
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KWIECIEŃ 2010 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W kwietniowym numerze „Anioła” podejmiemy temat podejmowania decyzji, 
dokonywania wyborów w Ŝyciu… to waŜne, poniewaŜ jeśli ktoś potrafi podejmować mądre 
decyzje – pięknie Ŝyje, a przecieŜ o to chodzi! 
Oczywiście absolutnie nie wyczerpujemy tematu, ale chcemy zachęcić wszystkich 
Czytelników do zgłębienia proponowanych treści.  
Dość obszernie prezentujemy dwie wypowiedzi, dwóch wspaniałych ludzi: Benedykta XVI i 
Jana Pawła II. 
śyczymy głębokich refleksji i owocnych dalszych poszukiwań! A wszystkim podejmującym 
decyzje – i co robić dalej – Ŝyczymy odwagi w pójściu za głosem serca. 

Redakcja 

 

W pewnej wiosce mieszkał ze swymi rodzicami młody chłopak. Nie wyróŜniał się niczym 
spośród innych swoich kolegów, moŜe jedynie tym, Ŝe często przesiadywał samotnie nad 
brzegiem górskiego potoku. Zamykał oczy i wsłuchiwał się w szum wody, która swoim 

prądem obmywała głazy spoczywające na dnie potoku- marzył 
o tym, co chciał robić w Ŝyciu. Marzył o tym Ŝeby opuścić 
wioskę i udać się w podróŜ, zwiedzić nieznane kraje, poznać 
nowych ciekawych ludzi. Czasem przychodziła mu do głowy 
myśl, aby spakować swoje rzeczy w plecak i nie oglądając się 
za siebie ruszyć w nieznane. Jednak zawsze kiedy taka myśl 
przychodziła mu do głowy ogarniał go lęk. Jak sobie poradzi w 
tym nowym nieznanym świecie, w którym czyha na niego tak 
wiele niebezpieczeństw, o których nawet on nie wie. Martwił 

się tym, Ŝe nie będzie miał z czego Ŝyć i nie będzie miał gdzie mieszkać. Być moŜe przyjdzie 
mu spędzać noce pod gołym niebem. Ten strach go paraliŜował, zawsze wtedy otwierał oczy 
i smutny powoli wracał do domu.  
Pewnego razu gdy jak zwykle siedział nad brzegiem potoku i wsłuchiwał się w szum wody, 
zobaczył za swoimi plecami postać starca. Był to jeden z sędziwych mieszkańców wioski.  
Co tu robisz ? - zapytał starzec 
Marzę - odpowiedział chłopak.  
A o czym marzysz? 
O podróŜy w nieznane, o tym, Ŝeby poznać nowych ciekawych ludzi.  
To czemu nie opuścisz wioski? 
- Boję się tego co mnie czeka. Nie mam pieniędzy, nie będę miał gdzie mieszkać. 
Staruszek popatrzył na chłopaka po czym rzekł: 
- Pamiętaj, Ŝe tylko jedno moŜe unicestwić nasze marzenia – strach przed poraŜką. 
http://nawroc.sie.pl/?id=aforyzmy_przyjazn  



 

 

Przemówienie Benedykta XVI podczas wieczornego spotkania z młodzieŜą na Błoniach w 
Krakowie (27.05.2006) – wybrane fragmenty 
 
Drodzy Młodzi Przyjaciele! 

 (por. Mt 7, 24-27). 
(…)W sercu kaŜdego człowieka, moi przyjaciele, jest 
pragnienie domu. Tym bardziej młode serce przepełnia 
przeogromna tęsknota za takim domem, który będzie 
własny, który będzie trwały, do którego będzie się nie tylko 
wracać z radością, ale i z radością przyjmować kaŜdego 
przechodzącego gościa. To tęsknota za domem, w którym 
miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie 
koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego 

wypływa pokój serca. To tęsknota za domem, który napełnia dumą, którego nie trzeba 
będzie się wstydzić i którego zgliszczy nigdy nie trzeba będzie opłakiwać. To pragnienie jest 
niczym innym jak tęsknotą za Ŝyciem pełnym, szczęśliwym, udanym. Nie lękajcie się tej 
tęsknoty! Nie uciekajcie od niej! Niech was nie zniechęca widok domów, które runęły, 
pragnień, które obumarły. Bóg Stwórca, dając młodemu sercu ogromną tęsknotę za 
szczęściem, nie opuszcza go w mozolnym budowaniu domu, któremu na imię Ŝycie. 
 
Drodzy Przyjaciele, nasuwa się pytanie: „Jak budować ten dom?”. Zapewne to pytanie 
niejeden raz kołatało do waszych serc i jeszcze niejeden raz się pojawi. To jest pytanie, które 
nie raz trzeba sobie stawiać. KaŜdego dnia musi odzywać się w sercu: jak budować ten dom, 

któremu na imię Ŝycie?. Jezus, którego słowa zapisane w Ewangelii według św. Mateusza 
usłyszeliśmy dzisiaj, wzywa nas do budowania na skale. Bo tylko wtedy dom nie moŜe 
runąć.  
 
Co to znaczy budować na skale? Budować na skale to przede wszystkim budować na 
Chrystusie i z Chrystusem. Jezus mówi: „KaŜdego więc, kto tych słów moich słucha i 
wypełnia je, moŜna porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na 
skale” (Mt 7,24). Nie chodzi tu o puste słowa, wypowiedziane przez kogokolwiek, ale o 
słowa Jezusa. Nie chodzi o słuchanie kogokolwiek, ale o słuchanie Jezusa. Nie chodzi o 
wypełnianie czegokolwiek, ale o wypełnianie słów Jezusa. 
 
Budować na Chrystusie i z Chrystusem znaczy budować na fundamencie, któremu na imię 
miłość ukrzyŜowana. To budować z Kimś, kto znając nas lepiej niŜ my sami siebie, mówi do 
nas: „Drogi jesteś drogi w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję” (Iz 43,4). To 
budować z Kimś, kto zawsze jest wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierności, bo nie moŜe 
zaprzeć się samego siebie (por. 2 Tm 2, 13). To budować z 
Kimś, kto stale pochyla się nad zranionym ludzkim sercem i 
mówi: „Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd juŜ nie grzesz” (J 
8, 11). To budować z Kimś, kto z wysokości krzyŜa wyciąga 
ramiona i powtarza przez całą wieczność: „śycie moje 
oddaję za ciebie, bo cię kocham, człowieku”.  
Budować na Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeć wszystkie 
swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na 
Jego woli. To powiedzieć sobie, swojej rodzinie, 
przyjaciołom i całemu światu, a nade wszystko samemu 
Chrystusowi: „Panie, nie chcę w Ŝyciu robić nic przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze 
dla mnie. Tylko Ty masz słowa Ŝycia wiecznego” (por. J 6,68). Moi Przyjaciele, nie lękajcie 

się postawić na Chrystusa! Tęsknijcie za Chrystusem, jako fundamentem Ŝycia! Rozpalajcie 



 

 

w sobie pragnienie tworzenia waszego Ŝycia z Nim i dla Niego! Bo nie przegra ten, kto 
wszystko postawi na miłość ukrzyŜowaną wcielonego Słowa. 

 
Budować na skale, to budować na Chrystusie i z Chrystusem, który jest skałą. 
Święty Paweł mówiąc w Liście do Koryntian o wędrówce narodu wybranego 
przez pustynię, tłumaczy, Ŝe wszyscy „pili z towarzyszącej im duchowej skały, 
a ta skała – to był Chrystus” (l Kor 10, 4). Zapewne nie wiedzieli ojcowie 
narodu wybranego, Ŝe tą skałą był Chrystus. Nie byli świadomi, Ŝe 
towarzyszy im Ten, który stanie się Ciałem, kiedy nadejdzie pełnia czasów. 
Nie musieli pojmować, Ŝe ich pragnienie zaspokajało samo Źródło Ŝycia, 

zdolne Ŝywą wodą zaspokoić pragnienie kaŜdego serca. Pili jednak z tej duchowej skały, 
którą jest Chrystus, bo tęsknili za wodą Ŝycia, bo jej potrzebowali.  
Wędrując przez Ŝycie, moŜe niejednokrotnie nie jesteśmy świadomi obecności Jezusa. Ale 
właśnie ta obecność, Ŝywa i wierna, obecność w dziele stworzenia, obecność w Słowie 
BoŜym i Eucharystii, we wspólnocie ludzi wierzących i w kaŜdym człowieku odkupionym 
drogocenną Krwią Chrystusa, ta obecność jest niegasnącym źródłem ludzkiej siły. Jezus z 
Nazaretu, Bóg, który stał się Człowiekiem, stoi przy nas na dobre i na złe, i pragnie tej 
więzi, która będzie fundamentem prawdziwego człowieczeństwa. Czytamy w Apokalipsie 
te znamienne słowa: „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, 
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”. (Ap 3,20). 
 
Drodzy Przyjaciele, co to znaczy budować na skale? Budować na skale, to znaczy równieŜ 
budować na Kimś, kto jest odrzucony. Św. Piotr mówi do swoich wiernych o Jezusie jako 
„Ŝywym kamieniu, odrzuconym przez ludzi, ale u Boga drogocennym i wybranym” (1P 2,4). 
Niezaprzeczalny fakt, Ŝe Bóg wybrał Jezusa, nie ukrywa tajemnicy zła, które sprawia, Ŝe 
człowiek jest w stanie odrzucić Tego, który go do końca umiłował. To 
odrzucenie Jezusa przez ludzi, o którym mówi św. Piotr, powtarza się w historii 
ludzkości i sięga równieŜ naszych czasów. Nie trzeba wielkiej bystrości umysłu, 
by dostrzec wielorakie objawy odrzucania Jezusa, równieŜ tam, gdzie Bóg dał 
nam wzrastać. Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest 
ogłaszany królem przeszłości, ale nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest 
spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w 
obecności innych. Jeśli w budowaniu domu waszego Ŝycia napotykacie na tych, 
którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, nie zniechęcajcie się! 
Wiara mocna musi przejść przez próby. Wiara Ŝywa musi ciągle wzrastać. Nasza 
wiara w Jezusa musi często się konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na 
zawsze. 
 

Drodzy Przyjaciele, co to znaczy budować na skale? Budować na skale, to 
znaczy mieć świadomość, Ŝe mogą pojawić się przeciwności. Chrystus 
mówi: „Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten 
dom...” (Mt 7,25). Te naturalne zjawiska nie tylko są obrazem róŜnorakich 
przeciwności ludzkiego losu, ale takŜe wskazują na ich normalną 
przewidywalność. Chrystus nie obiecuje, Ŝe na budowany dom nie spadnie 

ulewny deszcz, nie obiecuje, Ŝe wzburzona fala ominie to, co nam najdroŜsze, nie obiecuje, 
Ŝe gwałtowne wichry oszczędzą to, co budowaliśmy nieraz kosztem wielkich wyrzeczeń. 
Chrystus rozumie nie tylko tęsknotę człowieka za trwałym domem, ale jest w pełni 
świadomy wszystkiego, co moŜe zburzyć trwałe szczęście człowieka. Nie dziwcie się więc 
przeciwnościom, jakiekolwiek są! Nie zraŜajcie się nimi! Budowa na skale to nie ucieczka 
przed Ŝywiołami, które są wpisane w tajemnicę człowieka. Budować na skale znaczy liczyć 
na świadomość, Ŝe w trudnych chwilach moŜna zaufać pewnej mocy. 



 

 

 
Drodzy Przyjaciele, pozwólcie, Ŝe powtórzę jeszcze raz: Co to znaczy budować na skale? To 
znaczy budować mądrze. Jezus nie bez powodu przyrównuje tych, co słuchają Jego słów i 
stosują je w praktyce do człowieka mądrego, który zbudował dom na skale. Głupotą jest 
bowiem budować na piasku, kiedy moŜna na skale, dzięki której dom będzie mógł się oprzeć 
kaŜdej zawierusze. Głupotą jest budować dom na takim gruncie, który nie daje pewności 
przetrwania w najtrudniejszych chwilach. Kto wie, moŜe i łatwiej postawić swoje Ŝycie na 
ruchomych piaskach własnej wizji świata, moŜe łatwiej budować bez Jezusowego słowa, a 
czasem i wbrew temu słowu. Ale kto tak buduje nie jest roztropny, bo wmawia sobie i 
innym, Ŝe Ŝadna burza nie rozpęta się w jego Ŝyciu i w jego dom nie uderzą Ŝadne fale. Być 
mądrym, to wiedzieć, Ŝe trwałość domu, zaleŜy od wyboru fundamentu. Nie lękajcie się być 
mądrzy, to znaczy nie lękajcie się budować na skale! 
 
Drodzy Przyjaciele, i jeszcze jeden raz: Co to znaczy budować na skale? Budować na skale to 
takŜe budować na Piotrze i z Piotrem. PrzecieŜ to do niego Pan powiedział: „Ty jesteś Piotr, 
skała i na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,16). Jeśli 
Chrystus, Skała, kamień Ŝywy i drogocenny nazywa swojego Apostoła skałą, to znaczy, Ŝe 
chce, Ŝeby Piotr, a razem z nim Kościół cały, był widzialnym znakiem jedynego Zbawcy i 
Pana. (…) Dlatego mówię wam: nie lękajcie się budować waszego Ŝycia w Kościele i z 
Kościołem! Bądźcie dumni z miłości do Piotra i do Kościoła, który został mu powierzony! 
Nie dajcie się zwieść tym, którzy chcą przeciwstawić Chrystusa Kościołowi! Jedna jest skała, 
na której warto budować dom. Tą skałą jest Chrystus. Jedna jest skała, na której warto oprzeć 
wszystko. Tą skałą jest ten, do którego Chrystus rzekł: „Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej 
Skale zbuduję Kościół mój” (Mt 16,18).  
 
Wy młodzi poznaliście dobrze Piotra naszych czasów. Dlatego nie zapomnijcie, Ŝe ani ten 
Piotr, który przygląda się naszemu spotkaniu z okna Boga Ojca, ani ten, który teraz stoi 
przed wami, ani Ŝaden następny nigdy nie wystąpi przeciwko wam ani przeciw budowaniu 
trwałego domu na skale. Co więcej, sercem i obiema rękami będzie wam pomagał budować 
Ŝycie na Chrystusie i z Chrystusem. 
 
Drodzy Przyjaciele, rozwaŜając słowa Chrystusa o skale jako odpowiednim fundamencie dla 
domu, nie moŜemy nie dostrzec, Ŝe ostatnie słowo, to słowo nadziei. Jezus mówi, Ŝe choć 
rozszalały się Ŝywioły „dom nie runął, bo na skale był utwierdzony”. Jest w tym Jego słowie 
jakaś niesamowita ufność w moc fundamentu, wiara, która nie lęka się próby, gdyŜ jest 
potwierdzona przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To wiara, którą po latach wyzna 
św. Piotr w swoim liście: „Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a 
kto w niego wierzy, na pewno nie zostanie zawiedziony”. (l P 2, 6). „Na pewno nie zostanie 
zawiedziony...” 
Drodzy, młodzi Przyjaciele, lęk przed poraŜką moŜe 
czasami zniweczyć nawet najpiękniejsze marzenia. MoŜe 
sparaliŜować wolę i odebrać wiarę, Ŝe istnieje dom 
zbudowany na skale. MoŜe skłonić do uwierzenia, Ŝe 
tęsknota za domem to tylko młodzieńcze pragnienie, a nie 
projekt na Ŝycie. Odpowiedzcie na ten lęk razem z Jezusem: 
„Nie runie dom, gdy na skale będzie utwierdzony!”. 
Odpowiedzcie na wątpliwości razem ze św. Piotrem: „Kto 
wierzy w Chrystusa, na pewno nie dozna zawodu!”. Bądźcie 
świadkami nadziei, tej nadziei, która nie boi się budować domu swojego Ŝycia, bo dobrze 
wie, Ŝe moŜe liczyć na fundament, który nie zawiedzie nigdy: Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana. 



 

 

Moja toŜsamość i sens Ŝycia 
Kim jestem? Jestem słowem wypowiedzianym przez Boga. Czy Bóg moŜe 
wypowiedzieć słowo, które nie ma Ŝadnego znaczenia? 
Czy jednak jestem pewny, Ŝe sens, jaki nadaję mojemu Ŝyciu, jest tym właśnie sensem, 
który Bóg mu przeznaczył? Czy Bóg narzuca mi sens mojego Ŝycia z zewnątrz, przez 
wydarzenia, zwyczaje, rutynę, prawo, system, zderzenie z innymi w społeczeństwie? 
Czy teŜ jestem wezwany do tworzenia od wewnątrz, wraz z Nim, z Jego łaską — sensu, 
który odzwierciedla Jego prawdę i czyni mnie Jego „słowem” wypowiadanym w 
wolności w mojej własnej osobistej sytuacji? Moja prawdziwa toŜsamość ukryta jest w 
BoŜym wezwaniu skierowanym do mojej wolności i w odpowiedzi, którą kieruję do 
Boga. Znaczy to, Ŝe aby kochać z pełną odpowiedzialnością i autentycznością, nie mogę 
poprzestać na zachowaniu formy narzuconej mi przez zewnętrzne siły czy 
kształtowaniu swego Ŝycia zgodnie z przyjętymi w społeczeństwie wzorami, lecz Ŝe 

muszę w porządku miłości nauczyć się wykorzystywać swą wolność; kierować swą miłość ku osobowej 
rzeczywistości bliźniego i przyjmować BoŜą wolę w jej nagiej, często niezbadanej tajemnicy (Rz 11,33-36). Nie 
mogę odkryć swego „sensu”, jeŜeli próbuję uniknąć trwogi, która przychodzi wraz z pierwszym przeŜyciem 
mojej bezsensowności! 
http://www.chwila.vel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=67:modlitwa-i-tosamo&catid=3:dobre-myli&Itemid=2 

 
 

 
Szukasz prawdy ale nie tajemnic 

liścia bez drzewa 
wiedzy bez zdziwienia 

boisz się oprzeć na tym czego nie moŜna dotknąć 
zaczynasz od sukcesu wielki i zbędny 

nie milczysz ale pyskujesz Bogu 
chcesz być kochany ale sam nie umiesz kochać 

myślisz Ŝe sobie zawdzięczasz wyrzuty sumienia 
nie wiesz Ŝe dowodem na istnienie 

jest to Ŝe dowodu nie ma 
inteligentny i taki niemądry. 

 
x. Twardowski 

 
 
 
Mieć wizję własnego Ŝycia 
  
RóŜnice pomiędzy iluzjami i wymarzonym celem Ŝyciowym, są czasami trudne do 
uchwycenia 
 

 „Kiedy będę duŜy, stanę się ferrari”, powiedział fiat uno. Został jednak 
małym uno. Czasem marzył o błyszczącym czerwonym lakierze, o 
dwunastu cylindrach o mocy setek koni mechanicznych. Robił jednak 
dalej tylko swoje pyr-pyr i jedyna rzecz, która została mu w nadmiarze, 
to klekot blacharki wewnątrz samochodu przy szybkości stu kilometrów 
na godzinę”. 

  
 
Sposób przeŜywania, zainteresowania, zdolności, mocne i słabe strony naszego 
ja nie są czymś statycznym. Mamy na nie wpływ i w określonym stopniu 
moŜemy tworzyć je na nowo. Człowiek, który urodziłby się z zadatkami na 
drugiego Mozarta, lecz nigdy nie poznałby muzyki, nie mógłby rozwinąć swoich 
uzdolnień. I odwrotnie, ludzie mający przeciętne zdolności mogą się 



 

 

niesłychanie rozwinąć, jeśli dostrzegą i wykorzystają moŜliwości, które podsuwa im Ŝycie. I 
to jest boską cechą człowieka; nie jesteśmy tylko niezaangaŜowanymi świadkami procesów, 
lecz aktywnie w nich uczestniczymy. Stwórca powołał na świat istoty twórcze, które swoje 
Ŝycie mają nie tylko odkrywać, lecz współkształtować je i rozwijać. Innymi słowy 
powinniśmy nie tylko dostrzegać i akceptować to, jacy jesteśmy, lecz równieŜ decydować o 
tym, jacy chcemy być. 
 

„Kiedy będę duŜy, stanę się ferrari”, powiedział fiat uno. 
Został jednak małym uno. Czasem marzył o błyszczącym 
czerwonym lakierze, o dwunastu cylindrach i potęŜnym 
rrrrooaaarrr silnika o mocy setek koni mechanicznych. Robił 
jednak dalej tylko swoje pyr-pyr-pyr i jedyna rzecz, która 
została mu w nadmiarze, to klekot blacharki wewnątrz 
samochodu przy szybkości stu kilometrów na godzinę. 
 

Znam masę ludzi, którzy Ŝyją właśnie tak. I niekiedy jestem jednym z nich. Mamy pewne 
idealne wyobraŜenie, do którego nie dorastamy i nigdy nie będziemy mogli dorosnąć, i nie 
zauwaŜamy, Ŝe fiat uno jest na co dzień często o wiele lepszy. Spróbujcie kiedyś załadować 
do ferrari kilka zgrzewek wody mineralnej albo worek ziemniaków, a będziecie wiedzieli, co 
mam na myśli. Albo spróbujcie zamówić w serwisie tarczę do sprzęgła dla tego szlachetnego 
pojazdu. Ale czy z drugiej strony nie jest prawdą, Ŝe tylko ten, kto dąŜy do czegoś więcej, jest 
w stanie osiągnąć „więcej”? Czy fiat uno, który marzy o tym, by być ferrari, nie stanie się z 
czasem trochę szybszy? A moŜe prawdą jest coś innego – Ŝe posiadanie ambitnych ideałów 
prowadzi do nieustannego rozczarowania Ŝyciem i sobą, a więc, Ŝe fiacikowi uno nie 
pomogą marzenia o tym, Ŝe kiedyś, w jakimś niebie aut, będzie wreszcie wspaniałym 
ferrari?… 
 
RóŜnice pomiędzy iluzjami i wymarzonym celem Ŝyciowym, pomiędzy snami na jawie a 
wizjami Ŝycia, pomiędzy bańką mydlaną a konkretem, są czasami trudne do uchwycenia. 
Sny na jawie są wyobraŜeniem lepszej przyszłości, która pomaga trwać w szarej 
codzienności. Wizja Ŝycia jest natomiast takim wyobraŜeniem lepszej przyszłości, które 
aktywnie kształtuje kaŜdy kolejny dzień. Potrzebujemy wizji naszego Ŝycia. Sny na jawie 
prowadzą ostatecznie do frustracji. Zasadnicza róŜnica pomiędzy snem na jawie, a wizją 
polega więc na tym, dokąd zaprowadzą nas nasze marzenia; kiedy na przykład nastolatek 
wyobraŜa sobie, Ŝe zostanie gwiazdą pop, to miarą tego, czym są jego pragnienia, będzie to, 
czy sprowadzą się one do marzeń podczas odrabiania lekcji, czy teŜ do pierwszych prób 
pisania własnych piosenek, lekcji śpiewu i szukania róŜnych okazji do występów. W tym 
drugim wypadku nawet, jeśli nie zostanie gwiazdą, obudzi w sobie kreatywność i odwagę 
do publicznych wystąpień, a to w kaŜdym wypadku ma sens. 
 
Wspólną cechą snów na jawie i wizji jest chyba to, Ŝe nie udaje się ich zrealizować w stu 
procentach. Nie to jest jednak waŜne. Kiedy się wędruje – najistotniejjsze jest najpierw samo 
przebycie pewnej drogi; obrany cel wyznacza kierunek i motywuje do wysiłku. Ale czy tam, 
dokąd dotrzemy, będzie tak, jak sobie wyobraŜaliśmy, nie wiemy na pewno. To, czy 
obraliśmy dobry cel, nie jest rzeczą pewną. Obranie celu pozwala jednak zacząć od miejsca, 
w którym realnie się znajdujemy. 

Andreas Malessa, Ulrich Giesekus 
 
Więcej w ksiąŜce: MęŜczyźni nie są skomplikowani - Andreas Malessa, Ulrich Giesekus 
http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art,65,miec-wizje-wlasnego-zycia.html 

 
 



 

 

W duchowości nie ma neutralności 
 

Zarówno duch dobry i jak i zły podsuwają mi swoje myśli i 
zachęty. Próbują mnie nakłonić do pójścia za sobą. JednakŜe same 
ich podszepty, które moŜna nazwać poruszeniami duchowymi 
nie prowadzą mnie automatycznie do działania, do pójścia za 
nimi. Aby, któryś z duchów mógł we mnie przeprowadzić to, do 
czego mnie nakłania potrzebuje mojej zgody. Potrzebuje mojej 
decyzji, mojego opowiedzenia się po jego stronie – albo po stronie 
zła, albo po stronie dobra. Duchy próbują nakłonić mnie do 
jakiegoś działania lub zaniechania podjętego juŜ działania, 
próbują wpłynąć na moją decyzję, ale nie mogą jej za mnie podjąć. 

To ja jestem człowiekiem wolnym i zdolnym do opowiedzenia się po którejś ze strony. Jestem wolny i 
zdolny by wybrać. 
Czasem moŜe mi się wydawać, Ŝe chociaŜ duchy podsuwają mi róŜne propozycje to przecieŜ nie 
podejmuję Ŝadnej decyzji a przez to mogę być spokojny i mogę niejako być na uboczu toczącej się we 
mnie walki duchowej. Nic bardziej błędnego! Spróbujmy wyobrazić sobie sytuację, gdy w mieście, w 
autobusie, późnym wieczorem do jednego z pasaŜerów podchodzi grupa osób i zaczyna go wyzywać, 
szturchać, a nawet bić. W tej sytuacji duch zły będzie podpowiadał: „Nie patrz, nie interesuj się, to nie 
twoja sprawa”. Duch dobry, przeciwnie, będzie podpowiadał: „Zrób coś, nie stój tak, przecieŜ temu 
człowiekowi dzieje się krzywda!”. 
 
Jeśli w takiej sytuacji spróbujemy być „neutralni” to patrząc na siebie z boku szybko odkryjemy, Ŝe 
tzw. neutralność jest po prostu opowiedzeniem się po stronie podszeptu złego. Widzimy, Ŝe w 
sprawach walki duchowej nie istnieje coś takiego jak neutralność. Co więcej moŜemy powiedzieć, Ŝe 
neutralność jest wyborem (nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa) i jest wykorzystywana przez złego 
ducha.  
 
Inaczej jest z duchem dobrym. Aby dobro mogło zaistnieć w moim Ŝyciu potrzebna jest świadoma i 
konsekwentna decyzja. Jasno podjęta i precyzyjnie sformułowana. Potrzebne jest powiedzenie sobie: 
„Tak, chcę to uczynić!”. Dopiero wtedy moŜe zacząć się coś dobrego. Duchowi złemu nie potrzeba 
takiej decyzji. Jemu wystarczy przyzwolenie, „nieświadome”, a moŜe lepiej mówiąc, nieprzemyślane 
wejście w jakąś sytuację Ŝyciową, tak z rozpędu, bo wygląda fajnie i atrakcyjnie – patrz: Adam i Ewa. 
 
Dobro wymaga „chcę”. Złu wystarczy „nie moja sprawa”, „zastanowię się nad tym później (czyli 
nigdy)” itp. Warto przy tej okazji zastanowić się jak często uŜywamy słowa „chcę”, a jak często słów, 
które sprzyjają złemu duchowi, które zmierzają ku zdradliwej neutralności: „chciałbym”, „byłoby 
świetnie”, „wypada”, „byłoby dobrze” itd. 
http://www.chwila.vel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16:duchowo&catid=3:dobre-myli&Itemid=2 

 
 
Wybory… 
 
Bóg na początku stworzył człowieka  
i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. 
JeŜeli zechcesz, zachowasz przykazania:  
a dochować wierności jest Jego upodobaniem. 
 
PołoŜył przed tobą ogień i wodę, 
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. 
Przed ludźmi Ŝycie i śmierć, 
co ci się podoba, to będzie ci dane. 
Mdr 15, 14-17 
  
  



 

 

JakŜe trudno jest mi wybierać! Codziennie staje przede mną tyle wyborów: tych pozornie 
małych, których konsekwencje często okazują się ogromne i tych wielkich, waŜnych, na 
które od razu zwracam uwagę, które często zaprzątają moją głowę. Gdy przypatruję się 
bliŜej swemu Ŝyciu, dostrzegam, Ŝe wcale nie jestem osobą, która szybko i sprawnie 
dokonuje rozeznania, a potem decyduje się na wybór. Owszem, są takie obszary Ŝycia, w 
których decyzje zapadają szybko. Ale są teŜ takie, gdzie decyzja jest przeze mnie odwlekana. 
Dlaczego tak się dzieje? 

 
Zupełnie niedawno dotarło do mnie, Ŝe z kaŜdym wyborem 
związana jest rezygnacja. Wybierać znaczy opowiadać się po 
stronie czegoś jednocześnie rezygnując z czegoś innego. Nie 
moŜna mieć dwóch rzeczy, które są przedmiotem wyboru. Jeśli 
wybieram taki styl Ŝycia, takie wartości, to jednocześnie 
rezygnuję z innych dróg, z innych wartości. A ja... chciałbym 
mieć i to i to. I jedno i drugie. NiemoŜliwe! Co więc robię? 
Szukam najprostszego rozwiązania: nie wybieram! Dlaczego? 

Chyba dlatego, Ŝeby nie poczuć w sobie rozczarowania, Ŝe coś straciłem wybierając. Kiedy 
nie wybieram, trwam w złudzeniu, Ŝe mogę mieć i jedno i drugie. Kiedy nie wybieram 
jestem jak... dzieciak. Nie jak dziecko, ale jak rozpieszczony i rozpuszczony dzieciak. Kiedy 
nie wybieram, nie przeŜywam rozczarowania porzuceniem czegoś, co przecieŜ teŜ 
wydawało mi się atrakcyjne. I okazuje się, Ŝe czasem mogą mijać lata, a ja jestem dokładnie 
w tym samym punkcie, w tym samym miejscu mego Ŝycia, co kiedyś. Z tymi samymi 
rozterkami i niepewnościami, które nawarstwiają się, bo z kaŜdą chwilą jest mi coraz 
trudniej wybierać. Niewybieranie jest jak mechanizm obronny. Owszem mam do niego 
prawo od czasu do czasu, ale nie moŜna tak przez całe Ŝycie! 
Wybierać znaczy rezygnować! Tak, dopiero teraz widzę to jasno. I tak całe Ŝycie jest drogą 
rezygnowania z wielu rzeczy, których nie zabiorę ze sobą. Ta droga jest potrzebna. Te 
wybory są potrzebne, bo mają mnie oczyszczać. Moje serce ma się stać czyste. Moje ręce mają 
stać się wolne i w pewnym sensie puste. Mój duch ma się stać lekkim, nie przywiązanym, 
wolnym. A to wszystko dzięki wyborom, które stają przede mną kaŜdego dnia. 
Nie ma innej drogi. 
 
Panie, naucz mnie wybierać mądrze. Panie, daj mi odwagę podejmowania 
wyborów, które będą mnie kosztować, za którymi kryje się cierpienie. Daj mi nie 
święty spokój, ale pokój serca. Daj mi odczuć, Ŝe jesteś ze mną, Ŝe chcesz mi 
pomagać w dobrych wyborach. Niech Twoja obecność uśmierzy ból płynący ze 
świadomości, Ŝe zawsze czegoś będzie mi brakować. Niech tylko nie zabraknie 
mi najwaŜniejszego: Twojej obecności przy mnie, Twojego wsparcia, Twojej 
wiary we mnie. 
 http://www.chwila.vel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51:wybory&catid=3:dobre-myli&Itemid=2 

 
 
 

Wybrane fragmenty homilii Jana Pawła II  
(Westerplatte Gdańsk, 12 czerwca 1987) 
 

Wam, którzy jesteście dziś zgromadzeni tu, na 
Westerplatte, wam, młode pokolenie ludzi polskiego morza i 
Pomorza, i wam, młodym na całej ojczystej ziemi, przekazuję 
pozdrowienie Chrystusowego Kościoła i pocałunek pokoju. (…) 
 



 

 

Wszyscy pragną świata bardziej ludzkiego, w którym kaŜdy mógłby znaleźć miejsce 
odpowiadające jego powołaniu. W którym kaŜdy mógłby być podmiotem swego losu, a 
równocześnie współuczestnikiem wspólnej podmiotowości wszystkich członków swego 
społeczeństwa. Współtwórcą domu przyszłości, który wszyscy razem muszą budować, 
świadomi swych obowiązków, ale takŜe swoich niezbywalnych ludzkich praw. (…) 
  
Człowiek jest sobą poprzez wewnętrzną prawdę. Jest to prawda sumienia, odbita w 
czynach. W tej prawdzie kaŜdy człowiek jest zadany samemu sobie. KaŜde z tych przykazań, 
które wymienia z przekonaniem młody rozmówca Chrystusa, kaŜda zasada moralności, jest 
szczególnym punktem, od którego rozchodzą się drogi ludzkiego postępowania, a przede 
wszystkim drogi sumień. Człowiek idzie za prawdą tutaj wyraŜoną, którą równocześnie 
dyktuje mu sumienie, albo teŜ postępuje wbrew tej prawdzie. W tym miejscu zaczyna się 
istotny dramat, tak dawny jak człowiek. W punkcie, który ukazuje BoŜe przykazanie, 
człowiek wybiera pomiędzy dobrem a złem. W pierwszym wypadku — rośnie jako 
człowiek, staje się bardziej tym, kim ma być. W drugim wypadku — człowiek się degraduje. 
Grzech pomniejsza człowieka. 
Czy tak nie jest? Rozejrzyjcie się wokoło! Popatrzcie po środowiskach bliŜszych i dalszych! 
Czy tak nie jest? 
  
Mówi się słusznie o prawach człowieka. Podkreśla się, zwłaszcza w naszej epoce, znaczenie 
tych praw. Nie moŜna jednakŜe zapomnieć, Ŝe prawa człowieka są po to, aŜeby kaŜdy miał 
przestrzeń potrzebną do spełniania swoich zadań i powinności. AŜeby w ten sposób mógł 
się rozwijać. Mógł stawać się bardziej człowiekiem. 
Prawa człowieka muszą być podstawą tej moralnej mocy, którą człowiek osiąga przez 
wierność prawdzie i powinności. Przez wierność prawemu sumieniu. Owszem, przez 
wierność BoŜym przykazaniom, tak jak o tym mowa w rozmowie Chrystusa z młodzieńcem. 
 
Chodzi bowiem o wartości trwałe i niezmienne. Młodzieniec ewangeliczny jest świadom 
tego, Ŝe zachowanie przykazań BoŜych jest drogą do „Ŝycia wiecznego”. Tak. Człowiek Ŝyje 
w tej perspektywie. I ta perspektywa: Ŝycia wiecznego, spotkania z Bogiem, który jest moim 
Stwórcą, Ojcem i Sędzią — stanowi źródło moralnej mocy człowieka. (…) 
 
Myślę, Ŝe w tym punkcie z pewnością się nie mylimy, odczytując tekst ewangeliczny. Ta 
perspektywa, którą ugruntowują w nas słowa Chrystusa, jest dla człowieka, od młodości, 
źródłem moralnej mocy. Chłopiec, dziewczyna, którzy nauczą się obcować z Bogiem na 
gruncie wewnętrznej prawdy swego sumienia, są mocni. Mogą stawić czoło przeróŜnym 
sytuacjom, nawet bardzo trudnym. 
  
ZagroŜeniem jest klimat relatywizmu. ZagroŜeniem jest rozchwianie zasad i prawd, na 
których buduje się godność i rozwój człowieka. ZagroŜeniem jest sączenie opinii i poglądów, 
które temu rozchwianiu słuŜą. (…) 
 
Młodzieniec z Ewangelii miał bardzo jasny pogląd na zasady, wedle których winno się 
budować ludzkie Ŝycie. A jednak i on w pewnym momencie nie zdołał przekroczyć progu 
swoich uwarunkowań. Kiedy Chrystus, zwracając się do niego z miłością, powiedział: 
„pójdź za Mną” (por. Mk 10, 21) — nie poszedł. Nie poszedł, poniewaŜ „miał majętności 
wiele” (por. Mk 10, 22). Pragnienie, aby zachować to wszystko, co miał, przeszkodziło mu. 
Pragnienie, aŜeby „mieć”, aŜeby „więcej mieć”, przeszkodziło mu w tym, aby „bardziej być”. 
 



 

 

Droga bowiem, jaką wskazywał Chrystus, do tego prowadziła: aŜeby „bardziej być”! 
Zawsze do tego prowadzą wskazania Ewangelii. W kaŜdym bez wyjątku zawodzie czy 
powołaniu — wezwanie Chrystusa do tego prowadzi. 
 
Wasze powołania i zawody są róŜne. Musicie dobrze rozwaŜyć, w jakim stosunku — na 
kaŜdej z tych dróg — pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”. Ale nigdy samo „więcej 
mieć” nie moŜe zwycięŜyć. Bo wtedy człowiek moŜe przegrać rzecz najcenniejszą: swoje 
człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi teŜ perspektywę 
„Ŝycia wiecznego”. (…) 
 
Gdyby został przy Chrystusie ów młody człowiek, byłby się przekonał o tym, Ŝe On — 
Nauczyciel i Mistrz — „umiłowawszy swoich... do końca ich umiłował” (J 13, 1). I właśnie 
przez tę miłość „do końca” „dał im moc, aby się stali synami BoŜymi” (por. J 1, 12). Oni — 
ludzie. Zwyczajni, słabi ludzie. (…) 
Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy 
wewnętrznej, jak to się mówi, emigracji; pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od 
społeczeństwa, od Ŝycia, takŜe ucieczki w znaczeniu dosłownym — opuszczania Ojczyzny; 
pokusie beznadziejności, która prowadzi do samozniszczenia własnej osobowości, własnego 
człowieczeństwa poprzez alkoholizm, narkomanię, naduŜycia seksualne, szukanie doznań, 
wyŜywanie się w sektach czy innych związkach, które są tak obce kulturze, tradycji i 
duchowi naszego narodu. 
Ta moc jest potrzebna, aŜeby umieć samemu docierać do źródeł poznania prawdziwej nauki 
Chrystusa i Kościoła, zwłaszcza wtedy, gdy na róŜne sposoby usiłuje się was przekonać, Ŝe 
to, co „naukowe” i „postępowe” zaprzecza Ewangelii, gdy ofiarowuje się wam wyzwolenie i 
zbawienie bez Boga, czy nawet wbrew Bogu. 
Ta moc jest potrzebna, by Ŝyć we wspólnocie Kościoła, współtworzyć środowiska oparte na 
akceptacji Chrystusa-Prawdy, by dzielić się ze wspólnotą swoim bogactwem, a takŜe swoimi 
poszukiwaniami. Tyle jest serc, tyle jest serc, które czekają na Ewangelię. 
Ta moc potrzebna jest, by Ŝyć na co dzień odwaŜnie, takŜe w sytuacji obiektywnie trudnej, 
aby dochować wierności sumieniu w studiach, w pracy zawodowej, by nie ulec modnemu 
dziś konformizmowi, by nie milczeć, gdy drugiemu dzieje się krzywda, ale mieć odwagę 
wyraŜenia słusznego sprzeciwu i podjęcia obrony. „Więcej być”. Dzisiejsze „więcej być” 
młodego człowieka to odwaga trwania pełnego inicjatywy — nie moŜecie z tego 
zrezygnować, od tego zaleŜy przyszłość kaŜdego i wszystkich — trwania pulsującego 
świadectwa wiary i nadziei. „Więcej być” to na pewno nie ucieczka od trudnej sytuacji. 
Ta moc napełni twoje serce tym Ŝyciodajnym napojem. Ta moc potrzebna jest, by Ŝyć 
autentycznym Ŝyciem wiary, Ŝyciem sakramentalnym, które odnawia się zwłaszcza w 
sakramencie pokuty i wyraŜa się przez Eucharystię. 
Ta moc potrzebna jest, by apostołować w swoim otoczeniu radością i nadzieją mimo 
wszystko, by dawać siebie innym w pracy, w rodzinie, w szkole czy na uczelni, we 
wspólnocie parafialnej, w środowisku i wszędzie — na miarę swoich moŜliwości. 
Ta moc, która płynie z Chrystusa, która zawiera się w Ewangelii, jest potrzebna, aby od 
siebie wymagać, by postępowaniem waszym nie kierowała chęć zaspokojenia własnych 
pragnień za wszelką cenę, ale poczucie powinności: spełniam to, co jest słuszne, co jest moim 
powołaniem, co jest moim zadaniem. Powiedziałem przed czterema laty na Jasnej Górze: 
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” (18 VI 1983 r.). 
Wbrew wszystkim miraŜom ułatwionego Ŝycia musicie od siebie wymagać. To znaczy 
właśnie „więcej być”. 
 
Przyszłość Polski zaleŜy od was i musi od was zaleŜeć. To jest nasza Ojczyzna — to jest 
nasze „być” i nasze „mieć”. I nic nie moŜe pozbawić nas prawa, aŜeby przyszłość tego 



 

 

naszego „być” i „mieć” zaleŜała od nas. KaŜde pokolenie Polaków, zwłaszcza na przestrzeni 
ostatnich dwustu lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym 
problemem, moŜna go nazwać problemem pracy nad sobą, i — trzeba powiedzieć — jeŜeli 
nie wszyscy, to w kaŜdym razie bardzo wielu nie uciekało od odpowiedzi na wyzwanie 
swoich czasów. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest 
człowiekiem nadziei. To nas wyróŜnia, począwszy od tego patriarchy, którego nazywa św. 
Paweł „ojcem naszej wiary”: uwierzył wbrew nadziei; to nas wyróŜnia poprzez Bogarodzicę, 
o której ElŜbieta przy nawiedzeniu powiedziała: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”, 
po ludzku, wbrew nadziei, uwierzyła, Ŝe się stanie, bo w dziejach człowieka działa Bóg. 
Powiedział Chrystus: „Ojciec mój dotąd działa i Ja działam”. I to miejsce jest takŜe 
świadkiem wielkiego działania Boga przez ludzi. (…) 

  
KaŜdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje teŜ w Ŝyciu jakieś swoje 
„Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. 
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie moŜna nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od której nie moŜna się uchylić. Nie moŜna 
„zdezerterować”. 
Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” 
i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, 
obronić — dla siebie i dla innych. 
 
Biskup Kozal, męczennik z Dachau, powiedział: „Od przegranej oręŜnej 

bardziej przeraŜa upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga” 
(ks. Wojciech Frątczak, Biskup Michał Kozal, w: Chrześcijanie, t. 12). 
 
OtóŜ właśnie, drodzy przyjaciele, w takim momencie, nazwijmy go „momentem 
Westerplatte”, a momentów podobnych jest wiele, nie stanowią tylko jakiegoś historycznego 
wyjątku, powtarzają się w Ŝyciu społeczeństwa, w Ŝyciu kaŜdego człowieka. Więc w takim 
momencie pamiętajcie: oto przechodzi w twoim Ŝyciu Chrystus i mówi: „Pójdź za Mną”. 
Nie opuszczaj Go. Nie odchodź. Przyjmij to wezwanie. W przeciwnym razie moŜe 
zachowasz „wiele majętności”, tak jak ten młodzieniec z Ewangelii, ale „odejdziesz smutny”. 
Pozostaniesz ze smutkiem sumienia. 

 
# # # 

(…) Miłość trwa jako ta, która jest fundamentem wszystkiego, 
bo jest u początku wszystkiego, 

u początku naszego Ŝycia 
i naszego świata. 

Miłość jest takŜe kresem, 
niczym północ na zegarze 

niczym ostatnia kartka w kalendarzu. 
Jest pełnią 

ostatecznym wymiarem 
ku któremu wszyscy zmierzamy 

nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. 
 

http://www.pustelnica.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=635&Itemid=99 
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