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św iętość, że w iedzieli, iż  nie są świętymi. Jak  zauw aża w swoim  kazaniu  na  uroczystość 
W szystkich Św iętych zm arły ks. prof. Ju lian  M ichalec: „O jciec K olbe nie aureoli na 
obrazku chciał, gdy szedł na śm ierć; on  tylko całym  sobą czuł b liskość Chrystusa i dolę 
drugiego człow ieka” . I w  tym  chyba należałoby w idzieć istotę św iętości ziem skiej każ
dego człow ieka: całym  sobą czuć bliskość Chrystusa i być w rażliw ym  na dolę drugiego 
człow ieka, tak  ja k  to  czynili wszyscy inni święci, po to, aby w  przyszłości m óc być w  tej 
B oskiej bhskośc i na  w ieki.

3. W  realizacji tego ideału życiowego pom agają nam  właśnie święci, ale niech nam  
dopom aga również dzisiejsza refleksja na tem at samej świętości i jego  źródła. O tóż słowo 
„święty” gramatycznie rzecz biorąc je s t przymiotnikiem, a jako  taki wskazuje na  związek 
z czymś lub z kimś; podobnie ja k  „drewniany” mówi o zw iązku z drewnem, „sprawiedli
wy” o związku ze sprawiedliwością, „dobry” o związku z dobrocią itd. Słowo „święty” 
prawdziwie, ściśle może się łączyć tylko i wyłącznie z osobą. Tylko osoba może nosić w  
sobie świętość, wszystkie natom iast tzw. „rzeczy święte”, to  rzeczy poświęcone, oddzielo
ne od pospolitych gratów i zabudowań; są one poświęcone, sakralne, ale w  sobie nigdy nie 
są święte. D opiero osobajest nośnikiem  świętości. W  sposób absolutny, jedyny, niepow ta
rzalny, słowo to odnosi się do samego Pana Boga, jako  źródła świętości, jako  samej świę
tości. Człowiek chcąc się D oń przybliżyć, musi się do tego dopasować, a  je s t to  możliwe -  
zgodnie z naturą ludzką -  na drodze moralnej i kultow ej, za przykładem  innych świętych. 
Nie je s t to łatwe zadanie, ale możliwe z łaską Bożą, tym  bardziej się świętość ceni wtedy, 
kiedy po trudach się jąo siąg a . W  ten  sposób realizujemy podstawowe zadanie skierowane 
do nas przez samego Pana B oga ju ż  w  Starym Testamencie: „świętymi bądźcie, ja k  Ja 
jestem  święty” .

ks. Ryszard Groń
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Świat, w którym żyjemy

1. W  zeszłym  roku amerykański tygodnik „Time” organizował plebiscyt na człowieka 
stulecia. M ożna było wziąć w nim  udział poprzez strony Internetu, były naw et informacje 
w  naszych polskich (katolickich) stronach internetowych nakłaniające do udziału, by  gło
sować na osoby reprezentujące wartości chrześcijańskie, a konkretnie na papieża Jana 
Paw ła II (np. w „M ateuszu” ). Wyniki ogłoszono w środkach masowego przekazu, 27 X II 
1999 r., podając tylko pierwsze miejsce. Szkoda, że nie wymieniono następnych, bo  wtedy 
m ożna by  sobie wyrobić pogląd o wartościach, które preferuje się we współczesnym  świę
cie. M ożnajednak  było wejść na odpow iednią stronę Internetu i przyjrzeć się tym  dalszym  
miejscom. Podam y je  tu  w dalszym  ciągu naszych rozważań, dodając do tego własny k o 
mentarz. W łaściwie rzecz biorąc, nie chodzi tu  o konkretne osoby wymienione w  tym  
plebiscycie, ale raczej o wartości, a może inaczej, o pewne niebezpieczne tendencje, które 
m ogą się za  nimi kryć, a którymi żyje współczesny człowiek. Wybieramy pierw szych 
sześć miejsc, jako  że dopiero na piątym  i szóstym  m iejscu pojawiły się w artości religijne.
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Jeszcze raz pragniem y zaznaczyć, że je s t to nasz własny komentarz, każdy może mieć 
sw oją w łasną opinię na tem at poszczególnych miejsc, ale na pewno sam  kom entarz może 
dać nam  dużo do myślenia.

2. Pierw sze m iejsce zajął A lbert E instein, postać nauki, słynny tw órca teorii w zględ
ności. N ie koncentrujem y się na samej postaci, ale na niebezpiecznej tendencji, k tóra się 
za n ią  kryje. W spółczesny człow iek m a pokusę w idzieć w  nauce instrum ent uczynienia 
się Bogiem , upraw iając to, co m ożna by nazwać „kultem  nauki” . Jest tak zachłyśnięty 
swoimi zdobyczam i w  dziedzinie nauki i techniki, że zdaje się zapom inać o istniejącej 
relacji m iędzy św iatem  stw orzonym  w raz ze wszystkim i prawam i, które nauka odkry
wa, a Bogiem , który je s t tego św iata S tw órcą i Prawodawcą. K rótkow zroczność w ielu 
naukow ców  nie pozw ala im  poprzez odkryw anie praw  natury dojść do ich  Źródła. Stąd 
człow iek p rzestaje szanować stworzenie i nie liczy się z nim; zaczyna więc je  dew asto
wać i niszczyć. Skutki są  katastrofalne i w idoczne dziś na każdym  niem al kroku: nad
m ierna eksploatacja złóż m ineralnych Ziem i, zanieczyszczenie środow iska naturalnego, 
skażenie pow ietrza i wody, wyginięcie w ielu gatunków roślin  i zw ierząt itd. N ieprzy
padkow o zrodziła się ekologia i pow stało w iele organizacji m ających chronić naturę. 
Pow staje pytanie: czy w spółczesny człow iek korzystający ze zdobyczy nauki i techniki 
nie m oże być wierzącym ? W yczuł ten  problem  papież ustanaw iając patronką Europy 
Edytę Stein, człow ieka w ielkiego um ysłu, ale i w ielkiego ducha, człow ieka, który całe 
życie szukając prawdy i sensu osiadł ostatecznie na Praw dzie Bożej. Sw oją w ielką uczo- 
ność po trafiła  ukierunkow ać w  poszukiw aniu praw dziw ego sensu życia w iążąc go w ła
śnie z B ogiem , Panem  i Stw órcą stworzenia.

3. D rugie miejsce zajął Elvis Presley, tw órca nowego ruchu muzycznego i poniekąd 
kultury rockandrollowej. Znów nasze spojrzenie kierujem y na niebezpieczną tendencję, 
która się kryje za tą  p ostac ią  a co moglibyśmy nazwać „kultem  rozrywki” . Nie bierzem y 
ju ż  pod uwagę atmosfery lat sześćdziesiątych, w  jak ich  ten  muzyk działał, kiedy to w łaści
wie niem al cały świat buntował się przeciw  wszelkim autorytetom  moralnym i form om  
porządku prawno-państwowego; to są właśnie czasy tzw. wolności (seksualnej) i wyzwo
lenia (ruchy feministyczne, narodowowyzwoleńcze, równouprawnieniowe), poszukiwa
nia transcendencji w  różnych form ach i technikach m edytacyjnych W schodu w  celu sa- 
m ozbawienia czy dom inacji nad innymi, tylko po to, by pokazać sw oją niezależność od 
B oga i siebie postawić w  Jego miejsce; tu należałoby chyba również szukać początków 
„kultu idoli”, nowych boży szczy muzyki czy film u o określonych stylach życia i b y c ią  nie 
zawsze zgodnych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi; dzięki środkom masowego 
przekazu wartości te przedostają się szybko i rozprzestrzeniają na cały świat; stąd nie dziwi 
nas dzisiaj jednakowy sposób ubierania się, czesanią „kolczykowania” ludzi młodych nie 
mających poza tymi bożyszczami innych własnych wzorców postępowania; a sami wiemy, 
że nie są to wzorce budujące; krzewi się przez nie relatywizm moralny, konsumpcjonizm 
(wygodnictwo), hedonizm (Uczy się to, co daje przyjemność), permisywizm (pozwalanie na 
wszystko w  dziedzinie moralnej, szczególnie seksualnej), homoseksualizm itp.

4. Tu należałoby chyba jeszcze w spom nieć o nudzie, która wynika z kultu zabawy, a  w  
zw iązku z tym  o nadużywaniu narkotyków, alkoholu i w szelkich używek degradujących i 
m szczących człow ieka oraz stale struktury społeczne, rodziny, a nawet państwa. Tak for
mowany człowiek nie potrafi nawet dobrze i godnie spożytkować wolnego czasu, bow iem
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z nudów (a bezrobocie je s t tu tylko dodatkowym bodźcem) zaczyna robić głupstwa, włącznie 
z popełnianiem  samobójstw, nie zauważając ostatecznego sensu życia. D ziś na Zachodzie 
pojaw ia się niebezpieczna tendencja, wprawdzie nie powszechna, jednakże ju ż  w dzierają
ca się i do naszego środowiska polskiego, pod hasłem: „aby do weekendu” , tzn. cały ty 
dzień je s t nieznośny, a więc niejako niepotrzebny, stracony, bo trzeba harować, a  dopiero 
od piątku rozpoczyna się prawdziwe życie, a więc laba: przez całe dwa dni włącznie z 
nocami leci dyskoteka przy wtórze głośnej muzyki w rodzaju haevy metal, przerywanej 
spokojnymi nastrojowymi kawałkami, tow arzyszą temu koniecznie orgie seksualne, po
nieważ stosowane używki rozluźniają wszelkie hamulce m oralne i kobiety stają się przy
stępniejsze; i w  ten  sposób w ielu ludzi m łodych spędza swój wolny czas; skacowani m o
ralnie i fizycznie nie są w  stanie w  ciągu całego tygodnia godziwe pracować i żyć, bo cóż 
to za życie? Tendencję tę w zm acnia być może powszechne dom aganie się praw w szelkie
go rodzaju i w szelkich stanów; dziś nikt nie mówi o obowiązkach, wszyscy m ówią o pra
wach; nic więc dziwnego, że dziś brakuje nam  odpowiedzialnych i obowiązkowych leka
rzy, nauczycieli, księży, i innych pracow ników ; dodajm y do tego jeszcze  koncepcję 
bezstresowego wychowania i mamy pełniejszy obraz. C ałą tę tendencję podsumował ju ż  
trzydzieści lat tem u Sobór W atykański II nazywając współczesnego człowieka homo lu
dem, człowieka lubiącego się tylko bawić.

5. K olejną osobą plebiscytu stulecia według amerykańskiego tygodnika „Time” je s t 
postać politykia Icchaka Rabina znanego prem iera Izraela zam ordowanego przez fanatyka 
islamskiego. Za tą  postacią znów m ożna widzieć niebezpieczną tendencję, k tórą mogliby
śmy nazwać „kultem  polity ki” . Dzisiaj człowiek chcąc się szybko dorobić i urządzić pcha 
się do polityki, czyli do „żłobu” , ja k  to często popularnie się nazywa. D laczego? Ponieważ 
w  polityce nie m a żadnej odpowiedzialności, a  otw ierają się wszelkie m ożhwości. O  słusz
ności tych słów świadczy nasza codzienność obserwowana i zasłyszana w  telewizji, ko 
rupcja, nadużycia ze strony w ładz państwowych i różnych osób prywatnych, pow szechna 
na całym  świecie. Do dziś nie odpow iadają za swoje karygodne czyny, ci którzy doprow a
dzili nasz kraj do ruiny i katastrofy gospodarczej, z początku mieli immunitet poselski czy 
senacki, dziś ju ż  są za starzy i schorowani, by  odpowiadać za swoje czyny; w ich  miejsce 
w chodzą nowi... N ie miejsce na to, by  głosić politykę, bo am bona nie je s t od  tego, nie 
chcemy również nieść rozgoryczenia, bo  Ew angelia m a posłanie radości i nadziei; chcemy 
jedynie zasygnalizować, że taki je s t  również świat, w  którym  żyjemy; je s t też w ielu polity
ków o moralnie zdrowym  kręgosłupie, do takiego też świata nawoływał papież podczas 
spotkania w  parlam encie polskim  w  zeszłym  roku.

6. Czwarte miejsce w plebiscycie stulecia zajął A dolf Hitler. Myślimy, że je s t to postać 
wszystkim  znana, i zarówno sama postać, ja k  i wartości, które ona reprezentuje, godne 
wszelkiego potępienia podsumowalibyśmy wspólnym hasłem  „kultu gwałtu” czy „prze
mocy” . Że ten  gwałt je s t widoczny na każdym  prawie kroku, to widać. N iegdyś oglądało 
się tylko w  film ach am erykańskich strzelaniny i morderstwa, dziś ludzie strzelają się i m or
dują na naszych ulicach, na naszych oczach. M ożna by snuć wiele myśli w związku z tym  
tematem, m a on  zresztą wiele wątków, np. szerzące się kulty sekciarskie, satanistyczne, 
przy jednoczesnej walce z wartościam i chrześcijańskimi; zauważa się tu  pew ną niekonse
kwencję, z  jednej strony walczy się z wartościam i religijnymi, z drugiej strony je s t otwarta 
furtka na  wszelkie obce wpływy religijne, w  postaci różnych deprawujących sekt (np.
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Biblię Szatana m ożna kupić w  każdej większej księgam i wrocławskiej lub wypożyczyć 
film  video na tem at sprawowania danego kultu); skutki nie dają na siebie długo czekać: 
rytualne m orderstwa w  Rudzie Śląskiej to tylko jed en  z w ielu przykładów. Zam iast om a
wiać różnego rodzaju objawy kultu gwałtu, pożyteczniejszym  będzie zastanowienie się 
nad źródłam i tego stanu rzeczy; oczywiście chodzi o środki masowego przekazu, głównie 
telewizję i Internet. To są potężne bastiony kształtowania um ysłu współczesnego człowie
ka. W idać to szczególnie jaskraw o w  reklamach, do których producenci zatrudniają spe
cjalnie szkolonych psychologów i socjologów, by oddziaływać na masy konsumpcyjnie; 
przew ażają tam  elementy erotyzm u i tego, co m ożna by nazwać „kultem  m łodości”, „cia
ła” , „piękna”, czyli tzw. prawdziwego życia. Jakby zaciera się drugą, mniej w ygodną stro
nę życia ludzkiego, jak im  je s t słabość, choroba, cierpienie, śmierć. W  film ach fabularnych 
natom iast krzewi się obok erotyzacji, przemoc, walkę, hałas, chamstwo, wulgaryzmy. Jak 
wielkie spustoszenie niesie taka form acja umysłu ludzi młodych, i nie tylko, pokazuje 
doświadczenie dnia codziennego: b rak  zdolności dłuższej koncentracji, choroby nerw ico
we, b rak  szacunku dla życia, szczególnie tego słabszego, bezbronnego, stosowanie argu
mentu siły, gdy brakuje siły argumentu, brak  rozróżnienia prawdziwej rzeczywistości od 
fikcji wirtualnej preparowanej przez środki masowego przekazu. Zabijanie np. policjan
tów  czy księży w  grach kom puterowych przechodzi w  czyny m ordercze nastolatków; zna
na je s t chyba sprawa dwóch dziewczyn czternastoletnich, które zabiły sw ą koleżankę za 
kilka złotych; jedynym  ich problem em  nie były wyrzuty sum ienia z  pow odu dokonanego 
mordu, ale że to aż 64 razy trzeba było dźgnąć nożem, a  w  telew izji pokazywano tylko trzy 
razy.

7. Piąte i szóste miejsce zajm ują dopiero osoby reprezentujące wartości religijne, naj
pierw  Billy Graham, ewangelicki działacz na rzecz ekumenizmu, i papież Jan  Paweł II. 
Taki je s t świat, w  którym  żyjemy. B rak odpowiedniego ukierunkowania życia i w łączenia 
w  niego pierwszorzędnej roli Pana B oga może sprawić, że stanie się to świat, którym  
zaczniemy żyć, kto wie, może ju ż  nim  żyjemy. Czytania dzisiejszej niedzieli ukazująpierw - 
szorzędną wartość nauczania chrześcijańskiego, wartość, która ostatecznie decyduje o sku
teczności tego nauczania i w ynikającym  z niego stylu życia. M iłość, bo o niej tu mowa, 
wychodząc z wiary i opierając się na nadziei chrześcijańskiej, tworzy cały świat wiary, 
czyli świat głoszący wartości chrześcijańskie, i jako  taki tworzący „cywilizację m iłości”, 
ja k  j ą  nazwał papież Jan  Paweł II, mający swój fundam ent w  Bogu. W łaśnie ta  cywilizacja 
sprawia, że człowiek nie boi się samego siebie ani drugiego człowieka, że potrafi mu 
zaufać, pom óc i podzielić się w  potrzebie czy nieszczęściu. Postawienie na pierwszym  
m iejscu Pana B oga nie niweczy ludzkiej wolności, ale stawia w  odpowiedniej relacji i po 
stawie samego człowieka; wtedy je s t m iejsce w  hierarchii jego  wartości na zdrowo pojętą  
naukę, m ającą zbliżać do Boga, na godziw ą rozrywkę, sprawiedliwą politykę i uciekanie 
od gwałtu i przemocy, a walkę z wszelkimi form am i nadużyć -  środkami pokojowym i 
uczłowieczającym i człowieka. Jak widzimy je s t tu  zadanie dla każdego z nas, rozpoczyna
ją c  od własnego środowiska zam ieszkania czy pracy.

ks. Ryszard Groń


