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Niedawno weszliśmy w  nowy rok. Niektórzy wiążą z  nim wielkie nadzieje, dla innych jest on
długo wyczekiwaną okazją do powzięcia i  realizacji postanowień, kolejni widzą w  nim szansę na
odmianę, na lepsze jutro. Niezależnie od powyższych - my wszyscy - wraz z  nowym rokiem wkra-
czamy w  pewien sposób na NOWĄ DROGĘ.

Tak też styczniowa “Dziewiętnastka”. Dlatego wychodzimy przygotowani, tematem naszej no-
worocznej gazetki czyniąc SZLAKI.

Serdecznie Was zachęcamy, Drodzy Czytelnicy, do lektury szlaków w  styczniowym numerze.
A  w  nowym roku życzymy wszystkiego, co najwartościowsze i  najpiękniejsze na Waszych szlakach,
drogach i  dróżkach!

Miłej lektury!
Redakcja Dziewiętnastki

- Mamooo! Ja już nie mogę z  tym paskudz-
twem! - zadeklarował Krzyś siedzący w  swo-
im pokoju. Chwilę później dały się słyszeć
kroki wzywanej i  do pokoju dziecięcego we-
szła mama sześciolatka.

- Co się stało? - zapytała.
- No, bo ja tu siedzę i  w  ogóle nie mogę

przez to nic robić, i  ręka mi się przestała ru-
szać tak, jak powinna, i  wszystkie stawy mnie
bolą, przestają mi działać oczy - wyliczał gło-
śno - I...i. . .i…trochę już mi się nie chce…

- Ale poczekaj - zdezorientowana matka
przestała nadążać za dzieckiem - o  co właści-
wie chodzi?

- Jak to, o  co? Oczywiście, że o  to - mała
dłoń wskazała biurko, na którym leżał zeszyt
do ćwiczeń z  pisania - o  te głupie szlaki.

harfa

Szlaki
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Wybrzuszenia, które w  moich stronach nazy-
wamy górkami, w  Krakowie są zupełnie niezau-
ważalne i  lekceważone. Winę za ten stan rzeczy
w  pełni ponosi perspektywa. Skoro bowiem
o  rzut kamieniem stąd znajdują się Gorce, Beski-
dy i  Tatry, to mała nieregularność w  płaszczyź-
nie nie robi na nikim wrażenia. U  nas
perspektywa jest inna. Kiedy chodzimy po na-
szej krainie płaskiej , jak przysłowiowy stołowy
blat, to owa nieregularność wybija się, urastając
do rozmiarów wyzwania, godnego podjęcia naj-
większego trudu zdobycia go. Ta perspektywa
ma wpływ również na to, że u  nas nie potrzeba
szlaków, chociaż wbrew temu podobno ktoś
i  tak je wyznacza. Otóż na płaskim terenie jest
o  tyle łatwiej , że każda płaska mapa wiernie go
odwzorowuje, co bardzo ułatwia orientację.
Dlatego żyjąc przez lata w  świecie bezszlako-
wym, uważałem je za zupełnie bezużyteczne
i  dziwiłem się, że świat szlakowy tak bardzo na
nich polega.

W  górach (lub przynajmniej górkach) sytu-
acja zaczyna wyglądać zupełnie inaczej . Wcale
nie jest łatwo połapać się w  różnych drogach
i  dróżkach, szukając wejścia na szczyt. Co gorsza,
to właśnie góry zasłaniają widok, który pomógł-
by się zorientować w  swoim położeniu – przy-
najmniej dopóki się tego szczytu nie zdobędzie,
ale wtedy już wiadomo, gdzie się jest (na szczy-
cie) i  widok służy tylko do podziwiania, a  nie
orientowania się w  terenie. Dlatego to właśnie
dzięki szlakom wiemy przynajmniej tyle, że je-
steśmy w  dobrym miejscu. Ta pewność jest tym
bardziej ważna, że wejście na szczyt jest wyma-
gające i  chyba nikt nie chce podejmować takiego
trudu „w  ciemno”.

Poza tym, idąc po płaskim, można przecież
pójść “na szagę” (tzn. przełaj , ukos, skrót). W  gó-
rach natomiast, pójście w  złym kierunku może
grozić zgubieniem się lub natrafieniem na bar-
dzo strome przeszkody (swoją drogą - stromizna

w  dół jest o  wiele bardziej niebezpieczna niż ta
w  górę). I  znowu - szlaki dają nam pewność, że
idziemy trasą, którą można bezpiecznie dojść na
szczyt.

Dzięki temu, że są szlaki, wystarczy wiedzieć,
za jakim kolorem mamy podążać, żeby dojść do
celu. Bez nich trzeba by znać trasę wcześniej lub
mieć ze sobą przewodnika, posiadać mapę albo
pytać ludzi po drodze – z  tego wszystkiego moż-
na oczywiście korzystać również na szlaku, ale
da się obyć bez tych pomocy, gdyby ich zabra-
kło. Jak to dobrze, że ktoś tędy przeszedł przed
nami i  zostawił nam szlak.

Dzięki tym wszystkim różnicom, po kilku la-
tach pobytu w  Krakowie i  częstym korzystaniu
z  bliskiej lokalizacji gór mogłem dojść do kon-
kluzji: dobrze, że jest szlak.

Droga na szczyt jest bardzo podobna do
chrześcijaństwa, które również porusza się po
szlaku.

Przede wszystkim chrześcijaństwo jest dla
tych, którzy chcą wejść na szczyt. Jeśli ktoś chce
zostać w  domu, żeby nie ryzykować i  nie męczyć
się, ma do tego pełne prawo. Może dlatego na-
wet Jezusowi ciężko było dogadać się z  Hero-
dem (w  ogóle się do niego nie odezwał), bo ten
drugi nie był w  najmniejszym stopniu szczytem -
czyli zbawieniem - zainteresowany. Opowiada-
nie o  szlaku na szczyt komuś, kto nie chce tam
być, będzie odebrane wyłącznie jako trud i  zmę-
czenie.

Natomiast dla tych, którzy chcą iść na szczyt
wiadomość o  tym, czy idą dobrą drogą jest klu-
czowa. Dlatego w  Biblii mamy mnóstwo oczy-
wistych wskazówek na temat tego, jak ten szlak
rozpoznać. Najprościej rzecz ujmując, na szlaku
jest ten, kto idzie za Jezusem. Kto idzie za Mną,
nie będzie chodził w  ciemności, lecz będzie miał
światło życia (J 8, 12). Bycie chrześcijaninem jest

Dobrze, że jest szlak
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najpewniejszą drogą na szczyt.

Można zatem zapytać o  tych wszystkich, któ-
rzy na szlaku nie są. Oczywiście i  przez krzaczory
da się wleźć na szczyt – Pan Bóg jest w  stanie
zbawić każdego na całym świecie i  w  całej hi-
storii. Pamiętajmy jednak, że poza szlakiem może
gdzieś być niespodziewana stromizna. Zwłaszcza
ta niebezpieczna w  dół... Dlatego raczej pytajmy
co - jako znający szlak robimy - żeby zadbać
o  tych, którzy są gdzieś indziej .

W  końcu mamy nasz Kościół, czyli wspólnotę,
która jest na tym szlaku od dwóch tysięcy lat
i  dosyć dobrze go opisała. Nie musimy sami go
wytyczać ani znać na pamięć. Możemy korzystać
z  pomocy innych, którzy razem z  nami idą. Gdy-
by jednak nawet oni zbłądzili, to mamy całą
wiedzę, którą wspólnota zgromadziła i  przekazu-
je, abyśmy wiedzieli, jak się odnaleźć w  sytuacji,
gdy różni ludzie wybierają różne drogi. Co wię-

cej , mamy wypróbowanych przewodników –
nazywamy ich mistrzami duchowymi - i  mnó-
stwo książek, które pomogą nam ogarnąć, jak się
po drodze nie wykończyć.

Na koniec trzeba dodać jeszcze jedną rzecz.
I  to najważniejszą. Naszym szlakiem jest Jezus
(por.   J 14, 6). Nie można przyjść do Ojca inaczej
niż przez Jezusa. Dlatego jeśli na tym szlaku po-
czujemy się słabiej albo upadniemy, to On prze-
cież tam jest z  nami przez cały czas. Czasami
obijemy sobie kolana i  pozdzieramy dłonie,
przewracając się co chwila, bo zagapimy się na
coś, co szlakiem nie jest i  wpadniemy w  krzaki.
On nas wtedy opatrzy i  poprowadzi dalej (por.   Iz
61 , 1 ), bo to jest szlak wyjątkowy. To, czy zdobę-
dziemy szczyt, w  najmniejszym stopniu nie zale-
ży od naszej siły. Jest wręcz odwrotnie!
Będziemy mieli siłę od Niego, jeśli damy Mu się
poprowadzić (por.   2 Kor 12, 9).

Dobrze, że jest Szlak.
MOP
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Wyprawa

Często jesteśmy zagubieni na swojej drodze
życia, nie wiemy - co i  jak, dostajemy sprzeczne
rady, a  decyzje mimo wszystko trzeba podejmo-
wać samodzielnie. To może się przerodzić
w  burzę frustracji, ale gdy popatrzymy z  trochę
innej perspektywy, to zobaczymy, że Bóg dał
nam mapę i  kompas na drogę: sakramenty, Pi-
smo Święte, natchnienia Ducha Świętego.

Część pierwsza - chrzest
Część z  was na pewnie ma takie wspomnie-

nie: są wakacje, słońce przyjemnie grzeje, a  ro-
dzice stwierdzają: “Jedziemy w  góry!”. Niby
kiedyś już się było, już się chodziło, ale zbyt

Towarzyszenie
Gdy wybrała się w  drogę, miała ze sobą tylko

mały bagaż - najpotrzebniejsze rzeczy. Nie wie-
działa kogo spotka na szlaku, czego na nim do-
świadczy, ani nawet gdzie ta droga prowadzi.
Czuła się jak Mały Książę pośród nowych planet
- trochę zagubiona i  trochę podekscytowana.

Najpierw spotkała brodzącą w  błocie po kola-
na starszą panią, która wyglądała na zupełnie
nieprzygotowaną do drogi, a  na każdą nową
przeszkodę reagowała złością: “Ach, te przewró-
cone drzewa! W  dzisiejszych czasach zupełnie
nie dba się o  nic!”. Starała się jej jakoś pomóc,
podawać dłoń, torować przejścia. Momentami
pani dziękowała za wsparcie, ale z  czasem coraz
bardziej słabła i  zaczynała się irytować. W  końcu
skręciła w  inną stronę, żeby trochę odpocząć
w  pobliskim schronisku, w  ciepłym fotelu.

Po tym odcinku była dość zmęczona, ale na
odpoczynek nie miała ani chwili, bo szybko po-
jawił się następny towarzysz – wysportowany,
chodzący sprężystym krokiem młody chłopak.
Narzucił bardzo szybko tempo i  - co dziwne -
w  ogóle się nie męczył. Gdy opowiadała mu
o  celu podróży i  swoich przygodach, odpowiadał
jej krótkimi frazesami tłumacząc, że potrzebuje
skupić się na trasie. Odszedł równie szybko, co
przyszedł, bez słowa. Zostawił po sobie tylko
ślady wbitych w  ziemię raków.

Wyczerpana, usiadła na ławce, wzięła kilka
wdechów i  parę łyków wody. Obok niej usiadła
mała, uśmiechnięta dziewczynka. Miała na sobie
niebieską kurtkę narciarską i  różowe, świecące
buty. “Mogę wody?” - zapytała, pokazując szczer-
baty uśmiech. Odpowiedziała jej uśmiechem
i  podała wodę, myśląc w  duchu, że jak dotąd nie
miała milszego towarzystwa.

Fenek

wiele się nie pamięta z  ostatniej wyprawy. Tak
samo jest z  chrztem. Rodzice decydują za nas,
jednak to my otrzymamy owoce tego aktu.

Część druga - spowiedź
Ze spowiedzią jest jak z  drogą do celu. Cza-

sem się zdarzy, że w  ferworze przygotowań ktoś
się pokłóci, ktoś zaśpi na pociąg lub busa, ktoś
źle się poczuje. Bywa nieprzyjemnie, ale po kry-
zysowej chwili wszystko wraca do równowagi.

Część trzecia - Komunia
U  podnóża góry każdy jest podekscytowany

zbliżającą się przygodą, wypatrujemy pięknych
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widoków, żartobliwie gawędzimy. Nie było jesz-
cze okazji, żeby się zmęczyć. Podobnie jest z  Ko-
munią świętą. Zazwyczaj jest ona po raz
pierwszy przyjmowana w  takim momencie życia
młodego człowieka, w  którym wiedza na temat
przynależności do wspólnoty Kościoła katolic-
kiego rośnie, ale wiara jest nadal dziecięca,
oparta głównie na porannym i  wieczornym pa-
cierzu oraz wielbieniu Boga przez śpiew i  taniec.

Część czwarta - bierzmowanie
Podejście zaczyna być coraz bardziej strome,

jednak z  każdym krokiem potwierdzamy swoją
wolę podążania tą właśnie drogą. Czasami trze-
ba się zatrzymać na chwilę i  złapać oddech - tak
bywa również z  wątpliwościami. Znalezienie
odpowiedzi na nurtujące nas pytania, a  co za
tym idzie zbudowanie poczucia pewności o  celu,
jest tak samo konieczne, jak podziwianie widoku
lub chwila przerwy.

Część piąta - małżeństwo / kapłaństwo
Zdarza się tak, że dwa szlaki jak dotąd idące

równolegle, na pewnym odcinku drogi się roz-

łączają lub zdarza się też tak, stajemy nad roz-
stajem dróg i  musimy podjąć decyzję co dalej .
Każda z  dróg ma swoje plusy i  minusy, jednak
każdy ma inne predyspozycje i  musi sam zdecy-
dować z  pomocą mapy i  kompasu, na co może
sobie pozwolić.

Część szósta - namaszczenie chorych
W  momencie, w  którym czujemy, że nie da-

my rady iść dalej , ktoś podaje nam pomocną
dłoń - jak namaszczenie chorych pomaga nam
bezpiecznie dojść na szczyt, osiągnąć cel.

Tak jak wędrowanie w  grupie jest prostsze
i  przyjemniejsze, tak rozwijanie się duchowo we
wspólnocie może nam dużo dać. Nie zapominaj-
my jednak o  tym, że Bóg przychodzi do nas in-
dywidualnie i  każdemu z  nas daje mapę
i  kompas na drogę.

trawa
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- Witam was serdecznie, drogie dzieci - nowa
pani opiekunka nie szczędziła sztucznego
uśmiechu - mam nadzieję, że razem będziemy
się świetnie bawić!

Te słowa nie zapowiadały nic dobrego,
dwoje dzieci stojących obok siebie dobrze o  tym
wiedziało. Nawet jej wygląd na to wskazywał,
opiekunka była szczupła i  wysoka, z  ciasno
spiętym kokiem, który wyostrzał rysy. Przez te-
go koka ciężko było określić jej wiek.

“Mogłaby mieć nawet i  sto lat - przeszło
przez myśl dziewczynki - ciekawe jak długo bę-
dziemy musieli z  nią wytrzymywać?” - zapytała
sama siebie w  duchu. Myśli jej młodszego brata
biegły tym samym torem, bo kiedy tylko niańka
poszła do kuchni nalać sobie wody, szepnął do
siostry:

- Nie możemy czegoś zrobić, żeby sobie po-
szła?

Miriam, bo tak miała na imię dziewczynka,
sama chciałaby wiedzieć, co mogłoby odgonić
opiekunkę, ale nie miała na to pomysłu. Nie
miała też czasu, żeby móc się zastanowić, gdyż
niania wróciła szybciej , niż by sobie życzyła.

- Mam pomysł! - wykrzyknął nagle Tomek.
- Na co słodziutki? - chciała wiedzieć niańka.
- Proszę się nim nie przejmować - Miriam

wolała odpowiedzieć przed swoim bratem. - Je-
mu czasem się zdarza wykrzykiwać różne rze-
czy, które akurat nawiną mu się na język.

Tomek popatrzył na nią trochę urażony, ale
w  końcu zrozumiał, że to było najlepsze wyja-
śnienie sytuacji. Nie mógł przecież powiedzieć
na głos swojego dopiero co-wymyślonego planu
na pozbycie się opiekunki. Ani wtedy, ani przez
cały dzień nie było dobrego momentu na prze-

dyskutowanie szczegółów oddalenia opiekunki.
Dopiero gdy obydwoje leżeli w  łóżkach znala-
zła się okazja, żeby wszystko porządnie przega-
dać.

- Dobra Miriamka, musimy coś wymyśleć,
żebyśmy mogli jakkolwiek tu żyć - rozpoczął
naradę młodszy z  rodzeństwa.

- Tylko co? Ja nie mam żadnych pomysłów.
Ty miałeś jakiś plan - Miriam była zbyt zmę-
czona na takie poważne rzeczy.

- No miałem, ale teraz nie wydaje mi się taki
dobry.

- Czemu rodzice musieli wyjechać? - spytała,
chociaż dobrze znała odpowiedź. Tomek też ją
znał, lecz mimo to odpowiedział:

- Przecież wiesz, pojechali z  obowiązkami
służbowymi. Super, oni siedzą gdzieś za grani-
cą, a  my tu się musimy użerać z  taką…

- opiekunką - dokończyła za niego siostra -
może lepsze pomysły przyjdą nam w  dzień?

- Mam nadzieję. To wszystko doprowadzi
mnie na szczyt złości - powiedział jej brat.

Od kiedy mama przeczytała im “Dumę
i  uprzedzenie” Tomek postanowił wyrażać się
bardziej dystyngowanie, lecz nie znał zbyt dużo
pasujących określeń. “Na szczyt” według niego
najlepiej pasowało wszędzie.

Minął tydzień, a  oni niczego nie wymyślili.
Narady odbywały się teraz co wieczór. Nieste-
ty jedynym ich efektem było nowe miano dla
niańki: “Harpia”.

Pewnego popołudnia, “Harpia” posłała
dzieci po zakupy. Gdy zgrzane i  spocone ro-
dzeństwo wróciło do domu, zastali go w  dziw-
nej ciszy. Tomek uśmiechnął się

Dystyngowana Harpia
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porozumiewawczo do siostry:
- Może sobie poszła? - powiedział z  nadzieją.

Po czym wzorem angielskich dżentelmenów
(przynajmniej w  jego mniemaniu), dodał:

- Byłbym wtedy na szczycie radości i  szczę-
ścia - o  tym wystąpieniu udał się spokojnie do
pokoju. Miriam jednak była mocno zaniepoko-
jona tą ciszą. Zawsze gdy przychodzili do domu
“Harpia”, witała ich swoim nieszczerym uśmie-
chem. Nie było to jakieś szczególnie miłe, lecz
wtedy wiedziała, że wszystko jest na miejscu.
Teraz nie było. Przeszła się po domu. Z  pokoju
który obecnie zamieszkiwała znienawidzona
opiekunka dochodziło ciche chlipanie.

“Czyli jest w  domu” - uspokoiła się Miriam.
Ale musiał tam być ktoś jeszcze, bo przecież ona
by nie płakała; czy ktoś widział płaczącą Har-
pię?

Miriam położyła dłoń na klamce. Musi prze-
cież sprawdzić, co tu się dzieje. Z  wahaniem

otworzyła drzwi i  ujrzała coś, co wprost wbiło
ją w  ziemię. Na łóżku siedziała “Harpia” we
własnej osobie. Tylko nie wyglądała jak “Har-
pia”. Miała rozpuszczone włosy, które długimi
falami spływały jej po plecach. Dzięki temu, ca-
ła twarz wydawała się przyjemniejsza. Teraz
było dokładnie widać, że dziewczyna ma nie
więcej niż 20 lat.

“Może ona jednak jest człowiekiem?” - prze-
szło przez myśl dziewczynki. W  niekontrolowa-
nym odruchu podeszła do płaczącej opiekunki
i  objęła ją niezgrabnie rękami.

- Nie martw się, wszystko będzie dobrze. -
powiedziała.

A  po chwili dodała:
- Może jak nie będziesz się do nas sztucznie

uśmiechać, to kiedyś będziemy żyły na szczycie
przyjaźni...

harfa
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Nie było możliwości, aby spotykać się w  Przystani i   wszystkie, dotychczas
organizowane, przystaniowe wydarzenia zostały odwołane. Jedynym rozwiąza-
niem wydawać się mogły rekolekcje i  spotkania on-line, jednak Ojciec Marek
wpadł na nietypowy pomysł wspólnych wyjazdów w  góry, nazwanych wdzięcz-
nie "duszpasterz wyprowadza na spacer".

Pomysł polegał na tym, aby zebrać grupkę maksymalnie czterech osób plus
ojciec (czyli tyle, ile pomieści samochód), ustalić termin oraz miejsce wycieczki,
po czym wyruszyć.

Wspólne wyprawy okazały się wspaniałym rozwiązaniem. Ojciec Marek
miał zapewnioną rozrywkę na całe ferie, gdyż osoby wpisywały się na każdy
dzień. Miejscami podróży były Beskidy, Gorce, Zakopane.

Podczas wycieczek nowi przystaniowicze mieli okazję wdrożyć się w  Przy-
stań, a  ci starsi zyskali możliwość pogłębienia i  podtrzymania relacj i.

Szlaki, którymi przedzieraliśmy się przez grube warstwy puchowego śniegu,
doprowadzały nas ostatecznie do satysfakcj i z  pokonania stromej góry, do speł-
nienia z  powodu świadomości wykorzystania zimowego czasu wolnego w  przy-
jemny sposób, ale przede wszystkim do wyzwolenia z  dręczącej nas w  obecnym
czasie samotności.

Omnia

Życie w  Przystani




