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SMILE VANCOUVER DENTAL CLINIC
221 - 1525 Robson Street, Vancouver

Dr. Jozef A. Labedzki & Associates
call 604 - 669 - 4114

  General and cosmetic dentistry
  Root canals, crowns and bridges, 

   extractions
  Free custom made whitening kit

     with initial exam and cleaning
  Free Botox cosmetic evaluation
  Botox cosmetic and therapeutic 

   only $10/unit
  We also treat snoring and sleep apnea

        Online appointments
        Free parking (reimbursement)

Twitter: @smilevandental
Facebook: Smile Vancouver Dental
Website: smilevancouverdental.com
Email: smilevancouverdental&gmail.com

 Na kanale historycznym H2 (kanał 97 
w Vancouver) leci o różnych porach, 
ale przede wszystkim przed północą, 
seryjny amerykański dokumentalny 
program The Universe. Program wy-
korzystuje grafikę komputerową do
pokazania obiektów kosmicznych oraz 
przedstawia wypowiedzi astrofizyków
i specjalistów od kosmologii i astro-
nomii. A telewidzowi, który to ogląda 
z włączonym myśleniem, głowa puch-
nie od tej wiedzy nie do ogarnięcia.
  Podpierając się Wikipedią, powiedz-
my o galaktykach, że w widzialnym 
Wszechświecie dużych galaktyk jest 
350 miliardów, a galaktyk karłowa-
tych 3,5 biliona. Większość z nich ma 
rozmiary od kilku do kilkuset tysięcy 
lat świetlnych, a odległości między ni-
mi sięgają milionów lat świetlnych.
  No to skup się na chwilę, Drogi Czy-
telniku, i spróbuj sobie wyobrazić te 
liczby. A co dalej? Co poza nimi? Co 
we Wszechświecie niewidzialnym? 
Co jest tam, gdzie człowiek nigdy nie 
zajrzy?
  Pojawia się myśl o nieskończoności, 
która musi się łączyć z myślą o Bogu 
nie do wyobrażenia. Boga wyobrazić 
potrafi sobie – a nawet to właściwie 
dobrze go zna – jedynie Polak-katolik, 
który doskonale wie, że to taki Pam-
bóg, który sprzyja prawdziwym Pola-
kom, wszechpolakom, antyislamistom, 
Ojcu Dyrektorowi i Prezesowi, lu-
dziom targającym krzyż na manife-
stacjach w Warszawie – a nie lubi Po-
laków gorszego sortu. Jest to Bóg, któ-
rego głównym – prawie wyłącznym 
– zainteresowaniem jest seksualność 
człowieka, o czym wiedzą polscy bis-
kupi. A w chwilach odpoczynku słu-
cha sobie Radia Maryja. Zdaje się, że 
nie lubi też Żydów.
  Słucham kazania w vancouverskiej 
katedrze – o tym, w jaki sposób Bóg 
interpretuje ludzkie uczynki – i zasta-
nawiam się, skąd ksiądz to wie. I czy 
wie o nieskończoności Wszechświata, 
która ilustruje ogólne pojęcie nieskoń-
czoności – czy wie, czy zastanawiał
się kiedykolwiek nad tym, że są rze-
czy, których człowiek nie może sobie 
wyobrazić.
 Ludzie stworzyli sobie Boga na swo-
je podobieństwo – takiego staruszka, 
który patrzy na nas z nieba. Zasadni-
czą różnicą jest to, że Bóg jest wiecz-
ny. Pytanie tylko, ilu zastanawiało się 
nad głębokim sensem znaczenia wiecz-
ności. Ilu doznało tego zbliżonego do 
szaleństwa uczucia, usiłując zrozumieć 
brak początku...
  Widziałem niedawno na Facebooku 
umieszczony przez jednego z Pola-
ków post, który przedstawiał brak lo-
giki Ukrzyżowania (Bóg skazuje sam
siebie na mękę itd.). Załamała mnie 
intelektualna bieda autora tego postu, 
który w ten sposób zabrał się za do-
wodzenie nieistnienia Boga, którego 
– czyli tego nieistniejącego według 
niego Boga – przewyższa, jak uznał, 
wiedzą.

 Jerzy Nowosielski w rozmowie ze 
Zbigniewem Podgórcem (moja ulu-
biona książka dziesięciolecia) mówił, 
że tym co przekonuje go do Biblii, do 
Nowego Testamentu jest to – że o ile 
w świętych księgach innych religii, 
w Koranie czy hinduiskiej Bhagawad-
gita, wszystko jest takie logiczne jak
w dobrej literaturze, takie po ludzku 
poukładane – to w świetej księdze 
chrześcijaństwa „nic się kupy nie trzy-
ma”.
  Antropomorfistyczne wyobrażenie  
Boga (oprócz tego, że wynika z po-
trzeby „ogarnięcia”) łączy się w spo-
sób oczywisty z narodzinami Boga-
-Człowieka. To było dobre wydarze-
nie, ponieważ dzięki temu nastąpiło 
wielkie zbliżenie – ludzie zobaczyli 
Boga na własne oczy, mogli i mogą
odnosić się do Jego konkretnych słów 
i czynów. Ale nie należy zapominać,
że dalej – w wieczności, w nieskoń-
czoności bez początku i końca – jest 
Wielka Tajemnica, której nie przenik-
niemy. Tajemnica większa niż miliar-
dy i biliony galaktyk.
  A jeżeli ten tekst – szczególnie po-
wyższa końcówka – brzmi jak tekst 
ewangelizacyjny, to wynika to po
prostu z poruszonego tematu. W rze-
czywistości chodzi mi o niewyobra-
żalność nieskończoności – o The Uni-
verse na kanale historycznym, który
rodzi takie myśli.
 Ewangelizacją powinni zajmować się 
księża. Ewangelizacją, a nie polityką 
– podsycaniem nacjonalizmu i kseno-
fobii, zapominając że chrześcijaństwo 
nie jest własnością Polaków, ale reli-
gią uniwersalną („Idźcie więc i nauczaj-
cie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego.”), w której wszyscy ludzie 
są sobie równi, zaś zbłąkane owieczki 
nie są skazane na rzeź. Dużo można 
by tutaj mówić – np. o ludzkim sto-
sunku do wiecznego potępienia, które 
przy głębokim zastanowieniu budzi 
wielką wątpliwość i ogromną potrzebę 
negacji. Albo o wartości innych religii, 
w których urodziło się tylu ludzi na 
świecie. 
  Tylko że prawdziwy Polak nie za-
stanawia się ani głęboko, ani płytko, 
tylko wie, że Bóg jest Polakiem i nie 
lubi wszystkich innych narodowości; 
ostatnio szczególnie Syryjczyków.
  Polak odbębnia rytuał niczym wy-
znawca voodoo i to mu wystarcza do 
uznania, że wszystko jest w porządku 
– jest dobrym katolikiem.
  I na koniec jeszcze dygresja. Nie ro-
zumiem jak to możliwe, że są ludzie 
w Polsce, żyjący – patrząc z perspek-
tywy Kanady – w nienormalnej sytua-
cji politycznej, mający codzienny kon-
takt z gazetami i wgląd do interneto-
wych portali (do których przestałem 
zaglądać) są notorycznie bardzo prze-
jęci tą polityką i mielą ją dodatkowo,
prawie 24 godziny na dobę, na przy-
kład na Facebooku. Dla mnie to czy-
sty masochizm.
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