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Zofia Noceti-Klepacka, reprezentantka Polski 
w  windsurfingu, brązowa medalistka Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie, mistrzyni i dwukrot-
na wicemistrzyni świata.
Sportsmenka deklaruje, że nie wstydzi się 
swojej wiary i czuje, że jesteśmy powołani do 
ewangelizowania innych osób. Sama wcieliła 
te słowa w życie prowadząc katolicki program 
„Raj” w TVP. Od lat stara się też pomagać cho-

rym i  potrzebującym dzieciom. W  tym celu 
założyła Fundację Hey Przygodo. Wywalczo-
ny w  Londynie medal wystawiła na licytacje, 
a zarobione pieniądze przekazała na leczenie 
chorej na mukowiscydozę Zuzi.
Z  okazji rozpoczynającego się Wielkiego Po-
stu dzieli się z  czytelnikami Niecodziennika 
swoim doświadczeniem wiary.

Czytaj na str 3.
I znów nadszedł luty ze swoim nieodłącz-
nym już świętem – Walentynkami. Dla jed-
nych jest ono jednym z najbardziej ocze-
kiwanych wydarzeń w  roku, okazją do 
wymiany słodkich serduszek i  kolejnych 
pocałunków, dla innych przekleństwem, 
wytworem komercji, nie mającym nic 
wspólnego z  okazywaniem sobie praw-
dziwych uczuć. To właśnie tego dnia, jak 
chyba żadnego innego, słowo miłość jest 
odmienione przez wszystkie możliwe 
przypadki.
Często narzekamy, że w dzisiejszym świe-
cie ludzie są coraz bardziej egoistyczni, 
że nie potrafią kochać innych. Jest w tym 
niestety sporo prawdy. Ale nie można 
nie dostrzegać też pięknych przykładów 
poświęcenia dla innych i  miłości. Miłość 
okazują rodzice, którzy wstają w  nocy do 
swojego dziecka, aby je z czułością przy-
tulić i  ukołysać do snu, a  także małżon-
kowie, którzy rezygnują z  jakichś swoich 
obowiązków, aby spędzić więcej czasu ze 
sobą. Widać ją w postawie wolontariuszy 
WOŚP (a  także wielu podobnych akcji), 
którzy stoją na mrozie, żeby zebrać pie-
niądze na ratowanie noworodków. Pięk-
ny wyraz miłości dają studenci, którzy 

w swoim wolnym czasie organizują miesz-
kańcom domów opieki koncerty kolęd 
i  wystawiają dla nich jasełka czy rodziny, 
które w  okresie przedświątecznym w  ra-
mach Szlachetnej Paczki dzielą się darami 
z innymi rodzinami.
Miłość uszczęśliwia tych, którzy są nią 
obdzielani, a  nas samych czyni lepszymi. 
My też możemy się na nią otwierać. Każ-
dego dnia możemy powiedzieć bliskiemu 
o swojej miłości, dać mu wyraz przez po-
całunek, czuły gest, miłe słowo, uśmiech. 
Każdego dnia możemy okazywać serdecz-
ność i  ciepło ludziom, których spotyka-
my w pracy, szkole i w  innych miejscach, 
w których przebywamy. I nie trzeba z tym 
wcale czekać do 14 lutego.
Walentynki tak naprawdę mogą trwać 
cały rok, a  św. Walenty może być patro-
nem nie tylko zakochanych narzeczonych 
czy małżonków, ale wszystkich przedsię-
wzięć, które wychodzą poza nasz własny 
egoizm, i służą okazywaniu miłości bratu, 
rodzicom, cioci czy sąsiadom.
O  tym, jak odnaleźć „tego jedynego”, i  co 
zrobić aby nasza miłość nie przerodziła się 
w rutynę – czytaj na str. 5 w rozmowie z Mi-
chałem Piekarą

Zbigniew Kaliszuk

„Domagamy się (nieustannie i  stanow-
czo) uznania pełnego prawa do decydo-
wania o swoim życiu (a więc liberalizacji 
ustawy aborcyjnej, refundowanego za-
płodnienia in vitro, bezpłatnej antykon-
cepcji, edukacji seksualnej w  szkołach)”. 
Przyglądając się debacie publicznej, 
mam nieodparte wrażenie, że postulat 
ten, sformułowany podczas ostatniego 
Kongresu Kobiet, jest najważniejszym 
punktem programu polskich feministek. 
Czy to są rzeczywiste problemy większo-
ści kobiet w Polsce? Czy dla Pań najwięk-
szym problemem jest to, że nie mogą 
korzystać z  darmowej antykoncepcji, 

a jeśli przydarzy im się ciażowa wpadka, 
to nie będą mogły legalnie i za darmo za-
bić swojego dziecka? Zawsze wydawało 
mi się, że nie, że znacznie ważniejsze dla 
Polek jest to, by dzieci mogły swobodnie 
rodzić i wychowywać, godząc to z pracą 
i zachowując pewien komfort materialny. 
Dlaczego w takim razie przyjęło się uwa-
żać, że feministki najlepiej reprezentują 
interesy kobiet? Wydaje się, że może wy-
nikać tylko z niewiedzy o tym, co się kryje 
za tym ruchem.
Z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet po-
stanowiliśmy więc porozmawiać o  tym, 
czym skutkuje realizacja postulatów 
lansowanych przez feministki z  amery-
kańską dziennikarką Teresą Tomeo, która 
przeszła długą drogę od bycia feministką 

do pracy w  katolickich mediach. W  Sta-
nach Zjednoczonych postulaty te zostały 
już dawno wdrożone, uznaliśmy więc, że 
jej opinia może nam dać ciekawą per-
spektywę.
Zachęcając do wyciągnięcia dobrych 
wniosków z lektury wywiadu, chciałbym 
w imieniu męskiej części redakcji życzyć 
wszystkim Paniom, aby udawało się 
Wam: pielęgnować swoją wyjątkowość 
i piękno, które kryją się w każdej z Was; 
być wobec nas – mężczyzn – wymagają-
cymi i mobilizować nas do wysiłku i roz-
woju oraz przede wszystkim wygrywać 
w swoim życiu Miłość w każdym jej wy-
miarze.

Wywiad z Teresą Tomeo – czytaj str 8
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Fragmenty

Benedykt XVI
Obchody Wielkiego Postu w  kontekście 
Roku Wiary stanowią dla nas cenną spo-
sobność do medytowania nad relacją 
między wiarą a miłością – między wiarą 
w  Boga, w  Jezusa Chrystusa, i  miłością, 
która jest owocem działania Ducha Świę-
tego i  prowadzi nas drogą poświęcenia 
się Bogu i innym ludziom.
Już w  mojej pierwszej encyklice przed-
stawiłem parę elementów, pozwala-
jących dostrzec ścisły związek między 
tymi dwiema cnotami – wiarą i  miło-
ścią. Wychodząc od fundamentalnego 
stwierdzenia apostoła Jana: „Myśmy po-
znali i  uwierzyli miłości, jaką Bóg ma 
ku nam!” (1 J 4, 16), przypomniałem, że 
„u  początku bycia chrześcijaninem nie 
ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej 
idei, jest natomiast spotkanie z wydarze-
niem, z Osobą, która nadaje życiu nową 
perspektywę (...) Ponieważ Bóg pierwszy 
nas umiłował (por. 1 J 4, 10), miłość nie 
jest już tylko ‘przykazaniem’, ale odpo-
wiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas 
przychodzi” (…)Poznanie Boga żyjącego 
jest drogą wiodącą do miłości, a ‘zgoda’ 
naszej woli na Jego wolę łączy rozum, 
wolę i  uczucie w  ogarniający wszystko 
akt miłości. Jest to jednak proces, który 
pozostaje w ciągłym rozwoju; miłość ni-

gdy nie jest ‘skończona’ i spełniona”. Dla-
tego wszyscy chrześcijanie, a  w  szcze-
gólności osoby prowadzące działalność 
charytatywną, potrzebują wiary, takiego 
„spotkania z Bogiem w Chrystusie, które 
by budziło w nich miłość i otwierało ich 
serca na drugiego, tak aby miłość bliź-
niego nie była już dla nich przykazaniem 
nałożonym niejako z  zewnątrz, ale kon-
sekwencją wynikającą z  ich wiary, która 
działa przez miłość”. (…) Zasadniczą po-
stawą wyróżniającą chrześcijan jest wła-
śnie „miłość oparta na wierze i przez nią 
kształtowana”(…)
Życie chrześcijańskie to nieustanne 
wchodzenie na górę spotkania z  Bo-
giem, aby później zejść, niosąc miłość 
i siłę, które z niego się rodzą, aby służyć 
naszym braciom i  siostrom z  taką samą 
miłością jak Bóg. W  Piśmie Świętym wi-
dzimy, że zapał apostołów do głoszenia 
Ewangelii, która wzbudza wiarę, jest ści-
śle związany z miłosierną troską o to, by 
służyć ubogim. W Kościele kontemplacja 
i działanie muszą współistnieć i się uzu-
pełniać. Pojawia się niekiedy tendencja 
do ograniczania „miłości bliźniego” do 
solidarności lub zwykłej pomocy hu-
manitarnej. Trzeba w  tym kontekście 
pamiętać, że priorytetem jest zawsze 
relacja z Bogiem, a prawdziwe ewange-
liczne dzielenie się miłością winno być 
zakorzenione w  wierze. Ewangelizacja 
jest największym dziełem miłości. Nie 

ma bardziej dobroczynnego, a  zatem 
bardziej miłosiernego działania na rzecz 
bliźniego niż łamanie chleba Słowa Bo-
żego, dzielenie się z nim Dobrą Nowiną 
Ewangelii, wprowadzanie go w  relację 
z Bogiem.
(…)Wiara bez uczynków jest jak drzewo 
bez owoców: te dwie cnoty wynikają 
z  siebie nawzajem. Wielki Post zachęca 
nas właśnie, poprzez tradycyjne wska-
zania odnośnie życia chrześcijańskiego, 
abyśmy umacniali wiarę przez uważniej-
sze i  dłuższe słuchanie Słowa Bożego 
oraz udział w sakramentach, a zarazem, 
byśmy wzrastali w miłości, w miłości do 
Boga i do bliźniego, także poprzez kon-
kretne zalecenia postu, pokuty i jałmuż-
ny.
(…)Drodzy bracia i siostry, w tym okresie 
Wielkiego Postu, w  którym przygoto-
wujemy się do obchodów wydarzenia 
krzyża i  zmartwychwstania, przez które 
Miłość Boża odkupiła świat i  oświeciła 
historię, życzę wam wszystkim, abyście 
przeżywali ten cenny czas, ożywiając 
wiarę w  Jezusa Chrystusa, aby wejść 
w  krąg Jego miłości do Ojca i  do każ-
dego brata i  siostry, których spotykamy 
w  naszym życiu. Zanoszę w  tej intencji 
modlitwę do Boga, prosząc o  błogosła-
wieństwo Pana dla każdego z  was i  dla 
każdej wspólnoty!

Watykan, 15 października 2012 r.

Wszechobecne serduszka, amorki 
i  misie, romantyczna muzyka zasły-
szana w radiu i puszczana z głośni-
ków w  sklepach i  restauracjach od 
kilku dni przypominają nam o  tym, 
że jutro obchodzić będziemy Wa-
lentynki. Olbrzymia popularność 
tego święta choć dla niektórych jest 
przejawem komercjalizacji życia, dla 
mnie dowodzi przede wszystkim 
tego, jak wielki jest w  nas głód mi-
łości.
Miłość, wbrew temu, co może suge-
rować walentynkowa otoczka, nie 
jest jednak czymś, co do nas samo 
przyjdzie, ogarnie i już będzie z nami 
na zawsze. Nawet najmocniejsze za-
kochanie może bowiem z  czasem 
przeminąć. Miłość w  każdym jej 
wymiarze (czyli także rodzicielska 
czy przyjacielska) zawsze wymaga 
zakasania rękawów i  konsekwent-
nej pracy nad sobą, nad relacją 
z drugą osobą, wymaga poświęceń 
i  wyrzeczeń. W  czasach, w  których 
cały świat próbuje nas przekonać 
do tego, że w  życiu należy szukać 
jak najwięcej przyjemności i unikać 
wszelkiego cierpienia, taka postawa 
z pewnością nie jest łatwa. Na szczę-

ście nie jesteśmy pozostawieni sami 
sobie – jest z  nami Bóg, który chce 
nas uczyć kochać i dać nam tyle sił, 
ile będziemy potrzebowali, abyśmy 
na tej drodze miłości wytrwali.
Tak jak jutro obchodzimy Święto 
Zakochanych, tak za półtora mie-
siąca będziemy obchodzić Święto 
Miłości – Wielkanoc – wspomnie-
nie najpiękniejszej historii miłości, 
jaka kiedykolwiek wydarzyła się we 
wszechświecie. Historii Boga, który 
pomimo, że Go odrzuciliśmy i zabi-
liśmy, powrócił aby upewnić nas, że 
mimo wszystko dalej nas nieodwo-
łalnie kocha i pokazać, że miłość jest 
silniejsza niż krzywda, cierpienie 
i  śmierć. Wielkanoc nie jest jednak 
tylko wydarzeniem historycznym, 
to też, a  może przede wszystkim 
osobista historia każdego z  nas. Ile 
razy sami odrzucamy miłość Boga, 
ulegamy swoim słabościom, a  On 
niezrażony nie przestaje nas kochać 
i o nas walczyć?
Rozpoczynający się dziś, trochę nie-
zauważenie w tym zalewie czerwo-
nych serduszek, Wielki Post, który 
ma nas przygotować do tego wyjąt-
kowego święta, jest nam dany jako 

szkoła prawdziwej miłości. Bóg nie 
oczekuje, że włożymy na siebie wór 
pokutny i przez 40 dni będziemy się 
umartwiać dla samego umartwia-
nia. On zachęca nas do uczenia się 
naśladowania Jego postawy, prze-
kraczania siebie i  oddawania życia 
za drugiego człowieka. Proponuje 
nam szczególne formy zachowań: 
post, modlitwę i  jałmużnę, gdyż 
chce nas przekonać, że miarą miło-
ści jest ofiarność. Nie oznacza to, że 
mamy niewiele jeść i się odchudzać, 
ślepo klepać „zdrowaśki” oraz na od-
czepnego wrzucić jakiś pieniążek do 
puszki w  kościele. Wartościowe bę-
dzie tylko to, co będzie sprawiało, że 
będziemy realnie porzucali egoizm 
i  co będzie otwierać nas na relacje 
z  Nim oraz otaczającymi nas ludź-
mi. W dzisiejszym, ciągle pędzącym 
świecie, takim szczególnie cennym 
rodzajem postu i  jałmużny może 
być np. zwyczajne poświęcenie ko-
muś swojego czasu i uwagi.
Miłość jest źródłem naszego naj-
większego szczęścia. Warto podjąć 
próbę nauczenia się lub przypo-
mnienia tego, co znaczy kochać.

„Niecodziennik” to jedyna gazeta, która 
jest bezpłatna i dociera nie tylko do osób 
związanych z Kościołem, lecz do każdego 
przechodnia warszawskiej ulicy. Jej celem 
jest zapoznanie czytelnika z  innym obli-
czem Kościoła niż to na co dzień przedsta-
wiane w  mass mediach. „Niecodziennik” 
ukazuje Kościół nie jako instytucję, która 
wtrąca się w politykę, lecz jako ludzi, któ-
rzy chcą żyć w zgodzie z chrześcijańskimi 
ideałami. Z gazety można dowiedzieć się 
o  bieżących wydarzeniach związanych 
z Kościołem, o organizowanych przez nie-
go akcjach, choć trochę poznać życie zna-
nych osób, które są katolikami; można też 
znaleźć w niej wiele niezwykle ciekawych 
wypowiedzi specjalistów i  zwyczajnych 
ludzi dotyczących wiary. Niewątpliwie 
„Niecodziennik” wypełnia pewną lukę 
w  prasie – na rynku polskim brakuje do-
brych czasopism o  tematyce chrześcijań-

skiej, adresowanych nie tylko do osób, 
które chodzą do kościoła.
Gazeta, którą trzymasz w rękach, powstała 
i dotarła do Ciebie dzięki zaangażowaniu 
wielu wolontariuszy, którzy wykonali swo-
ją pracę dobrowolnie i  bezinteresownie. 
Jest dziełem osób, które dokładają wszel-
kich starań, by mogła ona istnieć i abyś Ty, 
Drogi Czytelniku, mógł dostawać jej kolej-
ne numery. Jeśli chciałbyś przyczynić się 
do wydawania następnych egzemplarzy, 
możesz wesprzeć nas finansowo. Czasem 
wystarczy niewiele, by efekt był wielki.
Darowizny można wpłacać na kontro:  
29 12 40 10 40 1111 00 10 488 175 19 
z dopiskiem „Niecodziennik”.
Zachęcamy też do kontaktu celem wyku-
pienia reklamy w kolejnych numerach ga-
zety: niecodziennik@bycbardziej.pl
Z pozdrowieniami,
Redakcja gazety „Niecodziennik”

Na polskim rynku prasowym pojawiło się 
ostatnio nowe pismo – „Tak rodzinie”. To 
magazyn skierowany do rodziców, którzy 
chcą być bardziej świadomi jak wypełniać 
najważniejszą rolę w ich życiu - bycie oj-
cem i matką. 
Pierwszy numer porusza wiele ważnych 
tematów, mówi m.in. o pomaganiu star-
szym, obcowaniu z osobą chorą i roli 
jaką dziadkowie mogą odgrywać w bu-
dowaniu rodzinnych więzi.  Znajdziemy 
w nim bardzo ciekawe artykuły m.in.: 
„Atuty starości” psychoterapeuty Wojcie-
cha Sulmierskiego, „Ojcowie, znajdźmy 
czas dla dzieci!” powieściopisarza Roberta 
Kościuszki czy „Mam problemy… z ano-
reksją” księdza Marka Dziewieckiego. Za-
skakująco o książce „Zmierz” i zabawkach 
Monster High dywaguje siostra Maria 
Kłusek SAC. O wysokie standardy repor-
tażu historycznego zadbał Gabriel Macie-
jewski, który w tekście „Polskie Termopile” 
skupia się na losach kapitana Władysława 
Raginisa - polskiego bohatera z okresu II 
wojny światowej. Na trudne pytania doty-
czące Boga zadawane przez dzieci odpo-
wiada bajkopisarz – ks. Janusz Stańczuk. 
W bardzo ciekawym artykule „T teatralne 
szaleństwo” Ewa Dańska – pedagog i tera-

peutka podpowiada jak się bawić z dzieć-
mi przedstawiając konkretne gry i zabawy.  
W piśmie znalazło się też piękne świadec-
two znanej z Radia Maryja Magdaleny 
Buczek założycielki Podwórkowych Kół 
Różańcowych.  Stałe  felietony w „Tak ro-
dzinie” publikują m.in. Agata Puścikowska 
i Jacek Pulikowski.
Magazyn jest pełen barwnych zdjęć i ry-
sunków graficznych, a duże tytuły i od-
powiednia czcionka tekstów sprawia, że 
czyta się go z przyjemnością. Pismo jest 
kontynuacją „Sygnałów troski” wydawa-
nych przez zakon Sióstr Loretanek. 
Jeżeli chcesz regularnie otrzymywać mie-
sięcznik „Tak rodzinie” zamów prenume-
ratę (roczny koszt to tylko 52,00 zł). Infor-
mację o warunkach prenumeraty można 
uzyskać pod numerami telefonów: 22 673 
46 93; 22 673 58 39

Twórz z nami „Niecodziennik”

Tak rodzinie
Anna Chodyka

Papieskie orędzie na 
Wielki Post 2013

Szkoła miłości
Zbigniew Kaliszuk
Redaktor Naczelny
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Jak to się stało, że znana sportsmenka 
prowadziła program religijny w tele-
wizji? 
Grzegorz Sadurski nagrywał film z  moim 
udziałem – o sportowcach i wtedy zapro-
ponował mi prowadzenie„Raju”, którego 
był producentem. Pytałam go, dlaczego 
nie zatrudni profesjonalisty, bo przecież ja 
się na tym nie znam, ale przekonał mnie że 
warto bym spróbowała. Teraz, z perspek-
tywy czasu cieszę się z tego doświadcze-
nia, gdyż dzięki niemu poznałam bardzo 
ciekawą młodzież. 

Czy było coś szczególnego, co wyniosła 
Pani z tego programu?
Zapamiętałam dziewczynkę – Karolinę, 
która była chora na raka, a  mimo to po-
magała innym. Teraz już nie żyje, ale to 
było cenne, pouczające doświadczenie 
dla mnie. Przeprowadziłam z  nią wiele 
rozmów, także prywatnych. Dziewczyn-
ka pomagała pani Anieli, która próbuje 
stworzyć hospicjum w Mławie. Pani Aniela 
mieszkała w  Kanadzie, jej mąż prowadził 
tam firmę i  oboje byli bardzo zamożni. 
Gdy mąż zmarł, postanowiła wrócić do 
Polski, rozdała cały majątek biednym 

i  zgłosiła się do kościoła z  pytaniem, czy 
znalazłaby się dla niej praca. Zatrudnie-
nia na normalnym etacie nie było, więc 
zgodziła się na pracę za miejsce do spania 
i jedzenie. Tak zaczęła pomagać dzieciom 
chorym na raka. Obecnie prowadzi też 
bank żywności, opiekując się w  ten spo-
sób bezdomnymi. To dziwna i skompliko-
wana historia, ale daje dużo do myślenia.

Pani też pomagała chorej Zuzi. Jak do 
tego doszło?
Z  mamą Zuzi, Moniką, znamy się odkąd 
byłyśmy małe. Razem bawiłyśmy się na 
podwórku czy w  ogrodzie. Dzisiaj dalej 
mieszka naprzeciwko mnie, dlatego mo-
głam towarzyszyć Zuzi od momentu kiedy 
się urodziła. 
Zuzia przyszła na świat się z  mukowiscy-
dozą. Miała operację jelit, potem przeszła 
jeszcze pięć kolejnych zabiegów. W  lu-
tym w  2012 r., gdy byłam w  Argentynie, 
dzwoniłam do Moniki. Mówiła, że Zuzia 
leży w  szpitalu i  nie może się wyleczyć 
z zapalenia płuc. Każde przeziębienie przy 
mukowiscydozie kończy się poważnymi, 
zdrowotnymi konsekwencjami. Przygoto-
wywałam się wówczas do Igrzysk Olimpij-

skich i postanowiłam, że wygram dla Zuzi 
medal, a  potem go sprzedam i  przekażę 
pieniądze Monice na leczenie córki. Wie-
działam bowiem, że one z  trudem wiążą 
koniec z  końcem. Zaczęłam jeszcze cię-
żej trenować. Udało się. Zdobyłam medal 
i pieniądze dla Zuzi. 

Słyszałam, że ostatecznie odzyskała 
Pani ten medal. Kupił go Jan Kulczyk 
i zwrócił Pani?
Organizowaliśmy akcję „Pomoc”, a nie licy-
tację. Wszyscy mogli przekazywać pienią-
dze na operację Zuzi, ale ten, kto wpłacił 
najwięcej miał dostać medal. Potem, na 
gali Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
zwrócono mi moją nagrodę. Nie oczeki-
wałam tego, bardzo się wzruszyłam.

Od lat prowadzi też Pani fundację „Hey 
Przygodo”.
Tak, w tym roku organizuję zawody wind-
surfingowe dla młodzieży. W  ramach 
pomocy odwiedziłam ponad trzydzieści 
szkół w  Warszawie, byłam też w  trzech 
placówkach w  Wyszkowie. Miałam też 
spotkania we wrześniu, nad morzem 
z dziećmi.

Nie tylko prowadziła Pani program 
katolicki, ale też wyraża Pani swoje 
przywiązanie do wiary na inne sposo-
by między innymi poprzez wyjątkowy 
tatuaż poświęcony Bogu. Co przedsta-
wia? 
Rzeczywiście mam taki tatuaż. Zrobiłam 
go, bo wiara jest dla mnie ważna i to było 
takie moje jej wyznanie. Chociaż oczy-
wiście nie ma obowiązku aby czynić to 
w taki sposób. Tatuaż przedstawia kotwi-
ce i ryby – stare symbole chrześcijaństwa, 
jest też napis po łacinie: Ad maiorem Dei 
gloriam, co znaczy „Ku większej chwale 
Boga”. 

Czy wiara pomaga w karierze?
Na pewno. Jest mi dużo łatwiej gdy mogę 
porozmawiać z  Bogiem i  wyciszyć się na 
modlitwie. Dostrzegam działanie Stwór-
cy wszędzie, zwłaszcza w  przyrodzie. To 
fantastyczne, że wiara może nam towarzy-
szyć w tym, co robimy: umacniać nas i być 
dla nas otuchą. 

Czy miała Pani taki moment, kiedy 
szczególnie odczuwała Pani Bożą 
Opatrzność?
Takim wyjątkowym momentem był czas 
kiedy umierał mój brat. On był wcześnia-
kiem i  od urodzenia bardzo dużo choro-
wał. Umierał ponieważ stanęło mu serce. 
Miał wtedy otwarte oczy, a  ja stałam nad 
nim i  czułam szczególną, niewyjaśnioną 
siłę, która nam towarzyszyła. Pamiętam 
o tym do tej pory, chociaż miałam wtedy 
cztery lata. 
Od tamtej pory jestem wierzącą osobą 
i  po prostu wiem, że świat się tutaj nie 
kończy. Bardzo ciężko chorował także mój 
tata, miał przeszczep serca, wszyscy się 
modliliśmy za niego bardzo mocno… i to 
pomogło. Jestem pewna, że nasze ścieżki 
są gdzieś tam na górze zaplanowane i za-
pisane. 

Jesteśmy powołani do ewangelizowa-
nia innych?
Uważam, że tak. Staram być dobrym 
człowiekiem i  nawracać innych przede 

wszystkim przez swoje zachowanie. Nie 
siłą. Mam dużo znajomych z Izraela, którzy 
w  ogóle nie znają Nowego Testamentu. 
Przedstawiłam im go, pokazałam im też 
film „Pasja” Mela Gibsona. Byli bardzo zdzi-
wieni, z  niedowierzaniem obejrzeli pro-
dukcję, ale sądzę, że mimo to warto mówić 
o wierze. Uświadamiać. Nie jestem osobą, 
która wstydzi się swojej wiary. Szkoda, że 
młodzi ludzie nie chcą przyznawać się do 
Boga, szukać Go.
Trudna do przyjęcia przeze mnie jest istna 
nagonka na księży, którą widzimy w  pra-
sie i w ogóle szerzej – w mediach. Niektóre 
tytuły nie widzą nic złego w tym, co robią 
np. politycy, tylko wciąż krytykuje się księ-
ży. Niestety, taki świat jest zakłamany. 
Podobnie zdarza się, że nie można otwar-
cie mówić o  poglądach politycznych 
w pracy, bo jak się ma inne niż pozostała 
reszta, to zaraz jest się zwolnionym albo 
szykanowanym. To chore. Ale wierzę, że 
to „spadek” po komunizmie i  ta sytuacja 
zmieni się, gdy młodzi ludzi dojdą do wła-
dzy.

Za swoje poglądy została Pani zaatako-
wana przez jednego z blogerów.
Tak, za to, że czytam Gazetę Polską. Nie 
wstydzę się tego, że jestem Polką, nie 
wstydzę się za granicą mówić po polsku 
jak niektórzy. Jestem dumna z  Ojczyzny 
i szanuję swój kraj. Czytam Gazetę Polską, 
ale częściej, przez wyjazdy, czytam wiado-
mości w  Internecie, np. na stronie www.
niezalezna.pl. 

Czy przeżywa Pani w jakiś szczególny 
sposób Wielki Post i Wielkanoc?
Kiedy jestem w Polsce, chodzę oczywiście 
na Mszę św. z  rodziną. Z  reguły jednak 
w  tym okresie jestem w  rozjazdach – za-
czynam sportowy sezon i  dużo przeby-
wam zagranicą. Czasami jest ciężko uczcić 
ten dzień... Gdy byłam w Hiszpanii, uczest-
niczyłam w procesji, podobnie w Argenty-
nie, gdzie była uroczysta Droga Krzyżowa. 
W tym roku święta spędzę w Polsce z naj-
bliższą rodziną, pierwszy raz od kilkunastu 
lat. 

Świat się tutaj  
nie kończy

www.bycbardziej.pl

zaprasza 
Akademia „Biegun Życia”

O pomocy dla chorej Zuzi, prowadzeniu programu katolickiego 
„Raj”, tatuażu poświęconemu Bogu i naszym powołaniu 
do ewangalizowania innych z brązową medalistką igrzysk 
olimpijskich w Londynie w windsurfingu Zofią Noceti-Klepacką 
rozmawia Anna Chodyka
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„Wielki Post” – skąd właściwie wzięła 
się ta nazwa? Dlaczego „wielki” i dla-
czego „post”?
Dlaczego post? Bo człowiek jest ciągle 
głodny – ciągle niezaspokojony. Jeśli jest 
głodny wiedzy, rozwoju, to trzeba się tylko 
cieszyć, ale są takie głody, które prowadzą 
nas w  bardzo nieciekawe okolice. Naj-
silniejszym głodem człowieka jest głód 
miłości – i  jeśli ten jest niezaspokojony 
lub słabo zaspokojony, to człowiek go-
towy jest sięgnąć po wiele, a czasami po 
wszystko, aby ten głód zaspokoić – nawet 
po grzech…
Oczywiście źródła Wielkiego Postu trze-
ba szukać na kartach Pisma Świętego. 
Katechizm Kościoła Katolickiego kieruje 
nasz wzrok na Ewangelię i  pokazuje ob-
raz Jezusa poszczącego 40 dni na pustyni. 
Wielki Post to zatem nic innego, jak nasze 
spotkanie z tajemnicą Jezusa przebywają-
cego na pustyni.
Niezależnie wszak od tego, jaki teolo-
giczny impuls kieruje tą praktyką, każdy 
antropolog i  religioznawca przyzna, że 
asceza postna jest obecna we wszystkich 
wielkich tradycjach religijnych. Dlaczego? 
Bo post, brak pokarmu – chyba – najlepiej 
pokazuje nam odległość między naszym 
panowaniem nad sobą, a  przymusem 
samozadowolenia. Post ma ten dystans 
zmniejszyć. Mamy nauczyć się panować 
nad sobą.

Po co jest Wielki Post, w jaki sposób 
go wykorzystać, by powiedzieć, że był 
dobrze przeżyty?
Jak ktoś słusznie zauważył, we współcze-
snym świecie post stanowi przede wszyst-
kim formę protestu lub groźbę samoznisz-
czenia, mającą na celu zmuszenie władz 
do przyznania korzyści lub spełnienia 
żądań osób, które go podejmują. Wszyst-
kie głodówki, protesty polegające na nie-
jedzeniu przez kilka dni sprawiły, że post 
przybrał charakter wyraźnie polityczny 
(śmiech).
W kontekście biblijnym post ma zupełnie 
odmienne znaczenie. Nie jest sposobem 
wymuszania spełnienia czyjejś woli, lecz 
ma sprawić otwarcie się na działanie Pana 
Boga.
Po pierwsze Wielki Post nie istnieje bez 
Paschy – bez Zmartwychwstania. W  każ-
dym kolejnym roku Wielki Post wzywa 
każdego z  nas do odnalezienia Zmar-
twychwstałego Pana – Jezusa Chrystusa 
w historii naszego życia, w naszej codzien-
ności i zaproszenia go do naszych planów.
Po drugie – demon dobrze zna nasze gło-
dy i próbuje podsyłać nam różne sposoby 
ich zaspokojenia. Diabeł miał czelność 
kusić samego Boga na pustyni, kusi rów-
nież nas. Niczym postać „Małego głoda” 
ze słynnej reklamy – próbuje wejść do 
naszego życia, podsyca nasze pragnienia 
i prowokuje do grzechu.
Wielki Post zaprasza nas do modlitwy tak-
że po to, abyśmy umieli bronić się mocą 
płynącą z Bożego Słowa, ale również po-
maga nam w  wypracowaniu sobie silnej 
woli – której najczęściej brakuje w starciu 
z pokusą. Zaprasza do znalezienia własnej 
„metody na głoda”.

Wielki Post kojarzy się powszechnie 
z workiem pokutnym, popiołem i 40 
dniami zwykłej nudy, bo wszystko jest 
zabronione. Czy to słuszne skojarzenia?

Zgadzam się ze wszystkim – oprócz nudy 
i  że wszystko…! (śmiech) Chodzi tutaj 
o duchową odnowę naszego życia, o od-
nowienie relacji z Panem Bogiem. Jest to 
czas dany przez Kościół po to, aby oczy-
ścić duszę z tego, co nam przeszkadza, co 
niepotrzebnie zapełnia nas i  nasze serce. 
Zatem gdzie tu nuda? Tu trzeba ciężko 
i  intensywnie harować, więc na nudę nie 
ma za wiele czasu. Chyba że zatrzymamy 
się na pierwszym etapie i nasze duchowe 
rozterki zakończymy na tym, że nie pój-
dziemy w sobotę na imprezę lub koncert. 
Wtedy faktycznie – nuda i  zakazy… Ale 
też nudne życie duchowe. Dla mnie Wielki 
Post to nie tyle czas zakazów, ale czas za-
chęty do pracy nad sobą – do przyjrzenia 
się pod lupą temu, na co poświęcam mój 
czas, czym wypełniam życie, a bez zatrzy-
mania, wyciszenia i  skupienia ciężko się 
nad sobą zastanowić.

Jaki jest sens wielkopostnych postano-
wień? Czy są obowiązkowe?
Mam wrażenie, że obowiązki są sprecyzo-
wane w jednym z przykazań kościelnych: 
Zachowywać nakazane posty i  wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych, 
a w okresach pokuty powstrzymywać się 
od udziału w zabawach. Reszta form prze-
żywania Wielkiego Postu powinna wypły-
wać z głębi naszego serca i prowadzić nas 
do powrotu do Pana, czyli do nawrócenia. 
I  taki powinien być sens postanowień 
wielkopostnych.
W  swoim duchowym dorobku Kościół 
proponuje pewne formy, postawy pokut-
ne, które mogą pomóc nam w  nawróce-
niu. Trzy podstawowe to właśnie: post, 
modlitwa i  jałmużna. Uczynki te są sym-
bolami woli nawrócenia na trzech najważ-
niejszych płaszczyznach życia ludzkiego: 
w relacji do siebie, w relacji do Pana Boga 
i bliźniego.

Dlaczego katolicy w Wielkim Poście nie 
chodzą na imprezy, nie urządzają hucz-
nych zabaw? Czy ma to tylko znaczenie 
symboliczne (celem jest upamiętnienie 
czasu, gdy Jezus przebywał na pusty-
ni), czy też praktycznie odnosi się to do 
życia tu i teraz?
Jest taki psalm śpiewany niegdyś przez 
Boney M –„Rivers of Babylon”. Tekst tego 
psalmu jest chyba dobrą odpowiedzią.
„Nad rzekami Babilonu – tam myśmy sie-
dzieli i płakali,
kiedyśmy wspominali Syjon.
Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy 
nasze harfy.
Bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas 
uprowadzili,
pieśni radości ci, którzy nas uciskali:
«Zaśpiewajcie nam jakąś z  pieśni syjoń-
skich»!
Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską 
w obcej krainie?”
Jak się z  kimś pokłócisz, zerwiesz ważną 
dla Ciebie relację, to nie sądzę, że „idziesz 
w tango” – chyba żeby uciec od problemu. 
Prędzej czy później jednak i tak usiądziesz 
i  spróbujesz spokojnie pomyśleć: co się 
zepsuło? Dlaczego tak wyszło? W  takich 
momentach potrzebujemy najczęściej 
chwili ciszy i spokoju. I to jest Wielki Post.
Oczywiście, tak jak powiedziałem na po-
czątku, Kościół postrzega ten czas jako 
praktyczne ćwiczenia, które trwają 40 dni 
i  są konkretną rzeczywistością, która się 

dzieje, która zmienia twoje życie. A zatem 
Wielki Post ma znaczenie symboliczne, 
a  jednocześnie bardzo praktyczne. Zmie-
nia nasze życie tu i teraz.
Kiedy zaczynamy Wielki Post traktować 
tylko symbolicznie – nie widząc w  nim 
nic więcej poza nakazami i zakazami wy-
pływającymi z  jakiejś smutnej i  nudnej 
tradycji – wtedy zaczyna się dramat nie-
zrozumienia.
Mam wrażenie, że tak jak przeżywamy 
Wielki Post, tak potem przeżywamy Świę-
ta – symbolicznie: święconka i telewizor.

Wielu ludzi faktycznie umartwia się 
przez 40 dni, np. nie pijąc alkoholu, ale 
później „odbija sobie” ten czas w Świę-
ta Wielkiej Nocy. Czy to ma sens?
Jasne, że ma sens! Jak śpiewa ulubio-
ny zespół mojej mamy Enej: „tak sma-
kuje życie”!
Jak odmówisz sobie słodyczy, piwa, jakiejś 
ulubionej potrawy, chodzenia na imprezy, 
to po 40 dniach postu przypomnisz sobie, 
jak to naprawdę smakuje! Każdy piwosz 
wie, co znaczy pierwszy łyk zimnego 
napoju po 40 dniach suszy – bezcenne! 
(śmiech)
Żyjemy w  kulturze: „brać, łapać, chapać”, 
w której przyjemności mają być realizowa-
ne od ręki. A jak grzyby po deszczu wokół 
pojawiają się ludzie, którzy rzadko potra-
fią się już czymś ucieszyć.
Post – oprócz powrotu do Pana, przywra-
ca również poczucie wdzięczności, a  tym 
samym radość z  prostych darów, które 
otrzymujemy z  Jego ręki. Czemu więc 
mamy nie cieszyć się z dobrego jedzenia, 
smacznego alkoholu, dobrej imprezy – na 
tym chyba m.in. polega świętowanie?
Oczywiście muszę od razu zaznaczyć: 
wszystko w  granicach zdrowego rozsąd-
ku! Moim ulubionym charyzmatem, jaki 
daje Pan Bóg, jest Zdrowy Rozsądek .

Kapłan w Środę Popielcową, posypując 
głowy wiernych popiołem, wypowiada 
znamienne słowa „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”. Co to znaczy?
W gimnazjum kapłan zamiast „nawróć się” 
powinien mówić: „weź się ogarnij!” I wtedy 
wszystko byłoby jasne, a przynajmniej tro-
chę bardziej jasne.
Środa Popielcowa przypomina nam wiele 
ważnych spraw. Po pierwsze fakt, że każdy 
musi umrzeć. Po drugie, że jesteśmy tu na 
chwilę. Po trzecie pokazuje, skąd przycho-
dzimy i dokąd idziemy. Już te trzy sprawy 
powinny zachęcić nas do refleksji nad pro-
stym pytaniem: a gdybym dzisiaj umarł, to 
co ze mnie zostanie? Jakie wrażenia, jakie 
wspomnienia? Jakie dzieła?
Mnie to zawsze zachęca do rachunku su-
mienia i daje siłę do działania – bo przecież 
chodzi o  to, aby ślad po sobie pozosta-
wić… I najlepiej jeśli ten ślad – materialny 
czy emocjonalny – służy ludziom, rozwija 
ich, a nie niszczy.
A  zatem: „Ogarnij się i  nieś innym Dobrą 
Nowinę”!

Jedną z powinności, jeśli nie obowiąz-
ków katolika, jest odbycie ćwiczeń 
duchowych, czyli rekolekcji. Co zrobić, 
czego i jak szukać, żeby rekolekcje były 
owocnie przeżytym czasem z real-
nymi owocami w codziennym życiu, 
a nie jedynie „dopełnieniem postnych 
formalności”?

Szukać dobrych rekolekcji! Szukać dobre-
go kaznodziei! Nie ma co się czarować 
– trzeba znaleźć księdza, który poruszy 
serce. Jestem niestety bardzo krytyczny 
i  surowy w  ocenach głoszonych kazań. 
Jednocześnie błogosławię wszystkim ka-
płanom, którym ciężko przychodzi głosze-
nie Słowa, a mimo to starają się sumiennie 
przygotowywać i  mają odwagę opowie-
dzieć z ambony, jak Pan Bóg działa w ich 
życiu. Nic tak nie porusza jak Żywe Słowo: 
solidna, przemyślana wiedza, połączona 
z osobistym przeżyciem tych treści.
Na szczęście jest Internet i każdy, kto na-
prawdę chce, znajdzie sporo mocnych re-
kolekcji, które poruszają duszę.
Osobiście namiętnie słucham księdza 
Nikosa Skurasa – nigdy mi się nie nudzi 
i  zawsze poruszona jest jakaś inna część 
mojego serca.

Czy ma Ksiądz jakieś szczególne 
doświadczenie związane z głoszeniem 
rekolekcji i świadczące o tym, że reko-
lekcje są potrzebne?
Cały Wielki Post – od Środy Popielcowej 
do Wielkiej Środy – spędzam na głoszeniu 
rekolekcji. Dla mnie jest to zawsze czas 
prawdziwej duchowej walki we wszyst-
kich wymiarach. Zmagam się z  moim 
organizmem, który czasami po prostu 
nie chce współpracować. Walczę z  kom-
pleksami i ograniczeniami, bo nie raz i nie 
dwa nogi mi się ugięły, kiedy w  świątyni 
zobaczyłem kilka tysięcy osób gotowych 
słuchać tego, o czym chcę mówić. Mocu-
ję się w końcu z pokusami i grzechem, bo 
demon chce mnie upokorzyć i  zamknąć 
buzię – wprowadzić w złe samopoczucie. 
To naprawdę bardzo dynamiczny i  inten-
sywny czas. Prawdziwa wojna… ale ja lu-
bię zapach prochu (śmiech).
Patrząc na konkretne historie ludzi, wiem, 
że głoszenie rekolekcji to nie jest tylko 
jakaś tradycyjna praktyka, ale czas inten-
sywnego działania łaski Bożej. Kiedy za-
czynamy rekolekcje hymnem lub pieśnią 

do Ducha Świętego, wtedy zaczyna się 
totalna wojna w  całej parafii, wspólno-
cie – tam, gdzie głoszone są rekolekcje, 
a  linia frontu przebiega w samym środku 
serc wiernych, którzy uczestniczą w  tych 
rekolekcjach.
Wychodzimy na pustynię i idąc pod wiatr 
naszych przyzwyczajeń, grzechów do 
których już przywykliśmy, a nawet takich, 
które bardzo lubimy – szukamy drogi do 
Pana. Co jest finałem rekolekcji? Nawró-
cenie – zmiana myślenia o  sobie, o  dru-
gim człowieku, o Panu Bogu. Przestajemy 
patrzeć na siebie spod oka, a  zaczynamy 
widzieć w Bogu Ojca, a w sobie Jego umi-
łowanie dzieci. To pomaga żyć tu i  teraz 
i ustawia całą perspektywę wiary na wła-
ściwe tory.

Metoda na głoda
O Wielkim Poście z ks. Przemkiem KAWĄ Kaweckim SDB 
rozmawiają Monika Burczaniuk i Agata Kadłubowska

Przemek Kawecki – salezja-
nin. Teolog i  socjolog z  wy-
kształcenia, z  powołania – 
duszpasterz młodzieży, z pasji 
– dziennikarz. Współpracuje 
z Telewizją Polską – prowadząc 
i realizując programy: Słowo na 
Niedzielę, Pytając o Boga, Mam 
przepis na pielgrzymowanie. 
Bohater filmu dokumentalne-
go pt. Chłopak Kumpeli. Inicja-
tor i pomysłodawca projektów 
muzycznych: Hip Hop Dekalog, 
8 Błogosławieństw Hip Hop, Jan 
Bosko – Spacer po linie. Redak-
tor naczelny magazynu DRAK-
KA – Pismo dla Grzeszników.



| luty 2013 r. | Niecodziennik | 5www.bycbardziej.pl

Długie kazania, niekończące się kolejki do kon-
fesjonałów, tłumy wiernych. Tak powszechnie 
kojarzą się rekolekcje. Jednak czy przynoszą 
realne owoce? Czy mogą coś zmienić?

Każdy z  nas czegoś szuka w  swoim życiu. Nie za-
wsze dokładnie wiemy, co jest celem tych poszu-
kiwań. Jednak bez wątpienia każdy z nas chciałby 
czuć,że jego życie ma sens, że żyje po coś. To wła-
śnie oferuje Kościół, zapraszając na rekolekcje – od-
nalezienie, a może przypomnienie, co jest sensem 
życia.
Nie oszukujmy się, w codzienności nie mamy zbyt 
wiele okazji, by się zatrzymać i  zastanowić nad 
swoim życiem. Rekolekcje to idealny czas, by to 
nadrobić- odszukać to, co zginęło podczas gdy 
byliśmy zajęci zdobywaniem świata.  To także 
odpowiednia chwila, by zacząć słuchać. Przede 
wszystkim swojego serca, a  dopiero potem huku 
otaczającego świata.
Wbrew powszechnej opinii rekolekcje nie są jedy-
nie dla zaangażowanych katolików. Wręcz przeciw-
nie. To nie jest czas miły, łatwy i przyjemny, w któ-
rym słucha się jak fajnie jest być chrześcijaninem. 
To uświadomienie sobie,że każdego dnia toczymy 
wojnę o swoje życie. Ale nigdy nie jesteśmy na niej 
sami. Rekolekcje są więc propozycją dla każdego 
potrzebującego nawrócenia. Bo któż z nas go nie 
potrzebuje?

Głoszone na konferencjach Słowo Boże jest żywe, 
trafia do serc i  umysłów, zaskakuje. Diametralnie 
zmienia myślenie, przekonania i  niejednokrotnie 
burzy ułożoną w  naszych głowach wizję rzeczy-
wistości. Może też zmienić nasz obraz Kościoła. Na 
co dzień brakuje nam przecież charyzmatycznych 
duchownych mówiących niebanalne kazania. Co 
jeśli na takiego nie trafimy nawet na rekolekcjach? 
Można tego uniknąć, szukając. Oczywistym jest, że 
nie wszystkie nazwiska rekolekcjonistów będziemy 
kojarzyć. Co za tym idzie, nie będziemy wiedzieli 
kogo wybrać. Tu możemy posłużyć się niezawod-
nym źródłem informacji – Internetem.
Rekolekcje to oferta dla ludzi, którzy chcą coś 
zmienić, ale także dla tych, którym wydaje się,że 
w ich poukładanym świecie wszystko jest oczywi-
ste i przewidywalne. Przede wszystkim jednak dla 
tych niezdecydowanych, którzy nie wiedzą, o co im 
tak naprawdę chodzi. Zło nie próżnuje. Zaskakuje 
nas w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego 
pozwólmy zaskoczyć się także Dobru i  zdecyduj-
my się na „duchowy reset”. Bo jeśli nawet usłysza-
ne słowa jeszcze teraz nie wywrócą naszego życia 
do góry nogami – przyniosą owoce w przyszłości. 
Podążając za słowami charyzmatycznego domini-
kanina o. Adama Szustaka,„najważniejsze, żeby iść 
ku światłu, ku wschodowi,a  nie ku zachodowi jak 
zbuntowany Jonasz”.

W maju 2013 r. przyjadą do Polski relikwie świętego Jana Bo-
sko. Przez kilka kolejnych miesięcy, aż do sierpnia, odwiedzą 
one wiele polskich miast.
Z tej okazji zespół POROZUMIENIE we współpracy z salezja-
nami przygotował muzyczny projekt pt. „Jan Bosko – Spacer 
po linie”. Teksty poszczególnych numerów inspirowane są 
życiem i  działalnością księdza Bosko. Projekt powstał, aby 
w niekonwencjonalny sposób przybliżyć młodzieży sylwetkę 
tego świętego.

Więcej informacji na www.bosko2013.pl

Nie bój się słuchać
Monika Burczaniuk

WYBRANE PROPOZYCJE REKOLEKCJI W WARSZAWIE

REKOLEKCJE NA UCZELNIACH

Ks. Przemek Kawecki poleca: 
Jan Bosko – Spacer po Linie.

Kiedy Gdzie Prowadzi

Dominikanie Służew
(Rekolekcje Akademickie)

17-20 marca, niedziela 20.15, 
poniedziałek – środa 19.30

Parafia św. Dominika na Służewie, 
ul. Dominikańska 2

o. Krzysztof Pałys – dominikanin, autor książki „Ludzie 8.dnia. 
Autostopem do Matki Teresy”, pracuje w Fundacji Przeciwdziałania 

Uzależnieniom „Dominik”, mieszka w Łodzi.

Dominikanie na Starówce 3 - 6 marca, niedziela 18, poniedziałek-środa 19.30
Kościół ojców dominikanów św. Jacka, 

ul. Freta 10
o.  Maciej Biskup – dominikanin, obecnie mieszka w Poznaniu, 

jest dyrektorem oficyny wydawniczej „W drodze”

Dominikanie Służew
3 – 6 marca, szczegółowe już wkrótce na stronie 

www.sluzew.dominikanie.pl
Parafia św. Dominika na Służewie, 

ul. Dominikańska 2
o.  Adam Szustak – dominikanin, znany z adwentowych 

rekolekcji internetowych

Jezuici Rakowiecka
3-6 marca, ok.19- 20 (informacje już wkrótce na stronie 

sanktuarium rakowiecka.jezuici.pl )
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, 

ul. Rakowiecka 61
o. Remigiusz Recław – jezuita, opiekun zespołu Mocni w Duchu, 

znany z charyzmatycznych konferencji,  mieszka w Łodzi

Rekolekcje u Jakuba dla 
dorosłych i studentów

17-20 marca, w niedzielę na wszystkich Mszach 
świętych, poniedziałek – środa 9, 17, 20.15

Parafia św. Jakuba Apostoła, 
ul. Grójecka 38

ks. infułat Jan Sikorski – ojciec duchowny kapłanów archidiecezji warszawskiej, pierwszy naczelny 
kapelan Duszpasterstwa Więziennego RP, od 2011 protonotariusz apostolski

Rekolekcje w Archikatedrze 
św. Jana

10 -13 marca, niedziela od 9.30 podczas każdej Mszy 
św., poniedziałek-środa 19.00

Bazylika Archikatedralna 
pw. Męczeństwa św. Jana, ul. Kanonia 6

ks. dr Jarosław Mrówczyński – kapłan archidiecezji warszawskiej,
 zastępca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski

Kiedy Gdzie Prowadzi

UKSW 9 – 10 marca, 10-17
Kampus na Wóycickiego, 

aula Schumana
ks. Andrzej Finc – salezjanin, egzcorcysta, diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej, 

mieszka w Pile

SGGW 11-13 marca, 19.15 Budynek 34, Kampus na Ursynowie
ks. Witold Kocon – wikariusz parafii św. Tomasza Apostoła na Imielinie, opiekun duszpasterstwa 

akademickiego, jednej ze wspólnot neokatechumenalnych, Taize

UW, PW, SGH, WUM Inforamcja już wkrótce na stronie www.solideo.pl
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Marta Brzezińska: Masz sprawdzony patent na 
udane małżeństwo?
Ależ oczywiście, że mam! Jest niezwykle prosty i skła-
da się zaledwie z  trzech słów: KUP MOJĄ KSIĄŻKĘ! 
(śmiech). W swojej ostatniej książce „Razem przez ży-
cie. Przewodnik dla małżeństw, które pragną zwycię-
żać” poruszam najistotniejsze elementy pozwalającye 
nam budować szczęśliwe i  udane małżeństwo. Po-
zwól, że nie będę ich tutaj zdradzał. Ciekawość często 
staje się początkiem czegoś nowego. Tak jest z moją 
książką, tak jest i w relacjach.

Ustalmy na początku reguły gry – ja się tylko 
wcielam w rolę adwokata diabła (śmiech) – na 
co komu jeszcze małżeństwo? Przecież to tylko 
papierek, a dwoje ludzi i tak mocniej łączy kredyt. 
Po co brać ślub?
Ten papierek jest wyrazem przynależności do siebie 
na dobre i na złe. Sakrament Małżeństwa zabezpiecza 
związek i czyni go bardziej odpornym na trudy życia. 
I nie jest to zasługa owego papierka, ile raczej prze-
konania i świadomości małżonków, że wzięli za siebie 
i  swoje małżeństwo odpowiedzialność. Wprawdzie 
można mnożyć argumenty przeciwko małżeństwu, 
ale warto na nie spojrzeć z perspektywy dziecka. Dla 
niego jest ważne czyje nazwisko nosi, czy rodzice są 
małżeństwem. Daje mu to poczucie bezpieczeństwa, 
które jest podstawą dla jego dobrego rozwoju. Jeśli 
kilka osób ma jakiś pomysł biznesowy, zakłada spół-
kę. Formalizuje wzajemną relację zawodową i  od-
powiedzialność za wspólny projekt. Marka staje się 
silniejsza. Pracując jako terapeuta małżeński, widzę 
istotną różnicę w  podejściu do kryzysu w  związku 
pomiędzy małżonkami, a  osobami które „umówiły 
się na związek”. Ci pierwsi mają zwykle zdecydowa-
nie więcej determinacji, by zawalczyć o swoją relację. 
Tym drugim w momencie kryzysu prościej się rozstać.

Jak szukać tego jednego jedynego? Czasem 
w babskiej prasie pojawią się tzw. dobre rady, 
żeby wyjść, częściej spotykać się z ludźmi. To 
strasznie banalne.
To banalne, ale myślę, że bardzo prawdziwe. Trudno 
spotkać „Pana cudownego”, siedząc w  domu i  licząc 
na to, że sam zapuka do drzwi. Przez przeszło rok 
pracowałem z  osobami, które poszukują życiowego 
partnera. Bardzo często nasze rozmowy przyjmowały 
następujący obrót: „Michał, powiedz mi co mam zro-
bić, by nie być samotny?”. Moja odpowiedź: „A co ro-
biłeś do tej pory?”. Pada odpowiedź: „No… rozwijam 
się, inwestuję w  siebie.” „A  z  kim spędzasz najwięcej 
czasu? Z kim dzielisz się tym, co w sobie rozwinąłeś? 
Z przyjaciółmi”? I słyszę na przykład taką odpowiedź: 
„Z mamą”. Wtedy staram się wyjaśnić, że związki part-
nerskie z własną mamą są zabronione. Chodzi o to, że 
ryby rzadko same wskakują do łódki. Szanse na połów 
wzrastają, kiedy zarzuci się sieć (śmiech).

Skąd mieć pewność, że to już ta osoba, że za kilka 
miesięcy czy lat nie spotkam kogoś, kto będzie do 
mnie lepiej pasował?
Nie ma takiej pewności! Bardzo niebezpieczne jest 

przekonanie, że skoro kogoś już poznałem, ba!, za-
warłem nawet związek małżeński, to już nigdy w ni-
kim innym się nie zakocham. Błąd takiego myślenia 
polega na tym, że zakładamy, że małżeństwo lub 
związek wyłącza w nas automatycznie uczucia. Tak się 
nie dzieje. Dlatego uczucia nie mogą być wystarczają-
cą gwarancją związku. Tym, co pozwala małżeństwu 
trwać do końca życia jest podjęta w  sercu decyzja, 
która pozwala trwać przy osobie, którą wybrałem 
i która wybrała mnie. Spotkanie kogoś, kto pasowałby 
lepiej nie ma wtedy znaczenia.

Załóżmy na potrzeby tego wywiadu, czysto hipo-
tetycznie, że już tego faceta jedynego znalazłam, 
ale nurtuje mnie – jakże popularne, jak dowodzą 
artykuły w babskiej prasie – pytanie, „jak go przy 
sobie utrzymać”? Michale, jak trzeba „utrzymy-
wać” przy sobie faceta?
Paradoksalnie dając sobie wolność! Zbyt często ob-
serwuję jak kobiety, które kurczowo trzymają swoich 
mężczyzn przy sobie z  zadziwieniem patrzą potem, 
jak się oni od nich oddalają. Nadmierna chęć „trzy-
mania przy sobie” nosi zwykle znamiona zaborczości. 
To krótka droga do duszenia się w  małżeństwie. Im 
bardziej próbuje się zatrzymać partnera (np. poprzez 
kontrolowanie, narzucanie swojej obecności itp.), tym 
bardziej poszukuje on wolności, którą łatwo jest zna-
leźć poza małżeństwem: w innych związkach, w pra-
cy, pasjach. Często korzystam z takiego porównania: 
jeśli weźmiesz w dłoń piasek, to im bardziej zaciskasz 
dłoń, tym więcej piasku się wymyka twoim palcom. 
Jeśli jednak ten sam piasek będziesz trzymać na roz-
wartej dłoni, to pozostanie go znacznie więcej. Wol-
ność rozumiem jako wyznaczenie elastycznych granic 
w dwóch przestrzeniach: związku, jako całości wzglę-
dem innych osób oraz pomiędzy osobami budujący-
mi ten związek. Nadmierne scalenie się małżonków 
w jedno bardzo ogranicza rozwój relacji. Jeśli dajemy 
wolność, dajemy dowód naszego zaufania. Zaufanie 
jest z kolei fundamentem szacunku, a szacunek fun-
damentem miłości.

Jak poradzić sobie z rutyną, która prędzej czy 
później wkrada się do związku? W jednym z wy-
wiadów mówiłeś o „randkach małżeńskich”. Ok, 
ale jak znaleźć czas na randkę, jak się pracuje, 
studiuje i jeszcze ma dziecko?
Wpisać do kalendarza (śmiech). Ja wpisuję. Wówczas 
mam pewność, że mi to nie umknie w  natłoku co-
dziennych spraw. Jeszcze lepiej jest ustalić stały dzień 
na małżeńskie randki. Może się wydawać, że to bardzo 
mało romantyczne, wręcz odarte z uczuć i potwornie 
pragmatyczne. Cóż, taka jest też nasza rzeczywistość 
– rządzi się prawami planowania. Do spontaniczności 
i romantyczności zachęcam, mówiąc o treści randko-
wego spotkania. To tutaj jest okazja do miłosnego 
festiwalu! Z żoną ustaliliśmy już wiele lat temu, że or-
ganizujemy randki na zmianę, a pomysły nie powin-
ny się powtarzać! Po kilku latach małżeństwa nie ma 
mowy o  braku pomysłowości! W  kwestiach finanso-
wych proponuję założenie Funduszu Małżeńskiego, 
który byłby zasilany drobną kwotą co miesiąc i  wy-

korzystywany na rozwijanie relacji małżeńskiej. Część 
z osób ustala procent, jaki po wypłacie oddaje na ten 
cel. To dobry zwyczaj. Potrafimy planować remont 
mieszkania czy samochodu i  spinać się na całego, 
by go doprowadzić do końca. Często znacznie mniej 
skłonni jesteśmy remontować nasze związki. Podsu-
mowując: pilnować zasad, planować wspólny czas, 
rozwijać relacyjną kreatywność, zabezpieczyć finanse 

na ten cel. A reszta przyjdzie sama. Aha, no i proszę się 
nie bać zostawiać dziecka pod opieką babci, cioci lub 
koleżanki! Drogie panie, spróbujcie, a nie pożałujecie!

Załóżmy, że czekamy z seksem do ślubu. Pobiera-
my się, oczywiście, nie stosujemy antykoncepcji 
i ciach – zachodzimy w ciążę. Dziewięć miesięcy 
małżeństwa i pojawia się dzidziuś i cała masa 
obowiązków, a my jeszcze nie nacieszyliśmy się 
sobą. I co dalej?
Jak to co? Rodzina! I cieszenie się sobą nie tylko w roli 
partnerów, ale również rodziców! Oczywiście towa-
rzyszy temu ryzyko, że zaangażowanie w  dziecko 
przesunie na dalszy plan zaangażowanie w siebie na-
wzajem. Z drugiej jednak strony świadome przeżywa-
nie macierzyństwa i ojcostwa, a zarazem wspólnie ro-
dzicielstwa może bardzo zbliżyć małżonków. Zwykle 
zwiększa również poczucie odpowiedzialności za po-
wstałą rodzinę. Jednym słowem, nieplanowany dzi-
dziuś staje się okazją do nieprzewidzianej wcześniej 
radości! Poza tym można planować poczęcie dziecka, 
korzystając z naturalnych metod planowania rodziny.

Jak pielęgnować miłość, żeby dawała ona radość 
przez całe życie, a nie kilka pierwszych miesięcy/
lat?
Przede wszystkim proponuję stworzenie i  dbanie 
o  proste małżeńskie rytuały. To one pozwalają pod-
trzymywać małżeńskie zaangażowanie w związek, co 
jest najlepszym gwarantem satysfakcjonującego mał-

żeństwa. Do typowych rytuałów należą np.: randko-
wanie, wspólne posiłki, wyjazdy we dwoje, dialog. My 
z żoną mamy swoje rytuały. Ostatnio najbardziej zbli-
ża nas poranne śniadanie we dwoje. Spodziewamy 
się kolejnego dziecka, skutkiem czego żona kładzie 
się spać dużo wcześniej niż ja. Natomiast rano wsta-
ję skoro świt i stąd brakuje nam czasu we dwoje, bez 
dzieci. W ciągu dnia to się po prostu nie udaje. Więc 

od jakiegoś czasu, kiedy ja wstaję do pracy, moja żona 
wstaje jednocześnie ze mną. Szykujemy razem prosty 
posiłek i mamy pół godziny razem, we dwójkę. Dzieci 
jeszcze śpią i  możemy oddać się krótkiej rozmowie, 
czasem wspólnej modlitwie lub po prostu w milcze-
niu delektujemy się sobą i filiżanką herbaty.

I na koniec – czym dla Ciebie, z perspektywy 
doświadczonego męża i ojca jest miłość? Bo 
chyba diametralnie różni się od tego, co widzimy 
w kinach, albo co możemy wyczytać w prasie.
Moje definiowanie miłości zmieniało się w  czasie. 
W tej chwili bardzo doceniam w miłości aspekt ofiar-
ności. Kiedyś dawno temu usłyszałem zdanie, który 
wryło się w moją pamięć bardzo mocno i na nowo 
odkrywam jego sens i  piękno: miarą miłości jest 
ofiarność. Innymi słowy – im większa ofiarność, tym 
większa miłość. A  zatem dla mnie miłość łączy się 
z ofiarną posługą mojej żonie i dzieciom. Czasem ob-
jawia się to chodzeniem spać ostatnim, aby przygo-
tować jakąś niespodziankę dla moich dzieci. Innym 
razem rezygnację z uporu i dumy, aby pojednać się 
z  żoną. Jeszcze innym to planowanie budżetu tak, 
aby mógł w każdym miesiącu odłożyć drobną kwotę 
na wspólny weekendowy wyjazd. Czasem ofiarność 
przyjmuje formę obecności oraz zaangażowania we 
wspólny czas pomimo zmęczenia. A temu wszystkie-
mu towarzyszy radość z  przekonania, że spędzimy 
razem całe życie i  że staramy się czynić je jak naj-
piękniejszym!

Na co komu małżeństwo?
Jak znaleźć „tego jedynego”, jak go przy sobie „zatrzymać” i na co komu 
małżeństwo, skoro trwalej łączy kredyt – ze specjalistą od szczęśliwych 
małżeństw, Michałem Piekarą rozmawia Marta Brzezińska

„Potrafimy planować remont mieszkania czy  
samochodu i spinać się na całego, by go doprowadzić 

do końca. Często znacznie mniej skłonni jesteśmy 
remontować nasze związki.”
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Uprawiać seks tylko z  żoną/mężem, nie 
mieszkać razem z  chłopakiem/dziewczyną 
przed ślubem, kochać Boga, gdy umiera 
ukochana osoba, gdy nagle stajemy się 
niepełnosprawni… – to wymagania posta-
wione dawno temu przez Kościół i zupełnie 
nieprzystające do dzisiejszej rzeczywistości. 
Czasy się zmieniają, a  nauczanie Kościoła 
tkwi w miejscu. Jak można poważnie trakto-
wać katolików, skoro wyznają odrealnione 
poglądy? Trudno jest nie patrzeć na nich 
z przymrużeniem oka, gdy mówią, że z sek-
sem czekają do ślubu.

Z  taką opinią mierzy się Zbigniew Kali-
szuk w  swoich książkach, odkrywających 
znaczenie kontrowersyjnego dziś słowa 
„katolik” – słowa traktowanego niepoważ-
nie w publicznych dyskusjach, w mediach 
i w rozmowach towarzyskich. Sami katoli-
cy przestają się określać w taki sposób, bo 
w powszechnym przekonaniu katolik zna-
czy tyle, co frajer i ofiara. Tytuły książek Ka-
liszuka: „Katolik frajerem?”, „Katolik ofiarą?” 
to pytania o słuszność takiego poglądu.
„Miłość i  cierpienie” – to zaskakujące ze-
stawienie jest tematem drugiej książki 
Kaliszuka. Na pierwszy rzut oka można 
nazwać to zestawienie niefortunnym. 
Dlaczego autor miłość, która kojarzy się z 
przyjemnością łączy z cierpieniem, które 
nasuwa tylko negatywne myśli? Miłość, 
szczęście, cierpienie, śmierć – czy autor 
wepchnął te wszystkie „rzeczywistości” 
w  okładki jednej książki wskutek złego 
rozplanowania treści całego cyklu, mają-
cego na celu łamanie stereotypów doty-

czących katolików? Już po przeczytaniu 
wstępu okaże się, że był to zabieg celo-
wy. Kaliszuk stawia tezę, że nie wygramy 
prawdziwej miłości, jeśli będziemy wyklu-
czać trud i  liczyć na same przyjemności 
oraz że nie poradzimy sobie z cierpieniem, 
jeśli nie będziemy kochać i nie będziemy 
otoczeni miłością.
Jego druga książka, podobnie jak pierw-
sza, jest zapisem rozmów przeprowadzo-
nych ze znanymi osobami podczas spo-
tkań organizowanych przez Akademickie 
Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo”, 
uzupełnionych komentarzami autora. 
Zbigniew Kaliszuk nie tylko wyjaśnia sens 
trudnej do przyjęcia we współczesnym 
świecie myśli chrześcijańskiej, ale także 
ukazuje, jak wprowadzić ją w życie. Dzię-
ki przytoczonym wypowiedziom osób, 
takich jak psychoterapeuta Michał Pieka-
ra, zasadność tej myśli jest odpowiednio 
uargumentowana. Piekara podaje gotowe 
recepty na udany związek. „Może zabrzmi 
to dość dziwnie, ale im dłużej pracuję 
z małżonkami w kryzysie, im dłużej towa-
rzyszę im w konfliktach, im bardziej skom-
plikowane sytuacje udaje się rozwiązać, 
tym bardziej przekonuję się, że miłość 
jest… prosta. Skomplikowane są sytuacje, 
ale miłość jako postawa jest dość prosta” 
– mówi psychoterapeuta. „Nie oznacza to, 
że łatwo nią obdarzać innych” – dodaje.
Filmy, seriale, życie wielu gwiazd – cała 
współczesna popkultura podaje schemat: 
zakochanie, silne emocje, maksimum 
przyjemności, a  jeśli przysłowiowe moty-
le odlecą z brzucha, a emocje opadną, to 

jest znak, że pomyślność związku się skoń-
czyła, a więc trzeba go zakończyć. W tym 
schemacie człowiek oddaje panowanie 
nad swoją relacją czemuś, co jest poza 
nim – emocjom, uczuciom. Staje się ofiarą 
owych nieszczęsnych motyli w  brzuchu. 
Inaczej jest w  przypadku katolika, który 
nie uzależnia istnienia swojego związku 
od tego, czy towarzyszą mu silne emocje 
pozwalające idealizować drugą osobę. 
Katolik nie podejmuje pochopnie decyzji 
o  rozstaniu, o  rozwodzie. Stara się budo-
wać relację z dziewczyną lub chłopakiem, 
narzeczoną lub narzeczonym, żoną lub 
mężem mimo trudności i  świadomości 
wad drugiej osoby, bo jego związek ma 
inny cel niż sama przyjemność – zakłada 
również cierpienie związane z rezygnacją 
z  własnych wyobrażeń na temat drugiej 
osoby i przyjęciem jej taką, jaką jest. Taka 
wizja, ukazana przez Zbigniewa Kaliszuka 
w książce pt. „Katolik ofiarą?”, różni się od 
popularnej współcześnie wizji miłości, 
może więc wydawać się niedzisiejsza. Jest 
jednak poparta przykładami życia współ-
czesnych ludzi. Oprócz Michała Piekary 
mówią o niej jeszcze m.in. psycholog Szy-
mon Grzelak czy modelka Anna Golędzi-
nowska.
Połączenie cierpienia i miłości ujawniło się 
też w historiach dwóch małżeństw, które 
przedstawił autor: w historii Basi i Micha-
ła Paradowskich oraz Jacka Olszewskiego 
i  Agaty Mróz. Kobiety z  obu małżeństw 
zmarły w  młodym wieku, walcząc pomi-
mo największych przeciwności losu o ży-
cie swoich dzieci. Po przeczytaniu relacji 
ich mężów trudno jednak powiedzieć, że 
te historie skończyły się tragicznie. Obaj 
mężczyźni zauważają sens i wartość tego, 
co wydarzyło się w ich życiu.
Temat cierpienia rozwinięty został w  wy-
powiedziach także innych znanych osób, 

takich jak Jasiek Mela, Krzysztof Ziemiec 
czy Szymon Kołecki, którzy w swoim życiu 
doświadczali bardzo trudnych sytuacji. 
Okazuje się, że cierpienie nie równa się 
nieszczęściu, że kalectwo, ciężka choroba 
czy śmierć kogoś bliskiego mogą stać się 
okazją do przewartościowania swojego 
życia i  nowego spojrzenia na świat. Zbi-
gniew Kaliszuk podkreśla, że katolik to 
nie cierpiętnik, nie ofiara, która szuka cier-
pień, skoro są one wartościowe. Z książki 
wynika jasno, że prawdziwy katolik walczy 
z  cierpieniem, a  jego siła polega na tym, 
że wie, jak je przyjąć i  jak zachowywać 
się w  jego obliczu. Autor zwraca uwagę 
na jeszcze jedną istotną prawdę, o której 
często zapominają sami wierzący: to nie 
Bóg zsyła na człowieka cierpienia. Jest 
ono ogromną tajemnicą i  zagadką, którą 
Zbigniew Kaliszuk stara się choć trochę 
rozjaśnić, oddając głos doświadczonym 
osobom – wykształconym teologom 
i  ludziom znanym z  telewizji. Wszyscy 
wypowiadają się w  sposób prosty i  zro-
zumiały, choć mówią o fundamentalnych 
kwestiach dotyczących człowieczeństwa.
Czy katolik jest ofiarą losu, poddającą się 
cierpieniom i  naiwnie wypełniającą po-
zbawione uzasadnienia nakazy, takie jak 
wstrzemięźliwość seksualna przed ślu-
bem? Skąd te dziwne zalecenia, np. żeby 
nie mieszkać razem już w  czasie narze-
czeństwa? Czy one mają jakikolwiek sens? 
Czy dziś możliwa jest ich realizacja? Czy 
życie z  nieuleczalną chorobą może być 
szczęśliwe? Czy śmierć jest straszna? Jak 
zachować się w obliczu cierpienia bliskiej 
osoby? Na wszystkie te pytania autor wy-
czerpująco odpowiada właśnie w  swojej 
nowej książce, przekonując nas jedno-
cześnie, że sedno tkwi w owym dziwnym 
połączeniu miłości i cierpienia.

Niekiedy nasze spojrzenie na chrześci-
jaństwo jest bardzo ograniczone. Ka-
tolicyzm postrzegamy przez pryzmat 
polsko-polskiej wojny o to, czy w Sejmie 
powinien wisieć krzyż albo o istnienie Ra-
dia Maryja. Tym wszystkich, którzy chcą 
poczuć prawdziwego ducha Kościoła 
i skupić się na tym, co w chrześcijaństwie 
jest naprawdę ważne, polecam najnow-
szą książkę Szymona Hołowni „Last minu-
te. 24 h chrześcijaństwa na świecie”.
Autor wyjaśnia, że w  momencie, gdy 
„miał już paść na deski wycieńczony pol-
skimi sporami – zainwestował swoje pie-
niądze, resztę wyprosił w wydawnictwie, 
spakował walizkę i  wyjechał, by zyskać 
nową perspektywę”. Podróżując razem z   
Szymonem Hołownią, możemy na nowo 
spojrzeć na świat, a przede wszystkim na 
obecność Boga w nim. I  tak poznajemy 
mnóstwo historii, przypadków, proble-
mów naszych braci żyjących w  Szkocji, 
Hongkongu, Hondurasie czy Turkme-
nistanie. Dziennikarz, który wcielił się 
w  rolę podróżnika, przedstawia nam hi-
storię Mariam, która była muzułmanką 
i  pochodziła z  dobrej, egipskiej rodziny. 
Gdy przyjęła chrzest, jej matka doniosła 
o  tym policji. W  tle poznajemy ciekawą 
opowieść o koptyjskim chrześcijaństwie. 
W Manilii, stolicy Filipin, Hołownia zabie-
ra nas do średniej wielkości polskiego ko-
ścioła „Kaplicy Jezusa Eucharystycznego”. 

Nie byłoby w  tym nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie fakt, że znajduje się ona na… 
piątym piętrze centrum handlowego! Jak 
dowiadujemy się z opowieści ojca kape-
lana owej kaplicy, jej historia sięga swo-
imi początkami lat 1996-1997. „Tu mają 
wszystko – idą na mszę, mogą kupić to, 
czego potrzebują, zjeść, załatwić sprawy” 
– tłumaczy duchowny. W 2008 r. powsta-
ła nowa kaplica, bo nie dało się pomieścić 
tłumów, które przychodziły do starej. Ta-
kich ciekawych odkryć autora jest wiele. 
Są też interesujące osoby, jak np. papu-
aski góral KenAndi, który wyznaje, że 
zawsze modlił się za Wałęsę czy kardynał 
Maradiga, kandydat na papieża, który pi-
lotował dla autora śmigłowiec.
Na okładce książki znajduje się zaprosze-
nie, aby dotknąć chrześcijaństwa w jego 
niezwykłej różnorodności. Zdecydowa-
nie warto skorzystać z tego zaproszenia. 
Nie trzeba być wierzącym i  przyjmować 
wszystkiego, co napisał Szymon Ho-
łownia za dogmat, przed którym należy 
uklęknąć. Każdy czytelnik zostaje zapro-
szony do niesamowitej podróży, z której 
naprawdę może wynieść bardzo wiele… 
albo nic. To zależy w dużej mierze od nie-
go samego. Ja naprawdę wyniosłem z tej 
podróży bardzo wiele – jakkolwiek pate-
tycznie to nie brzmi – usłyszałem bicie 
prawdziwego serca Kościoła.

Katolik ofiarą?
Agata Kadłubowska

Katolik ofiarą? Miłość i cierpienie,
Zbigniew Kaliszuk,
Wydawnictwo Fronda,
Warszawa 2012

Last minute.
24 h chrześcijaństwa na świecie
Szymon Hołownia,
Wydawnictwo Znak,
Kraków 2012

Z Szymonem Hołownią 
na Mszę do Marketu
Przemysław Maksym
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Zbigniew Kaliszuk: Jak to się stało, że przykładna 
feministka została jedną z bardziej znanych kato-
lickich dziennikarek w Stanach Zjednoczonych?
Teresa Tomeo: Odkryłam, że prawdziwy feminizm 
w  rzeczywistości znajduje się w  Kościele. To papież 
Jan Paweł II jako pierwszy użył fraz „geniusz kobiecy” 
oraz „nowy feminizm”. Kobiety mają własne talenty 
i aby być szczęśliwe wcale nie muszą iść drogą, któ-
rą podpowiada dziś świat i ślepo w tym naśladować 
mężczyzn.
Chciałabym wrócić do początków feminizmu, do 
lat 60-tych XX w. Feministki domagały się wówczas 
przede wszystkim równych szans dla kobiet w  edu-
kacji, na rynku pracy oraz na gruncie politycznym. 
Trzeba przyznać, że postulaty te były słuszne. Nieste-
ty, z czasem wśród feministek do głosu coraz bardziej 
zaczęła dochodzić radykalna grupa, dla której najważ-
niejsze były kwestie związane z seksualnością. Femi-
nistki te czuły się dyskryminowane, gdyż uważały, że 
mężczyźni traktują kobiety jako obiekty seksualne. 
Tylko że zamiast domagać się, by mężczyźni zaczęli 
traktować kobiety z  należytym szacunkiem, uznały, 
że powinny one zacząć zachowywać się jak mężczyź-
ni i naśladować ich najgorsze zachowania. Twierdziły 
więc, że skoro mężczyźni mogą uprawiać seks bez po-
noszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, to kobiety 
także powinny mieć taką możliwość, a co za tym idzie 
– łatwy dostęp do antykoncepcji i aborcji.
Niestety, skutki promocji takiej wizji kobiecości są 
tragiczne. Dziś, 50 lat od początków rewolucji femini-
stycznej nie ulega wątpliwości, że kobiety są wznacz-
nie gorszej sytuacji niż kiedyś. Owszem, mamy więcej 
możliwości w wielu dziedzinach życia, ale powszech-
ny dostęp do aborcji i antykoncepcji oraz wolny seks 
przyniosły kobietom przede wszystkim cierpienie.

Co ma Pani na myśli?
Choroby przenoszone drogą płciową osiągnęły w Sta-
nach Zjednoczonych rozmiary epidemii. Co roku no-
tuje się 19 milionów nowych przypadków tego rodza-
ju przypadłości.
Rozpada się coraz więcej rodzin: 41% dzieci w  USA 
przychodzi na świat poza małżeństwem i jest wycho-
wywanych przez samotne matki, dramatycznie wzra-
sta też liczba rozwodów.
Ilość treści o  charakterze seksualnym i  erotycznym 
w  mediach przybiera niebotyczne rozmiary. Eroty-
zmem przesycone są filmy, programy rozrywkowe, 
teledyski muzyczne i teksty piosenek, reklamy, liczne 
strony internetowe, gry wideo. „Wpajają one dziew-
czętom przekonania, że kobieta jest przede wszyst-
kim obiektem seksualnym” – ostrzega Amerykańskie 
Stowarzyszenie Psychologów. Nawet czasopisma 
adresowane dla dziewczyn oraz kobiet mają, zda-
niem fachowców, zachęcać młode kobiety do takiego 
postrzegania siebie oraz do myślenia, że ich życie nie 
będzie spełnione, jeśli nie będą w związku z mężczy-
zną. Na gigantyczną skalę rozprzestrzenia się też por-
nografia. Oba zjawiska wspólnie prowadzą do znacz-
nego uprzedmiotowienia kobiet.

Dlaczego w takim razie dość powszechnie uważa 
się, że ruchy feministyczne reprezentują wszyst-
kie kobiety, a feminizm jest najlepszą drogą do 
ich szczęścia i zagwarantowania im należnych 
praw w wymiarze społecznym i zawodowym?
Ludzie tak naprawdę nie wiedzą, jakie idee kryją się 
poglądach, które głoszą radykalne feministki i wierzą 
w  to, że reprezentują one większość kobiet. Kiedy 
kobiety, które dokonały aborcji opowiadają publicz-
nie o  swoim bólu, chcąc pomóc innym kobietom 
i przestrzec je przed podobnymi doświadczeniami, są 
ignorowane. Jeśli radykalne feministki reprezentują 
wszystkie kobiety, to dlaczego nie chcą ich słuchać? 
Powiem więcej: jeśli któraś z kobiet wystąpi w obro-

nie życia, przeciwstawi się antykoncepcji, czy zamiast 
robienia wielkiej kariery wybierze rolę kochającej 
matki i żony, to może zostać przez feministyczne śro-
dowisko brutalnie skrytykowana i wyśmiana.

Porozmawiajmy o najważniejszych zagadnie-
niach związanych z feminizmem. Antykoncepcja 
– dlaczego jej stosowanie jest złe?
Antykoncepcja jest szkodliwa dla kobiet, dla rodzin i 
ma bardzo negatywny wpływ na kulturę. Tak jak już 
powiedziałam: spójrzmy na liczbę rozwodów, dzieci 
rodzących się poza małżeństwem, chorób przeno-
szonych drogą płciową, na rozwój pornografii, coraz 
większe uprzedmiotowienie kobiet. Każdy z tych pro-
blemów ma bezpośredni związek z  antykoncepcją 
i aborcją.
Pigułka hormonalna w 2005 r. przez Światową Orga-
nizację Zdrowia została zaliczona do pierwszej grupy 
substancji rakotwórczych, gdyż jej stosowanie może 
się wiązać ze znacznie zwiększonym ryzykiem raka 
piersi. Tabletki powodują także inne problemy zdro-
wotne: choroby serca, nadciśnienie i zakrzepice, ob-
niżają libido, zwiększają ryzyko nadwagi i  depresji. 
Stosując antykoncepcję toczymy więc prawdziwą grę: 
upiecze się nam czy nie.
Antykoncepcja prowadzi także do osłabienia relacji 
pomiędzy małżonkami, bo kiedy ze współżycia sek-
sualnego wyłącza się element prokreacji, to zaczyna 
się – często w sposób nieuświadomiony – traktować 
drugą osobę jak przedmiot, a seks sprowadzać jedy-
nie do samozaspokojenia.

Uczestnicząc w dyskusjach na temat aborcji, 
bardzo często słyszę od ludzi, że generalnie jest 
ona czymś złym, sami nie zdecydowaliby się 
na ten zabieg, ale przecież nie można odbierać 
kobietom „prawa wyboru”.
Prawa do wyboru czego? Proszę dokończyć pytanie: 
co te osoby chcą wybierać? Odpowiem: one wybiera-
ją zabicie istoty ludzkiej. Każdy człowiek od samego 
początku ma ludzkie, unikatowe DNA, od poczęcia aż 
do śmierci tworzy jeden i ten sam organizm – to jest 
najbardziej elementarna wiedza biologiczna. „Pra-
wo wyboru” jest dziś słowem-wytrychem, które ma 
ukryć to, czym naprawdę jest aborcja. Jej zwolennicy 
nie chcą powiedzieć otwarcie, o  co walczą, bo mają 
świadomość, że rzeczywistość tego zabiegu jest od-
rażająca i  jeśli mówiliby o  niej wprost, to budziłoby 
to tylko wstręt i nikt by jej nie popierał. Jeśli chcemy 
być uczciwi, to musimy zadać sobie pytanie: Co tak 
naprawdę wybieramy?
Mówienie „jestem przeciwko, ale…” jest nielogiczne. 
Warto, by każdy uczciwie zadał sobie pytanie: dlacze-
go jestem przeciwko aborcji? Zazwyczaj, jeśli jesteś 
przeciwko czemuś, oznacza to, że uważasz, że to jest 
złe. O aborcji także zapewne myślisz, że jest zła, może 
nawet postrzegasz ją jako decyzję niezwykle brutalną 
i krwawą. Dlaczego w takim razie chcesz pozwolić na 
to, żeby ktoś wyrządzał taką krzywdę sobie i dziecku?

Zdarzają się sytuacje dramatyczne – dziecko 
może zostać poczęte w wyniku gwałtu, może 
istnieć podejrzewane upośledzenia, kobiecie 
może grozić utrata zdrowia podczas ciąży. Czy 
choć wtedy nie powinno obowiązywać „prawo 
wyboru”?
Zacznijmy od przypadku, w  którym ciąża zagraża 
zdrowiu kobiety. Bardzo trudno określić jest na ile po-
ważne jest dane zagrożenie oraz stwierdzić jak duży 
wpływ na rozwój choroby ma ciąża. Dopuszczając 
aborcję w  tym przypadku, uchylamy więc furtkę do 
bardzo dużych nadużyć.
Drugi problem to kwestia podejrzenia, że dziecko 
może urodzić się np. z wadą genetyczną, upośledze-
niem. Trzeba powiedzieć jasno: upośledzona osoba 

też jest człowiekiem! Zasługuje na życie, a nie na mó-
wienie, że na pewno będzie rozczarowaniem dla ro-
dziców. Jeśli rodzice nie byliby w stanie zająć się wy-
chowaniem chorego dziecka, to jest wiele osób, które 
chcą adoptować dzieci, są ośrodki, które się zajmują 
osobami upośledzonymi. Odebranie życie niewinne-
mu dziecku tylko dlatego, że jest chore, nigdy nie jest 
wyjściem, a dla naszego życia – życia kobiety i męż-
czyzny – także nie pozostaje obojętne.
Wreszcie kwestia gwałtu. To niewątpliwie potworna 
zbrodnia. Mamy tu całkowicie niewinną ofiarę – ko-
bietę. Kiedy jednak dokonuje się aborcji na dziec-
ku poczętym w  ten sposób, mamy już do czynienia 
z  dwoma ofiarami: kobietą i  dzieckiem. Aborcja nie 
wymazuje gwałtu z pamięci kobiet, które dalej czują 
się zgwałcone, brudne, zniszczone... Do jednej trau-
my dochodzi druga – świadomość, że uśmierciło się 
własne dziecko. Badania przeprowadzone w  USA 
dowodzą, że kobiety, które zdecydowały się urodzić 
i oddać dziecko do adopcji lub same je wychowywać 
znacznie szybciej wracały do zdrowia psychicznego 
niż kobiety, które dokonały aborcji.

Myślę, że już szczegółowo omówiliśmy najważ-
niejsze punkty feministycznej agendy, chciałbym 
porozmawiać jeszcze o samej kobiecości. W swo-
jej książce przestrzega Pani przed modelem 
kobiecego piękna, który serwuje nam świat, pro-
wadzącego często do anoreksji, bulimii czy nawet 
depresji. W czym takim razie tkwi prawdziwe 
piękno kobiety?
Często słyszymy, że wartość kobiety sprowadza się 
wyłącznie do jej wyglądu oraz do tego, jaką udało się 
jej zrobić karierę, podczas gdy w rzeczywistości praw-
dziwe piękno nie ma z tym nic wspólnego, bo pocho-
dzi z naszego wnętrza. Oczywiście nie mam tu na my-
śli tego, że zaniedbanie siebie, swojego wyglądu jest 
czymś dobrym. Sama, jak każda kobieta, lubię się do-
brze ubrać, umalować. Chodzi mi jedynie o to, że my 
coraz bardziej oddalamy się od tego, kim jesteśmy – 
zostałyśmy stworzone na obraz i podobieństwo Boga, 
a co za tym idzie mamy w sobie prawdziwą godność 
wynikającą z samego faktu bycia tym, kim jesteśmy.
Niestety, kobiety dają się oszukiwać, ulegają wzor-
cowi promowanemu przez współczesną kulturę. 
Bardzo często myślimy sobie: muszę wyglądać jak ta 
czy tamta aktorka, powinnam się podobnie ubierać, 
mieć równie szczupłe nogi i taką samą figurę. Kobiety 
mają obsesję na punkcie wyglądu. Prowadzi to – jak 
wspomniałeś – do chorób, niskiej samooceny, złego 
samopoczucia i problemów emocjonalnych.
Prawdziwe piękno kobiet możemy odnaleźć nie na 
okładkach kolorowych czasopism, ale w  przepowia-
daniu Kościoła, które uczy nas, że piękno, wartość 
człowieka są rzeczywistością, która rodzi się w duszy. 
Kiedy zachowujemy się samolubnie, to przestajemy 
być atrakcyjne. Kiedy jesteśmy dobre i  uczynne dla 
innych, rozświetla nas wewnętrzne piękno. Powinny-
śmy więcej skupiać się na rozwijaniu cnót, a mniej na 
powiększaniu kolekcji cieni do powiek.

Wydaje się, że wiele feministek traktuje mężczyzn 
jako największych wrogów, którzy utrudniają 
kobietom samorealizację. Czy mężczyźni rzeczy-
wiście są przeciwnikami kobiet?
Zostaliśmy stworzeni równi, ale inni po to, byśmy się 
potrzebowali i  wzajemnie uzupełniali. Nie jesteśmy 
przeznaczeni do tego, by być wrogami, ale partnera-
mi, którzy będą ze sobą współpracować.
Ta chęć walki często bierze się stąd, że staramy się 
na siłę upodabniać do mężczyzn. Tymczasem praw-
dziwy, nowy feminizm mówi o tym, żebyśmy jako ko-
biety były takie, jakie jesteśmy naprawdę, nie musimy 
za wszelką cenę próbować naśladować mężczyzn. 
Największy dar, jaki możemy z  siebie dać drugiej 
osobie, to dar macierzyństwa – niezależnie od tego, 
czy będzie ono realizowane w  sposób biologiczny, 
gdy będziemy mamami własnych dzieci, czy w  spo-
sób duchowy, gdy będziemy „matkować”, troszczyć 
się o  inne osoby. Nasz dar możemy wykorzystywać 
zarówno w  domu, jak i  w  pracy. Ważne jest to, by 
rozumieć, jak zostałyśmy stworzone. Im bardziej za-
przeczamy swojej naturze, tym więcej potem mamy 
problemów w życiu.

Używa pani zwrotu „nowy feminizm”. Czy mo-
żemy w ogóle mówić o feminizmie w kontekście 
nauczania Kościoła?
Uważam, że musimy na nowo zatrzymać się i  prze-
analizować to pojęcie, gdyż w  rzeczywistości to Ko-
ściół jest największym obrońcą praw kobiet, podczas 
gdy realizacja postulatów feministek przynosi jedynie 
cierpienie. Radykalne feministki w żaden sposób nie 
reprezentują prawdziwych potrzeb kobiet, próbują 
tylko narzucać swój własny styl życia. One nie re-
prezentują mnie, nie reprezentują większości moich 
przyjaciółek i nie reprezentują milionów kobietna ca-
łym świecie.
Pierwszym, prawdziwym feministą i  największym 
wyzwolicielem kobiet w  historii ludzkości był Jezus. 
Chrystus łamał obowiązujące w  jego czasach normy 
społeczne dotyczące kobiet, które w tamtych czasach 
przez mężczyzn były traktowane jak własność, przed-
miot. Tymczasem Jezus miał wśród nich przyjaciółki, 
rozmawiał z  nimi o  bardzo poważnych sprawach, 
traktował je na równi ze sobą.
Prawdziwy feminizm nie polega na tym, aby zaprze-
czać temu, kim jesteśmy jako kobiety i  zaprzeczać 
naszej godności, ale by pielęgnować to, co w  nas 
wyjątkowe. We współczesnym społeczeństwie nie ma 
takiego miejsca, w  którym kobieta mogłaby odkryć 
swoją tożsamość pełniej niż w  ramionach Chrystusa 
i w zdumiewającym pięknie nauczania Kościoła, gdyż 
nigdzie indziej nie jest tak szanowana, wspierana 
i umacniana.

Powyższy wywiad jest fragmentem rozmowy, która 
zostanie opublikowana w  książce Zbigniewa Kaliszu-
ka „Katolik talibem?” planowanej na przełom marca 
i kwietnia tego roku.

Fałszywy i prawdziwy 
feminizm
Z Teresą Tomeo, autorką książki „Twój nowy styl” o tym, czym 
skutkuje realizacja postulatów lansowanych przez feministki 
i gdzie tkwi prawdziwe piękno kobiety, rozmawia Zbigniew 
Kaliszuk


