
20   nr 234 - GRUDZIEŃ 2016

  Od d³uższego czasu męczy mnie 
postawa „antyświadectwa” polskich 
katolików, którzy deklaruj¹ się jako 
osoby wierz¹ce, choć tak naprawdę 
nie maj¹ świadomości wagi i znacze-
nia tego s³owa. Zdeklarowani ateiści 
z kolei zachowuj¹ się nawet dziwacz-
niej, obchodz¹c święta poświęcone 
Bogu, którego – jak twierdz¹ – nie ma. 
  Zacznę od osób wierz¹cych, a kon-
kretnie od katolików, bo z nimi mam 
na co dzień od dawna do czynienia. 
Na pocz¹tku zaznaczam, że moje spo- 
strzeżenia dotycz¹ ogólnych i często 
spotykanych postaw, ale nie mówię 
o wszystkich. Znam wielu prawdzi-
wych chrześcijan, którzy świadomie 
żyj¹ wyznawan¹ wiar¹. 
 W dzisiejszych czasach coraz mniej 
m³odych ludzi wierzy w Boga. Wspó³-
czesny świat ca³kowicie o Nim za-
pomina, pomija Go, a nawet neguje. 
M³odzież zasypywana jest bezwarto-
ściow¹, ³atw¹, przyjemn¹ rozrywk¹. 
Licz¹ się chwilowe doznania. Ten 
świat nie wymaga od ludzi ani my-
ślenia, ani zastanowienia się na temat 
konsekwencji beztroskiego życia, ani 
o tym, co będzie później, ani – tym 
bardziej – co będzie po śmierci. ¯yje 
się bez świadomości! 
  W większości m³odzi ludzie, jeśli 
jeszcze w ogóle chodz¹ do kościo³a, 
nie wiedz¹ po co. Robi¹ to z przyzwy-
czajenia. Zachowuj¹ się automatycz-
nie niczym maszyny. Bardzo mnie to 
irytuje, zw³aszcza gdy narzekaj¹ na 
Kośció³. To po co do niego chodz¹?! 
Często istotę mszy św. sprowadzaj¹ 
do odprawiaj¹cych j¹ księży. Wiado-
mo, księża s¹ ludźmi, więc pope³niaj¹ 
b³ędy. M³odzi często mówi¹, że nie 
chodz¹ do kościo³a, bo księża s¹ źli. 
Cóż za ignorancja! Przecież wierzy 
się w Boga, a nie w księdza! Zupe³ny 
brak zrozumienia istoty, g³ębi historii 
zbawienia. Nie wiedz¹, że to oni sami 
tworz¹ Kośció³, a przecież świeckich 
jest o wiele więcej niż kap³anów. Kie-
dy choruje ktoś z naszych bliskich, 
martwimy się tym i mamy potrzebę 
niesienia mu pomocy. I tak powinno 
również być, gdy widzimy zagubio-
nego, grzesz¹cego księdza (bo należy 
do naszej wspólnoty – Kościo³a). Nie 
można się od niego odwracać i oczer-
niać, narzekać, tylko powinno się mu 
pomóc. Często jednak ludzie się cie-
sz¹, gdy kap³an zboczy z drogi wiary. 
Usprawiedliwiaj¹ siebie, swoje grze-
chy, t³umacz¹c: „Jeśli ksi¹dz tak robi, 
to czemu ja mam być świętym?” Tyl-
ko że, wed³ug mnie, to najpierw nale-
ży zadbać o w³asn¹ świętość, a potem
wymagać jej od innych; „Czemu to 
widzisz drzazgę w oku brata, a nie do-
strzegasz belki we w³asnym oku?”
(Łk, 6,41). Rozumiem, że w spo³e-
czeństwie duchowieństwo traktowa-
ne jest jako autorytet. Wydaje mi się 
jednak, że autorytet powinien być 
oparty na faktycznych zaletach, do-
konaniach konkretnego księdza, a nie 
wynikać z tego, że jest on absolwen-
tem seminarium duchownego.  
  Jeszcze jedno istotne pytanie. Skoro 
Kośció³ nie ma wartości, to czemu tak 
często przychodz¹ tu, prosz¹c o chrzest, 
ślub lub pogrzeb? Wybieraj¹ z wiary
to, co jest im wygodne, co nie wyma-
ga wyrzeczeń ani poświęcenia. Ob-
chodz¹ religijne święta, bior¹ ślub – 
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bo to przyjemne, ale wybieraj¹ też 
mieszkanie razem i seks przed ślubem 
– bo to również przyjemne. 
  Następnym przyk³adem przyzwy-
czajenia, braku myślenia, jest wiara 
katolików wierz¹cych naprawdę. 
Oprę się na konkretnym przyk³adzie 
mojej Babci. Babcia chodzi do kościo-
³a, modli się żarliwie od kilkudziesię-
ciu lat. Jej wiara jest na pewno g³ębo-
ka i silna. Jeśli cz³owiek – po tylu cięż-
kich doświadczeniach wojny, okupa-
cji, doznając tyle trudu i cierpienia –
do tej pory nie zw¹tpi³, to musi być 
wzorowym wyznawc¹. Więc czego 
się czepiam? – Również bezmyślno-
ści. Pewnego dnia zapyta³am Babcię, 
co oznacza gest robienia znaku krzyża 
na czole, ustach i piersi przed czyta-
niem Ewangelii. Ona nie wiedzia³a. 
Innym razem zapyta³am, po co przed 
wejściem do świ¹tyni macza się palce 
w wodzie święconej. Ona nie wie-
dzia³a! Robi to od kilkudziesięciu lat 
i nie wie! 
 Biblia jest podstaw¹ chrześcijaństwa.
Na niej opiera się ca³a wiara. Moja 
Babcia przeczyta³a setki ksi¹żek, w tym
nawet wszystkie części „Harry’ego 
Pottera”, a Pisma Świętego nigdy. Jak
to wyt³umaczyć? Wiem, że ten prob-
lem nie dotyczy tylko jej, ale większo-
ści katolików. Warto przeczytać przy- 
najmniej Nowy Testament, chociażby
ze względu na to, że jest najsłynniej-
szą księg¹ świata, która doczekała się
najliczniejszych nak³adów, wydań i
tłumaczeń. Skąd ten brak zaintereso-
wania, czy może bardziej – niechęć?
 Następnym przyk³adem bezsensow-
nych zachowań katolików jest celeb-
racja Halloween. Jest to dzień poświę-
cony śmierci i magii. Wierz¹cy bior¹ 
bezmyślnie udzia³ w czymś, co jest
sprzeczne z wyznawanymi wartościa-
mi. Nie rozumiem, jak nie kłóci się
w nich sobotnia, pogańska „zabawa”, 
świętuj¹ca czarne moce (czyli szata-
na) i następnego dnia niedzielna msza 
święta.  
  Kolejn¹ spraw¹ jest co najmniej dzi-
waczne zachowanie ateistów. Pyta³am 

mojej koleżanki, czemu jej tata obcho-
dzi świêta Bożego Narodzenia, Wiel-
kanocy, Wszystkich Świętych itd., 
skoro nie wierzy w Boga. Próbowała
to jakoś wyt³umaczyć, ale po pewnym 
czasie sama się podda³a, widząc że nie
ma rozs¹dnej odpowiedzi. Przecież to 
jakaś totalna g³upota, obchodzić naro-
dziny czy zmartwychwstanie Boga, 
którego wed³ug nich nie ma! Ateiści
przejmuj¹ powierzchowne elementy 
świ¹t i zwi¹zane z nimi zwyczaje, 
zupe³nie pomijaj¹c ich istotę. Święta 
Bożego Narodzenia to: Św. Miko³aj, 
prezenty, choinka; Wielkanoc to: za-
j¹c, zastawiony stó³, żó³te kurczaki i
lanie wod¹; Pierwsza Komunia Św. 
ich dziecka to: wystawne, drogie przy-
jęcie, t³umy gości, drogie prezenty:
rowery, komputery… Można tak wy-
liczać jeszcze d³ugo. Denerwuj¹ce jest 
to, że ateiści często krytykuj¹ Koś-
ció³, mówi¹c, że to fanatyczne babcie 
w moherowych beretach i zach³anni 
księża, którym zależy tylko na pienią-
dzach i luksusie. To dlaczego bior¹ 
śluby kościelne, chrzcz¹ dzieci i dziel¹ 
się op³atkiem w Boże Narodzenie?
Nawet nie próbuj¹ zastanowić się, 
czym tak naprawdę jest Kośció³, jak 
wiele mu zawdzięczaj¹ w dziejach 
historii, kulturze, pomocy humanitar-
nej, opiece medycznej, edukacji, po-
mocy materialnej, a przede wszystkim 
pomocy duchowej! Nie zauważaj¹, że 
chrześcijaństwo to uniwersalne war-
tości, mi³ość, pokój, ³ad i porz¹dek. 
Ca³kowicie ignoruj¹ duchow¹ (naj-
ważniejsz¹) sferę życia, widz¹c wy-
³¹cznie tę zewnętrzn¹.
  Przyk³ady takich bezmyślnych za-
chowań wierz¹cych, jak i niewierz¹-
cych, można mnożyć w nieskończo-
ność. Brak pomyślenia, zastanowienia 
siê nad w³asnym zachowaniem, czyn-
nościami, które często wykonujemy 
od bardzo dawna, jest przerażaj¹co
wszechobecny. Najgorsze jest to, że 
dzisiejszy świat d¹ży do coraz g³ęb-
szej nieświadomości, oferuj¹c ludziom 
tanie, p³ytkie przyjemności i rozryw-
kę, co może mieć tragiczne skutki.

  Mieszkam w Polsce, w Europie, na 
Ziemi, w galaktyce zwanej Mleczn¹ 
Drog¹, która jest jedn¹ z miliardów, a 
może nawet setek miliardów galaktyk 
zawieszonych na tej ogromnej arenie 
kosmosu. Nawet w tym momencie, w 
tej chwili, Kosmos pędzi przed siebie. 
Dok¹d? Nie wiem oczywiście, i nikt
tego nie wie. Co znajduje się tam, gdzie 
jeszcze Wszechświat nie dotar³? Nic? 
Próbuję sobie wyobrazić to nic i nie 
udaje mi się, bo czym jest nicość, jeżeli 
nie ma planet, gwiazd, nieba, a nawet 
powietrza. 
   Siedz¹c na ³awce w letni wieczór 
spogl¹dam na rozgwieżdżone niebo, 
a te cudowne migaj¹ce punkciki wy-
daj¹ się być tak niedaleko. Gdybym 
chcia³a na mapie Kosmosu zaznaczyć 
Ziemię, by³aby tylko mikroskopijn¹ 
b³ękitn¹ kropk¹. Nie ogarniam tego 
rozumem; nie potrafię sobie wyobra-
zić kosmicznych odleg³ości liczonych 
w latach świetlnych. Przecież najbliż-
sza galaktyka podobna do naszej jest 
oddalona od nas o dwa miliony lat 
świetlnych. I wiem, że nikt nigdy tam 
nie dotrze; i nie dowiemy się, czy tak 
olbrzymi¹ przestrzeń ktoś jeszcze, 
oprócz tych kilku miliardów ludzi, za-
mieszkuje. 
  Wówczas myślę o Nim, o Bogu, ale 
nie jako o sędziwym staruszku siedz¹-
cym w chmurach na tronie. W³aściwie 
nie ma twarzy, nie ma postaci. Jest 
świat³em, energi¹, mi³ości¹. Autorem 
tego kosmicznego planu. On zna od-
powiedź na wszystkie moje pytania 
– kim jestem, jaki jest sens mojego 
życia. Dla Niego chyba jestem kimś 
ważnym, pewnie chcia³, żebym tu by-
³a, coś osi¹gnę³a. Uczę się nie patrzeć 
wstecz, ani do przodu, bo efekt zawsze 
jest taki sam – marnuję teraźniejszość. 
Liczy się tylko tu i teraz, wczoraj jest 
już przesz³ości¹, a jutra może przecież 
nie być. Ludzie, których spotykam na 
swojej drodze, różne zdarzenia maj¹ce 
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miejsce w moim życiu – czy to tylko 
przypadek, że to ten w³aśnie cz³owiek, 
akurat ta sytuacja? Czy przysz³am na 
Ziemię z jakimś gotowym scenariu-
szem i odgrywam swoj¹ rolę, czy też 
maj¹c woln¹ wolę mogę o wszystkim 
decydować, bo życie to nieustanne 
wybory? Pytania te mnoż¹ się, rodz¹ 
kolejne i można się zagubić.
  Parę lat temu odchodzi³ z tego świa-
ta mój ojciec. W³aśnie odchodzi³, bo 
trwa³o to kilka miesięcy. Wiedzia³am, 
że pozosta³o mu niewiele czasu, on też
zdawa³ sobie z tego sprawę. Gdy by³ 
jeszcze zdrowy, potrafiliśmy rozma-
wiać o śmierci; jednak kiedy zachoro-
wa³, w ogóle nie poruszaliśmy tego 
tematu. Codziennie po pracy pędzi³am 
do Hospicjum, żeby być przy nim. po-
rozmawiać, chociaż często sprowadza-
³o się to tylko do monologu. Patrzyłam
w jego smutne oczy i szuka³am b³y-
sku, który mia³ kiedyś w oczach. Nie-
stety, na próżno. 
  Ojciec opowiada³ mi wcześniej, że 
kiedy ktoś z rodziny opuszcza³ ten 
padó³, to on za każdym razem jakby 
to przeczuwa³, pojawia³y się jakieś 
znaki – pukanie lub dzwonek do drzwi, 
za którymi nikt nie sta³. I chcia³am się 
z nim umówić na jakiś znak stamt¹d, 
żebym mog³a mieć chociaż nadzieję, 
że kiedyś i ja wrócę do „domu”. Ale 
nie umówiliśmy się na żaden znak. 
Nie potrafi³am rozmawiać o śmierci 
w obliczu śmierci. 
  Któregoś wieczoru zadzwoni³ tele-
fon, którego nie chce się odbierać. Sta-
³am, p³aka³am, dotykaj¹c jeszcze ciep-
³ej ręki. Pyta³am w myślach, dok¹d 
poszed³eś. 
   Potem przyszed³ mi do g³owy Wil-
liam Blake: „¯eby świat ujrzeć w zia-
renku piasku/ I niebo w dzikiej rośli-
nie,/ Zamknij w swej d³oni nieskoń-
czoność,/ A wieczność w jednej go-
dzinie”. 

Wszechświat
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NA HAJU

                           Beci S. i Kasi M.

W krynolinach zło się trzyma
statecznie
kręćmy się w kolorach tęczy
po parkiecie
z dźwiękiem tanich bransolet
i z gwiazdami nad głową
nasze niebo podfiolet
mkniemy w noc księżycową
w samotności
nie sami
narkomani
cały świat
jeden dworzec
i cieplejszy kanał
nikt nam pomóc nie może
gadał z nami i pan bóg
i diabeł
i anioł
gramy tu tylko w siebie
na świata szachownicy
póki niebo jest w niebie
my jesteśmy atrakcją 
ulicy
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Popękały słowa
już nie krwawią
nie uśmiechają się
do nas
i jak tu żyć bez słów
sklejać zbierać suszyć
układać w bezwonne bukiety
nie dogonią świata
pędzącego na łeb
na szyję 
do przodu?
do góry? 
w dół?
jak porozumieją się z innym
z tobą
stare znaki ze skórą zdartą do kości
obojętnie mija je krzyk
porwane przez tłum
stratowane na miazgę
na bełkot
zagłuszają 
czyjś ból


