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Drodzy Czytelnicy

Śmiało można powiedzieć, że temat tego numeru naszego pisma 
– Stygmaty – podpowiedział nam Święty z Pietrelciny, jego podwójny 
jubileusz: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu 
Ojca. Wpisujemy się więc zawartymi w tej edycji TB publikacjami w rok 
jubileuszowy pod znamiennym hasłem: „Do nieba z Ojcem Pio”.

Do  nieba z  Franciszkiem  Forgione, Kapucynem? Tak, gdyż 
wskazuje drogę do świętości. Nie pozbawiony ludzkich przywar – nie 
koncentrował się na sobie, stale był w relacji z  Jezusem, bohatersko 
znosił cierpienie, emanował radością i zaufaniem Stwórcy, wnosił pokój 
i poczucie bezpieczeństwa w serca tych, którzy go spotykali.

„Ukrzyżowany wraz z Chrystusem” – jak wyartykułował to o. Andrzej 
Derdziuk – Święty Stygmatyk potwierdza, że wiara i miłość prowadzą 
do  upodobnienia się do Zbawiciela, który odsłania tajemnicę krzyża, 
czyli Jego dzieło zbawienia, ale również tajemnicę krzyży w  życiu 
każdego chrześcijanina. Dobitnie obrazuje to św. Paweł: „Codziennie 
umieramy i  nosimy nieustannie w  ciele naszym konanie Jezusa, aby 
życie Jezusa objawiło się w naszym ciele” (2Kor 4,10).

Oczywiście, chodzi o  ciągłe umieranie dla grzechu, o  „umieranie 
starego człowieka w  nas, czyli takiego, który skupiony jest na  idei 
samozbawienia”. Chodzi ostatecznie o przylgnięcie do Chrystusa, lecz 
nie w przypływie chwilowego entuzjazmu, ale w postawie całkowitego 
podporządkowania się Jemu.

Fenomenalne jest to, że Jezus sam wciąga nas w relacje, odsłaniając 
perspektywę wiecznego życia. Podczas spotkania z  Niewiernym 
Tomaszem po zmartwychwstaniu rzuca w naszą stronę: jestem do was 
podobny – byłem zdradzony, pozbawiony godności, przybity do krzyża 
(proszę, włóżcie palec w moje rany), ale zaufałem miłości Ojca, która 
wskrzesiła mnie do  życia. I  was wskrzesi! Pójdźcie moją drogą! Nie 
bójcie się swoich krzyży!

Wiarogodni są liderzy tej edycji TB – ojcowie Łukasz Woźniak i Michał 
Deja – gdy upewniają nas w  przekonaniu, że pójcie drogą krzyżową 
ma sens tylko wtedy, gdy nie jest ona celem samym w  sobie. „Brać 
i nieść swój krzyż” oznacza wtedy przyjęcie wydarzeń, które sprawiają 
nam ból, cierpienie, upokorzenie, które są przecież częścią naszej 
egzystencji. „Brać i nieść swój krzyż” to znaczy – wyzwolić się z iluzji, 
że człowiek powinien doświadczać jedynie sukcesów i  przyjemności, 
a Bóg winien usuwać mu z drogi wszelkie przeszkody.

W perspektywie wiary „niesienie krzyża” to przyjęcie życia takim, 
jakie jest, nie może oznaczać zadawania sobie dodatkowego cierpienia 
czy karania siebie, żeby na  coś zasłużyć. Wystarczy szukać sensu 
w tym, co nas w życiu spotyka.

Tak rozumiał swój krzyż św. Ojciec Pio. Jego funkcjonowanie 
„pomimo ran” –  uświadamia nam, że nie ma w życiu nic ważniejszego 
niż zaufanie miłości Ojca. Nawet nasze rany nie są ważniejsze; dlatego 
„nie musimy nieustannie się na  nich koncentrować i  w  ich świetle 
interpretować zachowań ludzi, którzy nas otaczają”.

Zapraszam do lektury tego numeru. I w drogę – z Ojcem Pio do Nieba!
 

Tadeusz Pulcyn
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WSPARCIE
DLA DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

Fot. Br. Jan Karczewski OFMCap

Jako dziecko byłem świad-
kiem, jak mój ojciec bił i  poniżał 
moją mamę. Z  jego powodu mama 
próbowała popełnić samobójstwo, 
gdy miałem 4 lata. Gdy miałem 6 
lat, ojciec zaczął stosować przemoc 
również wobec mnie; byłem bity, 
zastraszany, upokarzany. W  wieku 
9. lat również ja, z powodu przemo-
cy ojca, próbowałem odebrać sobie 
życie. Nawet tak drastyczne próby 
wołania o  pomoc nie zmieniły za-
chowania ojca wobec mamy i mnie. 
Przemoc eskalowała z roku na rok –  
ojciec czuł się coraz bardziej bezkar-
ny. Ucieczki przed nim do sąsiadów 
i  rodziny stały się częstą praktyką 
w  naszym domu. Nikt z  otoczenia 
nie reagował adekwatnie do sytuacji. 
Minimalizowano to, co się działo. 

Przez domowe awantury już jako 
nastolatek stałem się osobą uzależnio-
ną od alkoholu. Mama również ucieka-
ła w alkohol. W 1998 roku po 14. latach 
doświadczania przemocy, po kolejnym 
pobiciu, mama trafiła do szpitala i pod-
jęła decyzję, że odejdzie od ojca. Za-
mieszkała początkowo w domu inter-
wencji kryzysowej dla ofiar przemocy. 
Założyła sprawę w sadzie. Ojciec zaś 
nie czuł się odpowiedzialny, wyjechał 
za  granicę z  przeświadczeniem, że 
rodzina go zostawiła i  że to on jest 
ofiarą. Tak też myśli do dziś.

ARTUR W 2015 ROKU ZAŁOŻYŁ W BRUKSELI PIERWSZĄ 
GRUPĘ SAMOPOMOCOWĄ – OPARTĄ NA PROGRAMIE 12. 

KROKÓW – DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE. 
ZORGANIZOWAŁ TEŻ INTERNETOWĄ GRUPĘ WSPARCIA.
DZIŚ NIESIE ONA POMOC LUDZIOM NA CAŁYM ŚWIECIE.

W 2008 roku na mojej drodze sta-
nął człowiek ze wspólnoty AA. Skutki 
mojego rozwijającego się uzależnie-
nia były już dla mnie tak dotkliwe, 
że musiałem poprosić o pomoc. Tak 
więc we wspólnocie AA zaczęło się 
moje zdrowienie. Początkowo cho-
dziłem tylko na mityngi AA. Ale tam 
po jakimś czasie odkryłem kolejne 
swoje dysfunkcje: seksoholizm i uza-
leżnienie od leków i narkotyków. Do-
piero po odstawieniu wszystkich 
substancji psychoaktywnych zaczą-
łem uczyć się nowego życia.

Po pewnym czasie poczułem się 
gotowy na relacje z drugą osobą. Po-
znałem kobietę i zamieszkałem z nią. 
Wtedy odezwała się przeszłość. Po-
mimo starań nie umiałem nie być 
agresywny wobec mojej partnerki. 
I po jednym z wybuchów agresji, po 
4. latach abstynencji, zacząłem znów 
pić. Rozstałem się z  tą kobietą. Pod-
dałem się, uznałem, że nic już ze mnie 
nie będzie, że nie nadaję się do życia 
w relacji. Trwało to półtora roku.

Kiedy skutki picia stały się już nie 
do  zniesienia, poprosiłem kolejny 
raz o pomoc ludzi ze wspólnoty AA. 
Po raz kolejny podjąłem decyzję, że 
zawalczę o  siebie. Zacząłem syste-
matycznie uczęszczać na spotkania 
AA. Zaangażowałem się w  pomoc 
innym. Wtedy w moim życiu pojawi-

tłumaczyła mi, że to, co się ze mną 
dzieje, to skutek moich doświadczeń 
z  dzieciństwa, i  że bez konkretnej 
pracy nad sobą nie zmienię się.

Na początku szarpały mną emo-
cje, wstydziłem się uznać swoją 
bezsilność i  przyznać, że stosuję 
przemoc wobec partnerek. Jednak 
w głębi serca bardzo chciałem żyć 
i  być wolny od  przemocy. Poprosi-
łem kolegę ze wspólnoty, by prze-
prowadził mnie przez Program 12. 
Kroków z  naciskiem na  przemoc, 
a  jednocześnie czerpałem wiedzę 
na  temat przemocy skąd się dało, 
między innymi uczestniczyłem 
w  warsztatach dotyczących prze-
mocy. By móc poradzić sobie z agre-
sją, musiałem sięgnąć do ŹRÓDŁA 
– do dzieciństwa, do moich korzeni.

Kilkumiesięczna praca nad sobą 
przyniosła niesamowite efekty, dobre 
efekty. Dla mnie to jest CUD. W 2015 
roku w  Brukseli założyłem pierw-
szą grupę samopomocową opartą 
na Programie 12. Kroków dla spraw-
ców przemocy w  rodzinie. Potem 
wpadłem na pomysł, by założyć inter-
netową grupę wsparcia „Zatrzymaj-
my przemoc w  naszych rodzinach” 
(na portalu www.facebook.com).

Dziś nasza grupa niesie pomoc 
ludziom na  całym świecie. W  ze-
szłym roku wydaliśmy z przyjaciół-
mi, członkami grupy, książkę „Ci-
che dramaty 4 ścian” (do kupienia 
na stronie www.mamopracuj.pl). To 
jest książka o  tematyce przemoco-
wej. Niedawno zostałem zaproszo-
ny, aby wesprzeć powstawanie grup 
samopomocowych dla sprawców 
przemocy w  Polsce. Jedna z  grup 
działa już w Warszawie; została za-
inicjowana przez moją przyjaciółkę.

Wciąż pracuję nad sobą. Cho-
dzę do  szkoły; przygotowuję się 
do  tego, by profesjonalnie zaj-
mować się pomaganiem innym. 
I na bieżąco staram się dzielić z in-
nymi tym, co sam dostaję. Wiem, że 
to nie koniec, że muszę pracować 
nad sobą każdego dnia, bo inaczej 
wrócę do  starych zachowań. Jed-
nak dziś jestem szczęśliwym czło-
wiekiem. Pozdrawiam!

Artur

Pomyśleć można, że jak ktoś wie, 
czym jest cierpienie, będąc ofiarą prze-
mocy, nigdy sam nie będzie katem. 
Niestety, życie pokazało, że jest ina-
czej. Jako nastolatek zawsze powtarza-
łem, że nie będę taki jak ojciec, że będę 
miał szczęśliwą rodzinę, że nie będę 
stosował przemocy. Jednak wchodząc 
w relacje z kobietami, mimo że bardzo 
się starałem, nie umiałem powstrzy-
mać się od agresji wobec nich.  Stoso-
wałem też przemoc na sobie poprzez 
samookaleczenia. Stałem się bezsilny 
wobec przemocy. Z jednej strony bar-
dzo pragnąłem miłości, z drugiej nisz-
czyłem wszystko, co ją buduje.

ła się moja obecna partnerka, Kasia. 
Podjęliśmy decyzję, że spróbujemy 
być razem. Na  początku było su-
per, ale z  czasem znów odezwała 
się we mnie przeszłość. Kochałem 
swoją partnerkę, ale moje zacho-
wanie wobec niej było naganne; 
bywałem czuły i opiekuńczy, ale też 
agresywny i arogancki. Starałem się  
powstrzymywać swoją agresję, ale 
nie potrafiłem. W pewnym momen-
cie Kasia powiedziała „dość!” i ode-
szła ode mnie. Po jej odejściu  znów 
sięgnąłem po alkohol, chciałem się 
zapić. Wtedy Kasia podsunęła mi 
materiały dotyczące przemocy i wy-
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Mój ojciec przestał pić, 
gdy miałam 4 lata, więc pa-
miętam jedną jedyną scenę, 
gdy pijany mówi jakieś bred-
nie o  mamie, która płakała 
w łazience. Potem nie pił, co 
nie znaczy, że trzeźwiał. Że 
się leczył. Że zdrowiał. Mie-
wał napady furii. Zdemolo-
wał mi pokój, w  którym był 
bałagan; zrzucał wszystko 
na  ziemię, „żebym wreszcie 
posprzątała” – mogłam mieć 
wtedy 7 lat. To samo robił po-
borowym na kompanii (był za-
wodowym żołnierzem), żeby 
„nauczyć ich porządku”. Zlał 
mnie pasem przy koleżance; 
miał pretensje, że nie przy-
noszę samych piątek (byłam 
wtedy w siódmej klasie). Zwy-
zywał mnie od  najgorszych,  
gdy wagarowałam. Groził mi 
laniem na każdym kroku. Gdy 
mówiłam, że go nienawidzę 
i życzę mu śmierci, mama mi-
tygowała mnie, że nie powin-
nam tak mówić. 

Ojciec był nieobliczalny 
i zachowywał się nieprzewidy-
walnie; raz traktował mnie jak 
kumpelkę, której wyżalał się 
na  mamę, a  raz jak gównia-
rę.  W stosunku do mamy czę-
sto był agresywny. Ona wtedy 
była smutna, milcząca, jakby 
nieobecna. Ja zaś, kiedy byłam 
nastolatką, byłam nieobecna 
naprawdę; albo brałam środki 
nasenne i spałam nieustannie, 
albo wyjeżdżałam na kilka dni 
czy tygodni do krewnych. 

A  we wczesnym dzieciń-
stwie i  wczesnym okresie do-
rastania ojciec niekiedy cho-
dził ze mną na sanki, czytał mi 
książki, puszczał słuchowiska, 
grał ze mną w  gry, sam robił 
zabawki. Organizował też pa-

Nie zdołałam dorosnąć
rokrotnie wakacje pod namiotem. Mama natomiast chodziła ze 
mną na spacery do lasu, grała w karty i w „Inteligencję”, czytała 
mi Potop i Ogniem i mieczem... 

Czyli na  samym początku chwilami miałam dobrze, a po-
tem było już tylko gorzej. Między rodzicami, między nami. 
Nieustanna huśtawka: raz bardzo sympatycznie, a raz strasz-
nie. Najpierw zdumienie, że może być źle, a potem zdumienie, 
że może być dobrze („czemu on na mnie krzyczy, czemu on 
taki miły”). Potem była nieufność. Następnie: wrogość, nie-
nawiść, pogarda, zajadła walka. I wreszcie całkowite odcięcie 
się od rodziców w czasie studiów.  

 „Wszyscy jesteśmy ofiarami ofiar”, jak pisała Louise Hay. 
I to prawda, i słuchając TERAZ o dzieciństwie moich rodziców, 
mam dla nich ogrom współczucia, mam chęć ich przytulić – 
pocieszyć to zagubione dziecko w środku nich. Ale, cholera, 
WTEDY sama byłam dzieckiem i miałam niezbywalne prawo 
do  szczęśliwego dzieciństwa. Do  bezpieczeństwa, spokoju, 
beztroski, opieki.

W efekcie – w dorosłym życiu towarzyszył mi strach. Poczu-
cie winy. Poczucie, że jestem gorsza, że znowu z czymś nawa-
liłam, że coś już jest albo zaraz będzie nie tak. 

Niosłam to w sobie – cały worek uraz i krzywd, nieumie-
jętność kochania drugiego człowieka. I sama miałam dziecko 
z alkoholikiem. I sama nie dostrzegałam tego dziecka spoza 
obowiązków i  martwienia się o  pieniądze. Nie umiałam być 
mamą. Bo niby skąd miałabym umieć. 

Nie poczułam miłości, więc nie umiałam kochać. 
Nie dostałam bezpieczeństwa, więc nie umiałam go stworzyć. 
Nie odbierałam pochwał, więc nie umiałam doceniać. 
Nie byłam świadkiem rozmów, więc nie umiałam rozmawiać. 
Słyszałam kłótnie, nauczyłam się złośliwości.
Widziałam rozrzutność, nie rozumiałam gospodarności.  
Widziałam przemoc, nauczyłam się chować w sobie. 
Nie zaznałam dzieciństwa, więc nie zdołałam dorosnąć. 

Na szczęście dowiedziałam się o syndromie DDA. Dotarłam 
na terapię (mając już dziecko), znalazłam odpowiednie książ-
ki, odkryłam Strzyżynę i wspólnotę. Trafiłam do Zakroczymia. 

Na szczęście znalazłam się wśród ludzi takich jak ja. „Z bliź-
nim się możesz zabliźnić”, pisał Stachura. 

Zabliźniam się – bardzo powoli. 
Ewa
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Usłyszałam od osoby z gru-
py DDA, która chciała zmienić 
swoje życie, że wyjazd do  inne-
go miasta niczego nie zmieni, bo 
wszędzie, gdzie się pojedzie, za-
biera się siebie. I muszę się z tym 
zgodzić – nie da się uciec od sie-
bie, od doświadczeń z dzieciństwa 
i kolejnych lat życia, od  tego, co 
sprawiło, że dzisiaj jesteśmy tacy, 
jacy jesteśmy. To jest częścią nas 
i  jest to zarazem dar i  przekleń-
stwo, zależy jak się na to spojrzy.

A  ja muszę powiedzieć, że je-
stem dobrym przykładem osoby, 
która większą część dorosłego życia 
(a skończyłam już 40 lat) próbowała 
uciec od siebie, a przede wszystkim 
od  bliskości z  ludźmi. Podróżowa-
łam, zmieniałam miejsce zamiesz-
kania, środowisko, znajomych, an-
gażowałam się w działania różnych 
wspólnot religijnych, w pracę zawo-
dową i pomaganie innym – robiłam 
wszystko, żeby tylko nie zajmować 
się sobą i  nie nawiązywać bliskich 
relacji. Byłam dla wszystkich, ale 
tak naprawdę dla nikogo. To sprawi-
ło, że jestem sama, nie mam męża, 
dzieci i  bliskiej mi osoby. Oprócz 
Boga. Ale to już jest inna relacja. 

Mam siostrę i  kilkoro przyjaciół, 
ale to tylko dlatego, że to oni nie 
pozwolili mi odejść i  wykazali dużo 
determinacji, abym ja była w ich ży-
ciu, a oni w moim. Choć między mną 
i nimi też jest  granica, której nie po-
zwalam  przekroczyć. To wynika z sil-
nego lęku przed zaufaniem – do koń-
ca – drugiemu człowiekowi. 

Samotność jest czymś dobrze 
znanym mi od  dziecka. Rodziców 
nie interesowały moje potrzeby. 
Ważne były tylko ich potrzeby. Waż-
ne było tylko to, żebym się nimi zaj-
mowała, wspierała ich i  nie stwa-
rzała im dodatkowych problemów. 
Stałam się więc, zgodnie z ich ocze-
kiwaniami, być „złotym dzieckiem”, 
które nieustannie ratuje innych 
z  opresji z  uśmiechem na  twarzy, 
samo niczego nie potrzebując. 

Tata pił ponad miarę, mama 
ciągle pracowała, aby nie wracać 
do  domu do  pijanego męża. A  jak 
już wróciła, to zaczynały się awan-
tury, wzywanie policji itd. W  każ-
dym razie rodzice zamiast dawać 

PRZEZ WIELE LAT SPEŁNIAŁAM OCZEKIWANIA 
INNYCH OSÓB, ABY ZASŁUŻYĆ NA ICH MIŁOŚĆ. DZIŚ 

WIEM, ŻE NIE TĘDY DROGA. ABY INNI MOGLI MNIE 
POKOCHAĆ, NAJPIERW JA MUSZĘ POKOCHAĆ SIEBIE.

mi poczucie bezpieczeństwa sta-
nowili dla mnie zagrożenie, a  gdy 
ich nie było,  czułam się  odrzucona 
i nikomu niepotrzebna. 

I to jest moje dziedzictwo – prze-
konanie, że nie można ufać ludziom, 
bo mnie skrzywdzą, że to, czego 
potrzebuję, nie jest ważne; liczy się 
tylko to, czego chcą inni oraz świa-
domość, że mogłabym przestać ist-
nieć, a i tak nikt by tego nie zauwa-
żył. Więc istnieję na  tym świecie, 
tak jakbym nie istniała. Uciekam 
w swój wewnętrzny świat, w którym 
jestem bezpieczna w  rękach Boga, 
i  w  którym tylko Jemu pozwalam 
być ze sobą, bo wiem, że On mnie 
nie skrzywdzi, że dla Niego ważne 
jest to, co czuję, myślę i  czego po-
trzebuję. Choć i w tę relację wkrada 
się czasem przekonanie wpojone mi 
przez rodziców, że na  miłość trze-
ba zasłużyć, to na szczęście gdzieś 
w  głębi duszy czuję, że to nie jest 
prawda, chociaż  nieraz nie tak ła-
two mi to przyjąć. Może to jest to 
dobro, jakie wynika z ran zadanych 
mi przez rodziców i inne bliskie oso-
by, że nie umiejąc zbudować relacji 
z ludźmi, zbudowałam relację z Bo-
giem, bo odkąd pamiętam, a miałam 
wtedy może 5 lat, miałam tylko Jego 
i tak zostało do dzisiaj. Choć czasem 
On wypycha mnie z tego wewnętrz-
nego świata do ludzi, ja niestety za-
wsze znajdę kogoś na  wzór moich 
rodziców, kogoś, kto mnie wykorzy-
sta i skrzywdzi, zostawiając z prze-
konaniem, że nie jest ważne to, 
czego ja chcę, że liczą się tylko jego 
potrzeby, które ja mam zaspokoić. 

Próbowałam kilkakrotnie zbudo-
wać bliskie relacje z  mężczyznami, 
bo chciałam mieć rodzinę i  kogoś 
naprawdę bliskiego, ale nic dobrego 
z  tych moich prób nie wychodziło. 
Dotarło do mnie kilka miesięcy temu, 
że wchodząc w związek z mężczyzną, 
czuję się jak osoba, która ma klaustro-
fobię, a  na  siłę próbuje wytrzymać 
w  zamkniętej windzie. Wiąże się to 
z tym, że mój tata był bardzo nieobli-

czalny; raz łagodny, a za chwilę agre-
sywny. Jednego dnia nosił mnie na rę-
kach, a  drugiego potrafił zrzucić ze 
schodów. A  że podświadomie szuka-
łam mężczyzn takich jak on, to dobrze 
znany z dzieciństwa schemat się po-
wtarzał, a ja utwierdzałam się w prze-
konaniu, że bliskość z mężczyzną jest 
niebezpieczna. I  znów się chowałam 
w swoim wewnętrznym świecie.

Na  szczęście postawił też Bóg 
na  mojej drodze kilka osób, które 
troszczą się o mnie, gdy im na to po-
zwolę, ale z  tym pozwalaniem bywa 
różnie. Trudno mi prosić o  pomoc 
i z reguły robię to, gdy już rzeczywi-
ście coś jest ponad moje siły. Chociaż 
odkąd poszłam na terapię kilka mie-
sięcy temu i zaczęłam chodzić na spo-
tkania grupy DDA, jest z  tym lepiej. 
Uczę się mieć potrzeby i  żyć wśród 
ludzi, i całkiem mi się to zaczyna po-
dobać, choć nie  zawsze jest łatwo. 
Ale wiem, że uczyć się trzeba spokoj-
nie i cierpliwie, tak jak matematyki – 
od dodawania. A czas na trudne rów-
nania przyjdzie potem. Ważne, że od-
ważyłam się postawić pierwszy krok.

Przez wiele lat próbowałam 
spełniać oczekiwania innych osób 
i  zasłużyć na  ich miłość, ale dziś 
wiem, że nie tędy droga. Aby inni 
mogli mnie pokochać, najpierw ja 
muszę pokochać samą siebie. Więc 
uczę się troszczyć o siebie i stawiać 
ludziom mądre granice, które nie 
są murem strachu, ale moim wybo-
rem. Uczę się tego, aby świat wokół 
mnie był naprawdę bez granic, a ja 
w nim będę się czuła wolna i szczę-
śliwa wśród bliskich mi ludzi.

Coraz częściej myślę sobie: Pan 
Jezus po Zmartwychwstaniu też miał 
rany, więc  może moim zadaniem jest 
po prostu żyć z ranami, jakie zadali 
mi rodzice i  inni ludzie; żyć z  nimi 
najlepiej jak potrafię – pozwalając, 
aby Bóg przemieniał je w  dobro – 
a nie na siłę ukrywać je przed całym 
światem i samą sobą. 

BasiaŚwiat bez granic
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OBECNY ROK JEST 
DLA WSZYSTKICH 

CZCICIELI OJCA 
PIO CZASEM 

WYJĄTKOWEGO 
ŚWIĘTOWANIA, 

PRZEZ KTÓRE BĘDĄ 
MOGLI JESZCZE LEPIEJ 

ZBLIŻYĆ SIĘ DO SWOJEGO 
DROGIEGO PATRONA. 
HASŁO PRZEWODNIE 

ROKU JUBILEUSZOWEGO 
BRZMI: „DO NIEBA 

Z OJCEM PIO”.

Do nieba 
z Ojcem Pio,

czyli podwójny 
jubileusz

Czuwanie
z Ojcem Pio
obyło się (red. TB)16-17 VI

Już od  szesnastu lat Ojciec Pio gromadzi nas 
w Krakowie Łagiewnikach na wyjątkowym czuwa-
niu. Uroczysta Eucharystia o północy i towarzyszą-
ce jej: okazja do spowiedzi, wprowadzenie i czcze-
nie relikwii, konferencje, świadectwa, prezentacje 
Grup Modlitwy Ojca Pio, adoracja Najświętszego 
Sakramentu  (przy pięknej oprawie muzycznej) po-
mogły wielu z nas dołączyć do Ojca Pio. 

Jubileuszowy Kongres
Grup Modlitwy
na Jasnej Górze 
20-22 IX

U stóp częstochowskiej Madonny będziemy mo-
gli zgłębić misterium stygmatów Ojca Pio. Pomogą 
nam w tym trzy wartościowe konferencje, atmosfe-
ra modlitwy, wsłuchiwanie się w wyjątkowe świa-
dectwa i wymiana myśli podczas debat. Wszystko 
to sprawi, że członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio 
będą mieli niepowtarzalną okazję spojrzeć na dar 
stygmatów oczyma swojego Patrona.

Czuwanie z Maryją
i Ojcem Pio
na Jasnej Górze
22/23 IX

„Czyścimy czyściec” – tak brzmi wezwanie tego-
rocznego modlitewnego czuwania z Maryją i Ojcem 
Pio na Jasnej Górze. To nie tylko wzniosłe hasło, ale 
przede wszystkim piękne zadanie, które wszyscy 
możemy podjąć w prosty sposób – modlić się razem, 
począwszy od wspólnej Koronki do Bożego Miłosier-
dzia, poprzez sprawowanie Eucharystii, podążanie 
śladami Zbawiciela na Drodze Krzyżowej, po Jego 
adorację w Najświętszym Sakramencie.

Artykuł  został przesłany do naszej redakcji – na naszą prośbę – przez ojca redaktora dr. Macieja 
Zinkiewicza OFMCap. Bardzo dziękujemy. Pierwodruk: „Głos Ojca Pio” nr 2 (marzec/ kwiecień) 2018. 

II Kongres Ojca Pio
w Gdańsku
28-29 IX

Ubiegłoroczna, pierwsza odsłona Kongresu poka-
zała, że Ojciec Pio potrafi przyciągać do siebie nie 
tylko członków utworzonych przez siebie Grup Mo-
dlitwy, ale też wielu innych wiernych, którzy odna-
leźli w nim niezawodnego przewodnika duchowego. 
Czas na modlitewne skupienie, ciekawe konferencje 
i wspaniałe świadectwa – wszystko to, i wiele więcej, 
czeka na nas wraz z Ojcem Pio w Gdańsku.

Pielgrzymka Narodowa
do Ojca Pio
(Watykan/San Giovanni Rotondo)
10-13 X

Przepięknym zwieńczeniem naszego święto-
wania będą odwiedziny u samego Ojca Pio – zu-
pełnie wyjątkowa Pielgrzymka Narodowa. Pierw-
szym jej punktem będzie audiencja 10 X z Ojcem 
Świętym na Placu Świętego Piotra na Watykanie. 
Natomiast 12 X wszyscy spotkamy się w San Gio-
vanni Rotondo, mieście Ojca Pio.

Będą sprawowane  w języku polskim Msze świę-
te, wspaniałe nabożeństwa i głębokie rozważania. 
Ojciec Pio zaprasza każdego z nas. Odpowiedzmy 
na to zaproszenie jako jedna wielka rodzina!

Wydarzeń związanych z  podwójnym jubile-
uszem będzie znacznie więcej! Warto śledzić 
strony internetowe ich patronów medialnych, 
bowiem tam będzie można znaleźć cenne, szcze-
gółowe informacje i dowiedzieć się więcej na te-
mat zapisów na poszczególne spotkania. 

Ten rok może być czasem głębokiego przemienienia!

Br. Wojciech Czywczyński OFMCap

Jest radość! Rok podwójnego jubileuszu, obfitujący w niesamowite spotkania i wspa-
niałe okazje do jeszcze lepszego poznania Świętego z Pietrelciny. 100 lat od otrzymania 
stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca – te dwa wspomnienia związane z Ojcem Pio 
czynią obecny rok zupełnie wyjątkowym! Przedstawiamy kilka najważniejszych wydarzeń 
związanych z jubileuszowymi obchodami.
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Rany na  rękach, nogach 
i na  sercu są nade wszystko zna-
kiem bliskości z  Jezusem i  goto-
wości do współodczuwania z Nim, 
współdzielenia Jego męki. Charak-
ter stygmatów, częstotliwość ich 
ukazywania się oraz sposób prze-
żywania przez poszczególnego 
stygmatyka wskazują na  stopień 
miłosnej więzi z  Odkupicielem. 
Są bowiem osoby, które nosiły 
stygmaty przez długi czas, a u nie-
których pojawiały się one tylko 
w czasie określonym, były widocz-
ne w  niektórych dniach tygodnia 
czy okresach roku liturgicznego.

Ukrzyżowany wraz
z Chrystusem
ZJAWISKA NADZWYCZAJNE BUDZĄ ZACIEKAWIENIE, A TAKŻE PROWOKUJĄ PYTANIE O ICH 
NATURĘ I PRZYCZYNY. DO TAKICH ZJAWISK NALEŻĄ STYGMATY RAN PANA JEZUSA, KTÓRE 
NOSILI I NOSZĄ NA SWOIM CIELE WYBRANI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO.

Święty Pio – Franciszek Forgione z  Pietrelciny – który prawie 
całe swoje życie związał z klasztorem w San Giovanni Rotondo, nosił 
stygmaty przez pół wieku; w tym roku mija sto lat od ich otrzymania 
i pięćdziesiąt lat od ich zniknięcia, co dokonało się na kilka dni przed 
śmiercią Świętego Kapucyna, która nastąpiła 23 września 1968 roku.

Otrzymanie stygmatów

Francesco Forgione już od dziecka naznaczony był cierpieniem, któ-
re ujawniało się w postaci tajemniczych chorób, oraz czuł się wezwa-
ny do szczególnej bliskości z Jezusem przez wizję, którą miał w wieku 
pięciu lat. Ujrzał „straszną postać”, z którą miał walczyć, oraz „postać 
piękną”, która śpieszyła mu z pomocą i okazywała wsparcie w prowa-
dzonej walce. Wyrażona wówczas gotowość na duchowe zmaganie zo-
stała przyjęta i zaowocowała w przyszłości współdziałaniem w ratowa-
niu grzeszników przez modlitwę i znoszone cierpienie.

Po wstąpieniu do nowicjatu kapucynów – w 1903 roku – Brat Pio 
znosił uporczywe pokusy i  fizyczne napaści szatana, który chciał go 
odwieść od  zamiaru służenia Bogu. Mimo trudności młody zakonnik 
trwał w niewzruszonym postanowieniu i z uległością Bogu przyjmował 
doświadczane udręki duchowe i fizyczne.

W  okresie studiów seminaryjnych ujawniły się u  Pio tajemnicze 
choroby, które uniemożliwiły mu pobyt w klasztorze i spowodowały, że 
studiował eksternistycznie, mieszkając w domu rodzinnym i zaliczając 
poszczególne przedmioty seminaryjne przed egzaminatorami, z który-
mi się spotykał poza klasztorem. Przeżywane przez młodego kapucy-
na choroby budziły zdziwienie lekarzy ze względu na bardzo wysoką 
gorączkę, przekraczającą 40 stopni Celsjusza, oraz osobliwe objawy, 
które trudno było zakwalifikować do schorzeń sklasyfikowanych w ra-
mach medycyny. W  tym czasie dużo się modlił i  ofiarował swe życie 
Chrystusowi za zbawienie świata. W jednym z listów napisał: „Od dłuż-
szego czasu odczuwam w  sobie pragnienie i  potrzebę ofiarowania 
siebie Bogu jako żertwy ofiarnej za biednych grzeszników i za dusze 
w czyśćcu. To pragnienie rosło nieustannie w moim sercu aż tak, że 
stało się tym, co nazwałbym gwałtowną pasją”.

Pierwszy raz stygmaty Ojciec Pio otrzymał w roku 1910 i miały one 
charakter niewidzialny. Odczuwając intensywny ból w rękach i nogach, 
usilnie prosił Boga o ustąpienie widzialnych znaków, które zniknęły, choć 
ból pozostał. Do tego wydarzenia przyznał się spowiednikowi, opisał je 
w liście (z 8 września 1911 roku): „Na wewnętrznej stronie dłoni pokaza-
ło się trochę czegoś czerwonego, jakby w kształcie centyma; towarzyszył 
temu także mocny i ostry ból. Ten ból był w środku tego czegoś czerwo-
nego bardziej odczuwalny w środku lewej ręki, i to do tego stopnia, że 
jeszcze się utrzymuje. Czuję także trochę tego bólu pod stopami”. 

Ból był odczuwany w  niektórych okolicznościach związanych 
z  intensywną modlitwą za  grzeszników i  nasilał się od  czwartku 
wieczorem aż do soboty.

UKRZYŻOWANY WRAZ Z CHRYSTUSEM 
OJCIEC PIO POTWIERDZA, ŻE WIARA 

I MIŁOŚĆ PROWADZĄ DO TAKIEGO 
UPODOBNIENIA SIĘ DO ZBAWICIELA, 

ŻE CZŁOWIEK CHCE DZIELIĆ JEGO 
MĘKĘ I W TEN SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁAĆ 

W RATOWANIU GRZESZNIKÓW.

Br. Andrzej Derdziuk OFMCap
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Po raz kolejny Ojciec Pio otrzy-
mał stygmaty podczas tajemniczej 
wizji, której doświadczył w  chó-
rze zakonnym w klasztorze w San 
Giovanni Rotondo, w  trakcie 
dziękczynienia po Mszy świętej 
– 20 września 1918 roku – w pią-
tek między godziną dziewiątą 
a dziesiątą. Na polecenie ojca du-
chownego opisał to (list z 22 paź-
dziernika 1918 roku): „Wszystkie 
wewnętrzne i  zewnętrzne zmy-
sły, a  nawet same władze duszy 
były pogrążone w nie do opisania 
spokoju. Absolutna cisza otoczy-
ła mnie i  ogarnęła. Nagle zosta-
łem napełniony wielkim pokojem 
i  zdaniem się na  zupełne pozba-
wienie wszystkiego i  uśpienie 
w  tej katastrofie. Wszystko zda-
rzyło się błyskawicznie. Podczas 
gdy to wszystko się odbywało, zo-
baczyłem przed sobą tajemniczą 
osobistość, podobną do tej, którą 
widziałem wieczorem 5 sierpnia. 
Jedyną różnicą było to, że jej ręce, 
stopy i bok ociekały krwią (…). Wi-
zja owej osobistości zniknęła, a ja 
zobaczyłem, że moje ręce, nogi 
i  bok zostały przebite i  ociekały 
krwią. Wyobraź sobie tę udrękę, 
której wówczas doznałem i nadal 
przeżywam niemal codziennie”. 

Od  tego czasu Ojciec Pio był 
zjednoczony z  Chrystusem przez 
miłość i cierpienie.

Znoszenie stygmatów

Nie szukał cierpienia i nie za-
dawał go sobie sam. Pokornie 
przyjmował to, co zsyłał na niego 
Bóg, w  którego miłość nigdy nie 
wątpił. Po otrzymaniu stygmatów 
ukrywał je przez kilka dni tak, że 
nie wiedzieli o  tym nawet jego 
współbracia z klasztoru. Niekiedy 
diabeł dręczył Stygmatyka poku-
sami, próbując mu wmówić, że 
nadzwyczajne zjawiska, których 
doświadczał, są złudzeniem i wy-
mysłem chorej wyobraźni. Pokor-
ny Kapucyn poddawał się jednak 
woli Bożej i  był uległy decyzjom 
spowiedników oraz przełożo-
nych. Niejednokrotnie doznawał 
trudności zewnętrznych z  powo-
du niedowierzania osób postron-

nych w  autentyczność znaków, potwierdzających jego upodobnienie 
do  Chrystusa. Poddawał się męczącym i  upokarzającym badaniom, 
które powodowały wiele cierpień, gdyż pieczętowano mu rany i nie po-
zwalano na ich pielęgnację.

Według opinii doktora Luigiego Romanelli, który badał Stygmatyka, 
jego rany są „wręcz nie do  wyjaśnienia, gdy chodzi o  ich charakter 
i  stan kliniczny, biorąc pod uwagę ogólne obrażenia cielesne”. Rany 
na rękach i nogach miały najpierw kształt okrągłych czerwonych plam, 
które krwawiły, a potem w miejscu ran pojawiły się zakrzepłe cząstki 
krwi, których dotknięcie powodowało dodatkowy ból. Rana na piersi 
miała kształt krzyża i była wielkości 7-8 centymetrów. Mimo iż rany 
krwawiły nieustannie i, jak twierdził o. Torquato Cavatteri, Stygma-
tyk tracił codziennie filiżankę krwi, to jednak funkcjonował on w miarę 
normalnie, mimo bardzo skromnego odżywiania się.

Stygmaty na nogach Ojca Pio utrudniały mu poruszanie się; mając 

otwarte rany, chodził jak po roz-
żarzonych węglach. Uścisk dłoni 
podczas witania się z  ludźmi po-
wodował dodatkowe cierpienia. 
Było to szczególnie dotkliwe, 
gdy wierni, okazując oznaki czci 
i  szacunku, szarpali go za  ręce, 
chcąc je ucałować. Święty Kapu-
cyn wzbraniał się jednak przed 
podawaniem rąk do  ucałowania, 
pragnąc „uniknąć oddawania mu 
nienależnej czci” oraz chroniąc 
się przed dodatkowym bólem. 

Mimo że przez pięćdziesiąt lat 
Święty nosił na swym ciele krwa-
wiące rany, to jednak nie wdawało 
się w nie zakażenie, nawet jeśli nie 
zawsze zachowywano pełną asep-
tyczność opatrunków. Do  mycia 
używał zwyczajnej wody i  korzy-
stał z mydła najgorszego gatunku. 
Nie czuć też było przykrego za-
pachu rozkładających się tkanek, 
natomiast spotykający się z Ojcem 
Pio ludzie niejednokrotnie odczu-
wali przyjemny zapach – fiołków 
lub róż –  rozprzestrzeniający się 
od zranionych jego części ciała.

Cierpiał dotkliwie z  powodu 
sensacji, jaka towarzyszyła re-
lacjom dziennikarzy i  pielgrzy-
mów, którzy poszukując nadzwy-
czajnych wrażeń, przekazywali 
„dziwne” wersje zdarzeń doty-
czących świętych znaków. Niektó-
rzy wietrzyli podstęp, zarzucając 
Zakonnikowi samookaleczenia. 
Wśród relacji na ten temat powta-
rzano opinię, że Ojciec Pio wywo-
ływał rany za  pomocą stężonego 

roztworu jodyny lub przez korzystanie z  weratryny, silnie trującego 
środka używanego do sterylizacji strzykawek. Jednak po solidnych ba-
daniach, prowadzonych przez wybitnych specjalistów, wszystkie tego 
typu opinie zostały zdementowane.

Uwagę lekarzy – ale też stykających się z cierpiącym Zakonnikiem 
na co dzień współbraci i licznie przybywających do San Giovanni Ro-
tondo pielgrzymów – zwracała niezwykła równowaga psychiczna i du-
chowa, którą prezentował. Wykluczało to skłonność do zadawania so-
bie cierpienia oraz wskazywało na nadprzyrodzony charakter noszo-
nych na ciele znamion. 

Mimo ran, które przeszywały jego ręce, nogi i  serce, i  którym 
towarzyszyły inne liczne dolegliwości ciała i duszy, Ojciec Pio przez 
wiele godzin adorował Jezusa Eucharystycznego i  spowiadał peni-
tentów. Nie skarżąc się na swoje dolegliwości, emanował radością 
i zaufaniem, które wnosiły pokój i poczucie bezpieczeństwa w serca 
ludzi, którzy go spotykali.

Znoszone cierpienie nie koncentrowało go na  sobie samym; dało 
się dostrzec jego bezinteresowną miłość, którą otaczał swoje duchowe 
dzieci, troszcząc się o ich życie duchowe i zabiegając o zaspokojenie 
ich codziennych potrzeb.

Święty Kapucyn nie traktował stygmatów jako wyróżnienia i  po-
twierdzenia jego szczególnego wybrania przez Boga. Obok wielkiego 
bólu fizycznego odczuwał bowiem nieustanne upokorzenie i  zawsty-
dzenie; peszyło go nadmierne okazywane szacunku uznających go 
za świętego i wyjątkowego, gdyż czuł się grzesznikiem i dobrze znał 
dystans, jaki dzieli go od Boga. Znając cenę, którą Pan Jezus zapłacił 
na krzyżu za odkupienie grzechów, wzdragał się przed przypisywaniem 
mu nadmiernej mocy oraz okazywaniem przesadnej czci. Wzburzało 
i  jednocześnie męczyło go nadmierne zainteresowanie stygmatami 
i wyolbrzymianie ich znaczenia.

Dodatkowym źródłem cierpienia było niedowierzanie w Bożą inter-
wencję ze strony przełożonych zakonnych i  hierarchów kościelnych, 
którzy nakładali na Ojca Pio ograniczenia w kontaktach z ludźmi. Za-
bronili mu na jakiś czas odprawiania Mszy świętej dla wiernych, spo-
wiadania w kościele oraz poddawali uciążliwym przesłuchaniom i ba-
daniom noszonych ran.

Stygmaty znikły na  kilka dni przed śmiercią, kiedy to odpadł 
ostatni strup zeschłej krwi z  lewej dłoni. Zjawisko zanikania 
stygmatów rozpoczęło się prawie dwa lata wcześniej. Najpierw za-
nikły rany na nogach i na boku.

Ukrzyżowany wraz z Chrystusem Ojciec Pio potwierdza, że wiara 
i miłość prowadzą do takiego upodobnienia się do Zbawiciela, że czło-
wiek chce dzielić Jego mękę i w ten sposób współdziałać w ratowaniu 
grzeszników. Nieprzemijającą wartością stygmatów Ojca Pio jest ich 
cierpliwe znoszenie, które ofiarował za zbawienie świata, oraz miłość, 
którą promieniował na ludzi.

Jego przekonanie, że swoim cierpieniem może pomagać samemu 
Bogu, jest dla każdego chrześcijanina zaproszeniem do udziału w wy-
nagradzaniu za grzechy świata.

PRZEKONANIE 
ŚWIĘTEGO 

KAPUCYNA, ŻE 
SWOIM CIERPIENIEM 

MOŻE POMAGAĆ 
SAMEMU BOGU, 

JEST DLA KAŻDEGO 
CHRZEŚCIJANINA 
ZAPROSZENIEM 

DO UDZIAŁU 
W WYNAGRADZANIU 

ZA GRZECHY ŚWIATA.

Br. Andrzej Derdziuk OFMCap
profesor nauk teologicznych, pracownik Wydziału
Teologii KUL, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
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Badania lekarskie
Gdy informacja o stygmatach Ojca Pio wypłynęła poza mury klasz-

torne, budząc coraz większe zainteresowanie mediów, a tym samym 
ściągając do San Giovanni Rotondo tłumy ludzi, było jasne, że prędzej 
czy później sprawą zainteresuje się Święte Oficjum. Przełożeni za-
konni zdecydowali o  przeprowadzeniu badań lekarskich. Wykonało 
je – niezależnie od siebie – trzech lekarzy: najpierw zaprzyjaźniony 
z kapucynami dr Romanelli z niedalekiej Barletty, a następnie prof. 
Bignami z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie oraz dr Festa, znany 
w kurii generalnej kapucynów. Pierwszy i ostatni uznali, że stygmaty 
Ojca Pio zostały spowodowane czynnikiem nadprzyrodzonym, drugi 
natomiast sugerował, że ślady na ciele zakonnika pojawiły się wsku-
tek procesu chorobowego, a następnie sam Ojciec Pio powiększył je 
i sztucznie podtrzymywał – być może w sposób nieświadomy, na przy-
kład używając do dezynfekcji jakiegoś drażniącego środka. 

Bez wiedzy i  zgody przełożonych próbował natomiast przebadać 
Ojca Pio o. Agostino Gemelli, znany teolog i  psycholog, założyciel 
Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie, który poddawał w wątpli-
wość mistycyzm Ojca Pio i zalecał przeprowadzenie badań stygmatów 
w warunkach szpitalnych. 

Opinie teologów
W  1920 roku Święte Oficjum, zaniepokojone rozwojem sytuacji 

w San Giovanni Rotondo, zleciło przebadanie zgromadzonych na ten 
temat dokumentów ekspertowi, ojcu Josephowi Lémiusowi z zakonu 
oblatów Niepokalanej, byłemu konsultorowi Świętego Indeksu i kwa-
lifikatorowi Świętego Oficjum.

Dotychczas oceniał on wartość doktrynalną i  ortodoksyjność tek-
stów, był więc przyzwyczajony do czytania prac teologicznych i filozo-
ficznych. Teraz musiał zmierzyć się z  donosami i  oskarżeniami (np. 
aptekarza, który twierdził, że Ojciec Pio kupował od niego środki me-
dyczne mogące powodować podrażnienia skóry), listami ojca Gemelle-
go i biskupa Gagliardiego, wyjaśnieniami przełożonych zakonnych czy 
dostarczonymi przez nich opiniami medycznymi. Zwłaszcza te ostatnie 
miały stać się podstawą badań ojca Lémiusa. 

Opinia sporządzona przez eksperta zajmuje blisko piętnaście stron 
tekstu. Na wstępie teolog stwierdza, że dokumentacja, którą dysponu-
je, nie pozwala „wywnioskować czegokolwiek pewnego na  temat po-
chodzenia stygmatów”, a jedynie daje podstawę do dociekań na temat 
„możliwego” ich powstania. 

Z różnych przedstawionych hipotez za najbardziej prawdopodob-
ną uznał tę, którą już wcześniej sugerował prof. Bigniami: „Można 
równie dobrze sobie wyobrazić pobożnego zakonnika o chorobliwym 

TRZYDZIESTOJEDNOLETNI ZAKONNIK O DELIKATNEJ BUDOWIE CIAŁA I MIŁEJ POWIERZCHOWNOŚCI PO 
ZAKOŃCZENIU MSZY ŚWIĘTEJ 20 WRZEŚNIA 1918 ROKU UDAŁ SIĘ DO  KLASZTORNEGO CHÓRU, BY 
ODPRAWIĆ DZIĘKCZYNIENIE. GDY POGRĄŻONY BYŁ W MODLITWIE, ZJAWIŁA SIĘ TAJEMNICZA POSTAĆ, 
KTÓRA ODCISNĘŁA MU NA DŁONIACH, STOPACH I BOKU STYGMATY. WYDARZENIE TO POZOSTAWA-
ŁO PRZEZ KILKA MIESIĘCY TAJEMNICĄ. NAWET KIEROWNIK DUCHOWY I SPOWIEDNIK OJCA PIO NIE 
OD RAZU DOWIEDZIELI SIĘ, CO SIĘ STAŁO, ANI TYM BARDZIEJ NIE ZOBACZYLI TAJEMNICZYCH ZNAKÓW.

usposobieniu, u którego poprzez 
medytację nad ranami N.[asze-
go] P.[ana] i  chęć zgłębienia ca-
łego bólu, poprzez poddanie się 
temu bólowi, chęć doświadczenia 
go choćby w  wyobraźni, docho-
dzi do powstania na rękach i sto-
pach (na  drodze patologicznego 
mechanizmu) zaczątków stygma-
tów, później dokończonych przy 
pomocy środków chemicznych 
(jodyna, etc.)”. Zauważył przy 
tym, że dostarczone informa-
cje pozwalają „się domyślać, że 
umiejętności farmaceutyczne nie 
są Ojcu Pio całkiem obce”.  

Z drugiej strony ojciec Lémius 
nie wykluczał, że rany Ojca Pio 
mogą mieć pochodzenie nadprzy-
rodzone („wydaje mi się, że fak-
ty świadczące na  korzyść Ojca 
Pio odnośnie do  strony moralnej 
i ascetycznej, jeśli nie mistycznej, 
są przeważające”).

Środki zaradcze
Oczywiste jest, że obie te hipo-

tezy są ze sobą sprzeczne, a  na-
wet wzajemnie się wykluczają. 
Jeśli stygmaty były dane Ojcu Pio 
w sposób nadprzyrodzony, z łaski 
Bożej, nie może być mowy o  ja-
kimkolwiek działaniu ludzkim czy 
„autosugestii”. I na odwrót.

Zdając sobie dobrze z tego spra-
wę, ojciec Lemius zasugerował, że 
należy postarać się o  dodatkowe, 
bardziej pewne i wyczerpujące do-
wody, które pozwoliłyby w  sposób 
ostateczny wypowiedzieć się – po-
zytywnie lub negatywnie – w danej 
kwestii. Przede wszystkim koniecz-

Stygmaty Ojca Pio
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ne byłoby lepsze zdefiniowanie por-
tretu moralnego, w  dokumentach 
niejasnego i  mało dokładnego, po-
dobnie jak i  aspektu medycznego. 
Zaproponował, by wysłać do  San 
Giovanni Rotondo doświadczonego 
wizytatora, który zbadałby Ojca Pio 
pod względem moralnym, ascetycz-
nym i mistycznym, poddając próbie 
także jego cnotę pokory i posłuszeń-
stwa. Wizytator powinien dokładnie 
„pilnować” Ojca Pio: „sprawdzić go 
w kwestii używania środków farma-
ceutycznych, odwiedzić od  czasu 
do  czasu jego zakonną celę, wy-
jaśnić kwestię, czy sam wywołał 
na swym ciele stygmaty przy pomo-
cy kwasu fenolowego, zamawiane-
go przez niego w celu robienia za-
strzyków nowicjuszom”. 

Raport ojca Lemiusa został prze-
kazany do  Świętego Oficjum. Po 
zapoznaniu się z nim kardynałowie 
podjęli decyzję, by wizytację w San 
Giovanni Rotondo zlecić biskupowi 
Di Girolamo z Lucery. Niespodziewa-
nie jednak Ojciec Święty Benedykt 
XV odrzucił tę kandydaturę, z przy-
czyn do dziś nieznanych. Prawdopo-
dobnie za  sugestią papieża asesor 
Świętego Oficjum zaproponował 
na  wizytatora w  San Giovanni Ro-
tondo biskupa Carla Raffaela Ros-
siego z Voltery, który rozpoczął swą 
misję w czerwcu 1921 roku.

Ks. Francesco Castelli 
historyk. Pracuje w  Postulacji Sprawy 
Beatyfikacji i Kanonizacji Sługi Bożego 
Jana Pawła II. Wykłada historię Kościoła 
współczesnego w  Wyższym Instytucie 
Nauk Religijnych (I.S.S.R.) „Romano 
Guardini” w  Taranto. Jest dyrektorem 
archiwum diecezji Taranto oraz bibliote-
ki I.S.R.R. Guardini oraz członkiem ko-
mitetu naukowego czasopisma „Fides et 
Ratio”. Współpracuje z wieloma pisma-
mi historycznymi i religijnymi. 

Edward Augustyn
tłumaczenie i opracowanie tekstu

Artykuł  został przesłany do naszej redak-
cji – na naszą prośbę – przez ojca redak-
tora dr. Macieja Zinkiewicza OFMCap. 
Bardzo dziękujemy. Pierwodruk: „Głos 
Ojca Pio”  nr 4 (lipiec/sierpień) 2016. 

Jak co roku tysiące pielgrzymów docierają do  miejsc, gdzie żył 
i działał wielki współczesny stygmatyk. Są podobni do tych, którzy od-
wiedzali go za jego ziemskiego życia; to ludzie różnego pokroju, róż-
nego usposobienia, pragnący jego pośrednictwa u Boga. Stąpając po 
ścieżkach wydeptanych jego poranionymi stopami, próbują odnaleźć 
jego przesłanie. 

W  tym szczególnym, jubileuszowym czasie dowiadujemy się, jak 
wielu jest jeszcze ludzi, choćby wśród mieszkańców San Giovanni Ro-
tondo, którzy bardzo dobrze pamiętają Ojca Pio – widzieli go, rozma-
wiali z nim, spowiadali się u niego, uczestniczyli w sprawowanej przez 
niego Eucharystii – i dzisiaj ze wzruszeniem o tym opowiadają. Wielu 
z nich w rodzinnych albumach przechowuje fotografie, na których Oj-
ciec Pio udziela im sakramentu małżeństwa czy chrzci ich dzieci. 

Pielgrzymi przeżywają swoją pielgrzymkę z  ogromnym wzrusze-
niem, gdy uświadomią sobie, że znajdują się tu, gdzie  święty kapucyn 
jeszcze nie tak dawno przechadzał się klasztornymi korytarzami, gdzie 
był „przybity do konfesjonału” wiele godzin dziennie. 

Wiemy o nim coraz więcej; czytamy o nim, oglądamy sceny z jego 
życia na filmach, wysłuchujemy świadectw o  licznych nawróceniach, 
uzdrowieniach za jego przyczyną. Docierają do nas wciąż nowe  infor-
macje, ale też „opowieści” o tym, jak wypełnia się jego obietnica, którą 
zostawił nam, mówiąc: „Więcej uczynię dla was po śmierci niż za ży-
cia”. Dzisiaj te słowa spełniają się, choć nie wszyscy są w stanie przyjąć 
i wypełniać w życiu jego dobre rady i konkretne wskazówki. 

Słuchamy, zachwycamy się jego wstawiennictwem za wielu ludzi, ale 
czy naprawdę rozumiemy przesłanie Ojca Pio? Co to znaczy przyjąć i zro-
zumieć jego przesłanie? Czym ono jest w przeżywanym obecnie roku ju-
bileuszowym? Co dzisiaj do nas mówi Święty Stygmatyk? W jakich spra-
wach nas upomina? W jaki sposób możemy zbliżyć się do niego? 

Na te i inne pytania przewodnicy w San Giovanni Rotondo próbują 
odpowiadać, spotykając się z licznymi polskimi pielgrzymami. 

Te spotkania  w Sanktuarium Ojca Pio – 50 lat po jego śmierci i po 100. 
latach od otrzymania przez niego stygmatów – są szczególne. Widzimy, że 
każdy, kto staje pod krzyżem na starym chórze, wiedząc, jakie mistyczne 
wydarzenie tam miało miejsce, zatapia się w modlitwie bez słów.

Wszyscy chcą wyjechać od Ojca Pio umocnieni w przekonaniu, że 
się nimi specjalnie zainteresował, że coś do  nich powiedział, że dał 
wsparcie na  dalsze życie. Wiadomo bowiem, że on stale udziela lu-
dziom wsparcia, którego im dzisiaj tak bardzo potrzeba. Mówił o tym 
między innymi Papież Franciszek, który niedawno był w San Giovanni 
Rotondo. Przybył jako trzeci papież – po śmierci Ojca Pio – który chciał 
się spotkać z pielgrzymami „w miejscu, w którym skromny zakonnik 
wzrastał do świętości”.

Jubileuszowe
pielgrzymowanie

Beata Grzyb

50. ROCZNICA ŚMIERCI  ŚW. OJCA PIO I 100. ROCZNICA 
POJAWIENIA SIĘ NA JEGO CIELE RAN MĘKI CHRYSTUSA 
ŚCIAGAJĄ DO SAN GIOVANNI ROTONDO PIEGRZYMÓW.
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Msza św. pod przewodnictwem Papieża była sprawowana 17 marca 
2018 roku na placu przed nowym kościołem w San Giovanni Rotondo. 
Dziesiątki tysięcy ludzi wpatrywało się w postać Ojca Świętego, słu-
chając jego homilii o tym, jak trudno jest człowiekowi w życiu, gdy jest 
zajęty wyłącznie sobą i „nie ma w jego sercu miejsca dla Jezusa!”.

Nieświadomość zaniedbań relacji z Bogiem i wypełnianie życia jedy-
nie sobą, to największa choroba współczesnego człowieka – podkreślał 

przed Sanktuarium jest wypeł-
niany pielgrzymami po brzegi. 
Dużą część z  nich stanowią, jak 
już wspomniałam, Polacy. Feno-
men polskiego pielgrzymowania 
jest przez wielu obserwatorów 
podziwiany i  postrzegany jako 
wzór dla innych. Codziennie wi-
tamy tu pielgrzymki diecezjalne, 
parafialne, rodzinne, grupy mo-
dlitewne oraz pielgrzymów indy-
widualnych. Do tej pory były już 
tysiące pątników znad Wisły, ty-
siące jeszcze przybędą.

Do tej pory odbyło się już wiele 
polskich „spotkań z Ojcem Pio”, wy-
słuchaliśmy setki świadectw jego 
czcicieli. Ale jeszcze jedno ważne 
wydarzenie przed nami. W dniach 
od 10 do 13 października spodzie-

wana jest w San Giovanni Rotondo Narodowa Pielgrzymka Polskich Grup 
Modlitewnych. Rozpocznie się ona od spotkania z Papieżem Franciszkiem 
w Rzymie podczas środowej audiencji ogólnej. A  tu, w miejscu docelo-
wym, będą sprawowane  Msze św. w języku polskim, odbędą się konferen-
cje związana z Ojcem Pio i nabożeństwa Drogi Krzyżowej. 

Przedsmak tego wydarzenia mieliśmy niedawno, gdy gościliśmy tu 
pielgrzymkę zorganizowaną przez poznańską Caritas, w której wzięło 
udział ponad 200 pielgrzymów (wśród nich osoby starsze, chore i nie-
pełnosprawne wraz z  opiekunami i  wolontariuszami) z  poznańskim 
biskupem Zdzisławem Fortuniakiem i  dwudziestoma kapłanami. Re-
kolekcje dla nich głosił ojciec Zbigniew Nowakowski, kapucyn z Pro-
wincji Warszawskiej, który od lat posługuje w San Giovanni Rotondo, 
przybliżając pielgrzymom postać swojego świętego współbrata.   

Wielu ludzi jeszcze tutaj dotrze, by poznać bliżej Ojca Pio i zapro-
sić go do  wspólnej drogi przez życie. Ale może będą  i  tacy, którzy 
przybędą tu trochę przypadkowo. Może chcieliby w tym jubileuszowym 
zbliżyć się do Świętego Kapucyna, ale nie wiedzą, jak to zrobić.  Może 
będą tacy, którzy odjadą stąd do swoich domów, do swoich problemów 
niepocieszeni. Ale czyż mogą tracić nadzieję? Przecież Miłosierny Bóg 
i o nich nie zapomni, i znajdzie do nich drogę wtedy, gdy z pokorą zwró-

Papież Franciszek. – Jest jednak 
na  nią lekarstwo Ojca Pio, które 
nie zawsze chcemy przyjąć, z góry 
zakładając, że jest nieskuteczne. 
Tym lekarstwem – akcentował Pa-
pież – jest pokora. Ta cnota, która 
była Ojcu Pio najdroższa. Polecał ją 
swoim chorym duchowo pacjentom 
w konfesjonale. I robi to wciąż, 50 
lat po swojej śmierci. Bo świat ga-
lopuje do przodu, proponując coraz 
to nowe namiastki lekarstw na cho-
roby ducha, a efekt po ich zażyciu 
bywa przygnębiający; wielu ludzi 
pogrąża się w pysze i próżności, co 
skutkuje zagubieniem w iluzorycz-
nej rzeczywistości, w której zupeł-
nie nie ma miejsca dla Boga!

Sezon pielgrzymkowy na  zie-
mi Ojca Pio trwa, codziennie plac 

Zdjęcia: archiwum Autorki
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cą się do Niego – także za wsta-
wiennictwem Ojca Pio – i  zapro-
szą go do swojego życia.

Pamiętajmy, że w  Ojcu Pio 
mamy potężnego orędownika, 
który zaprasza do leczenia ducha, 
do uwolnienia się od samowystar-
czalności i korzystania z mądrości 
Bożej.  Mówił między innymi: 

„CZUJMY SIĘ WYBRANI 
I  NIE ZAPOMINAJMY DZIĘKO-
WAĆ BOGU ZA CIERPIENIE, BO 
MOŻE OKAZAĆ SIĘ ONO NAJ-
WIEKSZYM DAREM NASZEGO 
ŻYCIA, NAUKĄ, KTÓRA KIEDYŚ 
ZAOWOCUJE CZYMŚ, CO NAS 
ZACHWYCI DO UTRATY TCHU”.

Pamiętajmy też, co powiedział 
do pątników w San Giovanni Ro-
tondo Papież Franciszek:

Prawdziwa mądrość nie pole-
ga na  posiadaniu wielkich talen-
tów, a prawdziwa siła nie polega 
na potędze. Nie jest mądrym ten, 
kto manifestuje swą siłę i nie jest 
dzielnym ten, kto złem odpowia-
da na  zło. Jedyną mądrą i  nie-
zwyciężoną bronią jest miłość 
ożywiana przez wiarę, ponieważ 
ma moc rozbrojenia sił zła. Świę-
ty Pio walczył ze złem przez całe 
życie i walczył z nim mądrze, jak 
Pan: z  pokorą, posłuszeństwem, 
krzyżem, ofiarowując cierpienie 
miłości. Wszyscy go podziwiają, 
ale niewielu czyni to samo. Wie-
lu dobrze mówi, ale ilu naśladu-
je? Wielu jest gotowych umieścić 
„polubienie” na  stronie wielkich 
świętych, ale kto czyni tak, jak oni 
czynili? Życie chrześcijańskie nie 
jest bowiem „polubieniem”, ale 
„darem” (…).

Święty Pio ofiarował swoje 
życie i  niezliczone cierpienia, 
aby bracia spotykali się z Panem. 
Decydującym środkiem na spotka-
nie z  Nim była spowiedź, sakra-
ment pojednania. Tam zaczyna  
się życie mądre, miłowane i  ob-
darowane przebaczeniem, tam 
rozpoczyna się uzdrowienie ser-
ca. Ojciec Pio był apostołem kon-
fesjonału. Również dzisiaj tam 
nas zaprasza. I mówi nam: „Skąd 
przychodzisz? Od  Jezusa czy 

Beata Grzyb
przewodnik w  pol-
skiej sekcji Biura 
Pielgrzyma przy 
Sanktuarium Świe-
tego Ojca Pio w  San 
Giovanni Rotondo

od twojego smutku? Gdzie wracasz? Do Tego, który cię zbawia? Czy 
do twoich upadków, do twoich żalów, do twoich grzechów? Przyjdź, Pan 
czeka na ciebie. Odwagi! Nie ma żadnego powodu tak poważnego, by 
Jezus cię wykluczał z Jego miłosierdzia”.

Życzmy wszystkim, którzy odwiedzą San Giovanni Rotondo w tym 
jubileuszowym roku, aby potrafili zachwycić się Jezusem tak jak Oj-
ciec Pio, kiedy stanął przed nim 100 lat temu, kiedy aż zatrwożył się 
widokiem Ukrzyżowanego, zatracił zmysły, upadł – lecz się podniósł. 
Podnośmy się też i my, abyśmy mogli wyjechać z San Giovanni Rotondo 
nie tylko tutejszymi krajobrazami zachwyceni, ale przede wszystkim 
przeświadczeni, że „nie jesteśmy wykluczeni z Bożego miłosierdzia”

Owocnego pielgrzymowania!

O  stygmatach św. Ojca 
Pio wiedzą chyba wszyscy. 
O  stygmatach św. Franciszka 
z  Asyżu wiedzą przede wszyst-
kim jego duchowi synowie 
i  córki oraz ci, których bliżej 
interesują tego rodzaju zjawi-
ska. Znawcy wspomną zapewne 
o  stygmatach św. Teresy od  Je-
zusa, zwanej też Teresą Wielką. 
Teologowie i  bibliści dyskutują 
nad sensem zdania zapisanego 
przez św. Pawła Apostoła: „Od-
tąd niech już nikt nie sprawia mi 
przykrości: przecież ja na  cie-
le swoim noszę blizny, znamię 
przynależności do  Jezusa” (List 
do Galatów, 6, 17). Czy Apostoł 
miał stygmaty, czy też chodziło 
mu o  to, że dla Chrystusa do-
świadczał różnych cierpień, mię-
dzy innymi biczowania, po któ-
rym zostały ślady na ciele?

 
Mało kto wie o  św. Weroni-

ce Giuliani. Warto wydobyć ją 
z zapomnienia.

Urszula Giuliani (Aiuliani) 
przyszła na  świat 27 grudnia 
1660 roku w Mercatello we Wło-
szech. Była siódmym dzieckiem 
Franciszka Aiuliani i  Benedykty 
z  Mancinich. Już w  dzieciństwie 
przejawiała zamiłowanie do  mo-
dlitwy i  bardzo poważnie trakto-
wała takie sprawy, jak uczciwość, 
prawdomówność czy gotowość 
do  dzielenia się z  innymi. Przy 
tym wszystkim była normalną 
dziewczynką, która lubiła się ba-
wić, śpiewać, szukać towarzystwa 
rówieśniczek. Miała też wady: 
bywała uparta i złośliwa, zdarza-
ło się jej grymasić przy jedzeniu, 
a  koleżankom czy kolegom, któ-
rzy nie chcieli się z nią modlić, po-
trafiła złoić skórę. Poza umiłowa-
niem modlitwy nic nie zdradzało, 
że będzie zakonnicą i świętą.

Zapomniana stygmatyczka
Br. Roland Prejs OFMCap

W  domu Urszuli dbano 
o  staranne wykształcenie dzieci. 
Ona zaś zdobyła wiedzę i  umie-
jętności niezbędne dla dziewcząt 
w tamtej epoce. Nauczyła się więc 
czytać i  pisać, tańczyć oraz zaj-
mować się gospodarstwem domo-
wym;  umiała świetnie gotować, 
szyć i  haftować. Rodzice myśleli 
o jej zamążpójściu, choć zrazu nie 
mieli upatrzonego kawalera: Ur-
szula była jeszcze dzieckiem. 

W  wieku 10 lat przystąpiła 
do  Pierwszej Komunii świętej. 
Od  tego czasu narastało w  niej 
przekonanie, z  każdym rokiem 
coraz silniejsze, że ma być oblu-
bienicą Chrystusa. Tymczasem, 
jak dorastała, ojciec wymagał, 
aby brała udział w  balach, ele-
gancko się ubierała i  zajmowała 
się organizowaniem spotkań to-
warzyskich. Liczył, że dorastająca 
dziewczyna znajdzie w ten sposób 
odpowiedniego kandydata do  jej 
ręki. Córka była posłuszna ojcu, 
ale jednocześnie twardo stawiała 
na swoim: chciała należeć wyłącz-
nie do  Chrystusa, o  małżeństwie 
nie  myślała. Już wtedy doświad-
czała wizji Chrystusa, który polecił 
jej walczyć z pokusami i własnymi 
wadami. Wzięła to sobie do serca; 
pokusy i  wady rzeczywiście sta-
rała się systematycznie zwalczać, 
choć nie przychodziło jej to łatwo.

W  wieku 17 lat Urszula 
wstąpiła do  klasztoru Mniszek 
Klarysek Kapucynek w  Citta di 
Castello. Wstąpienie było najeżo-
ne trudnościami: klasztor dyspo-
nował ograniczoną liczbą miejsc 
dla kandydatek. Gdy miejscowy 
biskup nie zamierzał interwenio-
wać na rzecz przyjęcia nadliczbo-
wej nowicjuszki, pomógł jej wro-
dzony upór. 28 października 1677 

roku otrzymała habit,  imię zakon-
ne – Weronika – i rozpoczęła nowi-
cjat. Ale życie klasztorne, którego 
pragnęła, okazało się nie takie, 
jak je sobie wyobrażała. Modlitwa 
nie przynosiła radości, klauzura 
jawiła się jako ograniczenie wol-
ności, codzienne obowiązki nuży-
ły nastolatkę, a współsiostry oka-
zywały się nader zwykłymi kobie-
tami. Podtrzymywała ją na duchu 
pewność, że jest z nią Chrystus. 

Wizji Zbawiciela doświadcza-
ła niejednokrotnie, lecz były to 
wizje, które napełniały ją lękiem. 
Czuła się ich niegodna, a Chrystus 
mówił  jej bez ogródek, że czeka-
ją ją cierpienia. 29 października 
1678 roku złożyła śluby zakonne. 
Dopiero z  czasem życie za  klau-
zurą uznała za swoją drogę życia.

Powierzono jej w  klasztorze 
różne obowiązki. Najpierw była ku-
charką, później szwaczką – szyła 
i naprawiała habity. Opiekowała się 
też chorymi siostrami, była furtian-
ką i  zakrystianką. Prace starała się 
wykonać solidnie, a wolny czas obra-
cała na osobistą modlitwę; wyraźnie 
nie wystarczały jej wspólne modlitwy 
wyznaczone zakonną regułą. Siostry 
odnosiły się do  niej różnie: jedne 
traktowały ją obojętnie, inne podzi-
wiały jej sumienność i rozmodlenie, 
jeszcze inne podejrzewały, że chce 
być w centrum uwagi i wszystko robi 
„dla oka”. Dostrzegały jednak auten-
tyzm w jej życiu zakonnym.

w 1694 roku powierzono jej obo-
wiązek mistrzyni nowicjuszek. Ry-
chło okazało się, że potrafi młode sio-
stry bardzo dobrze zaprawiać do ży-
cia zakonnego. Uczyła je nie tylko 
rzetelnej modlitwy, ale też sumiennej 
pracy i  siostrzanej miłości. Oddzia-
ływała nie tyle słowem, ile własnym 
przykładem. Dla siebie była surowa, 
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SEKCJA ZWŁOK WERONIKI GIULIANI WYKAZAŁA, ŻE NA JEJ 

SERCU SĄ ODCIŚNIĘTE SYMBOLE MĘKI PAŃSKIEJ: KRZYŻ, 

WŁÓCZNIA, TRZCINA, KORONA CIERNIOWA ORAZ LITERY C 

(CARITAS – MIŁOŚĆ), J (JEZUS) ORAZ M (MARYJA).

Br. Roland Prejs 
OFMCap
historyk Kościoła, pro-
fesor KUL, wykładowca 
w  kapucyńskich semi-
nariach duchownych 
w Krakowie i w Lublinie, 
autor ponad 200 publi-
kacji z  historii Kościoła 
i historii franciszkanizmu

a dla nowicjuszek wyrozumiała i peł-
na życzliwości. Sama doświadczała 
stanów mistycznych, nowicjuszki 
uczyła zaś szukania Boga w codzien-
nych obowiązkach, a nie w nadzwy-
czajnych przeżyciach.

Weronika od  trzydziestego 
trzeciego roku życia systematycz-
nie miewała wizje Chrystusa, któ-

ry stopniowo wprowadzał ją w co-
raz większe cierpienia (dokuczli-
we choroby, ataki szatana, nieuf-
ność ze strony niektórych sióstr, 
które traktowały ją jako oszust-
kę). Zarazem przygotowywał ją 
do  przyjęcia łask mistycznych: 4 
kwietnia 1694 roku doświadczyła 
„ukoronowania cierniem”, a  11 
kwietnia tegoż roku – mistycz-
nych zaślubin z Chrystusem.

25 grudnia 1696 roku dozna-
ła „zranienia serca”. 1 stycz-
nia 1697 roku otrzymała rany 
na  boku, a  29 marca tego roku 
rany na rękach i nogach. 

Władze kościelne traktowały 
Weronikę bardzo surowo. Chcąc 
zbadać, czy stygmaty są autentycz-
ne, a zarazem uniknąć sensacji, bi-
skup zabronił zakonnicy spotykać 
się z kimkolwiek spoza klasztoru, 
usunął ją z funkcji mistrzyni nowi-
cjuszek, zakazał stosowania nad-
zwyczajnych pokut i  umartwień, 
zwłaszcza postów, nawet na  jakiś 
czas wstrzymał jej przyjmowanie 
Komunii świętej i  zarządził, aby 
spowiadała się tylko u  wyznaczo-
nego spowiednika.  Ponadto pole-
cił leczenie stygmatów środkami 
znanymi ówczesnej medycynie. 

Weronika podporządkowała się 
wszystkim zakazom i zakazom, choć 
bardzo cierpiała z tego powodu.

Po latach dochodzenia prowa-
dzonego przez biskupa i delegatów 
Stolicy Apostolskiej ostateczny wer-
dykt brzmiał: „Weronika jest w peł-
ni posłuszna, a  sprawy stygmatów 
nie nagłaśnia”. Co więcej, władze 
kościelne postanowiły w 1715 roku 
powołać ją na  urząd przełożonej 
klasztoru. Stygmatyczka broniła się, 
ale ostatecznie ustąpiła. Funkcję 
przełożonej pełniła do śmierci. 

 

Mistyczka i  wizjonerka 
okazała się bardzo praktyczną 
zwierzchniczką klasztoru: kazała 
zbudować doń bitą drogę, dopro-
wadziła wodociąg, przeprowadzi-
ła meliorację ogrodu, spłaciła cią-
żące na klasztorze długi.

Przede wszystkim jednak dba-
ła, aby siostry wiernie zachowy-
wały regułę i darzyły się wzajem-

ną miłością.
W czerwcu 1727 roku  poważ-

nie zachorowała, prawdopodob-
nie doznała wylewu krwi do  mó-
zgu, w  każdym razie nastąpił 
paraliż jednej strony ciała. Mimo 
troskliwej opieki lekarskiej bar-
dzo cierpiała, zwłaszcza wsku-
tek kolejnych doświadczeń we-
wnętrznych: wizji piekła i czyśćca 
oraz ataków szatana. 9 lipca 1727 
roku odeszła do wieczności. 

Na polecenie biskupa przepro-
wadzono sekcję zwłok, która wy-
kazała, że na  sercu Weroniki są 
odciśnięte symbole Męki Pańskiej: 
krzyż, włócznia, trzcina, korona 
cierniowa oraz litery C (caritas – 
miłość), J (Jezus) i M (Maryja). 

 

Za życia już uchodziła za świę-
tą. Rychło po śmierci przy jej grobie 
zaczęły dziać się cuda, zwłaszcza 
uzdrawianie chorych. Wprawdzie 
już w 1729 roku rozpoczęto formal-
nie proces beatyfikacyjny, ale z po-
wodu sytuacji politycznej w Europie 
(rewolucja francuska, wojny napole-
ońskie) przeciągnął się on do końca 
stulecia. Dopiero w 1804 roku We-
ronika została ogłoszona błogosła-
wioną,  a w 1839 roku – świętą. 

Świadectwa i  dokumenty ze-
brane w  czasie procesu beatyfi-
kacyjnego mówią, że mimo łask 
mistycznych pozostała zwyczajną 
mniszką kapucynką: brała udział 
w  praktykach klasztornych, wy-
pełniała powierzone obowiązki, 
prowadziła na zewnątrz normal-
ne życie. Tylko spowiednik i nie-
które siostry wiedziały, co się 
kryje w jej sercu.
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Skandalon
Pomimo upływu dwóch tysię-

cy lat i tylu kulturowych przemian, 
jakie się przez ten czas dokonały, 
znak krzyża jest jednym z symbo-
li, który nie przestaje budzić wielu 
emocji i uczuć. Mimo że spotyka-
my się z nim od zawsze, nie wie-
my, co mamy z nim zrobić. 

Wieszać krzyż na ścianach czy 
nie? Nosić na widocznym miejscu 
czy ukrywać? Przyjmować za swój 
znak czy odrzucać? Podczas 
gdy jedni, choćby chrześcijanie 
etiopscy, tatuują go sobie na  rę-
kach, by każdy go widział, inni 
skrzętnie wymazują go na  pho-
toshopie ze zdjęć (jak na  opako-
waniu pewnego sera z widokiem 
greckich klasztorów) lub usuwają 

Br. Łukasz Woźniak OFMCap

ze znaków firmowych (jak francu-
ska sieć sklepów, która zmieniła 
logo, żeby narysowany muszkie-
ter nie miał krzyża na płaszczu). 
Należy przypuszczać, że podob-
nie będzie już zawsze. 

I  to chyba dobrze – bo krzyż 
ma prowokować, stawiać człowie-
ka wobec trudnych pytań. Wła-
śnie po to jest!

Mądrość czy głupstwo
Tajemnica krzyża, zarówno krzy-

ża Chrystusa, czyli Jego dzieło zba-
wienia, jak również krzyża obecne-
go w życiu każdego człowieka, bę-
dzie zawsze odrzucana, jeśli będzie 
rozważana poza kwestią wiary. Dla 
„mądrości ludzkiej” będzie to za-

wsze paradoks, głupstwo i zgorsze-
nie. Tylko ktoś wierzący może zro-
zumieć krzyż i przyjąć jego wartość. 
Dlatego bunt kogoś niewierzącego 
jest tu całkowicie zrozumiały.

Święty Paweł po osobistej klę-
sce przemówienia w  Atenach, 
które przygotował według wszel-
kich zasad retorycznych i wygłosił 
na  Areopagu do  elity intelektual-
nej starożytnego świata, boleśnie 
doświadczył kolejnego nawró-
cenia. Zrozumiał, że głoszenie 
śmierci i  zmartwychwstania Jezu-
sa rodzi potężne opory, że jest to 
prawdziwa tajemnica, do  której 
należy podchodzić z wielką pokorą 
i przyjmować sercem ucznia. Pisze 
zatem do wspólnoty w Koryncie:

„Tak więc, gdy Żydzi żądają 
znaków, a  Grecy szukają mądro-
ści, my głosimy Chrystusa ukrzy-
żowanego, który jest zgorszeniem 
dla Żydów, a  głupstwem  dla po-
gan, dla tych zaś, którzy są powo-
łani tak spośród Żydów, jak i spo-
śród Greków, Chrystusem, mocą 
Bożą i  mądrością Bożą. To bo-
wiem, co jest głupstwem u Boga, 
przewyższa mądrością ludzi, a co 
jest słabe u  Boga, przewyższa 
mocą ludzi” (1Kor 1,22-25).

Paweł wymienia tu dwie katego-
rie ludzi, którzy mimo upływu czasu 
wciąż charakteryzują dobrze nasze 
współczesne serca. „Żydzi” to ci, 
którzy szukają zbawienia w prawie, 
w  zachowaniu konkretnych zasad, 
wierzą, że Bóg też ma zasady, potra-
fią wskazać, jak Bóg myśli i jak po-
stępuje, co jest Boże, a co na pew-
no nie jest. Nie są gotowi na żadne 
zaskoczenie, w  jakiś sposób mani-
pulują Bogiem i  tak naprawdę nie 
potrzebują Go, bo sami potrafią wy-
pracować sobie doskonałość. „Gre-
cy” natomiast ujawniają się w nas, 
gdy jesteśmy w niewoli „żywiołów”, 
gdy dominuje w nas lęk i nieufność 

w kulcie. Skazaniec na krzyżu był 
przecież przeklęty przez Boga; to 
absurd, aby Bóg mógł się nim po-
służyć i przynosić przez niego bło-
gosławieństwo. Słysząc o  czymś 
takim, Żydzi są zgorszeni. Biskup 
Luigi Padovese („Krzyż Chrystusa: 
zgorszenie i głupstwo Boga”. Sło-
wo Krzyża 1:2007) pokazywał, że 
nie można się temu dziwić, że war-
to „wejść w skórę” ówczesnych Ży-
dów i pogan, by choć trochę zrozu-
mieć ich reakcje na krzyż. Grecki 
wyraz „skandalon” oznacza wła-
śnie zgorszenie, wskazuje na coś, 
co jest przeszkodą dla wiary, po-
wodem zamieszania w  dziedzinie 
wiary. Czymś takim jest słowo 
o  przynoszącej zbawienie śmierci 
krzyżowej Jezusa.

Tak naprawdę wiara w  Chry-
stusa jest nie do pomyślenia bez 
elementu zgorszenia. Żydzi nie 
dziwią się, że Mesjasz mógłby 
cierpieć, wielu proroków przygo-
towywało ich na taką możliwość, 
ale nie mogą pojąć rodzaju Jego 
śmierci, która jest potępiona 
w  Księdze Prawa. Według nich 
Mesjasz Izraela absolutnie nigdy 

o  tym, że Bóg kocha kogoś poza 
sobą (bogowie są nasyceni sobą 
i  nie poświęcają uwagi człowie-
kowi). Dlatego poganie wzbra-
niają się przed uwierzeniem, że 
w  krzyżu Chrystusa Bóg ukazał 
się jako zdolny kochać ludzi bez-
interesownie. Nie przyjmują, 
by ktoś taki, jak Syn Boży, mógł 
ukazać się jako słaby i  cierpiący. 
Mówi o  tym pogański rozmówca 
Laktancjusza: „Dlaczego nie przy-
szedł nauczać ludzi w Boskiej po-
staci, a zaprezentował się tak sła-
by i uniżony, że ludzie mogli nim 
wzgardzić i dotknąć Go karą? Dla-
czego swą mocą nie odparł obelg 
ludzi albo w swej boskości ich nie 
uniknął? Dlaczego przynajmniej 
w  momencie śmierci nie objawił 
swej potęgi?” (Laktancjusz, „Divi-
nae institutiones”). 

Zgorszenie krzyża miało źródło 
w  tym, że nie rozumiano ukrytej 
w  nim tajemnicy i  mądrości. Nie 
dostrzeżono Bożego planu, Bożej 
mocy ujawniającej się w słabości. 
Mimo to wielu zmierzyło się z wła-
snym kryzysem zgorszenia i  tak 
jak św. Paweł postanowili „nie znać 
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wobec świata duchowego. Starożyt-
ni bogowie nie byli przewidywalni, 
nie zależało im na dobru człowieka, 
manipulowali nim, żądali składania 
ofiar i  niewolniczej służby, ale ni-
gdy nie zbliżyli się, by uczestniczyć 
w  ludzkiej codzienności, by wcho-
dzić z człowiekiem w przyjacielskie 
przymierze. Współcześni „Żydzi” 
i „Grecy” reagują na tajemnicę krzy-
ża podobnie jak ci w starożytności.

Żydom ukształtowanym przez 
Stare Prawo nie mogło się pomie-
ścić w głowie, w  jaki sposób zba-
wienie może się dokonać przez 
haniebną śmierć, przez kogoś, kto 
umarł, kogo należało szybko po-
chować, bo każdy, kto miał z nim 
styczność, nabierał rytualnej nie-
czystości i  nie mógł uczestniczyć 

nie mógłby być przeklęty przez 
Boga. Poza tym – jeśli śmierć 
Jezusa na  Golgocie jest jedyną 
prawdziwą ofiarą, to oznaczałoby, 
że niepotrzebna jest już świątynia 
w  Jerozolimie i  cały system skła-
danych tam ofiar. Kult świątynny 
byłby całkowicie bezużyteczny, 
załamałaby się cała tożsamość 
Izraela. W  dziele Justyna („Dia-
log z Żydem Tryfonem”) Żyd Try-
fon pyta zrozpaczony: „Dlaczego 
Mesjasz przynajmniej nie wybrał 
godniejszego rodzaju śmierci? 
Dlaczego właśnie krzyż? Dlacze-
go niegodny rodzaj kary, który 
wydaje się ubliżający nawet dla 
mordercy?”. Podobnie zgorsze-
ni są Grecy, czyli poganie, któ-
rzy uważali, że nie można mówić 

LOGIKA KRZYŻA TO POWIERZENIE SIĘ OJCU 
I UPODABNIANIE SIĘ DO CHRYSTUSA, BY MÓC 
MIEĆ SERCE NA WZÓR SERCA SYNA BOŻEGO.
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niczego więcej, jak tylko Jezusa 
Chrystusa, i  to ukrzyżowanego” 
(1Kor 2,2). Odkryli, że  Jezus został 
zawieszony na drzewie krzyża jak 
przeklęty, by nas uwolnić od prze-
kleństwa Prawa (Ga 3,13), które 
nie było zdolne dać siły, by uwolnić 
od  grzechu. Zobaczyli, że „przez 
krew krzyża” Bóg pojednał wszyst-
ko ze sobą (Kol 1,20) i  zniósł po-
działy spowodowane przez grzech, 
zniszczył ścianę wrogości, którą 
zbudowaliśmy między nami a Bo-
giem i pomiędzy sobą nawzajem.

Krzyż i związane z nim cierpienie 
stało się świadectwem miłości total-
nej, miłości bez granic.  Krzyż Chry-
stusa jest chwalebny, niosący życie. 

na  ewangelicznych wezwaniach, 
by „nieść swój krzyż za Jezusem”, 
„być z  Chrystusem przybitym 
do  krzyża”, „chlubić się z  krzyża 
Pana naszego” i  patrzeć na  Jezu-
sowy krzyż jako na uprzywilejowa-
ną drogę do  Królestwa, wybrane 
przez Boga narzędzie zbawienia. 
Nie ma Chrystusa bez krzyża, nie 
ma chrześcijaństwa bez krzyża 
ani Ewangelii bez krzyża. Życie 
człowieka ochrzczonego to uczest-
nictwo w  tajemnicy paschalnej, 
dlatego mówi słowo Boże, że „co-
dziennie umieramy i  nosimy nie-
ustannie w  ciele naszym konanie 
Jezusa, aby życie Jezusa objawiło 
się w naszym ciele” (2Kor 4,10).

bramą do  chwały i  zmartwych-
wstania. Dokładnie tak, jak było to 
w życiu Jezusa; powinno być w ży-
ciu Jego uczniów. „Brać i  nieść 
swój krzyż” oznacza wtedy przy-
jęcie wydarzeń, które sprawiają 
nam ból, cierpienie, upokorzenie, 
wystawiają na  próbę, a  które są 
przecież częścią „doświadczenia 
człowieka”, częścią życia. To wy-
zwolenie się z  iluzji, że człowiek 
powinien żyć, doświadczając jedy-
nie sukcesów, przyjemności i tego, 
co miłe, a Bóg powinien zajmować 
się usuwaniem nam z drogi wszel-
kich przeciwności. Nikt przecież 
takiego życia nie ma, ale każdy do-
świadcza pokusy oszukiwania się, 

ją krzyżami (i myślą, że nakłada je 
na nich sam Bóg) sytuacje, z  któ-
rymi tak naprawdę trzeba wal-
czyć, trzeba im się sprzeciwiać, bo 
są głęboko nieludzkie, niszczące 
godność. Nakładaczami krzyży je-
steśmy najczęściej sami dla siebie 
nawzajem. Przypisywanie Bogu, że 
jest źródłem naszych cierpień wy-
nika z naszych fałszywych wyobra-
żeń o Nim, z myślenia, że Bóg może 
nam dawać coś, co jest złe dla nas. 
Gdy Jezus zadaje pytanie słucha-
czom, czy jako ojcowie mogliby dać 
swoim dzieciom skorpiona, kamień 
albo węża zamiast chleba, jajka czy 
ryby (por. Łk 11,11-12), demaskuje 
chore przekonania, że Bóg właśnie 

Święty Jan napisał chrześcija-
nom: „Nie dziwcie się, bracia,  je-
śli świat was  nienawidzi” (1J 
3,13), wystarczy być autentycznie 
uczniem Chrystusa, a to, co nazy-
wamy „krzyżem” samo się pojawi. 
Każdy zresztą doświadcza rzeczy-
wistości krzyża, lecz człowiek wie-
rzący powinien mieć inną perspek-
tywę i inne reakcje niż ktoś żyjący 
w mentalności świata. Chrześcija-
nie nie mogą też naiwnie oczeki-
wać, że za ich „poświęcenia” i by-
cie wierzącymi powinni na  przy-
kład mniej chorować albo nie mieć 
wypadków czy problemów rodzin-
nych. Chrześcijanin doświadcza 
dokładnie tego samego co każdy 
inny człowiek, ale dzięki swojej 
paschalnej perspektywie – chce 
przeżywać to w  całkiem nowy 
sposób, którego uczy się, patrząc 
na tajemnicę Chrystusa, Jego krzy-
ża, która była dla Niego okazją 
do rzucenia się w ramiona Ojca.

Nie wiem, czy ktoś z  nas to 
potrafi, czy komuś przychodzi 
to z  łatwością, ale taka jest na-
sza droga, która nie jest drogą 
w ciemności, pozbawioną światła.

Rozpoznawanie własnych krzyży
Wypełnienie „zapomnianego 

przykazania” Jezusa: „Kto chce 
pójść za Mną, niech się zaprze same-
go siebie, niech weźmie krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24) 
domaga się stanięcia w  prawdzie 
o sobie, o swoim życiu i  rozpozna-
wania własnego krzyża, a  nawet 
wielu osobistych krzyży, których 
nikomu nie brakuje, i przyjęcia ich 
w odpowiedniej perspektywie.

Muszę zobaczyć, że moje życie, 
moja historia jest sakramentem, 
czyli rzeczywistością, w  której 
był i jest obecny Bóg, Jego troska 
o mnie. To jest wejście w wiarę: do-
strzeżenie, że każde wydarzenie, 
to dobre i to po ludzku niepomyśl-
ne, jest widzialnym znakiem niewi-
dzialnego Boga; czyli uznanie, że 
Pan tak kieruje moim życiem, aby 
mnie doprowadzić do wieczności.

Własnego krzyża należy szu-
kać blisko siebie. Pojawia się on 
tam, gdzie człowiek jest konfron-
towany z jakimiś ograniczeniami 
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że jest ono możliwe. Życie bez po-
pełniania błędów, bez konieczno-
ści dzielenia się tym, co ważne dla 
nas, życie bez doświadczania bra-
ków i  porażek, z  których można 
się wiele nauczyć, byłoby prostą 
drogą do  narcyzmu i  odrzucenia 
ważnej części bycia człowiekiem. 
W  duchowym znaczeniu „nieść 
swój krzyż” oznacza wniknięcie 
w plany  Boga, który w tych wyda-
rzeniach widzi narzędzie naszego 
zbawienia, który się nimi potrafi 
posłużyć dla naszego dobra i na-
szego rozwoju.

Przepowiadanie, które głosi-
łoby krzyż, cierpienie, bez ukazy-
wania tego, co Bóg uczynił dla nas 
w Chrystusie, bez tego przykładu 
miłości bez granic, byłoby cier-
piętnictwem, czymś niezgodnym 
z  Ewangelią.  W  perspektywie 
wiary „niesienie krzyża”, przyję-
cie życia takim, jakie jest, nie jest 
cierpiętnictwem, lecz może być 
drogą, bramą do chwały.

Do  cierpiętnictwa prowadzi 
często złe rozumienie idei naszego 
krzyża osobistego. Ludzie nazywa-

taki jest. Pokazuje dramat serc lu-
dzi, którzy wierzą podświadomie, 
że gdy prosimy o  dobro i  o  coś 
życiodajnego, to Bóg może nam 
podrzucić całkiem co innego.  Bóg 
nie jest jednak sprawcą przemocy, 
która nas dotyka, doświadczamy jej 
od ludzi, którzy mają wolność i źle 
z  niej korzystają, którzy dają się 
zwieść szatanowi. 

„Branie swojego krzyża” nie 
może oznaczać zadawania sobie 
dodatkowego cierpienia czy kara-
nia siebie, żeby na  coś zasłużyć. 
Wystarczy szukać sensu w  tym, 
co nas w  życiu spotyka. Jezus 
powiedział, że jeżeli ktoś będzie 
naprawdę Jego uczniem, będzie 
kształtowany przez mentalność 
„nowego człowieka” (bardzo od-
mienną od mentalności „człowie-
ka starego”, od „mentalności tego 
świata”, gdzie liczy się dominacja, 
panowanie, manipulacja, sukces 
„po trupach” i  inne pseudowar-
tości), to trudne doświadczenia 
przyjdą, bo trudno będzie pogo-
dzić „bycie z innego świata” z ży-
ciem w tym świecie.

W taki sposób ukrzyżowanie Jezusa 
ukazuje św. Jan Ewangelista. W jego 
Ewangelii nie ma opisów upadków 
pod ciężarem krzyża, nikt nie musi 
Jezusowi pomagać, On sam wydaje 
się wszystkim kierować. Jego śmierć 
ukazana jest jako wywyższenie, jako 
wstąpienie króla na tron. Czytelnik 
ma wrażenie jakby autor z  polito-
waniem uśmiechał się, obserwując 
zabiegi żołnierzy i  nienawiść ludzi 
stojących pod  krzyżem. Raczej za-
prasza do wspólnej adoracji, do od-
dania hołdu Królowi, który w  tym 
momencie okazuje się potężnym 
zwycięzcą.

Żeby się zbawić i  mieć nowe 
życie płynące z krzyża Pana, „trze-
ba patrzeć” na Chrystusa wywyż-
szonego. Spoglądanie na  Ukrzy-
żowanego i przyjmowanie krzyża 
oznacza teraz przylgnięcie z wia-
rą do Zbawiciela.

Naznaczeni krzyżem
Życie chrześcijanina naznaczo-

ne jest krzyżem Jezusa. Jego toż-
samość, jako nowego człowieka, 
chrystusowego, ma być budowana 

Chodzi oczywiście o  ciągłe 
umieranie dla grzechu, słabości, 
ciągłe umieranie starego czło-
wieka w nas, czyli takiego, który 
skupiony jest na sobie i idei samo-
zbawienia poprzez zasługiwanie, 
własny wysiłek nad sprawiedliwo-
ścią i  zachowanie zasad prawa. 
Ponieważ życie chrześcijanina, 
życie ucznia Jezusa, to nie chwilo-
wy entuzjazm, ale całkowite pod-
porządkowanie życia Chrystuso-
wi, dlatego być chrześcijaninem 
oznacza – naśladować Go i nieść 
swój krzyż za Nim.

Przyjmowanie z wiarą własnego 
krzyża, czyli tak naprawdę usen-
sownienie życia takiego, jakim 
jest, z  radościami i  trudnościami, 
jest odpowiedzią na  krzyż Jezusa, 
na  największą miłość. Jest zrozu-
mieniem tego, że wszystko, nawet 
to, co wygląda na  bezsensowne 
ograniczenie, może być po coś 
i może mieć pozytywną wartość.

Krzyż rozumie się jednak dopie-
ro wtedy, gdy się żyje w zjednocze-
niu z  Chrystusem, bo nie jest on 
celem samym w sobie, ale drogą, 

JESTEŚMY WEZWANI, BY PRZYJĄĆ NA RAMIONA 
KRZYŻ WŁASNEGO POCHODZENIA, SWOJEJ 
KONDYCJI I  HISTORII, KTÓREJ NIE MOŻEMY 

ZMIENIĆ, ALE MOŻEMY ZACZĄĆ KSZTAŁTOWAĆ JĄ 
OD DZIŚ – POPRZEZ WYBORY I PRZYJĘTE POSTAWY.
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związanymi z  jego osobą, gdzie 
musi zmierzyć się z  czymś, cze-
go sam dla siebie by nie wybrał,  
przez co czuje się „przybity” jak 
do  krzyża. Te ograniczenia naj-
częściej związane są z  naszym 
pochodzeniem, naszą osobistą 
historią, na  którą nie mieliśmy 
wpływu. Może to być zatem krzyż 
mojej rodziny, środowiska, z któ-
rego się wywodzę, krzyż związa-
ny z  kulturą, jaka mnie ukształ-
towała, z  sytuacją materialną, 
niepełnosprawnością, chorobą, 
ze starością, osamotnieniem i in-
nymi doświadczanymi brakami.

Osobisty krzyż może mieć 
kształt niesprawiedliwego szefa 
w  pracy, niezrozumienia, trud-
nych współpracowników czy do-
mowników, niemożności zdobycia 
wykształcenia czy osiągnięcia 
lepszych zarobków. To może być 
każda rzeczywistość, osoba, rela-
cja, która mnie w  czymś ograni-
cza lub ujawnia moje limity.

Innym wymiarem krzyża jest 
doświadczanie konsekwencji wła-
snych wyborów, pojawia się tam, 
gdzie dokonujemy jakiegoś samo-
ograniczenia, gdzie chcemy być 
darem dla innych. Wybór bezżen-

ności czy małżeństwa, posiadanie 
dzieci, zaangażowanie się w  po-
moc innym albo podjęcie życia 
pustelnika – wszystkie te wybory, 
wszystkie nasze „tak” dla czegoś, 
związane są z  ograniczeniami 
i z naszym „nie” dla czegoś inne-
go, a więc także z jakimś cierpie-
niem, nie można przecież mieć 
wszystkiego na raz.

W  założeniu rodziny widać 
krzyż będący śmiercią egocen-
tryzmu, wejścia we wzajemną 
zależność, w  zapominanie o  so-
bie i w służbę innym, która sporo 
kosztuje. Wierność małżeńska to 
prawdziwa duchowa walka i wiele 
dobrego samoograniczenia, po-
dobnie jak wychowanie dzieci, po-
łączone z rezygnacją z wielu wol-
ności i  możliwości. Podobnie jest 
też z wyborem konsekracji zakon-
nej. Tutaj w  ślubach ujawnia się 
krzyż jako śmierć starego człowie-
ka i narodziny nowego. Na krzyżu 
czystości uśmiercana jest pożą-
dliwość, na  krzyżu ubóstwa chci-
wość, a  pycha umiera na  krzyżu 
posłuszeństwa. Osobisty krzyż sta-
je się wtedy miejscem rzeczywiste-
go umierania i  nowych narodzin, 
do nowego życia. Profesor Wacław 
Hryniewicz OMI zauważa („Ke-
notyczny Etos Ewangelii”, Słowo 
Krzyża 1:2007), że samoogranicze-
nie, „pomniejszanie siebie”, „ogo-
łocenie”, a  nawet doświadczanie 
pustki – to wszystko jest konkret-
nym wymiarem miłości. Bóg obja-
wił się w Ukrzyżowanym jako uni-
żony i pomniejszony. Nie wkroczył 
w historię z potęgą i mocą, która 
ograniczyłaby człowiekowi wol-
ność decyzji, lecz przez uniżenie 
apeluje dramatycznie do  nawet 
najbardziej zbuntowanej ludzkiej 
wolności. Wszystko po to, by zaist-
niała szansa ocalenia najbardziej 
zatraconych. W krzyżu Chrystusa 
ujawniło się, że „zła świata nie 
leczy się egocentryczną koncen-
tracją człowieka na sobie samym, 
lecz zaprzeczeniem egoizmu, go-
towością do rezygnacji, samoogra-
niczenia, wyjściem ku drugim, 
oddaniem siebie. Innymi słowy, 
zbawienie dokonuje się w sposób, 
o którym On sam dał świadectwo 

prawdą całego swego życia. Trze-
ba porzucić zaabsorbowanie sobą 
samym, gdyż na  tej drodze nie 
można doznać dobroczynnej prze-
miany człowieczeństwa”.

Czy w doświadczaniu bólu i cier-
pienia może być coś korzystnego, 
coś wartościowego? Na  te pier-
wotnie pozytywne aspekty próbuje 
zwrócić uwagę ojciec profesor Ja-
cek Salij OP (Konferencja „Chrystus 
i  Krzyż”); mówi, że ból alarmuje 
nasz organizm o stanie zagrożenia, 
jest także ważnym instrumentem 
naszego otwarcia na rzeczywistość. 
Zanik wrażliwości na  ból (melan-
cholia anaestetica) jest jednostką 
chorobową, która głęboko uniesz-
częśliwia człowieka. Poza tym ból, 
związany choćby ze zmęczeniem 
twórczą pracą, jest częścią drogi 
do  rozwoju i  doskonałości. Autor 
zauważa także prawdę, że na  sku-
tek grzechu ból człowieka powięk-
sza się, a  grzech pogłębia dramat 
ludzkiego cierpienia. Przez trwanie 
w  grzechu, nieumiejętność roz-
poznawania i  wybierania tego, co 
dobre, powiększamy naszą udrękę 
egzystencjalną. Sami dokładamy 
sobie cierpień, nie żyjąc tak, jak po-
winniśmy żyć. Zbliżając się do ludz-
kiego cierpienia jako do  tajemnicy, 
która nas jednak przekracza, należy 
kształtować w sobie postawę i spoj-
rzenie wiary. Jeśli jest to możliwe, 
trzeba z  cierpieniem walczyć, bo 
Bóg cierpienia nie uczynił, przyszło 
ono na nas jako konsekwencja grze-
chu. Nie wolno też cierpienia spro-
wadzać ani na siebie, ani na innych, 
ale należy usuwać jego przyczyny 
oraz zmniejszać cierpienie, które już 
stało się faktem. Ale nie każdą cenę 
warto płacić, by uniknąć cierpienia, 
bo jak pisze święty Piotr: „Lepiej 
bowiem – jeżeli taka jest wola Boża 
– cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli 
czynić źle” (1P 3,17).

Warto przyjąć cierpienie, by 
ocalić godność, uczciwość czy 
wiarę. Odpowiedzią na  cierpienie 
powinno być także przychodzenie 
z  pomocą i  współczującą miłością 
tym, którzy cierpienia doświad-
czają. Wreszcie warto z  własnego 
cierpienia stworzyć okazję do  du-
chowego wzrostu, bo zło cierpienia 

KRZYŻ ROZUMIE SIĘ 
DOPIERO WTEDY, GDY SIĘ ŻYJE 

W ZJEDNOCZENIU Z CHRYSTUSEM, 
BO NIE JEST ON CELEM SAMYM 

W SOBIE, ALE DROGĄ, BRAMĄ DO 
CHWAŁY I ZMARTWYCHWSTANIA.
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polega też na tym, że nie potrafimy 
odnieść z niego żadnego pożytku.

Nie powinniśmy też patrzeć 
na życie jako na jakiś test czy pró-
bę pełną krzyży, które trzeba zno-
sić, które zmuszają nas do  cier-
pienia, by przyjmując je, jakoś  
zasłużyć na  niebo. To nie nasze 
krzyże, nasze cierpienie daje nam 
życie wieczne. Życie wieczne jest 
nam już dane. Pascha Chrystu-
sa jest bramą do  wiecznej więzi 
z  Bogiem, jest darem; człowiek 
już niczego nie musi zdobywać. 
Doświadczamy oczywiście wielu 
krzyży i  utrapień, żyjemy z  ludź-
mi, których wady i  niedojrza-
łość w  nas uderzają, przychodzą 
na nas choroby i starość, które za-
bierają nam życiową energię, ale 
one wszystkie mają swoją ważną 
misję – pomagają nam odkryć, 
że jesteśmy skupionymi na sobie 
egoistami, że grzeszymy i nie po-
trafimy kochać, ale Bóg kocha nas 
pomimo tego i nie przestaje reali-
zować swojej woli, by wszyscy zo-
stali zbawieni.

– zagłada, ich bogiem – brzuch, 
a chwała – w tym, czego winni się 
wstydzić. To ci, których dążenia są 
przyziemne.  Nasza bowiem oj-
czyzna jest w  niebie. Stamtąd też 
jako Zbawcy wyczekujemy Pana 
naszego Jezusa Chrystusa,  który 
przekształci nasze ciało poniżone 
na podobne do swego chwalebne-
go ciała, tą potęgą, jaką może On 
także wszystko, co jest, sobie pod-
porządkować” (Flp 3,18-21).

Złorzeczenie i uwielbienie
Na wzgórzu Golgoty stały trzy 

krzyże, podobne doświadczenie 
było udziałem trzech różnych lu-
dzi, ale odmienne były ich reak-
cje, które mówią wiele o naszych 
reakcjach na  doświadczenie oso-
bistych krzyży. Pierwszy krzyż 
jest spotkaniem z  buntownikiem. 
Wisi na  nim ktoś, kto buntował 
się wiele w  swoim życiu, a  bunt 
przeciwko władzy doprowadził go 
do tego miejsca. W doświadczeniu 
krzyża nie przestaje się buntować, 
cierpienie go niszczy i  prowadzi 

Misja naszych krzyży to stawia-
nie nas w prawdzie o nas i otwie-
ranie nas na  Boga, od  którego 
pochodzi prawdziwe i pełne życie. 
Nasza wędrówka krzyża (sequela 
crucis) to nowe podejście do życia 
i własnej historii, to odkrywanie, że 
liczy się tylko to, czy potrafimy bez-
granicznie być oddani Bogu. Logi-
ka krzyża to powierzenie się Ojcu 
i upodabnianie się do Chrystusa, by 
móc mieć serce na wzór serca Syna 
Bożego. „Wielu bowiem postępuje 
jak wrogowie krzyża Chrystusowe-
go, o których często wam mówiłem, 
a teraz mówię z płaczem. Ich losem 

do przeklinania i bluźnienia Bogu. 
Zły duch, który zawsze jest blisko 
każdego krzyża, wykorzystuje go, 
by oskarżać Boga i  ukazywać Go 
jako niesprawiedliwego i  nieko-
chającego nas. Trudności i cierpie-
nia mają być dowodem na  to, że 
Bóg nas ogranicza, męczy i traktu-
je niesprawiedliwie. Demon poka-
zuje nam nasze krzyże i każe nam 
bluźnić Bogu, uznawać Go za na-
szego wroga, namawia, byśmy nie 
akceptowali naszego „tu i  teraz”, 
naszej historii i  naszej kondycji. 
Bunt złego łotra jest demoniczny, 
jest ślepotą na prawdziwe znacze-

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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nie jego krzyża, który mógł być, 
jak w  przypadku drugiego łotra, 
jego bramą do prawdziwego życia.

Poruszający jest w filmie Mela 
Gibsona „Pasja” moment, gdy 
na  krzyż złego łotra przylatuje 
kruk i  wydziobuje mu oczy, któ-
re są ślepe na  paschalną tajem-
nicę. Drugi łotr w  tym samym 
doświadczeniu modli się i  prosi 
o przebaczenie, uznaje to, że sam 
doprowadził się do tego momentu 
poprzez swoje wybory i przemoc. 
Uznaje, że został oszukany, gdy 
ukazano mu drogę gniewu i prze-
mocy, że źle wybrał, szukając siły 
i zadając śmierć. Otrzymuje obiet-
nicę od Jezusa: „Dziś będziesz ze 
Mną w raju”, a jego krzyż zmienia 
go, uczy pokory i prawdy o swoim 
człowieczeństwie.

nieprzyjaciela. Próba zrzucenia 
jednego krzyża kończy się nało-
żeniem sobie kolejnych. Ale udaje 
nam się także reagować z pokorą, 
przyjmując prawdę o sobie, prze-
baczając i otrzymując przebacze-
nie. Jak dobry łotr przestajemy 
udawać kogoś, kim nie jesteśmy 
i odzyskujemy swoje człowieczeń-
stwo. Ideałem jest natomiast Jezu-
sowe serce – zwalczające wszelką 
ciemność, odrzucające pokusę 
demona i  wchodzące w  jeszcze 
większą zażyłość z Bogiem. Jezus 
nie pozwolił oddalić się od  Ojca, 
a  nawet przyciągnął do  Niego 
innych. Trzy krzyże: krzyż prze-
kleństwa, krzyż pokuty oraz krzyż 
zbawczy, to trzy sposoby przeży-
wania cierpienia i  przeżywania 
własnego życia.

na  Golgocie, lecz następuje po 
nim zmartwychwstanie i  rozlanie 
Ducha Świętego, ze śmierci zo-
staje wyprowadzone życie, krzyż 
jawiący się jako przekleństwo i ko-
niec wszystkiego – okazał się no-
wym początkiem, stał się krzyżem 
chwalebnym, czyli takim, za który 
uwielbia się Boga. Wiele ludzi do-
świadcza tego paschalnego wy-
miaru w swoim życiu, gdy dziękują 
Bogu za doświadczenia, które wy-
dawały im się czymś śmierciono-
śnym, a  okazały się prawdziwym 
przełomem i  początkiem nowego 
życia, już tu w codzienności ziem-
skiej. Z nowej perspektywy widzą 
oni, że „wszystko było po coś”, 
że po ludzku coś było niemożliwe 
do zrobienia, ale „u Boga wszystko 
jest możliwe” (Mt 19,26).

Nauczanie o  krzyżu chwaleb-
nym zaprasza nas, byśmy dzię-
kowali Panu za nasze rany, za do-
świadczane krzyże, bo to one do-
prowadziły nas do  Boga, źródła 
miłości. Nasze życie może być jak 
drogocenna perła, która powstaje 
w  wyniku cierpienia małży. Per-
łopław nie odrzuca uwierającego 
go ziarenka piasku czy jakiegoś 
zanieczyszczenia, którego prze-
cież nie powinno być w jego wnę-
trzu, lecz zamienia w klejnot, ota-
czając masą perłową.

Jesteśmy wezwani, by przyjąć 
na  ramiona krzyż własnego po-
chodzenia, swojej kondycji i  hi-
storii, której nie możemy zmienić, 
ale możemy zacząć kształtować ją 
od dziś – poprzez wybory i przyję-
te postawy. Możemy także pytać 
samych siebie: na  jakim krzyżu 
dziś nie chcemy umierać, czyli 
czego nie chcemy robić dla in-
nych w domu czy w pracy. Czego 
nie dajemy sobie odebrać, komu 
chcielibyśmy wymierzyć sprawie-
dliwość, dać nauczkę, co uważa-
my za upokarzające nas i za co nie 
chcemy uwielbiać Boga.

W DUCHOWYM ZNACZENIU NOSZENIE SWOICH 

KRZYŻY OZNACZA WNIKNIĘCIE W PLANY  BOGA, 

KTÓRY W TYCH WYDARZENIACH WIDZI NARZĘDZIE 

NASZEGO ZBAWIENIA, KTÓRY SIĘ NIMI POTRAFI 

POSŁUŻYĆ DLA NASZEGO ROZWOJU. 

Wreszcie na Golgocie jest krzyż 
Chrystusa, na którym dokonuje się 
dar z siebie, rzucenie się w ramio-
na Ojca, całkowite powierzenie 
się. Nie brak tam prawdziwej du-
chowej walki, przejścia od pełnego 
rozpaczy i bólu „Boże mój, czemuś 
Mnie opuścił?!” do  synowskiego 
„W ręce Twoje oddaję ducha Moje-
go!”. Demoniczna rozpacz i ciem-
ność zostały przezwyciężone, a Je-
zusowy krzyż stał się krzyżem na-
dziei i daru z siebie.

W swojej medytacji o krzyżach 
Golgoty, ks. Tischner zauważa 
(„Kazanie o  sensie Krzyża”), że 
każdy z  nas ma w  swoim sercu 
te trzy krzyże, czyli trzy sposo-
by reagowania na  trudności. Są 
chwile, gdy buntujemy się prze-
ciwko Bogu, własnej historii i ota-
czającemu nas światu, dajemy 
zmanipulować się złemu duchowi 
i  traktujemy Boga jako naszego 

Doświadczanie krzyży jest dla 
nas bolesne, bo doprowadza nas 
do prawdy o naszej niemocy i na-
szych ograniczeniach, ale jedno-
cześnie prowadzi do wiary, do za-
wierzenia. Szatan posługuje się 
nimi jako swoimi narzędziami, by 
odłączyć nas od Boga i Jego miło-
ści. Namawia do grzeszenia, czyli 
poszukiwania życia poza Bogiem, 
do buntu, do wzięcia życia w swo-
je ręce. Pokazuje nam nasze braki 
–  słabe zdrowie, niskie zarobki, 
niewystarczające wykształcenie, 
niezrozumienie nas przez otacza-
jących nas ludzi czy nasze roz-
chwiane emocje –  i mówi, byśmy 
kombinowali, oszukiwali, zabiera-
li innym i –  ogólnie – byśmy nie 
przyjmowali rzeczywistości.

Cierpienie, które miało nas 
zbliżyć do  Boga, może odsunąć 
nas jeszcze bardziej. Jednak pas-
chalne wydarzenie nie kończy się 

Łukasz Woźniak 
OFMCap
doktor teologii misji 

Wiele na to wskazuje, że chociaż grzech pierworodny nie zniszczył wpisa-
nego w nas obrazu Boga, to jednak jego skutkiem jest utrata duchowych predys-
pozycji, które nas samych przekonywałyby o naszym podobieństwie do Niego.

Dlatego tęskniąc za Bogiem, ale również tęskniąc za „prawdziwym sobą”, 
próbuję odzyskać podobieństwo do Syna Bożego. Można by nawet zaryzyko-
wać twierdzenie, że również po to Syn Boży przyjął ludzkie ciało, abym nie 
tylko odkrył, jak bardzo On jest do mnie podobny, ale także – abym zobaczył, 
w czym ja jestem do Niego podobny i zarazem wciąż niepodobny.

Chrześcijańskie życie ukierunkowane jest na to, aby być do Chrystusa po-
dobnym. Aczkolwiek chrześcijanie różnie to podobieństwo dzisiaj rozumieją. 
Mnisi Kościołów wschodnich nawet w wyglądzie zewnętrznym próbują wyra-
zić swoją duchową determinację w upodabnianiu się do Chrystusa. Dlatego  
zapuszczają brody, noszą długie włosy i powłóczyste szaty. W Kościele zachod-
nim, generalnie rzecz ujmując, kładzie się nacisk na płaszczyznę moralną. 
Ona jest uznawana za najważniejszy zewnętrzny przejaw wewnętrznej świę-
tości, niewidzialnego zjednoczenia z Chrystusem. Podobnym do Syna Bożego 
jest ten człowiek, który wystrzega się grzechu oraz postępuje tak, jak Jezus 
postępował. Natomiast współczesne wspólnoty protestanckie podkreślają 
(w  swojej koncepcji podobieństwa do  Chrystusa) znaczenie ewangelizacji. 
Być podobnym do Zbawiciela to –  w ich rozumieniu – głosić Ewangelię tak, 
jak On ją głosił; wędrować przez świat, czyniąc ludzi Jego uczniami, troszczyć 
się o ubogich, pocieszać strapionych, uzdrawiać chorych.  

Ten szkic, przedstawiający sposoby akcentowania podobieństwa do Chry-
stusa w różnych denominacjach chrześcijańskich, jest z założenia uproszczony. 

Jesteśmy do siebie podobni
Br. Michał Deja OFMCap

CHYBA NIE MA CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE, KTÓRY W GŁĘBI SERCA NIE MIAŁBY PRAGNIENIA, ABY SIĘ ZMIE-
NIAĆ NA „LEPSZE”, CZYLI DĄŻYĆ KU DOSKONAŁOŚCI. KIEDY CHRZEŚCIJANIE ODKRYWAJĄ W SOBIE TO 
PRAGNIENIE, NABIERA ONO KONKRETNYCH KSZTAŁTÓW; OZNACZA UPODOBNIANIE SIĘ DO CHRYSTUSA. 

Chodzi mi w nim tylko o to, żebyśmy 
spróbowali odkryć, do której z  tych 
koncepcji podobieństwa do Chrystu-
sa jest nam najbliżej. Którą spośród 
nich praktykujemy lub pragniemy 
wprowadzać w  życie? Która z  nich 
daje subiektywną pewność, że Ojciec 
niebieski, patrząc na mnie, rozpozna 
swojego syna? Odpowiedź na te py-
tania jest o tyle ważna, że warunkuje 
i ukierunkowuje poszukiwania same-
go siebie doskonalszego, lepszego, 
bardziej świętego.

STYGMATY I STYGMATYZACJA
Stygmaty kojarzą się z  ludźmi 

świętymi. Stygmatyzacja bowiem to 
trwałe naznaczenie człowieka lub 
grupy ludzi negatywną opinią i  izo-
lowanie od  reszty społeczeństwa. 
Natomiast stygmaty to znaki podo-
bieństwa do Ukrzyżowanego i Zmar-
twychwstałego. Podobno pierwszym 
człowiekiem po Chrystusie, który 

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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nosił znaki Jego męki, był św. Paweł apostoł. Tak niektórzy interpretują jego 
słowa zapisane w Liście do Galatów: „Przecież ja na ciele swoim noszę blizny, 
znamię przynależności do Jezusa” (6,17). Jednak wielu uczonych jest scep-
tycznie nastawiona do tego poglądu. Twierdzą oni, że św. Paweł miał na myśli 
raczej jakieś duchowe blizny po ranach zadanych mu przez własne grzechy.

Faktem potwierdzonym przez wielu świadków jest noszenie stygmatów 
przez św. Franciszka z Asyżu. Chociaż i w jego przypadku nie obyło się bez 
wątpliwości, które musiała rozwiać Stolica Apostolska, wydając odpowied-
ni dokument. Podobnie było ze św. Ojcem Pio; rany na dłoniach, stopach 
i boku rzekomo miał sam sobie zadawać ostrym narzędziem. Dziś jednak 
nikt w Kościele nie wątpi, że tego nie robił.

Ci trzej wielcy święci, a oprócz nich wielu innych, otrzymali łaskę niezwy-
kłą, bo w sposób cudowny, choć nie bez ogromnego bólu, przeżywali swoje 
podobieństwo do Chrystusa, nosząc Jego rany na swoim ciele. Ich podobień-
stwo do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana jest dzisiaj bezsporne. 

uzdrowienie. Polega ono na przyjęciu 
miłości Ojca, która uzdalnia do życia 
pomimo ran, jakie zadała każdemu 
z  nas stosowana przez ludzi prze-
moc. Funkcjonowanie „pomimo ran” 
– to uświadomienie sobie prawdy, że 
nie ma w życiu nic ważniejszego niż 
miłość Ojca. Nawet moje rany nie są 
od  Jego miłości ważniejsze, dlatego 
nie muszę nieustannie się na  nich 
koncentrować i  w  ich świetle inter-
pretować zachowań ludzi, którzy 
mnie otaczają.

Najważniejsza jest miłość Ojca, by-
cie blisko Niego bez lęku. I jak miłość 

Ojca wskrzesiła Jezusa do życia nadprzyrodzonego, przekraczającego naturę 
i prawa nią rządzące, tak samo wskrzesi nas do wolności od poczucia krzywdy. 

SYNOWIE W SYNU
W tym miejscu przywołam alegorię o dobrym pasterzu z Ewangelii św. 

Jana (J 10,1-39). Odnajdujemy w niej wypowiedź Pana Jezusa, w której stwier-
dza, że jest zarówno dobrym pasterzem, jak i bramą, przez którą Jego owce 
wchodzą do owczarni. 

Jezus, jak dobry pasterz, prowadzi za  sobą owce. Jednak tylko te 
owce wejdą przez bramę, które pokażą swoisty dowód tożsamości, do-
wód podobieństwa do  Zmartwychwstałego, czyli swoje rany. Ten, kto 
próbuje wejść inną drogą do owczarni, jest rozbójnikiem. I chociaż kie-
ruje nim pragnienie bycia miłowanym przez Pasterza, to nie rozpozna-
jąc swego podobieństwa do Niego, ukrywając swoje rany, nie otrzyma 
tego, czego pragnie, czyli pełni życia.

Przez bramę wchodzi się w prze-
strzeń miłości Ojca, który widząc 
nasze rany, widzi w  każdym z  nas 
swoje umiłowane dziecko. Proces 
leczenia ran polega zaś na naszym 
duchowym uczestnictwie w  tajem-
niczej wymianie gestów miłości 
pomiędzy Ojcem i Synem w Duchu 
Świętym. Możemy sobie tę sytu-
ację wyobrazić w  ten sposób: Oj-
ciec trzyma Syna za  rękę, a pusta 
przestrzeń pomiędzy ich splecio-
nymi dłońmi została przeznaczona 
dla Ducha Świętego i  dla każde-
go z  nas, dla Kościoła, który jest 
wspólnotą ludzi poranionych. Ten, 
kto wejdzie w  tę przestrzeń, może 
czuć się bezpieczny. Nikt go nie wy-
rwie z  ręki Syna Bożego i  nikt go 
nie wyrwie z ręki Ojca (J 10,27-30). 

***
Zainspirowani bardziej kulturą sta-

rożytnej Grecji niż Ewangelią niekie-
dy czynimy z doskonałości cel nasze-
go życia, a to niewiele ma wspólnego 
z chrześcijaństwem. Doskonałość nie 
jest celem, ale drogowskazem wska-
zującym drogi do  osiągnięcia celu, 
jakim jest zjednoczenie z Bogiem Oj-
cem przez Jezusa Chrystusa w Duchu 
Świętym. Za sprawą Jezusa jesteśmy 
blisko Ojca (Ef 3,12), a bliskość ta rzą-
dzi się Bożymi regułami. 

Pierwszą regułą jest, aby nie 
mieć nic wspólnego z „władcą tego 
świata”, czyli z  demoniczną logi-
ką podejrzeń wobec Boga i  ludzi, 
której dziedzicami jesteśmy przez 
grzech pierworodny. Drugą, rów-
nie ważną regułę, stanowi miłość 
gotowa do pełnienia woli Ojca. Je-
zus doświadczał tak zażyłej więzi 
z Ojcem, że był w stanie zgodzić się 
na  śmierć, bo miłość do Ojca była 
dla Niego najważniejsza. 

Jeśli ta miłość była dla Jezusa 
źródłem tak wielkiej siły do życia, to 
dlaczego z nami miałoby być inaczej?

Niewierny Tomasz został zachęcony przez Chrystusa, 
aby dotknął Jego ran, aby dostrzec w nich podobieństwo 
do swoich bliźniaczo podobnych duchowych ran. Nie bez 

przyczyny został nazwany Didymos, czyli bliźniak. 

Jednak czy nie możemy w naszych rozważaniach odwrócić kierunku poszu-
kiwania podobieństwa? Może warto zaryzykować twierdzenie, że Chrystus, 
doznając podczas męki wielu zranień, pragnie nas przekonać, że to On chce 
być do nas podobny w tym wszystkim, co w nas jest poranione?

Przy takim postawieniu sprawy proces ukazywania się ran na  ciele 
wspomnianych świętych oznaczałby coraz głębsze uświadamianie sobie 
przez nich prawdy całkowicie nowej. To nie staranie się, aby osiągnąć do-
skonałość przyczynia się do wejścia w proces upodabnia się do Syna Bo-
żego. Prawda może być zupełnie inna. To Syn Boży upodobnił się do nas, 
przyjmując na siebie całą przemoc świata, całą agresję, jaką ludzie przeży-
wali w odniesieniu do Boga, doznając wielu zranień.

Warto w  tym miejscu przywołać postać św. Tomasza apostoła, który po 
zmartwychwstaniu został przez Pana Jezusa zaproszony do ważnej konfronta-
cji (J 20,24-28). Miał sprawdzić prawdziwość ran Zmartwychwstałego, aby się 
przekonać o Jego zmartwychwstaniu. Jednak w momencie spotkania Tomasza 
z  Chrystusem dokonało się nie tylko sprawdzenie tożsamości Zmartwych-
wstałego. Zachęta Chrystusa, aby Tomasz dotknął Jego ran, była zaprosze-
niem do dostrzeżenia przez apostoła swojego podobieństwa do Niego. Nie bez 
przyczyny Tomasz został przez św. Jana ewangelistę obdarzony przydomkiem 
Didymos (bliźniak). Rozpoznał on bowiem podczas tego spotkania w ranach 
Chrystusa bliźniaczo podobne duchowe rany do swoich własnych. 

W JEGO RANACH JEST NASZE ZDROWIE 
Podczas spotkania Jezusa z apostołami w wieczerniku ukazana jest na-

dzieja na uzdrowienie ran każdego z nas (zob. Iz 53,5). Intuicyjnie odkry-
wamy, że Jego rany to symbol naszych ran, które zadali nam ludzie, kiedy 
nas nie kochali – krzywdzili, wykorzystywali, odrzucali, poniżali, odbierali 
nam godność i  wolność. Kiedy nam nie pozwalali być sobą i  prowadzić 
życia na własny rachunek. Są to rany będące świadectwem przemocy, jaka 
nas w życiu spotkała i jaką niekiedy stosowaliśmy wobec samych sobie.

Pan Jezus był odrzucony, pozbawiony godności, zdradzony, upokorzony, jak 
bywa każdy z nas, a jednak nie zabiło to w Nim miłości do ludzi i zaufania 
do Ojca w niebie. Chociaż zadane rany przyczyniły się do śmierci Jego ciała, 
nie zniszczyły w Nim zdolności do miłowania. Miłość wskrzesza Jezusa do no-
wego życia, a w Jego ranach jest – jak już  wspomniałem – nadzieja na nasze 

Br. Michał Deja
OFMCap
doktor teologii 
biblijnej

Fot. Archiwum OAT
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NA DRODZE
TERAPII, ZANIM 

NASTĄPI UZDRO-
WIENIE, KTÓREGO 

PRAGNIEMY, NALE-
ŻY PAMIĘTAĆ, ŻE 

NASZE CIERPIENIA 
NIE SĄ DAREMNE, 

BO SĄ WSPÓŁ-
UCZESTNICTWEM
W CIERPIENIACH
JEZUSA ZA NAS.

Osobom mających za  sobą 
życiowe traumy i  różne for-
my terapii niełatwo jest zrozu-
mieć szczęście, jakiego doznają 
stygmatycy w  ich cierpieniach. 
Mała Arabka, w  momencie gdy 
otrzymała łaskę transwerbacji, 
czyli zranienia serca, zawołała: 
„Dosyć, dosyć, o Jezu, już więcej 
nie mogę. Umrę z bólu i zachwy-
tu”. Podobnie jak ponad cztery-
stu innych stygmatyków dostą-
piła ona wyjątkowej łaski nosze-
nia ran Jezusa, gdzie ból i  mi-
łość, męka i  zachwyt spotykają 
się z  niczym nieporównywalną 
i nie dającą się opisać siłą. 

Teresa z Ávila opisuje to tak: 
„Chociaż smutek i  męka są tak 
wielkie, że żadne chyba cierpie-
nie na tej ziemi srogości ich nie 
dorówna […], dusza w tym stanie 
nie tylko za nic je uznaje w po-
równaniu z  tym, co przez nie 
osiąga, ale i samo to męczeństwo 
ceni sobie jako łaskę najdroższą 
[…]. I  chociaż to takie męczeń-
stwo, że żadnej na  nie ulgi nie 
ma, cierpi je przecież ochotnie, 
i gdyby taka była wola Boża, go-
towa jest cierpieć je całe życie, 
to znaczy, nie umrzeć raz, ale 
wciąż, całe życie umierać, bo 
stan ten można porównać tylko 
z rzeczywistym konaniem”.

W  życiu tych heroicznych 
i podziwu godnych postaci część 
naszych reguł życia traci swo-
ją rację bytu, a niektóre reguły 
psychoterapii stoją z nimi nawet 
w wyraźnej sprzeczności.

Czego doświadczają mistycy? 
Wszystkiego, czego my chcemy 
za  wszelką cenę uniknąć: bólu 
odrzucenia, mroków osamot-
nienia, smutku, uczucia nicości, 
oschłości, ciemności duszy, uczu-
ciowej pustki, opuszczenia przez 
Boga, bezmiaru własnej nędzy...

W najtrudniejszej chwili, któ-
rą św. Faustyna nazwała „próbą 

nad próbami”, mistycy czują się 
tak, jakby ich dusze zostały po-
tępione. Zamiast miłości Boga 
czują ciężar Jego sprawiedliwo-
ści. Ale jednak zawierzają Jego  
nieskończonej dobroci i  zapew-
niają: „Jezu,ufam Tobie”.

Nie potrafię patrzeć 
na stygmaty tylko w postawie za-
chwytu nad mistycznym doświad-
czeniem, ponieważ wiem, że nie 
cierpienie jest w nich jedyną war-
tością. Poszukuję tego czegoś, 
co sprawia, że – poza wzniosłym 
przeżyciem – rodzą one dotkliwy 
ból rozrywający ciało. 

W  stygmatach współistnieją 
piękno, które urzeka i  pocią-
ga swoją prawdziwością, oraz 
koszmar cierpienia, który prze-
kreśla sens życia. Trudno dopa-
sować tak ogromne sprzeczno-
ści. Trudno złączyć w jeden byt: 
piękno miłości i  konsekwencje 
nienawiści, chęć życia i  przy-
zwolenie na umieranie, tęskno-
tę za  bliskością i  dotkliwą izo-
lację. Może właśnie stygmaty 
dowodzą tego, że niemożliwe 
staje się osiągalne?

Życie obfituje w  sprawy nie 
do  pogodzenia. Im wnikliwiej za-
czynamy rozumieć otaczającą nas 
rzeczywistość, tym silniej odczu-
wamy, jak dalece ideały odbiegają 
od codzienności. Zawiedzione na-
dzieje co krok powalają nas na zie-
mię, odkryte kłamstwa odbierają 
poczucie pewności, a poznawanie 
własnych słabości obnaża kru-
chość osobistych ambicji i planów.

Nawet gdy nabieramy ochoty 
na  życie, to i  tak zza progu wy-
gląda śmierć. Co stanie się z tym 
wszystkim, co uzyskaliśmy? Osa-
cza nas lęk niepewności. Zadaje-
my sobie fundamentalne pytania 
o  sens istnienia jako kompilacji 
życia i  śmierci, przyjemności 
i cierpienia, pragnień i zwątpień.

Gdy już wyczerpiemy wszel-
kie dostępne środki w  przenik-
nięciu siebie i  świata wokół, 
a te i tak nie przyniosą nam od-
powiedzi, wówczas warto otwo-
rzyć się na tajemnicę stygmatów 
– tajemnicę godzenia antynomii. 
Każdy z nas potrzebuje poczucia 

bezpieczeństwa, ale zarazem 
zaryzykuje wiele, gdy chodzi 
o  dobro najbliższych. Lubimy 
wypracowany komfort życia, 
ale rezygnujemy z  niego, gdy 
podejmujemy nowe wyzwania. 
Potrzebujemy komuś całkowicie 

ZNOSIMY OGROM 
CIERPIENIA I BÓLU, 
JEŚLI WIEMY, PO CO 

JE PRZYJĄĆ ORAZ 
KOMU I CZEMU MA 

TO SŁUŻYĆ.

W  ranach stygmatyków każ-
dy z nas odnajdzie również swo-
je rany, choć zapewne nie tak 
głębokie. Warto jednak pamię-
tać, że oni – naznaczeni ranami 
– podejmowali walkę duchową 
w postawie ufności wobec Boga: 
„Bądź wola Twoja” (Łk 22, 42).

Zatem, na drodze terapii, za-
nim nastąpi uzdrowienie, które-
go pragniemy, należy pamiętać, 
że nasze cierpienia nie są darem-
ne, bo są współuczestnictwem 
w cierpieniach Jezusa za nas. To 
są nasze małe stygmaty.

zaufać, choć nikt nie jest dosko-
nały. Długo wytrwamy w dojmu-
jącej samotności, gdy wierzymy, 
że kiedyś doświadczymy zjedno-
czenia. Nienawidzimy, gdy ktoś 
nas poniża i  nami pogardza, 
ale decydujemy się na  przeba-
czanie. Znosimy ogrom cierpie-
nia i bólu, jeśli wiemy, po co je 
przyjąć oraz komu i  czemu ma 
to służyć. Im mocniej krwawiąca 
rana, tym bardziej niezbędny ów 
głębszy sens. Głębsze doświad-
czenie miłości, bez niej bowiem 
ból staje się piekłem. Zaświad-
cza o tym złożony ciężką choro-
bą ks. Józef Tischner w słowach 
skierowanych do  przyjaciela: 
„Nie uszlachetnia. Nie ono dźwi-
ga. Cierpienie zawsze niszczy. 
Tym, co dźwiga, podnosi i wzno-
si ku górze, jest miłość”. 
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Ostatnio odwiedziłam ro-
dziców, gdy mama miała kłopoty 
zdrowotne. Miałam więc okazję do-
świadczyć służby zdrowia w działa-
niu – najpierw na poziomie lokalnym 
w przychodni, a potem na poziomie 
ogólnym izby przyjęć warszawskie-
go szpitala.

Wszystko skończyło się pomyśl-
nie – mamę przyjęto na  oddział, 
zaopiekowano się nią na  sposób 
dietetycznych posiłków i kolejnych 
badań (wykryto niski poziom sodu 
i problemy z nerkami), a ja pojecha-
łam z psem do do lasu, żeby docho-
dzić do siebie na hamaku w sosno-
wym pyle, przy świetle księżyca. 

Całą drogę ze szpitala w głąb lasu 
męczyła mnie świadomość czegoś 
nieuświadomionego, jakkolwiek irra-
cjonalnie by to nie brzmiało. Wreszcie 
zrozumiałam: „jestem zupełnie nie-
gotowa na starość moich rodziców”. 
I nie chodzi nawet o starość w naszym 
kraju, przy naszej służbie zdrowia, bo 
to oddzielny temat na  artykuł, tylko 
o sam fakt, że nie dorosłam – taka jest 
prawda – ani do swojego wieku, ani 
tym bardziej do wieku taty i mamy. 

Można by zgryźliwie zapytać, czy 
nie mam oczu, lustra albo wglądu 
w  metrykę, a  ja z  pokorą odpowie-
działabym, że mam. I co z tego, skoro 
rzecz nie w zrozumieniu na poziomie 
intelektualnym, lecz w  przyswojeniu 
na poziomie emocjonalnym. 

Może to kogoś zdziwi, ale zwykle 
moje kontakty z rodzicami odbywa-
ją się w sposób wyekstrahowany, to 
znaczy albo ja jestem u nich, albo 
oni są u mnie. Rzadko mam okazję 
oglądać ich wśród innych ludzi. A tu 
nagle widzę mamę na tle energicz-
nego personelu, gdy ona, w stresie 
i  złym samopoczuciu, niedosłyszy, 
czuje się zagubiona i  wycofana. 
Wiadomo, że szpital jest miejscem, 
w  którym człowiekowi w  ogóle 
trudno zachować godność, ale i tak 
zrobiło to na mnie duże wrażenie. 

I  pomyślałam sobie: jak to 
się stało, że ojciec ma już lat 78 
(o czym przypomina każdemu, kto 
chce i nie chce słuchać), a mama 
76 ? Nawet jeśli nie jest to sędzi-
wa starość, to w  każdym razie 
wiek słuszny, który ma już swoje 
objawy i spodziewania. 

Człowiek rozumie drugiego,
kiedy przychodzi na to odpowiedni czas,

a nie dlatego, że ten drugi chce być rozumiany.
Haruki Murakami

No i co teraz?  Na czym polega problem? Otóż ja – co było dla mnie przeło-
mem ostatnich miesięcy – po dzieciństwie z ojcem alkoholikiem i kilku latach 
z mężem alkoholikiem: dopiero teraz wynurzam się ze współuzależnienia i do-
chodzę do punktu, w którym będę w stanie zacząć świadome, dojrzałe życie.  
Teraz – kiedy myślę, co chcę robić (a nie robię tego, co „trzeba”), kiedy już 
potrafię planować i przestaję zachowywać się jak dziecko domagające się po-
chwał i uwagi – zaczynam brać odpowiedzialność za swoje decyzje, uczę się 
zarządzać swoim życiem  i współpracować z ludźmi. 

I teraz trochę jest tak, jakbym właśnie kończyła studia i powoli rozglądała 
się w dorosłości. I – „co za tym idzie jak noc za dniem” (jak mówił szekspirowski 
Poloniusz) – w moim nowym świecie rodzice nie mogą być ludźmi siedemdzie-
sięcioletnimi, powinni być sporo młodsi! A tu się okazuje, że nie są, że  jeśli ja 
wchodzę w dojrzałość (nie piszę „przeżywam drugą młodość”, bo drugi raz bym 
tego nie przeżyła), oni są znacznie dalej. I dobrze byłoby za nimi nadążyć. 

Trudno jest pisać o dzieciństwie w domu z ojcem niepijącym alkoholikiem 
(„niepijący” to nie znaczy „trzeźwy”); o tym, jakie zostawia ono ślady bólu, uraz, 
ile wywołuje złości, nienawiści i chęci odwetu. Ile trzeba godzin terapii i działań 

RODZICOM NALEŻNE JEST ZROZUMIENIE, 
AKCEPTACJA, ALE NIE MYŚLENIE ZA NICH. WARTO DAĆ 
IM TO, CZEGO FAKTYCZNIE POTRZEBUJĄ, A NIE TO, CO 

MOŻEMY IM OFIAROWAĆ NA ODCZEPNEGO.

Może starość da się polubić
Kolorowe „pisanki”

różnych, żeby w człowieku, który jest tuż obok mnie, przestać widzieć „daw-
nego” alkoholika i przestać się na nim odgrywać. Żeby zdobyć się najpierw 
na wybaczenie, potem na zrozumienie, a wreszcie na sympatię i współczucie 
wobec kogoś, kim się w najlepszym razie pogardzało. To droga, proces. I myśla-
łam, że mam jeszcze dużo czasu i mogę sobie ustalać kontakty z rodzicami tak, 
jak mi pasuje. A tu się okazuje, że nie. Że dobrze byłoby przyspieszyć, bo mogę 
nie wyrobić się ze swoim dorastaniem przed ich śmiercią. Że jeśli chciałabym 
nacieszyć się kontaktem z nimi, to należałoby zmienić nastawienie ze zbunto-
wanej nastolatki (chwilę temu) i wyalienowanej studentki (całkiem niedawno) 
na dojrzalsze, choćby trzydziestoletnie, pochylenie się nad starszym człowie-
kiem. Nad jego niemożnościami. Należałoby zdobyć się, jeśli trzeba, na zajęcie 
się nim w chorobie, a nie zbywanie go pocieszeniem przez telefon, że jakoś to 
będzie, bo przecież zawsze jakoś było, czy umawianiem do specjalistów.

Może warto zrozumieć, że skoro mama do tej pory nie znajdowała sobie 
dietetyka czy psychologa – to i teraz najprawdopodobniej się na to nie zdo-
będzie. I może trzeba zaproponować jej pomoc, a ona ją przyjmie albo nie. 
Że skoro ojciec ma finansowe kłopoty, a ja nie jestem władna ich rozwią-
zać, to chociaż spróbuję poświęcić mu czas i z nim porozmawiać, traktując 
z uśmiechem jego fascynację działką.

Spróbuję zrobić tyle, ile jestem w stanie. Dać tyle, ile mogę – kiedy 
jeszcze ma to znaczenie. Rodzicom należne jest zrozumienie, akceptacja, 
ale nie myślenie za nich, nie odbieranie im poczucia odpowiedzialności 
za  siebie. I  warto dać im to, czego faktycznie potrzebują, a  nie to, co 
mogę im ofiarować na odczepnego.

I warto zobaczyć w nich człowieka (nie swoje wyobrażenie o nim), a nie 
swoje rany, krzywdy i żale. Chociaż to czasem jest bardzo trudne do zrobie-
nia. Ale może dzięki dużemu trudowi dojrzałość będzie rosła w siłę, a sta-
rość może da się polubić. 

Ewa Skórska
pracuje w bibliotece w gimnazjum, współtworzy księgar-
nię w cukierni, wyżywa się teatralnie w gok-u, udziela się 
społecznie lokalnie, tłumaczy literaturę tu i ówdzie oraz 
działa z młodzieżą – wszędzie
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Z  psychologicznego punktu widzenia rozeznawanie to życzliwa 
obserwacja siebie i autorefleksja. Zatem, nie odcinam się od tego, co 
przeżywam, lecz uważnie to obserwuję, a następnie zastanawiam się 
i zadaję sobie właściwe pytania.

Ojcowie pustyni mawiali: uważaj na  swoje myśli, gdyż stają się 
one słowami, uważaj na swoje słowa – stają się one czynami, uważaj 
na swoje czyny – stają się one nawykiem, uważaj na swoje nawyki – 
stają się one twoim charakterem, uważaj na swój charakter – staje się 
on twoim przeznaczeniem. Można by do tego dodać uważaj, czyli bądź 
świadomy swoich pragnień, bo one rodzą uczucia dążenia i myśli. Kie-
dy ktoś jest w pijanej fazie swojego życia, pragnie ulgi, uśmierzenia... 
Centrum jego tożsamości (poczucia siebie) staje się pożądanie, aby to 
odczuć i tego oczekuje za sprawą alkoholu. Myślenie jest na usługach 
nałogowych pragnień, dlatego nazywamy je pijanym.

Trening rozeznawania
Okiem terapeuty

Agnieszka
Bartoszewicz
psycholog,
psychoterapeuta
współpracuje z OAT
www.agnieszkabarto-
szewicz.pl

RICHARD ROHR, MĘDRZEC FRANCISZKAŃSKI, NAUCZA, ŻE 
SZCZĘŚCIE NIE WYNIKA ZE ZREALIZOWANIA JEDNEJ Z  WIZJI 
SZCZĘŚCIA, LECZ JEST ONO KONSEKWENCJĄ WŁAŚCIWEGO PRO-
CESU ROZEZNAWANIA TEGO, CZEGO SIĘ DOŚWIADCZA. 

o  siebie, rozwiązywać problemy, 
uspakajać swoje emocje, obser-
wować siebie i przewidywać kon-
sekwencje czynów własnych i cu-
dzych. Za to wszystko odpowiada-
ją obszary kory mózgowej, która 
otula emocjonalne i  instynktowne 
obszary mózgu leżące pod korą.

Między „dorosłym, zarządzają-
cym i regulującym” (kora mózgowa) 
a  „dzieckiem” (struktury podkoro-
we) trwa komunikacja i relacja. Jest 
to możliwe dzięki tworzeniu się sieci 
połączeń neuronowych, czyli ucze-

niu się mózgu. Najbardziej dynamicznie rozwijają się te połączenia do 21 
roku życia. Ale mózg może się dalej uczyć, czyli tworzyć nowe połączenia 
lub odtwarzać zniszczone. Twój mózg uczy się na przykład wtedy, kiedy pro-
wadzisz dzienniczek uczuć, w którym opisujesz, co czujesz i myślisz, kiedy 
coś się wydarza. Uświadamiasz sobie, że coś przeżywasz, szukasz dla tego 
nazwy i opisujesz to. Wymaga to zintegrowanego działania wielu obszarów 
mózgowych. Dzięki trenowaniu, prowadzeniu dzienniczka uczuć – rozezna-
jesz rzeczywistość, czyli to, iż czujesz to, co czujesz nie dlatego, bo coś się 
wydarzyło, ale kiedy się wydarzyło. Prawdziwym autorem uczuć i zniekształ-
conych myśli jesteś ty sam – twoje pragnienia, interpretacje i oczekiwania.

Podsumowując, duchowość trzeźwego myślenia, czyli trening roze-
znawania, może mieć różne formy. Początkiem treningu jest np. wzięcie 
do ręki kartki i długopisu z intencją odpowiedzenia sobie na pytanie: 
Czy czuję, bo potrzebuję i oczekuję?  Albo: Jakie są plusy i minusy tego, 
co chcę zrobić pod wpływem moich gwałtownych emocji.

Rozeznając pamiętam, że mogę myśleć emocjonalnie albo racjo-
nalnie. Myślenie emocjonalne jest egocentryczne, opisuje świat z per-
spektywy tego, czego nie mam i co pragnę mieć, np. bezpieczeństwo, 
szacunek, uznanie. Jest kiepskim doradcą w życiu, bo jego zadaniem 
jest skupienie nas na deficycie, czyli braku, a nie na możliwościach. 
Najczęściej podpowiada rozwiązania zgodne ze znakiem emocji, np.: 
boje się i myślę, jak uciec, zniknąć lub zaatakować. Smucę się – to zna-
czy myślę o tym, co straciłam, czego nie mam, złoszczę się – to znaczy 
myślę o wrogu, jak go zniszczyć, ukarać lub pokonać.

Myślenie stabilizujące (racjonalne) jest bardziej oparte na faktach; 
patrzymy z szerszej – niż własne emocje i pragnienia – perspektywy. 
Myślenie stabilizujące może podpowiadać nam rozwiązanie ignorują-
ce emocjonalną presję (co czasem jest słuszne, a czasem nie). Niektó-
rzy bardzo lubią opierać się wyłącznie na myśleniu racjonalnym, gdyż 
daje to poczucie stabilizacji i oparcia w sobie. Jednak rozeznawanie 

POCZĄTKIEM TRENINGU ROZEZNAWANIA JEST 
ODPOWIEDZENIE SOBIE MIĘDZY INNYMI NA PYTANIE: 

JAKIE SĄ PLUSY I MINUSY TEGO, CO CHCĘ ZROBIĆ 
POD WPŁYWEM MOICH GWAŁTOWNYCH EMOCJI. 

jest czymś więcej niż prosty wy-
bór między rozumem i  sercem. 
Jest raczej umiejętnością łącze-
nia tych dwóch dróg. Rozezna-
jąc, wiesz, że emocje są językiem 
twoich pragnień i oczekiwań (np. 
złoszczę się, bo mnie boli brak 
szacunku), a  jednocześnie racjo-
nalnie rozeznajesz, że możesz 
w różny sposób zaopiekować się 
poczuciem wartości i  potrzebą 
szacunku. Rozeznajesz, na  co 
masz w  danej sytuacji wpływ, 
a na co nie masz wpływu.

Zachętą i  pomocą w  rozezna-
waniu opartym na   Łasce Bożej 
– niech będzie dla nas Modlitwa 
o Pogodę Ducha. Boże, naucz nas 
mądrości abyśmy odróżniali...

Pijane myślenie jest skupione na manipulowaniu uczuciami przy po-
mocy alkoholu. To z nim w pierwszej kolejności próbujesz się rozprawić, 
kiedy zaczynasz trzeźwieć. Uczysz się rozeznawania pijanych myśli i ich 
konsekwencji: co myślisz, jak myślisz, do czego to prowadzi. Zauważasz, 
że jest tak, jak byś miał dwie głowy – pijaną i trzeźwą. Uświadamiasz so-
bie, iż twoje myśli i oczekiwania wobec alkoholu, narkotyków czy hazar-
du są zakłamane, fałszywe. Oczekujesz, że alkohol ukoi twój lęk i samot-
ność, bo przecież boisz się i czujesz samotność wtedy, kiedy trzeźwiejesz, 
a nie wtedy, kiedy pijesz. Po rozeznaniu widzisz, że kiedy alkohol prze-
staje cię uśmierzać, zaczyna się cierpienie fizyczne i psychiczne, zwane 
zespołem odstawiennym. Cierpienie z powodu zatrucia, jak każde inne 
cierpienie, skupia uwagę człowieka na nim samym, wywołując poczucie 
izolacji i oddzielenia. Lęk pustka i samotność są rozeznane jako konse-
kwencje picia, a nie jego przyczyna.

Nie ma mowy o trzeźwości bez nabycia zdolności do radzenia sobie 
z pijanymi myślami. Ojcowie pustyni nauczali, że człowiek  wybiera to, 
na czym się skupia. Jeśli skupia się na rozproszeniach, staje się własnymi 
rozproszeniami. Z neurobiologicznego punktu widzenia – nasz mózg jest  
stworzony do rozeznawania. Jest tak skonstruowany, byśmy mogli dbać 
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Dawno, dawno temu w  kra-
inie snów gromadzone były sny 
z całego świata – o lataniu w prze-
stworzach,  o  tańczeniu przy naj-
piękniejszej muzyce, o  niezwy-
kłych podróżach, o  spełnionych 
marzeniach... Poukładane były 
na regałach w kolorowym porząd-
ku: od  barw ciemnych i  zimnych 
do jasnych i cieplutkich. Malowały 

Miłość jest muzyką
Bajki z odczarowanego kufra 

Magdalena Kowalska
absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, magi-
ster edukacji muzycznej i nauk o rodzinie. Lubi grać na forte-
pianie i flecie podłużnym. Jej pasją jest muzyka, teatr, pisanie 
bajek. Wychowała się w Dolinie Drwęcy; tamtejsze krajobra-
zy inspirują ją do pracy twórczej

Miłość jest cudowną muzyką, 
która unosi w tańcu

nawet najbardziej niezdarnego 
czy nieśmiałego tancerza. 

Wystarczy się w nią wsłuchać…

Salo patrzył na Glorię ukradkiem – jak układa bukiety na stołach, 
nuci muzyczne utwory, wdzięcznie i zabawnie tańczy z chochlą –  i za-
kochał się w niej… Gloria nie wiedziała o tym, ale i o sobie wiedziała 
niewiele; na pewno mniej niż Salo, gdyż on z uwagą słuchał jej serca. 
To znaczy nasłuchiwał, co chcą powiedzieć jej uczucia, takie jak: ra-
dość, smutek czy gniew. Smutek co dzień mówił Glorii, że kuchnia nie 
jest odpowiednim miejscem dla niej.

Salo postanowił pomóc dziewczynie i namalował dla niej specjalny 
sen: wprowadził Glorię do teatru tańca, w którym królowała muzyka, 
a ona wirowała na scenie jak primabalerina. A malował z taką Miłością, 
że sen ów stawał się jawą.

Kiedy Salo nazajutrz o  świcie wrócił po odbiór snu, nie zastał 
ani sennego obrazu, ani Glorii. Szukał jej długo wszędzie, aż znalazł 
w prawdziwym teatrze, gdzie wszystko było dokładnie tak, jak we śnie. 
Marzenia ze snu stały się rzeczywistością.

Gdy Gloria skończyła tańczyć, widownia huczała od braw. Tancerka 
kłaniała się i ... wreszcie patrzyła sercem. Wówczas zauważyła Salo – 
dostrzegła w nim kogoś bliskiego ze swoich snów. Zeskoczyła ze sceny 
i chwyciła go za rękę… 

„To ty? Jesteś moim przyjacielem?” – mówiła i patrzyła z radosnym 
wzruszeniem.

„Tak! – odparł Salo. – Namalowałem dla ciebie specjalny sen, inny 
niż wszystkie, bo pełen Miłości”. 

w„Poczułam jej dotyk. Obudził mnie do życia w pełni, nie tylko w   
marzeniach sennych. Miłość dała mi siłę by zrobić pierwszy krok, który 
zamienił się w taniec. Teraz już wiem, że Miłość jest cudowną muzyką, 
która unosi w  tańcu nawet najbardziej niezdarnego czy nieśmiałego 
tancerza. Wystarczy się w nią wsłuchać…” – oświadczyła Gloria.

i budowały je Bromliki, mieszkań-
cy krainy. Gdy ludzie zasypiali, wy-
syłali do nich sygnały, o czym chcą 
śnić; zwykle były to ich najskrytsze 
pragnienia.

Jeden z  Bromlików, Salo, do-
starczał sny pewnej dziewczynie, 
Glorii; były piękne i  wszystkie 
podobne do siebie. Gdy pewnego 
razu wyszedł z  krainy snów, by 
zobaczyć, jak wygląda jej życie 
na jawie, okazało się, że pracowa-
ła w restauracyjnej kuchni, czego 
bardzo nie lubiła. W  głębi serca 
marzyła, żeby zostać baletnicą. 
Nie wierzyła jednak, że jej marze-
nie może się spełnić. Bała się się-
gnąć po to, czego pragnęła.

Warszawskie Targi Książki, 
maj 2014. Jestem dwa miesiące 
po rozstaniu z partnerem, nadal 
katuję się poczuciem winy, nadal 
jestem przenicowana emocjonal-
nie i finansowo. Mam przy sobie 
niewiele złotówek, za które kupu-
ję kawę i kolejną książkę ratującą 
życie – Rozstanie to nie koniec 
świata. Krążę między stoiska-
mi (targi odbywają się wreszcie 
na  dużej przestrzeni Stadionu 
Narodowego zamiast w  ciasnym 
labiryncie Pałacu Kultury), nu-
rzam się w ukochanej rozrywce, 
staram się cieszyć, że tu jestem. 
Chociaż skończył się mój „zwią-
zek na całe życie”, chociaż facet 
okazał się oszustem, chociaż boli 
mnie cała dusza – dziś jest moje 
święto wśród książek. 

Jak zawsze, oglądam książki 
dla dzieci i  młodzieży, szukam 
nowinek i  natchnień, i  nagle 
na  stoisku Media Rodzina tra-
fiam na wydaną w Wydawnictwie 
Szafa pozycję Julii Cameron Dro-
ga Artysty. Jak wyzwolić w so-
bie twórcę (dwunastotygodnio-
wy kurs odkrywania i rozwijania 
własnej kreatywności). I  czuję, 
jak mnie przyciąga, wiem, że 
pojawiła się tu dla mnie. Od  lat 
myślę o sobie jak o niespełnionej 

Nigdy nie jest za późno
Emocjonalnie o książkach

Co gramy? Życie.
Louis Armstrong

pisarce i oto natrafiam na książ-
kę, która może mi pomóc!  Bio-
rę książkę do  ręki, przeglądam, 
czuję, że jest moja… Ale muszę ją 
odłożyć, bo nie mieści się w moim 
budżecie. Ale mam wrażenie, że 
chociaż teraz ją zostawiam, nie 
żegnamy się na zawsze. A ponie-
waż we wrześniu obchodzę okrą-
głe urodziny, „zażyczam” sobie 
Drogę artysty od  mojej przy-
jaciółki, też mola książkowego 
i osoby wrażliwej na piękno.

Cieszę się tą książką jak dziec-
ko, zaczynam czytać… i w moim 
życiu następuje nowy, trwający 
do dziś, etap.

Na marginesie: Drogę artysty 
czytałam w  trakcie terapii, więc 
trudno mi powiedzieć, jak działa 
na  ludzi, którzy jej nie przeszli. 
Ale po pierwsze, większość z nas 
zetknęła się choćby z  warsztata-
mi rozwoju, a  po drugie, śmiem 
twierdzić, że wśród milionów czy-
telników tej książki zdarzyli się 
i tacy z czystą kartą terapeutycz-
ną, na  których Droga Artysty 
również zrobiła wrażenie. 

Nie bez powodu przecież zna-
lazła się na opublikowanej przez  
portal BuzzFeed liście „książek, 
które mogą zmienić twoje życie”, 
obok takich pozycji, jak: Krótka 

historia czasu Stephena Haw-
kinga, Życie Pi Yanna Martela 
czy Świat Zofii Josteina Gaar-
dera. Zajęła też wysoką pozycję 
w  rankingu „100 najważniej-
szych poradników wszech cza-
sów” i  wydana po raz pierwszy 
w 1992 roku, została przetłuma-
czona na  trzydzieści sześć języ-
ków i  sprzedała się w  czterech 
milionach egzemplarzy. 

Ta popularność nie może dzi-
wić. Julia Cameron stworzyła 
autorską wersję radzenia sobie 
z  twórczą niemocą i  obniżoną 
wiarą we własne możliwości. Mój 
Boże, czy to nie brzmi znajomo? 
Czy jako wielka rodzina DDA, osób 
uzależnionych i  współuzależnio-
nych, nie potykamy się wiecznie 
o brak wiary w  siebie, lęk przed 
zrobieniem czegoś po swojemu? 
Czy nie boimy się, jak otoczenie 
zareaguje na  nasze działania – 
i na wszelki wypadek wolimy nie 
robić nic, choć może mielibyśmy 
parę pomysłów na resztę życia?

Julia Cameron proponuje nam 
ćwiczenia, zadania i  informacje, 
które mają wyzwolić motywację 
do  zmiany nawyków i  przyzwy-
czajeń negatywnie wpływających 
na proces twórczy lub, ujmując to 
szerzej, decyzyjny. Analizując pro-

NA MARGINESACH TEJ KSIĄŻKI JEST 
DUŻO MIEJSCA NA NOTATKI, SĄ TEŻ 

CYTATY, PODTRZYMUJĄCE NA DUCHU 
I DAJĄCE NOWE SPOJRZENIE NA ŻYCIE 
ORAZ  LICZNE ODWOŁANIA DO BOGA 

NAZYWANEGO (S)TWÓRCĄ. 
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blemy współczesnych artystów, 
autorka stawia na  sprawdzone 
praktyki, które pomogły ludziom 
na  całym świecie. Proponowane 
techniki i narzędzia do pracy nad 
sobą stają się nietypową, ale jak-
że skuteczną terapią pozwalającą 
wydobyć ukryte talenty i  uwie-
rzyć w swoje możliwości. Nie tyl-
ko tym, którzy czują się twórcami 
czy artystami. Wszystkim. 

Na początku, jak to bywa, jest 
chaos oraz sceptycyzm i dystans. 
Sięgamy oto po kolejny poradnik 
(ile ich już było!). Julia Came-
ron jest tego świadoma, dlatego 

zaczyna delikatnie, od  wprowa-
dzenia podstawowych narzędzi 
i zasad, dopiero potem zaprasza 
do  pierwszego z  dwunastu roz-
działów DROGI. 

Tydzień pierwszy to odzyskiwa-
nie poczucia bezpieczeństwa. Dru-
gi to praca nad poczuciem tożsamo-
ści. Potem przychodzi kolej na moc 
sprawczą, spójność wewnętrzną 
i poczucie możliwości – i dalej, i da-
lej, aż do odzyskiwania wiary. 

Każdy rozdział ma inny cel, 
każdy zajmuje się odrębną sferą 
życia i pracy twórczej; każdy koń-
czy się zadaniami na najbliższy ty-

dzień i miejscem na autorefleksję. 
Na  marginesach jest dużo miej-
sca na notatki, są też cytaty, mnó-
stwo cytatów, podtrzymujących 
na  duchu i  dających nowe spoj-
rzenie na życie. Dużo jest odwołań 
do  Boga, nazywanego (S)Twórcą. 
To on nas prowadzi, to on wspoma-
ga nasze działanie. Ale „bez wzglę-
du na  to, jakie marzenia ma Bóg 
względem człowieka, jedno wydaje 
się pewne: nie ziszczą się, dopóki 
człowiek nie zacznie współdziałać”.   

W całym tym przedsięwzięciu 
bardzo ważne jest to, żeby za-
wierzyć. Powiedzieć sobie: sko-

Julia Cameron; Droga Artysty. Jak 
wyzwolić w  sobie twórcę. 12-tygo-
dniowy kurs odkrywania i rozwijania 
własnej kreatywności. Przekład Jerzy 
P. Listwan, Wydawnictwo Szafa, 2013.

ro ileś osób przede mną z  tego 
skorzystało i  sobie chwali, to 
czemu by nie sprawdzić, jak za-
działa to na  mnie. Poddać się 
temu, o co prosi  autorka. A nie 
prosi o  nic wielkiego. Zaczy-
namy pisać „poranne strony”, 
czyli na trzech kartkach dajemy 
upust strumieniowi świadomości 
(bliższe instrukcje w  książce). 
Wykonujemy pierwsze zadania. 
Dowiadujemy się o  sobie coraz 
więcej. Coraz bardziej ufamy – 
sobie i  autorce. Rozwijamy się. 
Odblokowujemy. I  czytamy, czy-
tamy, czytamy.

Moglibyśmy, rzecz jasna, po-
stawić pytanie, które zadaje so-
bie większość ludzi przed zmianą 
sposobu myślenia czy nauką cze-
goś nowego: co mi to da, po co mi 
to wszystko? Oraz: czy w  moim 
wieku aby nie jest za późno? 

Odpowiedź na  pierwsze pyta-
nie brzmi: nowe doświadczenie, 
które zaprowadzi nas w miejsce, 
o  którym nie mieliśmy pojęcia. 
Odpowiedź na to drugie znajdzie-
my na okładce książki:

– Czy wiesz, ile będę miał 
lat, zanim nauczę się grać 
na fortepianie?

– Tyle samo co wtedy, kiedy 
się nie nauczysz.

Innymi słowy: czas będzie pły-
nął bez względu na to, czy odwa-
żymy się na coś nowego, czy nie. 
Tylko w tym pierwszym przypad-
ku będziemy starsi i wzbogaceni, 
a w drugim po prostu starsi.

Nigdy nie jest za  późno, żeby 
odkryć w  sobie artystę. Z  wła-
snego doświadczenia pracy nad 
książką garść prozaicznych porad: 
spróbujcie faktycznie zmieścić 
się w  tygodniu. Jeśli rozciągnie 
wam się na dziesięć dni, to trud-
no. Spróbujcie rzetelnie wykony-
wać wszystkie zadania (jeśli ja-
kieś pominiecie lub wykonacie po 
łebkach, to też nie stanie się nic 
wielkiego, najwyżej wasza droga 
ciut się wydłuży). Piszcie poranne 
strony. A zobaczycie, co się stanie. 

Dla mnie stało się WSZYSTKO.  
Żadnej z  tych rzeczy nie robiłam 
przed przeczytaniem Drogi Ar-
tysty: od września 2014 do maja 
2018 zrealizowałam prawie dzie-
sięć spektakli teatralnych z  mło-
dzieżą, w  tym jeden z  muzyką 
na żywo, napisałam sztukę, namó-
wiłam znajomych na  amatorski 
plener filmowy w Moskwie, otwo-
rzyłam księgarenkę „Agrafka”, 
zorganizowałam szereg warsz-
tatów plastycznych i  spotkań au-
torskich, namówiłam zespół „Po-
rzeczki i Mandarynki” na koncert 
w  Lesznie, nakręciłam i  zmonto-
wałam film plenerowy, zorganizo-
wałam trzy edycje „MUR’em ALL 
– legalne grafiti”, kilka wyjazdów 

z młodzieżą do polskich miast, kil-
ka nocy filmowych w  bibliotece, 
napisałam kilkanaście artykułów 
i  zainicjowałam książkę. Współ-
pracowałam z dziesiątkami fanta-
stycznych osób, zawarłam nowe 
przyjaźnie, poszerzyłam horyzon-
ty. Na mojej drodze pojawiali się 
najbardziej niespodziewani lu-
dzie, dostawałam najbardziej nie-
oczekiwane propozycje. A wszyst-
ko dzięki Drodze Artysty. 

Od  czasu kiedy pracowałam 
z nią po raz pierwszy, wielokrot-
nie sięgałam po nią w  chwilach 
zwątpienia, załamania czy chan-
dry i  czytałam losowy rozdział. 
Traktuję Drogę… jak starego 
przyjaciela, w  którego słowach 
można odczytywać za każdym ra-
zem coś innego. 

Polecam tę książkę.  Inaczej: 
powierzam tę książkę, dzielę 
się nią jak jedną z  najcenniej-
szych rzeczy w  moim życiu. 
A więc: powierzam ją każdemu, 
kto czuje, że coś mu w  duszy 
gra, kogo zachwyca złote świa-
tło, kładące się na  czubkach 
drzew albo krzyk ptaków o  po-
ranku. Kto nigdy nie zdobył się 
na  to, żeby malować czy pisać. 
Kto ma w sobie za mało odwagi 
i za dużo zahamowań, i pogodził 
się z faktem, że nie zrobi nic po-
nad to, co już zrobił. 

Przeczytajcie. Ta książka się 
wami zajmie i  poprowadzi was 
na drugi brzeg. Zaopiekuje się. 
Będzie o  sobie przypominać. 
I  dokona przełomu w  waszym 
życiu. A  w  każdym razie – wy-
łomu. Tylko dajcie jej szansę – 
sięgnijcie po nią. 

Lato, wakacje to dobry czas 
na coś nowego. 

Z gorącymi życzeniami ducho-
wej/artystycznej odnowy, 

Ewa Skórska
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uzależnień
Stygmaty
Z JACKIEM RACIĘCKIM ROZMAWIA MONIKA FLOREK-MOSTOWSKA

Czy uzależnienie można nazwać „stygmatem”?
Pojęcie stygmat kojarzy się zazwyczaj ze sferą religijną – to święci mieli stygmaty, 

czyli ślady na ciele w tych miejscach, gdzie został zraniony Pan Jezus. Dzisiaj, gdy 
o tym mówimy czy myślimy, wydaje się to wyborem ku świętości, wyróżnieniem nie-
rzadko postrzeganym z zazdrością – „też bym chciał być tak blisko Boga”, często moż-
na usłyszeć. Lecz jak na to patrzę głębiej, dociera do mnie, że ci, którzy te stygmaty 
mieli, nie zawsze byli dobrze postrzegani. Stygmaty były często poddawane przez 
innych w wątpliwość. Stygmat to swoiste znamię – naznaczenie, które u jednych może 
wywoływać zachwyt, u innych zawiść, a jeszcze u innych wrogość. Stygmat to znak 
nieusuwalny, znamię, znacznik, którego nie można się pozbyć. W rozumieniu religij-
nym to wybranie, ale w rozumieniu potocznym może być trudem.

Sfera uzależnień to rzeczywista 
stygmatyzacja. Naznaczenie. Doświad-
czenie, którego nie można odrzucić czy 
wykorzenić. Uzależnienie jest choro-
bą nieuleczalną (nie można powrócić 
do  kontrolowanego picia czy ćpania, 
hazardowego grania itp.). Można ją 
zaleczyć, trwać we wstrzemięźliwości. 
Ale bez pracy nad akceptacją faktu 
uzależnienia, czy po prostu zniewo-
lenia, to trwanie staje się nieznośne – 
uzależnienie staje się przekleństwem. 
Jest stygmatem; o tym, kto trwa w uza-
leżnieniu, mówi się, że nic z niego nie 
będzie. Często stygmatyzacja, której 
uzależniony nie może znieść, przy 
jednoczesnym doświadczaniu niezgo-
dy na  bezsilność, prowadzi do  coraz 
większej destrukcji. Ale jednocześnie 
ten sam stygmat powoduje, że uzależ-
niony, gdy zaczyna trzeźwieć, mając 
czy zdobywając świadomość, że nie 
może walczyć ze stygmatem, zaczyna 
się godzić z  faktem uzależnienia i  ta 
akceptacja prowadzi go do trzeźwości. 
I tak ten sam stygmat, który wcześniej 
był przekleństwem, staje się błogosła-
wieństwem. Jest ochroną przed powro-
tem do destrukcji. W miarę trzeźwienia 
nie tylko ciała, ale i umysłu, i duszy – 
osoby uzależnione zaczynają w swoim 
doświadczeniu dostrzegać zbawienne 
skutki nawrócenia. Nierzadko na  mi-
tyngach od  alkoholików niepijących 
dłuższy czas można usłyszeć: „wdzięcz-
ny alkoholik” – wdzięczny za chorobę, 
która w konsekwencji najpierw zmusi-
ła, a później pozwoliła żyć inaczej, peł-
niej, prawdziwiej, 

 
Uzależnionemu często – nawet 

gdy wyjdzie z uzależnienia – trud-
no „wybielić” swój wizerunek. Bo 
jest stygmatyzowany. Jak sobie 
ma z tym radzić?

Osoby uzależnione, ale nie tylko te 
uzależnione od  alkoholu czy narkoty-
ków (w  zasadzie wszyscy doświadcza-
jący niezrozumiałego dla nich samych 
przymusu robienia „czegoś”), nie godzą 
się z  tym. Wcześniej doznają niezgody 
otoczenia wobec nich czy innych osób 
i  wyrabiają sobie pogląd, iż takie za-
chowania są naganne, a później sami je 
powielają. Wtedy ogarnia ich silna nie-
zgoda, że tak się dzieje; próbują zazwy-
czaj najpierw radzić sobie, obwiniając 
innych, często najbliższe im osoby.

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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Samotność Mateusza Talbota

Ks. Zbigniew Kaniecki
proboszcz parafii
św. Jadwigi Śląskiej
w Białej

Monika Florek-Mostowska
publicystka, współpracuje 
z Radiem Warszawa, związana 
z Pallotyńską Fundacją 
Misyjną Salvattti.pl

Jacek Racięcki
terapeuta uzależnień, autor 
programu radiowego „Poradnia 
uzależnień”, prowadzący 
warsztat „Wreszcie żyć. 12 
kroków ku pełni życia”  według 
programu „12 kroków dla 
chrześcijan”

W trakcie takiego postępowania otoczenie, które obserwuje i doświadcza 
trudnych relacji z osobą uzależnioną, wyrabia sobie pogląd na to postępowa-
nie, zazwyczaj nie pełny, nieadekwatny. 

W takich sytuacjach koncentrujemy się na tym, co przykre, bolące, niechciane. 
Widzimy się wtedy nawzajem przez czarne okulary. I często, opierając się na po-
dobnych osądach innych, wyrabiamy sobie zdanie na temat drugiego człowieka, 
oczywiście krytyczne. Zachodzi wtedy w relacjach międzyludzkich wiele mecha-
nizmów, które niestety nie leczą uzależnionych, lecz pogarszają ich stan zdrowia. 
Zniewoleni i ich współuzależnione otoczenie pragną od siebie nawzajem, nie rzad-
ko wręcz żądają, miłości, akceptacji, bezpieczeństwa. A realnie się tylko ranią.

Gdy zniewolonemu czy też jego współuzależnionym bliskim uda się za sprawą 
pomocy z zewnątrz rozpocząć jakąś pracę nad sobą i wejść w jakąś zmianę, to 
zazwyczaj na początku ta zmiana jest przyjmowana z niezgodą, z lękiem. Fałszywa 
opinia, że jeśli ktoś, kto 40 czy więcej lat żył według chorego wzorca, nie może 
się zmienić – powoduje, iż otoczenie jest przekonane, że to nowa gra i próbuje to 
udowodnić. Gdy to się nie udaje, i rozwój trwa dalej, to niekiedy dochodzi (z lęku 
przed zmianą) do manipulowania – w celu powrotu leczącego się do poprzednie-
go stanu. Zdarzały się przypadki, że osoby współuzależnione dodawały alkoholu 
do potraw, aby doprowadzić do powrotu osoby leczącej się do nałogu.

A  może stygmatyzowanie jest dobre, bo przypomina osobie uza-
leżnionej, że jednak musi szczególnie o siebie dbać, by ponownie nie 
wpaść w uzależnienie?

Takie stygmatyzowanie, jak na  przykład powtarzanie za  każdym razem 
na mityngu przed wypowiedzią „jestem (i tu pada rodzaj uzależnienia)”, po-
zwala nie stracić z oczu faktu, iż mam w doświadczeniu jakąś niewolę, i jeśli 
się na to zgodzę, to mogę normalnie żyć. To pozwala nie zapomnieć o poprzed-
nich doświadczeniach i pomaga w utrzymywaniu abstynencji – stwarzającej 
pole do rozwoju i pracy nad sobą – do prawdziwej wolności.

 
Czasami osobom uzależnionym trudno zmienić swoje życie, bo ich  śro-

dowisko cały czas ich postrzega jako osoby pijące, mimo tego, że już nie piją.
Tak jak mówiłem wcześniej,  uwarunkowanie środowiskowe jest niekiedy nie-

zwykle groźne. Dla alkoholika przebywanie w towarzystwie osób pijących jest bar-
dzo niebezpieczne. W zestawieniu z potocznym postrzeganiem odmawiania picia 
jako słabości – stawia, zwłaszcza tych, którzy od niedawna zaprzestali picia, w bar-
dzo trudnej sytuacji. Jest na to jedna rada: trzeba być w wyborze towarzystwa rady-
kalnym. To znaczy bezwzględnie przestrzegać zasady – nie piję, więc spotykam się 
z niepijącymi. To trudne, ale możliwe; taką możliwość dają właśnie wspólnoty sa-
mopomocowe, takie jak wspólnoty 12. krokowe. To środowisko naturalne dla osoby 
wybierającej abstynencję, środowisko, które pozwala doświadczyć, że można żyć, 
i to o wiele lepiej, bez używek i zniewalaczy. Niekiedy trzeba podjąć decyzję zmiany 
mieszkania, pracy, a nawet miejscowości, aby nie kusić siebie samego.

 
Jak na nowo patrzeć na osobę uzależnioną, która dała się nam we 

znaki, ale jednak zmieniła swoje życie? Co może w tym pomóc?
To też jest niekiedy trudne, nawet trudniejsze niż wejście w abstynencję i zmianę 

przez uzależnionego. Osoby współuzależnione, często długotrwale będące w związ-

ku z uzależnionym czy zniewolonym, za-
zwyczaj są poranione tą relacją. I w sy-
tuacji gdy zniewolony pokazuje swoim 
zachowaniem, że dojrzał do  zmiany, 
najpierw się cieszą i  wspierają, ale 
za  chwilę, gdy okazuje się, że już nie 
muszą go dźwigać na plecach, dociera 
do  nich ogrom bólu, krzywdy, nie wy-
rażonej złości; wtedy wylewa się z nich 
wulkan trudnych uczuć i doznań. A fakt, 
iż uzależniony w  procesie zdrowienia 
przyznaje się do niepoprawności w po-
przednim zachowaniu, utwierdza osoby 
współuzależnione w prawie do oskarża-
nia go o całe zło, które je spotkało.

Choć trudno się dziwić takiemu 
zachowaniu (często znajduje ono zro-
zumienie w otoczeniu),  jest ono drogą 
donikąd, jest niekonstruktywnym wpy-
chaniem się w czarną dziurę rozpaczy 
i zapadaniem się w nią – tylko dla tego, 
że jest ktoś, kogo można obwinić, bo 
przecież sam mówi, że postępował źle.

Taka postawa jest ucieczką przed 
odpowiedzialnością za  swoje życie 
przez osobę współuzależnioną, która 
w  takiej sytuacji może się łatwo stać 
zniewolona od  krzywdy. Aby do  tego 
nie dopuścić, potrzebna jest refleksja 
nad swoim postępowaniem. Pomocne 
jest znalezienie grupy osób, które znają 
tę rzeczywistość,  tu można skorzystać 
również z grup samopomocowych w ra-
mach wspólnot 12. krokowych. Taką 
wspólnotą jest np. Al-Anon, wspólnota 
osób współuzależnionych od  alkoholu, 
czy też wspólnota osób pochodzących 
z  rodzin dysfunkcyjnych – DDA-DDD. 
Tam można się dowiedzieć, jak zająć 
się sobą, aby w przyszłości można było 
z  tym samym człowiekiem funkcjono-
wać na płaszczyźnie zaufania i miłości.

CZĘSTO STYGMATYZACJA, KTÓREJ UZALEŻNIONY 
NIE MOŻE ZNIEŚĆ,  PROWADZI GO DO DESTRUKCJI. 

ALE JEDNOCZEŚNIE, GDY  ZACZYNA TRZEŹWIEĆ, 
ZDOBYWAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, ŻE NIE MOŻE 

„WALCZYĆ” ZE STYGMATEM, ZACZYNA SIĘ GODZIĆ 
Z FAKTEM UZALEŻNIENIA. I TA AKCEPTACJA 

PROWADZI GO DO TRZEŹWOŚCI.

Mateusz Talbot (1856-
1925) swoim życiowym mottem 
uczynił myśl jednego z  najwy-
bitniejszych angielskich poetów 
i  dramaturgów, lorda Byrona: 
„W towarzystwie uczymy się żyć, 
ale w samotności uczymy się do-
brze żyć i dobrze umierać”.

Po wyzwoleniu się z alkoholi-
zmu wybrał samotność. Decyzję 
podjął po modlitewnej refleksji 
przed Bogiem; prosił o rozezna-
nie – czy ma założyć rodzinę, 
czy pozostać mężczyzną bezżen-
nym. Tym, którzy namawiali go 
do  małżeństwa, mówił, że nie 

ożeni się, gdyż to przeszkadza-
łoby mu w  prowadzeniu sposo-
bu życia, który obrał. Swoim bli-
skim wyznał wprost: „Otrzyma-
łem od Boga takie powołanie”.

Często rozmawiam z osobami 
uzależnionymi o samotności. Nie-
które z nich po wejściu na drogę 
trzeźwienia nie wyobrażają so-
bie samotnego życia i  zawiera-
ją związki małżeńskie. Wiemy 
zaś, że w  licznych przypadkach 
małżeństwa osób uzależnionych 
rozpadają się. Wówczas często 
wchodzą one w  nowe związki, 
argumentując swoje decyzje pra-
wem do szczęścia. Potem  niekie-
dy przyznają, że wcale szczęśliwi 
nie są. Cierpią zwłaszcza osoby 
wierzące, gdyż żyjąc w tak zwa-
nym związku partnerskim nie 
mają dostępu do  Sakramentu 
Eucharystii. Wtedy osoby te (któ-
re przedtem uważały, że „samot-
ność jest przekleństwem”) zmie-
niają zdanie. Niektóre z nich nie 
mają już odwrotu, bo założyły 
nowe rodziny. Ale są i takie, któ-
re nie chcą żyć „na kocią łapę” 
i  dokonują  wyborów w  świetle 
ewangelicznych wartości. De-
cydują się na  powrót do  żon, 
do mężów, a gdy  jest to – z wielu 
powodów – już nie możliwe, re-
alizują się jako osoby samotne.

Mateusz Talbot po wyjściu 
z uzależnienia od alkoholu pod-
jął decyzję, którą skonsulto-
wał z  Bogiem. Drogowskazem 
była dla niego biblijna idea: 
„Cóż z  tego, że zyskasz wiele 
z uciech tego świata, gdy na du-
szy poniesiesz szkodę”. Zatem 
ten irlandzki doker, wdzięczny 
Bogu za  dar wyzwolenia z  al-
koholizmu, dobrowolnie zrezy-
gnował z życia w małżeństwie. 
A żyjąc w samotności, lansował 
– jak dziś mówimy – trzeźwy 
styl życia. Postawił na  rozwój 
duchowy i  intelektualny. Każ-
dy dzień zaczynał od Mszy św. 
Potem szedł do  pracy, gdzie 
nienagannie wykonywał swoje 

obowiązki. A  po pracy ponow-
nie zaglądał do kościoła, gdzie 
można było go znaleźć skupio-
nego na modlitwie. Miał szcze-
gólne nabożeństwo do  Matki 
Bożej; można powiedzieć, że ró-
żańca nie wypuszczał z rąk.

 Wieczory spędzał na czytaniu 
książek. Czytał Pismo Święte, ży-
woty świętych,  pisma świętych 
–  Franciszka Salezego, Alfonsa 
Liguori, Ludwika de Montfort, 
Teresy z  Avili, a  także encykliki 
papieskie, opracowania z  zakre-
su historii powszechnej i polityki 
społecznej. Jego lekturą do  po-
duszki były „Wyznania” św. Augu-
styna.  Myśli, które trafiały w jego 
serce, zapisywał w notatniku.

Żył samotnie, co nie znaczy, że 
był odludkiem. Należał do  Trze-
ciego Zakonu św. Franciszka i kil-
ku innych bractw kościelnych. 
Tam nawiązywał przyjaźnie. Przez 
przyjaciół był postrzegany jako 
człowiek opanowany, pokorny, 
ale też nie pozbawiony poczucia 
humoru. Zawsze służył konstruk-
tywną radą i modlił się w intencji 
tych, którzy go o to prosili.

 Jeden z biografów Mateusza 
Talbota pisze, że jako człowiek 
żyjący samotnie – „oczyścił swo-
je serce i życie ze wszystkiego, 
co go zniewalało”.  Wytrwał 
w  trzeźwości przez 41 lat, nie 
afiszując się  tym. „Był światłem 
w  otaczającej go ciemność”.  
Dziś jest przykładem człowieka, 
który sam pokonał nałóg. 

 Jako  zwycięzca nad własną 
słabością, jest wzorem i orędowni-
kiem nie tylko dla zmagających się 
z uzależnieniami, lecz dla wszyst-
kich pragnących w  pełni przeży-
wać swoje chrześcijaństwo. 

Fot. Archiwum autora
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Pierogi z jagodami

Wykonanie

Mąkę przesianą włożyć do melaksera lub pozosta-
wić na stolnicy, następnie dodać do mąki sól i wyrabiać 
powoli, dodając wodę. Wodę dodawać do momentu – 
aż ciasto będzie zwarte i  elastyczne.  Gotowe ciasto 
przykryć lnianą ściereczką, aby nie wyschło. Odstawić 
na bok, by odpoczęło.

Jagody przesypać do  miseczki i  wymieszać z  nie-
wielką ilością mąki ziemniaczanej i  odrobiną cukru 
(wolę mąkę ziemniaczaną, ponieważ podczas gotowa-
nia pierożków fajnie żeluje).

Ciasto na pierogi rozwałkować, wykrawając z nie-
go (szklanką) kółka. Nałożyć na kółko jagodowy farsz, 
złożyć delikatnie ciasto z farszem na pół i starannie po-
sklejać brzegi, aby przy gotowaniu pieróg się nie otwo-
rzył i farsz z niego nie wypłynął.

Pierogi przed podaniem ich stołownikom można po-
lać kwaśną śmietanką lub okrasić masłem.

Smacznego życzy
Szkatułka Cook

Największym stygmatem naszych czasów jest pośpiech. Z tego powodu m.in. sypiamy krótko, zaniedbujemy 
rodziny, przyjaciół, źle się odżywiamy, jemy szybko i byle jak.

Dzisiaj proponuję danie, przy którym można się choć na chwilę „zatrzymać” – PIEROGI Z JAGODAMI. Danie wyma-
gające ciut więcej pracy, ale które większość z nas bardzo lubi. Do wspólnego lepienia pierogów, a potem na wspólną 
ucztę, można zaprosić domowników, przyjaciół, nawet ulubionego sąsiada czy sąsiadkę z dziećmi.

Potrzebne składniki

ciasto na pierogi:

• 2 szklanki mąki
• szczypta soli
• ciepła woda (tyle, ile wchłonie ciasto) 

farsz:

• 60 dkg świeżych lub mrożonych jagód 
• łyżka mąki (kartoflanej lub zwykłej)
• łyżka cukru (opcjonalnie) 

dodatki:

• masło do okraszenia pierożków
• cukier
• pół szklanki gęstej śmietany
• kilka jagód do przybrania


