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Prawość
Jak żyć, by żyć godnie, jak żyć, aby być szanowanym przez innych, aby być szczęśliwym? - te pytania
zadawali sobie już starożytni myśliciele. Oni to doszli do wniosku, że człowiek powinien rozwijać w sobie
duchowe sprawności czyli cnoty (z greckiego areté – zaleta).
Cnota jest pojęciem z jednej strony zapomnianym w dzisiejszym świecie, z drugiej nieco ośmieszonym,
może dlatego, że źle rozumianym. Czym naprawdę jest cnota? Święty Tomasz z Akwinu nazywa ją
„dyspozycją człowieka do tego, co najlepsze”.
Na jakie cnoty otworzyć swoje serce by wzrastać w człowieczeństwie? Odpowiedź nie byłaby możliwa
bez poznania owych zalet czy inaczej postaw człowieka, którymi jako jedyny byt może się on cechować i je
realizować. Przedstawiając je zaczynamy od prawości, ponieważ jest to cnota, którą można określić jako
matkę całego życia moralnego. To prawość kształtuje nasz stosunek do świata, to ona sprawia, że zaczynamy
dostrzegać wartości.
Żeby lepiej zrozumieć istotę prawości, przyjrzyjmy się najpierw nieprawości. Człowiek nieprawy nie jest
zdolny do oddania się, do podporządkowania czemuś lub komuś. Jest niewolnikiem własnej pychy i egoizmu,
które czynią go więźniem samego siebie, ślepym na wartości. Osoba nieprawa nigdy nie potrafi szanować
wewnętrznej ciszy, bo nie ma w niej szacunku do świata.
Człowiek, u którego korzeniem nieprawości jest pycha, wierzy tylko w to, co może stwierdzić za pomocą
własnych zmysłów. Z jego punktu widzenia, nic nie może być większe niż on sam, ponieważ jego wzrok nie
sięga poza osobisty horyzont. Mamy tu do czynienia z postawą arogancji – ktoś taki podchodzi do
wszystkiego z zuchwałą i urojoną wyższością, nigdy nie starając się zrozumieć rzeczy od środka. Dlatego
nawet nie podejrzewa zasięgu i głębi świata. Przez pryzmat jego ciasnego spojrzenia świat jawi mu się jako
rzeczywistość mocno spłaszczona, pozbawiona wyrazu. Jest rzeczą oczywistą, że ktoś taki jest ślepy na
wartości. Przechodzi przez życie zupełnie go nie rozumiejąc.
Człowiek, u którego korzeniem nieprawości jest pożądliwość, również nie dostrzega wartości, ale jego
uwaga ogranicza się tylko do jednej kwestii - czy to jest przyjemne, czy można mieć z tego jakiś pożytek.
Wszystko jest dla niego środkiem, który może posłużyć do realizacji jego egoistycznych celów. Nie zna
prawdziwego i głębokiego szczęścia, które jest owocem oddania się prawdziwym wartościom oraz obcowania
z tym, co dobre i piękne. W odróżnieniu od pierwszego typu człowieka nie podchodzi on do życia w sposób
arogancki, ale jest również pozbawiony szacunku do rzeczywistości, jakiego wymaga postawa prawości.
Poszukując jedynie tego, co w danej chwili jawi się jako pożyteczne lub pożądane, z lekceważeniem pomija
wszystko inne. Nigdy nie pozwala sobie na odczuwanie radości, którą daje obcowanie z wartościami. Poza
tym nigdy nie odkryje znaczenia, struktury, ani doniosłości świata z jego pięknem i ukrytą godnością.
Cnota prawości pozwala podejść do świata w całkiem odmienny sposób. Pozwala zrozumieć godność,
szlachetność wszelkiego bytu. Dzięki tej cnocie możemy dostrzec wartość ukrytą w każdym kamieniu,
w kropli wody lub w źdźble trawy, gdyż każda rzecz ma swoją zasadniczą wartość, która wynika z samego
faktu istnienia.
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Człowiek prawy stojąc wobec wszelkiego bytu zachowuje ciszę, dzięki czemu pozwala, aby byt do niego
przemówił. Wie, że świat przerasta jego samego, zdaje sobie sprawę, że nie jest jego panem; jest gotowy do
uznania pewnych rzeczy za stojące wyżej od własnych pragnień.
Prawość jest fundamentem wszelkiego moralnego postępowania wobec bliźnich i w stosunku do siebie
samego. Czyż można prawdziwie kochać drugą osobę, czy można poświęcić się dla niej, nie mając poczucia
wartości i bogactwa, których potencjał zawarty jest w duszy ludzkiej? Czy można kochać nie mając szacunku
do osoby?
Postawa prawości ujawnia się w sprawiedliwym postępowaniu wobec innych oraz wyraża się poprzez
szacunek dla praw drugiego człowieka i jego wolności. Prawość wobec bliźnich jest podstawą wszelkiej
wspólnoty życia, jest koniecznym warunkiem właściwego podejścia choćby do małżeństwa czy do narodu.
Prawość jako podstawowa wartość moralna stanowi początek religijności. Jedynie przed człowiekiem
prawym otwiera się ten wymiar życia. Ktoś taki chlubi się w Panu i potrafi dla Niego śpiewać z radością, jak
mówi Psalmista. Prawość jest więc nie tylko fundamentem postawy człowieka wobec samego siebie, bliźniego
i każdego stworzenia, ale przede wszystkim wobec Pana Boga.
Anna P. WDC

Wierność
Wierność wypływa z cnoty prawości, ponieważ jest przejawem szacunku człowieka wobec Pana Boga,
bliźniego, a także wobec samego siebie. Podobnie jak inne cnoty jest owocem Ducha Świętego. To On ją
kształtuje, On jest mocą, w której wierność się odnawia.
Postawa wierności dotyczy osoby, ale dokonuje się zawsze wobec kogoś lub czegoś. Także w przypadku
wierności do czegoś ma się do czynienia z relacją osobową, gdyż to właśnie osoba jest wierna najpierw
samej sobie, a następnie wartościom, które zaakceptowała i uznała za swoje.
Z psychologicznego punktu widzenia wierność jest dynamicznym trwaniem przy obranej wartości.
Człowiek, który powiedziałby: „Teraz cię kocham, ale nie potrafię powiedzieć jak długo to potrwa”,
w rzeczywistości wcale nie kocha i nie ma pojęcia czym jest miłość. Jeżeli wybieram w życiu pewną
wartość, to decyduję się równocześnie na wierność tej wartości.
Cnota wierności, bez względu na to do czego się odnosi, wiąże się z tym, co uznamy za cenne i ważne.
Ktoś, kto uczy się grać na gitarze będzie wierny codziennemu zmaganiu się z instrumentem; dobry piłkarz
nie będzie opuszczał licznych i wyczerpujących treningów, itp. Wierność wspomagana gorliwością
i zaangażowaniem owocuje tym, że ktoś jest dobry w tym, czym się zajmuje, w tym do czego czuje się
powołany. Dlatego np. o lekarzu, który daje z siebie wszystko, żeby skutecznie leczyć i ratować ludzkie
życie, powiemy: dobry lekarz, lekarz z powołania.
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Zagrożeniem dla wierności może być rutyna. Człowiek łatwo przyzwyczaja się do tego, co robi; do
osoby, z którą mieszka; do modlitwy, którą każdego dnia zwraca się do Boga. Stąd wierność domaga się
nieustannej troski o świeżość, o wyobraźnię, o pomysłowość, aby pośród jednakowej dynamiki życia być
wciąż twórczym, a dzięki temu jakby wciąż nowym.
Innym zagrożeniem dla wierności jest zdrada. Wynika ona z braku odpowiedzialności, wytrwałości,
z braku szacunku lub lojalności, które stają się powodem cierpienia własnego i innych. „Wierność jest jak
cisza. Byle co może ją zniszczyć” - stwierdza Gigi Avanti. Musimy więc czuwać, aby móc ją ocalić
w naszych sercach. Trzeba też mieć na uwadze, że trwanie w postawie wierności nie eliminuje upadków
i słabości. Raczej je zakłada tak, jak przewiduje nieustanne zmagania z przeciwnościami, wynikającymi
zarówno z wnętrza, jak i z przyczyn zewnętrznych.
Wierność to zadanie na całe życie, bo nie jest ona owocem zwykłej konsekwencji w działaniu czy
poprawności w sposobie bycia. Owa cnota jest wolną i rozumną odpowiedzią na miłość, na sferę prawdy
i innych tzw. wartości wyższych oraz na związane z nimi wymagania. Stawia nas więc do walki z tym
wszystkim, co się wierności sprzeciwia: z egoizmem, z pychą, znużeniem, niecierpliwością. Wzywa do
walki wytrwałej, bo te słabości będą nam towarzyszyć do ostatnich chwil życia. Dlatego nie może być
mowy o wierności bez ofiary, bez podejmowania pewnych wyrzeczeń - krótko mówiąc - bez krzyża. Na co
dzień jednak te zmagania przybierają całkiem zwyczajną formę: matka, mimo własnego zmęczenia, wstaje
w nocy do płaczącego dziecka; siostra zakonna czuwa na modlitwie, nawet wtedy, gdy trwanie w kaplicy
jest trudem; ministrant idzie służyć do Mszy św. mimo zimnego, dżdżystego poranka. Są to na pozór małe
sprawy, lecz - jak napisał św. Augustyn - „Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych
rzeczach - to wielka rzecz”.
Na koniec spójrzmy jeszcze na wyjątkowy rodzaj wierności: wierność osobie Pana Boga, który ze swej
strony niezmienny jest w swej wierności człowiekowi. Polega ona przede wszystkim na zachowywaniu Jego
przykazań, czyli chodzeniu w prawdzie według Jego pouczeń. Ta wierność jest podstawą wszystkich innych
jej przejawów w odniesieniu do osób czy zadań. Bowiem trwanie w wierności Bogu jest warunkiem bycia
wiernym samemu sobie, swojemu człowieczeństwu, a więc także warunkiem osiągnięcia szczęścia tego
ziemskiego oraz wiecznego: „Twoja szczęśliwość na ziemi utożsamia się z wiernością wobec wiary,
czystości i drogi, którą ci Pan wyznaczył” - napisał J. Escrivá, a w Apokalipsie czytamy: „Bądź wierny aż
do śmierci, a dam ci wieniec życia” (Ap 2,10).
Anna P. WDC

Stałość
Stałość to siostra wierności. Wierność ma swoją siedzibę w sercu, natomiast stałość jest postawą
bardziej wyrozumowaną, trwającą przy tym, wobec czego moje serce chce bezwzględnie dochować
wierności. Jeśli rozum nie współpracuje z sercem, to owoce będą twarde i martwe. Kiedy jednak rozum,
a w tym wypadku roztropna stałość, będzie uległa sercu, to stanie się pomocą i wsparciem najgłębszych jego
aspiracji.
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Stałość wyraża się przede wszystkim w niezmienności postaw wobec świata, prawd i wartości
fundamentalnych, nawet jeśli poświęcamy w danej chwili uwagę czemuś całkiem innemu. Na przykład
radość spowodowana jakimś wydarzeniem nadal „żyje” w głębi duszy i ubarwia wszystko, co robimy
w danym momencie, wpływając także na podejście do wszelkich innych rzeczy, na których nam wyraźnie
zależy. Podobnie miłość do ukochanej osoby nie gaśnie nawet jeżeli zajęci jesteśmy pracą. Nasza dusza ma
zdolność do życia ponad aktualnego czego wyrazem jest pamięć, która umożliwia zachowanie ciągłości
poprzez łączenie przeszłości z teraźniejszością.
Chociaż ta zdolność zachowywania wrażeń i postaw jest czymś charakterystycznym dla każdego
człowieka, a bez niej nie ma indywidualnego życia duchowego, to jednak stopień, jaki owa stałość
występuje u poszczególnych ludzi, jest różny. O wielu osobach mówi się, że żyją tylko chwilą obecną;
teraźniejszość ma nad nimi taką władzę, że przeszłość nawet pełna głębokich i znacznie ważniejszych treści,
znika w obliczu codzienności. Niektórzy żyją wyłącznie na powierzchni aktualnej świadomości, w wyniku
czego nie dostrzegają związków zachodzących między kolejnymi doświadczeniami. Koncentracja człowieka
jedynie na tym, co w jego życiu dzieje się teraz - bez żadnych odniesień do przeszłości i przyszłości prowadzi do niestałości.
Istnieją dwa typy ludzi niestałych: ludzie powierzchowni, pozbawieni głębszego życia oraz
jakiejkolwiek wewnętrznej stałości i ludzie o głębszej osobowości uwikłani w chwilę obecną. Człowiek
niestały jest nieuchwytny, nie potrafi nawiązać żadnych głębszych związków z innymi ludźmi ze względu
na niezdolność wejścia w stałą relację z czymkolwiek. Obce mu są trwałe więzi, a to co robi dzisiaj nie musi
się wiązać z dniem jutrzejszym. Potrafi w danym momencie złożyć solenną obietnicę, aby chwilę potem
całkowicie o niej zapomnieć. Ulega teraźniejszym doznaniom, które wydają mu się bardziej atrakcyjne niż
te z przeszłości.
Przeciwieństwo takich zachowań stanowi człowiek stały, który potrafi zdobyć się na dobroć,
uprzejmość, uczciwość; jego życie toczy się na znacznie głębszym poziomie. Nie pozwala, aby coś ważnego
uległo zapomnieniu tylko dlatego, że nie należy już do teraźniejszości, przeciwnie - wszystko to staje się
jego trwałą własnością, zależnie od swojej wagi. Jedynie o takim człowieku można powiedzieć, że ma
osobowość.
Człowiek stały to także ten, który wchodząc z kimś w bliższe relacje bierze odpowiedzialność za siebie
i innych. Przy nim można się czuć pewnie i bezpiecznie, bo przez to, że nie rzuca on słów na wiatr i nie
działa chaotycznie emanuje wewnętrznym ładem i pokojem. Cnota stałości sprawia i to, że osobom ją
posiadającym, łatwo jest zaufać i powierzyć im swoje tajemnice, a także prosić o radę w trudnych
sytuacjach. Ich niezmienność bowiem sugeruje, że są ludźmi wiarygodnymi i otwartymi na życiową
mądrość, płynącą z trwania w tym, co powszechnie uznane jest za dobre i pożyteczne.
Patrząc od strony praktycznej na cnotę stałości można stwierdzić, że jest ona również dobrym
nawykiem, wyrażającym się niejednokrotnie w zwykłych drobiazgach, np. zmycie po sobie szklanki czy
odrobienie lekcji po przyjściu ze szkoły. Stałość jest ponadto świadomym trwaniem przy podjętych
zobowiązaniach, np. ktoś, włączając się do Młodzieżowego Dzieła pamięta o codziennej modlitwie za
zmarłych.
Cnota stałości nadaje życiu ludzkiemu wewnętrzną spójność i harmonię. Rozwijanie własnej osobowości
jest możliwe jedynie wtedy, gdy człowiek mocno trzyma się prawd i wartości, które już udało mu się
odkryć. Stałym jest ten, kto obstaje przy tym dobru, które wybrał i nie ustępuje wobec pojawiających się
trudności.
Należy też podkreślić, że stałość nie czyni z człowieka nudnego, nieruchomego i pozbawionego życia
posągu. Ona jedynie ukierunkowuje siły witalne człowieka, jego pomysłowość i spontaniczność tak, aby
działania współgrały z sercem, z myślą i ze słowem.
Anna P. WDC
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Cierpliwość
„Cierpliwość nie jest, jak się zwykło uważać, cnotą dusz słabych i bez woli walki, ale cnotą dusz
silnych” - zapewnia Rapisardi. Niewątpliwie jest to prawda, bo cierpliwość należy także do wymienionych
w Nowym Testamencie owoców Ducha Świętego-Ducha Mocy.
O cnocie cierpliwości możemy także powiedzieć, że jest to wytrwałe znoszenie przykrych stanów
psychicznych takich jak choroba, cierpienie, które towarzyszą człowiekowi w realizowaniu określonych
celów życiowych.
Filozofowie ową cnotę uważają za przejaw dzielności, łączą ją z mądrością i odwagą. Według nich jest
zdolnością opanowywania smutku i mobilizowania woli do zdobywania dobra trudnego, lecz możliwego do
osiągnięcia.
Święty Tomasz z Akwinu łączy ją z cnotą męstwa. Uważa, że cierpliwość nie pozwala człowiekowi
przygnębionemu trudnościami i smutkami zejść z drogi rozumu oświeconego wiarą. Pomaga znosić
nieszczęścia zachowując równowagę ducha i nie wpadać w niepokój, gdy pojawią się przeciwności.
Człowiek cierpliwy to ten, który umie czekać i okazuje spokój. Potrafi, nie słabnąc, znosić przeciwności
życia, ale też nie zniechęcać się brakiem natychmiastowych rezultatów. Pozwala dojrzewać owocom swej
pracy oraz pracy innych.
Natomiast człowiek niecierpliwy często zrywa niedojrzałe owoce, a ich kwaśny smak prowokuje
niezadowolenie. Niecierpliwy, choćby nie był gwałtowny, jest osobą słabą, buntującą się, często podnoszącą
głos i przez to przegrywającą w sensie moralnym.
Cierpliwy znosi zło nieuniknione, by trwać na drodze prostej i w dalszym ciągu wznosić się do Boga.
W ten sposób nabiera dystansu do zdarzeń, których chwilowo nie rozumie, co w efekcie prowadzi do
odkrycia sensu cierpienia.
Postawę cierpliwości należy przyjmować zarówno względem siebie, drugiego człowieka, jak i wobec
Pana Boga. Jest ona nieodzownym warunkiem wykonywania niektórych zawodów, podejmowania
odpowiedzialnych funkcji oraz zdobywania różnych umiejętności. Dążąc do dobra, które osiąga się w
trudzie, człowiek musi także mieć cierpliwość do swoich ograniczeń. Przebywanie z bliźnimi zaś wymaga
wielkoduszności co do odrębności postaw, sposobu myślenia czy w ogóle charakteru. Omawiana cnota
domaga się akceptowania bliźnich z miłością, pokorą i cichością.
A na czym miałaby polegać cierpliwość wobec Pana Boga? Często pragniemy natychmiast otrzymać od
Niego to, o co prosimy, a nie zawsze tak się dzieje. Ponadto Bóg poddaje niekiedy naszą wiarę i miłość
pewnym próbom, dopuszczając na nas trudne doświadczenia. My jednak niekoniecznie Go od razu
rozumiemy. Potrzebujemy więc czasu na modlitewną refleksję.
Nie możemy przy tym zapomnieć, że cierpliwość jest cnotą ludzką, ale i przymiotem Boga, dzięki
któremu jest tak łaskawy dla grzeszników i wciąż gotowy przyjąć ich i zbawić.
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Dla chrześcijanina wzorem i zarazem źródłem cierpliwości jest Syn Boży, który aż tak wiele wycierpiał,
aby powrócić do chwały swego Ojca i przyprowadzić tam ze sobą grzesznego człowieka. Święty Piotr pisze,
że naszym powołaniem jest naśladować Chrystusa w Jego sposobie cierpliwego znoszenia
niesprawiedliwości: „On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na
Tego, który sądzi sprawiedliwie” (1P 2, 23).
Do śmiałego i ufnego wchodzenia na ślady Jezusa uzdalnia sam Bóg. Św. Paweł mówi nam to wyraźnie:
to Bóg jest dawcą cierpliwości i pociechy (por. Rz 15,5), która swoją moc czerpie z miłości. Cierpliwość
wyrastająca z miłości podtrzymuje nadzieję i pomaga człowiekowi wytrwać w wierze. Ma ona charakter
zasługujący, dlatego jej skutki trwają także w życiu wiecznym. Cierpliwe znoszenie krzywd jest przecież
jednym z uczynków miłosierdzia co do duszy, którego zadośćuczynnymi skutkami możemy obdarować
siebie, ale też i zmarłych cierpiących w czyśćcu. Niesienie pomocy zmarłym również wiąże się
z cierpliwością, gdyż owoce naszych modlitw czy uczynków im ofiarowanych poznamy dopiero w niebie.
Anna P. WDC

Humor
Kiedy spotykamy ludzi, których twarze emanują radością i pokojem pragniemy z nimi jak najczęściej
przebywać, bo jak nikt inny potrafią poprawić nam nastrój lub rozładować napiętą sytuację. Ich słowa czy
gesty, niby tak zwyczajne i proste, mają jakąś szczególną zdolność wywoływania uśmiechu na naszej twarzy
nawet wtedy, gdy nie sprzyjają temu bieżące okoliczności życia.
W zetknięciu z takimi osobami zastanawiamy się, jaka jest przyczyna ich niezachwianej pogody ducha?
Czyżby nie miewali żadnych kłopotów i problemów w swoim życiu? W czym tkwi tajemnica ich osobistego
uroku emanującego na innych radością? Gdzie jest to źródło łagodnego usposobienia, które tak nas pociąga
i daje ukojenie sercu?
Okazuje się, że nie ma w tym żadnej nadzwyczajnej tajemnicy - każdy człowiek może być takim
promyczkiem w swoim środowisku, gdy posiądzie cnotę poczucia humoru. Czym ona jest? Jak każda cnota
jest przede wszystkim dobrem, które ubogaca posiadającego ją człowieka, a także tych, którzy się z nim
stykają.
Jednak doświadczenie informuje nas, że nie każde poczucie humoru jest cnotą. Niekiedy śmiech można
wzbudzić złośliwością, wytykaniem cudzych słabości, wulgarnymi dowcipami, ironicznymi uwagami
wobec ludzi, których nie darzymy zbytnią sympatią. Niewybredne, złośliwe żarty świadczą o braku
szacunku do siebie i do innych, a także o niskiej kulturze osobistej człowieka, który je opowiada.
Osoba posiadająca cnotę humoru, śmiejąc się, uszanuje godność każdego człowieka, nawet tego, który
nie jest jej życzliwy, ponieważ dobre i mądre poczucie humoru zakorzenione jest w chrześcijańskiej radości
wynikającej z relacji wiary oraz miłości do Boga i bliźniego. Wyrastając na tym fundamencie humor jest
dobroduszną żartobliwością połączoną ze szczególną umiejętnością dostrzegania komiczności w sytuacjach,
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w słowach lub w przedmiotach. Dlatego przebywanie z kimś, kto potrafi opowiadać humorystyczne
historyjki, anegdoty, dowcipy, a także dzielić się swoimi błyskotliwymi skojarzeniami, które wywołują
szczery śmiech, uważamy za jeden z najprzyjemniejszych sposobów poprawiania sobie nastroju, a czasami
po prostu rozładowywania napiętej, zbyt poważnej sytuacji.
Jeżeli humor jest cnotą, to podobnie jak radość „nie może się obyć bez akcentów, na które składają się
powściągliwość i rozróżnienie” (bł. Jan XXIII), a więc musi wiązać się z pewnym wyczuciem granic, poza
którymi żart staje się tylko narzędziem upokorzenia i bólu.
Dobry i mądry humor pozwala nam przede wszystkim śmiać się z samych siebie - ze swoich słabości.
A gdy chcemy pośmiać się z innych, to najlepiej z najbliższych przyjaciół. Przy tym należy jednak
pamiętać, że wielokrotne czy nadmierne czynienie tej samej osoby celem żartów, może zaboleć nawet
najbliższego przyjaciela.
Jak widać humor domaga się respektowania tak zwanego złotego środka, a więc jest przejawem
inteligencji, delikatności i życzliwego usposobionych wobec drugiego człowieka.
Cnota humoru sprzyja naszemu duchowemu rozwojowi, bo gdy z uśmiechem spoglądamy na to
wszystko, co przynosi nam codzienność, uwalniamy się od egoistycznego stawiania siebie i swoich spraw
w centrum świata. Nabieramy wówczas koniecznego dystansu do rzeczywistości. Nie obrażamy się z byle
powodu, nie trzymamy się kurczowo swoich genialnych pomysłów na naprawianie świata, ale częściej
z pokorą uśmiechamy się do Pana Boga, żeby pomógł nam spostrzegać swoje życie we właściwych
proporcjach.
Poczucie humoru, budowane na fundamencie
i najskuteczniejszym lekarstwem na smutek :).

radości

chrześcijańskiej,

jest

najtańszym

Anna P. WDC
ROZCHMURZ SIĘ 
Pewna para w średnim wieku z północnej części USA zatęskniła w środku mroźnej zimy do ciepła i
zdecydowała się pojechać na dół, na Florydę i mieszkać w tym hotelu, w którym spędziła noc poślubną 20 lat
wcześniej. Mąż miał dłuższy urlop i pojechał o dzień wcześniej.
Po zameldowaniu się w recepcji odkrył, że w pokoju jest komputer i postanowił wysłać maila do żony.
Niestety pomylił się o jedną literę. Mail znalazł się w ten sposób w Houston u wdowy po pastorze, która właśnie
wróciła do domu z pogrzebu męża i chciała sprawdzić, czy w poczcie elektronicznej są jakieś kondolencje od
rodziny i przyjaciół.
Jej syn znalazł ją zemdloną przed komputerem i przeczytał na ekranie: Do: Moja ukochana żona. Temat:
Jestem już na miejscu. Wiem, że jesteś zdziwiona otrzymaniem wiadomości ode mnie. Teraz mają tu komputery
i wolno wysłać maila do najbliższych. Właśnie zameldowałem się. Wszystko jest przygotowane na Twoje
przybycie jutro. Cieszę się na spotkanie. Mam nadzieję, że Twoja podróż będzie równie bezproblemowa, jak
moja.
PS: Tu na dole jest naprawdę gorąco...

***********
Pewien bardzo oszczędny w słowach arystokrata zatrudnił nowego lokaja. Obejmując obowiązki sługa
otrzymał od pana szczegółowe instrukcje:
- Kiedy wołam "Kąpiel!", potrzebna mi woda, mydło, ręczniki, płaszcz kąpielowy, szlafrok, świeża bielizna,
ubranie, herbata i gazeta. Kiedy wołam "śniadanie!", mam dostać kawę, mleko, cukier, jajka, szynkę, masło i
gazetę, a krzesło trzeba przysunąć do kominka."
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Lokaj skinął głową na znak, że zrozumiał. Jeszcze tego samego wieczoru arystokracie robi się niedobrze i
woła:
- Lekarza!
W stosunkowo niedługim czasie zdyszany lokaj wraca do swego pana i z dumą w głosie oświadcza:
- Myślę, że będzie pan ze mnie zadowolony, milordzie. W przedsionku czeka już wybitny internista, chirurg,
dentysta, ksiądz, notariusz i adwokat z dwoma świadkami. Na podjeździe stoi karawan, a w grobowcu
rodzinnym czterech robotników wybiera ziemię pod trumnę!

***********
Pewna teściowa chciała wypróbować lojalność swoich zięciów. Gdy przyjechała pierwsza córka ze swoim
mężem, teściowa wskoczyła do studni i zawołała zięcia na ratunek. Ten szybko pośpieszył z pomocą i wyciągnął
podtopioną teściową. Następnego dnia rano zięć zobaczył przed domem piękną Toyotę z karteczką: „Kochanemu
zięciowi - wdzięczna teściowa”.
Za tydzień ten sam test teściowa przeprowadziła na drugim zięciu. Ten także pośpieszył jej na ratunek, a
rano znalazł pod domem nowiutkiego Opla z dołączoną karteczką: „Kochanemu zięciowi - wdzięczna teściowa”.
Gdy przyjechał trzeci zięć, teściowa bez wahania znowu wskoczyła do studni, wołając go o ratunek. Wołała i
wołała, aż w końcu, nie otrzymawszy pomocy, utopiła się. Następnego dnia rano zięć zobaczył najnowszy
model BMW z karteczką: „Najukochańszemu zięciowi - wdzięczny teść”.

Wdzięczność
Wdzięczność, to wyraz uznania za doznane dobrodziejstwo. Każdy człowiek przez przyjęcie daru staje
się dłużnikiem dobroczyńcy, a dług spłacać może aktem wdzięczności. Zatem wdzięczność jest nagrodą dla
naszego ofiarodawcy. Możemy ją okazywać na różne sposoby. Często jest to uśmiech, uścisk dłoni,
podarowanie kwiatów lub po prostu słowo dziękuję. Czasem gest wdzięczności pobudza dobroczyńcę do
większej hojności. Okazuje się, że wdzięczność jest najskuteczniejszą prośbą, a gdy jej brak, zamyka się
ręka, która daje.
Postawa wdzięczności wypływa z głębokiej refleksji nad darami, do których się niejednokrotnie
przyzwyczajamy. Często wydaje nam się, że mamy prawo do kolejnego dnia zapominając, że każdy dzień
jest darem Boga. Każde uderzenie serca jest darem Boga, a odkrywamy to dopiero wtedy, gdy serce zaczyna
boleć. Zatem do nas należy odkrywanie wielkości darów, które otrzymujemy każdego dnia. Być
wdzięcznym, to dostrzegać dary i cieszyć się nimi. Na pewno Kimś, komu należy dziękować zawsze
i wszędzie jest Bóg, ponieważ to On jest dawcą wszystkich darów i dlatego godzien jest naszej
wdzięczności i dziękczynienia. Według św. Tomasza z Akwinu przejawem wdzięczności człowieka wobec
Boga jest dziękczynienie. Człowiek wyraża je głównie przez adorację i modlitwę. Na modlitwę
dziękczynienia niekoniecznie trzeba wyznaczać czas, można dziękować za wodę myjąc ręce, napełniając
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szklankę, patrząc na herbatę. Można dziękować za deszcz, który pada, za rosę, którą się obserwuje, za lód,
po którym mkną ludzie na łyżwach.
Owocem dziękczynienia jest odporność na jakiekolwiek narzekanie. Ta zaś podobnie jak inne cnoty jest
warunkiem szczęścia człowieka. Wystarczy przyjrzeć się zachowaniu św. Pawła i Sylasa, którzy odarci
z szat i zbici rózgami zostali wtrąceni do więzienia. Zamiast narzekać na okoliczności, których się znaleźli,
zaczęli po prostu dziękować, a nawet śpiewali hymny pochwalne Bogu. Wówczas stał się cud i ze
wszystkich opadły kajdany.
Gdybyśmy się nauczyli takiej modlitwy dziękczynnej, odkrylibyśmy, że w każdej minucie mamy
o wiele więcej powodów do dziękczynienia niż do narzekania. Człowiek, który umie dziękować, żyje chwilą
obecną i cieszy się z tego, co posiada. Błąd współczesnych ludzi polega na tym, że połączyli oni swe serce
z tym czego pragną, czego im brakuje, nie mając absolutnie czasu na zatrzymanie się nad tym, co posiadają.
Do szczęścia wcale nie potrzeba dużo. Trzeba tylko umieć się cieszyć tym, co mamy. Cieszyć się tym, że
możemy się spotkać, uśmiechnąć się do siebie. Człowiek, który umie się cieszyć tym, co ma i umie
dziękować Bogu za to, co ma, nigdy nie przylgnie sercem do tego, czego nie ma.
Cnota wdzięczności jest oznaką szlachetnego i wielkiego ducha. Patrząc na dary, które nieustannie
w życiu otrzymujemy, możemy stwierdzić, iż jedne są miłe, inne trudne, a nawet bardzo bolesne. Dlaczego
mamy dziękować za wszystkie? Jak dziękować za nie zdany egzamin, trudną sytuację w domu, czy
problemy ze zdrowiem? Otóż z perspektywy czasu wszystkie te dary mogą stać się ubogacające. Bóg wie,
które dary zbliżają nas do Niego i choć czasem wydają nam się nie dla nas lub nie na miejscu, gdy
zaczniemy za nie dziękować, okazują się potrzebne dla naszego duchowego wzrostu, a nawet
błogosławione. Tu właśnie dochodzimy do cnoty, gdy uczymy się być wdzięczni wszystkim i za wszystko.
Popracujmy nad naszą wdzięcznością, aby innym było miło z nami przebywać, popracujmy nad
doskonaleniem dziękczynienia, aby pieśń wdzięczności Bogu, rozpoczęta na ziemi, zamieniła się w pieśń
dziękczynienia, śpiewaną przez całą wieczność: „Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu”.
s. Anna P. WDC

Hojność
Wielu z nas słysząc lub wypowiadając słowo hojność kojarzy je zazwyczaj z dobrami ziemskimi bo takie
jest ludzkie myślenie. Człowiek często bierze pod uwagę to, co jest widoczne dla oczu, Bóg natomiast
patrzy na serce.
Dotykając cnoty hojności, nie sposób nie dotknąć ludzkiego serca, które oznacza przecież wnętrze
człowieka.To tu znajdują się nasze uczucia, wspomnienia, myśli, zamiary i decyzje. To serce decyduje
o tym, czy nasza hojność jest tylko fasadą - jakąś formą zewnętrzną, czy też jest prawdziwa i szczera.
Fałszywą hojnością można oszukać człowieka, ale nie można oszukać Boga. „Bóg przenika serce
i doświadcza nerki” (Syr 42,18).
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Bez wątpienia Bóg jest wzorem hojności. Jego serce nigdy nie przestanie dawać, Jego hojność jest
wieczna. Każda łaska i każdy dar od Boga są wyrazem Jego hojności. Największym zaś darem Boga dla
człowieka jest miłość, a Bóg tego daru nie szczędzi nikomu. Ta hojność w miłości pobudza do naśladowania
czynów Boga, który pierwszy dał dowód swej dobroci względem człowieka.
Cnota hojności to bezinteresowny i radosny dar serca: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt
5,42); „Radosnego dawcę miłuje Bóg”(2 Kor 9,7). Każdy człowiek ma możliwość praktykowania tej cnoty
wobec trzech rzeczywistości: Pana Boga, bliźniego i samego siebie. Serce hojne i wielkoduszne, to wielkie
dla Boga w otwartości na Jego miłość i hojne w darze tej miłości dla siebie i bliźnich: „Miłuj bliźniego jak
siebie samego”(Rz 13,8).
Nasza hojność względem Boga wiąże się przede wszystkim z modlitwą. Być wielkodusznym i hojnym
na modlitwie to ofiarować Bogu to, co najlepsze, to dawać Mu swój codzienny czas, mimo zabiegania
i zapracowania. Ludzie otwarci na Boga nie lękają się również „marnowania” czasu na słuchanie Słowa
Bożego. Tylko człowiek hojny potrafi zachwycić się hojnością Boga wobec ludzkiego serca.
Aby nasza modlitwa była hojna musi być również pełna ufności, dokładnie tak, jak o tym mówią słowa
Psalmisty: „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie” (Ps 23,2). Taka modlitwa otwiera na Boże
prowadzenie, uwalnia od zbytniej troski o siebie, usuwa lęk przed ciemną doliną ludzkiej egzystencji.
Hojność serca każe wyjść poza granice własnego „ja”, by całkowicie poddać się działaniu i woli Boga,
wiedząc, że nie wszystkie nasze ścieżki są właściwe.
Hojność względem bliźniego to podarowanie mu swego czasu, ofiarowanie miłości, dzielenie się
talentami, darami duchowymi. Otwartość serca na drugiego człowieka to często gest przebaczenia,
wdzięczności, pamięć o innych. To również modlitwa wstawiennicza w czyjejś intencji i modlitwa za
zmarłych. Wiemy jak np. Jan Paweł II bardzo cenił sobie hojność serc ludzi cierpiących. Często wyrażał im
swoją wdzięczność i przypominał, że z ich modlitw, ofiar i cierpienia w jego intencji czerpał siłę i moc
w wypełnianiu swej misji w Kościele. Teraz, gdy spogląda na nas z „okna Domu Ojca”, z pewnością cieszy
się darem i tych modlitw, które po jego śmierci zanosimy do Boga.
Przyjrzyjmy się również naszej hojności względem siebie. Być może nad tym zagadnieniem pochylamy
się najrzadziej. Tymczasem hojność wobec samego siebie, warunkuje często naszą hojność względem Pana
Boga i bliźniego. Hojność serca tutaj także wiąże się z ofiarowaniem czasu. Mogą to być najprostsze sprawy
jak zadbanie o swój odpoczynek, o swoje zdrowie, o wygląd, jak również czas dla duszy: modlitwa,
rekolekcje, korzystanie z sakramentów. Cnotą hojności wobec siebie będzie praca nad pozbyciem się
kompleksów - jeśli je mamy - czy też troska o pogodę ducha. Zgoda z samym sobą, nasz uśmiech
i otwartość serca będą wielką pomocą w relacjach z innymi.
Jeśli chcemy być hojni na wszystkich płaszczyznach naszego życia przypatrzmy się Bogu, który dla nas
nie żałował jedynego Syna, przypatrzmy się Maryi, która tak otworzyła swe serce na Boże Słowo, że stało
się w niej Ciałem. Zapragnijmy hojności serca, która uczniom Jezusa pozwoliła zostawić wszystko i pójść
za Nim. Taka wielkoduszna, hojna i radykalna decyzja pójścia za Jezusem jest złożeniem siebie w ofierze
i tu właśnie dotykamy cnoty hojności; hojność serca, to gotowość do poświęcenia, trudu, ofiary oraz
poddanie swojej woli Bogu.
Cnotę hojności, należy uznać za drogę życia każdego chrześcijanina, drogę, która prowadzi do szczęścia
wypływającego z ofiarowania swego życia. Hojność to czas, a więc nie traćmy go bezmyślnie, ofiarujmy
Bogu wszystkie chwile naszego życia, aby – jak pisał bł. Honorat Koźmiński – „żadna z nich nie była
zmarnowana dla nieba”.
s. Anna P. WDC
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Radość
„Owocem zaś Ducha jest… radość...” (Ga 5,22). Przynależność do Chrystusa, to fundament radości
każdego chrześcijanina. Jeśli radość jest darem Ducha św. to wdzięczność winna być odpowiedzią
człowieka. Będzie tak tylko wówczas, gdy każdy z nas odkryje ten dar w sobie. Prawdziwa radość nie tkwi
bowiem w otaczających nas rzeczach, ale ma siedzibę w głębi naszej duszy. Można ją mieć w sercu będąc
tak w więzieniu, jak i we wspaniałym pałacu (por. Dz 5,41). Prawdziwa radość to ta, której nikt i nic nie
zdoła odebrać.
Św. Paweł Apostoł jest świadkiem radości w cierpieniu, ucisku i prześladowaniu. Jako naśladowca
Chrystusa przyjmuje słowa: „cieszcie się i radujcie albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie (Mt 5,12).
Dlatego może pisać „Opływam w radość w każdym ucisku” (2 Kor 7,4); „Teraz raduję się w cierpieniach za
was” (1 Kol 1,24). Podobną postawę przyjmują Apostołowie ciesząc się możliwością cierpienia dla imienia
Jezusa (Dz 5,41).
Aby wejść na szczyty radości płynącej z krzyża należy najpierw żyć radością wynikającą z samego faktu
bycia człowiekiem stworzonym przez Boga z miłości i do miłości. Trzeba nieustannie poznawać źródło
naszej radości, którym jest sam Bóg. Nasz Stworzyciel jest Tym, któremu najbardziej zależy na naszym
szczęściu, dlatego daruje nam dziesięć przykazań, abyśmy mogli je osiągnąć. Biblijny Psalmista dzieli się
tajemnicą szczęścia wołając „Nakazy Pana są radością serca” (Ps 19). Życie zaś pokazuje, że człowiek,
który żyje zgodnie z wolą Bożą ma w sercu pokój i radość. Natomiast smutek jest częstą oznaką życia
w grzechu. Wewnętrznej radości nie posiada człowiek skoncentrowany na sobie, pokładający ufność w tym,
co ziemskie i nietrwałe.
Nasze życie na ziemi jest tymczasowe, dlatego celem naszych pragnień nie może być ziemia, ale niebo.
Źródłem naszej radości ma być nadzieja na życie wieczne, gdyż w niebie cieszyć się będziemy radością
pełną i niewymowną. Używając porównania ziemskie uroczystości są tylko cieniem święta niebieskiego.
Gdy chodzi o życie na ziemi nie jest ono usłane różami, niesie z sobą trudności i prześladowania, stawić im
czoło możemy tylko z radosną nadzieją w sercu, będąc pewni otrzymania korony życia (por. Ap 2,10). Może
nie jeden raz śpiewaliśmy kanon „Radością serca jest Pan, na Niego czeka dusza ma”, lecz czy często
zastanawiamy się nad źródłem naszej radości?
Jeśli znajdziemy wiecznego Boga w sercu, niemożliwe abyśmy nie odczuli potrzeby przekazania innym
tej radości, która płynie z posiadania Boga. Najlepszym świadectwem, jakie możemy dać Bogu w swej
służbie jest widoczna radość, że jesteśmy z Nim, kochamy Go i służymy Mu. Chyba nic lepszego nie zapali
innych do życia w przyjaźni z Bogiem.
Posiadając radość w Panu łatwiej nam będzie komuś przebaczyć, nasza radość odbije się w oczach
innych ludzi, a radość innych stanie się naszą radością i tu odkryjemy prawdziwy sekret szczęścia.
Pielęgnujmy zatem tę piękną cnotę korzystając każdego dnia z łaski i pomocy Ducha Św., a w naszych
sercach niech goszczą na co dzień słowa, których autorem jest Francesco Bersini: „Obyś mógł uśmiechnąć
się do Boga i do ludzi, do dobrych i złych, do dobrej i do złej pogody, do chwil radosnych
i w przeciwnościach, do życia i do śmierci".
s. Anna P. WDC
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Gościnność
Staropolskie przysłowie "Gość w dom Bóg w dom" wyraża zasadę chrześcijańskiej cnoty gościnności.
Chrześcijanie jako ludzie wierzący nie mogą zapomnieć, że Bóg mieszka w sercu każdego człowieka.
Gościa należy przyjmować, jak samego Boga, okazując szacunek i życzliwość.
Gościnność, podobnie jak cnota hojności, wiąże się z otwartością serca. Kiedyś, gdy stosowano się do
tego przysłowia, wejście gościa było świętem. Gospodarz przerywał pracę poświęcał swój czas, a na stole
kładł, co miał najlepszego, wspólnie przeżywając radość spotkania. Człowiek mający otwarte serce dla
gościa miał również otwarte serce dla Boga.
Już pierwsi chrześcijanie wiedzieli, że ofiarować gościnę to podobnie jak zdarzyło się to uczniom
idącym do Emaus odkryć Oblicze Boga. Na początku uczniowie nie wiedzieli kim jest Człowiek, którego
zaprosili do domu, lecz gdy rozpoznali w Nim Jezusa radość była większa niż współczesna wygrana w Toto
Lotka. Gościnność to wzajemne obdarowywanie się dobrem. Jezus daje uczniom swoje słowo, łamie chleb,
a ci dają Mu dom, obdarowują Jezusa otwartym sercem i radością spotkania.
Gość jest zawsze darem. Trzeba ten dar odkryć jak odkryła go Elżbieta w Maryi. Ta wizyta była
wzajemnym umacnianiem się w wierze, bo gościnność jest o tyle cnotą o ile służy wzajemnemu ubogacaniu
się dobrem. Elżbieta rozpoznała w Maryi obecność Boga, ujrzała Boga ukrytego w człowieku
przychodzącym z pomocą. Maryja, podobnie jak Elżbieta, jest niewiastą gościnną - wychodzi naprzeciw
potrzebom człowieka, jego brakom, cierpieniom i niedostatkom. Ona w swoich myślach zrobiła miejsce dla
myśli Boga. To Ona wcześniej, niż ciałem, przyjęła Jezusa sercem.
Być gościnnym to dać drugiej osobie mieszkanie w sercu, jak mamy je w sercu Boga. Jedna z pieśni
wyraża to słowami" Jezu Serce Twoje schronieniem mym, Jezu w Sercu Twoim mój dom". Tak, Serce
Jezusa to miejsce najbardziej gościnne. Zawsze można tam się udać, by znaleźć umocnienie, radość i pokój.
A jakie są nasze serca? Czy odpowiadają na słowa tak wyjątkowego Gościa duszy: "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).
Być gościnnym to słuchać. Umiejętność słuchania gościa, to problem nie obcy ewangelicznej Marcie.
Być może nie raz zastanawialiśmy się dlaczego Jezus napomniał Martę, a pochwalił Marię. „Troszczysz się
Marto o wiele, a jednego tylko potrzeba” (Łk 10,41). Chciał przez to podkreślić, że bardziej na miejscu jest
słuchanie gościa, poświęcenie mu należytej uwagi, niż próba włączenia go w sprzeczkę. Jak byśmy się czuli
na miejscu Jezusa słuchającego skargi Marty na swoją siostrę? Jezus nie chciał stawać po czyjejś stronie.
Obie siostry bardzo miłował i dlatego w swoim napomnieniu pragnie zwrócić ich uwagę na istotę
gościnności – na miłość. Skoro obydwie Go zaprosiły, obydwie też powinny okazywać gościnność, a tylko
jedna z nich daje Mu odczuć, że jest naprawdę gościem.
Ta sytuacja, uczy nas jak być dobrym gospodarzem, co robić, jak się zachować, by obeszło się bez
niefortunnych gaf. Musimy pamiętać, że gość jest ważniejszy niż nasze codzienne problemy, ważniejsza jest
jego obecność niż wędlina, kawa czy ciasto. Tutaj chodzi o zwrócenie uwagi na człowieka, który jest
gościem. Przybysz jest kimś obcym o tyle, o ile się na niego nie zwraca uwagi, a nie ma nic bardziej
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przykrego jak bycie zignorowanym. Aby tego uniknąć należałoby zwrócić uwagę na drobiazgi życia
codziennego, które tak naprawdę mają wielkie znaczenie. Gdy przychodzi gość powinno się wyłączyć
telewizor, w przeciwnym razie ktoś może poczuć się piątym kołem u wozu. Inną troską jest porządek, który
pomaga czuć się dobrze, bałagan może onieśmielać. W czasie gościny ważny jest uśmiech i dobry humor.
Te i tym podobne zabiegi są tylko częścią zewnętrzną. Jak już powiedzieliśmy na początku
najważniejsze jest serce. Ks. Edward Staniek w swoich Homiliach na niedziele i święta pisze: "Prawdziwa
gościnność nie polega na napełnianiu żołądków, ale serca. Naszych gości winniśmy podejmować radością,
pokojem, dobrocią, i tymi wartościami wypełnić ich serca. Wtedy wystarczy, że na stole będzie chleb
z masłem, pomidor i herbata."
Ci, którzy nas odwiedzają potrzebują raczej ciepłego serca, życzliwości, może podzielenia się swoimi
doświadczeniami. Papież Benedykt XVI przyjechał do Polski, by podzielić się swoją wiarą i zaczerpnąć
trochę naszej. Gościnność Polaków objawiła się przede wszystkim w obecności, słuchaniu i radości. Jeżeli
okazujemy gościnę i czynimy to szczerze uszczęśliwiamy innych, a przy okazji sami zyskujemy trochę
szczęścia i radości. Widzimy zatem, że mamy być gościnni nie tylko ze względu na dobro przybysza, ale
także na swoje własne.
Są trzy powody, by być gościnnym: dlatego, że Bóg jest wobec nas gościnny (stworzył dla nas świat
i przygotował miejsce w niebie), dlatego, że przybysz tego potrzebuje; oraz dlatego, że Jezus tego nas uczy
przykładem swojego życia, choć dla Niego świat od początku okazuje się niegościnny. Jego Rodzicom
odmawia się schronienia w ludzkich domach i Jezus rodzi się bezdomny, potem zostaje wyrzucony
z rodzinnego miasta. Mimo to On sam przyjmuje zaproszenie od każdego, czy jest to celnik, faryzeusz, czy
przyjaciel. W rozmowach z uczniami często poucza o gościnności: mówi o karmieniu głodnych,
przyodziewaniu nagich, przyjmowaniu przybyszów. Gościnność samego Jezusa jest heroiczna, gdy
zapowiadając swą śmierć obiecuje przygotowanie nam miejsca w niebie. Według nauki Jezusa mamy być
gościnni, jak gościnny jest On i Jego Ojciec.
Gościnność nie jest tylko obowiązkiem, lecz cnotą, dlatego sama w sobie jest nagrodą. Dzięki cnocie
ubogacamy swoje wnętrze i zyskujemy usprawiedliwienie: "Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła
razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady" (Hbr 11,31). Wierzmy zatem, że nasza
gościnność zaowocuje nagrodą, a zachętą niech będą te słowa św. Pawła: "Gościnności nie zapominajcie,
niektórzy nie wiedząc o tym, aniołów gościli." (Hbr 13,2).
s. Anna P. WDC

Życzliwość
O tym, że od ucznia Chrystusa oczekuje się okazywania życzliwości świadczy napomnienie św. Pawła:
"W miłości braterskiej bądźcie życzliwi! (Rz 12,10). Życzliwość to cnota, której praktykowanie
w szczególny sposób jednoczy i zespala, czyni ludzi bliskimi sobie: "Będąc tak pełni życzliwości dla was,
chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się dla nas drodzy
(1 Tes 2,8).
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Życzliwość to gotowość serca człowieka do świadczenia dobra, to umiejętność wspaniałomyślnego
wykorzystania dzień po dniu okazji, jakie zsyła nam Bóg. Dobro, które czynimy nie musi być wielkie,
ważne aby było wykonane z miłości: "Więcej warte jest jedno dziękuję wypowiedziane życzliwie, niż
naczynie złota dane nieżyczliwie" (F. Bersini). Życzliwość ma to do siebie, że składa się z drobiazgów dnia
codziennego, bo patrząc głębiej cnotą jest już samo pragnienie dobra drugiego człowieka i pomnażanie go
w miarę możliwości. Tak niewiele potrzeba, aby zaradzić potrzebom innych, wystarczy podać szklankę
wody, skasować bilet lub podarować smutnemu swój uśmiech. Jest to postawa życiowa pełna radości
i dobroci. Jest to ciągłe bycie dla innych, dlatego szczęście człowieka życzliwego wyraża się w dobru, które
czyni, w radości, którą rozlewa wokół siebie, w uśmiechu jaki wywołuje, we łzach, które ociera. Człowiek
życzliwy to ten, który jak sama nazwa wskazuje dobrze życzy.
Łatwo jest być dobrym dla przyjaciół, dla tych, którzy są do nas podobni lub swoim dobrym
charakterem i usposobieniem wprost skłaniają nas do czynienia im dobra. Sztuka polega na tym, aby dobrze
życzyć, okazywać miłość i szacunek tym, którzy nas skrzywdzili, naszym nieprzyjaciołom. Człowiek
wsparty łaską Bożą, postępując według cnoty, nie uzależnia życzliwości od przekonań religijnych, koloru
skóry czy odmiennych poglądów, lecz postępuje zgodnie z zaleceniem Apostoła: " Tego, który jest słaby
w wierze, przygarnijcie życzliwie, bez spierania się o poglądy" (Rz 14,1). Taki człowiek jest życzliwy
zawsze, czasem mimo zmęczenia i wszędzie: na ulicy, w pracy, a przede wszystkim w domu wśród
najbliższych.
Przeciwieństwem cnoty życzliwości jest zazdrość, gdyż jest smutkiem z powodu szczęścia i dobra,
którego doświadcza drugi człowiek. Życzliwość natomiast jest lekarstwem na ową groźną chorobę ducha
ponieważ jest radością wywołaną właśnie dobrem drugiego człowieka. Człowiek w dzisiejszym świecie
cierpi też na inne choroby takie jak: brak pokoju, nienawiść, samotność. Gdy zadaje sobie pytanie dlaczego
tak jest, dochodzi do wniosku, że w jakimś momencie w jego życiu zabrakło trochę serca, miłości, zwykłej
ludzkiej życzliwości: dobrej myśli, dobrego słowa, spotkania w przyjaźni.
Szukając wzorca życzliwości spójrzmy na samego Stwórcę, który nas kocha i jest dla nas życzliwy,
ponieważ zawsze pragnie naszego szczęścia: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu
dać wam królestwo" (Łk 12,32). Obyśmy i my pragnęli szczęścia dla innych, dostrzegali ich problemy
prędzej niż swoje. Obyśmy dbając o dobrą atmosferę w naszych środowiskach, zwracali uwagę na tysiące
drobiazgów, z których utkana jest życzliwość. Oby w naszym życiu spełniły się te życzenia Francesco
Bersiniego: "Niech twoje życie zostanie rozdane dla innych, serce otwarte dla wszystkich, a doświadczysz,
jak wzniosła jest poezja dawania".
s. Anna P. WDC

Odpowiedzialność
Cnota odpowiedzialności zdaje się być jedną z najbardziej zapomnianych w dzisiejszym świecie.
Najchętniej wyeliminowalibyśmy ją z życia, bo jest trudna, bo zdaje się nas przerastać. Gdyby jednak
spojrzeć głębiej okaże się, że brak odpowiedzialności niesie z sobą większe trudy i problemy niż wysiłek
związany z odpowiedzialnym podejściem do życia. Jedna nieodpowiedzialność pociąga kolejną i tak tworzy
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się szereg niewłaściwych zachowań, decyzji, postaw, które powodują szerzenie się zła w rodzinie, szkole,
ojczyźnie. Żeby temu zapobiec należy pamiętać o ważnej zasadzie, która mówi, że aby w naszym życiu
funkcjonowała odpowiedzialność za innych, najpierw musi zaistnieć odpowiedzialność za siebie przed
Bogiem, przed samym sobą oraz przed innymi ludźmi. Jeżeli sami nie potrafimy być za siebie
odpowiedzialni, tym bardziej nie zdołamy jej podjąć wobec innych.
Odpowiedzialność zaczyna się tam gdzie pojawiają się wartości. Człowiek może być odpowiedzialny
dopiero wtedy, gdy poznaje jakąś rzeczywistość, która dla niego jest wartością. Jeżeli dla matki wartością
jest jej dziecko, to pokona wszelkie przeszkody, aby zapewnić mu właściwy rozwój; uczeń, dla którego
wartością jest szkoła będzie obowiązkowy pokonując swoje lenistwo; chrześcijanin, dla którego Bóg jest
najwyższą wartością będzie się starał żyć zgodnie z Jego wolą, a nie według własnych zachcianek. Jeśli coś
lub ktoś jest dla mnie wartością to zrobię wszystko, żeby tę wartość ochronić i ocalić. Zbyt rzadko zdajemy
sobie sprawę z tego, że nasza odpowiedzialność za własne szczęście warunkuje naszą odpowiedzialność za
szczęście innych. Karol Wojtyła w książce Miłość i odpowiedzialność pisze, że w poczuciu
odpowiedzialności za osobę kryje się troska o jej prawdziwe dobro. Tak więc odpowiedzialność za dobro
własne i dobro drugiego człowieka to nic innego jak prawdziwa miłość.
Skąd czerpać siły do takiego traktowania siebie i innych? Bóg stwarzając człowieka wyposaża go we
wszystko co jest konieczne, aby mógł żyć pełnym życiem. Jednak już od człowieka zależy co z tym zrobi,
jak potraktuje swoje życie, życie innych, życie Boga w sobie i w drugim człowieku. Odpowiedzialność nie
zubaża człowieka lecz otwiera jego serce, poszerza je. Owocuje harmonią, dobrem i właściwie rozumianą
wolnością.
W każdym z nas złożona jest zdolność rozeznawania dobra i zła. Nikt nie może za mnie czegoś chcieć,
za mnie wybierać. Człowiek odpowiedzialny to ten, który potrafi dokonywać wolnych wyborów opowiadać się za czymś lub to odrzucać oraz ponosić konsekwencje swoich decyzji. Przeciwieństwem takiej
postawy jest bezmyślność i beztroska, tacy ludzie nie dbają o prawdziwe wartości lecz jedynie
o zaspakajanie potrzeb, o to, co im samym przynosi chwilowe zadowolenie.
Brak odpowiedzialności jest dość mocno rozpowszechnioną chorobą ludzkiego serca. To przez nią
umierają niewinni ludzie, to ona jest powodem cierpienia nie jednego człowieka. Brak odpowiedzialności, to
czyjś brak odwagi, by ponieść jakąś ofiarę w obronie konkretnej wartości. Odpowiedzialność bowiem - jak
twierdził Jan Paweł II przemawiając do młodzieży - to swojego rodzaju pole bitwy, z którego nie powinno
się uciekać: „Każdy z was młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar
zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek,
jakąś powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować”. Dlatego każdy człowiek musi
dać sobie odpowiedź na pytanie: co dla mnie jest tą słuszną sprawą, o którą nie mogę nie walczyć? Gdzie
jest to miejsce, w którym powinienem być i zabrać głos? Co dla mnie jest wartością, od realizacji której nie
mogę się uchylić?
Mając świadomość jak wiele od nas zależy, pielęgnujmy to dobro, które zostało nam powierzone, bo
skutki naszych czynów mają znaczenie nie tylko tu i teraz, ale także w wieczności, co dla człowieka wiary
nie może być obojętne. Nasz pobyt na ziemi jest czasem dorastania do odpowiedzialności. Oby po tamtej
stronie życia owocowała nasza odpowiedzialność za miłość, a nie jej brak. W ewangelicznym opisie sądu
ostatecznego Chrystus mówi: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25,45). Jednak człowiek usłyszy nie tylko pytanie: "Cóżeś uczynił?" (Rdz 4,10), ale również pytanie
o to, co zaniedbał, o to czego nie uczynił, aby ratować życie, miłość i godność własną oraz swoich bliźnich?
s. Anna P. WDC
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Cichość
„Czytając trzecie błogosławieństwo, ludzie-milczki zacierają ręce: nareszcie ktoś docenił ich sposób
bycia. Zamiast codziennego powiedz coś wreszcie! - błogosławieni!... Ale oczywiście problem nie jest taki
prosty. (…) Pod maską milczenia kryje się często stłumiona wrzawa roszczeń, pretensji, ocen. Nie są one
artykułowane z obawy przed negatywnym przyjęciem przez otoczenie, ale gdy tylko milczek poczuje się
pewniej, staje się nagle bardzo rozmowny, wręcz gadatliwy. Obie postawy mają w gruncie rzeczy to samo
źródło - względy ludzkie” - twierdzi Jacek Sochoń w książce zatytułowanej Błogosławieni. Dlatego cnota
cichości jeżeli byłaby utożsamiana tylko z zewnętrznym milczeniem nie wyraża prawdą o niej. Cichość to
coś o wiele głębszego.
„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5,5). Takie brzmienie trzeciego
błogosławieństwa (zawarte np. w Biblii Tysiąclecia) jest najpowszechniej znane, ale warto czasami sięgnąć
do innych przekładów Pisma Świętego, żeby lepiej zrozumieć jakieś zagadnienie. I tak Biblia Poznańska
(tzn. przekład z języków oryginalnych dokonany przez zespół katolickich biblistów z tzw. poznańskiej
szkoły biblistyki) podaje nieco inną wersję: „Szczęśliwi łagodni, albowiem odziedziczą ziemię”. Teraz
widzimy już bardzo wyraźnie, że ewangeliczne błogosławieństwo nie mówi o ludziach milczących, spiętych
lękiem i wewnętrznym hałasem, lecz o ludziach szczęśliwych, otwartych na działanie Ducha Bożego
i poddających się Jego prowadzeniu, bo - jak zapewnia nas Słowo - łagodność jest owocem dostępnym dla
tych, którzy żyją według Ducha (por. Ga 5, 22-26).
Ludzie cisi (łagodni), to ci, którzy świadomie rezygnują ze stosowania przemocy, z chęci bycia
zauważanym i docenianym. Jest to wyraz pokory, wewnętrznego wyciszenia bez domagania się realizacji
własnych planów i zamierzeń, a zatem wyraz całkowitego zdania się na wolę Bożą.
Cichość sprawia, że człowiek używając nawet podniesionego głosu robi to ze względu na dobro
bliźniego, albo na wymogi wykonywanego zawodu. Jednak trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, zachowujący
w sercu Boże błogosławieństwo o cichości, brał udział w czczej gadaninie obficie przyozdobionej
wulgaryzmami, w tworzeniu i szerzeniu plotek, w opowiadaniu dwuznacznych dowcipów czy też, żeby
posługiwał się w życiu intrygami czy manipulacją.
Dlatego sprawdzianem chrześcijańskiej cnoty cichości są relacje międzyludzkie. Św. Paweł napomina:
„…zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście
wezwani, z całą pokorą i cichością znosząc siebie nawzajem w miłości” (Ef 4,1n). Każdy z nas jest
powołany do bycia synem lub córką, siostrą, bratem, uczniem, przyjacielem. Cichość to sposób bycia, który
pomaga realizować powołanie do życia we wspólnocie, bo jednoczy ludzi z sobą. Osoba cicha potrafi
słuchać drugiej osoby oraz wchodzić z nią w prawdziwy dialog, a dzięki temu poznawać ją i kochać.
Słuchanie bowiem - jako owoc cnoty cichości - stanowi jeden ze sposobów wyrażania miłości i to nie tylko
w stosunku do człowieka, ale przede wszystkim do Pana Boga.
Jeżeli cnota cichości uzdalnia nas do słuchania, to równocześnie wspomaga naszą modlitwę, która
według wskazań Nowego Testamentu powinna trwać nieustannie (1 Tes 5, 16-18), ale jednocześnie nie
może być gadulstwem z naszej strony (Mt 6, 6-7). Cichość pozwala zbliżać się do Boga z sercem pokornym
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i skruszonym, a więc także uważnym i słuchającym. W takiej modlitwie otwieramy się na Boga, który
objawia nam Siebie, abyśmy odkrywając Jego miłość mogli także odpowiedzieć miłością. Cnota cichości
polega zatem na skupieniu się „tu i teraz”, na sytuacji i miejscu, w którym jesteśmy. Wymaga to nieraz
podjęcia trudu wyciszenia emocji, uczuć i tłoczących się myśli. Tylko wtedy nasze serce będzie cichym
domem dla Boga, zawsze otwartym na Jego obecność.
Najpiękniejszy przykład cichości daje nam Jezus, wskazując na samego Siebie: „Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie
się ode Mnie, bo jestem cichy (łagodny) i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,29). Co oznacza zaproszenie, aby wziąć
jarzmo Jezusowe na siebie, uczyć się od Niego cichości i w ten sposób znaleźć ukojenie dla duszy? Zdaniem
biblistów jest to wezwanie do wejścia w zażyłą relację z Ojcem, która - jako jedyna - daje człowiekowi
prawdziwą wolność od przeróżnych jarzm. Człowiek cichy to ten, który nie w oczach ludzkich szuka
uznania, ale przychodzi do Boga, aby w Nim poznać prawdę o sobie. Jezus zdejmując z nas brzemię
ludzkich względów, daje wytchnienie, bo zapewnia, że człowiek jest przede wszystkim tym, kim jest
w oczach Bożych - nikim więcej (por. św. Franciszek z Asyżu, Pisma). Zatem nasze serce dozna
pokrzepienia wtedy, gdy uznamy siebie za dzieci jednego Ojca, który nakłada na nas słodkie i lekkie jarzmo
miłości wobec Niego i drugiego człowieka.
Chrześcijanin, posiadający cnotę cichości, chce przede wszystkim być godnym uczniem swego Mistrza,
a więc we właściwy człowiekowi sposób także dawać swoim bliźnim wytchnienie od przytłaczających
brzemion codzienności. Dlatego do ludzi modlitwy, łagodnych, wewnętrznie wyciszonych, nie rzucających
słów na wiatr szybko nabieramy zaufania, szukamy u nich rady czy wsparcia. Zauważamy, że w gronie
rówieśników nie zabiegają o uznanie za wszelką cenę, nie chwieją się jak chorągiewka w swoich poglądach
na życie, że potrafią odważnie stanąć w obronie najwyższych wartości podobnie jak Jezus, wypędzający
przekupniów ze świątyni (Mt 21, 12-13), albo jak św. Paweł, który wiele razy napominał braci
początkujących w wierze, ale zawsze czynił to „przez cichość i łagodność Chrystusa” (2 Kor 10,1), nie
odbierając nikomu godności.
Każdy z nas ma możliwość wydoskonalenia się w cnocie cichości, jeżeli tylko zechce uczyć się jej od
Pana, który każdemu hojnie udziela wszelkich łask, gdyż to właśnie On sam „Napełnił nas wszelkim
błogosławieństwem (…) i wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego
obliczem” (Tes 1,4). Drogą do świętości jest droga cnót i dlatego w Liście do Kolosan św. Paweł zachęca
nas: „Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć,
pokorę, cichość i cierpliwość...” (Kol 3,12).
s. Anna P. WDC

Wielkoduszność
Dążenie człowieka do czegoś ponadprzeciętnego to zdaniem św. Tomasza z Akwinu podstawowa cecha
wielkoduszności. Każdy z nas posiada pragnienie czynienia dobra, pragnienie osiągnięcia czegoś, co
przerasta nasze siły i możliwości. Najbardziej uwidacznia się to u ludzi młodych, pełnych energii i chęci do
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działania oraz starszych, o których mówimy, że są młodzi duchem. Realizacja wyżej wspomnianych
pragnień zależy od kondycji naszego serca, które albo jest żywe albo „zamrożone”.
Wielkoduszność świadczy o żywości serca, które jest zdolne do wzruszenia i gotowe do pomocy tym,
którzy znajdują się w jakiejkolwiek potrzebie. Taką postawę obrazuje św. Łukasz w ewangelicznej
przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30-37), który dostrzega człowieka na pół umarłego, staje
blisko i opatruje mu rany, co więcej zapewnia nieznajomemu opiekę wydając swoje pieniądze. Wszystko, co
czyni Samarytanin jest konsekwencją serca wzruszonego do głębi losem bliźniego - serca, które jest hojne
i wielkoduszne.
W Starym Testamencie wielkoduszność Boga względem człowieka ukazana jest jako pełna dobroci
i wierności „powolność” w gniewie. Jest ona czymś więcej niż cierpliwością, jest wytrwałym czekaniem na
przemianę serca. Zatem wielkoduszność człowieka jest dobrocią serca, które nie chce odpłacać za krzywdy,
nie szuka zemsty, rezygnuje z karania, panuje nad uczuciem złości i gniewu, a nawet nie dopuszcza do ich
wybuchu.
Od czego zacząć by nasze życie było zdążaniem do nieba drogą wielkoduszności? Św. Tomasz udziela
nam kilku wskazówek. Przede wszystkim mamy poznać siebie: zobaczyć dary, jakimi zostaliśmy
obdarowani przez Boga oraz nasze braki i ograniczenia. To wszystko po to by nie być zarozumiałym
przeceniając swoje siły lub uważając się za kogoś większego niż jesteśmy. Potrzeba nam również
rozumienia roli drugiego człowieka w naszym życiu, obdarzenia go szacunkiem i dostrzeżenia jego
wielkości. Niezbędną na drodze cnoty jest troska o więź z Panem Bogiem i drugim człowiekiem oraz
wdzięczność i hojność w rozwijaniu własnych talentów. Wreszcie trzeba pozbyć się lęku, który zamyka
serce na jakikolwiek dar z siebie.
Przeciwieństwem wielkoduszności jest małoduszność. Określa się nią postawę ludzi, którzy nie
pomnażają swoich darów i zdolności, nie podejmują trudu rozwoju, pozostają na tym co osiągnęli,
zakrywają prawdę o sobie z lęku by nie wymagano od nich zbyt dużo. Lekarstwem na tę chorobę jest
ewangeliczna postawa otwartości serca wyrażona w zdaniu: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej
garncem, ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą”
(Łk 8, 16).
Przełamywanie lęków, które zamykają serce człowieka i skupiają na sobie nie jest łatwe, dlatego
potrzebna jest ufność, zdanie się na pomoc Pana Boga i drugiego człowieka. Cnota ufności wspomaga
wielkoduszność, gdyż czyni nasze serce otwartym na łaskę i bogatym w odwagę do podejmowania decyzji,
które rozwijają i powiększają ludzkiego ducha.
Jak zauważyliśmy wielkoduszność w najpełniejszy sposób realizuje się w działaniu dla dobra bliźnich.
Niesienie pomocy innym, rezygnacja ze swoich planów na rzecz bezinteresownej służby komuś, kto właśnie
znalazł się w potrzebie, to oznaki życia ponadprzeciętnego. O osobach, które wstąpiły na drogę życia
kapłańskiego czy zakonnego mówi się, że odpowiedziały wielkodusznie na Boże wezwanie. Ich decyzja
była oddaniem siebie, całego swojego życia dla Boga i ludzi. Jak cenne jest życie poświęcone dobru innych
rozumieją tylko ci, którzy sami nie mogąc sobie pomóc doświadczyli wielkodusznej pomocy ze strony tych,
którzy okazali się bliźnimi.
Możemy i my zadać sobie pytanie czy nasze serce jest wrażliwe na cierpienie, czy jest zdolne do
odpłacenia dobrem za zło, czy odczuwa pragnienie bycia darem dla drugiego człowieka? Jeśli tak to nie
zagłuszajmy tego głosu sumienia, lecz jako młodzi duchem chrześcijanie, zaproszeni przez Pana Boga do
rzeczy wielkich, czyńmy dobrze tym, którzy nie mogą się odwdzięczyć a jak zapewnia Dobra Nowina
otrzymamy nagrodę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych (por. Łk 14,14).
s. Anna P. WDC
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Dobroczynność
Autor Dziejów Apostolskich tak pisze o Jezusie: „Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze
czyniąc i uzdrawiając wszystkich” (Dz 10,38a). Aby przejść przez życie drogą świętości, która wiedzie ku
niebu, nie wystarczy czynić dobrze. Przede wszystkim trzeba mieć jeszcze odpowiednią motywację
potrzebną do rozwijania w sobie cnoty dobroczynności, według której wszelkie dobro czynione jest
z Bogiem i ze względu na Boga. Często stając przed konkretnym przedsięwzięciem zastanawiamy się czy
starczy nam siły, czasu, zdrowia, pieniędzy itp. Rzadziej już pytamy Boga czy będzie z nami, czy nam
dopomoże, czy to, co zamierzamy uczynić Jemu się podoba? Te pytania są bardzo ważne w życiu
chrześcijanina ponieważ świętość nie polega na czynieniu rzeczy wielkich, ale na przyjęciu woli Bożej
nawet w najmniejszych sprawach.
W dobroczynności ważna jest umiejętność zachowywania dobra w swoim sercu. Ważne jest, aby dzięki
dobru nie szukać uznania u innych, nie słuchać tego, czy się innym podoba czy też nie. Ten, kto potrafi
zachowywać dobro w cichości serca i pozostawać skromnym, zostaje dowartościowany wraz ze swoim
dobrem w oczach Boga.
Nie powinniśmy też opierać się tylko na własnych siłach, bo prędzej czy później rozczarujemy się
ubóstwem naszych możliwości. W sytuacjach, gdy coś wydaje się nas przerastać, gdy otwiera się przed
nami nowy horyzont, nowa szkoła, nowe środowisko, szukamy kogoś silnego, mądrego, kto pomoże
i wskaże jakiś dobry szlak.
Papież Benedykt XVI do młodzieży na Błoniach skierował m.in. takie słowa: „Wędrując przez życie
może niejednokrotnie nie jesteśmy świadomi obecności Jezusa. Ale właśnie ta obecność w Słowie Bożym
i Eucharystii, we wspólnocie ludzi wierzących i w każdym 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”.
Źródłem ludzkiej siły jest obecność Boga w nas. To właśnie dlatego mamy czynić dobro, bo Bóg w nas
mieszka - Ten, który sam jest Dobrem, wszelkim Dobrem, najwyższym Dobrem, jak powie o Nim św.
Franciszek z Asyżu.
Tym, co przeszkadza w cnocie dobroczynności jest roztrząsanie i rozdrapywanie złych czynów innych
ludzi. W takim przypadku środek ciężkości jest przesunięty na drugiego człowieka i nie ma tu czasu
i miejsca na poznanie siebie, swoich umiejętności, które mogłyby przyczynić się do pomnożenia dobra.
Istnieje też niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się do zachowań czy postaw ludzi o zimnych sercach, wtedy
trudno wybić się z przeciętności. Zostajemy wtedy nieczuli na potrzeby innych i zgorzkniali, bo nie
zrealizowaliśmy naszego powołania do bycia darem dla innych.
Dobroczynność powinna być owocem miłości: kocham kogoś więc daję mu to, co dla niego najlepsze.
Drugi problem możemy zauważyć w tym, że mamy naturalną zdolność czynienia dobra osobom, które są
nam bliskie, kochane, które nas akceptują, z o wiele większą trudnością przychodzi nam dawanie dobra tym,
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którzy dla nas tego dobra nie pragną, których nazywamy naszymi nieprzyjaciółmi. Ewangelia jednak
zachęca nas do miłości nieprzyjaciół i czynienia dobrze tym, którzy nas prześladują. Dlaczego? Bo taki jest
nasz Bóg Ojciec - kocha dobrych i złych i dobrze czyni jednym i drugim, a my mamy być do Niego
podobni.
Tutaj właśnie dochodzimy do cnoty, gdyż taka postawa człowieka jest wyjściem ponad przeciętność.
Dobroczynność nie ogranicza się do pewnych chwilowych postaw, ale jest stałą cechą człowieka, który
wobec wszystkich okazuje życzliwość, posiada miłujący i hojny charakter, a dobro, które czyni odnosi do
Boga - Źródła wszelkiej Dobroci. Aby zbadać siebie na ile żyjemy tą cnotą, wystarczy odpowiedzieć sobie
na dwa pytania: dlaczego czynię dobro i dla kogo?
Trud rozwijania w sobie cnoty dobroczynności, zresztą jak każdej innej cnoty, może przyczynić się do
pomnożenia szczęścia, którego nikt nam nie odbierze, do szczęścia płynącego z pocieszania innych,
z patrzenia z miłością nawet na nieprzyjaciół, z dostrzegania dobra ukrytego przez Boga w każdym
człowieku. Otwórzmy więc furtkę naszego serca dla szczęścia, które jest w nas, które wypływa z dobra jakie
czynimy z Bogiem i dla Boga, jak zapewnia nas F. Bersini: „Twoje szczęście złożone jest w dobru, które
będziesz czynił, w radości jaką będziesz rozlewał wokół siebie, w uśmiechu jaki będziesz wywoływał, we
łzach, które otrzesz. Będziesz naprawdę szczęśliwy z tego powodu, bo będziesz mógł dawać”.
s. Anna P. WDC

Uprzejmość
„Uprzejmość jest kwiatem ludzkości: kto nie jest dostatecznie uprzejmy, nie jest dostatecznie ludzki” zapewnia pewien współczesny myśliciel. Prawda tego stwierdzenia uwydatnia się tym bardziej, gdy
sprawdzimy jak określana jest uprzejmość w innych językach słowiańskich: np. w języku rosyjskim
dobrota, a w czeskim i słowackim - laskavost. Więc słowami pokrewnymi są dobroć, łaskawość i miłość
(w języku czeskim laska = miłość).
Jednak nie poprzestając tylko na semantycznej analizie, dla pełnego zrozumienia cnoty uprzejmości,
należy sięgnąć do Pisma Świętego. Tam odnajdziemy ją jako jeden z owoców Ducha Świętego (zob. Biblia
Tysiąclecia i Biblia Jerozolimska Ga 5, 22. W niektórych tłumaczeniach Pisma Świętego zamiast
uprzejmość użyte jest słowo życzliwość). Uprzejmość jako owoc działania łaski w naszych sercach jest więc
nie tylko wyuczoną umiejętnością, grzecznością czy taktem. Uprzejmość jest stałą dyspozycją naszego
wnętrza poddanego duchowej formacji przez wiarę i miłość.
„Uprzejmość promieniuje miłością - pisze pewien protestant - ona wynika z serca i jest widoczna
w całym naszym postępowaniu. Ona rozjaśnia to co ciężkie, ciemne i czyni życie lepszym oraz lżejszym.
Istnieją jednak ludzie obłudni, posiadający jakby dwa oblicza. Na zewnątrz są ludźmi uprzejmymi ale
wewnątrz krnąbrnymi, prezentują się pięknie i mówią czarująco, a w rzeczywistości lekceważą drugiego
człowieka dbając jedynie o swój interes. A przecież szczera uprzejmość, dobre słowo, serdeczny uścisk
dłoni czyni nasze życie bardziej serdecznym i przyjemnym. (…) Uprzejmość jest świadectwem
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chrześcijańskiej wiary i pobożności, świadczy ona o wewnętrznej istocie człowieka. Jest ona zasadniczym
rysem postaci chrześcijanina, dlatego, że jest uczniem Jezusa Chrystusa. Nieuprzejmością wydajemy złe
świadectwo o Bogu i zrażamy ludzi do wiary, której jesteśmy przecież wyznawcami”.
W Uwielbieniu Boga Najwyższego św. Franciszek wymienia uprzejmość jako jeden z przymiotów Boga,
używając synonimów tego słowa: „Ty jesteś łaskawością, Ty jesteś łagodnością”, a w Kwiatkach mówi
wprost: „Wiedz, bracie najdroższy, że uprzejmość jest jednym z przymiotów Boga, który użycza słońca
i deszczu sprawiedliwym i niesprawiedliwym z uprzejmości. Uprzejmość jest siostrą miłosierdzia, gasi
bowiem nienawiść, a zachowuje miłość”.
Jesteśmy dziećmi Boga, więc ziarna uprzejmości zostały zasiane w każdym z nas. Ponosimy
odpowiedzialność za to czy pozwoliliśmy im wzrosnąć w naszych sercach i ujawnić się w postawach wobec
drugiego człowieka. Uprzejmość jako owoc Ducha Świętego przejawia się miedzy innymi w troskliwości
o drugiego człowieka, w służeniu mu z łagodnością i szacunkiem. Dlatego jest środkiem pomagającym nam
w wyzwalaniu się z egoizmu.
s. Anna P. WDC

Wrażliwość
Wrażliwość jest jednym z najpiękniejszych przymiotów ludzkiej uczuciowości. Polega ona na
dostrzeżeniu piękna w otaczającej nas rzeczywistości, jest dostrzeżeniem Boga, drugiego człowieka oraz
całego świata stworzeń. To dzięki tej cnocie jesteśmy zdolni do wzajemności, to ona uzdalnia nas do życia
dla innego człowieka.
Według Alessandro Pronzato wrażliwość wymaga uwagi, delikatności, intuicji, taktu, szacunku.
Uważając ją za cechę miłości ów autor pisze: „Trzeba odgadywać czego drugi człowiek chce ode mnie
w danym momencie, w konkretnej sytuacji, starając się nie narzucać mu tego, co sobie wcześniej
obmyśliliśmy”. Można by więc powiedzieć, że wrażliwość to niechęć sprawiania innym przykrości, to
swoiste wyczucie, co wypada powiedzieć, a czego nie. Taka postawa pozbawia człowieka „grubej skóry”
i czyni go bardziej podatnym na impulsy z zewnątrz.
Kim jest człowiek wrażliwy? To ktoś nieobojętny i działający z czułością, ta z kolei wysubtelnia
wrażliwość tak, że serce człowieka nie pozostaje lodowate lecz ciepłe, wrażliwe na każdy „dotyk”. Być
wrażliwym to pozwolić zasnąć zmęczonemu człowiekowi, zapalić papierosa tam, gdzie nikt nie będzie
musiał kaszleć od dymu, odłożyć na chwilę komórkę, by ktoś kto jest obok mógł zadać nam pytanie.
Widzimy, że wrażliwość jest przeciwieństwem niewrażliwości, która proponowałaby pominąć drugiego
człowieka, jego potrzeby, zlekceważyć go, przekreślić lub postąpić tak, jakby nie istniał. W cnocie, którą
zgłębiamy nie ma też miejsca na nadwrażliwość, która byłaby raczej skupieniem się na sobie, odnoszeniem
do siebie wszelkiej krytyki i uwag.
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Aby rozpocząć pracę nad uwrażliwieniem serca, trzeba zacząć od patrzenia na wszystko ciągle nowym
wzrokiem, patrzenia, tak jakby się spoglądało pierwszy raz. Dopiero po pewnym czasie przekonamy się, że
„najlepiej widzi się tylko sercem” (A. de Saint-Exupery).
Wrażliwość naturalna to bardziej wyostrzone zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku. Wrażliwość
duchowa, to silniejsze odczuwanie duchowymi zmysłami. Postępować drogą tej cnoty, to lepiej widzieć
Boga, Jego miłującą obecność i łaskę, to wzruszyć się do głębi losem drugiego człowieka, to być otwartym
i słuchać głosu własnego sumienia i serca. Bez tej duchowej wrażliwości nikt z nas nie odczuwałby potrzeby
modlitwy za zmarłych, nikt z nas nie miałby pragnienia włączenia się do grona Przyjaciół, tworzących
MDPC.
Ewangeliczny przykład serca wrażliwego na Boga i drugiego człowieka znajdujemy w osobie Maryi.
Wrażliwość wsparta czystością serca pozwoliła Jej usłyszeć zwiastowanie Anioła. Dzięki temu, że potrafiła
widzieć działanie Boga w swojej duszy, mogła zaśpiewać z radością: „Wielbi dusza moja Pana” (1,46).
Otwarta na potrzeby bliskich pośpieszyła na pomoc Elżbiecie, wrażliwa na wszelki niedostatek zwróciła
się do Jezusa: „Nie mają już wina” (J 2,3). Jako Matka współcierpiała z Synem w chwili Jego konania na
krzyżu. Jest Ona najlepszą Mistrzynią cnoty wrażliwości dla każdego i każdej z nas.
Każdy młody człowiek, poszukujący sensu swojego życia, zaproszony jest przez Pana Boga do
zachwytu tajemnicą własnego istnienia. Tylko ci, którzy zobaczą, że zostali obdarowani będą mogli z siebie
dawać życie innym. Co to znaczy zrozumieli ci, którzy nie pozostali obojętni na natchnienia Ducha św., na
znaki jakie dawał im Bóg, którzy nie przeszli bez zatrzymania się nad otwartą raną boku Chrystusa. Taka
wrażliwość wypływająca z wiary jest w stanie doprowadzić człowieka do pełni szczęścia, choć po drodze
nie braknie kolców, przeciwnego wiatru i słonych łez.
Być wrażliwym to kochać z nadzieją, że po burzy wzejdzie słońce; to przyjąć śmierć i życie wtedy,
kiedy przychodzą, a sprawdzianem naszej cnoty niech będą słowa, które przed laty napisał Antoine de
Saint-Exupery: „kto jest wrażliwy na śmierć, ten będzie wrażliwy na życie”.
s. Anna P. WDC

Odwaga
Życie stawia nas nieraz w sytuacjach, w których nie ma czasu na zastanawianie się nad podjęciem takiej
czy innej decyzji. W takich momentach naszej ziemskiej wędrówki niezwykle przydatna okazuje się być
cnota odwagi - dobry nawyk mężnego stawiania czoła trudnościom. Jak cennym jest darem doświadczamy
wówczas, gdy nie mogliśmy wcześniej zaplanować odważnego zachowania, a w konkretnej sytuacji
znalazła się jakaś duchowa siła, która pomogła nam stanąć w obronie czegoś, co stanowi wartość.
W praktyce odwaga polega na opanowaniu lęku, który pojawia się w nas jako mechanizm obronny
sygnalizujący, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Bez niej całe życie możemy przeżyć jak kobieta, która
całą noc przesiedziała na stole, bo po pokoju biegała mysz. Od nas zależy czy zatrzymamy się w rozwoju,
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czy postawimy na hart ducha. Odwaga wiąże się bowiem z umiejętnością wytrwania na drodze czynienia
dobra. Jej istotą nie są tylko szlachetne czyny, ale postawa serca oddanego Bogu i ludziom. To w odważnym
sercu rodzą się decyzje podejmowania działań.
Aby odpowiedzieć na pytanie kim jest człowiek odważny, potrzeba jeszcze dwóch innych pytań: Dla
kogo żyję? i Komu poświęcam moje życie? Łatwiej jest mówić o odwadze, o pokonywaniu lęków, gdy
miłuje się Chrystusa, wierzy w Niego i stale pogłębia z Nim relację. Człowiek posiadający cnotę odwagi to
ten, który dobrze zna swoje słabości, nie pokłada ufności w sobie, lecz źródło siły i duchowej mocy upatruje
w Bogu: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”(2 Tym 1,7).
Autor Listu do Tymoteusza zetknął się z różnymi oskarżeniami podczas głoszenia Ewangelii, lecz miłość do
Chrystusa wspierała jego odwagę w chwilach próby i ucisku.
Każdy z nas chce żyć bez napięć, nieporozumień, chcemy też, aby inni dobrze o nas myśleli. Odwaga
może jednak domagać się porzucenia tego, co ważne by wybrać to, co najważniejsze. To, że tak często
zamykamy się w naszym egocentryzmie jest wynikiem lęku i strachu, którym pozwalamy się kierować.
Szatan wprowadza w serce człowieka niepokój i strach, które prowadzą do braku miłości i wierności. Jako
chrześcijanie musimy mieć w sobie odwagę oddawania życia dla Jezusa Chrystusa rezygnując czasem
z kuszących propozycji dzisiejszego świata. W listach starego diabła do młodego C. S. Lewisa stary diabeł
narzeka, że w obecnym świecie wszyscy doceniają konieczność i piękno odwagi.
Człowiekiem, który zachwycił świat swoją odwagą był na pewno papież Jan Paweł II. Tak często
dodawał nam sił słowami: „Bóg jest Miłością, miejcie odwagę żyć dla Miłości”; „Nie lękajcie się”;
„Wypłyń na głębię”. Te słowa, a zarazem przykład odważnej miłości papieża, skłoniły nie jedno serce do
pójścia za głosem powołania. Jan Paweł II wiedział, że prawdziwa miłość to ta, która usuwa wszelki lęk
i strach dlatego pragnął dla nas odwagi, która byłaby również świadectwem naszej wolności. O. Mieczysław
Kożuch tak powiedział o zmarłym papieżu: „To był człowiek, który zbojkotował lęk, który nigdy nie oddał
czci bestii lęku. A jeżeli odczuwał lęk, jak każdy człowiek stworzony z krwi i kości, to było to uczucie,
które nie panowało nad nim. Ale z mocą, bo Bóg daje Ducha mocy, szedł na przód”.
Od tego wielkiego papieża Polaka możemy uczyć się: odwagi mówienia, odwagi porywania się na
rzeczy wielkie, odwagi wytrwałości i odwagi umierania. Zdarza się, że ludzie będący u kresu życia żałują
najbardziej momentów swego milczenia, gdy trzeba było zabrać głos. Nie popełniajmy tego samego błędu
zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi nam stanąć w obronie słusznej sprawy. Musimy mieć odwagę
wypowiadania się po to, by w dzisiejszym zakłamanym świecie było więcej prawdy i wolności, jaką daje
Chrystus. Odwaga sięgania po rzeczy wielkie idzie w parze z wielkodusznością. Gdy człowiek zaufa Bogu
może uczynić bardzo wiele. Wówczas nieprzeciętne czyny stają się możliwe do zrealizowania. W odwadze
wytrwałości chodzi o cierpliwość codziennego spełniania obowiązków chrześcijanina. Cnotę tę posiada na
przykład lekarz, który po kilku latach pracy w zawodzie bada pacjenta z jeszcze większą wrażliwością niż
czynił to po raz pierwszy. Odwagi umierania nie ma bez odwagi nadziei. Tu tracimy to, co najlepsze by
zyskać to, co niepojęte.
Coraz częściej psychologowie informują o wielkiej liczbie samobójstw popełnianych przez ludzi
młodych. Czy zabrakło im odwagi życia? A może ktoś nie odkrył wartości dzielenia się własnym życiem
z innymi? Być może brakło ludziom z ich otoczenia odwagi udzielenia pomocy, gdy znajdowali się
w potrzebie? Te kilka pytań powinno wystarczyć, by dostrzec cenę odwagi.
Na drodze pracy nad tą cnotą nie może zabraknąć modlitwy o odwagę serca. Człowiek odważny nieraz
zadaje sobie pytanie: Skąd – będąc z natury lękliwym - znalazłem tyle siły, by stawić czoła takim
trudnościom? Jak się okazuje odwaga jest cnotą ludzi pokornych, ludzi ufających Panu; ludzi, którzy pragną
iść przez swoje życie śladami Chrystusa.
Podsumowaniem tych rozważań niech będą słowa Jana Pawła II, który odważył się całkowicie uwierzyć
Bogu i prawdziwie umiłować Go całym sercem, i dla tej miłości przeżyć całe życie: „Wiary i miłości nie
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wolno sprowadzać do samych słów lub mglistych sentymentów. Wierzyć w Boga i kochać Go znaczy
konsekwentnie przeżywać swoje życie w świetle Ewangelii. Wierzyć w Boga i kochać Go znaczy starać się
zawsze czynić to, co Chrystus nam mówi zarówno w Piśmie Świętym, jak poprzez nauczanie Kościoła. Nie
jest to łatwe. Często trzeba wiele odwagi, aby postępować wbrew prądom obowiązujących mód lub opinii
tego świata. Lecz - powtórzę to jeszcze raz - taki jest właśnie program życia prawdziwie udanego
i szczęśliwego”.
s. Anna P. WDC

Pracowitość
Czym jest pracowitość wyjaśnia nam fragment z Księgi Rodzaju mówiący o Stwórcy, który zaprasza
ludzi, by czynili sobie ziemię poddaną (por. Rdz 2,28). Pan Bóg wzywa człowieka do zaludniania ziemi
i twórczej pracy. W ten sposób czyni go równocześnie zdolnym do współpracy z Sobą. Pracowitość jest
zatem odpowiedzią człowieka na wezwanie do gospodarowania pięknem stworzonego świata.
Wezwanie do pracy ma trzy wymiary: pracę fizyczną, umysłową i duchową. Narzędziem, które Pan Bóg
podarował nam do pracy fizycznej są nasze ręce. Czy kiedykolwiek podziękowaliśmy Mu za
skonstruowanie naszej dłoni? Ks. Edward Staniek zauważa, że „wszelkie narzędzia, to tylko na-śladowanie
ręki, wspaniałego i twórczego daru, którym posługujemy się nawet w nocy, kiedy trzeba naciągnąć na siebie
spadającą kołdrę”. Do pracy umysłowej zostaliśmy obdarowani narzędziem rozumu. W tym rodzaju pracy
chodzi o upiększanie i mądre urządzanie świata, które nie byłoby możliwe bez nauki i kultury. Trzeci
rodzaj pracy to praca nad sobą, nad swoim wnętrzem, nad życiem duchowym. Czynność ta, zdaje się być
najbardziej trudna, bo nie widoczna dla oczu. Jest trudna tym bardziej, że zagłuszają ją troski i problemy
życia codziennego, między innymi pogoń za tym, by więcej mieć. Praca duchowa, to troska o to, by być
wartościowym człowiekiem.
O cnocie pracowitości możemy mówić tylko wtedy, gdy prowadzi ona do rozwoju osobowego. Są
ludzie, którzy swoje wysiłki oddają na rzecz niszczenia osoby i godności drugiego człowieka. Dla przykładu
można tutaj podać producentów narkotyków, propagatorów i twórców pornografii czy tych, którzy pracują
nad zabijaniem dzieci nienarodzonych. Taki rodzaj pracy jest budowaniem cywilizacji śmierci
w dzisiejszym świecie. Trud i wysiłek tego typu jest tylko szukaniem korzyści finansowych z pominięciem
wszelkich wartości a przede wszystkim dobra drugiego człowieka.
Jeśli mówimy o pracowitości to o takiej, która wypływa z cnoty miłości. Miłość bez niej nie byłaby
możliwa. Ksiądz Marek Dziewiecki w książce Dorastanie do świętości pisze, że „ci, którzy mało kochają
mało też pracują” Więzi międzyludzkich nie buduje się bezczynnością lecz twórczą aktywnością. Ile
potrzeba wysiłku, by budować relacje przyjaźni wiedzą tylko ci, którzy doświadczyli trudu zmagania się
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z własną słabością, i ofiarowania siebie tym, którzy zostali im podarowani przez Bożą Opatrzność. Bez
cnoty pracowitości ojciec rodziny staje się nałogowym alkoholikiem, a przez tę bezczynność nie jest
w stanie zapewnić dobrej przyszłości tym, których chciałby kochać.
Pracowitość w sensie wspomnianej wyżej pracy wewnętrznej polega na otwartości ludzkiego serca na
działanie i współpracę z łaską Bożą. Ten rodzaj pracy spotykamy u św. Pawła, który pisze o sobie
„Pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną” (1 Kor 15, 10). Jest to
przykład człowieka, który nie liczył jedynie na siebie samego lecz zaufał mocy i miłości Bożej. Taka
pracowitość zaprowadziła wielu ludzi do świętości. Byli to ci, którzy wszystko czynili solidnie i z miłością,
gdyż wiedzieli, że Bóg to widzi, a skoro Bóg daje pracę, On też za nią wynagradza.
Chcąc uczyć się pracowitości powinniśmy zacząć od dziękczynienia za możliwość pracy, za narzędzia
naszego ciała i ducha w które wyposażył nas Stwórca, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną. Być dobrym
gospodarzem tej ziemi, to nie tylko umieć pracować, lecz także umieć odpoczywać. Bez potrzebnego
odpoczynku człowiek nie jest w stanie dobrze pracować. Troska o mądry odpoczynek mieści się w obszarze
cnoty, którą próbowaliśmy poznać.
Warto już od młodych lat uczyć się pracowitości, gdyż jest ona źródłem pokoju i wewnętrznego
szczęścia człowieka. Jest radością z nieustannego odkrywania bogactwa i możliwości jakie nosimy w sobie.
W trudzie zdobywania tej cnoty niech towarzyszą nam słowa św. Pawła „W czynieniu dobrze nie ustawajmy
bo gdy pora nadejdzie będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy” (Ga 6,9).
s. Anna P. WDC
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