SENIOR W ETERZE

1

SENIOR W ETERZE

SPIS TREŚCI
3

SŁOWO WSTĘPNE

25

5

PRAWDA CZY
POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA

32 MALINY PANI KATARZYNY

ROLA KOBIET

10 W KSZTAŁTOWANIU PATRIOTYZMU

35

LETNIE KINO SENIORA

SŁODKI SPOSÓB NA
ZDROWIE
TIRAMISU Z MALINOWĄ

14

NIEPODLEGŁOŚĆ DUCHA –
ROK ARCYBISKUPA TOKARCZUKA (2)

42 DOZĄ TĘSKNOTY ZA

17

ABY MI SIĘ CHCIAŁO,
TAK JAK MI SIĘ NIE CHCE

44

19

NORDIC WALKING
DLA SENIORÓW

PORTOFINO
OSTATNIE 20 LAT ŻYCIA
ROBERTA SCHUMANA
DLA NIEBA

47

AMBASADOR W OPAŁACH
– LITEWSKA MISJA SPECJALNA

24 POŻEGNALIŚMY

NIEZWYKŁEGO SENIORA

ISBN: 978-83-65209-88-7

Redakcja: „SENIOR W ETERZE”, 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 507 585 554, e-mail: seniorweterze@gmail.com
Zastępca Redaktora Naczelnego: ks. Roman Ceglarek, ks. Sławomir Bednarski
Zespół redakcyjny: Katarzyna Dąbrowska, Małgorzata Frańczak, Ireneusz
Gimiński, Janina Kawecka, ks. Tomasz Mucha, Renata Olczyk, Paweł Ruksza,
Tomasz Strojny
Asystenci Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej: ks. Jacek Michalewski, ks. Radosław Rychlik
Opracowanie graficzne oraz druk:
Regina Poloniae, 42-202 Częstochowa, Ogrodowa 24/44,
tel: +48 34 368 05 60, 602 888 665, e-mail: cwa@cwa.com.pl

2

SENIOR W ETERZE

SŁOWO WSTĘPNE

Drodzy Seniorzy.
Drugie wydanie naszego kwartalnika przypada na czas wakacyjnego wypoczynku. Mamy nadzieję, że w niniejszym numerze
znajdziecie nie tylko szereg interesujących artykułów, które przyczynią się do schłodzenia jakże
gorącej atmosfery.
Pragniemy poinformować Szanownych Państwa, że projekt Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej: „SENIOR W ETERZE”,
realizowany przy wsparciu Radia
Jasna Góra, kwartalnika dla se-

niorów oraz strony internetowej,
został wzbogacony przez bezprecedensowe wydarzenie, jakie stanowi Pierwsza Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę.
W imieniu organizatorów zapraszam serdecznie wszystkie osoby w podeszłym wieku, instytucje
wspierające sektor 60+ na Pierwszą Pielgrzymkę Seniorów na Jasną
Górę, która odbędzie się 22. września 2018 r. na Jasnej Górze. Mając
na uwadze duchowe dobro seniorów, przygotowaliśmy specjalnie
panel senioralny i nade wszystko
uroczystą Eucharystię, której przewodniczyć będzie biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej,
Andrzej Przybylski.
Życząc Państwu miłej i owocnej lektury, pragnę poprzez użyczenie od św. Jana Pawła II terminologii określającej osoby
w podeszłym wieku „strażnikami
pamięci”, zachęcić raz jeszcze do
włączenia się w nasze narodowe
dziękczynienie za seniorów i dopowiedzieć: „Strażnicy Pamięci –
Przybywajcie!”

Dr Artur Dąbrowski,
Redaktor Naczelny
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„Oby naszemu społeczeństwu nigdy nie zabrakło waszego uśmiechu i pięknego blasku waszych oczu!”. Słowa papieża Franciszka skierowane do seniorów, najlepiej oddają chęć służenia, niesienia pomocy
seniorom. Dlatego nasze wsparcie dla osób 60+ realizujemy na wielu
obszarach egzystencji naszej „dojrzałej młodzieży”.
Służąc osobom w podeszłym wieku wsparciem z zakresu duchowości, porad prawnych, finansowych i dietetycznych, chcemy zarówno
uśmiech jak i blask oczu seniorów uczynić jeszcze piękniejszym.
Nasze wyjście w kierunku potrzeb osób reprezentujących seniorów
wpisują się w koncepcję promocji i krzewienia kultury życia. Żywimy
nadzieję, że prowadzone od marca porady, uzmysłowią każdej osobie
60+, „że każda pora życia jest darem Bożym, ma swoje piękno i znaczenie, nawet jeśli naznaczona jest słabością”.
Zachęcamy Seniorów do korzystania z Telefonicznych Linii Wsparcia.
Linia wsparcia duchowego
Tel. 519 759 508
Poniedziałek – godz. 15:00 – 17:00,
Wtorek – godz. 15:00 – 17:00,
Piątek – godz. 11:00 -12:00.
Linia porad prawnych
Tel. 695 087 223
Wtorek – godz. 17:00 – 20:00,
Środa - godz. 17:00 – 20:00,
Czwartek - godz. 17:00 – 20:00.
Linia porad finansowych
Tel. 519 762 198
Poniedziałek - godz. 15:00 – 17:00,
Czwartek - godz. 15:00 – 17:00,
Piątek - godz. 15:00 – 16:00.
Linia porad dietetycznych
Tel. 519 759 509
Czwartek - godz. 09:00 – 13:00,
Piątek - godz. 09:00 – 13:00.
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PRAWDA CZY
POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA
Żyjemy w czasach, w których
głoszenie prawdy należy do czynów
nie tylko heroicznych, ale także
niezbyt częstych. Bowiem łatwiej
i bezpieczniej dla osobistego spokoju jest być cicho i nie odzywać się w
wielu problematycznych sprawach
niż zostać posądzonym o zaściankowość czy zacofanie. Okazuje się
od wielu już lat, że współczesny
postęp i przejaw rzekomej inteligencji związane są z postawami,
które przed wiekami zostały sklasyfikowane jako nielicujące z postawą
człowieka. Kilka tego rodzaju współczesnych przesądów postaram
się zaprezentować z perspektywy
właśnie zacofanego i zaściankowego obserwatora. Realizują się one
obecnie w przestrzeni przemian religijnych, społecznych, politycznych
i gospodarczych.
O ile jeszcze kilkadziesiąt lat
temu wierność Bogu i wartościom
ewangelicznym należało do postawy godnej naśladowania przez
większość członków polskiego społeczeństwa i poszczególnych narodów Europy, to dziś widzimy wyraźnie docenianie przez współczesne
elity postawy sprzecznej z tym,
co prezentowali nasi przodkowie.

Nawet w Polsce, kraju w którym
jeszcze dość mocno osadzone są
wartości chrześcijańskie i praktyki
religijne, związane z katolicką wiarą, widać także ciągły i silny nacisk
i zniesmaczanie postaw wierności
Bogu i Kościołowi. Weźmy jeden ze
sztandarowych przykładów. Otóż
na wielu arenach sportowych zawodnicy przed swoim startem wykonują znak krzyża na swoim ciele,
czasem także mówią o swojej ufności Bogu podczas swoich sportowych zmagań. Jakież w niektórych
mediach podnoszone są lamenty,
że reprezentuje nas ktoś, kto publicznie jest w stanie się przeżegnać
czy mówić o Bogu. Ileż niepotrzebnych słów i wyśmiewania ze strony
„światłych”. Jak to źle to wygląda
i źle się prezentuje, a przecież to jest
reprezentant Polski, w której też
mieszkają ludzie niewierzący. Pusty
śmiech ogarnia, ale nie z powodu
poglądów, w tym zakresie skrajnie
różnych od moich, ale z powodu
tego, że nie podejmuje się wówczas
dyskusji na tematy sportowe. Zapomina się w relacjach medialnych, że
mamy do czynienia z konkretnymi
zawodami i konkretną dyscypliną
sportu. Zapomina się w relacjach
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medialnych o tym, że wyniki są godne docenienia i pochwały, a skupia
się na fakcie wykonania przed startem pobożnego znaku krzyża i podniesienia wzroku ku niebu. Iluż to
już ludzi z przestrzeni sportu, filmu,
muzyki i polityki zostało skazanych
na „śmierć cywilną” w mediach, tylko z tego powodu, że wierzą w Boga
lub przejawiają przywiązanie do katolickiej wiary.
Przypomnieć wypada, że zdrowa i wytrwała wiara, nie licząca się
z oceną ludzi walczących z Bogiem
i Kościołem, jest nie tylko zaletą, ale
cechą pożądaną w życiu osób, które wynosimy na piedestał z jakiegokolwiek powodu. Wzorem przecież
dla ogółu społeczeństwa i narodu
powinny być osoby, które nie tylko
mają kompetencje zawodowe, ale
także zostały pozytywnie ocenione
pod względem walorów ludzkich.
Jeśli osoba publiczna oczekuje szacunku i swego rodzaju pierwszeństwa na różnych płaszczyznach
działalności, powinna sama, swoim
życiem i wyborami ten szacunek
i estymę społeczeństwa wypracować.
Drugim elementem niniejszej
refleksji są pewne przemiany społeczne. Wciąż powraca temat imigrantów, tego czy mamy obowiązek
im pomagać, a jeśli tak to w jaki
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sposób. Panuje w tej sprawie istotny i niestety niepotrzebny chaos
semantyczny. Zapomina się o tym,
że my jako chrześcijanie nie tylko
możemy, ale także musimy widzieć
w drugim człowieku Chrystusa. Jednak nie oznacza to wcale tego, że
nie możemy wybrać sposobu i miejsca pomocy. Od samego początku
konfliktu w Syrii, Caritas oraz inne
organizacje kościelne i świeckie,
wkładają wiele wysiłku, aby zaradzić biedzie, która stała się konsekwencją działań zbrojnych. Tego się
jednak nie dostrzega i takich informacji w przestrzeni publicznej próżno szukać. Pojawiają się natomiast
naciski moralne na różne osoby
i instytucje, żeby coś robić, żeby podejmować działania, które są nam
zaproponowane z zewnątrz. Wiem,
że poruszona przeze mnie problematyka nie należy do łatwych, ale
nie można bezmyślnie twierdzić,
że nic nie robimy i że nie chcemy
pomagać ludziom w potrzebie. To
przecież zwyczajne kłamstwo, które rozprzestrzenia się w przestrzeni
publicznej od dłuższego czasu.
Dla osób, które grają na emocjach tym tematem, nie mają znaczenia fakty. Nie ważne, że tu nie
ma mowy o imigrantach i że dla
większości osób przybyłych do
Europy pomoc jest właściwie nie-
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potrzebna, bo są to osoby młode,
silne, znające języki i mogące pracować. Nie ma również znaczenia,
że w Polsce bezpieczną przystań
znalazły setki tysięcy mieszkańców
Ukrainy, którzy faktycznie uciekali przed działaniami zbrojnymi
i biedą. Nie ma także znaczenia, że
Polska jako państwo, próbuje zaradzać na miejscu problemom na
bliskim wschodzie. Wysyła ludzi,
środki finansowe i próbuje pomóc
nie tylko tymczasowo, ale długofalowo, bo przecież działania wojenne się skończą i trzeba przynajmniej
próbować, odbudować zniszczone
miasta i wsie, sieć drogową, infrastrukturę oraz swoje domy, które
się pozostawiło przez wojnę.
Także w życiu politycznym prawda nie ma współcześnie większego
znaczenia. Miesza się od lat wiele istotnych elementów. Mamy
współcześnie znaczny problem
w określeniu tego, kto był katem, a
kto ofiarą. Zaniedbania w minionych
dziesięcioleciach i brak wyraźnego
rozliczenia przeszłości powoduje
znaczący chaos. Życiorysy niektórych osób publicznych są znacząco
odchudzone ze szczególnym pominięciem spraw wstydliwych. Autorytetami się mienią akurat Ci, którzy
bezwzględnie ze wstydem powinni
pochylić głowę i milczeć. Nie jestem
rzecz jasna zwolennikiem jakiejś

mściwości czy nieludzkiego podejścia, ale tak po chrześcijańsku, przebaczenie jest możliwe wyłącznie
w sytuacji wyraźnej skruchy i chęci
poprawy. Jeśli jej nie ma, powinna wkroczyć sprawiedliwość, która
odda każdemu to, co mu się należy.
Jeszcze jednym ważnym elementem związanym wprost z polityką jest sprawa realizacji obietnic
wyborczych. Tak często podejmując osobiście akt wyborczy, zwracamy uwagę na wygląd, prezencję
czy inne nieistotne sprawy. Trzeba jednak przypomnieć, że ludzie
związani z polityką, tą krajową i tą
lokalną, gminną, korzystają z krótkiej pamięci wyborców i braku rozliczenia poprzednich programów
wyborczych. Cięgle zmieniają postawę i proponowane plany. Całość
swoich działań realizują wg zasady:
co na dziś będzie lepsze. Jutro możemy to zmienić. Zmieniają zresztą
wszystko, łącznie z przynależnością
do różnych struktur politycznych
i społecznych. Trzeba nam bardziej
aktywnie realizować boski atrybut rządzenia, z zainteresowaniem
i troską. Przecież reprezentować
nas powinny osoby, nie tylko obyte w świecie i znające zasady zachowania na salonach, ale osoby
wierne zasadom, wśród których
prawda, dane słowo, lojalność mają
znaczenie i wielką wartość.
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Wreszcie czas na tematy gospodarcze. Przeciętny człowiek nie radzi sobie z tą tematyką, właściwie
w ogóle. Wskaźniki, tabelki i trudne słownictwo w prezentowanych
opracowaniach ekonomicznych,
nie pozwalają wyciągnąć właściwych wniosków przez współcześnie
żyjących. Jedno wszak wydaje się
pewne, że w gospodarce i ekonomii
kluczową kategorią, według której
należy dokonywać oceny, jest kategoria dobrobytu i zysku. I proszę się
nie dać zwieźć tym, którzy twierdzą,
że te kategorie nie występują katolickiej nauce społecznej. Występują
i są wręcz kluczowe dla zrozumienia
współczesnej ekonomii i gospodarki. Nie musimy właściwie osobiście
wszystkiego dokładnie analizować
i znać się na każdym szczególe specjalistycznego języka. Z perspektywy przeciętnego obywatela, należy
pamiętać przynajmniej tyle, że nie
ma w świecie darmowych obiadów i że w kategoriach zysku, nie
chodzi jedynie o ilość pieniędzy
zgromadzonych na koncie. Dodatkowym argumentem jest z pewnością w ekonomii zasada naczyń
połączonych, z której wynika, że
wzrost zaangażowania i ciężka praca, wkładana do konkretnej gospodarki kraju, zaowocuje z pewnością
korzyścią dla całego społeczeństwa,
narodu i państwa. Jest jednak wa-
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runek oparty na cnocie sprawiedliwości, w myśl której, za ciężką,
rozumną i wytrwałą pracę, należy
się odpowiednia do zaangażowania
i kompetencji zapłata. Stąd moje
głębokie przeświadczenie, że jeżeli
wszyscy, włożymy swoją cegiełkę
w rozwój gospodarczy, poprzez mądrą pracę osobistą, nie będzie trzeba znać trudnego języka ekonomistów. Efekty zaobserwujemy sami.
Podsumowując te rozważania
wypada jedynie zachęcić do posługiwania się w życiu zdrowym
rozsądkiem, który uchroni nas,
za każdym razem, przed błędnymi decyzjami. Żyjemy w czasach,
pod wieloma względami trudnych,
w których już przestaje być jasne,
co jest dobre, a co złe, komu warto
zaufać, a przed kim się bronić. Jednak nie zwalnia to nas, należących
do gatunku homo sapiens, z osobistej refleksji i rozumnego działania.
Mimo wielu trudności, niejasności
i posługiwania się często poprawnością polityczną, a nie prawdą,
podejmujmy wyzwanie. Codzienne
i wytrwałe poszukiwanie prawdy,
w tym zakresie życiowym, pomoże
nam przecież z pewnością, odnaleźć PRAWDĘ, którą jak pamiętamy
z Ewangelii, jest sam Chrystus.
Ks. Sławomir Bednarski
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ROLA KOBIET
W KSZTAŁTOWANIU
PATRIOTYZMU
W 100-LECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
Włodzimira Rankowska
Myśląc o historii życia mojej
prababci w kontekście roli kobiet
w kształtowaniu patriotyzmu nasuwa mi się pierwsza jej cecha:
otwartość na życie. Moi pradziadkowie (Włodzimira i Feliks) wzięli
ślub 30 lipca 1919 roku w Poznaniu. W 1920 roku przyszła na świat
Feluchna (tak ją wszyscy do dzisiaj
w rodzinie nazywamy - oficjalna
forma tego imienia to Felicja). Niestety w wieku 9 miesięcy, zatem
jako niemowlę, zmarła. W tym
czasie moja prababcia była już kolejny raz w stanie błogosławionym.
W 1921 roku urodził się Andrzej,
w 1922 Wicek, a w 1923 Basia,
o której trochę więcej będę chciał
wspomnieć jeszcze w dalszej części. I tutaj następuje pauza.
A to dlatego, że po Basi, która była czwartym dzieckiem, moi
pradziadkowie, martwili się, że
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nie pojawiało się kolejne. Ta przerwa trwała 5 lat, bo w 1928 roku
przyszła na świat Miłka – moja
babcia, a trzy lata po niej, w 1931
roku Marylka. Kiedy dzisiaj rozmawiam o tym z moją babcią, słyszę,
że „tamto pokolenie uważało, że
dzieci to największy skarb i rodzice chcieli, żeby Polska rosła w siłę”
– widać, że także po prostu przez
siłę liczebną rodzin. Mogę zatem
z przekonaniem powiedzieć, że
otwartość na życie była cechą patriotyzmu mojej Prababci.
Moja prababcia była kobietą
w praktyce kultywującą polską
tradycję. Ceniła i przekazywała
kulturę polską swoim dzieciom i
wnukom poprzez literaturę, muzykę, a także przez swoje życie religijne. Opowiada o tym moja babcia
wspominając wspólne rodzinne
śpiewanie pieśni polskich przy fortepianowym akompaniamencie jej
mamy, a mojej prababci.
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Na patriotyzm mojej Prababci
składa się także, a może przede
wszystkim, jej oddanie i gotowość do służby Polsce. Sama dorastała w okresie, kiedy Polski nie
było. Odzyskanie niepodległości
miało miejsce, kiedy miała 23
lata. Doświadczyła zatem zarówno braku Ojczyzny jak i tej narodowej, wspólnotowej radości
z 1918 roku. Opowiadała, że ta
radość była widoczna na ulicach,
kiedy ludzie rzucali się sobie z radością na szyję. Wiedziała więc
z doświadczenia, że wolność i niepodległość – choć są radością – to
jednak nie są za darmo i muszą
kosztować.
Była więc kobietą gotową do
poświęceń, których czas zresztą przyszedł najmocniej w czasie
wojny i po niej. Bez wątpienia
można powiedzieć, że mężnie
przyjmowała cierpienie. Pochowała pięcioro dzieci, ale o tym
jeszcze za moment.
Kochała Ojczyznę – może
to brzmieć nieco banalnie, ale
to była najprawdziwsza prawda. Była gotowa trwać przy niej
w potrzebie i jej służyć. Mówiła
o Polsce: „Ojczyzna to jest Matka,
a Matce się nie odmawia. Matki
się w potrzebie nie opuszcza.” Na

dowód takiej postawy mogę podać przykłady. Pierwszy – obiektywnie największej wagi, to ten,
że oddała na służbę Ojczyźnie
(wiedząc z jakim ryzykiem jest to
związane) swoje dzieci. To zresztą
było po prostu konsekwencją ich
wcześniejszego wychowania. Drugi – moja prababcia Włodzimira
Rankowska uważała, że Polski nie
można opuszczać w potrzebie.
Sami dziadkowie z całą rodziną
mieli możliwość opuszczenia kraju
we wrześniu 1939 roku. Dziadek
pracował jako urzędnik Ministerstwa Skarbu i jego zadaniem po
wybuchu wojny było wywiezienie
za granicę ważnych dokumentów
rządowych w celu ich zabezpieczenia. W tą drogę zabrana została oczywiście cała rodzina. Jednak
dziadkowie po dotarciu do granicy
polsko-rumuńskiej i przekazaniu
przesyłki odpowiednim osobom
zdecydowali, że nie opuszczą Polski i że wrócą do Warszawy. Tak
też się stało, na czym oczywiście
służba Polsce tej rodziny się nie
skończyła.
Opowieść o życiu mojej prababci to historia zawsze, nieodparcie kojarząca mi się z biblijną
historią Hioba. Tak jak Hiob, także
moja prababcia w swoich – dla
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mnie, osobiście niewyobrażalnie
ciężkich – doświadczeniach, nie
straciła wiary w Boga, ale w nim
znajdowała ukojenie i ucieczkę.
Straciła pierwsze dziecko jako niemowlę, straciła potem córkę, która oddała życie w Powstaniu Warszawskim. W tamtym momencie
historii straciła mieszkanie i dorobek całego życia, straciła w końcu – jak wielu Polaków – stolicę,
miasto, w którym mieszkała. Po
wojnie straciła syna, który został
zabity przez UB w 1950 roku. Pochowała także syna, który zmarł
z powodu odłamków, pozostawionych w jego ciele po ranach powstańczych. Potem wskutek choroby zmarła jej najmłodsza córka.
Została tylko Bogumiła, moja babcia, która pomocą służyła swojej
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Mamie aż do jej śmierci. Można
powiedzieć, że w pewien sposób
– tak jak Hiobowi – te cierpienia
zostały wynagrodzone także mojej prababci.
Z pewnością jest to historia
trudnego życia kobiety, ale to
nie jest historia tylko i wyłącznie smutna, bo jest – taką mam
nadzieję – owocna. Mogę powiedzieć, że to historia kobiecej
wiary, nadziei i miłości. Bo na
cierpieniach i trudnych doświadczeniach życie mojej prababci się
nie skończyło. Potrafiła służyć dalej Ojczyźnie pracując po wojnie
jako nauczycielka języków obcych
(m.in. w Liceum Handlowym czy
na Politechnice Częstochowskiej),
potrafiła ufać Panu Bogu i kochała
rodzinę z całych sił.
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Hiobowi Pan Bóg wynagrodził
cierpienia w dwójnasób. Dostrzegam i tu pewną analogię. Moja
prababcia doczekała się narodzin dwanaściorga prawnucząt.
I jako jeden z nich – mały wówczas świadek końcówki jej życia
– mogę powiedzieć, że wspominam moją prababcię jako kobietę
pełną serdeczności, ciepła, miłości i czułości. Do dzisiaj brzmi mi
w uszach serdeczny głos prababci,
który zawsze, gdy przychodziliśmy
do jej mieszkania w kamienicy
w pierwszej alei NMP mówiła
z nieskrywaną radością „A kto to
do mnie przyszedł?”.
Barbara Rankowska
Starsza siostra mojej babci, to
postać, o której chcę powiedzieć
dlatego, że w kontekście kształtowania postaw patriotycznych
ma dla mnie osobiście ogromne
znaczenie. Ciocia Basia, starsza
siostra mojej Babci Bogumiły, była
w czasie Powstania Warszawskiego sanitariuszką 101 kompanii batalionu „Bończa”, którego
obszarem działania było Stare
Miasto. Była piękną dziewczyną,
a właściwie młodą kobietą. Niektórzy twierdzą, że mogłaby zo-

stać uznana za najpiękniejszą kobietę Powstania Warszawskiego.
Ale dobrze wiemy, że nie o konkurs piękności w tamtym czasie
tym młodym ludziom chodziło.
Ciocia niosła pomoc rannym powstańcom i ludności na swoim
obszarze. Sama została ranna kiedy po chwilowym odwiedzeniu
rodziców w piwnicznym schronie
położonym nieopodal, wracała
na swój posterunek do Katedry
św. Jana. Było to 16 sierpnia 1944
roku. Dzień później, 17 sierpnia
zmarła. Zaledwie 10 dni później,
27 sierpnia zginął także jej narzeczony, Piotr Jaszczuk ps. „Tomaszewski”.
Historia Basi Rankowskiej
została opisana w kilku publika-
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cjach, m.in. w książce pt. „Przemarsz przez Piekło” autorstwa
Stanisława Podlewskiego, w
której zresztą jest cały rozdział
zatytułowany „Rodzina Rankowskich”. W ostatnich latach do tej
historii powracano między innymi
w książce „Miłość w Powstaniu
Warszawskim”, której autorem

jest Pan Sławomir Koper. Proszę
pozwolić, że przytoczę fragment
tej pierwszej książki, aby przybliżyć nieco postać, charakter jak
i samą ofiarę życia Barbary Rankowskiej złożoną na ołtarzu Ojczyzny.
Łukasz Grabałowski

NIEPODLEGŁOŚĆ DUCHA –
ROK ARCYBISKUPA TOKARCZUKA (2)
Sowiecka wersja ateizmu
U źródeł wprowadzania ateistycznego systemu w komunistycznej Rosji znajduje się osoba
Włodzimierza Ilicza Lenina. Znany
rosyjski filozof Mikołaj Bierdiajew,
w publikacji: „Źródła i sens komunizmu rosyjskiego”, twierdził
wprost, że Lenin był „zagorzałym
i przekonanym ateistą, nienawidził religii”. Lenin podjął próbę
stworzenia własnej definicji religii.
W tym miejscu zwrócimy uwagę
jedynie na dwie z nich. Pierwsza
z nich brzmi następująco: „Religia jest jednym z rodzajów ucisku duchowego, zawsze i wszędzie dotykającego masy ludowe,
przytłoczone pracą dla innych,
ich potrzebami i samotnością”.
Druga artykułuje wprost: „Religia
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jest rodzajem gorzałki duchowej,
w której niewolnicy kapitalizmu
topią swoje człowieczeństwo,
swoje żądania na choćby odrobinę
lepszego życia”. Pobieżna analiza
treści wykazuje, że w tym przypadku mamy bardziej do czynienia
z próbą tworzenia definicji przez
demagoga, niż naukowca, czy początkującego intelektualisty.
Dodatkowo Lenin zapożyczył
od Marksa znany powszechnie pogląd, że: „religia - to opium dla narodu”. W opinii Lenina, stosunek
członka partii komunistycznej do
religii, wyraża się właśnie w tym
stwierdzeniu. Dlatego nie zawahał
się wyrazić, że: „wszystkie współczesne religie i kościoły, wszystkie
i wszelkiego rodzaju organizacje
religijne marksizm traktuje zawsze
jako organy reakcji burżuazyjnej,
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służącej do obrony wyzysku i otumanienia klasy robotniczej”.
Z historii wiemy, że komuniści
bez względu na cenę, dążyli do
oderwania człowieka od wszelkich form wpływu Kościoła i religii, na życie społeczne. Jednak
zdawali sobie sprawę z tego, że
człowiek może potrzebować jakiejś namiastki tej „duchowej
gorzałki”, czy „opium” na własny
użytek. Dlatego postanowili zabezpieczyć się przed „powrotem
Boga” i przyzwolić na pielęgnowa-

nie tej namiastki życia duchowego, ale tylko w sferze prywatnej.
Dlatego w swoim programie
partyjnym wyartykułowali wprost:
„Nasza partia uważa religię za
sprawę prywatną, dla nas, jako
socjaldemokratów, dla nas jako
partii, religia jest sprawą prywatną”. W związku z tym, w szybkim
tempie podjęli działania zmierzające do wykarczowania wszelkich
form wpływu religii i wiary na życie
publiczne. Swoich podwładnych
instruowali wprost: „Należy umieć
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walczyć z religią, w tym zaś celu
trzeba materialistycznie wyjaśnić
źródła wiary i religii wśród mas.
Walki z religią nie wolno ograniczać do abstrakcyjno-ideologicznej
propagandy, nie wolno jej sprowadzać do takiej propagandy; walkę
tę należy powiązać z konkretną
praktyką ruchu klasowego, zmierzającego do wykarczowania społecznych korzeni religii”.
Lenin podkreślał wyraźnie, że
„marksista powinien być materialistą, czyli wrogiem religii”. W związku z tym, w „katalog” kluczowych
obowiązków komunisty, wpisano
obowiązek zwalczania religii. Oczywiście nie chodzi tu o abstrakcyjny
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rodzaj walki, lecz przeprowadzoną
na gruncie walki klasowej batalię,
odbywającej się w rzeczywistości
i „najbardziej i najlepiej wychowującej masy”. Z takiego rozumowania
Lenin wyprowadza kolejny, niezwykle niebezpieczny postulat. Twierdził wprost, że partia proletariacka,
„domaga się od państwa uznania
religii za sprawę prywatną, nie uważając za sprawę prywatną zagadnienia walki z tym opium dla ludu, walki z przesądami religijnymi”.
Wspomniany wyżej prawosławny myśliciel Mikołaj Bierdiajew już dawno temu przestrzegał
przed tym, że: „Komunista nie
może żyć bez wroga, bez nega-
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tywnych uczuć do wroga, traci
patos, kiedy wróg nie istnieje. Jeśli wroga nie ma, to trzeba go wymyślić”. W takiej sytuacji, już nikt
i nic, nie jest w stanie przeszkodzić
temu, by w stosunku do wskazanego przez partię wroga, używać
niemoralnych środków. W końcu
w sowieckim wydaniu komunizmu „wszystko jest dozwolone
w stosunku do wroga, którego
przestaje się uważać za człowieka”.
Widzimy jednak, że Lenin,
w stosunku do Kościoła stosuje
taktykę na wzór „Konia Trojańskiego”. Wychodził z założenia,
że w ramach walki z cywilizacją
chrześcijańską, dla sprawy rewolucji, niezbędnie należy pozyskać
duchowieństwo. Dlatego twierdził: „Jeśli ksiądz zbliża się do nas
w celu wspólnej pracy politycznej
i sumiennie wykonuje swoją pra-

cę partyjną, nie występując przeciw programowi partyjnemu, to
możemy go przyjąć do szeregów
socjaldemokratycznych”.
Paradoksem jest to, że w literaturze źródłowej, jeżeli tak można się wyrazić, odnajdujemy publiczne przyznanie się Lenina do
wiary. Dyktator i zbrodniarz mówi
wprost: „Socjalizm to moja religia”.
To własne „religijne” przesłanie realizował przez zbrodniczy tumult
rewolucji, w której rolę mesjasza
przypisał proletariatowi. Niestety,
taki stan rzeczy wyzwolił w wielu
ludzkich umysłach „przytłaczającą ilość zła i gniewu”. Dodatkowo
uprawomocnił w wielu ludzkich
sumieniach przekonanie, że: „dobro można realizować przez zło,
a światłość przez ciemność”.
Artur Dąbrowski

ABY MI SIĘ CHCIAŁO,
TAK JAK MI SIĘ NIE CHCE
Czy kontakt ze światem zewnętrznym, z innymi ludźmi jest
nam w ogóle potrzebny? Czy warto utrzymywać kontakty z bliskimi, a jeśli tak, to jak to robić skoro
oni mają swoje sprawy i mieszkają
w ogóle gdzieś daleko? Czy warto
wychodzić z domu i w ogóle, czy
jest po co z niego wychodzić, sko-

ro każdy z nas ma telewizor, który
serwuje nam porcję programów
od wczesnych godzin porannych
do późnej nocnej pory? Na te
i inne pytania spróbujmy poszukać odpowiedzi.
Z pewnością większość z nas
lubi przebywać w dobrym towarzystwie. Rozmawiać z przyjaciół-
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mi i świetnie razem się bawić.
Z zaprzyjaźnionymi sąsiadami niektórzy z nas wyjeżdżają na wczasy.
Niekiedy umawiamy się w kawiarni na spotkanie, oddając się wówczas rozmowom ograniczonym już
tylko czasem do spożytkowania.
Wielu ludzi realizuje swoje pasje
poprzez uczestnictwo w działalności różnego rodzaju stowarzyszeń.
Dlaczego tego nie mogliby robić
w dalszym ciągu seniorzy? Czy taki
styl życia jest zarezerwowany dla
kogoś innego? Otóż nie! Warto,
aby seniorzy wychodzili z domu
i nie spędzali całego dnia samotnie w ogródku, albo co gorsza
przed telewizorem.
Dobrze się to mówi, ale tak naprawdę to trzeba mieć powód, by
ogolić się, włożyć czystą koszulę
i pomaszerować w świat. Warto
by panie miały okazję do zrobienia sobie makijażu, ufarbowania
włosów i przywdziania rzadko
używanej, ale za to eleganckiej
sukienki. Szczęśliwi są zatem Ci
seniorzy, którzy rzeczywiście mają
takie powody. A mogą one być
przeróżne. Wyjście do kościoła
na Eucharystię, spotkania grupy
modlitewnej, czy różnego rodzaju
okazje, jak chociażby wycieczki,
pielgrzymki, czy festyny parafialne.
Na wspólnotowych w wielu grupach pojawia się myśl, że może na
każde spotkanie solenizanci upieką i przyniosą ciasto. Tak rodzi się
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okazja do refleksji, która ukierunkowana jest na luźną rozmowę,
której towarzyszy picie herbaty
i spożywanie dobrego ciasta. Oczywiście trzeba wykrzesać znowu jakąś energię do upieczenia dobrego
ciasta, a to wiąże się oczywiście
z wyjściem do sklepu po sprawunki. Powodów może być mnóstwo,
aby cały czas być aktywnym.
W Częstochowie od 12 lat funkcjonuje miejski program pt. „Kawiarenka dla seniora”. Seniorzy mają
zagwarantowaną kawę za przysłowiową złotówkę. A to wszystko po
to, by odnaleźli na nowo chęci do
spotykania się poza obrębem własnego domu. Seniorzy funkcjonują
również przy wyższych uczelniach,
w ramach tzw. „Uniwersytetów
Trzeciego Wieku”. Tutaj seniorzy
spotykają się na wykładach oraz
zajęciach z różnych dziedzin, takich
jak chociażby: malarstwo, muzyka,
czy nauki humanistyczne. Część seniorów wybiera aktywność w różnego rodzaju stowarzyszeniach lub
realizuje swoje pasje, np. w chórach oddając się muzyce. Trzeba
powiedzieć, że każda taka aktywność niesie ze sobą różnego rodzaju
dobrodziejstwa, których być może
dotychczas seniorzy nie mieli okazji
poznać, czy zakosztować. Czasem
uczestnictwo w chórze niesie ze
sobą korzyści w postaci koncertowania w innym mieście lub nawet
zagranicą kraju. Wówczas okazja do
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wyjazdu i poznawanie świata staje
się czymś niebanalnym i prowadzi
nas w kierunku spotkania ciekawych ludzi.
Widzimy jak na dłoni, że każda,
ale to każda aktywność, zawiera
w sobie ogromny potencjał możliwości. Tylko problem może być
jeden - aby „chciało się chcieć” wychodzić z domu w czystej koszuli,
czy ładnej sukience z makijażem
i nienaganną fryzurą. Cóż zrobić
w tej materii? Chyba najlepiej to, co
podpowiada nam Alan Alexander
Milne, autor „Kubusia Puchatka”.
Zwrócić się w stronę nieba i powiedzieć wprost: „Boże spraw, by mi
się chciało, tak jak mi się nie chce”.

Ktoś może nam jednak powiedzieć, że taka forma aktywności
jest zbyt męcząca, absorbująca,
czy nawet zbyteczna. W tej kwestii
odpowiedź musi być tylko jedna.
Warto spotykać się towarzysko
z innymi ludźmi. Warto rozmawiać i wymieniać się poglądami.
Warto być aktywnym, bo im dłużej jest się aktywnym, tym dłużej
czujemy, że żyjemy. Życie nie mija
nam gdzieś obok. My sami jesteśmy kreatorami własnego czasu.
I chyba o to chodzi, by być panem
swojego czasu i swoich czynów, za
które oczywiście biorę pełną odpowiedzialność.
Paweł Ruksza

NORDIC WALKING
DLA SENIORÓW
O tym, że życie na emeryturze
nie musi być monotonne przekonuje mnie aktywność fizyczna
seniorów podczas wspólnie spędzanego czasu wolnego na Nordic
Walking w ramach Częstochowskiego Klubu Seniora przy parafii
św. Wojciecha w Częstochowie.
Na samym początku warto
nadmienić, że Nordic Walking to
nic innego, jak pewna forma aktywności fizycznej, która na całym
świecie posiada liczne rzesze zwolenników.

W kwestii zalet w stosowaniu
tej metody chodzenia, trzeba powiedzieć, że seniorzy w bardzo
szybkim tempie przyswajają sobie
technikę chodzenia oraz liczny zestaw ćwiczeń rozpoczynających
i kończących trening.
Mam świadomość, że trwająca
od półtora roku przygoda z kijkami
w Klubie Seniora, rozpoczęła w życiu niejednego uczestnika ponowną przygodę ze sportem. Mówiąc
o skierowaniu oferty Nordic
Walking dla seniorów, to pierw-
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szorzędnie trzeba sobie wyjaśnić,
że stanowi ona dobry sposób na
zagospodarowanie wolnego czasu. Ponadto regularna aktywność
fizyczna osób starszych niesie ze
sobą wiele pozytywów. Marsz z kijkami, jak mówią seniorzy, pozwala
nie tylko zredukować nadciśnienie, poprawić sprawność układu
krążenia, ale również obniżyć poziom cholesterolu i cukru we krwi.
Przeciwwskazanie dla uprawiania
Nordic Walkingu stanowią urazy
ortopedyczne, zwłaszcza złamania,
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zwichnięcia, ostre przewlekłe choroby, czy też wysoka gorączka.
Kalkulacje matematyczne
wpisane w przygodę
z Nordic Walkingiem
Na początku przygody z kijkami mamy do czynienia z zakupem
odpowiedniego sprzętu, a więc
z kalkulacją, liczeniem i odpowiednim doborem sprzętu. I w tej
materii mówimy o pewnej formie
matematyki. Podstawą dobrego
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marszu stanowi przede wszystkim
odpowiednio dobrany sprzęt. Na
podstawowy ekwipunek składają
się kije, które dobiera się stosownie do wzrostu użytkownika. I tutaj znów stosujemy matematyczny
przelicznik: wzrost osoby x 0,66 =
długość kija dla osób uprawiających Nordic Walking rekreacyjnie.
Długość kija dla osób trenujących
aktywnie wynosi: wzrost x 0,68.
Oprócz stosowniej długości kijki powinny być wyposażone w paski utrzymujące je przy dłoni i ułatwiające odpychanie od podłoża.
Co do samych kijków, to mogą być

one wykonane z aluminium, włókna szklanego lub mieszanki włókna
szklanego z węglowym. Ten ostatni
rodzaj sprzętu posiada atuty w postaci trwałości i lekkości. Kochany
seniorze musisz pamiętać o tym,
że sprzęt należy nabyć u sprawdzonego producenta. To zapewni nam
właściwą gwarancję jakości.
Pierwsze kroki
To co w pierwszej kolejności
należy sobie wyjaśnić, to fakt, że
należy mieć świadomość, iż Nordic
Walking nie jest czymś w rodzaju
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zwykłego „spaceru z kijkami”, ale
przede wszystkim pewną formą
sportowej aktywności. W związku
z tym trening optymalnie należy
podzielić na trzy etapy. Dzięki temu
odniesiemy niezmierne korzyści,
których przecież oczekujemy.
Pierwszym etapem stanowi
rozgrzewka. Na jej treść składa się
cała seria ćwiczeń przygotowujących nasz organizm do wysiłku.
Rozgrzewka powinna angażować
jak największe partie mięśni. Świadomość tego faktu pozwoli nam
zwiększyć wydolność organizmu
i uniknąć kontuzji. Ćwiczenia na które należy zwrócić szczególną uwagę
przed podjęciem marszu to przede
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wszystkim: krążenie stóp, krążenie
nóg w stawie kolanowym i biodrowym, krążenia bioder, nadgarstków
i barków oraz lekkie wypady wraz
z rozciąganiem nóg. Czas trwania
rozgrzewki to 10-15 minut.
Dopiero po rozgrzewce przechodzi się do marszu z kijkami.
Podczas chodu niezwykle ważną
kwestię stanowi zwrócenie uwagi
na prawidłową postawę ciała. Co
do tej kwestii, musimy pamiętać,
że plecy muszą być zawsze wyprostowane, a mięśnie brzucha i
pośladków napięte. Z kolei ramiona mają pracować w sposób naturalny. Krok rozpoczynamy zawsze
z pięty, przenosząc ciężar ciała na
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palce. Rękę podciągamy za linię
bioder w celu odepchnięcia się kijkiem. Musimy pamiętać o tym, że
podczas marszu Nordic Walking
obowiązuje nas fundamentalna zasada - lewy kij musi dotykać podłoża
w tym samym czasie gdy stawiamy
na nim prawą piętę (i odwrotnie).
Na finiszu
Trening powinien zawsze kończyć się trwającymi kilka minut
ćwiczeniami rozciągającymi. Dzięki temu mięśnie zwiększają swą
elastyczność, a co za tym idzie,

zmniejsza się ryzyko urazu. W kwestii treningów
Nordic Walking można
ćwiczyć w grupie lub samemu. Jednak na początku drogi, zaleca się podjęcie zajęć z instruktorem.
Taki stan rzeczy pozwoli
na opanowanie prawidłowej techniki chodu. Nade
wszystko, zamiast pojedynczych spacerów, zalecam seniorów, chociażby
ze względów bezpieczeństwa, na wędrowanie
w grupie. Od zawsze było
tak, że towarzystwo innych osób dopingowało
nas do działania, w chwilach zwątpienia.
Seniorzy, którzy chcą trenować
Nordic Walking powinni również
zwrócić uwagę na specjalny rodzaj
obuwia, ponieważ wygodne buty
pozwolą utrzymać stopie prawidłowe położenie w czasie marszu.
Z kolei stosowne do warunków
pogodowych sportowe ubranie,
odpowiednie nakrycie głowy, czy
okulary z filtrem UV, uchronią nas
przed wieloma dolegliwościami.
Pamiętamy również o tym, by na
trening zabrać wodę, którą warto
przelać do bidonu i przytwierdzić
do paska lub schować do plecaka.
Z pewnością każdy z seniorów,
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szybko przekona się o tym, że jego
zdrowie nie jest uzależnione od
systematycznych wizyt lekarskich,
czy przyjmowania leków. Na dobre
usposobienie ma również wpływ
nasza aktywność fizyczna. O tym, że
„ruch to zdrowie”, od ponad pół wieku przekonują nas lekarze, terapeuci
i kardiolodzy. Dlatego warto wykorzystać odpowiednią aurę i zmienić
swój dotychczasowy, jak mawia
papież Franciszek „kanapowy tryb
życia”, może nie na parę butów wyczynowych, ale na środowy marsz

na kijkach Promenadą Czesława
Niemena aż do Lasu Aniołowskiego.
Nasze wędrowanie w grupie
przekonało już nie jednego seniora, że aktywność fizyczna stanowi
jedno z najbardziej skutecznych
lekarstw na ludzkie dolegliwości.
Radością napawa fakt, że ten rodzaj lekarstwa jest dostępny bez
recepty i za darmo.
Ks. Jacek Michalewski
– Instruktor Nordic Walking

POŻEGNALIŚMY
NIEZWYKŁEGO SENIORA

3 maja, w uroczystość Matki
Bożej Królowej Polski, odszedł do
Pana prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, redaktor tygodnika „Źródło”,
„Droga”, miesięcznika „Wycho-
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wawca”, „Służby
Życia”, publicysta
i felietonista TV
„Trwam”, Radia
Maryja i „Naszego Dziennika”, dr
inż. Antoni Zięba.
Akcja
Katolicka w Polsce z wielkim
smutkiem, ale
również z chrześcijańską nadzieją, przyjęła informację o śmierci Pana Antoniego.
W tak trudnym czasie dla rodziny
i działaczy pro-life w Polsce, pragniemy zapewnić o naszym wspar-
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ciu i modlitwie. W tym niełatwym
momencie, parafrazując słowa
metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego,
wypowiedziane w krakowskiej
bazylice Mariackiej, podczas uroczystego odznaczenia Pana Antoniego Zięby, przyznawanym przez
papieża medalem „Pro Ecclesia
et Pontifice”, chcemy uwierzyć
w moc słów: „Staje przed Panem
ktoś, kto rzeczywiście wziął sobie
do serca to wezwanie, jakie anioł
skierował do św. Józefa: „Nie bój
się przyjąć dziecka”.

Drogi Przyjacielu, nie mówimy Ci żegnaj, ale do zobaczenia.
W sercach członków Akcji Katolickiej pozostaniesz na zawsze jako
nieutrudzony obrońca życia. Żywimy nadzieję, że Twoje wskazanie,
że: „Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobił
w dziedzinie obrony życia i co
może w tej sprawie jeszcze zrobić”, będzie kontynuowane przez
laikat.
Urszula Furtak
prezes KIAK
(źródło: Akcja Katolicka w Polsce)

LETNIE KINO SENIORA

Ludzie, jak trafnie wyraził to
ks. Józef Tischner, „od zawsze tęsknią do spotkania ze świętością”.

Doświadczenie sacrum, stanowiło od zawsze, autentyczne źródło
lęku i fascynacji dla człowieka. I cho-
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ciaż nasza egzystencja rozwija się
we wspomnianej wyżej przestrzeni
lęku i fascynacji, to zawsze oczekuje
obecności drugiej osoby, kogoś kto
będzie nas wspierał w naszych działaniach i dążeniach. I tym samym,
odkrywamy autentyczność stwierdzenia, że na tyle doświadczamy innego człowieka, na ile autentycznie
go spotykamy. Dlatego, już samo
spotkanie, pociąga za sobą istotną
zmianę w przestrzeni wzajemnych
relacji i poznania.
To dzięki spotkaniom doświadczamy bliskości drugiego człowieka. Ten człowiek z biegiem czasu,
staje się dla nas kimś bliskim.
Powiedzmy sobie, że staje się naszym przyjacielem. W perspek-
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tywie przyjaźni niektóre słowa
nabierają charakterystycznej, niemalże sakralnej i świętej mocy. Jak
chociażby ta wypowiedź Antoine
de Saint-Exupery, który w kwestii
przyjaźni wychodził z założenia,
że: „przyjaciele są jak ciche anioły,
które podnoszą nas, kiedy nasze
skrzydła zapominają jak latać”.
Przyjaciel, to osoba, która nie
przestaje nas fascynować, a w
trudnych chwilach, nie wiadomo
nawet w jaki sposób, potrafi poskładać nasze potrzaskane człowieczeństwo z nicości, w całość.
Scala naszą egzystencję na nowo.
I może właśnie dlatego, kiedy
stajemy w jego obecności, to natychmiast odzywa się w nas poję-
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cie długu wdzięczności. Taki dług
wdzięczności, wobec swego mentora, ks. Józefa Tischnera, zaciągnęli twórcy filmu „Anioł w Krakowie”. Panowie Arkadiusz „Baron”
Więcek i Witold Bereś na łamach
prasy, opowiadali o swej fascynacji osobą i filozofią ks. Tischnera.
W niniejszym wywiadzie, Witold Bereś stwierdził, że wchodzący
w dwa lata po śmierci krakowskiego intelektualisty jest „hołdem złożonym ks. Józefowi Tischnerowi”.
Przy okazji nadmienił, wraz z kolegą
są jego dłużnikami. W identycznym
kierunku zmierza opinia Arkadiusza
Więcka, który mówił wprost, że:
„Ksiądz Tischner, któremu poświęciliśmy film, był aniołem z wyższego
chóru niż moja małżonka. Na pewno lepiej gotował. Myślę, że charakteryzując Tischnera można go
określić właśnie słowami Giordana:
najważniejsze na ziemi, to nie udawać anioła, jeden dobry uczynek
dziennie i starczy!”
Stworzony przez
Beresia
i Więcka film, opowiada o przygodach Anioła o imieniu Giordano.
W rolę zabawnego i ciekawego
świata i ludzi anioła wcielił się
Krzysztof Globisz.
Z obfitującego w symbolikę filmu, dowiadujemy się, że Giordano,
za niezbyt odpowiednie zachowanie w Niebie i częste zaglądanie do

Czyśćca, jako najbardziej marnotrawny anioł w niebiosach, zostaje
za karę zesłany na ziemię. Jednak
kluczowym warunkiem jego ziemskiego przebywania, jest spełnienie
jednego dobrego uczynku dziennie.
Zaraz na początku filmu, słyszymy utwór Elvisa Presleya „Lov
my tender”, który wprowadza
widza w „czyśćcowe klimaty”. Odbywający karę czyśćcową Presley
oraz towarzyszący mu anioł Giordano, siedzą razem na łóżku, które symbolizuje grzeszną naturę
człowieka, która na skutek ulegania potrójnej pożądliwości, przeradza się w skłonność do ulegania
grzechom cielesnym.
Już początek filmu tchnie w widza sentymentalizm, który wyłania się z zapisu pierwszej zwrotki
śpiewanego tekstu „Lov my tender”:
„Uczyniłeś moje życie spełnionym.
I kocham Cię więc,
Kochaj mnie czule, kochaj mnie
prawdziwie
Wszystkie moje marzenia się
spełniły,
albowiem, moje kochanie,
kocham Cię
I zawsze będę”.
Widzimy, jak szybko klimat
utworu, udziela się zarówno Giordano, jak i samemu Presleyowi.
Ich relacja zostaje jednak pogłę-
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biona poprzez kolejną piosenkę:
„Jailhouse rock” („Więzienny Rock`n`roll”). Można odnieść wrażenie, że utwór ten wyjaśnia powód
przebywania Elvisa w Czyśćcu. Jednak, czy tak jest naprawdę? Tego
nie wiemy, ponieważ „Więzienny
Rock`n`roll” zostaje przerwany natychmiastowym wezwaniem Giordano do powrotu do Nieba.
Tutaj przed wysłaniem na ziemię Giordano przechodzi szereg
kursów zakończonych pozytywnie
zdanym egzaminem. W gronie egzaminatorów znajdują się tak zacne osoby jak: Leonardo da Vinci,
J. W. von Goethe, I. Newton, M.
Kopernik, M Skłodowska-Curie.
Zaraz po egzaminach Giordano
omyłkowo, zamiast do Holandii
trafia do Polski, gdzie wtapia się
w krakowską rzeczywistość.
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Giordano w swej wędrówce
do po Krakowie spotyka po kolei:
małżeństwo w średnim wieku,
które udaje się na własny rozwód.
Następnie kloszarda o pseudonimie „Szajbus”, jego kolegów
z przytułku oraz Hankę, matkę
samotnie wychowującą dziecko.
Tym wszystkim osobom niesie nie
tylko bezinteresowną pomoc, ale
przypomina, że i na tym padole
od czasu do czasu, przydarzają się
nam rzeczy cudowne. W symbolice filmowej dostrzegamy aż nadto
widoczną aluzję do biblijnej sceny
z pierwszych kart Biblii. Giordano
podobnie jak Adam i Ewa, zaczyna
pokonywać trudności od momentu odejścia od drzewa, symbolizującego upadek człowieka.
Giordano, którego imię tłumaczy się, jako „spadający w dół”,
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ma zawsze dla drugiego człowieka
czas i ciepłe spojrzenie. Jest wolny
od segregowania ludzi na dobrych
i złych. Jego nas edukuje, podpowiada, że człowiek, bez względu
na okoliczności, musi zawsze pozostawać sobą. Tym samym, nasz
anielski bohater, wciela w życie
tischnerowską zasadę: „Jestem,
jaki jestem. Znam swoje miejsce
wśród ludzi i ani się nie poniżam,
ani nie wywyższam. Nie wchodzi
się do nieba w cudzym przebraniu”.
Na ekranie widzimy, że kiedy
na horyzoncie ludzkiej nędzy pojawia się anioł Giordano, to wokół
ludzi dzieją się rzeczy niezwykłe.
Widzimy to chociażby na przykładzie udającej się na własny rozwód
Fiatem 125 P pary małżeńskiej.
W tym epizodzie dotknięto aż nadto problematyki różnic istniejących
pomiędzy mężczyzną, a kobietą.
Chociaż skonfliktowani ze sobą
małżonkowie stoją na dwóch przeciwległych biegunach, to jednak
widzimy, z jaką żarliwością chłoną
wykładnię miłości zaproponowaną
im przez Giordano. W długim monologu słyszymy fragmenty „116
Sonetu” Wiliama Szekspira:
Nie ma miejsca we wspólnej
dwojga serc przestrzeni
Dla barier, przeszkód. Miłość to
nie miłość, jeśli,

Zmienny świat naśladując, sama
się odmieni
Lub zgodzi się nie istnieć, gdy ją
ktoś przekreśli.
(…)
Miłość to nie igraszka Czasu: (…)
Miłości nie odmienią chwile, dni,
miesiące:
Ona trwa - i trwać będzie aż po
sam skraj zagłady.
Jeśli się mylę, wszystko inne też
mnie łudzi:
Że piszę to; że kochał choć raz któryś z ludzi.
Widzimy, jak klimat i atmosfera Krakowa oczarowuje Giordano. Anioł jest ciekawy dosłownie
wszystkiego. Najbardziej jednak
fascynuje go każdy napotkany
człowiek. Widzimy, że każda osoba przedstawia dla niego konkretną wartość. Bez względu na to,
czy będzie to napotkany w parku
kloszard, którego fantastycznie
zagrał Jerzy Trela, czy też matka
samotnie wychowująca dziecko Hanka. Giordano wie jedno.
Żyjącego obok człowieka należy wspierać czynem lub słowem
i budować z nim relację w oparciu
o zaufanie. Tischner wielokrotnie
przekonywał nas o tym, że jeżeli
ktoś jest nie jest zdolny do tego,
aby ufać ludziom, „jeśli nie doświadczył nigdy zaufania, to nie
zrozumie istoty chrześcijaństwa.
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Będzie szukał Boga w scenie, w przedmiotach - nie
w ludziach.
„Anioł w Krakowie”
jest tak na serio pytaniem o naszą relację
z Bogiem. Jest również
pewnego rodzaju interpelacją o to, czy my
jako chrześcijanie, znajdujemy w sobie jeszcze
tyle cywilnej odwagi, by „iść na
peryferie ludzkiego istnienia”
i dostrzec na nich człowieka który
stojąc obok religijnych spraw, nie
rezygnuje z fundamentalnych dla
życia pytań. Wśród nich pada to
najbardziej oczywiste: „Czy Bóg
w rzeczywistości istnieje?”
Niniejszą kwestię pięknie
przedstawiono w scenerii letniego wypoczynku na łące. Wśród
traw Hanka pyta Giordano: „A
Pan Bóg jest?” Odpowiedź Anioła jest twierdząca. Odpowiada,
że: „Jest”. Po chwili zapewnień
dopowiada: „A co to, mało razy
Go widziałem. Cały czas się z Nim
użeram! Cóż poradzisz?”
Twórcy filmu nie pominęli w nim
wątku dotyczącego śmierci. Nagły
zgon Hanki zakłóca nam sielankowy
obraz filmu. Poszukiwanie odpowiedzi uzasadniającej ten dramatyczny epizod jest niezwykle trudny. Mimo to w filmie pada krótkie
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sformułowanie: „To, co powinno,
stać się musi”. Tekst wypowiedziany nad grobem matki która osierociła chłopca uzmysławia nam, że
„w momencie śmierci bliskiego
uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki”.
Z pewnością po obejrzeniu filmu dobrze będzie dojść do jakiejś
konkluzji, indywidualnych przemyśleń. „Anioł w Krakowie” chce
przekonać nas o tym, że w relacjach musimy być przede wszystkim normalnymi ludźmi, a nie
osobami, które są zażenowane
swym anielstwem do tego stopnia, że już dawno przestały odgrywać dobrze rolę człowieka.
A przecież ks. Tischner przypominał nam w tej materii prawdę,
że: „Czasem tak bardzo pragniemy być aniołami, że zapominamy,
że możemy być dobrymi ludźmi”.
Artur Dąbrowski
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MALINY PANI KATARZYNY
Samo zdrowie
Sok z malin to naturalny sposób
na wzmocnienie i wspomaganie organizmu, zwłaszcza w czasie przeziębienia. W soku z malin znajduje
się kwas salicylowy, który obecny
jest w aspirynie. A ta, jak dobrze
wiemy działa napotnie i przeciwzapalnie. Picie soku malinowego pozwala nie tylko wzmocnić organizm,
ale przede wszystkim przyczynia się
do łagodniejszego przejścia przez
infekcje wirusowe. Podawanie soku
malinowego zaleca się szczególnie
przy występowaniu stanów gorączkowych u dziecka lub anginach.
Cóż takiego skrywa w sobie sok
z tej powszechnie najbardziej znanej rośliny, która w Europie zadomowiła się niemal wszędzie, poza
Portugalią oraz Islandią? Otóż
w soku malinowym znajdujemy
całą gamę witamin, które wzmacniają nasz układ odpornościowy.
W szerokiej palecie tego daru
natury znajdują się takie witaminy
jak: C, E, B1, B2 i B6. Poza tym sok
z malin zawiera tak bardzo potrzebne naszemu organizmowi pierwiastki jak: potas, żelazo, magnez
oraz wapń. Chociaż obecnie mamy
lato, to z pewnością dobrze będzie
pomyśleć o zimowych wieczorach
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i nazbierać do koszyka potrzebną
ilość malin na sok. Z pewnością
dobrze będzie zimową porą dolać
do herbaty kilka łyżeczek soku malinowego z własnej spiżarni.
Cudowne właściwości malin
i ich liści
O tym, że maliny zawierają
dużo cennych i niezbędnych dla
zdrowia człowieka substancji już
zostało wspomniane. Jednak warto dopowiedzieć, że oprócz syropu
z malin, który aplikuje się w celu
wzmocnienia organizmu, równie
często stosuje się napar z liści malin
jako kompres i okład, w przypadku
schorzeń skóry i do przyśpieszeniu
akcji porodowej. Owoce malin zawierają pektyny, lotne związki zapachowe i kwasy organiczne (m.in.
cytrynowy, jabłkowy, salicylowy,
elagowy) oraz cukry. Wspomniane
liście z malin zawierają flawonoidy,
garbniki i kwasy organiczne. Jeżeli
chodzi o profilaktykę, to herbata
z liści malin jest zalecana dla każdego w okresie jesienno-zimowym.
Przygotowana z liści malin herbata posiada właściwości ściągające,
przeciwzapalne i rozkurczające. Poleca się ją przy biegunkach, przeziębieniach oraz bólach gardła.
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Liście malin należy zbierać latem. Pamiętamy przy tym, by
zrywać je ze zdrowych, młodych
i dobrze wyrośniętych krzewów.
Krzewy muszą być zadbane i czyste. Nie mogą być pokryte kurzem.
Pamiętamy również o tym, że nie
zbieramy liści rosnących przy drogach. Zebrane i wyselekcjonowane liście suszymy w zacienionym
i przewiewnym miejscu. Dalszy proces polega na odpowiednim przygotowaniu naparu, który zalewamy
wodą. Jedną łyżeczkę suszu zalewamy szklanką wrzącej wody i parzymy od 5 do 8 minut. Otrzymany
napar odcedzamy i przelewamy do
filiżanki. Ekstrakt z liści malin poza
właściwościami przeciwzapalnymi

i przeciwbakteryjnymi, hamuje rozwój bakterii w jelitach, leczy nieżyt
żołądka, a także łagodzi stany zapalne jamy ustnej i gardła.
Aby chruśniak malinowy wciąż
trwał dookoła
Pośród licznych walorów, liści malin, owoców i soku, warto
zaznaczyć, że są one wykorzystywane jako środek przeciwgorączkowy i napotny. Odznaczają
się działaniem przeciwzapalnym
i przeciwbakteryjnym. Zawarty
w nich potas reguluje gospodarkę
wodno-elektrolitową organizmu.
W związku z tym, warto polecić
ten rodzaj terapii osobom
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z chorobami nerek. Maliny
wspomagają układ odpornościowy, a występujące w ich składzie
polifenole, silne antyoksydanty,
opóźniają proces starzenia się
organizmu. Chociaż obecnie jest
nam gorąco, to mimo wszystko,
należy zadbać o to, by przetwory
z malin znalazły się w naszej spiżarni.
W ferworze wakacji warto zrobić miejsce w spiżarni dla soku
malinowego, dżemu, czy konfitur
z malin, a także domowej roboty
wina malinowego. Może warto
również zadbać o odpowiednie
wysuszenie liści malin, by późną
jesienią i zimą raczyć się wybornym smakiem i wzmocnić swoją
odporność. Może warto zamrozić
maliny, w formie musów lub w całości i wykorzystać w późniejszym
okresie jako dodatek do koktajli,
ciastek, budyniu, ciast i deserów.
Domowy sok z malin
Produkty, składniki, naczynia:
• 12 kg malin,
• 4 kg cukru,
• Słoiki lub butelki
• Dekoracyjne etykiety papierowe na słoiki i butelki
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Sposób przygotowania:
Maliny dokładnie umyć i odstawić na sitko w celu oddania
wody. Na dnie wielkiego słoja należy ułożyć maliny i przysypać je
cukrem. Na 1 kg owoców malin
dodajemy ok.
350 g cukru. Najlepiej robić to
warstwami, aż do momentu wyczerpania się malin. Potem przykrywamy słój gazą i zawiązujemy
gumką. Słój z malinami odstawiamy na 2 lub 3 dni
w ciepłe, nasłonecznione miejsce, aż do czasu, kiedy maliny zaczną puszczać sok. Należy zwrócić uwagę na to, by maliny nie
rozpoczęły procesu fermentacji.
W dalszej kolejności przecedzamy
maliny przez sitko i podgrzewamy
w garnku na ogniu, aż do momentu wrzenia. Wyparzone wcześniej
słoiczki na przetwory wycieramy
do sucha. Następnie nalewamy
gotowy sok i zakręcamy słoiki,
które w dalszej kolejności układamy do góry dnem i przykrywamy
ścierką. Wystygnięte słoiki zanosimy do piwnicy lub spiżarni i czekamy na jesień i zimę, by delektować się ich smakiem i przywracać
tak bardzo potrzebną naszemu
organizmowi odporność.
Katarzyna Dąbrowska
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SŁODKI SPOSÓB NA
ZDROWIE

Jego znane od wieków prozdrowotne działanie jest obecnie potwierdzone i wyjaśnione przez tysiące prac
naukowych i badania kliniczne na całym świecie. Posiada udowodnione
właściwości odżywcze i dietetyczne.
Stosowany jest zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu wielu dolegliwości
trapiących współczesnego człowieka,
będących skutkiem skażenia środowiska, stresu czy spożywania wysoko
przetworzonej żywności.
Smak miodu zna każdy. Lecz
nie wszyscy wiedzą dlaczego jest

on ceniony i zaliczany do najwartościowszych produktów pochodzenia naturalnego. Miód towarzyszy
człowiekowi od wieków a już 10 tyś.
lat temu ludzie pozyskiwali go od
dzikich pszczół, czego dowodem są
naskalne rysunki w wielu miejscach
na świecie. Jego dobroczynne właściwości znano i wykorzystywano
w medycynie największych starożytnych kultur. W Egipcie uważany
był za jeden z najbardziej skutecznych środków leczniczych. Wchodził
w skład ponad 100 leków i maści ówcześnie stosowanych. Najsłynniejszy
lekarz starożytnej Grecji Hipokrates
leczył miodem rany, kaszel i choroby
płuc. Sam regularnie go spożywał,
a legenda głosi, że na jego grobie
osiedlił się rój pszczół. O znaczeniu i
roli miodu wspomina również Biblia.
W Starym Testamencie Król Salomon radził: „Jedz synu miód, bo jest
dobry i przedłuży dni twego żywota”.
Właściwości zdrowotne
Jedną
z
najważniejszych
cech miodu są jego właściwości antybiotyczne. Wynikają one
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z kompleksowego działania przynajmniej kilku mechanizmów.
Jednym z nich jest powstawanie
nadtlenku wodoru (wody utlenionej), w skutek wysokiej aktywności enzymów naturalnie występujących w miodzie. Istotną rolę
odgrywa również obecność w nim
olejków eterycznych, kwasów fenolowych i flawonoidów, pochodzących z nektaru kwiatów, pyłku
roślin i propolisu zebranego przez
pszczoły z pąków drzew. Wszystko
to sprawia, że spektrum działania
antybiotycznego miodu jest szerokie i znajduje zastosowanie jako
uzupełnienie terapii w leczeniu
wielu infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Z podanych w specjalistycznej literaturze informacji wynika, że miody działają hamująco
na wzrost bakterii chorobotwórczych wyizolowanych z zakażonych ran m.in. szczepów Staphylococcus aureus, Enterococcus,
Pseudomonas aeruginosa. Wśród
polskich miodów najwyższą aktywnością antybiotyczną wyróżniają się miody: spadziowy, nektarowo-spadziowy, nawłociowy,
gryczany i lipowy. Pozostałe polskie miody tj. rzepakowy, akacjowy czy wielokwiatowy mają niższe właściwości bakteriobójcze,
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ale za to duże znaczenie w profilaktyce i budowaniu odporności.
W miodach występuje ponad 200
związków biologicznie czynnych,
które sprawiają, że wykazuje on
działanie: przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwzakrzepowe,
przeciwnowotworowe. Używanie miodu zamiast cukru odciąża
wątrobę i wpływa na poprawę jej
funkcjonowania. W wyniku licznych przemian, powstający w wątrobie kwas glukuronowy wiąże
toksyczne związki w formy łatwo
usuwalne z organizmu. Według
naukowców spożywanie miodu
polepsza przyswajanie wapnia
i magnezu co korzystnie wpływ na
rozwój tkanki kostnej u dzieci.
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getyczne oraz łagodzi skutki nadmiernego napięcia nerwowego.
Wielocukry zawarte w miodzie
sprzyjają rozwojowi w przewodzie pokarmowym znacznej liczby
bakterii mlekowych, korzystnych
dla naszego organizmu.
Pyłek kwiatowy
a prewencja nowotworowa
Miód koniecznie powinien na
stałe zagościć w diecie rekonwalescentów i osób aktywnych fizycznie. Cukry proste dostarczane
wraz z miodem zaspokajają podstawowe wymagania energetyczne organizmu przez co wzmacnia
się potencjał fizyczny i wytrzymałość w czasie treningu. Można to
wyjaśnić występowaniem w nich
łatwo przyswajalnych węglowodanów, enzymów i wielu biopierwiastków m.in. żelaza, miedzi,
magnezu, chromu, cynku i potasu,
który w szczególności powinien
być uzupełniany podczas wysiłku.
Pozostałe biopierwiastki przyczyniają się do utrzymania właściwego ciśnienia osmotycznego krwi
i równowagi kwasowo-zasadowej
organizmu. Miód najszybciej ze
wszystkich produktów naturalnych uzupełnia niedobory ener-

Jednym z wielu powodów
wzrostu liczby zachorowań i zgonów na raka w Polsce i na świecie
jest spożywanie wysoko przetworzonej żywności, która nie dostarcza organizmowi niezbędnych
związków do prawidłowego funkcjonowania. To w konsekwencji
może prowadzić do zmian zachodzących w komórkach organizmu i powstania nowotworu.
Ukazujące się w ostatnich latach
liczne publikacje naukowe na temat prawidłowego odżywiania
sprawiły, że wzrasta świadomość
społeczna jak istotna jest suplementacja naturalnych substancji,
które wpływają na zahamowania
procesu karcinogenezy. Składnikami diety o potencjalnych zdolnościach chemoprewencyjnych
są m.in.: błonnik, pro i prebiotyki,
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β-karoten,witaminy A, D, E, B9,
antocyjany, fitoestrogeny, związki
fenolowe (polifenole, flawonoidy i flawony), organiczne związki
siarki oraz biopierwiastki (m.in.
wapń i selen).
W pełni naturalnym i zawierającym zdecydowaną większość
wyżej wymienionych substancji
jest pyłek kwiatowy, który pszczoły zbierają z kwitnących roślin.
Stwierdzono w nim blisko 300
związków biologicznie aktywnych. Jest on przede wszystkim
bogatym źródłem witamin zarów-
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no rozpuszczalnych w wodzie jak
i tłuszczach: B1, B2, B3, B6, B8,
B9, B12, PP, C, A, E, D, K. Pyłek
to również niedocenione źródło
makroelementów (K, Na, Ca, Mg,
Cl) i mikroelementów (P, S, Fe, Cu,
Zn, Co, Mo, Se, Cr, Ni, Si), a także białka, w tym aminokwasów
egzogennych, których organizm
nie jest w stanie sam wytworzyć
i muszą być dostarczone z pożywieniem.
Pyłek kwiatowy polecany jest
w ostrych i przewlekłych stanach
zapalnych wątroby, a także w sta-

SENIOR W ETERZE
nach toksycznych i pourazowych
uszkodzeniach tego narządu. Spożywanie pyłku kwiatowego powoduje wyraźny wzrost odporności
immunologicznej.
Stosowany
jest on w profilaktyce, zapaleniu
i łagodnym przeroście gruczołu
krokowego. Zalecany jest także
dla osób po ciężkich chorobach,
w trakcie oraz po chemio- i radioterapii. W licznych badaniach
potwierdzono, że długotrwałe
przyjmowanie pyłku kwiatowego, nawet w małych dawkach,
skutkuje podwyższeniem sprawności psychofizycznej organizmu.
Poprawia funkcje mózgowe takie
jak pamięć, uczenie się, myślenie
i zdolność koncentracji.
Niestety w naszym kraju miód
postrzegany jest jako lekarstwo
i stosowany jest już po wystąpieniu choroby. Świadczą o tym
liczby: w Polsce roczne spożycie
na mieszkańca to ok 0,6 kg dla
porównania w Niemczech 2,2kg,
Austrii 3kg, Grecji 3,5kg. Warte
podkreślenia jest to, że związki
zawarte w produktach pszczelich
występują w najlepiej przyswajalnej postaci naturalnych połączeń,
doskonale rozpoznawalnych biochemicznie i wchłanianych przez

nasz system trawienny. Wprowadzenie ich do codziennej diety
zasługuje na polecenie z wielu powodów. Jednym z nich jest dowiedziona w badaniach naukowych
skuteczność oraz w odróżnieniu
od innych preparatów farmaceutycznych brak skutków ubocznych
i możliwości przedawkowania.
Systematyczne
przyjmowanie
produktów pszczelich w pierwszej kolejności pozwala zapobiec
powstaniu wielu schorzeń, a w
sytuacji już istniejących chorób
znacznie zwiększa skuteczność
terapii zwłaszcza podczas leczenia
antybiotykami i sterydami.
Tomasz Strojny – Na co dzień
współpracuje z milionami pszczół
prowadząc pasiekę w jednym
z najpiękniejszych zakątków Polski – Kotlinie Kłodzkiej. Jego pasją
są pszczelarskie podróże w różne
zakątki świata m.in. Nepal, Iran,
Gruzja, Egipt, Wybrzeże Kości Słoniowej podczas, których zgłębienia tajemnice życia pszczół oraz
potwierdza wyjątkowość tych
owadów i tego co wytwarzają.
Tomasz Strojny
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TIRAMISU Z MALINOWĄ DOZĄ
TĘSKNOTY ZA PORTOFINO
Produkty:
• 300 dag sera trzykrotnie mielonego,
• 2-3 żółtka,
• 100 dag cukru pudru,
• 1 mała cytryna,
• 60 dag margaryny,
• 250 ml śmietanki kremówki,
• 1 łyżka kawy rozpuszczalnej,
• 1 łyżka likieru kawowego,
• 2 łyżeczki cukru,
• 30 okrągłych biszkoptów,
• maliny.
42

Sposób przygotowania:
Margarynę ucieramy razem
z cukrem pudrem i żółtkami.
Następnie ze świeżej i umytej
cytryny ucieramy skórkę. W dalszej kolejności zalewamy kawę
szklanką gorącej wody, dodajemy cukier i mieszamy. Po wystygnięciu mieszamy z likierem.
Śmietankę ubijamy na sztywno.
Później masę żółtkową mieszamy z serem łyżeczką i dodajemy
skórki ze startej cytryny i ubitą
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śmietanką. W otrzymanym ponczu kawowym moczy biszkopty
i układamy je po kilka sztuk na
dnie przygotowanych pucharków. Na biszkopty kładziemy
część masy serowej oraz warstwę malin. Całość przykrywamy
ponownie masą serową i moczonymi w ponczu biszkoptami.
Ostatnią warstwę pokrywamy
pozostałą resztą masy serowej.
Deser posypujemy kakao i dekorujemy owocami i biszkoptami.
Warto pamiętać, że o kwintesencji tego rodzaju włoskie-

go deseru decyduje przede
wszystkim kwaśnawy smak
świeżych owoców. W celu podniesienia waloru estetycznego
deseru, dobrze będzie zaserwować go wraz z malinami,
w wysokich, przezroczystych
deserowych pucharkach. I
oczywiście rozkoszować się
jego słodkim smakiem włączając przy okazji liczne utwory
Andrei Bocelliego, by chociaż
przez chwilę poczuć się tak, jak
we włoskim Portofino.
Katarzyna Dąbrowska
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OSTATNIE 20 LAT ŻYCIA
ROBERTA SCHUMANA
DLA NIEBA

Prof. Zbigniew Krysiak
				
Prezes Instytutu Myśli Schumana
Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com
www.IMSchuman.com

Bóg jest wszystkim we wszystkich i nic nie może odłączyć nas
od miłości Boga w Chrystusie. W
tym kontekście nie ma możliwości
zdystansowania się od Boga przez
wyjazd na wakacje lub przejście
na emeryturę. „Ostatnia prosta”
życia na ziemi może być biegiem
sprintera a nie długodystansow-
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ca, co może przynosić największe owoce tak jak to się działo w
życiu Roberta Schumana. W tym
kontekście styl i formy aktywności
w ostatnim okresie życia powinny
się różnić od stylu i form działania we wcześniejszych okresach.
Niniejszym pragniemy zachęcić
osoby starsze do podjęcia naśladowania Roberta Schumana, aby
nie tylko wydawać obfite owoce
swojego życia, ale także być świadectwem dla świata, że działając
w stylu Roberta Schumana osoby starsze stanowią niezwykły
potencjał i bogactwo, którzy są
niezbędni nie tylko dla kościoła,
ale też dla całego społeczeństwa.
Świat, coraz częściej, narzuca negatywne myślenie w zakresie roli
i wagi osób starszych. Trzeba zadać kłam takiemu myśleniu a poprzez owoce ludzi starszych jako
uczniów Chrystusa w polityce na
wzór Roberta Schumana zachęcać innych ludzi i rówieśników do
takiej aktywności. W tym kontek-
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ście trzeba pamiętać, że pierwotna i właściwa definicja polityki to
służba dobru wspólnemu.
Sługa Boży Robert Schuman
„święty w garniturze” jak się
o nim mówi był najbardziej owocny na „ostatniej prostej” swojego
życia na ziemi. Robert Schuman
urodził się 29 czerwca 1886 r.,
przechodzi do nieba 4 czerwca
1963 r., kiedy miał 77 lat. Symbolicznie liczba 77 w biblii oznacza
zawsze lub nieskończoność, co
jakby akcentuje, że wielkie owoce
Roberta Schumana wprowadzają
go od razu do nieba.
W 1943 r., kiedy Robert Schuman miał 57 lat zostaje aresztowany przez Niemców. Wówczas
stwierdził, że wojna się skończy
i trzeba się nauczyć jak żyć w pokoju i tam w więzieniu zaczął przygotowywać plan pojednania narodów Europy do życia w pokoju.
Robert Schuman był człowiekiem
modlitwy i medytacji. O więzieniu powiedział: Nie było tak źle,
bo uratowała mnie medytacja.
Medytacja była jego ćwiczeniem
osobistym dla osiągania porządku
duchowego i jasności, a także dojścia do pewnych poglądów. Dlate-

go też stał on całą swoją osobowością za swoimi poglądami.
W więzieniu Robert Schuman
tworzy kluczową koncepcję nowego modelu formowania życia
społecznego ludzi i narodów.
Model ten można wyrazić w zdaniu logicznym jedność -> solidarność –> pokój. Ten polityk, uczeń
i naśladowca Chrystusa, jak się
o nim mówi, za cel swojego życia
obrał budowanie pokoju na fundamencie chrześcijańskiej Europy
oraz poddanie się dobru płynącemu z poddania się Opatrzności,
aby przez pojednanie zbudować
„wspólnotę narodów”. Mówił on:
„Wszyscy jesteśmy – z pewnością
niedoskonałymi – narzędziami
Opatrzności, która posługuje się
nami, by dokonać wielkich rzeczy,
dla których nasze własne siły byłyby niewystarczające. Świadomość
tego zobowiązuje nas do wielkiej
skromności, lecz z drugiej strony
ofiarowuje nam ona spokój wewnętrzny, który nie byłby usprawiedliwiony, gdybyśmy postrzegali nasze osobiste doświadczenia
jedynie z czysto ziemskiego punktu widzenia”.
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Zaskakujący jest spokój, który zawsze towarzyszył Schumanowi. Nigdy nie podnosił głosu.
Schuman w imię idei i służbie
ludziom oraz dobru wspólnemu
umiał podejmować radykalne
kroki. Tak było na przykład w roku
1947, wówczas miał 61 lat, kiedy
po raz pierwszy został premierem
Francji. Kraj pogrążony był w nędzy i inflacji spowodowanej wojną. Sytuację próbowali wykorzystać komuniści, którzy w nadziei
na przejęcie rządów podburzali
lud obiecując powszechny dobrobyt i szczęście. Zaczęły się strajki
górników, huty przestały pracować. Niektórzy z ministrów wpadli
w panikę i sugerowali negocjacje
z komunistami. Tymczasem Schuman, jak zwykle spokojny, wstał
z fotela i stwierdził: Wykluczone.
Rząd nie ustąpi wichrzycielom. Zaraz potem wydał decyzję o mobilizacji 80 tys. rezerwistów. Komuniści ustąpili, kraj został uratowany,
a wkrótce potem udało się uzdrowić francuską gospodarkę.
W ostatnich trzech latach
swojego życia Robert Schuman
pisze książkę pt.: „Europa Schumana”, która stanowi swego ro-
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dzaju depozyt jego życia, zestaw
rekomendacji i fundamentów idei
na temat modelu wspólnoty narodów. Nie bójmy się naśladować
Roberta Schumana, co będzie pozytywnie oddziaływać na młodsze
pokolenia i wpływać na odbudowywanie prawdziwej wspólnoty
między grupami społecznymi, pomiędzy podmiotami gospodarczymi i narodami. Na drodze podążania za Schumanem zachęcamy
do „wykorzystania” Sługi Bożego
Roberta Schumana poprzez modlitwę za jego wstawiennictwem:
„Panie Boże! To za przykładem
człowieka pełnego pokoju, „łagodnego, cichego i o pokornym
sercu”, zawracam się do Ciebie
w mojej modlitwie. Za sprawą Roberta Schumana powierzam się
Twojej Boskiej Opatrzności i Tobie
wyznaję: Ty jesteś moim Mistrzem
i Nauczycielem i w Tobie mam zaufanie. Wysłuchaj mojej modlitwy
(podaj intencję) i przyjdź okazać
świętość Twojego sługi Roberta Schumana, ucznia Chrystusa
w polityce. Panie Boże, pozwól mi
dzisiaj czynić Twoją wolę wszędzie
tam, gdzie jestem i żyję. Amen.
(Za aprobatą Kościoła)”
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AMBASADOR W OPAŁACH
– LITEWSKA MISJA SPECJALNA
Gdy w 2008 roku s. Michaela
Rak wyjeżdżała z Polski, miała
za sobą ponad 20 latach pracy w
hospicjum w Gorzowie Wielkopolskim. Przekraczając granicę
Litwy, po raz kolejny ruszyła w
nieznane. Bez języka, bez zabezpieczeń. Zadanie, które przed nią
postawiono przerastało zarówno
jej siły, jak i wszelkie wyobraże-

nia. Poznaj historię, która wstrząsnęła (nie tylko) Litwą.
Ul. Rasų 4. Wilno. Pod wskazanym adresem zastała ruinę.
XVII-wieczny budynek po prostu
odstraszał. Obok znajduje się plebania błogosławionego ks. Michała Sopoćki, na parterze której Eugeniusz Kaźmierowski namalował
w 1934 r. pierwszy wizerunek Je-
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zusa Miłosiernego. Prace nad obrazem nadzorowała św. s. Faustyna Kowalska. Gdy 74 lata po tych
wydarzeniach pod ten sam adres
dociera s. Michaela Rak i oznajmia, że wybuduje tu nowoczesne
hospicjum, niewiele osób wierzyło, że powstanie… cokolwiek.
Remont i adaptację wyceniono
bowiem na ponad 4 mln zł „Masz
tylko trzy złote i żadnych perspektyw, nie da się. Poza tym – w języku litewskim nie ma nawet takiego
słowa, jak hospicjum, więc nikt tu
nie przyłoży do tego ręki, bo po co.
Mało mamy problemów?” – ciągle
to słyszała. Nie poddała się. Zaczęła pisać listy, jeździć po całym
świecie i pukać niemal od domu
do domu. Wszędzie prosiła tylko
o jedno: „Chcemy okazać darmową miłość umierającym na Litwie.
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Pomóż nam”. W 2018 roku minęło
6 lat od przyjęcia pierwszych pacjentów. Do dziś przyjęła ich już
ponad 3000.
Ostatnie lekarstwo
Hospicjum bł. Ks. Sopoćki jest
jedyną tego typu placówką na Litwie a przy tym jedną z najnowocześniejszych w tej części Europy.
Siostra rozwinęła też działalność
hospicjum domowego w promieniu 100 km wokół Wilna. Zatrudnia ponad 45 osób, w tym lekarzy
specjalistów i pielęgniarki. Każdego chorego przyjmuje jednak za
darmo, niezależnie od wyznania
i narodowości. „Jeśli ktoś otrzymuje diagnozę nie rokującą już
na żadne leczenie, znajduje u nas
lekarstwo, które może przewrócić do góry nogami całe jego życie. Tym lekarstwem jest miłość a
ona musi być bezinteresowna, darmowa” – mawia
siostra Michaela.
Echa jej podejścia
do służby chorym
doszły do świata
mediów, stając się
tematem
wielu
reportaży i artykułów. Pojednania
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zwaśnionych rodzin,
pogodzenie się z historią
życia,
rozkwit
wolontariatu i resocjalizacji a nawet uzdrowienia
fizyczne – takie
owoce kojarzą się
Litwinom ze słowem „hospisas”.
Słowem, które do
języka litewskiego wprowadziła
polska zakonnica. Aby tych owoców mogło przybywać, potrzebna
jest jednak konkretna pomoc.
Karkołomne dzieło
Litewska kasa chorych pokrywa 30% potrzeb hospicjum. Ponad
100 tysięcy złoty trzeba zdobyć
samemu. Miesiąc w miesiąc. Na
terenie Polski zbiórką pieniędzy i
środków dla hospicjum zajmuje
się Fundacja Aniołów Miłosierdzia,
która powstała na prośbę s. Michaeli. „Organizujemy zbiórki, kwesty,
koncerty oraz mniejsze i większe
konwoje miłosierdzia – opowiada Grzegorz Kiciński, zarządzający
Fundacją. – Mamy świadomość,
że uczestniczymy w czymś niezwykłym. Wileńskie hospicjum to jedna
z najważniejszych ambasad Polski,

promująca wartości, które są nie
do przecenienia: miłosierdzie, pokój i pojednanie. Wierzymy, że nie
tylko uda nam się to dzieło utrzymać, ale także rozwinąć. S. Michaela postawiła bowiem kolejny cel –
chce otworzyć pierwsze hospicjum
dla dzieci. Wywołała tym olbrzymie poruszenie, bo temat braku
opieki nad nieuleczalnie chorymi
dziećmi dla wielu środowisk był
dotąd tematem tabu. Wystarczy
powiedzieć, że na Litwie każdego roku na nieuleczalne choroby
umiera ponad 120 dzieci i nie ma
ani jednego ośrodka, który mógłby
w odpowiedni sposób się nimi zaopiekować. Na szczęście jest siostra
Michaela”.
Aniołowie na Moście Do Nieba
Hospicjum dziecięce mieścić się
będzie w budynku, który powsta-
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nie tuż obok placówki dla dorosłych. Inwestycja, która rozpoczęła
się latem 2018 r. wyceniona została
na 1,2 mln euro. Zbiórka już twa.
Na stronie mostdonieba.pl znaleźć
można numery kont i formularze
szybkich przelewów. We wsparcie
wileńskiego dzieła włączyły się znane osoby, jak np. Mietek Szcześniak,
Kinga Dębska, Jan Pospieszalski,
Agnieszka Musiał, Paweł Królikowski, ks. Jakub Bartczak, Dominika
Figurska, Michał Chorosiński, Antek Smykiewicz, Darek Malejonek,
zespół Dagadana a także Reprezentacja Polski w Amp Futbolu i wielu
innych. Do akcji zbiórkowej włączyło się także Stowarzyszenie Pomoc
Kościołowi w Potrzebie (użyczając
nr SMS o nr 72405 o treści WILNO).
Masz pomysł jak pomóc? Zadzwoń
lub napisz do Fundacji Aniołów Miłosierdzia (fundacja@aniolowie.
org). Dołącz do Drużyny Dobra.
PRZYDATNE INFORMACJE
Wsparcie finansowe można w
Polsce przekazać za pomocą strony
internetowej www.mostdonieba.
pl, organizując zbiórkę urodzinową na facebooku na rzecz Fundacji Aniołów Miłosierdzia, koncert
charytatywny, kwestę lub przekazując darowiznę bezpośrednio
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na konto Fundacji, która – o czym
warto wspomnieć – posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego.
DANE FUNDACJI:
Fundacja Aniołów Miłosierdzia
ul. Augustyna Locciego 5
02-928 Warszawa
NIP 5213700310
REGON 361892438
KRS 0000564579
KONTA FUNDACJI
PLN - 82 1050 1012 1000 0090
3065 3829
USD - 29 1050 1012 1000 0024
1509 7449
EUR - 30 1050 1012 1000 0024
1509 7431
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