
wieczornym świętowaniem. Jednak zasły-
szana rozmowa skłoniła go do myślenia,
a  wspomnienia, o  których nie myślał już
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wał wtedy, że te słowa odnoszą się do nie-
go. Wywołało to oczywiście niezadowole-
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jednego ze skazańców. Był ciekawy, który
to będzie. Po cichu kibicował Jezusowi, bo
Barabasz był typowym wichrzycielem,
a  Dawid miał już serdecznie dość rozru-
chów, zamieszek i  represji, które później
przez jednego wariata spadały na Bogu
ducha winnych ludzi. Jezus był trochę
szalony, ale spokojny, a  Dawid bardzo ce-
nił spokój . Po powrocie pomógł żonie
w  ostatnich przygotowaniach, po czym
udał się na plac przed pałacem, informu-
jąc ją, że prawdopodobnie wróci późno,
chwilę przed kolacją.
Przed pałacem zebrało się wielu ludzi,

strażnicy stojący przy bramie pilnowali
porządku i  sprawdzali, kto wchodzi na
plac. Wśród ludzi krążyli kapłani, którzy
wyraźnie przekonywali do czegoś ludzi.
Podchodząc bliżej , Dawid zorientował się,
że nakłaniają ich, aby domagali się uwol-
nienia Barabasza i  śmierci Jezusa. Jego też
próbowali przekonać, proponowali pienią-
dze, ale on powiedział, że przyszedł tylko
popatrzeć i  nie chce kłopotów, więc
w  końcu dali mu spokój . Po chwili przy-
prowadzono obu mężczyzn zakutych
w  łańcuchy. Barabasz, silny i  rosły męż-
czyzna, był poraniony, miał wyraźne ślady
od bicza na plecach, ale trzymał się nieźle.
Nie pierwszy raz dostał baty, wiedział, jak
wygląda więzienie i  był przyzwyczajony
do trudnych warunków. Natomiast Jezus
wyglądał strasznie. Jego ciało było wła-
ściwie jedną wielką raną, a  on sam ledwo

trzymał się na nogach tak, że strażnicy
musieli go podtrzymywać, by nie upadł.
Piłat kilkakrotnie pytał ludzi, którego
z  więźniów ma wypuścić, a  przekupiony
tłum zawsze domagał się wypuszczenia
Barabasza. Namiestnik, który nie był głu-
pim człowiekiem, wziął Jezusa w  obronę
mówiąc, że on nie widzi w  tym człowieku
żadnej winy, jednak ludzie krzyczeli coraz
głośniej , aż wreszcie Rzymianin skapitulo-
wał. Umył ręce, uwalniając się tym sa-
mym od odpowiedzialności za śmierć tego
człowieka. Dawid stał i  w  milczeniu przy-
patrywał się tej scenie. Jednak nie zwracał
uwagi ani na wrzeszczący motłoch, ani na
kapłanów z  triumfalnymi uśmieszkami na
twarzach, ani na Barabasza, który w  geście
zwycięstwa potrząsał pięścią, ani na Piłata,
który wyraźnie zdegustowany i  zmieszany
uciekał od odpowiedzialności. Przez cały
czas patrzył tylko na jednego człowieka,
na Jezusa. W  pewnym sensie to właśnie
dla niego tu przyszedł. Jakże różna była
jego twarz od twarzy innych ludzi, których
skazano na śmierć! (a  wielu takich widział
Dawid w  swoim życiu). Cierpiał, to pewne,
ale jednocześnie był w  nim jakiś prze-
dziwny spokój . Nie wyrywał się, nie bła-
gał o  litość, nie płakał. Mogłoby się wyda-
wać, że pogodzony z  losem i  zrezygnowa-
ny, biernie przyjmował to, co nieuniknio-
ne. Jednak Dawid mógłby wiele powie-
dzieć o  tym człowieku, ale na pewno nie
to, że jest zrezygnowany. Patrząc na niego,

widział w  jego oczach zgodę na śmierć,
a  jednocześnie niezrozumiałą determinację
i  chęć do działania, tak jakby śmierć miała
być tylko etapem, drogą prowadzącą do
prawdziwego celu. Dawid zupełnie tego
nie rozumiał, ale nie mógł oderwać oczu
od tego człowieka. Po ogłoszeniu wyroku
więźniów wyprowadzono, a  plac powoli
pustoszał. Jezusa skazano na ukrzyżowa-
nie, więc jasne było, że będzie musiał
przedtem przejść z  krzyżem przez miasto.
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Dawid widział takie sceny już wiele razy
i  nie miał ochoty znowu ich oglądać. Nie
ekscytował go widok cudzego cierpienia,
nie napawał się nim. Zdecydował wiec, że
pójdzie od razu na górę, gdzie Jezus miał
zostać ukrzyżowany. Może to mało chwa-
lebne, ale ciekawiło go, jak będzie umierał
ten człowiek.
Dotarł na miejsce długo przed skazań-

cem i  spędził kilka godzin w  pełnym słoń-
cu, czekając na „śmiertelny orszak”. Gdy
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skazańcy (bo oprócz Jezusa miano ukrzy-
żować jeszcze dwóch innych drobnych
przestępców) dotarli na miejsce, żołnierze
dość szybko przybili ich do krzyży i  pod-
nieśli je, a  następnie usiedli czekając na ich
śmierć. Trwało to dosyć długo, więc
w  pewnym momencie żołnierze zaczęli
naśmiewać się z  Jezusa. On jednak nie re-
agował na prymitywne zaczepki. Co jesz-
cze bardziej zdziwiło Dawida, nie złorze-
czył i  nie przeklinał swoich oprawców,
a  rozmawiając ze współskazańcami obie-
cał jednemu z  nich niebo. Koło szóstej nad
górą i  miastem zaczęły gromadzić się czar-
ne chmury. Ludzie stawali się coraz bar-
dziej zniecierpliwieni, część z  nich odeszła,
by przygotować się do święta. Jednak Da-
wid nie mógł odejść. Nie wiedział, co go
tam trzymało, ale dalej siedział w  tym sa-
mym miejscu, zapatrzony w  człowieka,
którego nie znał i  nie rozumiał. W  pew-
nym momencie Jezus podniósł głowę
i  powiódł wzrokiem po zebranych pod
krzyżem ludziach. Na niektórych, których
znał dłużej zatrzymywał spojrzenie, a  oni
po chwili zaczynali płakać. Powiedział coś
do swojej matki, która również tam była
i  do młodego człowieka, który był razem
z  nią, jednak Dawid nie zwrócił na to
uwagi. Później , gdy Jezus dalej obracał
głowę patrząc na ludzi stała się rzecz dla
Dawida zupełnie niezrozumiała. Gdy Je-
zus spojrzał na niego, a  ich spojrzenia od-
nalazły się, zatrzymał głowę. I  chociaż

trwało to zaledwie kilka sekund, Dawido-
wi zdawało się, jakby minęła cała wiecz-
ność. W  spojrzeniu tego człowieka zoba-
czył wszystko, tylko nie to, co spodziewał
się zobaczyć. Owszem, było w  nim cierpie-
nie, ale nie było strachu czy nienawiści.
Jezus cierpiał, ale był spokojny. Patrzył na
Dawida w  taki sposób, w  jaki nikt jeszcze
nigdy na niego nie spojrzał. W  jego oczach
Dawid odnalazł zrozumienie. On wiedział
wszystko, widział zło i  cierpienie. I  kochał.
W  jakiś zupełnie niezrozumiały sposób
Dawid zobaczył w  jego oczach miłość. Za-
czął płakać, a  Jezus odwrócił głowę, pa-
trząc na innych ludzi. Niedługo później ,
około dziewiątej Jezus umarł. Chwilę
przed śmiercią pytał Boga, dlaczego Ten
go opuścił. Po jego śmierci zaczęło
grzmieć, niebo przecięły błyskawice, a  zie-
mia się zatrzęsła. Rodzina i  przyjaciele Je-
zusa stojący pod krzyżem wpadli w  roz-
pacz.
Dawid wrócił do domu i  razem z  rodzi-

ną i  sąsiadami zjadł świąteczną wieczerzę.
Następnego ranka, jak co dzień, zajął się
swoją pracą.
Jednak od tych wydarzeń nie było

w  jego życiu ani jednego dnia, w  którym
by o  Nim nie myślał.

Ruth
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Brać, aby dawać
Nowa ewangelizacja jest jednym z  ru-

chów w  Kościele, o  którym coraz częściej
można usłyszeć nie tylko w  katolickich
mediach. O  sposobach głoszenia nauki
Chrystusa w  dzisiejszych czasach opowie-
dzą Zuzanna Marek i  Bernadetta Jarociń-
ska, członkinie Fundacji Malak.

Co możemy rozumieć przez nową
ewangelizację?

Zuzanna: Opowiadać ludziom o  tym, jak
dobry jest Pan Bóg. Ponadto inspirować do
osobistego poznania Go. I  robić to z  du-
chem czasu, a  raczej z  Duchem Świętym.
Jak chrześcijanie nie żyjemy w  izolacji,
każdy z  nas funkcjonuje w  społeczeństwie,
mamy więc te a  nie inne narzędzia do gło-
szenia nauki Jezusa. Nowością ostatnich
lat jest to, że świeccy zaczęli więcej mówić
o  Bogu w  Kościele i  poza nim. Powstaje
wiele wspólnot zajmujących się ewangeli-
zacją, tworzy się wiele portali interneto-
wych (jak stacja7.pl czy deon.pl), którymi
zajmują się świeccy. To nie znaczy jednak,
że robi się to mniej teologicznie czy na niż-

szym poziomie, nie. Chodzi o  to, by poka-
zać, że Bóg jest żywy wśród zwykłych lu-
dzi. W  ten nurt chcemy się wpisywać tym,
co robimy.
Bernadetta: Poza tym Pan Bóg jest tu i  te-
raz. Jeśli jesteśmy w  internecie, to On też
tam jest, za pośrednictwem tego, co tam
robimy. Wszędzie tam, gdzie są ludzie,
trzeba iść i  o  Nim opowiadać. Nie powin-
niśmy też skupiać się na tym, czy w  inter-
necie dzieje się więcej zła, czy dobra. Te
same media, które służą do głoszenia
Chrystusa, są używane do obrażania czy
poniżania Jego wyznawców. Tak, jak
z  ludzkim językiem, pisał o  tym święty Ja-
kub. Tym samym językiem chwalimy Bo-
ga i  modlimy się, ale też złorzeczymy
i  krzywdzimy. Mamy wolną wolę i  my de-
cydujemy o  tym, czy robimy więcej dobra
czy zła.
Zuzanna: To jest dość specyficzna robota.
Bóg zasiewa ziarno, a  my poniekąd z  nim
współpracujemy. Staram się myśleć w  ten
sposób, że tu niewiele od nas zależy. Jeste-
śmy robotnikami w  winnicy i  Bóg pierw-

szy chce dla wszystkich dobra, wolności
i  uzdrowienia. Robimy swoje i  niech się
dzieją owoce.

Spotkałem się ze stwierdzeniem, że
nowa ewangelizacja jest teraz w  Ko-
ściele modna. Czy zgadzacie się z  tym?

Zuzanna: Ja nie traktuję tego jako modę,
ale jako potrzebę. Chcemy docierać do lu-
dzi ochrzczonych, którzy może wiedzą
o  Bogu dużo, ale nie doświadczyli Jego bli-
skości. To jest po prostu coś, czego wciąż
brakuje i  dlatego tyle się o  tym mówi. Jeśli
chodzi o  modę, Pan Bóg jest zawsze świeży
i  działający. On przede wszystkim jest „na
topie” w  Kościele. Duch Święty pobudza
do wielu rzeczy. W  pewnym momencie
wskazuje na przykład na Boże Miłosierdzie
czy pewien sposób modlitwy. „Modny”
chrześcijanin słucha Jego natchnień.

Czy spotykacie się z  krytyką?
Bernadetta: W  pracy mamy do czynienia
zarówno z  entuzjastami, jak i  z  osobami
krytykującymi. Krytyka jest momentem,
w  którym możemy przemyśleć, co robimy
i  dla kogo. Gdy ktoś pyta mnie o  moje
miejsce pracy i  w  odpowiedzi słyszy, że
tworzę fundację, która promuje wiarę,
spotykam się z  reakcją, która czasem jest
zdziwieniem, dezorientacją jak również za-
ciekawieniem.
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Brać, aby dawać
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i  działający. On przede wszystkim jest „na
topie” w  Kościele. Duch Święty pobudza
do wielu rzeczy. W  pewnym momencie
wskazuje na przykład na Boże Miłosierdzie
czy pewien sposób modlitwy. „Modny”
chrześcijanin słucha Jego natchnień.

Czy spotykacie się z  krytyką?
Bernadetta: W  pracy mamy do czynienia
zarówno z  entuzjastami, jak i  z  osobami
krytykującymi. Krytyka jest momentem,
w  którym możemy przemyśleć, co robimy
i  dla kogo. Gdy ktoś pyta mnie o  moje
miejsce pracy i  w  odpowiedzi słyszy, że
tworzę fundację, która promuje wiarę,
spotykam się z  reakcją, która czasem jest
zdziwieniem, dezorientacją jak również za-
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Co sprawiło, że powstała Fundacja
Malak i  co oznacza jej nazwa?

Zuzanna: Wszystko zaczęło się od tego, że
poznaliśmy się w  Beczce. Część z  nas nie
pochodzi z  Krakowa, przyjechała tu na
studia. Razem robiliśmy dużo dobrych
rzeczy. Kiedy jeszcze wspólnota Janki była
częścią Beczki, należeliśmy do grupy
ewangelizacyjnej „Refidim”. Razem
z  o.   Adamem Szustakiem głosiliśmy reko-
lekcje dla szkół, zajmowaliśmy się akcjami
internetowymi, które mówiły o  wierze
i  Panu Bogu w  inny sposób. Chcieliśmy
dotrzeć do ludzi młodych, którzy poszu-
kują, a  którym trudno jest się odnaleźć
w  takim tradycyjnym, parafialnym środo-
wisku. Wymyśliliśmy akcje „Zrób się na
Post” i  „Podaj mnie dalej”. Z  tego wszyst-
kiego zrodził się pomysł, żeby stworzyć
fundację. Teraz działamy niezależnie od
Beczki, jesteśmy świecką instytucją.
Bernadetta: Nazwa Malak nie wzięła się
znikąd. Wymyślił ją Pan Bóg, nazywając
kogoś, komu rozdał jakieś zadania, kogo
gdzieś wysłał, przez kogo przyniósł ko-
muś pomoc. Język polski w  tych wszyst-
kich miejscach używa słowa „anioł”, ale tu
chodzi raczej o  „posłańca”. Nie jesteśmy
aniołami, ale mamy z  nimi jedną wspólną
cechę: wiemy, że nasze pomysły nie są
nasze.
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Czym zajmuje się Fundacja?
Bernadetta: Naszym celem jest szeroko
pojęta promocja wiary i  robienie dobra na
różne sposoby – w  imię Pana Boga i  na Je-
go chwałę. Organizujemy cykliczne reko-
lekcje „Weekend Pełen Łaski”, otwarte dla
wszystkich, którzy chcą doświadczyć Boga
żywego i  działającego dzisiaj . Są to trzy-
dniowe rekolekcje, na które składają się:
trzy Eucharystie, długie godziny uwielbie-
nia, adoracji, słuchania Słowa Bożego,
a  także konferencje i  wspólne bycie ze so-
bą przy herbacie w  kawiarence. Organizu-
jemy je wspólnie z  o.   Adamem Szustakiem
OP. Od niedawna dołączył do nas również
o.   Tomasz Nowak OP. W  nawiązaniu do
tych rekolekcji powstały również „Wieczo-
ry Pełne Łaski” – uwielbienia w  parafii
Księży Saletynów na ul. Cegielnianej
w  Krakowie.
Zuzanna: Mamy też cykliczną akcję chary-
tatywną „Czym mogę służyć?”. Nie ewan-
gelizujemy w  niej w  sposób bezpośredni,
ale korzystamy z  tych samych narzędzi.
Pomagamy ludziom i  w  tej pomocy odwo-
łujemy się do Pana Boga. W  akcji „Czym
mogę służyć?” pomoc możliwa jest na trzy
sposoby: przez modlitwę, przez post (rozu-
miany jako wstrzemięźliwość w  tej inten-
cji, przekazywanie dalej znajomym infor-
macji o  akcji) albo przez jałmużnę, zarów-
no ze swojego czasu, jak i  finansową. Do
tej pory pomogliśmy małemu Bartkowi,

Jagódce i  Basi. Kolejną inicjatywą są
warsztaty psychologiczne w  oparciu o  Bi-
blię, „Żyj po Bożemu”. To spojrzenie na
swoje życie przez pryzmat Słowa i  oczami
Boga, który jest najlepszym psychologiem.
Ogólnie sporo się dzieje.
Bernadetta: Ważną inicjatywą, która po-
zwala utrzymać Fundację jest nasz sklep.
Tu ściśle współpracujemy z  ojcem Ada-
mem Szustakiem OP, wydajemy jego kon-
ferencje, rekolekcje. Mamy to szczęście, że
przez rzeczy, które sprzedajemy, możemy
promować wiarę w  Pana Boga. Produkuje-
my również gadżety chrześcijańskie, ko-
szulki, kubki, eko-torby, różańce, pokrow-
ce na Pismo Święte i  kartki okolicznościo-
we. Naszą działalnością chcemy przeła-
mać stereotyp, że jeśli coś jest o  wierze, to
jest nudne i  wstydliwe.
Zuzanna: To może zabrzmieć śmiesznie,
ale najwięcej , co możemy ludziom dać, to
Pan Bóg. Mamy najlepszy „produkt” do
sprzedania, więc zróbmy to najlepiej jak
możemy.

Kto jest głównym odbiorcą waszych
działań? Jak oceniacie „podatność
gruntu”?

Zuzanna: Adresaci cały czas się zmieniają.
Na początku docieraliśmy w  większości do
ludzi młodych. Teraz grono odbiorców
bardzo się powiększyło. Są też ludzie doj-
rzali, rodzice, dziadkowie nawet, np. na

Weekend Pełen Łaski przyjeżdża coraz
więcej rodzin. Pan Bóg sam się o  to trosz-
czy. Jeśli chodzi o  podatność, to sprawa
nie jest skomplikowana: w  ludziach jest
ogromne pragnienie i  wszechogarniająca
potrzeba Boga. My tylko Go dajemy, a  ra-
czej stwarzamy przestrzeń spotkania
z  Nim, staramy się to robić szczerze i  pro-
sto.

Czy jest jakiś fragment Pisma Święte-
go albo cytat, który szczególnie inspi-
ruje Was do działania?

Zuzanna: Jest ich wiele. Główną inspira-
cją do działania jest jednak to, że każdy
z  nas kiedyś spotkał Boga, żywego i  dzia-
łającego. To jest naszą pierwszą motywa-
cją, by działać. Gdy się bowiem dostrzeże,
jak wiele otrzymaliśmy od Pana, nie może-
my siedzieć w  miejscu. Jeśli coś dostaje-
my, chcemy się tym podzielić, opowiedzieć
o  tym. Niekoniecznie wychodząc na ulicę
i  mówiąc „Bóg cię kocha”, ale przez zwy-
kłe, dobre życie. Od początku jesteśmy też
w  jakiś sposób związani z  dominikanami,
wyrośliśmy z  nich. Mnie osobiście bardzo
wzruszają i  zarazem pociągają słowa, które
opisują charyzmat dominikański: laudare,
benedicere, praedicare – chwalić Boga,
błogosławić ludziom i  głosić – wszystkim,
wszędzie i  na wszelkie sposoby.
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cją, by działać. Gdy się bowiem dostrzeże,
jak wiele otrzymaliśmy od Pana, nie może-
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Jakich rad można by udzielić komuś,
kto chciałby włączyć się w  nową
ewangelizację?

Bernadetta: Jose Prado Flores kiedyś po-
wiedział, że jeśli nie przeżyło się swojej
Pięćdziesiątnicy, nie należy iść i  głosić
Chrystusa. Chodzi o  to, by szukać najpierw
doświadczenia bliskości Pana Boga i  spo-
tkania z  Nim, bo inaczej można się wypalić.
Trzeba brać z  Niego i  pozwolić Mu działać.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadził Ignacy

Bernadetta Jarocińska – prezes Zarządu Fundacji Malak,
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