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Pomiędzy dłonią Boga a palcem
Adama

J

ednym z budzących zachwyt i zapierających dech w piersiach dzieł ozdabiających Kaplicę Sykstyńską jest fresk
„Stworzenie Adama” autorstwa mistrza
pędzla i dłuta czasów renesansu – Michała
Anioła Buonarrotiego. Przedstawia on Boga oraz
człowieka jako najpiękniejsze z Jego stworzeń.
Wymownie ukazuje przede wszystkim relację
między nimi oraz jej znaczenie. Jedna z interpretacji fresku zaprowadza nas do samego początku kreowania przez Boga każdego istnienia.
Pierwsza księga biblijna – Genesis, zaczyna
opowiadanie historii zbawienia od przedstawienia Boga stwarzającego w ciągu pięciu dni niemal cały świat, a w nim światło, sklepienie
niebieskie, wodę, rośliny, zwierzęta. Stwórca
wszystko, co czynił, czynił z miłości, więc wielokrotnie powtarzał, że to, co stworzył, było dobre i piękne (hebr. tow). Zmiana nastąpiła
dopiero szóstego dnia. Pan, rozpoczynając swą
pracę, wiedział, iż teraz czyni coś podobnego do

Siebie, jednak dopiero gdy ją zakończył, w zachwycie wyznał, że to dzieło jest naprawdę nieporównywalne z żadnym innym. Uznał
człowieka jako nadzwyczaj dobrego i pięknego
(hebr. tow me'od), nie mogąc nadziwić się wyjątkowości Swego dzieła.
Fresk watykański przedstawia Stwórcę dokładnie w ten sam sposób – ukazuje Boga jako
Tego, który sam nachyla się ku Adamowi i wyciąga do jego dłoni całą swą wyprostowaną rękę. Chce złączyć się z człowiekiem wchodząc
z nim w relację. Adam jednak, mimo iż swoją
dłoń kieruje w stronę Stwórcy z nadzieją, by Go
chwycić i dotknąć, nie jest w stanie wyprostować jednego ze swych palców. Tym samym
tworzy między Bogiem a sobą wymowną pustkę
symbolizującą lęk przed zaufaniem oraz problemy z wejściem w relację ze swoim Panem. Sytuacja powinna wydawać się beznadziejna,
ponieważ człowiek, zagubiwszy swój związek
z Bogiem, pozbawia się nadziei i szczęścia, czy-

niąc tragicznym swój los.
Pan nie pozostawił jednak najbardziej wyjątkowego ze swych stworzeń bez ratunku, gdyż
powołał do istnienia coś, co może tę pustą przestrzeń ściśle wypełnić, co pozwoli człowiekowi
wznieść się aż do samych niebios, do samego
źródła jego życia. Moim zdaniem czymś, co łączączy dłoń Boga i palec Adama jest liturgia.
W każdej z jej definicji chodzi o komunikację
między Bogiem a człowiekiem, w czasie której
człowiek jest przez swego Stwórcę uświęcany,
co wywiera realny wpływ na jego życie.

Interpretacji dzieła włoskiego twórcy z pewnością może być bardzo wiele, jednak myślę, że
każdą z osób oglądających „Stworzenie Adama”
intrygowała tajemnica zawarta w ukazaniu rąk
obu postaci. Uważam, że warto choć jeden z jesiennych wieczorów poświęcić na to, by wraz
z kubkiem ulubionej herbaty przestudiować
jeszcze raz ten mistrzowski fresk w celu poszukania odpowiedzi na pytanie: „czym dla mnie
jest ta niewyjaśniona pustka?”.

Wintydż

Tradycja Apostolska
„Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem –
za nasze grzechy, że został pogrzebany, że
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.” (1 Kor 15,3-5)
Zainspirowani Słowem Bożym pytamy ojca
Mateusza Przanowskiego o Tradycję Kościoła
Katolickiego, w której jesteśmy włączeni w dzieje
relacji Boga i ludzkości.
Co Kościół rozumie przez Tradycję?
Aby dobrze zrozumieć pojęcie Tradycji, trzeba
zwrócić uwagę na pewien ważny termin – Słowo
Boże. W teologicznym rozumieniu Słowo Boże
nie jest tym samym, co Pismo Święte. Możemy
powiedzieć, że Pismo Święte jest Słowem Bożym,
jednak ten drugi termin jest o wiele szerszy. Znaczy on tyle, że Bóg coś do człowieka powiedział.
Poszukujemy Boga na bardzo różne sposoby.
Jedni robią to przez filozofię, przez zastanawianie
się nad sobą samym i światem. My, katolicy, wierzymy w to, że Pan Bóg się do człowieka po prostu odezwał. Oczywiste jest to, że największym
słowem, jakie Pan wypowiedział, był Jezus, Odwieczne Słowo. Tę „wypowiedź” nazywamy objawieniem. W Kościele katolickim, jak również
w prawosławnym, uważa się, że objawienie
przetrwało nie tylko w formie spisanej, ale także
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niespisanej. Pod różną postacią przekazane apostołom i uczniom. Niespisane Słowo również
przekazuje prawdziwe objawienie i możemy się
z niego dowiedzieć o Bogu. W ten sposób rozumiemy Tradycję: Pan Bóg, pod postacią różnych
informacji, gestów zachowanych w Kościele oraz
instytucji, pozostawia nam wiadomość o sobie.
Czym różni się Tradycja pisana dużą literą
od tradycji pisanej małą literą?
Ta pierwsza jest Tradycją Apostolską, czyli tym,
co apostołowie przekazali swoim uczniom: instytucją, sposobem bycia, wiarą. Druga zaś to zwyczaje, które rodzą się w historii Kościoła i nie
należą do Tradycji Apostolskiej. Powiedzmy, kolor i kształt habitu dominikańskiego należą do
tradycji. Mogłyby się zmienić, bo nie są prawdą
zbawczą, jednak przez tyle lat przyjęło się zachować tę, a nie inną formę. Jestem bardzo ostrożny,
jeśli chodzi o łamanie tradycji przez małe „t”.
Ona nie powstaje z przypadku. Te zwyczaje mają
za zadanie chronić tę „dużą Tradycję”. Tak, jak
małe zwyczaje w życiu mają za zadanie chronić
te większe. Złamaniem Tradycji Apostolskiej byłoby powiedzenie, że święty Piotr nie odgrywa
w Kościele szczególnej roli.
Czy każdy zwyczaj kościelny należy do
Tradycji?
Na pewno nie. Widzimy, że niektóre zwyczaje
zanikają, pojawiają się nowe. Choć również nie
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istnieją bez przyczyny. Jak już wspomniałem,
mają za zadanie chronić coś większego. Na przykład post zakonny w środę jest zwyczajem, ale
post w piątek należy do Tradycji. On właśnie jest
podparty Pismem Świętym, gdy Pan Jezus mówi:
"Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego,
a wtedy, w ów dzień, będą pościć" (Mk 2, 20).
Post w piątek, tak, jak był obowiązkowy dla każdego katolika, tak wciąż jest obowiązkowy. To, co
jest w tym „apostolskie”, to post. Jednak jaką formę on przybierze, to już jest regulowane. W Stanach Zjednoczonych wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych w piątek obowiązuje tylko
w Wielkim Poście. W Polsce obowiązuje przez
cały rok liturgiczny z wyjątkiem uroczystości.
Czy pobożność ludowa należy do Tradycji?
Bardzo ciekawe pytanie. Wiążemy pobożność ludową z wiejskimi zwyczajami, tymczasem jest to
po prostu pobożność Ludu Bożego. Kościół zawsze był „ludowy”, bo składa się z ludzi. Pobożność ludowa jest w Kościele od samego początku.
Nie można powiedzieć, że wszystkie rzeczy z pobożności ludowej są Tradycją Apostolską, jednak
nie można też stwierdzić, że nic z pobożności ludowej do Tradycji nie należy. Trudno to uchwycić. Jeśli chcemy to sprawdzić, warto spojrzeć na
tak zwane „pomniki Tradycji”: Ojców Kościoła,
ich pisma, świętych, sobory i synody. Pomnikiem
tradycji może być również sztuka kościelna, która
przekazuje ważną prawdę. Bo Tradycja, od łacińskiego traditio, znaczy „przekaz”.
Jaka jest różnica między Tradycją Apostolską a sukcesją apostolską?
Obie są ze sobą ściśle związane. Sukcesja apostolska to przekazywanie władzy biskupiej przez następców apostołów kolejnym ich następcom.
Dotyczy ona biskupów, którzy są następcami
apostołów. Żeby była zachowywana Tradycja
Apostolska, musi być również zachowywana sukcesja apostolska. Inaczej tradycja mogłaby zaginąć. Można powiedzieć, że każdy biskup ma
swoisty „rodowód” sięgający przez wieki aż do
apostołów, co więcej, powinien się takim rodowodem wykazać. W pałacach biskupich do tej
pory dba się, by wisiały na ścianach portrety
„poprzedników”. Nie jest to wina narcyzmu, bynajmniej. Jest to rzecz, która pokazuje ciągłość
przekazywania władzy. Szczególne znaczenie
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sukcesja apostolska miała w pierwszych wiekach, gdy wielcy teologowie, jak Ireneusz
z Lyonu czy Tertulian, używali jej w polemikach
z heretykami. Gdy tacy się pojawiali i mówili „to
jest nauka Chrystusa”, teologowie odpowiadali
„to nie jest nauka Chrystusa, nie stoi za wami
żadna sukcesja sięgająca apostołów ani Tradycja.”.
Skąd możemy mieć pewność, że Tradycja
Kościoła nie została przez tyle lat zniekształcona?
Po pierwsze, możemy to sprawdzić patrząc, czy
Tradycja nie jest sprzeczna z Pismem Świętym.
Po drugie, wierzymy w opiekę Ducha Świętego,
który prowadzi Kościół. Tradycja została przekazana Kościołowi jako pewien depozyt. Warto zastanowić się nad słowami świętego Jana od
Krzyża, który napisał, że Pan Bóg, zsyłając swojego Syna, powiedział człowiekowi wszystko i nie
ma mu już nic więcej do powiedzenia. To, co nazywamy Tradycją, to wyjaśnienie i patrzenie
z wielu stron na ten właśnie „depozyt”. Nie jest to
zmienianie depozytu, lecz zmienianie perspektywy.
Czy Pismo Święte i Tradycja są dwoma
źródłami wiary, czy jednym?
To zawsze było dyskusyjne w teologii, jednak jeśli spojrzeć z perspektywy pochodzenia Biblii
i Tradycji, czyli Słowa Bożego, źródło jest jasne.
To jedna i ta sama wypowiedź Boga do człowieka. W Kościele nigdzie w dokumentach oficjalnych i dogmatycznych nie jest napisane, że są to
dwa źródła. Określono to jako jedno źródło
w dwu formach, ściśle ze sobą powiązanych. Nie
można Pisma Świętego interpretować bez Tradycji, tak samo Pismo Święte określa, czym jest
Tradycja. Jako Słowo Boże mają taką samą wagę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.

Wywiad przeprowadził Ignacy

Mateusz Przanowski OP – urodzony w 1974 roku, teolog, filozof,
wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów.
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Majowa Jutrzenka

tym roku obchodziliśmy 224-tą
rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. W czasach współczesnych święto Konstytucji Majowej obchodzone jest zazwyczaj jako wielkie
święto demokracji. Nie jest to jednak prawidłowe, bo Konstytucja 3 maja, wbrew społecznemu
mitowi, nie wprowadziła ustroju demokratycznego, lecz monarchię konstytucyjną.
Od długiego czasu Rzeczpospolita Obojga Narodów znajdowała się w ciężkiej sytuacji. W 1773
roku doszło do I rozbioru Polski – skutku patriotycznego zrywu, jakim niewątpliwie była Konfederacja Barska. W wyniku I rozbioru Polska
utraciła Gubernię Białoruską z Połockiem, Witebskiem i Dzwińskiem, (zagarnięte przez Rosję),
Galicję ze Lwowem i południową małopolskę,
(zagarnięte przez Austrię) wreszcie – Pomorze
Gdańskie, Kujawy i Warmię (zagarnięte przez
Królestwo Prus).
Wielu polskich magnatów zdradziło Ojczyznę
zostając płatnymi sługusami zaborców. Polskie
elity szukały potencjalnych sojuszników przeciwko carycy Katarzynie II i poszerzaniu jej wpływów w Europie Środkowej. Znaleziono trzech
potencjalnych sprzymierzeńców: Prusy, Turcję
i Wielką Brytanię. Z tymi pierwszymi zawarto
przymierze w marcu 1790 roku. W ramach sojuszu Rzeczpospolita miała zostać członkiem szerokiej antyrosyjskiej koalicji, w której w skład
miałyby wchodzić Szwecja, Prusy, Polska, Węgry
i Turcja. W zamian za to odzyskalibyśmy utraconą Galicję, ale musielibyśmy oddać Prusakom
Gdańsk i Toruń.
Kolejnym potencjalnym partnerem była Turcja, z którą planowano zawarcie sojuszu jesienią
1790 roku. Przeważającym wydarzeniem, kładącym kres planowi aliansu przeciwko Katarzynie
II, było głosowanie w Parlamencie Brytyjskim 12
kwietnia 1791. Zadecydowało ono o wypowiedzeniu wojny Rosji. Pomimo dotychczasowej rusofobicznej polityki brytyjskiego premiera
Williama Pitta Polska została skrytykowana za
wojenną politykę zagraniczną, a Rosję określono
jako dobrego i wartościowego partnera handlo4

wego, a co za tym idzie, oczywiście nie wypowiedziano jej wojny. Decyzja Brytyjczyków nie zmieniła jednak reformatorskiego nastawienia
Polaków, które zaowocowało zawiązaniem się
w Sejmie trzech stronnictw: królewskiego, które
chciało wzmocnienia władzy króla, zachowując
poprawne stosunki z Rosją, hetmańskiego, sprzeciwiającego się wzmocnieniu władzy królewskiej,
oraz patriotycznego, postulującego sojusz z Prusami przeciw Rosji.
Warto wspomnieć o tym, że główni twórcy
Konstytucji (stronnictwo patriotyczne i królewskie, w tym sam Król) byli wolnomularzami.
W wieku XVIII masoneria miała jednak różne
odmiany. Ta, do której należeli sygnatariusze
Konstytucji (loża Wielki Wschód Polski i Loża
Królewska pod Północną Gwiazdą), była akurat
bardzo konserwatywna.
3 maja 1791 na obradach Sejmu Wielkiego
uchwalono akt nowej Konstytucji. Korzystając
z święta Matki Boskiej Królowej Polski, z powodu
którego wielu posłów na dzień wcześniej wyjechało do swych posiadłości na najdalszych krańcach Rzeczypospolitej, Stronnictwo Królewskie
w spokoju uchwaliło ustawę zasadniczą, przyjętą
w zasadzie jednogłośnie (jedynie żmudzki poseł
Zabiełło zgłaszał pewne zastrzeżenia).
Podstawową zmianą wprowadzoną przez „Majową Jutrzenkę” była likwidacja I Rzeczpospolitej
zniszczonej wojnami z sąsiadami, konfliktami
międzyszlacheckimi, korupcją i przemarszami
wojsk (rosyjskich, pruskich lub szwedzkich,) oraz
restytucja Królestwa Polskiego, które było państwem potężnym, liczącym niemal milion kilometrów kwadratowych oraz istotnym w polityce
światowej.
Konstytucja znosiła liberum veto (przyczynę
zrywania wielu sejmów) i wolną elekcję, czyli demokratyczne wybory króla, stwarzające ogromne
możliwości korupcji, gróźb i nieuczciwości. Zabroniono rokoszy, czyli buntów szlachty przeciwko Jego Wysokości; utrzymano przewodnią
rolę szlachty, ale wzmocniona została władza
królewska. Ponadto dopuszczono do parlamentu
mieszczan i zagwarantowano nietykalność mająt-
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kową i osobistą obywatelom, wprowadzono monarchię dziedziczną (po śmierci króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego władzę mieli objąć kolejni z saskiej dynastii Wettinów), pozbawiono
praw politycznych szlachtę bez ziemi, która dotąd
nimi handlowała. Na miejsce niedziałającej Rady
Nieustającej powołano Straż Praw.
Pomimo powszechnego entuzjazmu Konstytucja nie spodobała się prorosyjskim magnatom ze
stronnictwa hetmańskiego. Rozczarowani postawą Stanisława pojechali do Petersburga na rozmowy z Carycą. Katarzynie konstytucja też się
bardzo nie podobała, ponieważ wzmacniała polskie państwo i ustanawiała jego suwerenność. 14
maja 1792 r. grupa litewskich magnatów w miasteczku Targowica przy granicy z Rosją zawiązała konfederację przeciwko Królowi i Konstytucji.
Konfederaci zwrócili się o pomoc do miłościwej
Imperator. 18 maja 1792 wojska rosyjskie pod
dowództwem generała Morkowa zaatakowały
Rzeczpospolitą. Polacy rzucili się do heroicznej
obrony Kresów. Największą batalią w obronie
„Majowej Jutrzenki” była zwycięska dla Polaków
bitwa pod Zieleńcami, gdzie dowodził książę Józef Poniatowski, bratanek króla. Po bitwie tej
Król ustanowił najwyższe polskie odznaczenie
wojskowe – order Virtuti Militari. Ostatecznie
31 października 2015

jednak Król, zmuszony do lawirowania między
wiernymi sobie patriotami a carycą Katarzyną
i jej polskimi pachołkami, musiał przystąpić do
Targowiczan i zdradzić swych poddanych.
Ostatecznie Konstytucja została uchylona po
przegranej wojnie z Imperium Rosyjskim, a jej
pośrednim skutkiem był odwetowy II rozbiór
Polski przez Moskali i Prusaków, którzy, wyczuwając własną korzyść, zerwali umowy sojusznicze z Polakami i oderwali od niej Wielkopolskę,
Ziemię Łódzką i część Mazowsza.
Uchwalenie najważniejszego dokumentu
w dziejach Polski upamiętnił najwybitniejszy
polski malarz historyczny, Jan Matejko, na obrazie z 1891 roku: „Ogłoszenie Konstytucji 3 maja”.
Widzimy na nim tekst konstytucji podniesiony
przez marszałka sejmu, Stanisława Małachowskiego, a także samego Króla, który odchodzi obrócony tyłem do konstytucji i wiwatującego
tłumu. Jest to oczywiście metafora postawy Króla
po bitwie pod Zieleńcami – jego odwrócenia się
od narodu, co doprowadziło niebawem nasz kraj
do utraty niepodległości na 123 lat.
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Katolicyzm jest vintage
Pragnąc usłyszeć nieco o Tradycji od
przedstawicielki młodego pokolenia Kościoła postanowiliśmy porozmawiać z blogerką Jolantą Szymańską, szerzej znaną
jako Hipster Katoliczka.

Prowadzisz bloga, który wpisuje się
w nurt tzw. nowej ewangelizacji. Czy
jest to, twoim zdaniem, odpowiedź na
jakąś potrzebę w Kościele? Skąd pomysł na prowadzenie bloga?
Szczerze mówiąc, kiedy zaczynałam, to nie
była to odpowiedź na brak, nie podchodziłam do tego w ten sposób. Byłam w różnych wspólnotach, ale jakoś się w nich nie
odnajdywałam. Jednocześnie Pan Bóg był
zawsze dla mnie bardzo ważny i to Jemu
wszystko powierzałam. Chciałam stworzyć
coś swojego, blog był dla mnie. W tej kwestii nie myślałam jakoś „wspólnotowo”
o Kościele, ale raczej o sobie. Głupio to
brzmi, ale tego właśnie potrzebowałam.
W kontekście nowej ewangelizacji: czy
uważasz, że jest to dowód na to, że
„tradycyjne” metody ewangelizacji
okazały się niewystarczające? Czy nowa ewangelizacja oznacza jakieś zerwanie z Tradycją?
Nie do końca rozumiem pojęcie nowej
ewangelizacji. Nie jestem teologiem i wiele
z pojęć stricte kościelnych jest dla mnie nowych, – z opóźnieniem dowiaduję się, co
one znaczą. Nie utożsamiam się z ruchem
nowej ewangelizacji, nie wiem do końca,
o co chodzi – czy o to, że ktoś przez Internet głosi? To jest jakaś nowa forma, ale czy
to jest nowa ewangelizacja? Wydaje mi się,
że to, co ja mówię, to nowa forma, ale tak
naprawdę to samo mówił Kościół cały czas.
Nawet ostatnio, jak nagrywałam nowy filmik, ktoś zwrócił mi uwagę, że coś, co mówię w sposób bardzo współczesny, było
głoszone wcześniej przez Ojców Pustyni.
W tym filmiku mówię o tak zwanej... „Biblii
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do żucia”. Ojcowie Pustyni wybierali sobie
fragment Pisma Świętego i przez cały dzień
„przeżuwali” ten fragment, rozmyślali
o nim. My to właściwie mamy w nowej formie – jest nią język ludzi współczesnych.
Czyli raczej patrzysz na to jak na kontynuację Tradycji?
Tak. Z niej też wyrosłam – Tradycja jest
super.
Czym dla Ciebie jest Tradycja i jaką
ona ma dla Ciebie wartość?
Często powtarzam, że katolicyzm jest vintage. Tradycja dla mnie jest piękna i wzruszająca, mam do niej ogromny sentyment.
Jak byłam małą dziewczynką, rzucałam
kwiatki na Boże Ciało. Kiedy to wspominam, mam łzy w oczach. Chciałbym, żeby
moje dzieci uczestniczyły w tym wszystkim.
Tradycja - czyli to wszystko, co jest wokół
Ewangelii, nauczanie Kościoła. To jest
ogromna głębia. Nie wyobrażam sobie z tego rezygnować, bez tego nie potrafilibyśmy
czytać i interpretować Pisma Świętego.
Czy według Ciebie Tradycja odpycha
młodych ludzi od Kościoła? Czy może
być dla nich w jakiś sposób atrakcyjna?
Są dwie grupy – pierwsza to Ci ludzie
w Kościele, którzy nie mają wątpliwości co
do Pana Boga, dobrze się czują w relacji
z Nim. Dla nich nie ma jakiegoś większego
problemu. Ktoś może mówić o Tradycji
w taki sposób, że ja albo wyjdę, albo zasnę.
Można przekazywać ją w taki sposób, że
każdy człowiek czuje się stłamszony –
wszyscy nakładają na mnie tylko rygory
i niczego nie rozumiem. Ale można o tym
mówić z miłością. Drugą sprawa jest forma,
która może być bardziej współczesna. To
jest jedyna szansa, żeby się porozumieć
z ludźmi, którzy są poza Kościołem. Oni to
lubią. Łatwej jest mówić takim językiem –
że coś jest np. vintage. W ten sposób, skojarzeniami, budować siebie. Dobrze jest rów-
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nież się z tym wszystkim utożsamiać i nazywać w bliski sobie sposób.
Wspomniałaś, że o Tradycji trzeba
mówić w Kościele z miłością, ale czy
znasz jakieś sposoby na mówienie
o Tradycji młodym ludziom, tym poza
Kościołem?
Trzeba mówić prawdziwie. Nie teoriami,
ale tym, co się przeżyło. Są różne teorie,
które można przedstawiać językiem teologicznym. Można pisać na ten temat rozważania, ale jeśli się nie doświadczyło Pana
Boga, Jego obecności i Jego czułości, nic to
nie da. Ja mogę mówić o tym, co przeżyłam i co mi Pan Bóg dał, oraz, co ważne, co
daje mi też Tradycja. Jeśli ktoś nie kocha,
to nie wiem, jak może mówić o Tradycji.
Czy powinniśmy na siłę uatrakcyjniać
Kościół? Czy jest jakaś granica takich
działań?
Nie ma sensu na siłę uatrakcyjniać Kościoła. Jeśli każdy będzie w autentyczny sposób
mówił o Panu Bogu i o tym, co jest mu bliskie i będzie żył naprawdę, będzie siebie
odkrywał, rozwijał, to będzie super. I o to
chyba chodzi.
Czy powinniśmy reklamować Kościół? Jest przecież taki obszar, gdzie
to jest potrzebne (reklamujemy np. rekolekcje). Jak reklamować Kościół,
żeby to miało sens?
Od dawna zadaję sobie to pytanie. Mam
w sobie jasne przekonanie, że nie ma co reklamować Kościoła – trzeba reklamować
Pana Boga! Życie Nim „na całego” jest dla
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Niego najlepszą reklamą. Każdego On poprowadzi w inny sposób, więc tak naprawdę to On wybiera sobie formę reklamy.
W Kościele nie chodzi tylko o to, żeby było
cały czas fajnie – życie nie jest czekoladowe, jest bardzo trudne; są takie chwile, gdy
można tylko płakać i wnerwiać się. Wiem
jedno – On to trzyma w ryzach i sam mnie
prowadzi.
Czy Tradycja może czasami odgradzać
od Pana Boga?
Jeżeli jest Tradycją bez Pana Boga, jeżeli
kościół sprowadzimy do reguł, to tak. Niektórzy myślą, że Kościół to takie miejsce,
gdzie biskupi mówią, jak żyć. Jak ktoś jest
katolikiem, to nie może uprawiać seksu
przed ślubem, księża też nie mogą uprawiać
seksu, w niedzielę trzeba chodzić do kościoła, w piątek nie jeść mięsa, i to jest
w ogóle najważniejsze. Taki lifestyle. Jeśli
go przestrzegasz to jesteś fajny. Ludzie nie
zdają sobie sprawy, że nie o to chodzi! Tradycja przypomina, że jeśli będziesz żył daleko od Pana Boga, będziesz krzywdził
innych ludzi i siebie. My, którzy znamy Jezusa Chrystusa, mamy przecież receptę na
niebo. Jak my możemy z tego nie korzystać? Szukajmy Go i chciejmy z Nim żyć.

Wywiad przeprowadzili J. Woreczko
i Ruth

Hipster Katoliczka – Jolanta Szymańska – absolwentka
prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie pracuje
w dziale PR fundacji WIOSNA. Autorka bloga:
szymanska.blog.deon.pl
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Ignacy się nie gubi się

Wszystkim słodko zagubionym w nawałnicy
myśli.
Deszcz wystukiwał chaotyczne staccato na parasolu.
- Czym jedziesz? - spytała Julia, niby od niechcenia wpatrując się w wystawę sklepową.
- Idę.
- Ignacy, przecież pada.
- Widzę. Mam parasol.
- Jak sobie chcesz. Ludzie się będą na ciebie
dziwnie gapili - powiedziała, nawijając kosmyk
włosów na palec wskazujący. - Jedzie dwudziestka, wsiadam. Do jutra.
Ignacy nawet nie wysilił się na odpowiedź.
Odwrócił się na pięcie, w duchu przeklinając
nieco za długie spodnie od garnituru. Zamoczą
się. Zresztą, co tam. Powiedzieć jej, żeby sobie
odpuściła? Toporne te jej zaloty. Najtoporniejsze.
Najtoporniejsiejsze. Profesor Ulewicz ukręciłby
mi głowę za ten superlatyw. Kiedy to było? Rok.
Dwa. Nie, może z pięć. Życie bez profesora jest
takie samo jak z nim. Przedwczoraj i wczoraj żyło
się jak zawsze. Dom nr 42 na Rynku Głównym,
narożny z ulicą świętego Jana. Kawiarenki, wszędzie te kawiarenki. Kelnerka. Nogi. Nogi, jak sarenka. Czemu wszystkie te kawiarenki są
poodgradzane? Jakby coś im groziło. Murem
otoczcie! Mamy tendencje do grodzenia się. Granice. Trzeba rozsuwać. Gwiazd nie da się porozsuwać. A czy która się kiedyś skarżyła na swój
los? O, jakie małe. Wczepiło się w spódnice mamy i teraz go holujcie. Pewnie to niemy protest
przeciw czemuś, co umknęło mojej uwadze. Takiemu to dobrze. Też bym się wczepił w spódnicę mamy, ale nie wypada, bo jestem za stary.
Właśnie, mama. Ciekawe, czy jej przeszło. Zrobić
zakupy, książki do biblioteki, odebrać polecony.
Żyję w ciągłym niedoczasie, litości. Czasu, czasu!
Cholerne kałuże! Wszędzie te kałuże. A może być

wdzięcznym za kałuże? O, jakże pięknie listek tonie w tej cholernej kałuży. Jakie to dziwne. Tonie
się w dół, a nie w górę. Dzwony. Jeden raczej,
czyli jest trzynasta. Powinno być słońce, a nie
ma. Tylko atrament na niebie. Leje wprost zjawiskowo. Oj, dziewczyno, zamoknie ci ten telefon.
Podnieś głowę znad ekraniku, bo mija cię coś
ważnego. Ignacy wtopił się w niewielki tłumek
i zniknął w Pasażu Bielaka. Złożył duży, czarny
parasol. A deszcz wygrywał chaotyczne staccato
na daszku nad pasażem.

Ignacy
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