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Boski plan

Boski plan zrozumieć nie jest łatwo,
choć jesteśmy tak mądrą dziatwą,
on przekracza nasze wyobrażenie,
nasze poglądy i nasze spojrzenie.

W Jego ręce nasze życie składamy,
modląc się, do Niego się zwracamy,
prosimy Go o prowadzenie,
naszych próśb i życzeń spełnienie.

Widzisz Panie, jak Ciebie potrzebujemy,
jak do Ciebie dążymy, spragnieni łakniemy,
dzwony, które w kościele na mszę wołają,
naszą wiarę do Ciebie na nowo ożywiają.

Iwona Porożyńska

Moim najbliższym i najukochańszym
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Słowo wstępne
Wska¿ mi Panie drogê swoj¹,

bym postêpowa³ w prawdzie Twojej;
Spraw, by serce moje jednego tylko pragnê³o,

bojaŸni imienia Twego!
PSALM 86

im bylibyœmy bez drogowskazów na tak wielu skrzy-
¿owaniach i rozwidleniach ¿yciowych dróg? Jak
wa¿ny jest ka¿dy znak stoj¹cy na skraju, abyœmy
mogli dotrzeæ do celu? Jesteœmy stale w drodze,

w drodze do domu, wiêc czym by³aby nasza wêdrówka bez
œwiate³ z Góry? Jesteœmy prowadzeni po cichu, niewidzialn¹
rêk¹ Boga – Si³y, która do nas przemawia. Abyœmy nie zagu-
bili siê w swoim codziennym ¿yciu, mo¿emy siê zawsze do
niej zwróciæ. Nie przechodŸmy obok niczego obojêtnie, zwa-
¿ajmy na znaki, które nam towarzysz¹ i chc¹ coœ wa¿nego
przekazaæ.

Kiedy zauwa¿y³am na swojej d³oni rozdwojon¹ liniê ¿ycia,
nie wiedzia³am od razu, ¿e los rzuci mnie poza granice kraju.
Ciekawoœæ nie dawa³a mi spokoju, postanowi³am rozszyfro-
waæ linie, z którymi przysz³am na œwiat.

Nie ma ludzi o jednakowych d³oniach, ka¿dy z nas jest
inny, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. Jak wiele zdra-
dzaj¹ nasze rêce; s¹ osobist¹ map¹ ¿ycia, zda³oby siê powie-
dzieæ. Na nich nakreœlony jest nasz los. Nasz los le¿y w na-
szych rêkach – s³yszymy czêsto. Zwrot ten mo¿na t³umaczyæ
dwojako. Istnienie Si³y, która go w du¿ej czêœci z góry zapla-
nowa³a, nie mo¿na zaprzeczyæ, choæ nie ulega w¹tpliwoœci,
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¿e wiele zale¿y równie¿ od nas samych. Pismo Œwiête mówi,
¿e po to dostaliœmy znaki na naszych d³oniach, abyœmy
mogli lepiej pokierowaæ swoim ¿yciem.

Mój wyjazd za granicê sta³ jak na d³oni, choæ na pocz¹tku
ignorowa³am ten znak, teraz przysz³o mi siê z nim pogodziæ.
Ca³kiem nieoczekiwanie podjê³am decyzjê wyjazdu, mia³am
wra¿enie, ¿e to by³ mój w³asny wybór, ¿e tak chcia³am.
Dot¹d wierzy³am, ¿e we wszystkim co robiê, jestem pani¹
swojego losu. Jednak linie, z którymi przychodzimy na œwiat,
zdradzaj¹ coœ jeszcze. Na nich widoczne s¹ stacje ¿yciowe,
których nie uda nam siê pomin¹æ, miejsca, które musimy
odwiedziæ, wa¿ne zdarzenia, wypadki, choroby i wiele, wiele
innych cennych informacji.

Jest Si³a, która nas nieprzerwanie prowadzi, za dnia i w no-
cy. Zawsze wierzy³am w prowadz¹c¹ moc snów, które prze-
mawiaj¹ do nas ¿ywymi obrazami oraz bogactwem symboli.
Na d³ugo przed wyjazdem przebywa³am w snach za granic¹,
chodzi³am obcymi ulicami, szuka³am mieszkania, rozma-
wia³am w obcym jêzyku, widzia³am sceny, które kilkanaœcie
miesiêcy póŸniej sta³y siê rzeczywistoœci¹.

Wiedzia³am te¿, ¿e czeka mnie bardzo kreatywna faza,
mówi³y o niej stosy ksi¹¿ek, którymi zajmowa³am siê w snach,
niejedne mia³y czerwone ok³adki. By³y zapowiedzi¹ kursów
i seminariów, w których bra³am udzia³ za granic¹ oraz zapo-
wiedzi¹ mojej w³asnej drogi autorskiej. Ksi¹¿ki s¹ znanymi
przecie¿ symbolami wiedzy.

Tak wiêc moj¹ pi¹t¹ „siódemkê” rozpoczê³am ju¿ na za-
chodzie, w kraju, który nagle sta³ siê moj¹ drug¹ ojczyzn¹.
Pierwszy rok up³yn¹³ na gor¹czkowej nauce jêzyka. Któregoœ
dnia zapuka³a do drzwi moja nowa i serdeczna s¹siadka,
starsza pani udzielaj¹ca siê w koœciele. W imieniu parafii i pro-
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boszcza przywita³a nas piêknym bukietem kwiatów i zapro-
si³a na mszê, wzbudzaj¹c tym samym nasz¹ ufnoœæ i nape³-
niaj¹c dobrymi myœlami. Choæ moja znajomoœæ jêzyka po-
zostawia³a jeszcze wiele do ¿yczenia, z otwartym sercem i z
wielkim przejêciem wysz³am ponownie na spotkanie z moim
Bogiem.

Koœció³ Serca Jezusowego sta³ siê dla mnie prawdziw¹
szko³¹ ¿ycia – tak wiele siê w niej nauczy³am i tak wiele jej
zawdziêczam. Mój syn nauczy³ mnie pierwszej modlitwy –
„Ojcze nasz”, w jêzyku niemieckim, któr¹ tutaj odmawiamy
trzymaj¹c siê wspólnie za rêce. Nasz pastor zadba³ o to, aby-
œmy poczuli siê jak w rodzinie, nie bez przyczyny mówi Ko-
œció³, ¿e jesteœmy braæmi i siostrami. W³aœnie trzymaj¹c siê
za rêce, poczu³am ³¹cz¹c¹ nas wiêŸ. Podczas mszy towarzy-
szy³a mi zawsze otwarta ksi¹¿eczka do nabo¿eñstwa, dziêki
której mog³am nauczyæ siê tekstów na pamiêæ i lepiej je zro-
zumieæ.

Bardzo szybko poczu³am siê tutaj jak w domu, mia³am
nawet ulubionego ksiêdza, który rozbudzi³ moj¹ ciekawoœæ –
wybra³am siê na poszukiwanie prawdy.

Z ka¿dym dniem odkrywa³am swoj¹ wiarê na nowo, wresz-
cie wiedzia³am, po co siê modlê i po co ¿yjê. Tutaj zrozumia-
³am, ¿e jest Si³a, która do nas przemawia i nas prowadzi,
trzeba tylko umieæ s³uchaæ. Odpowiedzi na moje pytania
p³ynê³y z ust ksiêdza podczas kazania albo wynika³y ze s³ów
œpiewanych pieœni. Ile¿ cennych rad i wskazówek mo¿na
otrzymaæ t¹ drog¹, pod warunkiem, ¿e jest siê po prostu na
nie otwartym, widzi siê œwiat i wszystko, co go otacza zwy-
czajnie oczami wiary. Tutaj drgnê³o coœ we mnie, w g³êbi
mojej duszy i zbudzi³o moj¹ ¿¹dzê wiedzy. Wybra³am siê na
poszukiwanie tego, co jest w ¿yciu istotne i wartoœciowe. Wy-
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bra³am siê na poszukiwane prawdy. Dzisiaj mogê powie-
dzieæ, ¿e dosz³am do „Ÿróde³”. Zaczê³am od Biblii, od Nowe-
go Testamentu, który tak wiele porusza i t³umaczy. Podkre-
œla³am fragmenty, które uwa¿a³am za piêkne, m¹dre
i ponadczasowe. Zaczê³am siê nad nimi zastanawiaæ i medy-
towaæ, w ich poprawnym t³umaczeniu pomog³y mi czasopi-
sma koœcielne, które prenumerowa³am przez d³ugi czas.

Nie myœl zaraz, drogi czytelniku, ¿e zrobi³am z siebie za-
konnicê. Jako cz³owiek kochaj¹cy ¿ycie ponad wszystko,
¿y³am i ¿yjê pe³ni¹ ¿ycia, ze wszystkim, co do niego nale¿y.
Mi³oœæ do ¿ycia jest dla mnie mi³oœci¹ do samego Boga –
uskrzydla mnie.

Dzisiaj mogê cytowaæ fragmenty z Biblii, które utkwi³y
w mojej pamiêci, które mnie pocieszaj¹ i prowadz¹. Sta³y siê
Ÿród³em inspiracji do wierszy, które napisa³am z mi³oœci do
Stwórcy i do ¿ycia, które nam sprezentowa³. Jedno wiem na
pewno, nie jestem sama – jest Si³a, która do mnie przemawia
i mnie prowadzi. Ty te¿ otwórz dla niej swoje serce!
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Wiele dróg
prowadzi do Boga

– prowadzące moce
Prowadząca moc wiary

ak mówi ksi¹dz i poeta Jan Twardowski: Wiara nie
jest spokojn¹ wysp¹ – jest walk¹ o wiarê, ci¹g³ym zmaga-
niem siê z pych¹ ludzkiego rozumu, który chce wszystko
wiedzieæ i wszystko widzieæ. Wiara jest zmaganiem siê z tym
w nas, co chce zas³oniæ Boga. Ci¹g³e zmaganie siê w walce

o wiarê jest wiar¹. Mówi równie¿, ¿e: Wiara jest darem Bo¿ym,
wielk¹ ³ask¹, dziêki której cz³owiek dostrzega obecnoœæ niewidzialnego
Boga. Wiara to zaufanie pok³adane w Panu Bogu. Dar wiary mo¿e
trwaæ pomimo w¹tpliwoœci, jakie mamy. W¹tpliwoœci s¹ dowodem
na wielkoœæ Pana Boga, który jest tak wielki, ¿e poj¹æ go nie mo¿na,
s¹ wyrazem pokory zdziwionego cz³owieka, który nie rozumie wielko-
œci Boga.

Wiara ma w sobie olbrzymi¹ moc, gotow¹ odmieniæ nasze
¿ycie na lepsze. Uwierz tylko, a stanie siê. Uwierz we w³asne
si³y, a osi¹gniesz wszystko, o czym marzysz. Ju¿ jako ma³e dzie-
ci mocno ufamy rodzicom i wierzymy, ¿e nauczymy siê cho-
dziæ, biegaæ, jeŸdziæ na rowerze, p³ywaæ itd. Doroœli wierz¹cy
we w³asne si³y realizuj¹ swoje marzenia, korzystaj¹ z powierzo-
nych im talentów, wykorzystuj¹ w pe³ni swoje potencja³y –
urzeczywistniaj¹ siê. I jak donosi Pismo Œwiête:
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Wed³ug wiary waszej niechaj siê wam stanie.
EWANGELIA ŒW. MATEUSZA 9.29

S³ynny jest przyk³ad chorej, krwawi¹cej d³u¿szy czas nie-
wiasty, która wierzy³a, ¿e dotkniêcie boskiej szaty j¹ uleczy.
Jak silna by³a jej wiara! Jezus Chrystus powiedzia³:

Wiara twoja uzdrowi³a ciê...
EWANGELIA ŒW. MATEUSZA 9:22

Tobie te¿ mog¹ wydarzyæ siê cuda, o których czytasz w Bi-
blii. Jeœli jesteœ chory, siêgnij po ni¹. Czytaj fragmenty o cu-
downych uzdrowieniach, zamknij oczy i okiem wyobraŸni
ujrzyj siebie dotykaj¹cego p³aszcza Jezusa. Jeszcze raz przy-
pomnij sobie Jego s³owa:

Kto we mnie wierzy, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie.
EWANGELIA ŒW. JANA 11:25

Wiara pozwala widzieæ wszystko w lepszym œwietle, nasta-
wia do ¿ycia pozytywnie. Jest potrzebna jak powietrze do ¿ycia,
jest otwarciem siê na nie. Cz³owiek przepe³niony wiar¹ patrzy
na wszystko jej oczami, otaczaj¹cy go œwiat jest dla niego po
prostu dobry. Stara siê darzyæ sympati¹ ludzi, z którymi siê
spotyka, nie patrzy na nich podejrzliwie, niepotrzebnie nie
dopatruje siê fa³szu, zak³amania i nieszczeroœci. Cz³owiek wia-
ry wierzy zwyczajnie w drugiego cz³owieka, stara siê ujrzeæ
w nim jego dobre i mocne strony, koncentruje siê w³aœnie na
nich. Dostrzega równie¿ dobro tego œwiata, mimo wszystkich
przeciwnoœci losu. Nie zra¿a siê, nie burzy, nie skar¿y i nie
narzeka nawet, jeœli coœ siê stanie nie po jego myœli. Nawet, jeœli
los bardzo go doœwiadczy, bêdzie ufa³ i wierzy³, ¿e któregoœ
dnia wszystko odmieni siê dla niego na lepsze.
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Cz³owiek wiary wierzy, ¿e nie jest ³upin¹ rzucan¹ przez
fale to tu, to tam, jak wiatr zawieje. Wierzy, ¿e jest kierowa-
ny rêk¹ Boga. Czasami musi up³yn¹æ trochê czasu, aby zro-
zumieæ i przekonaæ siê, ¿e to co prze¿y³, by³o w³aœnie dla
jego dobra. Jednak na to potrzeba prawdziwej, szczerej i nie-
zachwianej wiary w Boga – Si³ê, która nas prowadzi.

Staraj siê, aby w twoim ¿yciu nigdy nie zabrak³o wiary,
ona tak wiele t³umaczy. Dziêki niej bêdziesz widzia³ wszyst-
ko w innym œwietle, bêdziesz ¿y³ bardziej œwiadomie, umia³
lepiej obchodziæ siê ze stresem, bêdziesz spokojniejszy i m¹-
drzejszy. Twoje decyzje bêd¹ przemyœlane, nie zrobisz nicze-
go bez zastanowienia. Jeœli ktoœ ci dokuczy albo coœ siê nie
uda, stawiaj sobie pytania, np.: Czego mam siê z tego na-
uczyæ? Na jakie moje w³asne b³êdy muszê zwróciæ uwagê?
Co chce mi Bóg w ten sposób przekazaæ? Dok¹d mnie pro-
wadzi?

Rozmawiaj z Bogiem, pytaj. Jednak nie dopatruj siê we
wszystkich niepowodzeniach, jakie czasami na ciebie spa-
daj¹, Jego woli, nie zapomnij, ¿e da³ ci wolnoœæ i prawo
wyboru. Uwierz, ¿e On chce dla ciebie wszystkiego, co naj-
lepsze, choæ nie zawsze jesteœ o tym do koñca przekonany.
W tym dziwnym œwiecie, jakiego sobie sami nie wymyœliliœmy, s¹
wielkie tajemnice – mówi ksi¹dz Jan Twardowski. Jedn¹ z nich
jest cierpienie. Oczy wiary maj¹ dostrzec sens cierpienia i powo³ania
ludzi chorych. Jeœli spadnie na ciebie choroba, b¹dŸ tylko cier-
pliwy, naucz siê ufaæ i wierzyæ.

Wiara jest jak drzewo, które poma³u roœnie i wszystko prze-
trzyma, mróz i upa³, huragany, burze i susze. Cierpliwie znosi
d³ugie zimy, podczas których nic siê nie dzieje, lata, które
rodz¹ nowe ¿ycie, jesienie, które dojrzewaj¹ owocem. Wiara
jest tajemnic¹ miêdzy tob¹ a Bogiem. Ka¿dy musi do niej
dojrzeæ i sam utorowaæ do niej drogê. Bóg jest cierpliwy, wie,
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kiedy i co ma dojrzewaæ, musisz Mu tylko zaufaæ. On czeka
na twoj¹ dojrza³oœæ do œwiêtoœci, prowadz¹c Ciê niepostrze¿e-
nie, daj¹c swój czas i swoj¹ miarê dojrza³oœci – Bóg nie ¿¹da od
nikogo niczego naraz.

Patrzeæ na œwiat oczami wiary, znaczy widzieæ we wszyst-
kim dzie³o naszego Stwórcy. To On przemawia do ciebie,
towarzyszy w ka¿dej sytuacji, tylko ty nie zawsze Go dostrze-
gasz. Dojrzyj Go w przyrodzie, we wszystkim, co ¿yje i roœnie.

Twój nowy sposób patrzenia pomo¿e w innym korzysta-
niu z otaczaj¹cej ciê natury. Œpiew jakiegoœ ptaszka, s³yszany
w parku, szczególnie w momencie, kiedy jesteœ smutny, to
nie tylko zwyk³y trel, to wezwanie do ¿ycia, zaproszenie na
darmowy koncert. Nie smuæ siê – wydawa³oby siê s³yszeæ.
Przysi¹dŸ i pos³uchaj! Polne kwiaty rosn¹ce przy drodze wy-
ra¿aj¹ bo¿e piêkno. Przystañ i przyjrzyj siê im. Zwróæ uwagê
na pomarszczone maki i ¿ywo niebieskie chabry, jak piêkne
s¹ drogi miêdzy takimi polami. Ka¿dy kwiat jest po to, aby
uradowaæ twoje oczy, aby wywo³aæ uczucie zachwytu na twojej
twarzy, aby nasyciæ swoj¹ woni¹ twoje nozdrza, aby ciê uszczê-
œliwiæ. Promienie s³oñca grzej¹ twoje cia³o, w ich cieple po-
czujesz siê bosko, bezpiecznie. Wiatr, który czesze twoje
w³osy i g³aszcze po skórze, o¿ywia twoj¹ duszê. Powietrze,
które nape³nia twoje p³uca, oczyszcza równie¿ twoje myœli
itd. Twoje nowe spojrzenie na otaczaj¹c¹ ciê naturê nie bê-
dzie mia³o koñca, w³aœnie w niej kryje siê tajemnica Boga.

Tak wiêc, niech nie zdziwi ciê niecodzienna i tajemnicza
historia, opowiedziana przez pewn¹ pani¹ na ³amach czasopi-
sama „Wró¿ki”. Krótko po œmierci kochanej siostry, na para-
pecie jej kuchennego okna pojawia³ siê przez kilka dni wci¹¿
ten sam ptaszek. Przysiada³ na chwilê w otwartym oknie i æwier-
ka³. Osoba relacjonuj¹ca to wydarzenie by³a pewna, ¿e kry³a
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siê w nim dusza jej zmar³ej siostry, która koniecznie chcia³a j¹
pocieszyæ i daæ znaæ, ¿e ¿yje, ale w innym œwiecie. Niech
stanie siê wed³ug jej wiary. Moc wiary staje siê czêsto prowa-
dz¹c¹ si³¹, dla której nie ma ¿adnych przeszkód, otwiera przed
nami nowe perspektywy, zapala zielone œwiat³o.

Proszê nie zapomnieæ, ¿e nasze ¿ycie jest aktem wiary.
Jednak ilu wœród nas niedowiarków, ma³owiernych, wierz¹-
cych wiar¹ do po³owy, wiar¹ nie do koñca. Ilu z nas chodzi
do koœcio³a, a nie wierzy w cia³a zmartwychwstanie i ¿ywot
wieczny, choæ na ka¿dej mszy wyznaje w modlitwie, ¿e wie-
rzy w Boga. Wielu katolików myœli, ¿e ze œmierci¹ wszystko
siê koñczy, ¿e otoczy nas pustka, ¿e potem nie ma ju¿ nic. Ze
œmierci¹ koñczy siê wszystko, co dzisiaj stanowi i wype³nia
nasze ¿ycie: praca i zawód, troski i radoœci, mi³oœæ i niena-
wiœæ, bogactwo i nêdza. Stracimy wszystko, co posiadamy,
nadzy na œwiat przyszliœmy i nadzy odejdziemy. Jednak wia-
ra chrzeœcijañska obdarza nas nadziej¹ silniejsz¹ od œmierci.
I jak mówi wiedza Koœcio³a: Straciwszy wszystko, otrzymamy
nowe ¿ycie w Chrystusie. Wiernoœæ Boga, który raz na zawsze nas
zaakceptowa³, nie pozwoli nam zgin¹æ. Zmartwychwstaniemy do
¿ycia wraz ze zmartwychwsta³ym Chrystusem.

Tak oto brzmi treœæ wiary chrzeœcijañskiej, która przekra-
cza ludzkie wyobra¿enie:

Ani oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o, ani serce
cz³owieka niezdolne jest poj¹æ, jak wielkie rzeczy przygo-
towa³ Bóg tym, którzy go mi³uj¹.

1 KOR. 2,9

Pismo Œwiête podkreœla, ¿e: Wiernoœci Bogu niezdolne s¹
powstrzymaæ, uchodz¹ce na podstawie ludzkiego doœwiadczenia za
ostateczne, granice œmierci. Nasi zmarli nie wegetuj¹ jako cienie
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w œwiecie podziemnym, powrócimy nie tylko do naszych przodków,
lecz bêdzie nam wolno wejœæ do wspólnoty z Bogiem ¿yj¹cym.

Chrystus powiedzia³: W domu mojego Ojca mieszkañ jest
wiele (Ewangelia œw. Jana 14,2).

Chrzeœcijañska wiara to g³êbokie zaufanie do Si³y Wy-
¿szej, do Boga, który jest wszechmog¹cy i choæ niewidzialny,
jest przyczn¹ wszystkiego. Nasze wyznanie wiary rozpoczy-
na siê s³owami: Wierzê w Boga Ojca wszechmog¹cego, Stworzycie-
la nieba i ziemi.

Byæ mo¿e znasz s³owa tej modlitwy na pamiêæ, ale czy
kiedyœ zastanawia³eœ siê nad nimi dok³adniej? Czy wierzysz
w to, co mówisz? Pomedytuj nad tym.

Cz³owiekowi niewierz¹cemu mo¿na daæ tylko jedn¹ radê – mówi
ksi¹dz Jan Twardowski – nie powinien zak³adaæ z góry, ¿e Pana
Boga nie ma, powinien Go szukaæ, poniewa¿ nie jest bezpañski i nic
mu Boga nie zast¹pi. Wykluczenie Boga ze swojego ¿ycia to
zamkniêcie wszystkich mo¿liwoœci wiary, to zubo¿enie w³a-
snego ¿ycia. Niech wszyscy niewierz¹cy modl¹ siê o to, aby
Bóg pojawi³ siê w ich ¿yciu. Jeœli bêd¹ cierpliwi, poczuj¹ Jego
prowadz¹c¹ moc, Jego obecnoœæ.

Droga – sposób na pog³êbienie wiary

Jedn¹ z najstarszych medytacji w drodze do pog³êbienia
w³asnej wiary, w drodze do Boga, jest zwyk³e chodzenie i wê-
drowanie.

Ju¿ pierwsi mnichowie poznali zbawienn¹ i prowadz¹c¹
moc d³ugich spacerów i wêdrówek.

Anselm Grün zorganizowa³ dla pewnego ko³a rodzinnego
tydzieñ spêdzony na wêdrówce. Zaproponowa³ uczestnikom,
aby w czasie jednej godziny powstrzymali siê od wszelkich
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rozmów. Pewna pani zaczê³a siê broniæ i obawiaæ, ¿e milczenie
nape³ni j¹ lêkiem. Mówi³a, ¿e nie lubi ciszy. Inna równie¿
przeciwstawia³a siê temu milczeniu, poniewa¿ by³a pewna, ¿e
dzieci nie przestan¹ jej zasypywaæ pytaniami. Jednak dzieciom
godzina wêdrówki w ciszy przysz³a ca³kiem lekko. Czy¿by ich
mama ba³a siê nap³ywu swoich rozbieganych i tañcz¹cych my-
œli? Czasami myœli smutnych i negatywnych.

Dlaczego tak wielu ludzi odczuwa lêk przed cisz¹ i mil-
czeniem? Dlaczego ludzie chc¹, aby wokó³ nich wci¹¿ coœ siê
dzia³o? Dlaczego niechêtnie przebywaj¹ sami? Dlaczego nie
potrafi¹ milczeæ ani s³uchaæ? Czy mog¹ byæ w ten sposób
wolnymi i szczêœliwymi ludŸmi? Z pewnoœci¹ nie.

Stopienie siê z otaczaj¹c¹ natur¹ jest jedn¹ z cennych rad,
aby wêdrowaæ w milczeniu. W³aœnie milcz¹c, mo¿na us³y-
szeæ jej prawdziwy g³os, trzepot ptasich skrzyde³, ich tajem-
nicze rozmowy, stukanie w drzewa i ich œpiew, szum wiatru,
który muska po ciele i czesze w³osy, szelest dotykanych ga³¹-
zek, odg³os stóp dotykaj¹cych leœnego runa itd.

Milcz¹c, mo¿na dostrzec piêkno otaczaj¹cego œwiata. Ro-
zejrzyj siê wokó³ siebie. Odbieraj naturê swoim sercem i zmy-
s³ami. Milcz¹c, mo¿esz zatrzymaæ i rozwijaæ nap³ywaj¹ce
myœli, szczególnie te, które wydaj¹ ci siê czyste i piêkne.
Dobrze by³oby, abyœ nauczy³ siê przy nich pozostawaæ. W ten
sposób sam nawet nie zauwa¿ysz, jak godzina milczenia sta-
nie siê dla ciebie jedn¹ krótk¹ chwil¹.

Biblia mówi, ¿e Królestwo Niebios podobne jest do kupca
szukaj¹cego piêknych pere³. Postaraj siê nim byæ. Szukaj
wszêdzie piêkna i otaczaj siê nim, szukaj wszêdzie dobra
i rewan¿uj siê nim równie¿, niech p³ynie z ciebie.

Tak wiêc mnichowie radzili zawsze, aby medytowaæ pod-
czas chodzenia. Jeœli masz za du¿o na g³owie, jeœli nie umiesz
rozwi¹zaæ swoich codziennych problemów i widzisz wszyst-
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ko czarno, zarzuæ coœ na siebie, weŸ butelkê wody i idŸ na
œwie¿e powietrze, przed siebie, sam albo w towarzystwie.
Chodzenie uwolni ciê od chorób i zmartwieñ, musisz je po
prostu rozchodziæ, tak jak niewygodne buty. Chodzenie to
nie tylko ruch na œwie¿ym powietrzu, dobry dla twego cia³a,
dla miêœni. Wêdrówka, spacer wprowadzi równie¿ w ruch
twojego ducha, staniesz siê spokojniejszy i bardziej zrówno-
wa¿ony. Chodz¹c, poczujesz siê innym cz³owiekiem, bêdziesz
jak nowo narodzony, odrzucisz stary balast, który dot¹d
dŸwiga³eœ ze sob¹. O ile bêdzie ci l¿ej.

L¿ej bêdzie równie¿ ludziom, którzy s¹ sk³onni do melan-
cholii i depresji. Wêdrówka, która wi¹¿e siê z ma³ym wysi³-
kiem, by³aby najbardziej wskazana. Przestañ rozmyœlaæ w nie-
skoñczonoœæ, przerwij nap³yw negatywnych i destruktywnych
myœli, które do niczego dobrego nie prowadz¹, ubierz siê
i wyjdŸ. Wêdruj¹c, poczujesz, ¿e ¿yjesz nie tylko w swoich
myœlach. Id¹c, wysilaj¹c siê i poc¹c, poczujesz ¿ywe pulsowa-
nie swojego cia³a, z którym znowu staniesz siê jednoœci¹.
Poczujesz w sobie si³ê i powracaj¹ce do ciebie ¿ycie.

Chodzenie, wêdrowanie mo¿esz potraktowaæ równie¿ jako
rodzaj ¿ywej medytacji w ruchu, w której chcesz przybli¿yæ
siê do Boga. Byæ mo¿e zainspiruje ciê do niej mój wiersz
skierowany w³aœnie do Niego:

Któr¹ drogê obraæ, któr¹ drog¹ iœæ,
proszê prowadŸ mnie Panie.
Jestem jak na drzewie liœæ,
nie³atwe jest moje zadanie.

Nie wiatr dyryguje liœciem na drzewie,
s³yszê g³os w mojej duszy.
Liœæ wo³a wiatr, jak ja Ciebie w potrzebie,
Kto moje skrzyd³a poruszy?
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Ksi¹dz M. Malinowski mówi, ¿e jedn¹ z najwiêkszych
³ask, jak¹ mo¿e cz³owiek otrzymaæ – jest œwiadomoœæ œwiêto-
œci swojego ¿ycia. B¹dŸ wiêc wdziêczny za to, ¿e ¿yjesz, ¿e
chodzisz po tej œwiêtej ziemi, któr¹ Jan Pawe³ II – papie¿
z Polski, mia³ zawsze zwyczaj ca³owaæ. Byæ mo¿e nie zawsze
uœwiadamiasz sobie, ¿e jesteœ na niej bardzo potrzebny. Po-
trzebny jest ka¿dy, kto ¿yje, nawet jeœli siê mu wydaje, ¿e
tylko przeszkadza. Bóg wybra³ w³aœnie ciebie, takiego jakim
jesteœ, ciebie przeznaczy³ do swojej pracy, b¹dŸ mu za to
wdziêczny.

Jezus stale uczy œwiêtoœci na co dzieñ, daje nam niedziele
i siebie we mszy, ka¿e celebrowaæ rytua³y, ceremonie, uroczy-
stoœci. Naucz siê œwiêtowaæ! Jeœli wybierasz siê do teatru, na
imieniny, imprezê, podkreœl to odpowiednim strojem. Nie
mo¿esz wci¹¿ chodziæ w tenisówkach, dresie, czy d¿insach.
Korzystaj równie¿ z zaproszeñ innych, ciesz siê, ¿e o tobie
myœl¹, ¿e chc¹ ciê mieæ w swoim towarzystwie. Zaproszenie
to zaszczyt, wiêc nie odmawiaj. Œwiêtuj jak nale¿y, delektuj
siê goœcin¹ tak jak dobrym winem. Nie myœl tylko o swoim
¿o³¹dku, ciesz siê chwil¹ i ludŸmi, których masz wokó³ sie-
bie. Jeœli otworzysz na nich swoje serce, nie bêdziesz nigdy
samotny. B¹dŸ równie¿ gospodarzem, zapraszaj innych na
swoje œwiêta. Dom to nie tylko miejsce do spania i pracy,
zamieñ je czasami w salê goœcinn¹.

Nigdy nie zapomnê, jak jeden z moich kolegów, jeszcze
z czasów szkolnych, zaprasza³ na wtorkowe spotkania przy
herbacie. Ile by³o w nich ciep³a, solidarnoœci i przyjaŸni, ile
radoœci na co dzieñ.

Nasz Stwórca specjalnie obdarza nas ca³¹ mas¹ œwi¹t w ci¹-
gu roku, abyœmy mogli oderwaæ siê od rutyny codziennego
¿ycia, abyœmy znaleŸli czas dla innych i zwyczajnie w œwiecie
nie zobojêtnieli i nie spowszednieli. Œwiêta wyrywaj¹ nas
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z naszej ma³oœci, mówi ksi¹dz M. Malinowski. B¹dŸ za to
wdziêczny.

Jeœli wyje¿d¿asz na wakacje, nie narzekaj na upa³ albo na
z³e jedzenie w hotelu, w którym i tak nie powinieneœ zbyt
d³ugo przebywaæ. Ciesz siê ze zdrowego klimatu, z poznawa-
nia innej kuchni, innej kultury i obyczajów. Ciesz siê i dziê-
kuj w³aœnie za to, ¿e tam jesteœ. B¹dŸ wdziêczny, ¿e w tych
trudnych czasach mo¿esz sobie mimo wszystko pozwoliæ na
taki wyjazd.

Naucz siê dziêkowaæ Bogu za to, ¿e stworzy³ œwiat, który
mo¿esz podziwiaæ. Nie przechodŸ ko³o niczego obojêtnie, patrz
z mi³oœci¹ na wszystko, co ciebie otacza, zachwyæ siê kolorami,
spójrz, ile odcieni ma zieleñ i co siê z ni¹ dzieje jesieni¹ – pe³na
metamorfoza barw. Zielone liœcie klonu, jak za dotkniêciem
czarodziejskiej ró¿d¿ki, staj¹ siê czerwono-pomarañczowe.
W Kanadzie mówi siê o piêknym indiañskim lecie.

Uœmiechaj siê wiêcej do ludzi, b¹dŸ wdziêczny za to, ¿e
nie jesteœ sam, ¿e ¿yjesz wœród ludzi i dla ludzi. Uwierz, ¿e
twój serdeczny uœmiech rozbroi nawet najbardziej niezado-
wolon¹ osobê. Zagadaj obcego na przystanku, powiedz coœ
mi³ego, byæ mo¿e dawno nie s³ysza³ ¿adnego ciep³ego s³owa,
jednak pozostañ zawsze szczery. Przypomnij sobie Jezusa
Chrystusa, który z wielk¹ mi³oœci¹ szed³ innym na przeciw,
naœladuj Go.

Chrzeœcijanin wierzy, ¿e od nikogo innego, tylko od same-
go Stwórcy pochodzi wszystko, co przydarza siê w jego ¿yciu.
Za tê œwiadomoœæ jest Bogu bardzo wdziêczny.

Bóg daje siê odkryæ w przyjacielu, który nas wspiera i po-
ciesza, czasami w kimœ zupe³nie obcym, który ca³kiem nie-
spodziewanie mówi mi³e s³owa, dodaje otuchy. Kiedy poczu-
jemy siê Ÿle, a ktoœ podprowadzi nas pod dom, domyœlamy
siê, ¿e czuwa nad nami boska opatrznoœæ. Dziêkuj¹c, przy-
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klêknijmy pod krzy¿em, który wisia³ na œcianie i pomódlmy
siê do Niego.

Wszyscy, którzy doœwiadczyli Boga, s¹ za to bardzo
wdziêczni, dlatego te¿ dobrze by³oby, abyœmy podzielili siê
z innymi osobistymi doœwiadczeniami, otrzymanymi od na-
szego Pana i Stwórcy.

Jednak nawet jeœli nie jesteœ wyznawc¹ ¿adnej religii, b¹dŸ
wdziêczny za wszystko, co dot¹d osi¹gn¹³eœ, za swoje zdol-
noœci i talenty, za karierê i sukces, za pracê albo za zajêcie,
które wykonujesz z mi³oœci¹, za hobby, które ciê wype³nia,
za to, co posiadasz, za ludzi, których kochasz: rodziców,
mê¿a, ¿onê, dzieci, za zdrowie, za dobro i szczêœcie, które
tobie dot¹d towarzyszy³o. Wdziêczny b¹dŸ równie¿ za po-
wrót do zdrowia, za wyjœcie z trudnej sytuacji, za szczêœcie
w nieszczêœciu, za mniejsze z³o, za przykre doœwiadczenia,
które póŸniej okaza³y siê jednak dla twojego dobra i za wiele,
wiele innych rzeczy.

Prowadz¹ca moc wdziêcznoœci nauczy ciebie pokory, tak
jakby chcia³a powiedzieæ: – Nie uwa¿aj siê za zbyt wa¿nego –
nie zadzieraj nosa – nie myœl, ¿e jesteœ najlepszy, jedyny
i niezast¹piony – nie myœl wiecznie o sobie. Prowadz¹ca moc
wdziêcznoœci chce, abyœ we wszystkim, co robisz, pozosta³
zawsze cz³owiekiem. Zarezerwuj w swoim sercu miejsce dla
innych, otwórz siê z mi³oœci¹ na drugiego cz³owieka.

Pewien kardyna³, odwiedzaj¹c papie¿a Jana XXIII, uskar-
¿a³ siê, ¿e nie mo¿e zasn¹æ, poniewa¿ ci¹¿y na nim zbyt du¿a
odpowiedzialnoœæ. Papie¿ odpowiedzia³ mu na to: Oczywiœcie
mój synu, znam ten stan. W moich snach przyszed³ do mnie anio³
i powiedzia³: Giovanni! Nie wywy¿szaj siê! Od tego czasu sypiam
dobrze.

We wszystkim co robisz, naœladuj Jezusa, który nigdy siê
nie wywy¿sza³. Wychodz¹c w swojej drodze innym na prze-
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ciw, porównywa³ siê z pasterzem gotowym szukaæ nawet jed-
nej zb³¹kanej owcy. Mówi¹c: – ChodŸ za mn¹ – chcia³ powie-
dzieæ, abyœ nie traktowa³ swojego ¿ycia zbyt egoistycznie,
abyœ zainteresowa³ siê innymi. Jego przes³ank¹ by³o ¿ycie
dla ludzi i wœród ludzi. B¹dŸ Mu za to wdziêczny.
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